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 قدردانی

 
اند که مساعدت و همراهی آنها  برای به ثمر رسیدن پژوهش پیش رو، افراد و همکاران زیادی تالش کرده

و از مرکز افکارسنجی  ،از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برای تمهید اجرای این پژوهش است.  ایسته ارج نهادنش
 )ایسپا( برای اجرای پیمایش، سپاسگزارم. ایران شجویان ندا

ا سیده راضیه یاسینی و ه الدین اکبرزاده جهرمی، و بهروز وجدانی و نیز خانم همچنین از آقایان سید جمال
 ایم. نم پژوهش مشارکت  و سهم جدی داشتند، صمیمانه تشکر می ةریحانه جوادی که در تدوین پرسشنام

محبوبه غفوری و  ، محبوبه محمدیو زهرا مهرباننویسی،  دلیر برای گزارش  ها معصومه طالبی از خانم و نیز
 برای مساعدت در انتشار نتایج پژوهش سپاسگزارم.
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 مقدمه 

ه تدریج به سرگرمی بسیار پرطرفداری در در طول نیمة دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک، گوش دادن به موسیقی ب

های گوناگون اجتماعی، موسیقی کارکردهایی حتی بسیار فراتر از سرگرمی نیز های مختلف در بافتجهان تبدیل شد. در برهه

یاست بهره پیدا کرده و گاه از آن در تهییج افکار عمومی و تقویت روح مبارزه یا حماسه و گاه به عنوان ابزار نقد حوزۀ قدرت و س

بخشی و ... باعث شده است تا بسیاری از سازی یا آگاهیگرفته شده است. کارکردهای گوناگون موسیقی اعم از سرگرم

های تاثیرگذاری مانند تلویزیون و اینترنت قرار سخن به میان آورند و آن را در کنار رسانه« رسانة موسیقی»نظران از  صاحب

سیقی یکی از ضروریات زندگی امروزی است و افراد جامعه، خواسته یا ناخواسته، مستقیم و دهند.  امروزه گوش دادن به مو

های  های مختلف موسیقی هستند. در مقایسه با گذشته، هم بر تنوع سبک غیرمستقیم، فردی یا در جمع در معرض انواع و سبک

ع امکانات گوش دادن به موسیقی افزایش تر شده و هم تنو موسیقی افزوده شده، هم دسترسی به محصوالت موسیقی سهل

 یافته است.

هایی را که اغلب تاثیرگذار و نافذ هستند، چون های با کالم، پیامبه عبارت دیگر، تولیدکنندگان موسیقی به ویژه موسیقی

که خالقان کنند. واقعیت این است  شوند، به مخاطبان زیادی منتقل میوارد نوعی ارتباط شخصی و نه جمعی با مخاطب می

ال حاضر، اینترنت عالوه بر این گیرند و در حای متنوعی برای انتشار تولیدات خود بهره میموسیقی از بسترهای رسانه
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شماری را در اختیار آنها قرار داده است، به جهت عدم رعایت کپی رایت، های مالی، تبلیغاتی ، فرهنگی و ... بیفرصت

های رادیویی و تلویزیونی زیادی در سراسر نیز برای تولیدات آنها فراهم کرده است. بعالوه شبکهتهدیدهای مالی بسیار زیادی را 

دهد. همچنین به ندرت های آنها را موسیقی تشکیل میای از برنامهجهان، بر پخش موسیقی متمرکز هستند یا بخش عمده

های سینمایی گرفته تا  ای نداشته باشد؛ از فیلمن نقش برجستهتوان یافت که موسیقی در آای رادیو تلویزیونی را میتولید رسانه

 های رادیو تلویزیونی.های کوتاه و آرمستیشنحتی برنامه

اما در مقابل این گرایش و نیاز به  های مرتبط با آن در کشورمان، رو به فزونی است. از طرفی گرایش به موسیقی و حوزه

ر خاص، نوجوانان و جوانان، فضایی بسیار آشفته و مملو از تولیدات موسیقیایی بسیار مصرف موسیقی در میان ایرانیان و به طو

گوناگون وجود دارد که در دسترس مخاطبان ایرانی قرار دارد؛ به مدد وجود اینترنت، دسترسی به هر نوع موسیقی ایرانی و 

ت؛ صرفاً کافیست تا فرد، دانلود موسیقی را در کالم بسیار ساده و راحت اسهای مختلف، با کالم یا بیغیرایرانی، از سبک

ها استفاده از موسیقی را بسیار های اجتماعی نیز به نحوی برای اعضای این شبکهاینترنت جستجو کند. دسترسی به شبکه

 تسهیل کرده است.

ای فارسی  نی ماهوارههای تلویزیوای که در زمینة عرضه موسیقی مخاطبان با آن مواجه هستند نقش شبکهدر وضعیت آشفته

های گونه بر تعداد آنها افزوده شد، بسیار بارز بوده است. در سالبه صورت قارچ 5970زبان نیز که به ویژه در نیمة دوم دهة 

پروری ای کشور در زمینة عرضه موسیقی پدید آمده و گاه، ذائقهاخیر، در وضعیت خالئی که به دالیل مختلف در فضای رسانه

های متولی این موضوع مانند صدا و سیما صورت نگرفته، نوجوانان و جوانان با تولیدات موسیقیایی که سوی دستگاه مناسبی از

اند و همین بسیاری از آنها از حداقل معیارهای زیباشناختی برخوردار نیستند و بیشتر شبیه آلودگی صوتی هستند، مواجه بوده

ای به رفع عالئق و نیازهای خود در زمینه های تلویزیونی ماهوارهون از جمله شبکهمساله باعث شده است تا از مجراهای گوناگ

های ذیل است: رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال از این موسیقی بپردازند.

 های تحقیق سوال

؟کنند روز چقدر از وقت خود را صرف گوش دادن به موسیقی می در شبانه ایرانیان
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 روز مردم ایران چقدر است؟های شبانهقی از فعالیتسهم مصرف موسی

های تلویزیونی، مطبوعات، تئاتر و...( مردم ایران چقدر  میزان مصرف کاالهای گوناگون فرهنگی )موسیقی، فیلم، برنامه

 است؟

 تر است؟ شان سازگار اند و آثار چه آهنگسازان و خوانندگانی با ذائقه  های موسیقی مورد عالقه مردم کدام گونه

 دارند یا موسیقی خارجی؟  ایرانیان به موسیقی ایرانی عالقه بیشتری

 اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیق

مخاطب، بازار، نوع یا سبک موسیقی، دالیل شود تا در زمینة استفاده از موسیقی دربارۀ نیاز  یافته کوشش می در کشورهای توسعه

های اجتماعی و سنی مطالعه شود. این تحقیقات اهمیت و نقش شایان  وسیقی و گروهم انتخاب و گسترش سبک خاصی از موسیقی، رابطة

دهد. اما در ایران چنین مطالعاتی  کمتر انجام  یافته نشان می شناسی کشورهای توسعه مطالعات مربوط به موسیقی را در جامعه توجه

بین مردم، بویژه جوانان بسیار آسان شود و این امر به شکل دسترسی به موسیقی که رشد فناوری موجب شده است تا  شده است؛ در حالی

تری را برای استفاده از موسیقی فراهم آورده است. از سویی دیگر با وجود اینترنت و توسعة استفاده از گوشی   زمینة گسترده غیرمستقیم

دریافت، انتشار و گوش دادن های موبایل، وسیلة  موبایل در ایران، استفادۀ مردم ایران از موسیقی شتاب روزافزونی گرفته است. گوشی

، به یکی از ای که گوش دادن موسیقی به وسیله موبایل به ویژه در خیابان و در هنگام حرکت های موسیقی شده است؛ به گونه انواع فایل

ست تا شورای عالی مهمترین کارکردهای گوشیهای موبایل تبدیل شده است.  اهمیت موسیقی و مصرف آن در کشور باعث شده ا

هایی میدانی  انقالب فرهنگی، تدوین سند موسیقی کشور را در دستور کار خود قرار دهد. تدوین این سند مهم، نیازمند اطالعات و داده

های مختلف موسیقی ایرانی و غیرایرانی است و از این رو در این  های مردم به گونه از عالئق و ذائقة موسیقی ایرانیان و گرایش

ای را برای  شود تا میزان استفاده از موسیقی و انواع آن بین ایرانیان بررسی شود تا بتواند این اطالعات پایه ژوهش کوشش میپ

 پشتیبانی از این سند فرهنگی تامین کند. 

 اهداف پژوهش

 دستیابی به میزان عالقة ایرانیان به موسیقی؛ 

  شناخت انواع موسیقی مورد عالقه ایرانیان؛ 
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 ت دالیل نوجوانان و جوانان برای گوش دادن به موسیقی؛شناخ 

 های اصلی و عمدۀ تهیة موسیقی مورد عالقه ایرانیان؛ شناخت شیوه 

 تحقيق    پيشينه

و اطالعات جمعیت آماری از  شدهانجام  (مرکز استان)شهر  27در (« 5987بررسی مصرف کاالهای فرهنگی )»طرح ملی 

به خانواده بوده که در بعضی شهرها  100یران به دست آمده است. تعداد نمونه منتخب در هر شهر مرکز آمار ا 5981سرشماری سال 

که به عنوان یکی از رفتارهای فرهنگی  «در کشور پژوهش فعالیت و مصرف کاالهای فرهنگی»طرح در بیش از این تعداد افزایش یافته است. 

و تسهیالت فرهنگی  ها، روندها ها، انگاره ها، تشکل نگی افراد و مشارکت آنها، نهادها، سازمانحیات و فعالیت فره، به بررسی شدهایرانیان مطالعه 

هفته افراد    خانوادگی و زمان فراغت ایام ،های فردی ویژگی :پیرامون اطالعاتیدر خصوص در هجده فصل  . این طرح پژوهشی،دپرداز می

ویدئو و ضبط صوت، رفتن به سینما و ، استفاده از رادیو و تلویزیون، استفاده از ها جلهمها و  خوانی، مطالعه روزنامه جامعه، کتاب و کتاب

و  های هنری و دستی، گردش و تفریح، مسافرت، ورزش، بازی، تسهیالت فرهنگی فعالیت، های اجتماعی های مذهبی، فعالیت تئاتر، فعالیت

 است. تقاضای فرهنگی سرانجام 

. 5987، پژوهشگر: رضا سالک، «کتاب ـ (2یابی تولید و عرضه محصوالت فرهنگی ) ره زمینهنظرسنجی از مردم تهران دربا» .5

 است. نفر  666 و تعداد نمونه جامعه آماری این پژوهش جمعیت دیپلم به باالی شهر تهران

سال به باالی  51افراد باسواد (، پژوهشگر: رضا سالک. جامعه آماری این پژوهش، 5987« )عرضه کتاب یابی تولید و زمینه» .2

 نفر است. 633و تعداد نمونه برابر  گانه تهران22مناطق 

 دراین پژوهش با استفاده از روش پیمایشی . 5987، پژوهشگر: رضا سالک، «عرضه محصوالت ویدئویی و یابی تولید زمینه«  .9

 انجام شده است. تهران مردم شهر نفر از 184میان 

پژوهشگر: ناشخص. (؛  5987، )«جام جم عرضه محصوالت فرهنگی روزنامه ه تولید ودربار مردم پنج شهر کشور نظرسنجی از» .4

 و تعداد نمونهزاهدان  تهران و شامل: اهواز، اصفهان، تبریز، کشور پنج شهر باسواد و سال به باال 57 افراد جامعه آماری این پژوهش

  است. نفر 2340 برابر

پژوهش، دانشجویان این  جامعه آماری( پژوهشگر: رضا سالک. 5983« ) ینترنتا نظرسنجی ازدانشجویان درباره استفاده از»  .1
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 .نفر است 101و تعداد نمونه برابر  است تهران آزاد شهر های دولتی و ها ودانشکده دانشگاه

شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف برخی به منظور  (5970« )پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و مصرف کاالهای فرهنگی» پژوهش .6

در دو تحقیق نفر نمونه  100گیری از روش پیمایش از  زادگان و با بهره و شهناز صداقت محسن فردرو توسط ،کاالهای فرهنگی

در این بررسی وضع مصرف برخی کاالهای فرهنگی با توجه  .( انجام گرفته است 9و  53منطقه جنوبی و شمالی شهر تهران )مناطق 

 ن دو منطقه یاد شده، مقایسه شده است.و اجتماعی بی به متغیرهای اقتصادی

های مختلف ایران پرداخته  ها و مصرف کاالهای فرهنگی در استان های ملی؛ به بررسی فعالیت ( دفتر طرح5975« )رفتارهای فرهنگی ایرانیان» .8

 ساله تشکیل داده است.     64تا  6است. جامعة آماری این طرح را  افراد 

و جوانان جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان (،  پژوهشگر: رضا اسمی . 5974،  )«تنان درباره استفاده از اینترننظرسنجی از نوجوانان و جوا» .7

 درصد 42  از: است ها عبارت یافتهترین  است. مهمنفر  778هستند و تعداد نمونه تهران گانه22سال ساکن مناطق  90تا  52

درصد در منزل دوستان، محل  59در منزل خودشان و  درصد 78اند که از بین آنها  گویان به نوعی از اینترنت استفاده کرده پاسخ

 اند. نت از اینترنت استفاده کرده ها و کافی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، کار، کتابخانه

سال  21تا  51فراد نفر از ا 5029ای برابر با  با نمونه« نظرسنجی دربارۀ الگوی استفاده از موسیقی در بین نوجوانان و جوانان» .3

درصد نوجوانان و جوانان در حد  8/81های آن به این شرح است:  ترین نتیجه ساکن شهر تهران صورت گرفته است که مهم

موسیقی پاپ »به موسیقی عالقه ندارند. « اصالً»درصد از آنها  7/2به موسیقی عالقه دارند. « کم»درصد در حد  1/25و « زیاد»

هایی هستند که نوجوانان و جوانان  از موسیقی« های قدیم ترانه»و « موسیقی شاد»، «موسیقی پاپ» ،«ایرانی تولید داخل

 (5ـ  50: 5971اند. )علیخواه و خانی ملکوه،  مند به موسیقی خواستار پخش آنها از صدا و سیما شده عالقه

نفر از افراد پانزده سال و باالتر  752رفته که نمونة آن صورت گ« نظرسنجی از مردم تهران دربارۀ موسیقی سیما»پژوهش دیگری با عنوان  .50

درصد در حد  1/21و « زیاد و زیاد خیلی»درصد پاسخگویان در حد  9/66دهد که  های این پژوهش نشان می ساکن شهر تهران بوده است. یافته

 (20ـ  28: 5976ه ندارند. )خانی ملکوه، به موسیقی عالق« اصالً»درصد پاسخگویان  2/7به موسیقی عالقه دارند. « کم کم و خیلی»

صورت گرفته که « نظرسنجی از مردم تهران دربارۀ موسیقی با تأکید بر پخش موسیقی از رادیو»پژوهش دیگری با عنوان  .55

 5/10دهد که  های این پژوهش نشان می نفر از افراد پانزده سال و باالتر ساکن شهر تهران بوده است. یافته 5092نمونة آن 
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درصد  2/94به موسیقی عالقه دارند. « کم»درصد در حد  58و « تاحدی»درصد  1/92، «زیاد»درصد پاسخگویان در حد 

درصد سه ساعت و بیشتر  57از یک ساعت،  درصد کمتر 1/28دهند.  پاسخگویان روزانه یک تا دو ساعت به موسیقی گوش می

درصد پاسخگویان نیز به موسیقی گوش  2/50دهند.  وش میروز به موسیقی گ درصد دو تا سه ساعت در شبانه 5/50و 

  دهند. نمی

 نظري پژوهشمبانی 

  ای و پیامدهای آن همگرایی رسانه

 5370که در دهه  ای پیشین و نوین استهای رسانهآوری محو شدن مرزهای سنتی بین فن»منظور از فرآیند همگرایی 

تکست و ویدئوتکست آغاز شد. اکنون همگرایی به واقعیتی روزمره تبدیل تلهای، های کابلی، ماهوارهمیالدی با ظهور سیستم

ها و در آخر ـ امّا نه به ای که عمده مراحل تکاملش را طی کرده است: فناوری، بازار، سیاست، محتوای برنامهشده است، به گونه

ها با هر نسلی تغییر پیدا آوری رسانه قیقت، فن(. در ح915: 2007ای )باردوئل و دهائنسن، تر ـ مصرف رسانهاهمیتمعنای کم

ای  های رسانه و از سوی دیگر، شرکت اند داکردهیپآوری دیجیتالی تحوالت شگرفی  های سنتی با ظهور فن کند اما رسانهمی

به عبارت دیگر،  د؛ان ای، زندگانی ما و جوامع را تغییر داده شده و الگوهای مصرف رسانه ای ادغام های نوین رسانه سنتی با شرکت

های ارتباط جمعی سنتی به  های ارتباطات راه دور، شاهد ادغام رسانه آوری دیجیتالی و شبکه های فن در حال حاضر با پیشرفت

های نوین از طریق ارائه سبک زندگی جدید، ایجاد مشاغل جدید و  های رسانه ای جدید هستیم. فناوری های رسانه درون شرکت

ای، نیاز به مقررات و قوانین جدید و ارائه موضوعات اجتماعی خاص بر دیگر، تغییر امپراتورهای رسانهحذف برخی مشاغل 

ای در موبایل را  ها و پخش، امکان عرضه محصوالت رسانه دیجیتالی شدن تلفن (.2055گذارند )استرابوآر،  فرهنگ تأثیر می

های  های زیادی برای سازمان ای، فرصت نه، و تولیدات رسانههای اساسی تلفن، رایا آوری فراهم کرده است. همگرایی فن

افزار  افزار و سخت بندی محتوا، نرم کشیده است. تولید و بسته ای موجود را به چالش  کرده و محصوالت رسانه ای ایجاد  رسانه

تعیین کرده است که چه چیزی  ای، و تلفن، سه صنعت مهم ارتباطات هستند که همگرایی در آنها رخ داده است. همگرایی رایانه

تواند ارتباط برقرار کند و ارتباط با چه سرعتی صورت گیرد. همچنین همگرایی در نحوه استفاده از  تبادل پیدا کند، چه کسی می

 (1: 2004آفرینان گوناگونی در استفاده از محتوا موثر باشند. )پیکارد،  محتوا، انعطاف ایجاد کرده است و باعث شده است نقش
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ها  تعریف استفاده از رسانه آورانه نیستند، بلکه خالقیت افراد و فرهنگ سبب باز البته الزم به ذکر است که تغییرات صرفاً فن

های  های اجتماعی و حتی با تولیدکننده نگاری شهروندی، شبکه ای با روزنامههای بزرگ رسانه ها و بنگاه گردند. شرکتمی

 (. 2052کنند )لئونارد، ای ویدئو رقابت می غیرحرفه

های دیجیتالی رو به گسترش، باعث تشدید آن شده است، اختالل مضاعفی را در روند آوری ها که فنهمگرایی کنونی رسانه

های کنونی، مبنای فعالیت و قواعد موجود در هر رسانه را زیر سؤال شدن رسانهکه دیجیتال کند؛ نخست این گذشته ایجاد می

های گذشته در زمینه پخش رادیو تلویزیونی را از بین برده است، دوم، ای مثال، انتقال دیجیتال، بسیاری از محدودیتبرد. برمی

های توان غیر از کابلای دارند. برای مثال، خدمات خطوط تلفن را اکنون می ی بالقوهها نیگزیجاها، اکنون هر یک از رسانه

که نوع خدمت تغییر نکرده است اما قواعد  واج رادیویی یا اینترنت عرضه کرد. درحالیهای تلویزیونی، اممسی، از طریق کابل

 (.195: 2007)بار و سندویگ، « متفاوتی برای عرضه خدمات در هر رسانه پدید آمده است

 کند یم رمجبوای مشهور مثل سی. ان. ان را  های دیجیتالی، نهادهای رسانه های تجاری جهان و شبکه نامه همچنین، توافق

بنابراین از یک منظر، همگرایی در فصل  تا با بی. بی. سی و منابع خبری خاورمیانه مثل الجزیره، العربیه و العالم رقابت کند؛

 نشان داد:  5نمودار توان این مسئله را به شکل  مشترک فرهنگ، فناوری، صنایع و قوانین و مقررات است و می

 
 ها همگرایی رسانه :1نمودار
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گذارد، اما آنچه در این  دهد همگرایی بر عرصه فرهنگ، صنایع، مقررات و فرهنگ تأثیر مینشان می 5که نمودار  ان طورهم

ها هیچ  کنندگان است و بدون آن گاه همه این تغییر و تحوالت است کاربران و مصرف زمینه مهم و تأثیرگذار و محور و تکیه

کنندگان  د. البته این بدین معنا نیست که همگرایی هیچ تأثیری بر کاربران و مصرفافتگیری اتفاق نمی تغییر و تحوالت چشم

کنندگان نیست. رابطه بین همگرایی و کاربران و  گذارد، بلکه به معنای تأثیر یک طرفه همگرایی بر مخاطبان و مصرفنمی

 کنندگان یک رابطه دو طرفه است. مصرف

های مختلف را گرد هم آورده و در نتیجه، محیط های نوین، رسانهآوری ست که فنای بر این باور ایه همگرایی رسانهنظر

داده  های ارتباطی و اطالعاتی، زندگی روزمره را تغییر شکلکنند. طبق این نظریه، تغییرات در فناوریتعریف می ای را باز رسانه

تعریف و تعامل انسان  های نوین، محتوا را بازآوری فن دهد.و الگوهای تولید، مصرف، یادگیری و تعامل بین شخصی را تغییر می

اما با توجه به چندوجهی  (؛96: 2007دهند )گرانت و ویلکینسون، با نهادهای اجتماعی مثل دولت، آموزش و تجارت را تغییر می

از زوایای مختلف به  ای، هیچ تعریف تجربی جهانی از همگرایی ارائه نشده است و هر کدام از محققان بودن همگرایی رسانه

 ای، ارائه تعاریف مختلف آن ضروری است. همگرایی رسانه اند. برای درک بهتر تعریف آن پرداخته

فرهنگ ». در ، عمومی کرد2008در سال ین نام هم خود با 2کتابیی را در مفهوم فرهنگ همگرا (2008) 5نزیجنک یهنر

اند. در حقیقت، با فهم فرهنگ همگرایی است  شده تجزیه و تحلیلها سانهر ییهمگرا ی ازاریبس یهاجنبه ،نزیجنک« 9ییهمگرا

گیرد. او در این کتاب، برخی اصطالحات  های دیگر به خود می رود و جنبه آورانه فراتر می که همگرایی رسانه، از صرف تحول فن

کند. در این کتاب جنکینز تالش طرح میای را م، سواد و حتی سیاست ناشی از همگرایی رسانهها رسانهبرای مباحث نوخاسته 

ای پسند، سیاست و حتی توسعه سواد رسانه ای معاصر، فرهنگ مردمای را در ارتباط با فرهنگ رسانهکند تا همگرایی رسانهمی

پایگاه  . از نظر او، همگرایی یعنی جریان محتوا بین چندپردازد یمتبیین کند. از این رو، در مرحله اول به تعریف همگرایی 

ای است که توصیف ای است. همگرایی واژهای چندگانه و تغییر جهت مخاطبان رسانهای، همکاری بین صنایع رسانهرسانه

                                                           
1. Henry Jenkins. 

2. Convergent Culture: Where Old and New Media Collide. 

3. Convergent Culture. 
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کند، بسته به این است که چه کسی و چه چیزی درباره این آورانه، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی را مدیریت می تغییرات فن

 (.2ـ  9: 2008) کند یمموضوع صحبت 

ای در ارتباط با فرهنگ  با فرض چنین تعریفی، محدوده تحقیق جنکینز گسترده است و جنکینز با توجه به همگرایی رسانه

تحسینی انجام داده است. از نظر جنکینز، همگرایی یعنی  گوید، کار قابلمی« فرهنگ مشارکتی»پسند، به ویژه آنچه او بدان  مردم

ترکیب و از نو طرح کردن رسانه از تلویزیون، سینما و صنعت ضبط است که  ردن آنها، بازاستفاده محتوای رسانه در ترکیب ک

برخی از اشکال قدرتمند بیان شخصی و حتی خالق جمعی را به وجود آورده است. برای متفکرانی مثل جنکینز، چالش نهایی 

 هبه گفتشود. ی است که از این فرآیند حاصل میای، فهم سواد نیست، بلکه فهم ما از عاملیت سیاسی و کارامدهمگرایی رسانه

 گذارند؛بر روش استفاده از آن تأثیر میکاربران محصول هم کنندگان و دیتول هم، شود بداع میا دیجد آوری وقتی یک فن نز،یجنک

 تیدر نها دگانکنن مصرف، صرف کرده است محصول ریزی برای یک چقدر فکر و برنامه ،کنندهدیتولیک  که ستیمهم ن ن،یبنابرا

 زنند.ی رقم میرا در بازار فرهنگ آنسرنوشت 

های  آوری معتقد است که همگرایی یک فرآیند تغییر و یا تغییر پارادایمی توسعه فن( 5333) 5حسین محمد با این حال، سید

ای را محو کند؛  صنایع رایانهتواند مرزهای میان ارتباطات راه دور، رادیو و تلویزیون، و سنتی به صنعت خدمات جدید است که می

 شود. ها همراه می ای با ادغام مالکیت های رسانه بنابراین در صنایع همگرا، تلفن، رایانه، تلویزیون کابلی و شرکت

شود  آوری رایانه استفاده می های جمعی سنتی و فن ای جدید، برای توصیف همگرایی رسانهاز اصطالح ارتباطات رسانه

های ارتباطات به شکل  آوری های ارتباطات بدان معنی است که تمام فن آوری بنابراین همگرایی فن .(2000روزه، )استرائوبور و ال

 شوند. ای همگرا می های رایانه آوری دیجیتالی و سازگار با فن

را در روند  های دیجیتال رو به گسترش، باعث تشدید آن شده است، اختالل مضاعفیها که فناوریهمگرایی کنونی رسانه»

های کنونی، مبنای فعالیت و قواعد موجود در هر رسانه را زیر سؤال شدن رسانهکه دیجیتال کند؛ نخست این گذشته ایجاد می

های گذشته در زمینة پخش رادیو تلویزیونی را از بین برده است، دوم، برد. برای مثال، انتقال دیجیتال، بسیاری از محدودیتمی

های توان غیر از کابلای دارند. برای مثال، خدمات خطوط تلفن را اکنون می های بالقوهها، اکنون جایگزینههر یک از رسان

                                                           
1. Syed Hussein Mohamad  
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های تلویزیونی، امواج رادیویی یا اینترنت عرضه کرد. در حالی که نوع خدمت تغییر نکرده است اما قواعد مسی، از طریق کابل

( این وضعیت برای محققان حوزه 195: 2007بار و سندویگ، « )آمده است متفاوتی برای عرضه خدمات در هر رسانه پدید

ها سیاستگذاری ارتباطات این سؤال را پدید آورده است که آیا اهداف سیاست ارتباطی یا اجرای آن، در خصوص هر یک از رسانه

 اوتی باشد؟ای متفاوت است که هر یک، نیازمند قوانین متفاوت یا حتی سازمان متولی متفبه اندازه

پارادایم انقالب »در پاسخ باید به اجمال گفت شود در قبال تحوالت فناوری اطالعات، دو پارادایم شکل گرفته است؛ 

شوند. در مقابل، پارادایم همگرایی بر این های پیشین میهای نوین، جایگزین رسانهدیجیتال، مبتنی بر این نگاه است که رسانه

تری با یکدیگر در تعامل خواهند بود. پارادایم انقالب دیجیتال های پیچیدههای نوین و پیشین به شیوههباور استوار است که رسان

های جدید به دنبال تغییر دادن همه چیز هستند. امّا به تدریج رهبران بیشتری در صنعت به همگرایی به تأکید دارد که رسانه

 (2000جنکینز: « )آورند. کننده رو میعنوان یک راه معقول در این دوره تغییرات حیران

گو، طور که هنگام جایگزینی تلویزیون به جای رادیو به عنوان رسانة قصهمحتوای یک رسانه ممکن است تغییر کند )همان»

-پسند تبدیل شد( و همچنین ممکن است مخاطبان یک رسانه تغییر کنند )همانرادیو به رسانة اصلی متمرکز بر موسیقی عامه

ها از یک رسانة جریان غالب به رسانه با مخاطب خاص تبدیل شدند(، بعالوه ممکن میالدی، کمیک 5310که در دهة  طور

پسند تبدیل شده پسند به شکلی نخبهطور که تئاتر از یک شکل عامه است جایگاه اجتماعی یک رسانه، ارتقا یا تنزل یابد )همان

کند، به کارکرد های اساسی انسان تثبیت میکنندۀ برخی خواستهود را به عنوان تامینای جایگاه خ است(. امّا هنگامی که رسانه

شده به یک امکان ارتباطی تبدیل دهد. برای مثال، از هنگامی که صدای ضبطهای ارتباطی ادامه میخود در نظام کالن انتخاب

اما گذشت زمان نشان داد  [انـد. و پخش صدا ابداع شـده شد، به طور پیوسته ابزارهای نوین و ارتقاء یافتة گوناگونی برای ضبط

کلمات چاپی، کلمات گفتاری را از بین نبرد. سینما، تئاتر را نکشت. تلویزیون، رادیو را نکشت و به طور کلی، هر رسانة  ]که

عنوان شیوۀ فهم تحوالت های نوظهور واداشته شد. به همین دلیل است که پارادایم همگرایی به پیشین به همزیستی با رسانه

های پیشین، رسد. براین اساس، رسانهتر به نظر میای چند دهه گذشته در مقایسه با پارادایم انقالب دیجیتال، قابل قبولرسانه

 (6جنکینز، همان: « )کند. های نوین کارکردها و جایگاه آنها تغییر میشوند، بلکه با ظهور فناوری جایگزین نمی
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گیرد و کارکردهای تلویزیون را بسیار  د موج تلویزیون تعاملی به تدریج نقاط مختلف جهان را در بر میرس به نظر می

سازد تا همة  شود و مشتریان را قادر می سازی خانگی تبدیل می تلویزیون به یک مرکز شبیه»دهد. در نتیجه،  گسترش می

ها،  ر، کنترل کنند. شاید تعاملی ترین شکل همه این تلویزیونمحصوالت الکترونیک و وسایل منزلشان را با کنترل از راه دو

سازد تا در یک محیط  از وسایل است که کاربر را قادر می ای مجموعهتلویزیون واقعیت مجازی باشد. این تلویزیون شامل 

ضای سایبر( را به ای حرکت کند و واکنش نشان دهد و اشیای مجازی )اشیای موجود در رایانه یا ف سازی شده رایانه شبیه

سازی شده  وری در دنیای شبیه ای احساس و دستکاری کند که گویی اشیای واقعی هستند. این شیوۀ تعامل، احساس غوطه گونه

های  سازی شوند. اما شبیه ای خلق می های رایانه آورد. دنیاهای مجازیِ به وسیلة برنامه را برای شرکت کنندگان فراهم می

ها وسایل میانجی خاصی الزم دارند که تصاویر،  سازی ای تفاوت دارد زیرا این شبیه های رایانه سازی یر شبیهواقعیت مجازی با سا

ها و پخش، امکان  دیجیتالی شدن تلفن( »213)همان: « سازی شده را به کاربر انتقال دهند. صداها، و احساسات دنیای شبیه

ای،  های اساسی تلفن، کامپیوتر، و تولیدات رسانه است. همگرایی فناوریای به موبایل را فراهم کرده  عرضه محصوالت رسانه

کشد. تولید و  ای موجود را به چالش می کند و محصوالت رسانه ای ایجاد می های رسانه های زیادی برای سازمان فرصت

که همگرایی در آنها رخ داده بندی محتوا، نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری، و تلفن، سه صنعت مهم ارتباطات هستند  بسته

تواند ارتباط برقرار کند و ارتباط با چه سرعتی  است. همگرایی تعیین کرده است که چه چیزی تبادل پیدا کند، چه کسی می

آفرینان گوناگونی  صورت گیرد. همچنین همگرایی در نحوۀ استفاده از محتوا، انعطاف ایجاد کرده است و باعث شده است نقش

کم سه فناوری مهم است: تلفن،  ح متقابل دستاصالًهمگرایی ماحصل ( »1: 2004پیکارد،  ه از محتوا موثر باشند. )در استفاد

ای هستند و هر کدام مسیر خاص خود را  های تکنیکی، اجتماعی، و اقتصادی پیچیده تلویزیون و کامپیوتر که هر کدام پدیده

کند.  ن، بی واسطگی صدا یا تبادل صداها را در زمان واقعی مطرح میکنند. تلف برای دستیابی به بی واسطگی عرضه می

واسطگی نیز از طریق  دهد و ادعای کامپیوتر به بی تلویزیون از طریق پخش زنده رویدادهای جهان چنین ادعایی را پیشنهاد می

ویزیون قادر به عرضة آنها نیست، ریزی شده و نوعی تاثیر متقابل که تل های از پیش برنامه های سه بعدی، کنش عرضة گرافیک

کوشند تا آن دیگری را جذب کرده و مسیر دستیابی  رسند، هر کدام می گیرد. وقتی این سه فناوری به همدیگر می صورت می

 ( 268-267: 5977)گروسین و بولتر، « واسطگی را مسلط کنند. خود به بی
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 ها مصرف فرهنگی در عصر همگرایی رسانه

فرهنگی  -ایهاست که در فضا و محیط رسانه ای، شیوه مصرف رسانه لی و مهم در پدیده همگرایی رسانهیکی از مباحث اص

بندی و به بیان بهتر، رتبه ها آنای های ارزیابی مخاطبان و مطالعه مصرف رسانهنوین دچار تغییراتی شده و به تبع آن، شیوه

ها، تغییر وجه و صورت وسایل ارتباط  زیرا در عصر همگرایی رسانهرا با چالش مواجهه کرده است  5مخاطب )آمار مخاطبان(

( 2000ای )گونزارت، ای جدید در فرآیند رسانه ی رسانهها آوری فنها و ظهور  آوری بر مصرفِ رسانه جمعی، تأثیرات روزافزون فن

ای دیگر و  یک رسانه و بعد رسانهها در طی یک زمان مشخص یا استفاده متناوب از  موجب استفاده بیش از یک شکل از رسانه

ای عموماً به عنوان ترکیب دو یا چند ای توجه کنیم، همگرایی رسانهبالعکس، شده است. اگر از این منظر به همگرایی رسانه

ترین سطح آن، این نوع همگرایی به شود و در اساسی ( تلقی می957: 2004رسانه سنتی درون یک فرآیند )فولکرتز و لیسی، 

ای شامل پیوند های ارتباطی برای ارائه یک پیام است؛ اما از منظری دیگر در این زمینه، همگرایی رسانهآوری ای ترکیب فنمعن

 ای جدیدِ همگراست. های رسانههای کامپیوتری و اینترنت، ایجاد موجودیت آوری فن های وسایل ارتباط جمعی سنتی باشرکت

های ارتباطی و اطالعاتی، عملکردهای وسایل ارتباط جمعی به آوری ی فنریکارگ بهکه با  به طور کلی این اعتقاد وجود دارد

: 2002ها را تغییر داده است )بائر، ، اما شبکه اینترنت و فضای مجازی استفاده مخاطبان از رسانهکرده استشدت تحول پیدا 

 ها آنرسانه جدید مثل موبایل، نوع و نحوه استفاده از  های سنتی به شکل نوین در یکحال، تجمیع برخی از رسانه (. درعین54

 را در مقایسه با وسایل ارتباط جمعی تغییر داده است. 

های ارتباطی و استفاده موثر از رسانه دچار تغییراتی شده است. با توجه در حقیقت، فهم عمومی از رسانه، اطالعات و فناوری

رتباطات و مطالعات فرهنگی و رسانه بیش از همه ابعاد همگرایی مهم و مورد توجه به ابعاد مختلف همگرایی، آنچه در علوم ا

ای ها متناسب با محیط رسانه ای مخاطبان است و این مسئله در تحقیقات مربوط به استفاده رسانهاست، ارزیابی مصرف رسانه

های تحقیقاتی مختلفی در  ، پروژه2ز تحقیقات پیونیست. هر چند در مرک ها رسانهنوین و فرآیند همگرایی و واقعیت استفاده از 

ها به شکل یکپارچه و همگرا مورد تحقیق و پژوهش قرار  شود، اما مصرف رسانه های جدید انجام می مورد مصرف رسانه

                                                           
1. audience raing 

2. http://www.pewinternet.org/About-Us.aspx. 
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اری از در جامعه بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بسی مشاهده قابلاما امروزه همگرایی یک مسئله و موضوع  گیرد؛ نمی

ای در باب مصرف گذاشته است. همگام با این نوع تغییرات، بسیاری از تحقیقات رسانه تأثیر خاطبانمهای زندگی روزمره  جنبه

 ها در ایران و دنیا به طور موثر تحول پیدا نکرده است. رسانه

ها در مقایسه با سایر کشورهای با توجه به مباحث تبیین شده و فرآیندهای مذکور، در ایران نیز، هر چند رشد فناوری

ای قبلی نیست و به سرعت و به شدت در حال ای امروز ایران، دیگر محیط رسانهپیشرفته تا حدی کم است، اما محیط رسانه

اط رسانی و ارتب های پیامو نیز شیوه ها آنو عملکرد و نقش  ای )در ابعاد کوچک و بزرگ(های رسانهرو، سازمانتغییر است. از این

های نوین و فضای مجازی مواجه شده و در اثر همگرایی تغییر یافته است. با این وجود، مخاطب با رسانه و بالعکس با فناوری

های ارتباطی برای آوری ای ضرورتاً به معنای ترکیب فناشکال مختلفی از همگرایی وجود دارد و به طور خاص همگرایی رسانه

های تلفن همراه و اینترنت، وسایل ارتباط جمعی، های از این پدیده را در فناوریتوان نمونه یارائه یک پیام نیست. هر روز م

 موسیقی و غیره مشاهده کرد.

ها و استفاده از آنها را متحول کرده است و این ای ناشی از پدیده همگرایی، نقش رسانه شرایط پیچیده فضای نوین رسانه

 ای ارزیابی کرد؟  ها را در این محیط همگرای رسانه توان استفاده از رسانه ه چگونه میآورد ک چالش و سؤال را به وجود می

تواند از شرایطی  ها در عصر حاضر میاستفاده رسانه یبندرتبه و ها رسانهاستفاده  ارزیابی یو سودمند یدفوا  بحث درباره

اگر این باور را بپذیریم که خاستگاه تغییرات امروزی  ود.ناشی ش ها عرصهها در همه و نقش رسانه یانوین رسانه یپیچیده فضا

رسد. هرچند به مرور زمان،  آمیز به نظر نمی هاست این سخن چندان اغراق در عرصه فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد، رسانه

ن این موضوع تغییر ها به مخاطبان تغییر کرده یا بسته به جغرافیای جها اهداف و نگرش رسانه نگرش مخاطبان به رسانه و

ها بستگی به مخاطب  دانند ادامه حیات آن که به خوبی می اند چرا ها از این نیاز بنیادی دست نشستهگاه رسانه کرده است اما هیچ

ای مخاطبان متناسب با شرایط و محیط شود که شناخت مخاطب و ارزیابی مصرف رسانهدارد اما این امر زمانی محقق می

 کنند.ها در آن زمان و در آن محیط فعالیت میکه رسانهای باشد رسانه

شود، شناخت مخاطب و ارزیابی ای شناخته میای که با عصر همگرایی رسانهطور که ذکر شد در فضای نوین رسانه همان

داده )فولکرتز و ای است که در انواع ارتباطات رخ ای پدیدهطلبد. همگرایی رسانهای آن ملزومات خاص خود را میمصرف رسانه
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گذاران و حتی سیاسیون را به فعالیت واداشته تا در ساختار کلی ارائه گران و قانونها، تحلیل( و مالکان رسانه59: 2004لیسی، 

کند تا تغییرات بسیار زیاد در استفاده جدید از ها را وادار می تر، آناندیشی کنند. از همه مهماطالعات به مخاطبان انبوه باز

ای و تحول  ها، نقش قوی و تعاملی در حال تغییر اعضای مخاطب کنونی را مورد توجه قرار دهند، اما با تحول رسانهرسانه

های ارزیابی مصرف رسانه در درون این محیط همگرایی، جدید نیست. از این رو، همگرایی بر ابعاد مختلف  مصرف، روش

 گذارد.می آمدهای مختلفی و پی گذارد یمای تأثیر رسانه

ای آنالین ـ از رادیو و  توجه در دسترس بودن محتوای رسانه کنندگان، افزایش قابل آمد اصلی همگرایی برای مصرف پی

پذیری  ای اصلی( و انعطاف های اجتماعی و یوتیوب )به نام چند منبع رسانه های رسانه های خبری، سایت تلویزیون، سازمان

 هاست. ای، زمان و مکان مصرف رسانه ی رسانهکاربران در استفاده از ابزارها

ای  گذاری رسانه ها، سیاست گذاری مهمی دارد. در همگرایی رسانه آمدهای سیاست ای، آثار و پی سو، همگرایی رسانه از یک

 چندجانبهنحصار ای انحصاری یا ا ای دارد تا بر کمبود توزیع و بازارهای رسانه نیاز به ارائه محتوای زیاد و افزایش رقابت رسانه

ای قدیمی و مواجهه آن با همگرایی به  های جدیدی برای حفظ مقررات رسانه آورانه، چالش غلبه کند. از سوی دیگر، تغییرات فن

آوری جدید، تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد و نظام حقوقی را به چالش  سو، فن آورد. از یک وجود می

ای در فضای مجازی، جهانی است و بایستی نظام حقوقی و قانونی برای عملکرد بهتر با  گر، همگرایی رسانهکشد. از سوی دی می

ها، خدمات  آمدهای ناخواسته در برتری یا عدم برتری برخی پایگاه ها پی المللی سازگار شود. قوانین و مقررات رسانه های بین نظام

دهد و این چالش دیگری برای  های مشابه هستند، به دست می درگیر فعالیت کنندگان در مقایسه با برخی دیگر که و تأمین

 (.2007ها در فضا و محیط همگراست )مک کی،  رسانه

ای و ارتباطی  تواند با این بازارهای رسانه المللی بیشتری یافته و مقررات ملی نمی ای، بعد بین همچنین، بازارهای رسانه

 آورد. همگرا، چالش زیادی برای رقابت به وجود میالمللی سازگار باشد و محیط  بین

(. 2000ای است )زاوینا و ریچارت،  های همگرایی رسانه حال ظرفیت ها و درعین دموکراتیزه شدن محتوا، یکی از چالش

تی به سازد تا محتوای خود را در اینترنت به راحتی در دسترس عموم قرار دهند؛ ح ای، کاربران را قادر می همگرایی رسانه

های  رود، بلکه رادیو تلویزیون های تجاری و خصوصی تهدید به شمار می ای نه تنها برای رسانه گذاری محتوای حرفه اشتراک
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اند. در بسیاری از موارد به دلیل این که  های جدی دیده عمومی را هم به چالش کشیده است. هنر و صنعت موسیقی، آسیب

کنندگان به محتوا را  المللی نیاز است تا توانایی دسترسی مصرف نی شده است مقرراتی بینای بیش از گذشته، جها فضای رسانه

کند. برخی هنرمندان توانایی  اما اینترنت و فضای مجازی بستر مناسبی برای استعدادهای در حال ظهور فراهم می محدود کند؛

توانند از طریق اینترنت، فروش دیجیتال داشته  نرمندان میکنند. برخی از ه گذاری هنر خویش را در این فضا پیدا می به اشتراک

به راحتی، این هنرها و محتواها را به دست  کند تا کنندگان فراهم می باشند. از طرفی، چنین محیطی، سازوکاری برای مصرف

 بیاورند.

لید و توزیع نمایند زیرا هزینه تولید سازد تا محتوای مورد نظر خود را تو ای کاربران را قدرتمند می در حقیقت، همگرایی رسانه

های زیادی محتوای تولیدشده را  و توزیع به دلیل دیجیتالی شدن تولید و امکانات عرضه در فضای مجازی پایین آمده و پایگاه

های زیادی را به وجود آورده است و  دهند. از سوی دیگر، محتوای تولیدی کاربر، نگرانی به مخاطب گسترده انتقال می

ای، کیفیت پایینی دارند و از جهت دقت و  های خبری ایجاد کرده است زیرا تولیدات غیرحرفه های زیادی برای سایت الشچ

 (.2003اند )واالت،  صحت محتوا دچار خدشه

ای در فضای واقعی و مجازی شده است و این  ای باعث ظهور الگوهای جدید مصرف رسانه در نهایت، همگرایی رسانه

های زیادی برای جوامع  ها و چالش دهد و هر روز ظرفیت تر شدن سوق می ای را به سمت پیچیده ط و فضای رسانهموضوع، محی

های آن برخورد مناسب و منطقی داشته  های آن استفاده و با چالش ایجاد خواهد کرد. باید جوامع از هر نظر، بتوانند از ظرفیت

 باشند.

 نظریة استفاده و رضامندی

ها تبیین ها برای مخاطبان را از منظر نیازهای آنها به رسانهکه کارکرد رسانه  ها در حوزه ارتباطات است،رین نظریهیکی از مهمت

ها پویا و فعال هستند، و بنا براین قادرند در خصوص رویارویی با  فرض اصلی نظریه یاد شده این است که مخاطبان رسانه»کند. می

ها چه رفتاری دارند تا  پردازد که مردم با رسانه گیری کنند. این رویکرد، بیشتر به این موضوع می ی تصمیما های رسانهها یا پیام رسانه

 کنند؟  ها با مردم چه می این که رسانه
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گذارند. این الگوها  الزم به تأکید است که بیشتر الگوهای استفاده و رضامندی، عنصر فرستنده را از فراگرد ارتباط جمعی کنار می

های  گذارند. این الگوها بر نیاز مخاطب و زمینه ها تأثیر می شوند که بر انتخاب مخاطبان از محتوای رسانه نوعاً با عواملی آغاز می

 شوند. ها عناصر اصلی محسوب می کنند. در این الگوها نیازها و انگیزه دهندۀ ارتباط اجتماعی او توجه می اجتماعی و شکل

های  کند، یعنی درست در مقابل هدف ها مشخص می های مخاطب را در استفاده از رسانه انگیزهبندی در واقع  این طبقه

گران یکسان و  های ارتباط ها با هدف ها و رسانهنکته این است که انگیزۀ مخاطبان برای استفاده از پیام  گیرد. اما، گران قرار می ارتباط

ها و معناهایی وادارد که مورد نظر فرستنده نبوده  طب را به گزینش جنبههای شخصی ممکن است فرد مخا مشابه نیست. انگیزه

ها روی میزان فعال بودن  است. بنابراین، انگیزه و نیاز مخاطب نقش مؤثری در فرایند ارتباط دارد. نیاز مخاطبان در استفاده از رسانه

 گذارد.  آنها نیز تأثیر می

گران که ناشی از  افزوده است و به عبارتی دیگر از قدرت ارتباط نت مخاطبان امروزیای کنونی بر قدر از سوی دیگر، تنوع رسانه

تسلط و کنترل آنها بر محتوا، تعیین شکل و ماهیت پیام، زمان و چگونگی انتشار و در کل، انحصارشان بود کاسته است. بر این 

ها بر مبنای نیازها،  گذارد. مخاطب فعال امروز رسانه یر میها تأثکنندۀ رسانه در تنظیم محتوای پیام اساس، سلیقه و انتخاب مصرف

کند )میرعابدینی،  ها استفاده یا به عبارتی رسانه و پیام را انتخاب می شناختی خود از رسانه شناختی و روان های جامعه انتظارات، زمینه

دی( که کاتز، بالمر و گورویچ از جمله محققانی (. در حقیقت رویکرد  استفاده مخاطبان بر مبنای نیاز و رضامندی )خشنو16: 5978

  گیرد: اند، عناصر ذیل را در بر میهستند که بر آن صحه گذاشته و تاکید کرده

 .شودها معطوف به هدف فرض میگردد که به این معناست که بخش مهمی از استفاده از رسانهمخاطب فعال محسوب می -5

 ای ابتکار عمل زیادی دارد.مرتبط ساختن ارضای نیاز و انتخاب رسانه مخاطب در امر  در فرآیند ارتباط جمعی، -2

 (.424: 5974کنند )سورین و تانکارد، ها با دیگر منابع ارضای نیاز رقابت میرسانه -9

های مختلف نقش مهمی در انتخاب و میزان مصرف کاالها  به غیر از تناسب فرهنگی کاال، تناسب کاال با نیازهای گروه

ها تناسب  رسد سطح و نوع برخی از کاالهای عرضه شده با نیازها و عالیق و سطح اگاهی و دانش برخی گروه نظر می دارد. به

ها بیشتر است. مانند استفاده از اینترنت یا حتی مطالعه و خواندن  بیشتری دارد و درنتیجه میزان مصرف این موارد در این گروه
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های موسیقی و  اال و یا مواردی بمانند میزان رفتن به تئاتر، سینما، کنسرتروزنامه و مجله در بین سطوح تحصیلی ب

های مختلف که در بین سطوح تحصیلی باال بیشتر است.  نمایشگاه

پیش از این اشاره کردیم که نوع نیاز افراد در انتخاب و مصرف کاالها مؤثر است )هر چند در برخی موارد مصرف صرفاً 

ها گاه  از واقعی افراد نیست(. پایین بودن میزان مصرف برخی محصوالت یا کاالهای فرهنگی در برخی گروهبرخاسته از نیاز یا نی

ها اولویت چندانی ندارد. برای مثال در  به خاطر این است که اصوالً آن کاال یا محصول در سلسله مراتب نیازی این گروه

هستند، مصرف برخی کاالها فاقد اولویت هستند. مانند رفتن به  های پایین درآمدی که افراد با مشکالت مالی مواجه گروه

کنسرت موسیقی یا تئاتر یا اینترنت و مانند آن. 

تواند باشد. در  نا آشنایی با برخی محصوالت یا کاالها یا فقدان آگاهی در مورد آنها از جمله عوامل محدود کنننده مصرف می

رسد این عمل در میزان مصرف یا حتی انتخاب آنها مؤثر است. در  به نظر می مورد برخی کاالها یا محصوالت فرهنگی نیز

تر هستند میزان مصرف بسیار باالتر است.  شده که در مورد کاالها یا محصوالتی که در نزد عامه مردم شناخته حالی

تری داشته باشد و هرچه  تر باشد و جنبه عام توان گفت هر چه دسترسی به کاال یا محصول فرهنگی، راحت در مجموع می

تناسب و تجانس آن با عالئق عامه مردم و فرهنگ آنها بیشتر باشد و کمتر واجد خصوصیات گروه یا طبقه خاصی باشد؛ بیشتر 

گیرد. مورد اقبال عمومی و استفاده عام قرار می

های مختلف توجه داشت و  هدر عین حال در عرضه و تولید کاالها یا محصوالت فرهنگی باید به نیازها و عالیق گرو

توانند پاسخگوی  های مختلف این کاالها یا محصوالت در دسترس آنها قرار گیرد. برخی محصوالت می متناسب با نیاز گروه

ها و سطوح مختلف نیازها و شرایط متفاوتی دارند که نوع  ها، گروه ها باشند، اما در بسیاری از زمینه نیازهای مشترک و عام گروه

 فرهنگی ارائه شده باید در تناسب با این نیازها و پاسخگوی آنها باشد. محصول

 نیاز به فراغت

به دنبال فرصتی برای استفاده از اوقات فراغت هستند و به   از آنجا که بسیاری از مخاطبان کارزده و خسته از کار روزانه،

استفاده از کاالهای فرهنگی مانند تماشای فیلم یا تلویزیون، دالیل متعدد از جمله دالیل مالی و معیشتی، برای بسیاری از آنها، 

که تغییرات  با این در خصوص اینترنت الزم به اشاره است کههای گذراندن اوقات فراغت است.  یکی از مهمترین گزینه
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هستند، رغبت چندانی به  شناختی قابل تحلیل و تبیین اجتماعی ناشی از توسعه اینترنت به خوبی با استفاده از رویکردهای جامعه

رسد علت اصلی این امر آن است  . به نظر مینشده استشناختی اینترنت و پیامدهای آن در بین محققان مشاهده  مطالعه جامعه

ای برای مصرف فرهنگی. این در حالی است که  که اینترنت بیشتر به عنوان یک رسانه مطرح شده است تا یک کاال یا عرصه

بهای تحلیل پیشین در زمینه ارتباطات جمعی در مطالعه اینترنت آشکار شده است. اینترنت بسیاری از ناکارآمدی چارچو

های پیشین را ندارد، و در عین حال با توجه به برخورداری از کارکردهای فراوان به عنوان یک فرارسانه مطرح  های رسانه ویژگی

 2ای است که امکان وجود مدل چند به چند اینترنت اولین رسانه .(2005، به نقل از دیمگیو و همکاران 5337: 5)آگری شده است

ارتباطات را فراهم آورده است. مخاطبان دیگر شنوندگان صرف نیستند بلکه از حقوق کامل تولید و گردش اخبار برخوردارند، و 

. به عالوه (5987ده کرد )تامپسون، توان از واژه ارتباطات جمعی استفا به همین دلیل تامپسون، بر این باور است دیگر نمی

ای برای تولید و مصرف فرهنگی است. مصارف فرهنگی و فراغتی اینترنت شاید به مراتب بیشتر از مصارف  اینترنت عرصه

 .ای آن است رسانه

فردی افراد  ثیرگذاری سبک فراغت در تعیین جایگاه اینترنت در رفتارهای فراغتی به واسطه تفاوت در ویژگیهایأت ساز و کار

های های فراغتی مختلف و نیز رفتارهای مختلف فراغتی در هر کدام از سبکهای فراغتی قابل توضیح است. سبکدر سبک

 وضع تاهلزندگی،  چرخهفراغتی مختلف بین جوانان به واسطه عواملی چون تحصیالت، سن، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، 

در پذیرش اینترنت و همچنین پذیرش جایگاه و نوع پیامد رفتارهای فراغتی  شدهیاد خی از ویژگیهای برگیرند و  شکل می

در سبکهای فراغتی مختلف، استفاده از اینترنت به  گفتتوان  آنالین بر مجموعه رفتارهای فراغتی افراد تأثیرگذارند. بنابراین می

طور مستقیم از طریق فراهم آوردن امکانات و  ادشده چه بههای ی عنوان رفتار فراغتی جایگاه متفاوتی دارد. به عالوه تأثیر زمینه

ت فراغتی افراد، موجب تفاوت در رفتارهای فراغتی در ترجیحاَگذاری بر  ثیرأهای فعالیتهای فراغتی و چه از طریق ت زمینه

ی فراغتی افراد، از ناحیه رابطه بین معنای فراغت و پیامد کاربرد اینترنت در رفتارها ساز وکارشود.  سبکهای مختلف فراغتی می

ت فراغتی، و اشکال فعالیتهایی که با معنای موردنظر از فراغت سنخیت بیشتری دارند، برجای ترجیحاَثیری است که بر أت

گذارد. هر چند فعالیتهای فراغتی واحدی ممکن است با معانی مختلفی در نزد افراد انجام شوند، بدون شک معنای غالب  می
                                                           

1. Agre: 1991 

1. Many to Many 
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د به مطلوبیت برخی از رفتارهای فراغتی در نزد آنان خواهد انجامید. معنای فراغت در نزد افراد، همزمان بر فراغت در افرا

بینی کرد افراد با معانی و  توان پیش انتخاب رفتارهای فراغتی آنالین و نیز غیرآنالین آنان مؤثر بوده و بر این اساس می

دهند، و  فعالیتهای فراغتی خود را در اینترنت و دنیای واقعی سازمان میهای گوناگونی  منظورهای مختلف فراغتی به شیوه

شود. ضمناً با  همین موجب تفاوت در جایگاه اینترنت به عنوان ابزاری برای گذران وقت فراغت در رفتارهای فراغتی آنان می

فراغتی وجود دارد، یقیناً بین معانی  توجه به همگرایی که بین رفتارهای فراغتی و مشخصات اجتماعی افراد متعلق به یک سبک

 (.  5976سرشت، دارد )پاکمورد نظر این افراد از فراغت نیز تشابهاتی وجود 

 ناهمگونکاربر  -مخاطب

کنندگان، به تدریج  ها و نیز گستردگی عرضه محصوالت فرهنگی به مصرف گسترش دایرۀ انتخاب و تنوع اشکال و قالب

نیز پدید آورده است و در سویة مخاطب نیز روندی پررنگ و چشمگیر طی شده است به  کاربر را-شکل خاصی از مخاطب

شناختیم، سخن به میان آورد، و امروز مخاطبی شکل گرفته است  نحوی که باید از پایان دوران مخاطب به آن مفهومی که می

افول تدریجی انگارۀ »از مخاطب تلویزیونی،  که بیش از هر چیز از ویژگی پاره پاره بودن برخوردار است. برای نمونه در بحث

ناپذیرند. دو از هم تفکیک محور در یک راستا هستند و این مخاطب جمعی با حرکت به سوی مدل پخش تلویزیونی گزینش

های کودکان، هواداران  توانند کانالهای ورزشی را انتخاب کنند، کودکان میتوانند کانالهنگامی که طرفداران ورزش می

ماند که به تماشای یک کانال جریان اصلی بنشیند که مبتنی بر نوعی های موسیقی و ...، چه کسی می توانند کانال موسیقی می

 که است مردم به طور کلی مایلند چه چیزی را تماشا کنند؟نظر درباره این اتفاق

تری از مخاطب کل به هر کانال اختصاص یابد، سهم کمهای قابل انتخاب افزایش میبه طور قطع، هر چه تعداد کانال

ها و عالئق یابد. این معادلة ساده، الگوی پخش تلویزیونی عمومی را که مبتنی بر این انگاره است که مخاطبان از ویژگی می

 کند.مشترکی همچون رویدادهای ملی از قبیل انتخابات برخوردارند، با مشکل مواجه می

های ورزش، فیلم یا  ای هستند همچون کانالهای کابلی و ماهوارهکه دستاورد فناوریهای تخصصی تلویزیون ظهور کانال

سازی را ایجاد کرده است و در نتیجه رابطه متفاوتی را بین سبک زندگی، بازارهایی تخصصی برای انواع خاصی از برنامه

ها محدود بود و در ساعات پربیننده، که انتخابکننده و بیننده مبنای کار خود قرار داده است. برخالف دورانی تلویزیون پخش
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های کابلی زد، در نظام برنامهپسند و یک سریال خانوادگی دست به انتخاب می مخاطب باید بین دو کمدی موقعیت، اخبار عامه

کنند. ماشا میتخیلی و طرفدار کمدی، هر یک شبکه دلخواه خود را ت -های علمیای، طرفدار موسیقی، طرفدار فیلمو ماهواره

 (78: 2001پیرسون و سیمسپسون، )

 مفاهيم اساسی تحقيق 

 انسان احساسات بیان. کند تحول دچار را زنده موجودات یا انسان و باشد آیند خوش که است صدایی و نوا موسیقی،موسیقی: 

 در. باشد هنر این اهلهمة  قبول مورد که نیست موضوعی موسیقی آکادمیک تعریف. است  موسیقی اصوات وسیله به است

 .شوند تولید آگاهانه که شود می گفته اصواتی به موسیقی تعاریف، این ترین شده پذیرفته

 و ادب و شعر حافظ النوعرب نام که شده گرفته  Muse کلمه از مشتق و Mousika یونانی ای واژه از موسیقی واژه

 را نظر این نیز اسالمی فیلسوفان و دانسته می ریاضی های شاخه از یکی را موسیقی است. ارسطو باستان یونان موسیقی

 موسیقی های ویژگی همه که آنجا از ولی است برده نام موسیقی از شفا کتاب ریاضی بخش در که سینا ابن همانند اند، پذیرفته

 نیز هنر را آن دارد، تام دخالت آن در هم نوازنده و سازنده قریحة و ذوق بلکه نیست، تغییر غیرقابل و مسلم ریاضی، مانند

 دانند.  می

  کز تحقيق )موضوعي، مکاني، زماني(نقاط تمر

سنجش عالئق و ذائقه موسیقی در ایران متمرکز است فرهنگی و به طور خاص، تمرکز تحقیق از لحاظ موضوعی بر مصرف 

ستاهای منتخب واز آن در شهرها و رای، بخشی از نمونه در تهران و بخشی  گیری خوشه و از لحاظ مکانی، به توجه به نمونه

ذائقه موسیقی نمونه منتخب از مردم  مصرف و مشارکت فرهنگی به ویژه ایران هستند. از لحاظ زمانی، این تحقیق به تحلیل

 متمرکز است که پیمایش آن اجرا شده است.   5934ایران در نیمه دوم سال 
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 پژوهش   روش

در این تحقیق از جداول آمار توصیفی برای توصیف . رود حقیقات کمی به شمار میاین تحقیق از لحاط رویکرد، در زمره ت

.  از ه استبهره گرفته شد ،نمونه مورد مطالعهمصرف و مشارکت فرهنگی نمونه تحقیق و نیز اطالعات گردآوری شده در مورد 

 شود.  می فنون تحلیل آمار استنباطی همچون آزمون کای اسکوار برای تحلیل داده ها استفاده

  و نمونه تحقيق جامعه آماري

 استان کشور است. 95سال خانوارهای معمولی ساکن در  57باالی جامعه آماری این طرح، شامل تمامی افراد 

درصد و با در نظر  31بر اساس بازه اطمینان  ای  اندازه نمونه آماری با توجه به فرمول خطای حاشیه

 آید.  بدست می 9400ریزش اندازه نمونه نهایی برابر با و درصدی    E =.057و  σ =.1گرفتن 

استفاده شده است. به دلیل اندازه محدود نمونه  5ای گیری چند مرحله برای دستیابی به هدف این پیمایش از روش نمونه

برآورد ملی ها وجود نداشت و از طرفی با توجه به اینکه هدف تحقیق پیدا کردن یک  امکان توزیع کافی آن در همه استان

های  ای( بوده است و نه یک برآورد استانی، لذا تالش شد که با حفظ نمایایی )معرف بودن( نمونه، شیوه انتخاب استان )خوشه

شده و سپس از هر  2بندی ها خوشه ای باشد که ابتدا استان های فرهنگی به گونه مورد مطالعه با استفاده از متغیر تجمیع شاخص

 ک یا دو استان انتخاب گردد. ها ی کدام از خوشه

 در جدول زیر نمونه مورد نظر برای هر استان آورده شده است.

 نمونه روستایی نمونه شهری تعداد نمونه نهایی استان انتخابی شماره خوشه

 143 131 082 سیستان 1

 33 303 382 اصفهان 0

 02 142 032 لرستان 3

 123 062 363 خوزستان 4

                                                           
1
- Multi Stage Sampling  

2
- Clustering 
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 نمونه روستایی نمونه شهری تعداد نمونه نهایی ان انتخابیاست شماره خوشه

 83 142 003 آذربایجان غربی 3

 132 383 333 خراسان رضوی 6

 132 133 083 مازندران 1

 68 130 022 کردستان 8

 63 833 022 تهران 0

 801 0320 3422 جمع

ها تا حد ممکن در  نمایند، انجام گرفت. این میدان د میهای مهم که بیشتر افراد در آنها ترد در شهرها پرسشگری در میدان

نقاط مختلف شهر پراکنده شدند تا هم پوشش درآمدی و هم پوشش جغرافیایی در طرح داده شود به طوری که جامعه آماری 

 مورد مطالعه را پوشش دهند.



 

 

 

 

 دومبخش  
 

 مشخصات پاسخگویان



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ جمعیتی و اجتماعی چون: محل سکونت،  ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهسب ، حمشخصات پاسخگویان، بخش در این

  وضع فعالیت در قالب جداول توزیع فراوانی مطلق و درصدی زیر توصیف شده است. و جنس، سن، تحصیالت، وضع تأهل

 جمعیتی –ای زمینههای  ویژگی

 توزیع مکانی -
 جامعه مطالعه شده بر حسب محل سکونت( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 1 -2جدول شماره )

 فراوانی درصدی فراوانی مطلق محل سکونت

 5/81 2195 شهر

 3/24 745 روستا

 500 9982 جمع

 اند.  ن روستایی تشکیل دادهادرصد را ساکن 3/24ن شهری و ارا ساکنمطالعه شده درصد جامعه  5/81
 توزیع جنسی -

 بر حسب جنسشده و درصدی جامعه مطالعه ( توزیع فراوانی مطلق 2 -2جدول شماره )

 فراوانی درصدی فراوانی مطلق جنس

 7/10 5852 مرد

 2/43 5660 زن

 500 9982 جمع

 اند.  تشکیل داده انمرددرصد را  7/10 و انزنرا مطالعه شده درصد جامعه  2/43
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 توزیع سنی -
 بر حسب سنه مطالعه شد( توزیع فراوانی مطلق و درصدی جامعه 3-2جدول شماره )

 درصد معتبر فراوانی درصدی فراوانی مطلق سن

1/96 5295 سال 22تا  11  1/96  

7/45 5455 سال 92تا  33  3/45  

1/25 826 سال  و باالتر 03  6/25  

3/33 9967 پاسخ معتبر  500 

5/0 4 بدون پاسخ  - 

 - 500 9982 جمع

ن درصد در سنی 6/25سال و  43تا  90درصد در سنین  3/45ال، س 23تا  57در سنین مطالعه شده درصد افراد جامعه  1/96

 سال است. 26سال و نما  94 سال، میانه 56/98همچنین میانگین سنی پاسخگویان  اند. سال به باال قرار داشته 10

 ویژگی های اجتماعی
 وضع تاهل -

 عیت تأهلبر حسب وضمطالعه شده جامعه  فراوانی مطلق و درصدی( توزیع 9-2جدول شماره )

 درصدی معتبر فراوانی درصدی فراوانی مطلق وضعیت تأهل

9/95 5011 مجرد  1/95  

9/62 2502 متأهل  3/62  

1/1 578 کرده( سایر)مطلقه، جدا شده و همسر فوت  6/1  

2/33 9944 پاسخ معتبر  500 

7/0 27 بدون پاسخ  - 

 - 500 9982 جمع



 23/      مشخصات پاسخگویان: دوم بخش

در گروه مجرد )هرگز ازدواج مطالعه شده درصد افراد  1/95حاظ وضعیت تأهل به لدهند که  ( نشان می4-2های جدول ) درصد

 .جداشده( قرار دارند )مطلقه، همسر فوت کرده و درصد در گروه سایر 6/1درصد متأهل و  3/62نکرده( 

 وضعیت تحصیلی -

 درصدی جامعه مطالعه شده بر حسب وضعیت تحصیلی ( توزیع فراوانی مطلق و0 -2جدول شماره )

 درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق تحصیالت

3/8 268 سواد بی  3/8  

5/25 25 803 ابتدایی و راهنمایی  

2/92 92 5070 دبیرستان و دیپلم  

6/97 5909 عالی  7/97  

6/33 9913 پاسخ معتبر  500 

4/0 59 بدون پاسخ  - 

 - 500 9982 جمع

سواد  ندرصد آنا 5/25سواد و مابقی باسوادند که  بیمطالعه شده، رصد افراد د 3/8دهند که  ( نشان می1 -2های جدول ) درصد

 دارند. درصد تحصیالت عالی 7/97و ، هستند و دیپلم درصد در سطح متوسطه 2/92، و راهنمایی ابتداییدر سطح 

 وضعیت فعالیت -

 فعالیتبر حسب وضع مطالعه شده جامعه  فراوانی مطلق و درصدی( توزیع 6 -2جدول شماره )

 درصد معتبر فراوانی درصدی فراوانی مطلق وضع فعالیت

1/49 5466 شاغل  8/49  

4/7 272 بیکار  4/7  

4/27 317 دار خانه  6/27  

4/59 415 محصل و دانشجو  1/59  

7/1 534 بازنشسته  7/1  

4/33 9915 پاسخ معتبر  500 

6/0 25 بدون پاسخ  - 

 - 500 9982 جمع
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 4/7شاغل، مطالعه شده درصد افراد  8/49به لحاظ وضع فعالیت دهد  ( نشان می6 -2جدول شماره )های  که نسبتچنانآن

 هستند. دانشجوو  درصد محصل 1/59درصد بازنشسته و  7/1دار،  درصد خانه 6/27درصد بیکار، 



 

 

 

 

 سوم بخش
 

 فعالیت در اوقات فراغت







 

 

 

 

 

 

 

 

 اوقات فراغتنحوه گذران 

 دهید؟ های زیر را چقدر انجام میاز فعالیت فراغتتان، هر یکمعموالً در اوقات  -
 نوع فعالیت در اوقات فراغت ( توزیع درصدی1 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً نوع فعالیت

 9915 465 5568 2265 2665 96 فعالیت هنری در خانه

 9969 162 5462 2467 9066 2162 ورزش

 9991 2 6 5666 2469 15 رفتن به سینما

 9919 5065 2161 9268 2267 3 تماشای تلویزیون

 9993 663 2064 2761 2067 2961 های شبکه خانگیها و سریال تماشای فیلم

 9947 7 5166 2567 5861 9865 ای های تلویزیونی ماهواره تماشای شبکه

 9911 165 5068 5868 2268 4968 های آمریکاییها و سریال تماشای فیلم

 9948 968 363 5369 2464 4268 ای های کرهتماشای سریال

 9915 465 5568 2265 2665 96 مطالعه کتاب، روزنامه یا مجله

 9969 162 5462 2467 9066 2162 بازدید از مراکز فرهنگی

 9991 2 6 5666 2469 15 تماشای تئاتر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      94

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً نوع فعالیت

 9919 5065 2161 9268 2267 3 دم زدن در معابر عمومیق

 9993 663 2064 2761 2067 2961 رفتن به کنسرت های موسیقی

 9947 7 5166 2567 5861 9865 رفتن به پارک و شهر بازی

 9911 165 5068 5868 2268 4968 ها رفتن به کافی شاپ

 9948 9.8 363 5369 2464 4268 شرکت در جلسات یا مراسم مذهبی

 9943 469 5266 2167 2766 2768 رفتن به سفر زیارتی

 9916 569 168 5462 2464 1469 رفتن به سفر غیر زیارتی

 9915 564 465 369 5667 6764 های کامپیوتری و موبایلی انجام دادن بازی

 9914 865 25 9065 2961 5762 استفاده از امکانات فیلم و عکس تلفن همراه

 9947 563 165 5262 5767 6265 هیات مذهبی فعالیت در

 9919 661 5164 2367 2168 2266 های فرهنگی هنری فعالیت در کانون

 9949 961 761 5761 2565 4764 های بسیج فعالیت در پایگاه

 9944 666 5761 9069 2665 5766 های داوطلبانه فعالیت در گروه

 9915 468 5162 9561 92 5668 ها و احزاب سیاسی فعالیت در گروه

 
 فعالیت هنری در خانه -1

 5/22کم، در حد  درصد 5/26، اصالًبه فعالیت هنری در خانه ، اوقات فراغت خود را میزان گذران  درصد پاسخگویان 96

 . اند اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 5/4زیاد و تنها  در حد درصد 8/55درصد در حد متوسط، 



 91/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های کشورحسب استان فعالیت هنری در خانهدرصدی ( توزیع 2 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 738 9 5068 2065 2361 9668 تهران

 265 967 5168 9463 2168 5363 سیستان و بلوچستان

 126 568 5061 5863 2967 4662 خراسان رضوی

 987 768 5066 5166 5761 4666 اصفهان

 202 4 5669 9062 5367 23.8 کردستان

 223 464 50 2965 2368 9267 لرستان

 257 366 5468 5368 5369 9668 غربی آذربایجان

 966 9 5462 2765 9066 24 خوزستان

 284 263 868 2067 95 9866 مازندران

 9915 465 5568 2265 2665 96 کل

 12/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/231مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

 است.  52/0فعالیت هنری در خانه وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 

 

 اجتماعی  -ای زمینهفراغت از طریق فعالیت هنری در خانه حسب متغیرهای مقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات 

از  ای مجموعهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق فعالیت هنری در خانه بر اساس 

اسبه شده برای هر کدام از هایی بین درصدهای محشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیرهای ها بنا به نتایج آزمون های متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

 . معنادارند وضع تاهلمحل سکونت و 
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 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  ( توزیع درصدی فعالیت هنری در خانه3 -3جدول )

زان می  

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 466 5563 2567 26 9167 شهر
9915 5/0 - 

 261 5564 2962 2669 9668 روستا

 جنس
 568 668 5169 2164 1067 مرد

9915 000/0  91/0  
 661 5663 2365 2668 2067 زن

 سن

 466 5263 2963 2167 9267 سال 22تا  11

9948 000/0  465 5969 2966 2161 9961 سال 92تا  33 5/0 

 969 666 5163 2868 4661 سال به باال 03

 سواد

 269 6 5663 2567 19 سوادبی

9997 000/0  07/0  
 968 366 2563 2467 40 ابتدایی و راهنمایی

 462 54 2262 2165 9461 دبیرستان و دیپلم

 466 5265 2965 2761 9568 عالی

وضع 

 فعالیت

 263 763 5769 2664 4966 شاغل

9990 000/0  59/0 

 261 5963 5369 2064 4963 بیکار

 666 5863 2367 2163 5367 دارخانه

 461 365 2966 23 9963 محصل و دانشجو

 265 168 5963 2962 1162 بازنشسته

درآمد 

 ماهیانه

 خانوار

)به 

 تومان(

 266 5565 2263 26 9864 یك میلیون و کمتر

9245 09/0  01/0 

 968 5263 2961 2662 9968 یك و نیم میلیون بین یك تا

 166 5262 2562 2669 9466 میلیون نیم تا دو بین یك و

 1 369 5766 2768 9764 نیم میلیون بین دو تا دو و

 8 5068 5761 2167 97 یوننیم میل بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 467 5066 2568 2666 9669 مجرد

9929 08/0  968 5268 2264 26 9162 متأهل - 

 467 664 2063 2961 4464 بدون همسر



 98/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 ورزش کردن -2

در حد  درصد 7/24درصد در حد کم،  6/90، اصالًمیزان گذران اوقات فراغت خود با ورزش را درصد پاسخگویان  2/21

  اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 2/1درصد در حد زیاد و تنها  2/54متوسط، 
 های کشورحسب استان ورزش کردن( توزیع درصدی 9 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 737 1 5367 23 9568 5461 تهران

 285 467 5163 2069 97 25 سیستان و بلوچستان

 126 261 5067 5364 2761 9767 راسان رضویخ

 987 367 367 57 5861 41 اصفهان

 533 961 8 2765 9768 2266 کردستان

 290 864 5963 2365 9568 5867 لرستان

 225 765 5164 2662 2266 2866 غربی آذربایجان

 966 464 51 2765 9066 2563 خوزستان

 284 263 363 2465 4562 2563 مازندران

 9969 162 5462 2467 9066 2162 کل

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/220مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0پیوستگی این دو متغیر برابر با  ورزش کردن وجود دارد. آماره کرامر برای

 اجتماعی  -ای زمینهمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق ورزش کردن حسب متغیرهای 

از متغیرهای  ای مجموعهبر اساس ورزش کردن در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتنشان داده شده است. مالحظه میاجتماعی  -ای زمینه

 . معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت
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 ماعیاجت -ای زمینهحسب متغیرهای  ( توزیع درصدی ورزش کردن0 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 6 5165 2661 9064 22 شهر
9969 000/0 51/0 

 266 5561 5367 9562 9463 روستا

 جنس
 865 5663 2661 2363 5366 مرد

9969 000/0 58/0  
 962 5564 2965 9569 95 زن

 سن

 866 5863 28 2367 5868 سال 22تا  11

 461 5263 2668 9265 2968 سال 92تا  33 56/0 000/0 9913

 269 5069 5864 2365 4067 سال به باال 03

 سواد

 565 465 5566 2468 1764 سوادبی

9910 000/0 20/0  
 567 763 5661 9262 4066 ابتدایی و راهنمایی

 665 5466 2667 9265 2064 دبیرستان و دیپلم

 865 5767 9064 2367 5963 عالی

وضع 

 فعالیت

 167 5165 2864 9565 2066 شاغل

9942 000/0 52/0 

 667 5261 2865 2369 2469 بیکار

 262 368 5761 9564 9762 دارخانه

 367 2068 23 2866 5263 محصل و دانشجو

 266 5661 2268 9564 2667 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 966 5262 2565 92 9565 یك میلیون و کمتر

9212 000/0 08/0 

 468 5464 2665 9561 2964 یك و نیم میلیون بین یك تا

 661 56 2166 2763 2965 میلیون نیم تا دو بین یك و

 866 5161 9568 2767 5661 نیم میلیون بین دو تا دو و

 766 5865 2463 2865 2269 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 767 5365 2365 2869 5167 مجرد

 969 5265 2966 9264 2761 متأهل 51/0 000/0 9991

 164 765 5665 2761 4563 بدون همسر



 93/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 رفتن به سینما -3

درصد در  6/56درصد در حد کم،  9/24، اصالًرا ا میزان گذران اوقات فراغت خود با رفتن به سینمدرصد پاسخگویان  15

  اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 2درصد در حد زیاد و تنها  6حد متوسط، 
 های کشور( توزیع درصدی رفتن به سینما حسب استان6 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 734 263 5562 2566 2369 91 تهران

 269 563 268 466 5564 8361 ستان و بلوچستانسی

 125 7. 6. 5066 2665 62 خراسان رضوی

 987 266 167 768 5467 67 اصفهان

 200 5 161 21 9561 98 کردستان

 223 568 464 54 9065 4367 لرستان

 257 567 962 867 5462 8263 غربی آذربایجان

 960 267 763 2362 2663 9262 خوزستان

 282 565 263 2569 21 4366 درانمازن

 9991 2 6 5666 2469 15 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:            6/994مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  57/0ما وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با رفتن به سین

 اجتماعی  -ای زمینهمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق رفتن به سینما حسب متغیرهای 

از متغیرهای  ای موعهمجبر اساس رفتن به سینما در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 . معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر جنس، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      40

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای رفتن به سینما ( توزیع درصدی 4 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 264 8 5861 2669 4663 شهر
9991 000/0 51/0 

 5 9 5963 5761 6961 روستا

 جنس
 2 163 5869 2164 4361 مرد

9991 93/0 - 
 265 665 5163 2969 1261 زن

 سن

 962 668 2569 2368 93 سال 22تا  11

 567 661 5667 2469 1066 سال 92تا  33 57/0 000/0 9995

 6. 967 769 5164 8563 سال به باال 03

 سواد

 - 561 462 5069 74 سوادبی

9922 000/0 25/0  565 969 765 5261 8463 ابتدایی و راهنمایی 

 265 169 5363 2665 4666 دبیرستان و دیپلم

    263 3 2562 9269 9466 عالی

وضع 

 فعالیت

 265 663 5863 2662 4667 شاغل

9954 000/0 55/0 

 962 661 5764 22 4367 بیکار

 7. 461 5268 5766 6964 دارخانه

 4 864 2964 9969 9563 محصل و دانشجو

 5 266 867 2562 6864 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 7. 462 5262 2567 6565 یك میلیون و کمتر

9221 000/0 03/0 

 563 167 5762 2161 4766 یك و نیم میلیون بین یك تا

 965 868 5367 2263 4666 میلیون نیم تا دو بین یك و

 966 667 5768 9063 9363 نیم میلیون بین دو تا دو و

 968 368 5364 2862 9363 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 967 864 2265 2363 9667 مجرد

 562 169 5461 2269 1667 متأهل 51/0 000/0 9903

 566 161 369 5169 6769 بدون همسر



 45/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های تلویزیونی داخلی )سیما( تماشای شبکه -9

درصد  7/22، اصالً های تلویزیونی داخلی )سیما(به تماشای شبکهخود را میزان گذران اوقات فراغت گویان درصد پاسخ 3

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 5/50درصد در حد زیاد و تنها  1/21درصد در حد متوسط،  8/92در حد کم، 
 های کشور)سیما( حسب استانهای تلویزیونی داخلی ( توزیع درصدی تماشای شبکه1 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 732 5562 2863 9265 2261 669 تهران

 280 366 2266 9465 2761 162 سیستان و بلوچستان

 124 967 2661 9967 2963 52 خراسان رضوی

 988 5166 2667 2866 5664 5961 اصفهان

 202 4.1 5369 9865 2862 5563 کردستان

 290 5665 2864 9768 5961 469 لرستان

 220 5268 20 2667 21 5161 غربی آذربایجان

 961 5561 2669 9064 2969 761 خوزستان

 289 163 2965 9864 2668 8 مازندران

 9919 5065 2161 9268 2267 3 کل

 1/3رامر: آماره ک            333/3سطح معناداری:         3/190مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  5/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های تلویزیونی داخلی )سیما(تماشای شبکه

حسب متغیرهای های تلویزیونی داخلی )سیما( تماشای شبکهت فراغت از طریق مقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقا

 اجتماعی  -ای زمینه

بر  های تلویزیونی داخلی )سیما(تماشای شبکهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شود تفاوتمالحظه می اجتماعی نشان داده شده است. -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتشده برای هر کدام از مقوله

 . معنادارندجز در مورد متغیر سن، 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      42

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای سیما( های تلویزیونی داخلی )تماشای شبکه( توزیع درصدی 2 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 5067 2667 9068 2262 361 شهر
9919 000/0 03/0 

 863 2561 9761 2466 864 روستا

 جنس
 7 21 9267 2465 5065 مرد

9919 000/0 07/0  
 5262 2665 9261 25.4 863 زن

 سن

 367 2962 9269 2464 5069 سال 22تا  11

 367 2665 9963 2262 863 سال 92تا  33 - 5/0 9943

 55 2765 9066 2569 3 سال به باال 03

 سواد

 768 2964 9066 29 5469 سوادبی

9940 006/0 01/0  
 365 2461 9965 2964 363 ابتدایی و راهنمایی

 5064 28 9161 20 865 یرستان و دیپلمدب

 5066 2162 9064 2468 365 عالی

وضع 

 فعالیت

 366 2467 9469 2263 761 شاغل

9992 02/0 01/0 

 366 5763 9263 2762 5064 بیکار

 5566 2866 9265 2564 862 دارخانه

 364 2665 2367 2268 52 محصل و دانشجو

 369 2363 2763 2065 5563 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 55 2466 9468 22 868 یك میلیون و کمتر

9244 000/0 08/0 

 7 27 9463 5366 361 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5966 2864 2766 2267 868 میلیون نیم تا دو بین یك و

 3 25.9 9564 90 769 نیم میلیون بین دو تا دو و

 369 2563 2462 2368 5463 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 364 2566 9564 2666 5565 مجرد

 5065 2867 9961 25 868 متأهل 07/0 000/0 9921

 5468 2568 2767 2963 5063 بدون همسر



 49/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های ایرانی شبکه خانگیها و سریالتماشای فیلم -0

 7/20، اصالًرا  های ایرانی شبکه خانگیها و سریالیزان گذران اوقات فراغت خود با تماشای فیلممدرصد پاسخگویان  1/29

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 3/6درصد در حد زیاد و تنها  4/20درصد در حد متوسط،  1/27درصد در حد کم، 
 های کشورشبکه خانگی حسب استان های ایرانیها و سریال( توزیع درصدی تماشای فیلم13 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 739 866 2463 9264 5368 5161 تهران

 268 166 2568 99 28 5268 سیستان و بلوچستان

 128 265 57 2468 2262 99 خراسان رضوی

 986 961 3 5164 5966 1761 اصفهان

 200 461 53 9361 2861 361 کردستان

 227 54 2962 4064 5966 767 لرستان

 258 5865 2265 2169 5861 57 غربی آذربایجان

 965 364 2663 27 2463 5067 خوزستان

 280 467 59 2561 2969 9864 مازندران

 9993 663 2064 2761 2067 2961 کل

 21/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         6/063مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  5/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های ایرانی شبکه خانگیها و سریالتماشای فیلم



حسب های ایرانی شبکه خانگی ها و سریالتماشای فیلمقات فراغت از طریق مقایسه ارزیابی در مورد گذران او

 اجتماعی  -ای زمینهمتغیرهای 

بر  های ایرانی شبکه خانگیها و سریالتماشای فیلم بادر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت 

هایی بین درصدهای محاسبه شود تفاوتشده است. مالحظه می اجتماعی نشان داده -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتشده برای هر کدام از مقوله

 .معنادارند، های وضعیت فعالیت و تأهلجز در مورد متغیر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      44

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای های ایرانی شبکه خانگی ها و سریالای فیلمتماش( توزیع درصدی 11 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 867 2564 2864 2069 29 شهر
9993 000/0 07/0 

 469 5862 9561 22 2463 روستا

 جنس
 166 5768 2368 2563 2462 مرد

9993 005/0 07/0  
 764 2265 2865 5366 2267 زن

 سن

 7 2562 2767 5363 2265 سال 22تا  11

 663 2562 2768 2568 2561 سال 92تا  33 06/0 005/0 9991

 164 5869 2864 2065 2367 سال به باال 03

 سواد

 967 5961 2166 5361 9866 سوادبی

9926 000/0 03/0  
 464 5861 2762 2063 2763 دایی و راهنماییابت

 862 2262 2763 20 2568 دبیرستان و دیپلم

 768 2567 2763 2566 5365 عالی

وضع 

 فعالیت

 668 20 2369 2561 2261 شاغل

9953 98/0 - 

 665 5869 9965 2269 2562 بیکار

 861 2561 2662 2065 2467 دارخانه

 761 2264 2666 5362 2969 نشجومحصل و دا

 465 5866 9066 2562 2664 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 663 2066 9066 5368 2262 یك میلیون و کمتر

9223 005/0 06/0 

 168 2569 9565 5361 2269 یك و نیم میلیون بین یك تا

 761 29 24.4 2568 2264 میلیون نیم تا دو بین یك و

 869 5664 2165 2167 2161 نیم میلیون بین دو تا دو و

 861 5168 22 2267 9265 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 864 5366 2369 2562 2261 مجرد

 661 2067 2766 2066 2961 متأهل - 22/0 9955

 768 5766 2563 5368 9565 بدون همسر



 41/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 ایهای تلویزیونی ماهوارهتماشای شبکه -6

درصد  1/58، اصالًرا ای های تلویزیونی ماهوارهمیزان گذران اوقات فراغت خود با تماشای شبکهدرصد پاسخگویان  5/98

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 7درصد در حد زیاد و تنها  6/51درصد در حد متوسط،  7/25در حد کم، 
 های کشورای حسب استانهای تلویزیونی ماهوارهدی تماشای شبکه( توزیع درص12 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 736 865 5369 2462 5364 2363 تهران

 280 162 166 2561 29 4467 سیستان و بلوچستان

 121 261 5063 5968 5968 1362 خراسان رضوی

 987 761 5069 5861 5067 1263 اصفهان

 205 461 2463 9569 2864 5563 کردستان

 221 965 662 5365 20 1566 لرستان

 257 5368 5369 5665 769 9668 غربی آذربایجان

 969 5367 2163 24 5367 5061 خوزستان

 282 161 54 9264 5869 9063 مازندران

 9947 7 5166 2567 5861 9865 کل

 2/3آماره کرامر:             333/3ناداری: سطح مع        1/003مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  2/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ایهای تلویزیونی ماهوارهتماشای شبکه


حسب متغیرهای  ایهای تلویزیونی ماهوارهتماشای شبکهقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق م

 اجتماعی  -ای زمینه

بر اساس  ایهای تلویزیونی ماهوارهتماشای شبکهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      46

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای ای ماهوارههای تلویزیونی تماشای شبکه( توزیع درصدی 13 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 762 5168 29 5762 91 شهر
9947 000/0 07/0 

 868 5162 57 5161 4966 روستا

 جنس
 762 5662 29 5864 9162 مرد

9947 51/0 01/0  
 867 51 2061 5866 9365 زن

 سن

 50 5761 2464 5769 2763 سال 22تا  11

 7 5665 29 5868 9162 سال 92تا  33 54/0 000/0 9941

 467 367 5162 5167 1464 سال به باال 03

 سواد

 563 461 5063 5268 80 سوادبی

9991 000/0 51/0  
 1 5269 5865 5664 4362 ابتدایی و راهنمایی

 367 57 2969 57 9063 بیرستان و دیپلمد

 366 5867 2162 5766 2768 عالی

وضع 

 فعالیت

 769 5665 2263 5861 9165 شاغل

9928 000/0 08/0 

 5565 5863 2266 5661 9563 بیکار

 669 5962 5366 5869 4966 دارخانه

 364 5368 2963 2064 2666 محصل و دانشجو

 867 5563 5665 54 1069 هبازنشست

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 163 5267 5764 5661 4664 یك میلیون و کمتر

9298 000/0 03/0 

 668 5463 24 5864 9663 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5066 5769 2465 5769 2767 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5262 2268 5364 5866 27.5 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5563 58 2163 5864 2867 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5562 5762 2967 57 2767 مجرد

 661 5464 2561 5864 4069 متأهل 5/0 000/0 9925

 766 5961 5465 59 1067 بدون همسر



 48/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های آمریکاییها و سریالتماشای فیلم -4

درصد در  8/22، اصالًرا  های آمریکاییها و سریالمیزان گذران اوقات فراغت خود با تماشای فیلمیان درصد پاسخگو 8/49

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 5/1درصد در حد زیاد و تنها  8/50درصد در حد متوسط،  8/58حد کم، 
 های کشورسب استانهای آمریکایی حها و سریال( توزیع درصدی تماشای فیلم19 -3جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 736 461 5267 5862 2463 4066 تهران

 263 266 166 5563 26 1963 سیستان و بلوچستان

 128 563 361 5961 2567 1969 خراسان رضوی

 987 169 3 5169 5566 1768 اصفهان

 533 661 5666 2765 2666 2265 کردستان

 223 965 168 5368 25 1068 لرستان

 253 5165 5466 5466 5161 4062 غربی آذربایجان

 961 864 5266 2162 2564 9964 خوزستان

 289 467 765 2065 9163 9565 مازندران

 9911 165 5068 5868 2268 4968 کل

 19/3 آماره کرامر:            333/3سطح معناداری:         3/266مقدار کای اسکوئر: 

تماشای  بادرصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  54/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های آمریکاییها و سریالفیلم



حسب متغیرهای های آمریکایی ها و سریالتماشای فیلمریق مقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از ط

 اجتماعی  -ای زمینه

بر اساس  های آمریکاییها و سریالتماشای فیلمدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده وتشود تفااجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      47

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای های آمریکایی ها و سریالتماشای فیلم( توزیع درصدی 10 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

 سکونتمحل  
 163 5561 5766 2563 4265 شهر

9911 000/0 5/0 
 266 764 5165 2169 4766 روستا

 جنس
 661 5964 2065 2263 9865 مرد

9911 000/0 56/0  
 966 863 5169 2261 1066 زن

 سن

 769 56 2068 2968 95.9 سال 22تا  11

 465 361 5361 24 49 سال 92تا  33 2/0 000/0 9912

 561 469 364 5768 6665 سال به باال 03

 سواد

 565 262 863 5961 8169 سوادبی

9942 000/0 58/0  

ابتدایی و 

 راهنمایی
6061 5362 5965 161 568 

 1 5264 5362 2462 9365 دبیرستان و دیپلم

 867 54 2565 2164 9566 عالی

 وضع فعالیت

 669 5261 2065 2964 9868 شاغل

9994 000/0 54/0 

 865 5265 5765 2967 9767 بیکار

 568 1 5968 2068 1763 دارخانه

 763 5761 2568 2164 2164 محصل و دانشجو

 5 668 5064 5362 6268 بازنشسته

 اردرآمد ماهیانه خانو

 )به تومان(

یك میلیون و 

 کمتر
1468 2263 5966 664 264 

9244 000/0 55/0 

یك  بین یك تا

 و نیم میلیون
4967 2567 5766 5063 463 

نیم  بین یك و

 میلیون تا دو
9667 2566 2562 5963 661 

 بین دو تا دو و

 نیم میلیون
9568 2964 2061 5663 866 

نیم  بیش از دو و

 یونمیل
2366 2162 20 5467 5064 

 وضع تأهل

 362 5667 2569 29 2368 مجرد

 965 7 5667 2268 4369 متأهل 58/0 000/0 9927

 268 8 765 25 6569 بدون همسر



 43/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 ایهای کرهتماشای سریال -1

درصد در حد کم،  4/24، اصالًرا ای های کرهمیزان گذران اوقات فراغت خود با تماشای سریالدرصد پاسخگویان  8/42

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 8/19درصد در حد زیاد و تنها  3/3درصد در حد متوسط،  9/53
 های کشورای حسب استانهای کره( توزیع درصدی تماشای سریال16 -3جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 734 464 5568 5361 2464 40 تهران

 267 964 867 5862 2365 4261 سیستان و بلوچستان

 129 2. 168 5664 2469 1969 خراسان رضوی

 987 964 5566 5166 5564 1863 اصفهان

 205 2 361 2064 9669 9567 کردستان

 223 965 467 5662 9463 45 لرستان

 258 5865 5263 2068 5665 9962 غربی آذربایجان

 961 969 5068 2566 2167 9766 خوزستان

 282 4. 5962 23 2164 92 مازندران

 کل
4268 2464 5369 363 968 9948 

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/223مقدار کای اسکوئر: 

اغت از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فر 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ایهای کرهتماشای سریال



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  ایهای کرهتماشای سریالمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

از  ای مجموعهبر اساس ای های کرهتماشای سریالاوقات فراغت از طریق  در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

 .معنادارندهر کدام از متغیرها، های آماری مربوط به ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      10

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای ای های کرهتماشای سریال( توزیع درصدی 14 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 464 5064 5366 2962 4264 شهر
9948 000/0 07/0 

 566 766 5761 28.3 4964 روستا

 جنس
 268 769 5363 2162 4963 مرد

9948 000/0 07/0  
 468 5566 5768 2966 4564 زن

 سن

 466 5567 2067 2165 9868 سال 22تا  11

 967 5068 2069 21 4062 سال 92تا  33 55/0 000/0 9944

 563 164 5165 22 1166 سال به باال 03

 سواد

 8. 162 5562 5164 6864 سوادبی

9994 000/0 52/0  
 564 667 5864 29 1564 ابتدایی و راهنمایی

 469 5262 2063 2662 9664 دبیرستان و دیپلم

 1 5067 2068 2166 9863 عالی

وضع 

 فعالیت

 965 763 2568 2963 4269 شاغل

9928 000/0 06/0 

 164 5263 5861 2962 4565 بیکار

 465 5069 5867 2969 4461 دارخانه

 463 5964 5362 2861 91 محصل و دانشجو

 5 465 5961 2861 1963 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 266 769 5866 2968 4868 یك میلیون و کمتر

9298 005/0 06/0 

 969 367 2565 2166 4069 یك و نیم میلیون بین یك تا

 464 5063 2265 2965 9361 میلیون نیم تا دو وبین یك 

 4 5561 57 2163 4066 نیم میلیون بین دو تا دو و

 867 5563 5669 2465 40 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تأهل

 468 5564 5361 2169 9365 مجرد

 9 763 5366 2467 4967 متأهل 08/0 000/0 9920

 163 5264 5168 5165 1067 بدون همسر



 15/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 مطالعه کتاب، روزنامه یا مجله -2

درصد در حد کم،  6/27، اصالًرا  مطالعه کتاب، روزنامه یا مجله میزان گذران اوقات فراغت خود بادرصد پاسخگویان  8/27

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 9/4درصد در حد زیاد و تنها  6/52درصد در حد متوسط،  7/21
 های کشورحسب استان ( توزیع درصدی مطالعه کتاب، روزنامه یا مجله11 -3)جدول 

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 734 468 5663 2764 2769 2568 تهران

 285 9 666 2662 2868 9661 سیستان و بلوچستان

 126 563 368 5765 9164 91 خراسان رضوی

 988 6.6 5568 5867 2869 9666 اصفهان

 533 4 3 9562 2765 2866 کردستان

 227 168 5763 9462 5368 2561 لرستان

 257 869 768 2066 5368 4966 غربی آذربایجان

 962 1 5961 9467 2869 5369 خوزستان

 284 565 5063 2461 9164 2765 مازندران

 9943 469 5266 2167 2766 2768 کل

 12/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:             6/233مقدار کای اسکوئر: 

مطالعه درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  52/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  کتاب، روزنامه یا مجله



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  مطالعه کتاب، روزنامه یا مجلهمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

از  ای مجموعهبر اساس  مطالعه کتاب، روزنامه یا مجلهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتان داده شده است. مالحظه میاجتماعی نش -ای زمینهمتغیرهای 

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      12

 اجتماعی -ای زمینههای حسب متغیر مطالعه کتاب، روزنامه یا مجله( توزیع درصدی 12 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 1 5465 2868 2362 24 شهر
9943 000/0 53/0 

 2 765 2069 2667 4267 روستا

 جنس
 467 5465 2665 2366 2164 مرد

9943 000/0 07/0  
 967 5565 2161 2861 9265 زن

 سن

 165 5464 2364 9569 5367 سال 22تا  11

 469 5961 2663 2362 26 سال 92تا  33 57/0 000/0 9941

 267 765 5865 2267 4362 سال به باال 03

 سواد

 8. 563 463 364 7965 سوادبی

9996 000/0 27/0  
 567 469 5663 2768 4762 ابتدایی و راهنمایی

 465 5965 2662 9967 2268 پلمدبیرستان و دی

 661 53 9466 2762 5567 عالی

وضع 

 فعالیت

 461 5466 27 2363 2965 شاغل

9927 000/0 59/0 

 665 366 2865 2863 2369 بیکار

 264 663 5362 2863 4961 دارخانه

 669 53 9966 2861 5966 محصل و دانشجو

 468 5662 2063 2168 9261 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 266 362 2561 2161 4565 یك میلیون و کمتر

9997 000/0 55/0 

 465 5961 2768 9067 2263 یك و نیم میلیون بین یك تا

 467 5164 2864 2761 2967 میلیون نیم تا دو بین یك و

 165 54.3 2667 9563 2564 نیم میلیون بین دو تا دو و

 765 5161 2767 2361 5765 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 167 5669 9566 2369 58 مجرد

 961 5565 2968 2369 9264 متأهل 51/0 000/0 9925

 962 8 5867 5764 1961 بدون همسر



 19/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 بازدید از مراکز فرهنگی -13

 2/54درصد در حد کم،  4/24، اصالًرا بازدید از مراکز فرهنگی  ود بامیزان گذران اوقات فراغت خدرصد پاسخگویان  9/14

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 9/5درصد در حد زیاد و تنها  8/1درصد در حد متوسط، 
 های کشورمراکز فرهنگی حسب استان ( توزیع درصدی بازدید از23 -3جدول )

 استان
 دادتع خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 734 565 50 5769 27 4266 تهران

 266 565 563 364 2669 6569 سیستان و بلوچستان

 128 6. 563 7 2564 6765 خراسان رضوی

 987 1. 264 868 5961 8163 اصفهان

 202 961 163 2967 2862 9366 کردستان

 290 568 963 5961 2569 1366 لرستان

 253 567 1 5563 5768 6266 غربی آذربایجان

 961 261 767 2069 9263 9166 خوزستان

 281 565 165 5967 2167 1462 مازندران

 9916 569 168 5462 2464 1469 کل

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/220مقدار کای اسکوئر: 

کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  درصد بین نه استان 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با بازدید از مراکز فرهنگی 

 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  بازدید از مراکز فرهنگیمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

از  ای مجموعهبر اساس بازدید از مراکز فرهنگی ی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق در جدول زیر ارزیاب

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

متغیر در مورد های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز زمونها بنا به نتایج آهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

 .معنادارندجنس، 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      14

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای مراکز فرهنگی  بازدید از( توزیع درصدی 21 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 566 664 5161 2669 1062 شهر
9916 000/0 51/0 

 1. 961 5064 5767 6667 روستا

 جنس
 564 6 5469 2961 1467 مرد

9916 84/0 - 
 569 164 5462 2164 1967 زن

 سن

 568 663 5866 2661 4869 سال 22تا  11

 565 167 5469 2164 1969 سال 92تا  33 55/0 000/0 9912

 565 966 769 57.7 6769 سال به باال 03

 سواد

 4. 7. 461 5061 7967 سوادبی

9949 000/0 53/0  
 8. 269 862 5167 84 ابتدایی و راهنمایی

 7. 164 5463 2161 1964 دبیرستان و دیپلم

 269 767 5361 9565 9769 عالی

وضع 

 فعالیت

 2 661 5166 26 4363 شاغل

9991 000/0 03/0 

 - 865 5265 25.7 1763 بیکار

 6. 965 5062 2562 6463 دارخانه

 566 7 2068 2768 4565 محصل و دانشجو

 561 162 5067 2268 1367 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 3. 964 766 2065 68 یك میلیون و کمتر

9241 000/0 5/0 

 564 1.8 5669 2166 15 یك و نیم میلیون بین یك تا

 561 667 5169 2669 1065 میلیون نیم تا دو بین یك و

 262 667 5769 92 4066 نیم میلیون بین دو تا دو و

 563 5562 2569 2469 4564 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 566 769 5869 2761 4469 مجرد

 565 464 5965 2965 1769 متأهل 55/0 000/0 9927

 566 469 366 5666 6863 بدون همسر



 11/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 تماشای تئاتر -11

درصد در حد  9/3درصد در حد کم،  7/56، اصالًرا  با تماشای تئاتر میزان گذران اوقات فراغت خوددرصد پاسخگویان  4/67

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 4/5درصد در حد زیاد و تنها  5/4متوسط، 
 های کشورحسب استان ئاتررصدی تماشای ت( توزیع د22 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 735 9 868 5262 2969 1966 تهران

 263 561 563 461 5867 8469 سیستان و بلوچستان

 129 - 565 966 367 7161 خراسان رضوی

 987 9. 565 462 5564 7965 اصفهان

 202 561 664 5167 5369 1663 کردستان

 223 4. 464 768 5769 6765 لرستان

 220 - 564 664 5061 7567 غربی آذربایجان

 961 268 161 5861 2563 1269 خوزستان

 284 4. 969 365 5062 88 مازندران

 9915 564 465 369 5667 6764 کل

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/330مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  56/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  تماشای تئاتر



 اجتماعی  -ای زمینهسب متغیرهای حتماشای تئاتر مقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

از متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  تماشای تئاتردر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 جنس هایمتغیردر مورد های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت متغیرها

 .معنادارند



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      16

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای تماشای تئاتر ( توزیع درصدی 23 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 مارهآ

محل  

 سکونت

 568 467 50 5763 6466 شهر
9915 000/0 51/0 

 1. 269 862 5069 8367 روستا

 جنس
 561 465 361 5664 6761 مرد

9915 36/0 - 
 569 462 3 5865 6769 زن

 سن

 567 469 5261 5369 6265 سال 22تا  11

 564 1 768 5667 6765 سال 92تا  33 55/0 000/0 9948

 8. 262 463 5261 8368 سال به باال 03

 سواد

 - 561 964 3 7665 سوادبی

9997 000/0 59/0  
 8. 265 4 55 7262 ابتدایی و راهنمایی

 3. 967 5063 5868 6668 دبیرستان و دیپلم

 261 665 5265 2068 1766 عالی

وضع 

 فعالیت

 563 461 361 5861 6661 شاغل

9995 000/0 08/0 

 8. 267 5962 5463 6769 بیکار

 6. 968 666 5967 8169 دارخانه

 2 165 5263 2261 1864 محصل و دانشجو

 5 965 162 5466 86 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 1. 269 667 5465 8664 یك میلیون و کمتر

9249 000/0 07/0 

 569 469 5067 5664 6862 ونیك و نیم میلی بین یك تا

 965 6 764 5864 6165 میلیون نیم تا دو بین یك و

 564 164 5968 2063 1766 نیم میلیون بین دو تا دو و

 262 669 5566 5367 6065 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 563 466 59 2064 6065 مجرد

 5 465 8.1 5162 8262 متأهل 5/0 000/0 9929

 265 265 861 5964 8463 بدون همسر



 18/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 قدم زدن در معابر عمومی -12

درصد در حد کم،  1/29، اصالًرا  با قدم زدن در معابر عمومی میزان گذران اوقات فراغت خوددرصد پاسخگویان  2/57

 اند. م کردهاعالزیاد، درصد در حد خیلی 5/8درصد در حد زیاد و تنها  25درصد در حد متوسط،  5/90
 های کشورحسب استان قدم زدن در معابر عمومی( توزیع درصدی 29 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 163 2663 28 2967 5669 تهران

 263 163 5861 26 9065 2064 سیستان و بلوچستان

 124 4 25 2863 2467 2269 خراسان رضوی

 987 59 5761 90.8 5366 5769 اصفهان

 205 661 5963 9967 9567 5963 کردستان

 290 665 2961 4064 5867 5262 لرستان

 253 55 5867 9468 56 2061 غربی آذربایجان

 966 3 5763 9267 25 5769 خوزستان

 282 163 5869 2364 2667 2066 مازندران

 9914 865 25 9065 2961 5762 کل

 32/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/111مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  03/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  قدم زدن در معابر عمومی

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای قدم زدن در معابر عمومی ایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق مق

از  ای مجموعهبر اساس  قدم زدن در معابر عمومیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتمالحظه میاجتماعی نشان داده شده است.  -ای زمینهمتغیرهای 

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      17

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای قدم زدن در معابر عمومی ( توزیع درصدی 20 -3جدول )
 یزانم

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 765 2965 9069 2465 5464 شهر
9914 000/0 53/0 

 469 5468 2367 2568 2366 روستا

 جنس
 866 2264 9567 2263 5169 مرد

9914 000/0 07/0  
 668 5366 2764 2465 2562 زن

 سن

 5064 2966 2767 2265 5165 سال 22تا  11

 162 2062 9566 2464 5768 سال 92تا  33 03/0 000/0 9910

 164 5764 2364 2462 2266 سال به باال 03

 سواد

 461 5268 2468 2267 9162 سوادبی

9945 000/0 54/0  
 469 5169 2868 2665 2668 ابتدایی و راهنمایی

 664 5363 99 2968 58 دبیرستان و دیپلم

 367 2667 9061 22 55 عالی

وضع 

 فعالیت

 869 2563 9567 2961 5166 شاغل

9999 000/0 03/0 

 362 2268 2768 2964 56 بیکار

 968 58 2861 2163 26 دارخانه

 5569 2463 9565 2062 5264 محصل و دانشجو

 5064 2161 9062 5762 5166 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 168 5665 9068 2261 21 یك میلیون و کمتر

9242 000/0 07/0 

 8 29 9067 2166 5966 یك و نیم میلیون بین یك تا

 768 29 9069 2567 5669 میلیون نیم تا دو بین یك و

 861 23 23 2563 5261 نیم میلیون بین دو تا دو و

 368 2267 2761 25 57 نیم میلیون وبیش از دو 

وضع 

 تاهل

 5067 2467 2367 2266 5265 مجرد

 165 20 9066 2963 2061 متأهل 55/0 000/0 9928

 7 5964 2662 2466 2867 بدون همسر



 13/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های موسیقیرفتن به کنسرت -13

درصد در حد کم،  7/57، اصالًرا  ی موسیقیهامیزان گذران اوقات فراغت خود با رفتن به کنسرتدرصد پاسخگویان  5/62

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 3/5درصد در حد زیاد و تنها  5/1درصد در حد متوسط،  2/52
 های کشورحسب استان های موسیقیرفتن به کنسرت( توزیع درصدی 26 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 736 267 864 5161 20.7 1966 تهران

 280 266 968 765 2563 6968 سیستان و بلوچستان

 126 6. 568 467 52 75 خراسان رضوی

 988 565 968 367 5564 84 اصفهان

 205 2 661 2463 2764 9769 کردستان

 223 262 467 5567 5666 6466 لرستان

 257 564 962 869 5267 8162 غربی آذربایجان

 962 267 663 5864 26 48 خوزستان

 263 565 166 5067 2269 6062 مازندران

 9947 563 165 5262 5767 6265 کل

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/202مقدار کای اسکوئر: 

ات فراغت از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوق 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  54/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های موسیقیرفتن به کنسرت



 -ای زمینهحسب متغیرهای های موسیقی رفتن به کنسرتمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

 اجتماعی 

بر اساس  های موسیقیرفتن به کنسرتد گذران اوقات فراغت از طریق در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مور

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

ربوط به هر کدام از متغیرها، جز در های آماری مها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارندمورد متغیر جنس، 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      60

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  های موسیقیرفتن به کنسرت( توزیع درصدی 24 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

 محل  سکونت
 262 6 5464 2066 1667 شهر

9947 000/0 53/0 
 565 269 164 5969 87 روستا

 جنس
 567 169 59 5367 6065 مرد

9947 56/0 - 
 2 467 5564 5866 6465 زن

 سن

 9 865 51 2961 1564 سال 22تا  11

 568 466 5269 53 6264 سال 92تا  33 56/0 000/0 9944

 4. 266 865 50 8363 سال به باال 03

 سواد

 4. 563 465 6 7866 ادسوبی

9991 000/0 58/0  
 565 265 161 5063 7069 ابتدایی و راهنمایی

 264 463 5269 5362 6562 دبیرستان و دیپلم

 262 866 5864 2161 4864 عالی

 وضع فعالیت

 563 163 5267 2561 1867 شاغل

9928 000/0 55/0 

 261 867 5261 5363 1869 بیکار

 561 964 769 5266 8469 دارهخان

 965 463 5361 2664 4665 محصل و دانشجو

 1. 265 769 5064 8766 بازنشسته

درآمد ماهیانه 

)به خانوار

 تومان(

 568 267 668 5465 8468 یك میلیون و کمتر

9293 000/0 55/0 

 562 168 5563 5763 6262 یك و نیم میلیون بین یك تا

 2 463 5168 2464 19 میلیون نیم تا دو ك وبین ی

 262 862 2063 2264 4869 نیم میلیون بین دو تا دو و

 465 3 5663 2261 4866 نیم میلیون بیش از دو و

 وضع تاهل

 9 865 5867 21 4865 مجرد

 561 469 361 5669 6761 متأهل 51/0 000/0 9925

 1. 2.2 766 5563 8667 بدون همسر



 65/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 رفتن به پارک و شهر بازی -19

درصد در حد کم،  8/21، اصالًرا  میزان گذران اوقات فراغت خود با رفتن به پارک و شهر بازیدرصد پاسخگویان  6/22

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 1/6درصد در حد زیاد و تنها  4/51درصد در حد متوسط،  7/23
 های کشورحسب استان رفتن به پارک و شهر بازیی ( توزیع درصد21 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 667 2066 2668 2365 5663 تهران

 263 166 5967 2064 9063 2364 سیستان و بلوچستان

 121 265 5564 24 2867 9468 خراسان رضوی

 987 3 5169 2365 5467 9568 اصفهان

 205 2 5564 4067 2663 5763 کردستان

 290 8 5266 4168 2569 5961 لرستان

 220 5365 5664 9966 5762 5268 غربی آذربایجان

 965 766 5161 2767 2366 5861 خوزستان

 284 561 5264 97 2461 2968 مازندران

 9919 661 5164 2367 2168 2266 کل

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/229مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  پارک و شهر بازیرفتن به 



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای پارک و شهر بازی رفتن به ران اوقات فراغت از طریق مقایسه ارزیابی در مورد گذ

از  ای مجموعهبر اساس  پارک و شهر بازیرفتن به در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

ایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از هشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

جز در مورد متغیر های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

 .معنادارند، جنس



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      62

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای رفتن به پارک و شهر بازی ( توزیع درصدی 22 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 868 57 9565 2163 5869 شهر
9919 000/0 24/0 

 267 868 2167 2162 9761 روستا

 جنس
 669 5161 9061 2669 2561 مرد

9919 16/0 - 
 668 5164 2365 2165 2968 زن

 سن

 763 57 9561 2165 5666 سال 22تا  11

 162 5163 9063 2869 2068 سال 92تا  33 54/0 000/0 9943

 165 5062 2468 2966 9664 سال به باال 03

 سواد

 463 968 5168 2062 1164 سوادبی

9940 000/0 2/0  
 963 5564 22 26 9668 ابتدایی و راهنمایی

 666 54 9062 9065 5763 دبیرستان و دیپلم

 765 25 9667 29 5565 عالی

وضع 

 فعالیت

 662 56 92 2163 5363 شاغل

9999 000/0 08/0 

 762 54 2364 2663 2561 بیکار

 161 5262 2668 2166 2363 دارخانه

 362 2066 9561 2968 51 محصل و دانشجو

 168 58 2169 2867 2462 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 نوارخا

)به 

 تومان(

 162 5068 24 2765 92 یك میلیون و کمتر

9245 000/0 5/0 

 162 5862 9563 2168 20 یك و نیم میلیون بین یك تا

 861 5668 9461 2465 5862 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5064 5364 9968 2468 5567 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5562 2064 2769 2566 5766 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 369 5867 9264 2168 5467 مجرد

 1 5461 2366 2162 2168 متأهل 55/0 000/0 9921

 861 5562 5866 9265 9566 بدون همسر



 69/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 هاشاپ رفتن به کافی -10

 1/57درصد در حد کم،  5/25، اصالًرا  هامیزان گذران اوقات فراغت خود با رفتن به کافی شاپدرصد پاسخگویان  7/47
 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 1/9درصد در حد زیاد و تنها  1/7درصد در حد متوسط، 

 های کشورحسب استان هارفتن به کافی شاپ( توزیع درصدی 33 -3جدول )

 اصالً استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم

 732 968 5069 5761 21 4261 تهران

 266 964 861 5267 5661 1367 یستان و بلوچستانس

 128 568 462 368 5869 6862 خراسان رضوی

 988 462 862 5967 5163 1763 اصفهان

 205 261 3 2764 2164 9467 کردستان

 223 569 665 2368 2461 9764 لرستان

 251 863 367 5361 5566 1562 غربی آذربایجان

 964 463 55.7 2461 2664 9264 خوزستان

 282 262 5069 2568 2265 4967 مازندران

 کل
4764 2565 5761 761 961 9949 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/292مقدار کای اسکوئر: 

غت از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فرا 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  هارفتن به کافی شاپ



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای ها رفتن به کافی شاپمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

از  ای مجموعهبر اساس  هارفتن به کافی شاپاغت از طریق در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فر

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

 .معنادارندغیرها، های آماری مربوط به هر کدام از متها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      64

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای ها رفتن به کافی شاپ( توزیع درصدی 31 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 469 364 20 2265 4465 شهر
9949 000/0 56/0 

 5 163 5968 5765 6569 روستا

 سجن
 963 763 2064 25 4167 مرد

9949 006/0 08/0  
 9 765 5661 2569 1565 زن

 سن

 163 5264 2463 2161 9562 سال 22تا  11

 269 765 57 2566 1065 سال 92تا  33 29/0 000/0 9993

 568 267 764 5268 8464 سال به باال 03

 سواد

 4. 563 463 664 7661 سوادبی

9990 000/0 24/0  
 265 968 765 5563 8469 ابتدایی و راهنمایی

 263 868 5366 2464 4164 دبیرستان و دیپلم

 169 5964 26 2666 2767 عالی

وضع 

 فعالیت

 962 5064 5364 2262 4468 شاغل

9922 000/0 51/0 

 167 3 2465 2563 9362 بیکار

 564 464 5261 5864 6464 دارخانه

 867 5961 2768 2661 2961 حصل و دانشجوم

 266 966 369 5865 6864 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 566 168 5962 5167 6968 یك میلیون و کمتر

9292 000/0 59/0 

 961 866 2062 2261 4662 یك و نیم میلیون بین یك تا

 966 5262 5768 2966 42 میلیون نیم تا دو بین یك و

 7 361 24 2663 9566 نیم میلیون بین دو تا دو و

 6 51 2668 2968 2766 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 664 5961 2868 21 2864 مجرد

 563 665 5467 20 1865 متأهل 22/0 000/0 9951

 962 8 866 5067 8564 بدون همسر



 61/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 سم مذهبیشرکت در جلسات یا مرا -16

، اصالًرا  با شرکت در جلسات یا مراسم مذهبیاوقات فراغت خود میزان گذران اوقات فراغت خود درصد پاسخگویان  7/57

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 6/6درصد در حد زیاد و تنها  1/57درصد در حد متوسط،  9/90درصد در حد کم،  5/26
 های کشورحسب استانت در جلسات یا مراسم مذهبی شرک( توزیع درصدی 32 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 736 967 5869 2866 9062 2565 تهران

 263 59 53 9063 5369 5867 سیستان و بلوچستان

 120 961 5366 9062 2364 5869 خراسان رضوی

 988 868 5364 94 2869 5568 اصفهان

 202 561 5264 2862 2868 9562 کردستان

 227 769 9068 92 2062 767 لرستان

 257 5665 58 2865 5769 2566 غربی آذربایجان

 969 5265 5762 92 5863 5367 خوزستان

 285 565 5464 9468 9265 5868 مازندران

 9944 666 5761 9069 2665 5766 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/216مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  شرکت در جلسات یا مراسم مذهبی

 

 -ای زمینهحسب متغیرهای شرکت در جلسات یا مراسم مذهبی د گذران اوقات فراغت از طریق مقایسه ارزیابی در مور

 اجتماعی 

بر اساس  شرکت در جلسات یا مراسم مذهبیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتمیاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه  -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارندمورد متغیر جنس، 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      66

 اجتماعی -ای زمینهی حسب متغیرهاشرکت در جلسات یا مراسم مذهبی ( توزیع درصدی 33 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 664 5867 2363 2762 5866 شهر
9944 000/0 03/0 

 865 2064 9569 5367 2564 روستا

 جنس
 661 5765 9061 2163 53 مرد

9944 31/0 - 
 668 5763 90 2669 5765 زن

 سن

 662 5968 2766 2366 2567 سال 22تا  11

 165 5365 9564 2864 58 سال 92تا  33 52/0 000/0 9940

 50 2161 9068 5866 5662 سال به باال 03

 سواد

 364 2165 2165 5462 2662 سوادبی

9995 000/0 5/0  
 364 2569 9569 2062 5863 ابتدایی و راهنمایی

 466 5369 9268 2666 5663 پلمدبیرستان و دی

 665 5463 2767 9561 5768 عالی

وضع 

 فعالیت

 164 5764 9067 2665 5369 شاغل

9929 000/0 08/0 

 664 5263 9263 2665 2567 بیکار

 7 2566 2367 2466 5665 دارخانه

 166 55 2768 99 2568 محصل و دانشجو

 363 2362 2362 5767 59 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 768 2062 2763 21 5862 یك میلیون و کمتر

9294 000/0 07/0 

 669 5364 91 2464 5463 یك و نیم میلیون بین یك تا

 167 5668 90 2663 2066 میلیون نیم تا دو بین یك و

 2.1 5769 2163 2361 2968 نیم میلیون بین دو تا دو و

 166 5561 2064 9462 2769 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 168 5266 27 9061 2962 مجرد

 667 2562 9562 2462 5666 متأهل 5/0 000/0 9956

 368 2061 9264 2268 5466 بدون همسر



 68/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 رفتن به سفر زیارتی -14

درصد  1/95درصد در حد کم،  92، اصالًرا  فتن به سفر زیارتیمیزان گذران اوقات فراغت خود با ردرصد پاسخگویان  8/56

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 8/4درصد در حد زیاد و تنها  2/51در حد متوسط، 
 های کشورحسب استانرفتن به سفر زیارتی ( توزیع درصدی 39 -3جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 739 9 5667 9462 9266 5964 تهران

 267 166 5768 2469 94 5861 سیستان و بلوچستان

 124 4. 5262 9061 9867 5365 خراسان رضوی

 987 762 53 9969 2861 5563 اصفهان

 205 2 661 2163 9069 9169 کردستان

 223 467 5464 4968 2863 362 لرستان

 257 5563 5661 2963 2168 22 غربی آذربایجان

 966 3 5368 9069 2469 5668 ستانخوز

 284 266 663 9069 4965 5862 مازندران

 9915 468 5162 9561 92 5668 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/232مقدار کای اسکوئر: 

رد گذران اوقات فراغت از طریق درصد بین نه استان کشور در مو 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  رفتن به سفر زیارتی



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای رفتن به سفر زیارتی مقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

از  ای مجموعهبر اساس  رفتن به سفر زیارتید گذران اوقات فراغت از طریق در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مور

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

ه هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر های آماری مربوط بها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

 .معنادارندجنس، 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      67

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای رفتن به سفر زیارتی ( توزیع درصدی 30 -3جدول )

 میزان

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 463 5167 9563 9563 5161 شهر
9915 05/0 06/0 

 967 5964 90 9264 2069 روستا

 جنس
 466 5165 9561 9563 5663 مرد

9915 5 - 
 468 5162 9564 9265 5661 زن

 سن

 966 5567 2668 9667 2565 سال 22تا  11

 462 5468 9469 9263 5963 سال 92تا  33 59/0 000/0 9948

 864 2563 9968 2262 5467 سال به باال 03

 دسوا

 166 57 2669 2266 2864 سوادبی

9997 000/0 08/0  
 169 5864 9265 9065 5162 ابتدایی و راهنمایی

 969 5665 9968 9565 5167 دبیرستان و دیپلم

 162 5268 9064 9168 5665 عالی

وضع 

 فعالیت

 4 5462 92 9968 5665 شاغل

9992 000/0 07/0 

 469 5568 2669 9965 2466 بیکار

 463 5864 99 9065 5466 دارخانه

 463 50 2762 9668 2062 محصل و دانشجو

 763 2769 94 5867 55 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 167 5166 2362 92 5861 یك میلیون و کمتر

9242 000/0 08/0 

 462 56 9165 9062 5461 یك و نیم میلیون بین یك تا

 464 5661 9466 23 5164 میلیون نیم تا دو بین یك و

 263 5563 2765 4961 5968 نیم میلیون بین دو تا دو و

 162 5565 2162 9262 2669 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 968 5563 2668 9667 25 مجرد

 463 5666 9963 9062 5464 متأهل 03/0 000/0 9929

 861 5862 9568 2663 5668 ون همسربد



 63/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 رفتن به سفر غیرزیارتی -11

 8/90درصد در حد کم،  9/23، اصالًرا  میزان گذران اوقات فراغت خود با رفتن به سفر غیرزیارتیدرصد پاسخگویان  4/56

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 4/6درصد در حد زیاد و تنها  9/58درصد در حد متوسط، 
 های کشورحسب استانرفتن به سفر غیر زیارتی ( توزیع درصدی 36 -3دول )ج

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 734 168 2269 9563 2864 5267 تهران

 268 664 5665 2267 93 5168 سیستان و بلوچستان

 121 563 5662 9063 9262 5763 خراسان رضوی

 988 762 5862 2368 2966 2562 اصفهان

 202 4 363 2368 9166 2067 کردستان

 228 965 5465 4563 9568 369 لرستان

 253 2561 5466 2165 5864 2561 غربی آذربایجان

 964 767 2069 9563 2564 5866 خوزستان

 284 4 5062 9069 4562 5462 مازندران

 9943 664 5869 9068 2369 5664 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/236مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  رفتن به سفر غیرزیارتی



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای رفتن به سفر غیرزیارتی یسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق مقا

از  ای مجموعهبر اساس  رفتن به سفر غیرزیارتیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتحظه میاجتماعی نشان داده شده است. مال -ای زمینهمتغیرهای 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

 .معنادارندجنس، 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      80

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای رفتن به سفر غیر زیارتی ( توزیع درصدی 34 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 861 20 9561 28 54 شهر
9943 000/0 53/0 

 965 763 2769 9665 2966 روستا

 جنس
 664 5761 9067 2764 5167 مرد

9943 99/0 - 
 664 56 9066 9065 5663 زن

 سن

 862 5768 9063 2761 5466 سال 22تا  11

 662 5668 9269 9061 5469 سال 92تا  33 07/0 000/0 9941

 164 5168 2862 2764 2969 سال به باال 03

 سواد

 565 3 2262 92 9168 سوادبی

9996 000/0 51/0  
 4 52 24 9163 2465 ابتدایی و راهنمایی

 166 5764 9266 2768 5467 دبیرستان و دیپلم

 361 25 9466 2164 361 عالی

وضع 

 فعالیت

 862 57 9564 2364 54 شاغل

9927 000/0 08/0 

 168 5861 2766 2369 5763 بیکار

 466 5966 2767 9567 2562 دارخانه

 869 2063 9963 2669 5566 محصل و دانشجو

 868 2565 9564 2262 5861 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 967 5568 2868 9462 2266 یك میلیون و کمتر

9293 000/0 55/0 

 467 5667 9963 2367 5468 یك و نیم میلیون بین یك تا

 7 2267 2768 2169 5165 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5067 2563 9967 2163 866 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5169 2566 9569 2063 5067 نیم میلیون یش از دو وب

وضع 

 تاهل

 869 2064 92 2668 5961 مجرد

 167 5665 9067 9067 5661 متأهل 03/0 000/0 9925

 8 5964 2564 2867 9061 بدون همسر



 85/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های کامپیوتری و موبایلیانجام دادن بازی -12

درصد  9/20، اصالًرا  های کامپیوتری و موبایلیراغت خود با انجام دادن بازیمیزان گذران اوقات فدرصد پاسخگویان  7/98

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 9/8درصد در حد زیاد و تنها  2/54درصد در حد متوسط،  9/20در حد کم، 
 ورهای کشحسب استانهای کامپیوتری و موبایلی انجام دادن بازی( توزیع درصدی 31 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 734 866 5863 2567 22 9066 تهران

 261 863 863 5468 29 4664 سیستان و بلوچستان

 121 967 59 58 53 4862 خراسان رضوی

 987 768 59 5166 5466 4765 اصفهان

 200 461 5961 99 2461 2461 کردستان

 227 6.5 5861 2364 2062 2667 لرستان

 253 56 5962 5267 5962 4468 غربی آذربایجان

 964 767 5466 2462 22 9061 خوزستان

 284 468 5062 5762 2964 4964 مازندران

 9948 869 5462 2069 2069 9867 کل

 12/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/122مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33معناداری در سطح اطمینان  به لحاظ آماری، تفاوت

است.  52/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های کامپیوتری و موبایلی انجام دادن بازی



حسب متغیرهای های کامپیوتری و موبایلی بازی انجام دادنمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

 اجتماعی  -ای زمینه

بر  های کامپیوتری و موبایلیانجام دادن بازیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

ی بین درصدهای محاسبه هایشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتشده برای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      82

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  های کامپیوتری و موبایلیانجام دادن بازی( توزیع درصدی 32 -3جدول )
 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 764 5166 2064 2063 9468 شهر
9948 000/0 59/0 

 4 5065 2065 5768 4862 روستا

 جنس
 768 56 2563 5368 9968 مرد

9948 000/0 55/0  
 163 5269 5768 25 42 زن

 سن

 5263 2961 2468 2063 5863 سال 22تا  11

 169 5262 2564 2469 9667 سال 92تا  33 92/0 000/0 9949

 567 264 5064 5568 8967 سال به باال 03

 سواد

 4. - 861 769 7967 سوادبی

9991 000/0 26/0  
 567 161 5968 5165 6967 ابتدایی و راهنمایی

 867 5164 2964 2965 9069 دبیرستان و دیپلم

 5564 2063 24 2964 2062 عالی

وضع 

 فعالیت

 667 5466 2266 2968 9261 شاغل

9926 000/0 20/0 

 5267 2564 2462 5169 2669 بیکار

 9 866 5167 5364 1465 دارخانه

 5869 2865 2661 5863 5562 محصل و دانشجو

 265 966 869 59 84 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 نوارخا

)به 

 تومان(

 166 5565 2064 5861 4164 یك میلیون و کمتر

9296 000/0 07/0 

 662 5966 2063 2565 97 یك و نیم میلیون بین یك تا

 768 5663 5769 2261 9966 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5562 5869 2566 2968 2669 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5261 5868 2567 5366 2764 یلیوننیم م بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5463 2469 2162 2065 5161 مجرد

 968 5065 5761 2063 4667 متأهل 28/0 000/0 9953

 467 467 5567 5161 6965 بدون همسر



 89/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 استفاده از امکانات فیلم و عکس تلفن همراه -23

 1/53، اصالًبا استفاده از امکانات فیلم و عکس تلفن همراه،  رامیزان گذران اوقات فراغت خود درصد پاسخگویان  4/26

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 50درصد در حد زیاد و تنها  53درصد در حد متوسط،  5/21درصد در حد کم، 
 های کشورحسب استان استفاده از امکانات فیلم و عکس تلفن همراه( توزیع درصدی 93 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم الًاص استان

 778 50 5369 26 2262 2264 تهران

 268 3 5361 2568 5661 9969 سیستان و بلوچستان

 126 964 5863 2862 5769 9969 خراسان رضوی

 983 5263 2066 2962 5565 9262 اصفهان

 200 5061 5361 2361 25 5361 کردستان

 223 366 2966 2861 5767 2061 لرستان

 257 2066 5166 2565 5661 2665 غربی آذربایجان

 969 5962 2068 2467 2964 5863 خوزستان

 282 669 54 2264 21 9264 مازندران

 9945 50 53 2165 5361 2664 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/196مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33ناداری در سطح اطمینان به لحاظ آماری، تفاوت مع

است.  55/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  استفاده از امکانات فیلم و عکس تلفن همراه



حسب متغیرهای  مکانات فیلم و عکس تلفن همراهاستفاده از امقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

 اجتماعی  -ای زمینه

بر استفاده از امکانات فیلم و عکس تلفن همراه در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

ی بین درصدهای محاسبه هایشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتشده برای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      84

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  استفاده از امکانات فیلم و عکس تلفن همراه( توزیع درصدی 91 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

 محل  سکونت
 5569 20 2461 2068 2966 شهر

9945 000/0 59/0 
 665 5662 2667 5662 9468 روستا

 جنس
 5564 2068 2162 5361 2962 مرد

9945 000/0 03/0  
 761 5862 2165 5366 2366 زن

 سن

 58 2862 2762 5866 363 سال 22تا  11

 867 5766 2762 2269 2965 سال 92تا  33 99/0 000/0 9998

 262 6 5961 5866 6068 سال به باال 03

 سواد

 565 269 465 5061 72 سوادبی

9927 000/0 95/0  
 265 764 5367 2067 4763 ابتدایی و راهنمایی

 3.2 2566 9065 2565 57 دبیرستان و دیپلم

 5668 2665 2762 5366 361 عالی

 وضع فعالیت

 5061 2064 2669 2567 25 شاغل

9920 000/0 57/0 

 5463 2864 2462 5169 5765 بیکار

 967 5569 2464 5366 4063 دارخانه

 2561 2367 27 5467 167 محصل و دانشجو

 965 5061 5966 5769 1461 بازنشسته

ماهیانه درآمد 

 خانوار

 )به تومان(

 667 5463 2963 5766 9167 یك میلیون و کمتر

9295 000/0 5/0 

 769 2064 2163 2069 21 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5267 2062 2862 5369 2061 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5661 26 2566 2562 5468 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5668 2064 2462 53 5368 نیم میلیون و بیش از دو

 وضع تاهل

 5767 2365 2666 5861 7 مجرد

 163 51 2162 2562 9268 متأهل 28/0 000/0 9959

 164 765 59 59 6061 بدون همسر



 81/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های مذهبیفعالیت در هیات -21

درصد در حد کم،  4/21، اصالًرا  مذهبی هایمیزان گذران اوقات فراغت خود با فعالیت در هیاتدرصد پاسخگویان  6/94

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 2/4درصد در حد زیاد و تنها  9/55درصد در حد متوسط،  4/24
 های کشورحسب استان های مذهبیفعالیت در هیات( توزیع درصدی 92 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 966 5264 2164 23.2 2361 تهران

 268 865 5963 2568 2261 9467 سیستان و بلوچستان

 121 5 767 24 2669 40 خراسان رضوی

 983 964 5069 5968 2564 1562 اصفهان

 538 5 5062 2463 2963 4065 کردستان

 228 4 5866 99 2663 5761 لرستان

 253 5165 5563 5663 5161 4066 غربی آذربایجان

 969 862 55 9069 2166 2163 نخوزستا

 284 565 869 9069 28 9469 مازندران

 9946 462 5569 2464 2164 9466 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:             2/299مقدار کای اسکوئر: 

ورد گذران اوقات فراغت از طریق درصد بین نه استان کشور در م 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های مذهبی فعالیت در هیات



 -ای زمینهحسب متغیرهای های مذهبی فعالیت در هیاتمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

 اجتماعی 

 ای مجموعهبر اساس  های مذهبیفعالیت در هیاتگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق در جدول زیر ارزیابی پاسخ

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتاز مقوله

 .معنادارند، وضع تاهل



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      86

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای های مذهبی فعالیت در هیات( توزیع درصدی 93 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 461 5568 2465 26.3 9263 شهر
9946 000/0 07/0 

 966 5069 2161 2068 40 روستا

 جنس
 1 5267 2664 2162 9066 مرد

9946 000/0 5/0  
 961 367 2269 2161 9767 زن

 سن

 468 5066 2964 26 9169 سال 22تا  11

 263 5564 2467 28 94 سال 92تا  33 06/0 004/0 9942

 662 5264 2165 2569 94.3 سال به باال 03

 سواد

 6 364 5161 5761 1066 سوادبی

9994 000/0 07/0  
 461 5566 2461 2564 97 ابتدایی و راهنمایی

 963 5561 2863 2165 9561 دبیرستان و دیپلم

 4 5569 2964 2362 9265 عالی

وضع 

 فعالیت

 461 5965 2161 2168 9562 شاغل

9926 000/0 06/0 

 263 369 2567 2664 9366 بیکار

 969 5069 2267 2967 9367 دارخانه

 461 768 2963 23 9963 محصل و دانشجو

 869 59 2361 2068 2361 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 162 5568 2469 2567 98 یك میلیون و کمتر

9291 000/0 06/0 

 9 5567 2863 2661 9063 میلیون یك و نیم بین یك تا

 466 5563 2261 2665 9463 میلیون نیم تا دو بین یك و

 261 5061 22 9265 9263 نیم میلیون بین دو تا دو و

 163 763 5868 2167 4568 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 465 5062 2969 28 9169 مجرد

 462 5567 2162 21.5 9968 متأهل - 2/0 9957

 169 5068 2563 5367 4262 بدون همسر



 88/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 هنری -های فرهنگیفعالیت در کانون -22

درصد در  6/20، اصالًرا  هنری -های فرهنگیمیزان گذران اوقات فراغت خود با فعالیت در کانوندرصد پاسخگویان  7/60

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 7/5 درصد در حد زیاد و تنها 1/4درصد در حد متوسط،  4/52حد کم، 
 های کشورحسب استان هنری -های فرهنگیفعالیت در کانون( توزیع درصدی 99 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 730 563 8 5463 2165 1565 تهران

 263 9 969 50 2064 6962 سیستان و بلوچستان

 124 4. 569 665 5862 81 خراسان رضوی

 987 1. 266 369 59 8466 اصفهان

 200 561 6 5861 2061 1461 کردستان

 290 568 9 5467 2569 1365 لرستان

 257 161 962 5065 55 8062 غربی آذربایجان

 962 261 664 2068 2662 4462 خوزستان

 281 561 464 7 2261 6966 مازندران

 9946 567 461 5264 2066 6067 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/221مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0این دو متغیر برابر با وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی  هنری -های فرهنگیکانونفعالیت در 



حسب متغیرهای هنری  -های فرهنگیکانونفعالیت در مقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

 اجتماعی  -ای زمینه

بر اساس  هنری -های فرهنگیکانونفعالیت در در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای جموعهم

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند، جنسمورد متغیر 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      87

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای هنری  -های فرهنگیفعالیت در کانون( توزیع درصدی 90 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 2 162 59 2569 1764 شهر
9946 000/0 5/0 

 562 265 5061 5764 6867 روستا

 جنس
 563 463 5962 25 13 مرد

9946 25/0 - 
 567 963 5566 2065 6266 زن

 سن

 261 168 5169 29 1961 سال 22تا  11

 564 466 5269 2563 1367 سال 92تا  33 52/0 000/0 9942

 561 265 861 5966 8162 سال به باال 03

 سواد

 565 565 6 865 7466 سوادبی

9994 000/0 51/0  
 565 563 869 5964 8664 و راهنمایی ابتدایی

 564 468 5964 2563 1768 دبیرستان و دیپلم

 268 669 5168 2662 4362 عالی

وضع 

 فعالیت

 262 468 5462 2568 1865 شاغل

9926 000/0 03/0 

 565 963 5261 5364 6965 بیکار

 8. 9 764 5866 8062 دارخانه

 966 866 5669 2468 48.3 محصل و دانشجو

 5 965 769 5369 6762 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 265 262 365 5864 6369 یك میلیون و کمتر

9298 000/0 07/0 

 565 468 54 2563 1769 یك و نیم میلیون بین یك تا

 2 6 5563 2066 1361 میلیون نیم تا دو بین یك و

 8. 665 5165 2061 1866 نیم میلیون تا دو و بین دو

 9 3 5863 2168 4464 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 9 662 5667 2968 1069 مجرد

 569 968 5069 5361 6162 متأهل 55/0 000/0 9957

 566 268 5564 5465 8069 بدون همسر



 83/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های بسیجفعالیت در پایگاه -23

 7/6درصد در حد متوسط،  6/54درصد در حد کم،  58، اصالًرا میزان گذران اوقات فراغت خود سخگویان درصد پا 6/17

 اند. اعالم کرده های بسیجزیاد، با فعالیت در پایگاهدرصد در حد خیلی 9درصد در حد زیاد و تنها 
 های کشورحسب استان های بسیجفعالیت در پایگاه( توزیع درصدی 96 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً اناست

 738 268 663 5464 5667 1362 تهران

 261 461 769 5468 5763 1966 سیستان و بلوچستان

 121 7. 169 764 5865 6764 خراسان رضوی

 987 265 865 5262 665 8261 اصفهان

 202 261 461 2162 5264 1164 کردستان

 290 469 168 29 2469 4266 لرستان

 258 362 5066 5263 5263 1464 غربی آذربایجان

 964 463 663 5765 2665 44 خوزستان

 281 4. 663 5264 5761 6567 مازندران

 9919 9 667 5466 58 1766 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/212مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33در سطح اطمینان  به لحاظ آماری، تفاوت معناداری

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های بسیجفعالیت در پایگاه



 اجتماعی  -ای زمینهیرهای حسب متغهای بسیج فعالیت در پایگاهمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

از  ای مجموعهبر اساس  های بسیجفعالیت در پایگاهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر محل ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوتهای مقوله

.معنادارندسکونت، 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      70

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  های بسیجفعالیت در پایگاه( توزیع درصدی 94 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

اسخ پ

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

 محل  سکونت
 263 667 5963 5869 1365 شهر

9919 23/0 - 
 964 663 5667 56 1663 روستا

 جنس
 966 863 5661 5769 1968 مرد

9919 000/0  5/0  
 264 168 5268 5166 6966 زن

 سن

 1 867 5868 5865 1261 سال 22تا  11

9943 000/0  265 668 5465 53 1765 الس 92تا  33 55/0 

 568 164 5062 5268 80 سال به باال 03

 سواد

 269 465 664 5062 8865 سوادبی

9940 000/0  5/0  
 567 162 5061 5469 6765 ابتدایی و راهنمایی

 9 664 5663 53 1468 دبیرستان و دیپلم

 963 766 5666 57 1267 عالی

 وضع فعالیت

 267 866 5166 5365 1463 شاغل

9992 000/0  03/0 

 261 865 5462 5668 1364 بیکار

 563 464 5262 5469 6862 دارخانه

 663 367 5763 5669 4765 محصل و دانشجو

 561 466 369 5161 6365 بازنشسته

درآمد ماهیانه 

 خانوار

 )به تومان(

 462 165 5266 5166 6261 یك میلیون و کمتر

9244 000/0  06/0 

 969 663 5661 2061 1267 یك و نیم میلیون بین یك تا

 561 867 5161 5469 6067 میلیون نیم تا دو بین یك و

 564 863 5969 5769 1365 نیم میلیون بین دو تا دو و

 262 364 5268 5963 6567 نیم میلیون بیش از دو و

 وضع تاهل

 165 767 5862 58.9 1568 مجرد

9921 000/0  262 662 5962 5864 65 متأهل 03/0 

 566 962 5264 5563 8067 بدون همسر



 75/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 های داوطلبانهفعالیت در گروه -29

درصد در حد کم،  1/20، اصالًهای داوطلبانه با فعالیت در گروهرا میزان گذران اوقات فراغت خود درصد پاسخگویان  18

 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 7/5درصد در حد زیاد و تنها  6متوسط، درصد در حد  7/54
 های کشورحسب استان های داوطلبانهفعالیت در گروه( توزیع درصدی 91 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 561 863 5167 2068 1462 تهران

 268 563 4.3 5164 25 1663 سیستان و بلوچستان

 126 6. 269 8 5469 8163 خراسان رضوی

 983 264 864 5566 5169 6969 اصفهان

 202 5 663 5367 2668 4161 کردستان

 290 569 961 5769 2266 1469 لرستان

 225 461 667 5567 5167 6565 غربی آذربایجان

 966 969 762 2061 2164 4266 خوزستان

 289 8. 968 5768 2763 47 مازندران

 9913 567 6 5467 2061 18 کل

 12/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       6/114مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  52/0رد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با وجود دا های داوطلبانهفعالیت در گروه



 -ای زمینهحسب متغیرهای  های داوطلبانهفعالیت در گروهمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

 اجتماعی 

 ای مجموعهبر اساس ی داوطلبانه هافعالیت در گروهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای 

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتاز مقوله



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      72

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای های داوطلبانه فعالیت در گروه( توزیع درصدی 92 -3دول )ج
 میزان

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 2 663 5167 2569 14 شهر
9913 000/0 55/0 

 565 962 5568 5863 6665 روستا

 جنس
 563 6 5667 5363 1161 مرد

9913 02/0  06/0  
 566 6 5268 25 1766 زن

 سن

 563 166 5161 25 1665 سال 22تا  11

 269 667 5169 2561 1465 سال 92تا  33 08/0 000/0 9911

 4. 165 5264 5864 6466 سال به باال 03

 سواد

 7. 462 664 5261 8662 سوادبی

9946 000/0 55/0  
 5 462 5063 5666 6869 راهنمایی ابتدایی و

 569 662 5467 2266 1165 دبیرستان و دیپلم

 267 865 5766 2261 4365 عالی

وضع 

 فعالیت

 268 666 5667 2561 1264 شاغل

9997 000/0 08/0 

 8. 963 5466 56 6467 بیکار

 3. 662 5066 5766 6968 دارخانه

 569 6 5869 2262 1965 محصل و دانشجو

 1. 465 59 2567 6066 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 2 465 5564 5666 6163 یك میلیون و کمتر

9248 000/0 08/0 

 561 669 5664 2265 1967 یك و نیم میلیون بین یك تا

 561 6 5166 2564 1164 میلیون نیم تا دو بین یك و

 567 862 5663 2968 1064 نیم میلیون ا دو وبین دو ت

 266 5569 57 2565 48 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 567 168 5863 2566 19 مجرد

 567 665 5966 20 1764 متأهل 06/0 001/0 9995

 565 163 366 5666 6667 بدون همسر



 79/      فعالیت در اوقات فراغت: سوم بخش

 ها و احزاب سیاسیفعالیت در گروه -20

درصد در حد  2/52، اصالً ها و احزاب سیاسیبا فعالیت در گروهرا میزان گذران اوقات فراغت خود پاسخگویان  درصد 6/86
 اند. اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 6/0درصد در حد زیاد و تنها  2/2درصد در حد متوسط،  4/7کم، 

 های کشوراستانحسب  ها و احزاب سیاسیفعالیت در گروه( توزیع درصدی 03 -3جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 737 6. 262 5564 5464 8561 تهران

 285 565 567 162 58 8463 سیستان و بلوچستان

 128 - 6. 268 864 7364 خراسان رضوی

 983 - 7. 566 462 3964 اصفهان

 202 561 961 5167 5167 6964 کردستان

 290 3. 568 5064 5661 8064 لرستان

 220 1. 564 461 667 7667 غربی آذربایجان

 968 566 967 51 5468 6463 خوزستان

 281 4. 161 365 5169 6367 مازندران

 9963 6. 262 764 5262 8666 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/236مقدار کای اسکوئر: 

درصد بین نه استان کشور در مورد گذران اوقات فراغت از طریق  33اداری در سطح اطمینان به لحاظ آماری، تفاوت معن

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ها و احزاب سیاسیفعالیت در گروه



 -ای زمینهحسب متغیرهای زاب سیاسی ها و احفعالیت در گروهمقایسه ارزیابی در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

 اجتماعی 

بر اساس  ها و احزاب سیاسیفعالیت در گروهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد گذران اوقات فراغت از طریق 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

 های آماری مربوط به هر کدام از متغیرهاها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتی هر کدام از مقولهبرا

.معنادارند



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      74

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای ها و احزاب سیاسی فعالیت در گروه( توزیع درصدی 01 -3جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
اسخ پ

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 7. 269 365 5262 8168 شهر
9963 04/0 01/0 

 2. 2 662 5262 8364 روستا

 جنس
 3. 269 361 5462 8965 مرد

9963 000/0  03/0  
 4. 265 862 5065 7062 زن

 سن

 565 262 767 5462 8968 سال 22تا  11

9961 000/0  4. 266 365 5269 8166 سال 92تا  33 07/0 

 5. 564 665 764 74 سال به باال 03

 سواد

 4. 8. 9 668 7365 سوادبی

9916 000/0  5/0  
 9. 5 467 761 7161 ابتدایی و راهنمایی

 6. 262 3 5068 8866 دبیرستان و دیپلم

 3. 965 5063 5666 6764 عالی

وضع 

 فعالیت

 7. 2.8 363 5963 8267 شاغل

9947 000/0  08/0 

 8. 4. 865 366 7262 بیکار

 2. 568 162 362 7968 دارخانه

 3. 969 5066 5666 6761 محصل و دانشجو

 1. 561 767 862 72 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 9. 7. 467 367 7469 یك میلیون و کمتر

9260 000/0  07/0 

 3. 262 5063 5269 8967 ك و نیم میلیونی بین یك تا

 1. 261 361 5568 8167 میلیون نیم تا دو بین یك و

 4. 468 863 5661 8066 نیم میلیون بین دو تا دو و

 561 464 5262 58 6463 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 3. 261 369 5466 8267 مجرد

9945 04/0  6. 2 863 55 8766 متأهل 01/0 

 - 268 8 5567 8766 بدون همسر



 

 

 

 

 چهارم بخش
 

های نوین مصرف رسانه



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 ای ماهواره  نیتلویزیوهای  شبکه استفاده از موبایل، اینترنت و

 ؟کنیدفاده میای استماهواره تلویزیونی هایشبکه ان برای مقاصد ذیل، چقدر از موبایل، اینترنت وتشما در اوقات فراغت -
 ایهای ماهوارهشبکه از موبایل، اینترنت و نوع و میزان استفاده ( توزیع درصدی1 -9جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً موارد

 9963 961 363 5867 2264 4661 های اینترنتی خبریدیدن سایت

 9964 461 5069 5762 5768 4762 های اینترنتی تخصصیدیدن سایت

 9965 662 5969 2068 5865 4268 دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکس

 9916 469 5061 5168 5767 1067 )گیم(بازی کردن 

 9918 665 52 5666 54 1564 بوک و ...( )فیسهای اجتماعی مجازی حضور در شبکه

 9917 5568 2564 2062 5064 9664 )تلگرام و ...( های موبایلی رسان پیاماستفاده از 

 های سیاسی تماشای خبر و برنامه

 ایماهوارهتلویزیونی های  شبکه
4766 5667 20 5061 465 9914 

 9913 4 5564 5763 5667 43 وان و  ...( )جم، فارسیتماشای فیلم و سریال 

 9911 568 164 5464 5767 1368 )اهل بیت، نور و  ...(ای دینی های ماهوارهشبکهتماشای 

 9914 962 5269 2567 5369 4961 )آشپزی، رولنشناسی و ...(های سبك زندگی نامهتماشای بر

 9911 8 54 2069 2069 9764 های ورزشیتماشای برنامه

 9966 6 5967 2963 2562 9165 تماشای برنامه های مستند



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      77

 های اینترنتی خبریدیدن سایت -1

 8/57درصد در حد کم،  4/22، اصالًدرصد پاسخگویان  1/46 یهای اینترنتی خبردیدن سایتدر پاسخ به پرسش از میزان 

 اند. ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 1/9درصد در حد زیاد و تنها  3/3درصد در حد متوسط، 
 های کشورحسب استان های اینترنتی خبریدیدن سایت( توزیع درصدی 2 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 738 4 5266 5762 2364 9167 انتهر

 289 163 767 5564 2562 1268 سیستان و بلوچستان

 128 561 5064 5961 5163 1766 خراسان رضوی

 983 167 864 5962 5263 6068 اصفهان

 202 9 5963 2168 9062 2862 کردستان

 290 266 768 2661 2162 98 لرستان

 225 9.6 164 5866 5862 1665 غربی آذربایجان

 968 967 5562 2962 2561 4069 خوزستان

 289 4. 4 5862 2964 1463 مازندران

 کل
4661 2264 5867 363 961 9963 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/236مقدار کای اسکوئر: 

 های اینترنتی خبریدیدن سایتکشور در مورد درصد بین نه استان  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  های اینترنتی خبریدیدن سایتمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  خبری های اینترنتیدیدن سایتدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت
 



 73/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینههای اینترنتی خبری حسب متغیرهای ( توزیع درصدی دیدن سایت3 -9جدول )
 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 967 5561 5361 2464 4067 شهر
9963 000/0 2/0 

 264 463 5266 5661 6966 روستا

 جنس
 465 52 2061 2569 42 مرد

9963 000/0 52/0  
 267 866 51 2961 1565 زن

 سن

 164 5961 2263 2762 90 سال 22تا  11

 969 5069 5766 22 4163 سال 92تا  33 24/0 000/0 9961

 6. 263 869 5968 8166 سال به باال 03

 سواد

 8. 8. 561 762 7767 سوادبی

9916 000/0 23/0  
 9. 269 667 5464 8669 هنماییابتدایی و را

 261 762 5867 2162 4669 دبیرستان و دیپلم

 666 5869 2865 2862 2568 عالی

وضع 

 فعالیت

 4 5261 20 2962 4069 شاغل

9947 000/0 58/0 

 267 5568 2569 2764 9167 بیکار

 564 467 362 5762 6661 دارخانه

 7 5966 2763 2869 2262 محصل و دانشجو

 1. 966 5264 58 6661 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 261 667 5262 5366 1763 یك میلیون و کمتر

9218 000/0 55/0 

 269 366 20 2961 4466 یك و نیم میلیون بین یك تا

 968 5964 5768 2963 4062 میلیون نیم تا دو بین یك و

 167 5266 2461 2268 9461 نیم میلیون و تا دو وبین د

 761 5969 2265 2165 95 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 666 54 2667 2762 2464 مجرد

 265 765 5462 2065 1161 متأهل 29/0 000/0 9942

 566 163 7 51 6361 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      30

 های اینترنتی تخصصیدیدن سایت -2

درصد در حد کم،  8/57، اصالًدرصد پاسخگویان  2/47 های اینترنتی تخصصیدیدن سایتبه پرسش از میزان  در پاسخ

 اند.  ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 1/4درصد در حد زیاد و تنها  9/50درصد در حد متوسط،  2/57
 رهای کشوحسب استان تخصصیهای اینترنتی دیدن سایت( توزیع درصدی 9 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 736 164 5267 5362 24 9766 تهران

 285 464 666 5869 5165 1661 سیستان و بلوچستان

 128 267 5064 55 5466 6565 خراسان رضوی

 983 669 361 5962 3 62 اصفهان

 202 961 5669 2162 5867 9865 کردستان

 227 567 169 2968 2862 4265 لرستان

 225 361 361 5862 3 1467 غربی آذربایجان

 966 464 768 2466 2067 4561 خوزستان

 284 262 365 5766 2162 4463 مازندران

 کل
4762 5768 5762 5069 461 9964 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/221مقدار کای اسکوئر: 

های اینترنتی دیدن سایتدرصد بین نه استان کشور در مورد  33معناداری در سطح اطمینان به لحاظ آماری، تفاوت 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  تخصصی



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  های اینترنتی تخصصیدیدن سایتمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  های اینترنتی تخصصیدیدن سایترزیابی پاسخگویان در مورد در جدول زیر ا

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

.معنادارندمربوط به هر کدام از متغیرها، های آماری ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 35/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  های اینترنتی تخصصیدیدن سایت( توزیع درصدی 0 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 162 5262 2065 5368 4267 شهر
9964 000/0 2/0 

 268 466 5264 5168 6461 وستار

 جنس
 169 5561 5364 5767 41 مرد

9964 005/0 07/0  
 968 365 5663 5766 1566 زن

 سن

 862 5168 2462 2961 2364 سال 22تا  11

 4 5062 5866 5763 4369 سال 92تا  33 26/0 000/0 9960

 565 561 767 5061 8765 سال به باال 03

 سواد

 565 - 9 463 35 سوادبی

9915 000/0 9/0  
 6. 568 663 50 7067 ابتدایی و راهنمایی

 969 761 5867 2264 47 دبیرستان و دیپلم

 761 5767 2863 2962 2568 عالی

وضع 

 فعالیت

 169 5268 5361 2065 4261 شاغل

9949 000/0 58/0 

 466 55 2268 5361 4262 بیکار

 568 462 5262 5462 6868 دارخانه

 366 5762 2865 2468 2064 محصل و دانشجو

 5 966 369 56 8065 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 269 169 5267 5163 6967 یك میلیون و کمتر

9219 000/0 51/0 

 268 5066 53 2068 48 یك و نیم میلیون بین یك تا

 167 5469 2065 53 4067 میلیون تا دو نیم بین یك و

 368 5164 2167 2065 23 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5261 5662 24 5366 2868 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 764 5668 2461 2165 2169 مجرد

 268 861 5168 5664 1866 متأهل 29/0 000/0 9998

 968 469 50.8 766 8268 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      32

 دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکس -3

درصد در حد کم،  5/58، اصالًدرصد پاسخگویان  8/42 دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکسدر پاسخ به پرسش از میزان 

 .اند ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 2/6درصد در حد زیاد و تنها  9/59درصد در حد متوسط،  8/20
 های کشورحسب استان دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکسزیع درصدی ( تو6 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 738 666 5463 2965 2562 9462 تهران

 263 867 5561 59 5668 1063 سیستان و بلوچستان

 126 263 5166 5869 5968 1066 خراسان رضوی

 987 167 762 5566 768 6166 اصفهان

 205 7 5763 2664 5763 2863 کردستان

 223 963 5564 2169 2567 9866 لرستان

 225 5567 3 5669 5966 4369 غربی آذربایجان

 966 864 5462 2869 5763 9262 خوزستان

 284 165 5568 2669 5863 9365 مازندران

 کل
4268 5865 2068 5969 662 9965 

 13/3آماره کرامر:             333/3طح معناداری: س        3/226مقدار کای اسکوئر: 

دانلود بازی، فیلم، موسیقی و درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  عکس



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  نلود بازی، فیلم، موسیقی و عکسدامقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکسدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها دام از مقولههایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 39/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکس( توزیع درصدی 4 -9جدول )
 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 تبرمع

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 862 5165 2564 5868 9766 شهر
9965 000/0 56/0 

 962 863 5761 5164 11 روستا

 جنس
 861 5465 22 5867 9766 مرد

9965 000/0 03/0  
 463 5264 5369 5664 4663 زن

 سن

 5563 2965 28 5762 5363 سال 22تا  11

 469 5061 2563 5364 4967 سال 92تا  33 99/0 000/0 9918

 4. 265 866 55 8763 سال به باال 03

 سواد

 7. 4. 465 865 7866 سوادبی

9947 000/0 23/0  
 8. 468 863 5563 8463 ابتدایی و راهنمایی

 163 5964 29 5366 9765 دبیرستان و دیپلم

 5068 2066 23 20 5366 عالی

وضع 

 فعالیت

 167 5466 2266 5367 9869 شاغل

9940 000/0 25/0 

 369 5766 2665 2068 2164 بیکار

 2 663 5465 5964 6966 دارخانه

 5865 2468 9069 5166 5262 محصل و دانشجو

 1. 265 767 5464 8462 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 9 763 5865 51 1163 یك میلیون و کمتر

9210 000/0 59/0 

 464 5464 2962 5669 4568 یك و نیم میلیون بین یك تا

 762 5466 2068 2068 9168 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5261 5368 24 5766 2165 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5162 5668 2964 5867 2667 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5964 2461 2764 5767 5463 مجرد

 9 764 5868 5668 1465 متأهل 9/0 000/0 9994

 268 169 5062 5567 8065 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      34

 بازی کردن )گیم( -9

درصد در حد  8/51درصد در حد کم،  7/57، اصالًدرصد پاسخگویان  7/10بازی کردن )گیم(  در پاسخ به پرسش از میزان

 اند. ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 9/4تنها  درصد در حد زیاد و 1/50متوسط، 
 های کشورحسب استان بازی کردن )گیم(( توزیع درصدی 1 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 734 967 59 5363 2261 4067 تهران

 285 465 163 5567 5362 13 سیستان و بلوچستان

 121 466 5061 5063 5162 1763 خراسان رضوی

 987 264 968 865 5065 8668 اصفهان

 202 4 5669 2362 5369 9562 کردستان

 223 467 54 5861 5863 4163 لرستان

 225 361 5262 5064 5164 1261 غربی آذربایجان

 962 1 868 2561 2062 4166 خوزستان

 284 263 5063 52 2669 4867 مازندران

 کل
1067 5767 5168 5061 469 9916 

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/1021مقدار کای اسکوئر: 

وجود دارد.  بازی کردن )گیم(درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  54/0آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  بازی کردن )گیم(سه ارزیابی در مورد مقای

اجتماعی نشان  -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  بازی کردن )گیم(در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها وجود دارد. این ههایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولشود تفاوتداده شده است. مالحظه می

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونتفاوت



 31/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  بازی کردن )گیم(( توزیع درصدی 2 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

  محل

 سکونت

 1 5566 5669 20 4865 شهر
9916 000/0 59/0 

 269 8 5967 5165 6568 روستا

 جنس
 463 5264 5865 2064 4165 مرد

9916 000/0 52/0  
 966 764 5462 5865 1668 زن

 سن

 769 5761 2564 2964 2761 سال 22تا  11

 267 864 5668 5361 1966 سال 92تا  33 9/0 000/0 9912

 4. 263 469 361 7267 سال به باال 03

 سواد

 - 8. 162 162 7767 سوادبی

9949 000/0 24/0  
 565 4 665 50 8767 ابتدایی و راهنمایی

 462 5066 5362 2264 4961 دبیرستان و دیپلم

 8 56 2065 2969 9966 عالی

وضع 

 فعالیت

 966 367 5668 2969 4666 شاغل

9991 000/0 53/0 

 362 56 2062 2269 9269 بیکار

 567 169 5067 5266 6361 دارخانه

 5068 22 2162 5364 2268 محصل و دانشجو

 - 162 465 767 7563 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 269 762 5468 5463 1363 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 03/0 

 966 55 5666 5363 43 و نیم میلیونیك  بین یك تا

 164 5969 5662 5366 4166 میلیون نیم تا دو بین یك و

 167 5065 58 2664 4066 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5064 5563 5462 2063 4261 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 369 5365 2967 2263 2463 مجرد

 2 667 5262 5868 6562 أهلمت 28/0 000/0 9923

 566 962 5067 8 8869 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      36

 بوک و ...(های اجتماعی مجازی )فیسحضور در شبکه -0

 54، اصالًدرصد پاسخگویان  4/15 بوک و ...(های اجتماعی مجازی )فیسحضور در شبکهدر پاسخ به پرسش از میزان 

 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 5/6رصد در حد زیاد و تنها د 52درصد در حد متوسط،  6/56درصد در حد کم، 
 های کشورحسب استان بوک و ...(های اجتماعی مجازی )فیسحضور در شبکه( توزیع درصدی 13 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 734 762 2565 5362 5162 9662 تهران

 285 266 763 5261 54.4 6566 سیستان و بلوچستان

 129 965 366 5967 5262 6564 خراسان رضوی

 983 865 167 5067 669 6363 اصفهان

 202 663 5964 2967 2469 9568 کردستان

 290 469 365 5063 5469 6569 لرستان

 225 5567 862 766 667 6166 غربی آذربایجان

 962 663 767 2268 57 4966 خوزستان

 281 262 764 2263 56 1061 مازندران

 کل
1564 54 5666 52 665 9918 

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/392مقدار کای اسکوئر: 

های اجتماعی حضور در شبکهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  56/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  بوک و ...(مجازی )فیس



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  بوک و ...(های اجتماعی مجازی )فیسحضور در شبکهمقایسه ارزیابی در مورد 

بر اساس  و ...( بوکهای اجتماعی مجازی )فیسحضور در شبکهارزیابی پاسخگویان در مورد  (55 -4)در جدول 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

.معنادارند



 38/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  بوک و ...(های اجتماعی مجازی )فیسحضور در شبکه( توزیع درصدی 11 -9)جدول 

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 861 5963 5766 5461 4161 شهر
9918 000/0 22/0 

 567 664 5064 5264 63 روستا

 جنس
 669 5267 5769 5167 4668 مرد

9918 000/0 5/0  
 167 5562 5467 5265 1665 زن

 سن

 5064 5766 2268 51 9969 سال 22تا  11

 1 5067 5666 5164 1269 سال 92تا  33 26/0 000/0 9919

 5 964 665 361 70 سال به باال 03

 سواد

 4. 565 563 664 3069 سوادبی

9944 000/0 28/0  
 6. 964 668 764 75 ابتدایی و راهنمایی

 463 5564 5666 56 1565 دبیرستان و دیپلم

 5569 5366 2463 5667 2864 عالی

وضع 

 فعالیت

 167 5264 5368 5664 4168 شاغل

9996 000/0 58/0 

 5069 56 5363 5261 4569 بیکار

 264 866 3 5061 8061 دارخانه

 5462 2566 2967 5464 26 محصل و دانشجو

 561 466 868 5963 8262 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 4 764 5567 5564 6464 یك میلیون و کمتر

9241 000/0 52/0 

 465 5562 5763 5463 1063 یك و نیم میلیون بین یك تا

 768 5967 5163 56.4 4165 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5064 53 24 5261 9465 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5261 5362 2265 54 9265 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5266 20 2963 5166 2867 مجرد

 965 766 5968 5961 6565 متأهل 21/0 000/0 9990

 962 469 766 5062 8967 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      37

 )تلگرام و ...( های موبایلی رسان پیاماز  استفاده -6

درصد در  4/50، اصالًدرصد پاسخگویان  4/96 های موبایلی )تلگرام و ...( رسان استفاده از پیام  در پاسخ به پرسش از میزان

  ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 8/55درصد در حد زیاد و تنها  4/25درصد در حد متوسط،  2/20حد کم، 
 های کشورحسب استان )تلگرام و ...( های موبایلی رسان پیاماستفاده از ( توزیع درصدی 12 -9دول )ج

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 735 5966 2166 2265 5262 2661 تهران

 280 864 5763 5668 765 4763 سیستان و بلوچستان

 126 864 2265 5663 762 4164 خراسان رضوی

 983 5968 2066 5761 169 42 اصفهان

 202 763 2969 2668 5464 2668 کردستان

 290 366 5867 5867 50 4467 لرستان

 253 5362 5466 5165 163 4162 غربی آذربایجان

 966 5068 5862 2662 5167 9065 خوزستان

 281 5461 2262 5763 5566 9268 مازندران

 کل
9664 5064 2062 2564 5568 9917 

 55/0آماره کرامر:             000/0سطح معناداری:          3/584مقدار کای اسکوئر: 

 های موبایلی رسان پیاماستفاده از درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  55/0متغیر برابر با وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو   )تلگرام و ...(



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  )تلگرام و ...( های موبایلی رسان پیاماستفاده از مقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  )تلگرام و ...( های موبایلی رسان پیاماستفاده از در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 33/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  )تلگرام و ...( وبایلیهای م رسان پیاماستفاده از ( توزیع درصدی 13 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 5961 29 2066 5562 9568 شهر
9917 000/0 57/0 

 664 5661 5763 863 1064 روستا

 جنس
 5269 2268 2565 5562 9267 مرد

9917 005/0 07/0  
 5565 20 5362 366 4065 زن

 سن

 2068 9069 2567 366 5866 سال 22تا  11

 763 2063 2466 52 9968 سال 92تا  33 99/0 000/0 9914

 563 862 767 766 8961 سال به باال 03

 سواد

 8. 563 964 465 7363 سوادبی

9941 000/0 99/0  
 265 863 59 762 6768 ابتدایی و راهنمایی

 363 2267 2963 5966 2368 دبیرستان و دیپلم

 2066 9568 2462 5069 5969 عالی

وضع 

 فعالیت

 5569 2264 2465 5561 9066 شاغل

9998 000/0 2/0 

 5763 2762 2068 369 2263 بیکار

 463 5963 56 364 1167 دارخانه

 2664 9169 5361 763 50 محصل و دانشجو

 265 5064 367 59 6467 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 167 5161 5769 368 1068 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 51/0 

 5062 2066 2566 5269 9169 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5164 2468 25 363 23 میلیون نیم تا دو بین یك و

 2565 9968 5364 762 5866 نیم میلیون بین دو تا دو و

 2967 2364 5368 50 5865 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 2963 9567 2262 3 5965 مجرد

 669 5862 5363 5569 4169 متأهل 23/0 000/0 9995

 469 765 5564 765 6765 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      500

 ایاهوارههای مهای سیاسی شبکهتماشای خبر و برنامه -4

 7/56، اصالًدرصد پاسخگویان  6/47 ایهای ماهوارههای سیاسی شبکهتماشای خبر و برنامه  در پاسخ به پرسش از میزان

 .اند ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 5/4درصد در حد زیاد و تنها  1/50درصد در حد متوسط،  20درصد در حد کم، 
 های کشورحسب استان ایهای ماهوارههای سیاسی شبکهر و برنامهتماشای خب( توزیع درصدی 19 -9جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 467 5667 2562 5764 9767 تهران

 285 266 163 5263 58 6566 سیستان و بلوچستان

 157 561 466 5969 52 6761 خراسان رضوی

 983 169 669 54 5566 6267 اصفهان

 205 4 5363 9967 5763 2964 ستانکرد

 290 568 469 5867 5366 1661 لرستان

 220 966 161 51 5269 6966 غربی آذربایجان

 966 367 5169 2869 2067 2667 خوزستان

 284 567 869 2363 2561 9364 مازندران

 9914 465 5061 20 5667 4766 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3: سطح معناداری        3/919مقدار کای اسکوئر: 

های سیاسی تماشای خبر و برنامهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  57/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ایهای ماهوارهشبکه



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  ایهای ماهوارههای سیاسی شبکهتماشای خبر و برنامهمورد مقایسه ارزیابی در 

از  ای مجموعهبر اساس  ایهای ماهوارههای سیاسی شبکهتماشای خبر و برنامهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از تفاوتشود اجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



 505/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  ایهای ماهوارههای سیاسی شبکهتماشای خبر و برنامه( توزیع درصدی 10 -9جدول )
 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 461 5561 2067 5861 4168 شهر
9914 000/0 55/0 

 9 861 5866 5466 1869 روستا

 جنس
 464 5265 2964 5861 4268 مرد

9914 000/0 59/0  
 963 763 5661 56 1466 زن

 سن

 161 5262 2563 2065 4069 سال 22تا  11

 465 5566 2569 5667 4669 سال 92تا  33 54/0 000/0 9910

 265 168 5461 55 6667 سال به باال 03

 سواد

 565 563 166 668 7466 سوادبی

9945 000/0 53/0  
 566 661 5961 5562 6862 ابتدایی و راهنمایی

 462 5565 29 5863 4967 دبیرستان و دیپلم

 662 54 24 2063 91 عالی

وضع 

 فعالیت

 468 5263 2569 58 4465 شاغل

9999 000/0 5/0 

 6 369 2264 5366 4268 بیکار

 269 663 5462 5467 6567 دارخانه

 6 52 2662 5367 96 محصل و دانشجو

 265 762 2565 5464 1465 بازنشسته

درآمد 

یانه ماه

 خانوار

)به 

 تومان(

 264 8 5461 5466 6561 یك میلیون و کمتر

9249 000/0 55/0 

 465 55 2569 5868 4163 یك و نیم میلیون بین یك تا

 964 5261 2264 20 4567 میلیون نیم تا دو بین یك و

 863 54 2467 57 9169 نیم میلیون بین دو تا دو و

 366 5668 2668 5968 9969 وننیم میلی بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 669 5268 2963 2069 9667 مجرد

 965 366 5763 5169 1962 متأهل 52/0 000/0 9928

 968 861 5567 5963 6965 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      502

 وان و ...(تماشای فیلم و سریال )جم، فارسی -1

درصد در حد  7/56، اصالًدرصد پاسخگویان  43وان و ...(تماشای فیلم و سریال )جم، فارسی در پاسخ به پرسش از میزان

 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 4درصد در حد زیاد و تنها  4/55درصد در حد متوسط،  3/57کم، 
 های کشورحسب استان وان و ...(تماشای فیلم و سریال )جم، فارسی( توزیع درصدی 16 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 731 967 5169 2568 2062 93 تهران

 282 266 8 5764 366 6261 سیستان و بلوچستان

 121 269 361 365 3 8065 خراسان رضوی

 988 462 663 5961 59 6269 اصفهان

 205 9 5464 9067 2963 2863 کردستان

 290 262 864 5665 5864 18 لرستان

 220 766 5465 25.4 5163 40 غربی آذربایجان

 961 868 5064 2966 2563 9664 خوزستان

 284 262 5961 2561 2067 42 مازندران

 کل
43 5667 5763 5564 4 9913 

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/336مقدار کای اسکوئر: 

تماشای فیلم و سریال )جم، نه استان کشور در مورد درصد بین  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با   وان و ...(فارسی



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  وان و ...(تماشای فیلم و سریال )جم، فارسیمقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  وان و ...(تماشای فیلم و سریال )جم، فارسیسخگویان در مورد در جدول زیر ارزیابی پا

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 .معنادارنداری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر جنس، های آمها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 509/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  وان و ...(تماشای فیلم و سریال )جم، فارسی( توزیع درصدی 14 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 466 5561 20 5869 46.1 شهر
9913 000/0 5/0 

 2 5565 5164 51 1661 روستا

 جنس
 964 5061 2064 5868 47 مرد

9913 06/0 - 
 461 5264 5869 5167 4363 زن

 سن

 662 5464 2962 5869 93 سال 22تا  11

 962 5567 5362 5769 4861 سال 92تا  33 58/0 000/0 9911

 568 167 5063 59 6766 سال به باال 03

 سواد

 8. 9 664 865 7267 سوادبی

9946 000/0 58/0  
 566 865 5968 5261 6162 ابتدایی و راهنمایی

 467 5261 2269 5867 4266 دبیرستان و دیپلم

 162 5468 2569 2064 9769 عالی

وضع 

 فعالیت

 4 5067 5364 5762 4861 شاغل

9997 000/0 03/0 

 667 5961 2463 5265 4268 یکارب

 264 5067 5161 5461 1667 دارخانه

 662 5662 2969 20 9464 محصل و دانشجو

 265 468 52 5868 6961 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 563 761 5469 5968 6568 یك میلیون و کمتر

9248 000/0 55/0 

 967 5564 5363 5867 48 میلیونیك و نیم  بین یك تا

 169 5961 2962 5365 93 میلیون نیم تا دو بین یك و

 769 5464 2968 5768 9463 نیم میلیون بین دو تا دو و

 669 5668 5763 5366 9761 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 666 5465 2465 5761 9667 مجرد

 268 5065 5668 5661 1465 متأهل 59/0 000/0 9999

 968 5567 5963 366 65 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      504

   ای دینی )اهل بیت، نور و ...(های ماهوارهشبکهتماشای  -2

 7/57، اصالًدرصد پاسخگویان  8/13 ای دینی )اهل بیت، نور و ...(های ماهوارهتماشای شبکهیزان در پاسخ به پرسش از م

 .اند ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 8/5درصد در حد زیاد و تنها  4/1حد متوسط،  درصد در 4/54درصد در حد کم، 
 های کشورحسب استان ای دینی )اهل بیت، نور و ...(های ماهوارهتماشای شبکه( توزیع درصدی 11 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 738 566 666 5961 2664 12 تهران

 263 9 968 5269 5766 6261 و بلوچستان سیستان

 129 2. 568 668 362 7262 خراسان رضوی

 987 - 264 1 5564 7562 اصفهان

 205 561 361 2664 2763 9967 کردستان

 227 266 961 5764 5962 6269 لرستان

 220 564 465 869 5465 8962 غربی آذربایجان

 961 167 5562 2363 2268 9064 خوزستان

 284 - 662 2065 53 1468 ازندرانم

 کل
1368 5767 5464 164 568 9911 

 12/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:            3/034مقدار کای اسکوئر: 

ای های ماهوارهتماشای شبکهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  53/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ی )اهل بیت، نور و ...(دین



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  بیت، نور و ...(ای دینی )اهلهای ماهوارهتماشای شبکهمقایسه ارزیابی در مورد 

از  ای مجموعهبر اساس  ای دینی )اهل بیت، نور و ...(ماهواره هایتماشای شبکهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

از متغیرها، جز در مورد متغیرهای  های آماری مربوط به هر کدامها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

.معنادارندمحل سکونت، جنس، وضعیت فعالیت و تأهل، 



 501/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  ای دینی )اهل بیت، نور و ...(های ماهوارهتماشای شبکه( توزیع درصدی 12 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 یمعنادار
 آماره

محل  

 سکونت

 566 165 5465 5363 1369 شهر
9911 08/0 - 

 563 662 5164 5168 6067 روستا

 جنس
 561 169 5469 2066 1769 مرد

9911 55/0  - 
 563 161 5461 58 6565 زن

 سن

 262 161 5168 5365 1861 سال 22تا  11

 5.4 662 5462 22 1669 سال 92تا  33 03/0 000/0 9915

 564 968 5268 5264 6367 سال به باال 03

 سواد

 563 964 769 861 8763 سوادبی

9942 000/0 03/0  
 7. 161 5269 51 6669 ابتدایی و راهنمایی

 567 662 5163 2069 1167 دبیرستان و دیپلم

 2 165 5164 2563 1166 عالی

وضع 

 فعالیت

 563 168 51 2064 1865 شاغل

9994 54/0 - 

 564 466 5962 2565 1366 بیکار

 561 168 54 5163 6263 دارخانه

 262 167 5164 5767 1867 محصل و دانشجو

 1. 265 5563 57 6861 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 563 463 5264 5662 6466 یك میلیون و کمتر

9242 005/0 01/0 

 568 163 5762 5364 1467 یك و نیم میلیون تابین یك 

 568 467 51 25 1864 میلیون نیم تا دو بین یك و

 565 1 5969 53 6566 نیم میلیون بین دو تا دو و

 565 669 763 5362 6466 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 265 163 5162 20 1667 مجرد

 569 1 5462 5768 6067 متأهل - 52/0 9927

 566 467 54 5264 6862 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      506

 های سبك زندگیتماشای برنامه -13
 7/25درصد در حد کم،  9/53، اصالًدرصد پاسخگویان  1/49 های سبک زندگیتماشای برنامهیزان در پاسخ به پرسش از م

 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 2/9درصد در حد زیاد و تنها  9/52درصد در حد متوسط، 
 های کشورحسب استان های سبك زندگیتماشای برنامه( توزیع درصدی 23 -9جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 732 268 5668 2265 2969 9162 تهران

 285 161 366 2261 2567 4066 سیستان و بلوچستان

 129 6. 466 5665 5568 6865 خراسان رضوی

 983 264 367 5664 5462 1869 صفهانا

 205 261 5763 2663 2264 2364 کردستان

 290 469 5266 2365 5665 9867 لرستان

 253 1 5161 5664 5968 4369 غربی آذربایجان

 964 868 5961 9264 2966 2267 خوزستان

 281 565 361 5761 24 4663 مازندران

 9914 962 5269 2567 5369 4961 کل

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/330دار کای اسکوئر: مق

 های سبک زندگیتماشای برنامهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  53/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  های سبك زندگیتماشای برنامهمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  های سبک زندگیتماشای برنامهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها اسبه شده برای هر کدام از مقولههایی بین درصدهای محشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها،  ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 508/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  های سبك زندگیتماشای برنامه( توزیع درصدی 21 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
یلی خ

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 968 5969 2969 5367 40 شهر
9914 000/0 59/0 

 563 369 5865 5866 1465 روستا

 جنس
 567 7 5863 2569 1063 مرد

9914 000/0 25/0  
 468 5666 2168 5865 9167 زن

 سن

 461 5561 2265 22 40 سال 22تا  11

 965 5469 2464 5765 4065 سال 92تا  33 55/0 000/0 9910

 564 368 5662 5663 1163 سال به باال 03

 سواد

 8. 968 5065 5965 8269 سوادبی

9945 000/0 51/0  
 569 5067 5867 5961 1668 ابتدایی و راهنمایی

 964 54 2268 5366 4062 دبیرستان و دیپلم

 466 59.4 2161 2969 9965 عالی

وضع 

 فعالیت

 9 367 25 2564 4468 شاغل

9994 000/0 08/0 

 265 5463 2063 5767 4969 بیکار

 967 5661 2465 54 4566 دارخانه

 4 5569 2264 2967 9764 محصل و دانشجو

 5 767 51 5768 1661 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 267 361 2069 5665 1569 یك میلیون و کمتر

9242 000/0 08/0 

 265 5967 2968 2062 4062 یك و نیم میلیون بین یك تا

 466 5969 2268 2063 9761 میلیون نیم تا دو بین یك و

 4 5262 5365 2461 4069 نیم میلیون بین دو تا دو و

 161 5467 2263 5765 9768 نیم میلیون بیش از دو و

ضع و

 تاهل

 967 5266 2567 2263 9763 مجرد

 263 5265 2268 5869 4463 متأهل 08/0 000/0 9927

 962 5269 5567 5367 1263 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      507

 های ورزشیتماشای برنامه -11

در درصد  8درصد در حد زیاد و تنها  54درصد در حد متوسط،  9/20درصد در حد کم،  9/20، اصالًدرصد پاسخگویان  4/97
 پردازند.می های ورزشیتماشای برنامهزیاد، به حد خیلی

 های کشورحسب استان های ورزشیتماشای برنامه( توزیع درصدی 22 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 739 865 5366 2569 2464 2868 تهران

 285 5069 54 5366 5868 9764 سیستان و بلوچستان

 124 568 5069 59 5469 6068 ضویخراسان ر

 983 1 669 5461 5462 1363 اصفهان

 202 764 5963 9568 2662 5367 کردستان

 290 5063 5665 2064 2864 2162 لرستان

 220 5061 51 5667 51 4268 غربی آذربایجان

 969 5569 5466 2765 5367 2662 خوزستان

 289 968 5069 2964 2462 9761 مازندران

 لک
9764 2069 2069 54 8 9911 

 14/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/369مقدار کای اسکوئر: 

وجود  های ورزشیتماشای برنامهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  58/0غیر برابر با دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو مت



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  های ورزشیتماشای برنامهمقایسه ارزیابی در مورد 

اجتماعی  -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  های ورزشیتماشای برنامهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها وجود دارد. ایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولههشود تفاوتنشان داده شده است. مالحظه می

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزموناین تفاوت



 503/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  های ورزشیتماشای برنامه( توزیع درصدی 23 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 867 5169 2067 2565 9463 شهر
9911 000/0 59/0 

 461 50 5768 5863 4767 روستا

 جنس
 5069 2062 2964 5864 2768 مرد

9911 000/0 27/0  
 966 866 58 2964 4764 زن

 سن

 5061 5167 2464 2569 2863 سال 22تا  11

 163 5463 2069 2568 9862 سال 92تا  33 58/0 000/0 9915

 962 364 5965 5163 1764 سال به باال 03

 سواد

 561 968 166 5566 8861 سوادبی

9942 000/0 25/0  
 261 862 5668 5163 1866 ابتدایی و راهنمایی

 867 5461 2967 2266 9562 دبیرستان و دیپلم

 363 5369 2264 2268 2167 لیعا

وضع 

 فعالیت

 761 5762 2568 2063 9068 شاغل

9994 000/0 51/0 

 5569 5265 22 22 9266 بیکار

 564 668 5169 5366 18 دارخانه

 5264 57 2664 5367 2969 محصل و دانشجو

 466 5263 58 5861 4863 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

ه )ب

 تومان(

 664 5561 5861 5861 4865 یك میلیون و کمتر

9249 000/0 08/0 

 662 5467 2067 2969 9463 یك و نیم میلیون بین یك تا

 762 5164 2462 5765 9465 میلیون نیم تا دو بین یك و

 861 5667 2262 2565 9269 نیم میلیون بین دو تا دو و

 763 5467 2561 2262 9266 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5269 5862 21 2563 2966 مجرد

 466 5263 5768 2062 4966 متأهل 57/0 000/0 9927

 467 7 5068 5963 6266 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      550

 های مستندتماشای برنامه -12

درصد  3/29درصد در حد کم،  2/25، اصالًدرصد پاسخگویان  5/91 های مستندتماشای برنامه یزاندر پاسخ به پرسش از م

  د.ان ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 6درصد در حد زیاد و تنها  7/59در حد متوسط، 
 کشور هایحسب استان های مستندتماشای برنامه( توزیع درصدی 29 -9جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 736 6 5166 26 2967 2766 تهران

 282 666 5966 2265 21 9268 و بلوچستان سیستان

 126 563 369 5961 5663 1764 خراسان رضوی

 983 665 5066 2563 5664 4165 اصفهان

 202 664 5369 9665 2469 5963 کردستان

 290 469 5864 90 2963 2469 لرستان

 225 5567 5461 5463 5461 4469 غربی آذربایجان

 966 868 5664 2362 2268 24 خوزستان

 284 868 5062 2864 29 9567 مازندران

 کل
9165 2562 2963 5967 6 9966 

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/214مقدار کای اسکوئر: 

وجود  تندهای مستماشای برنامهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  های مستندتماشای برنامهمقایسه ارزیابی در مورد 

اجتماعی  -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهبر اساس  های مستندتماشای برنامهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها وجود دارد. هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتنشان داده شده است. مالحظه می

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزموناین تفاوت



 555/      های نوین  مصرف رسانه: چهارم بخش

 اجتماعی -ای زمینهمتغیرهای  حسب های مستندتماشای برنامه( توزیع درصدی 20 -9جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 8 5161 21 2565 9564 شهر
9966 000/0 51/0 

 962 766 2061 2561 4662 روستا

 جنس
 764 5861 2463 5361 2368 مرد

9966 000/0 58/0  
 966 50 2263 2263 4066 زن

 سن

 163 5462 2869 2961 2362 سال 22تا  11

 666 5469 2165 2062 9967 سال 92تا  33 55/0 000/0 9962

 162 5264 5168 5364 4862 سال به باال 03

 سواد

 563 664 5562 5168 6467 سوادبی

9919 000/0 58/0  
 464 366 5663 5863 1565 ابتدایی و راهنمایی

 666 5264 2863 2268 9069 بیرستان و دیپلمد

 869 5767 2663 2263 2465 عالی

وضع 

 فعالیت

 765 5663 2464 2562 2364 شاغل

9941 000/0 55/0 

 168 5568 9061 29 2365 بیکار

 262 761 2066 2564 4869 دارخانه

 668 5464 23 2264 2861 محصل و دانشجو

 868 5365 5661 5463 4567 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 169 5061 5367 2069 4465 یك میلیون و کمتر

9211 000/0 07/0 

 463 5165 2166 2265 9269 یك و نیم میلیون بین یك تا

 7 5167 21 2965 2765 میلیون نیم تا دو بین یك و

 168 5164 27 2064 9061 نیم میلیون بین دو تا دو و

 763 5162 2763 5867 2369 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 668 5466 2361 2965 2665 مجرد

 166 5967 2561 2066 9764 متأهل 5/0 000/0 9993

 664 365 5866 5762 4768 بدون همسر







 

 

 

 

 پنجم بخش
 

سنجش ذائقه شنیداری







 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل اول 

های شنیدارییتفعال



 



 

 

 

 

 شنیداریهای فعالیت
 ؟دهیدهای زیر را چقدر انجام میروزانه هر یك از فعالیت

 های شنیداریفعالیت( توزیع درصدی 11-  -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً موارد

 9965 567 165 5569 5964 2463 4964 گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوا

 9917 962 5063 2064 5767 2667 20 گوش دادن به تالوت قرآن

 9912 267 3 56 5661 21 9068 گوش دادن به مداحی

 9911 2 663 5469 5662 2668 9963 کالم ایرانی گوش دادن به موسیقی سنتی بی

 9917 567 662 59 5164 2465 9364 کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی پاپ بی

 9947 2 463 50 5561 2062 1569 کالم خارجیه موسیقی پاپ بیگوش دادن ب

 های محلی گوش کردن به موسیقی
 )آذری، کردی، لری و ...(

2567 2568 5862 5367 5465 164 9915 

های سنتی  گوش دادن به موسیقی و تصنیف

 ایرانی
5363 2565 5761 2567 5961 169 9943 

 9945 662 58 2266 5669 20 57 گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانی

گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانی تولیدشده در 

 خارج از کشور موسوم به لس آنجلسی
9469 5764 5568 5469 5963 864 9946 

گوش کردن به موسیقی رپ فارسی غیررسمی 
 )زیرزمینی(

4361 5766 5068 367 866 967 9912 

 گوش دادن به موسیقی کالسیك

 و ...( بتهون، موزارت) 
1869 5768 5067 864 469 561 9917 

 9917 567 463 764 55 5666 1862 موسیقی پاپ خارجی گوش دادن به

 9917 561 966 861 365 5161 6267 موسیقی رپ خارجی گوش دادن به

 9918 568 961 663 763 5164 6966 )تکنو(موسیقی الکترونیك  گوش دادن به

 9965 568 964 667 867 5462 6665 اک خارجیموسیقی جاز و  ر گوش دادن به



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      557

 1-  - 0    گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوا -1

-درصد در حد خیلی 3/24، اصالًدرصد پاسخگویان  4/49 گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوادر پاسخ به پرسش از میزان 

ند.ا ذکر کردهزیاد،  درصد در حد خیلی 7/5حد زیاد و تنها  درصد در 5/1درصد در حد متوسط،  9/55درصد در حد کم،  4/59کم، 

 های کشورحسب استان گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوا( توزیع درصدی  1- 2 -0جدول )
 استان

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 284 266 263 663 363 5369 1764 تهران

 962 7. 665 5961 52.4 24 4965 سیستان و بلوچستان

 225 461 164 765 163 5262 6967 خراسان رضوی

 290 4. 9 5864 5963 2665 9365 اصفهان

 202 5 4 9062 9068 2168 764 کردستان

 983 468 169 5569 666 2564 1068 لرستان

 128 4. 462 667 361 2565 1765 غربی آذربایجان

 267 4. 9 867 5562 9569 4669 خوزستان

 737 567 869 5064 5761 9561 9061 مازندران

 کل
4964 2463 5964 5569 165 567 9965 

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         9/992مقدار کای اسکوئر: 

پیام یا رادیو گوش دادن به رادیو درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  56/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  آوا

 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوامقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس  بر گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوادر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 553/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهتوزیع درصدی گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوا حسب متغیرهای  (13-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 2 163 5561 54 2166 45 شهر
9965 000/0 5/0 

 562 9 5067 5564 2263 1068 روستا

 جنس
 262 167 5263 5468 2962 4562 مرد

9965 000/0 03/0  
 569 461 368 5265 2668 4168 زن

 سن

 3. 964 767 5265 2268 1265 سال 22تا  11

 265 164 5564 5966 28 4061 سال 92تا  33 55/0 000/0 9918

 266 866 5169 5162 2467 9466 سال به باال 03

 سواد

 561 964 5164 5562 27.7 9368 سوادبی

9947 000/0 06/0  
 967 865 367 5966 24 4568 ابتدایی و راهنمایی

 569 165 55 5464 21 4962 دبیرستان و دیپلم

 562 461 5566 5267 2466 4169 عالی

وضع 

 فعالیت

 2 1 5263 5166 2165 9361 شاغل

9940 000/0 5/0 

 8. 263 667 366 2466 1164 بیکار

 566 169 5069 5063 2767 4962 دارخانه

 8. 965 369 5565 2067 11 محصل و دانشجو

 466 5964 5964 5365 58 9261 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 568 963 5264 5567 2861 4267 یك میلیون و کمتر

9210 08/0 01/0 

 2 664 5262 5464 21 4065 یك و نیم میلیون بین یك تا

 563 6 363 5267 29 4666 میلیون نیم تا دو بین یك و

 565 168 368 5969 2468 4161 نیم میلیون بین دو تا دو و

 561 465 366 5464 20 1064 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تأهل

 7. 9 365 5261 2561 1965 مجرد

 262 669 5265 5964 2664 9366 متأهل 5/0 000/0 9999

 962 467 5264 5862 2864 9463 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      520

 گوش دادن به تالوت قرآن -2

 7/57کم، درصد در حد خیلی 7/26، اصالًدرصد پاسخگویان  20به تالوت قرآن، گوش دادندر پاسخ به پرسش از میزان 

اند. ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 2/9تنها  درصد در حد زیاد و 3/50درصد در حد متوسط،  4/20درصد در حد کم، 

 های کشورحسب استان تالوت قرآنگوش دادن به ( توزیع درصدی 19-  - 0جدول )
 استان

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 289 567 4 5768 22 9465 5364 تهران

 962 465 5264 5363 25 2866 5463 سیستان و بلوچستان

 225 766 5567 5765 5567 5668 99 ان رضویخراس

 223 467 5268 9465 5861 2061 5061 اصفهان

 205 1. 3 9069 2364 2064 5064 کردستان

 983 161 5569 2268 5563 2862 2564 لرستان

 126 2. 768 5164 5663 2666 9265 غربی آذربایجان

 280 166 2366 2668 5262 5465 5563 خوزستان

 738 265 861 5163 2261 9964 5761 نمازندرا

 کل
20 2667 5767 2064 5063 962 9917 

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         9/912مقدار کای اسکوئر: 

د وجو گوش دادن به تالوت قرآندرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  56/0دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 


 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به تالوت قرآنمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش دادن به تالوت قرآندر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتشان داده شده است. مالحظه میاجتماعی ن

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 525/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهای حسب متغیره گوش دادن به تالوت قرآن( توزیع درصدی 0 1-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 965 361 5368 5365 2868 25 شهر
9917 000/0 03/0 

 966 5463 2264 5863 24 5869 روستا

 جنس
 263 364 2562 5864 2868 2569 مرد

9917 006/0 08/0  
 964 5264 5361 2065 2167 5767 زن

 سن

 2 761 5668 5864 2361 2163 سال 22تا  11

 961 5562 2068 5768 28 5763 سال 92تا  33 52/0 000/0 9914

 468 5469 2161 2564 2568 5264 سال به باال 03

 سواد

 463 5662 2861 5761 5662 5666 سوادبی

9941 000/0 52/0  
 164 5762 2964 5863 2562 5967 راهنماییابتدایی و 

 269 764 2062 5363 2765 25 دبیرستان و دیپلم

 264 868 5864 5764 9067 2969 عالی

وضع 

 فعالیت

 263 369 2562 5365 2865 2069 شاغل

9998 000/0 03/0 

 261 661 5863 5165 2364 2768 بیکار

 466 5165 2567 20 2966 5467 دارخانه

 565 764 5169 56 9561 2868 محصل و دانشجو

 966 5263 2565 2262 2669 5963 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 468 5963 2265 5865 2665 5665 یك میلیون و کمتر

9247 000/0 03/0 

 266 5069 2964 5368 2667 5864 یك و نیم میلیون بین یك تا

 266 7 5869 2569 2664 2461 میلیون نیم تا دو بین یك و

 262 667 5969 5766 9562 27 نیم میلیون بین دو تا دو و

 262 766 5967 5861 2667 9562 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 566 865 56 5769 2361 2866 مجرد

 963 5266 2265 5763 2161 58 متأهل 52/0 000/0 9990

 469 51 2466 5866 2168 5267 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      522

 گوش دادن به مداحی -3

درصد  1/56کم، درصد در حد خیلی 21، اصالًدرصد پاسخگویان  8/90 به مداحی گوش دادندر پاسخ به پرسش از میزان 

ند.ا کر کردهذزیاد، درصد در حد خیلی 7/2درصد در حد زیاد و تنها  3درصد در حد متوسط،  56در حد کم، 

 های کشورحسب استان مداحیگوش دادن به ( توزیع درصدی 6 1-  - 0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 289 567 467 2063 2664 26 2065 تهران

 960 963 5568 5364 2066 2966 2067 سیستان و بلوچستان

 225 164 3 5268 5063 53 49 خراسان رضوی

 290 467 5665 2162 5864 5768 5867 اصفهان

 205 1. 5564 5864 5164 5263 4269 کردستان

 987 962 761 5563 5069 2967 4269 لرستان

 128 4. 966 5268 5968 2863 4568 غربی آذربایجان

 268 6 5268 5361 5065 2767 2267 خوزستان

 731 262 362 54 5366 2766 2661 مازندران

 کل
90.8 21 5661 56 3 267 9912 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/212مقدار کای اسکوئر: 

وجود دارد.  گوش دادن به مداحیدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0ر با آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر براب

 
 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به مداحیمقایسه ارزیابی در مورد 

اجتماعی  -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش دادن به مداحیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها وجود دارد. ه شده برای هر کدام از مقولههایی بین درصدهای محاسبشود تفاوتنشان داده شده است. مالحظه می

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر جنس، ها بنا به نتایج آزموناین تفاوت



 529/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به مداحی( توزیع درصدی 14-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 اصالً
 خیلی

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 261 763 5162 5665 2161 9568 شهر
9912 09/0 06/0 

 961 364 5766 5868 2969 2866 روستا

 جنس
 9 369 5866 5661 2469 2369 مرد

9912 52/0  - 
 261 768 5464 5666 2166 9265 زن

 سن

 266 668 5469 5467 2162 9669 سال 22تا  11

 267 767 5664 5861 2163 2768 سال 92تا  33 03/0 000/0 9947

 9 5962 5762 5862 2263 2164 سال به باال 03

 سواد

 9 5566 5168 52 25 9668 سوادبی

9993 000/0 08/0  
 961 5962 5861 57 2969 2461 ابتدایی و راهنمایی

 263 764 5668 5661 21 9061 پلمدبیرستان و دی

 262 668 5468 5667 2661 9965 عالی

وضع 

 فعالیت

 969 766 5869 5765 2463 2863 شاغل

9995 000/0 08/0 

 262 665 5663 5064 2163 9761 بیکار

 268 5066 5468 5861 2164 2365 دارخانه

 2 661 5966 5962 2163 9767 محصل و دانشجو

 5 5461 5865 5665 2562 9065 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 464 5066 5664 5669 2169 28 یك میلیون و کمتر

9245 000/0 03/0 

 265 363 5765 5766 2162 2665 یك و نیم میلیون بین یك تا

 561 8 5167 5661 2162 94 میلیون نیم تا دو بین یك و

 262 1 762 5165 9065 9364 نیم میلیون دو تا دو و بین

 561 669 5269 5266 2067 4661 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 262 666 5465 5468 2463 9866 مجرد

 962 367 58 58 2164 2868 متأهل 07/0 000/0 9924

 262 54 5461 5364 2266 2864 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      524

 کالم ایرانیموسیقی سنتی بی گوش دادن به -9

درصد در  8/26، اصالًدرصد پاسخگویان  3/99کالم ایرانی گوش دادن به موسیقی سنتی بیدر پاسخ به پرسش از میزان 

ذکر زیاد، درصد در حد خیلی 2درصد در حد زیاد و تنها  3/6درصد در حد متوسط،  9/54درصد در حد کم،  2/56کم، حد خیلی

ند.ا کرده

 های کشورحسب استان کالم ایرانیموسیقی سنتی بیگوش دادن به ( توزیع درصدی 11-  - 0) جدول
 استان

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 284 561 361 5462 5862 9167 2563 تهران

 965 9 169 5663 2264 2666 2167 سیستان و بلوچستان

 257 465 664 5065 769 5166 1161 خراسان رضوی

 290 569 365 2168 5867 2162 2063 اصفهان

 202 9 364 5769 9562 2362 763 کردستان

 983 569 169 3 362 2066 1466 لرستان

 121 6. 462 767 864 2966 1164 غربی آذربایجان

 285 565 467 5969 5165 9962 9261 خوزستان

 731 266 768 5664 5367 2767 2968 مازندران

 کل
99.3 2668 5662 5469 663 2 9911 

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/903مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی سنتی درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  56/0پیوستگی این دو متغیر برابر با وجود دارد. آماره کرامر برای  کالم ایرانیبی

 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی سنتی بیمقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی سنتی بیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتتماعی نشان داده شده است. مالحظه میاج -ای زمینه

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 521/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی سنتی بی( توزیع درصدی 12-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم مخیلی ک اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 261 869 5169 5864 2467 9268 شهر
9911 000/0 52/0 

 4. 168 5561 5261 9264 9861 روستا

 جنس
 2.2 861 5164 5668 2664 9568 مرد

9911 04/0 06/0  
 567 669 5962 5166 28 9662 زن

 سن

 563 667 5463 5467 2762 9964 سال 22تا  11

 265 865 5963 5764 28 9561 سال 92تا  33 06/0 05/0 9915

 265 666 54 5465 2961 9368 سال به باال 03

 سواد

 561 964 766 5562 24 1569 سوادبی

9949 000/0 5/0  
 6. 662 5566 5466 2161 4564 ابتدایی و راهنمایی

 568 663 5161 5661 2769 95 دبیرستان و دیپلم

 962 863 5665 5867 2661 2766 عالی

وضع 

 فعالیت

 269 866 56 5863 2163 9069 شاغل

9991 005/0 06/0 

 4. 164 5969 5468 2768 9866 بیکار

 562 161 5262 51.5 2865 93 دارخانه

 268 864 5967 5468 2769 99 محصل و دانشجو

 966 769 5161 5461 2967 9462 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 5 164 5262 5965 2363 9764 یك میلیون و کمتر

9241 000/0 08/0 

 563 865 5668 5664 2862 9066 یك و نیم میلیون بین یك تا

 266 869 54 5369 2465 9267 میلیون نیم تا دو بین یك و

 263 369 5164 5866 2266 9269 نیم میلیون بین دو تا دو و

 461 867 5462 5364 2063 9962 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 268 664 5169 5666 2866 9561 مجرد

 567 663 59.3 5669 2668 9464 متأهل 01/0 09/0 9928

 565 368 5264 5067 2266 4961 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      526

 کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی پاپ بی -0

درصد در حد  5/24، اصالًدرصد پاسخگویان  4/93 کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی پاپ بیدر پاسخ به پرسش از میزان 

ذکر زیاد، درصد در حد خیلی 7/5درصد در حد زیاد و تنها  2/6درصد در حد متوسط،  59درصد در حد کم،  4/51کم، خیلی

 ند.ا کرده
 های کشورحسب استان کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی پاپ بی( توزیع درصدی 113-  - 0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم کمخیلی  اصالً استان

 284 - 764 5863 53 2363 2467 تهران

 962 261 862 5969 2068 26 90.4 سیستان و بلوچستان

 257 968 1 867 867 5969 6264 خراسان رضوی

 223 3. 864 2567 5362 2965 2861 اصفهان

 202 9 764 2067 2467 2768 5464 کردستان

 983 565 462 362 865 5369 1365 لرستان

 128 6. 462 165 8 5869 6167 غربی آذربایجان

 285 968 5.7 54 5161 2662 9768 خوزستان

 736 265 7 5466 5364 2763 2663 مازندران

 کل
9364 2465 5164 59 662 567 9917 

 14/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/921مقدار کای اسکوئر: 

-موسیقی پاپ بی گوش دادن بهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  58/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  کالم ایرانی

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی پاپ بیمقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  م ایرانیکالگوش دادن به موسیقی پاپ بیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 528/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  کالم ایرانیگوش دادن به موسیقی پاپ بی( توزیع درصدی 111-  - 0ل )جدو
 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم کمخیلی  اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 269 663 5464 5664 2267 9862 شهر
9917 000/0 59/0 

 4. 462 763 52.1 2765 4163 روستا

 جنس
 567 663 5469 5668 2965 9862 مرد

9917 006/0 08/0  
 563 166 5568 5465 2165 4568 زن

 سن

 965 7 51 5668 2169 9567 سال 22تا  11

 562 661 5465 5864 2961 9869 سال 92تا  33 51/0 000/0 9914

 7. 266 864 362 2969 1666 سال به باال 03

 وادس

 565 8. 968 6 2568 6668 سوادبی

9941 000/0 56/0  
 9. 968 765 5568 2266 1968 ابتدایی و راهنمایی

 561 666 5469 5664 2963 9862 دبیرستان و دیپلم

 965 764 5666 5766 2168 2866 عالی

وضع 

 فعالیت

 265 861 5162 5663 2461 9963 شاغل

9997 000/0 5/0 

 564 664 5962 56 2466 9764 بیکار

 5 966 768 5969 2963 4361 دارخانه

 966 768 5167 5668 2169 90 محصل و دانشجو

 1. 966 369 5067 2065 1168 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 569 464 362 5267 2165 4865 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 07/0 

 568 162 5165 5161 2167 9666 یك و نیم میلیون تابین یك 

 561 7 5462 5163 2264 9863 میلیون نیم تا دو بین یك و

 966 3 54 5365 2968 9066 نیم میلیون بین دو تا دو و

 9 50 5161 5362 5366 9267 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 9.2 761 5663 5765 2464 2767 مجرد

 565 165 5568 5466 2464 49 متأهل 59/0 000/0 9990

 566 163 661 365 5363 18 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      527

 کالم خارجیگوش دادن به موسیقی پاپ بی -6

درصد  2/20، اصالًدرصد پاسخگویان  9/15 کالم خارجیگوش دادن به موسیقی پاپ بیدر پاسخ به پرسش از میزان  

ذکر زیاد، درصد در حد خیلی 2درصد در حد زیاد و تنها  3/4درصد در حد متوسط،  50د در حد کم، درص 1/55کم، در حد خیلی

 ند.ا کرده
 های کشورحسب استان کالم خارجیگوش دادن به موسیقی پاپ بی( توزیع درصدی 112-  - 0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم کمخیلی  اصالً

 281 561 161 50.2 768 2064 1967 تهران

 913 965 166 5565 2568 22 9661 سیستان و بلوچستان

 257 267 465 664 362 769 6369 خراسان رضوی

 223 569 362 5168 5169 5767 9368 اصفهان

 200 161 7 25 51 2361 25 کردستان

 983 - 964 669 169 5265 8267 لرستان

 124 4. 265 964 161 5169 8969 غربی آذربایجان

 267 262 968 3 766 2961 19 خوزستان

 736 267 166 5269 5465 2167 9361 مازندران

 کل
1569 2062 5561 50 463 2 9947 

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/931مقدار کای اسکوئر: 

-گوش دادن به موسیقی پاپ بیستان کشور در مورد درصد بین نه ا 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  56/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  کالم خارجی


 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  کالم خارجیگوش دادن به موسیقی پاپ بیمقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  کالم خارجیگوش دادن به موسیقی پاپ بی در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 .معنادارنداز متغیرها،  های آماری مربوط به هر کدامها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 523/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای کالم خارجی گوش دادن به موسیقی پاپ بی( توزیع درصدی 113-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم کمخیلی  اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 264 161 5063 5269 2061 4761 شهر
9947 000/0 55/0 

 7. 962 861 362 5362 60 روستا

 جنس
 261 164 5562 5568 2066 4766 مرد

9947 007/0 08/0  
 561 464 767 5569 5367 1465 زن

 سن

 263 669 5265 5168 2265 4063 سال 22تا  11

 566 164 5064 5565 2067 1068 سال 92تا  33 56/0 000/0 9944

 562 567 168 1 5163 80.4 سال به باال 03

 سواد

 7. 7. 169 964 54 8167 سوادبی

9991 000/0 56/0  
 7. 261 164 161 5767 6663 ابتدایی و راهنمایی

 568 167 50 5264 53 1565 دبیرستان و دیپلم

 962 669 5968 5167 2962 97 عالی

وضع 

 فعالیت

 269 161 5569 59 2564 4666 شاغل

9928 000/0 55/0 

 263 862 52 5061 2068 4668 بیکار

 3. 969 662 867 5767 69 دارخانه

 969 662 5967 5762 2566 9663 محصل و دانشجو

 566 5 867 162 5461 6363 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 569 968 661 768 2066 1365 یك میلیون و کمتر

9298 000/0 07/0 

 265 468 5564 5961 5768 4366 یك و نیم میلیون بین یك تا

 264 464 5568 5964 57 1065 میلیون نیم تا دو بین یك و

 263 863 5067 5562 2162 4265 نیم میلیون بین دو تا دو و

 9 865 5466 5566 2264 4564 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تأهل

 965 864 5961 5666 22 9861 مجرد

 561 968 766 361 5364 1869 متأهل 51/0 000/0 9925

 262 469 661 463 5361 6268 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      590

 های محلیگوش کردن به موسیقی -4

کم، درصد در حد خیلی 8/25، اصالًدرصد پاسخگویان  7/25 های محلیگوش دادن به موسیقیدر پاسخ به پرسش از میزان 
 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 4/1درصد در حد زیاد و تنها  5/54درصد در حد متوسط،  7/53د در حد کم، درص 2/58

 های کشورحسب استان های محلیکردن به موسیقیگوش ( توزیع درصدی 119-  - 0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 289 361 2061 5768 2965 2065 765 تهران

 962 162 5061 2561 2569 2265 5369 سیستان و بلوچستان

 220 5269 5361 2063 5161 5268 5365 خراسان رضوی

 227 5463 2267 2267 5167 5865 666 اصفهان

 205 5964 9667 2564 5164 7 1 کردستان

 983 567 764 54 5961 2862 9165 لرستان

 121 565 8 5969 5166 2967 93 غربی آذربایجان

 261 9 768 2269 58 2563 2862 خوزستان

 737 9 59 2968 5861 2468 57 مازندران

 کل
2567 2568 5862 5367 5465 164 9915 

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/031مقدار کای اسکوئر: 

های گوش کردن به موسیقیدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  57/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  محلی



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  های محلیگوش کردن به موسیقیمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  های محلیردن به موسیقیگوش کدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

 درآمددر مورد متغیرهای وضع فعالیت، های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جزها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت

 .معنادارند، وضع تاهلماهیانه خانوار و 



 595/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  های محلیگوش کردن به موسیقی( توزیع درصدی 110-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 165 5261 5361 5869 2264 2969 هرش
9915 000/0 5/0 

 669 5763 2063 5663 5361 5861 روستا

 جنس
 665 5169 2067 5869 5363 2061 مرد

9915 001/0 08/0  
 468 5267 5767 58 2961 2962 زن

 سن

 164 59 5367 5764 2063 2261 سال 22تا  11

 161 5463 5362 5868 2964 5369 سال 92تا  33 06/0 02/0 9948

 165 5469 25 5462 5368 2168 سال به باال 03

 سواد

 166 5164 5469 5963 5164 9169 سوادبی

9997 000/0 07/0  
 469 5463 2563 5965 2563 2963 ابتدایی و راهنمایی

 166 5466 2269 5364 2569 5667 دبیرستان و دیپلم

 163 5267 5868 5764 29 2265 عالی

وضع 

 فعالیت

 668 5466 2061 5669 2561 2064 شاغل

9990 54/0 - 

 963 5265 5363 25 2267 2069 بیکار

 4 5963 2065 5664 2266 2965 دارخانه

 6 5263 5663 5365 2262 2965 محصل و دانشجو

 465 5865 5362 5765 5665 2164 بازنشسته

درآمد 

ه ماهیان

 خانوار

)به 

 تومان(

 465 59 2062 5163 2964 2964 یك میلیون و کمتر

9240 08/0 - 

 167 5967 2068 5861 2561 2066 یك و نیم میلیون بین یك تا

 165 5469 5863 53 2264 2569 میلیون نیم تا دو بین یك و

 167 5869 5768 5869 2562 5367 نیم میلیون بین دو تا دو و

 369 5162 2064 5166 5467 2467 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 164 5267 5369 5766 2063 29 مجرد

 166 51 2069 5669 2563 2063 متأهل - 25/0 9929

 967 5067 5869 5667 2967 2866 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      592

 های سنتی ایرانیگوش دادن به موسیقی و تصنیف -1

 1/59درصد در حد متوسط،  7/25درصد در حد کم،  1/57کم، درصد در حد خیلی 5/25، اصالًدرصد پاسخگویان  3/53

 پردازند.می های سنتی ایرانیگوش دادن به موسیقی و تصنیفزیاد، به درصد در حد خیلی 9/1درصد در حد زیاد و تنها 
 های کشورحسب استان نیهای سنتی ایراموسیقی و تصنیفگوش دادن به ( توزیع درصدی 116-  - 0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 289 868 5768 2169 2268 5866 765 تهران

 965 665 867 2566 2565 29 2061 سیستان و بلوچستان

 257 466 161 5264 55 2565 4164 خراسان رضوی

 290 867 5366 2961 5768 5162 5162 اصفهان

 205 8 2563 2964 2264 5664 3 کردستان

 983 167 5862 2968 5461 5768 2065 لرستان

 129 565 3 5762 2065 2263 2768 غربی آذربایجان

 280 968 867 5669 5668 2669 2369 خوزستان

 734 163 5161 2164 5762 2265 5267 مازندران

 کل
5363 2565 5761 2567 5961 169 9943 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         6/333مقدار کای اسکوئر: 

دادن به موسیقی و گوش درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 
است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های سنتی ایرانیتصنیف

 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  های سنتی ایرانیدادن به موسیقی و تصنیفگوش سه ارزیابی در مورد مقای

از  ای مجموعهاساس بر  های سنتی ایرانیدادن به موسیقی و تصنیفگوش در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از تفاوتشود اجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

وضع در مورد متغیر  های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جزها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

 .معنادارند، تاهل



 599/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  رانیهای سنتی ایگوش دادن به موسیقی و تصنیف( توزیع درصدی 114-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 669 5464 22 5863 2066 5767 شهر
9943 000/0 5/0 

 265 5067 2569 20 2269 2964 روستا

 جنس
 665 5169 2962 5863 2069 5869 مرد

9943 000/0  03/0  
 464 5568 2064 5365 2567 2266 زن

 سن

 467 5266 25 5769 2965 2062 سال 22تا  11

 166 5469 2968 5367 5364 5865 سال 92تا  33 08/0 005/0 9941

 164 5962 5364 5665 2067 21 سال به باال 03

 سواد

 964 463 5961 5961 2962 4566 سوادبی

9996 000/0  52/0  
 9 5567 2261 5163 2264 2461 ابتدایی و راهنمایی

 6 5161 2261 20 2064 5168 دبیرستان و دیپلم

 669 5466 2268 5364 2064 5661 عالی

وضع 

 فعالیت

 662 5168 2263 5767 53 5864 شاغل

9927 000/0  08/0 

 962 368 2464 53 2064 2969 بیکار

 968 5068 2064 5764 22.3 2963 دارخانه

 165 5561 5368 2067 2968 5365 محصل و دانشجو

 367 5766 2566 5069 2262 5861 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

 )به تومان(

 465 5064 2566 5667 2968 2961 یك میلیون و کمتر

9298 000/0  06/0 

 169 5967 2264 20 2568 5667 یك و نیم میلیون بین یك تا

 665 5668 22 5861 5861 2065 میلیون نیم تا دو بین یك و

 468 5161 2062 2569 5869 2063 نیم میلیون بین دو تا دو و

 867 5166 2269 5865 2065 5865 نیم میلیون بیش از دو و

 وضع تاهل

 169 5268 25 5369 2263 5767 مجرد

9925 06/0  164 54 2261 5769 20 5367 متأهل - 

 469 368 5364 5165 2266 23 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      594

 گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانی -2

درصد در حد  20، اصالًدرصد پاسخگویان  57 گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانی،در پاسخ به پرسش از میزان  

ذکر زیاد، درصد در حد خیلی 2/6زیاد و تنها  درصد در حد 58درصد در حد متوسط،  6/22درصد در حد کم،  9/56کم،  خیلی

 ند.ا کرده
 های کشورحسب استان موسیقی پاپ ایرانیگوش دادن به ( توزیع درصدی 111-  - 0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 284 365 2868 9068 5961 5963 165 تهران

 918 169 5567 58.4 2068 2463 5363 سیستان و بلوچستان

 258 5264 5066 5367 52 5964 9567 خراسان رضوی

 228 662 5461 2261 2069 5163 2068 اصفهان

 205 461 2063 2963 5163 2264 5264 کردستان

 988 3 2269 2267 5066 5967 2561 لرستان

 126 263 5268 5366 5766 2568 2461 غربی آذربایجان

 263 461 5967 2065 5067 2462 2667 خوزستان

 739 168 5769 2162 57 2261 5069 مازندران

 کل
57 20 5669 2266 58 662 9945 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/260مقدار کای اسکوئر: 

ادن به موسیقی پاپ گوش ددرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ایرانی


 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانیمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهس اسابر  گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 591/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانیزیع درصدی ( تو112-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 666 57 2966 5162 5367 5668 شهر
9945 000/0 03/0 

 467 5967 5363 5369 2068 2568 روستا

 جنس
 164 5765 2465 5664 5366 5664 مرد

9945 05/0 08/0  
 8 5167 2565 5665 2061 5361 زن

 سن

 368 2565 2966 5463 5362 5561 سال 22تا  11

 161 5868 2461 5868 5363 5468 سال 92تا  33 2/0 000/0 9998

 561 761 5865 5167 2567 9169 سال به باال 03

 سواد

 561 964 3 5566 2569 19.2 سوادبی

9927 000/0 25/0  
 268 5569 5664 5762 2969 27 ابتدایی و راهنمایی

 862 5761 24 5668 2569 5269 دبیرستان و دیپلم

 762 2566 2867 5168 5668 50 عالی

وضع 

 فعالیت

 163 5766 2465 5762 5763 5462 شاغل

9920 000/0 55/0 

 369 5664 2963 5164 2064 5466 بیکار

 169 59 5762 56 2568 2168 دارخانه

 364 2265 28 5261 5767 5069 محصل و دانشجو

 1. 5266 5363 5966 22 9564 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 168 5067 5366 5167 2961 2466 یك میلیون و کمتر

9292 000/0 5/0 

 662 5861 2268 5667 22 5467 نیم میلیون یك و بین یك تا

 663 2567 24 5667 5167 5467 میلیون نیم تا دو بین یك و

 167 2968 2666 5161 5161 5263 نیم میلیون بین دو تا دو و

 865 2566 2365 56 5562 5463 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 3.5 2563 2167 5164 5864 5064 مجرد

 467 5162 2568 5668 2561 20 متأهل 51/0 000/0 9959

 967 368 5466 5165 5763 9867 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      596

 آنجلسی گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانی تولیدشده در خارج از کشور موسوم به لس -13

 موسوم به لس آنجلسی تولیدشده در خارج از کشور گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانیدر پاسخ به پرسش از میزان  

درصد  3/59درصد در حد متوسط،  9/54درصد در حد کم،  8/55کم، درصد در حد خیلی 4/57، اصالًدرصد پاسخگویان  9/94

 د.ان اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 4/8در حد زیاد و تنها 
 های کشورحسب استان آنجلسی خارج از کشور موسوم به لسموسیقی پاپ ایرانی تولیدشده در گوش دادن به ( توزیع درصدی 123-  - 0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً استان

 285 25 54 5163 5263 2069 5163 تهران

 965 1 5067 5468 5465 2961 9563 سیستان و بلوچستان

 258 5967 5666 663 663 5468 45 خراسان رضوی

 290 665 5262 52.2 769 2063 4064 اصفهان

 205 461 5263 5164 2864 2063 5763 کردستان

 987 666 5165 5165 666 5668 9363 لرستان

 124 965 361 52 368 5361 4662 غربی آذربایجان

 282 666 5263 2066 362 5263 9863 خوزستان

 732 668 5861 5468 59 5864 9068 مازندران

 کل
9469 5764 5568 5469 5963 864 9946 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/229مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی پاپ درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 
 59/0کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  وجود دارد. آماره آنجلسی تولیدشده در خارج از کشور موسوم به لس ایرانی
است. 

حسب  آنجلسی تولیدشده در خارج از کشور موسوم به لس گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانیمقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی  -ای زمینهمتغیرهای 

شده در خارج از کشور موسوم به تولید گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  آنجلسی لس

های آماری مربوط به ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتدرصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقوله

 .معنادارندم از متغیرها، هر کدا



 598/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  آنجلسی گوش دادن به موسیقی پاپ ایرانی تولیدشده در خارج از کشور موسوم به لس( توزیع درصدی 121-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 762 5468 5461 5563 5768 92 شهر
9946 000/0 5/0 

 463 5561 5966 5565 5868 4562 روستا

 جنس
 863 5466 5163 52 5769 9569 مرد

9946 002/0  07/0  
 663 5965 5261 5564 5766 9864 زن

 سن

 5269 2564 5863 5962 5661 5766 سال 22تا  11

 662 5261 5165 52 25.2 99 سال 92تا  33 27/0 000/0 9942

 564 968 664 768 5661 6969 سال به باال 03

 سواد

 561 9 9 266 5963 86 سوادبی

9999 000/0 22/0  
 2 865 52 364 58 1266 ابتدایی و راهنمایی

 867 5464 5463 59 2565 2767 دبیرستان و دیپلم

 5565 5361 5864 5966 5867 2061 عالی

 وضع

 فعالیت

 661 5464 5661 5567 2562 2366 شاغل

9921 000/0 58/0 

 5263 2067 5862 5969 3 2663 بیکار

 465 769 5069 5063 5764 4765 دارخانه

 5668 2968 58 5967 5164 5964 محصل و دانشجو

 - 662 662 762 58 6264 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 462 367 5566 763 57 4861 میلیون و کمتر یك

9294 000/0 54/0 

 164 5268 5662 54 2061 9569 یك و نیم میلیون بین یك تا

 768 5761 5869 5262 5664 2663 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5968 5363 5266 5266 5363 2569 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5766 5368 5967 5964 5967 2067 یوننیم میل بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5464 2269 5765 5964 5162 5661 مجرد

 465 5069 5263 5562 2062 4564 متأهل 29/0 000/0 9957

 164 866 866 768 5669 1469 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      597

 گوش کردن به موسیقی رپ فارسی غیررسمی -11

درصد در  6/57، اصالًدرصد پاسخگویان  1/43 سیقی رپ فارسی غیررسمیگوش دادن به مودر پاسخ به پرسش از میزان 
ذکر زیاد، درصد در حد خیلی 7/9درصد در حد زیاد و تنها  6/8درصد در حد متوسط،  7/3درصد در حد کم،  8/50کم، حد خیلی

 ند.ا کرده
 های کشورنحسب استا کردن به موسیقی رپ فارسی غیررسمیگوش ( توزیع درصدی 122-  - 0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً استان

 282 165 968 5069 5567 2962 46 تهران

 965 267 665 5061 5167 5767 46 سیستان و بلوچستان

 220 461 163 664 161 5268 61 خراسان رضوی

 290 9 867 5467 365 5665 4365 اصفهان

 202 461 7.3 5263 2269 2668 2467 کردستان

 983 669 5569 367 468 54 1967 لرستان

 121 563 466 866 361 5465 6269 غربی آذربایجان

 282 4 362 362 868 5767 1565 خوزستان

 735 961 369 368 5568 2563 44 مازندران

 9912 967 866 367 5068 5766 4361 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         9/232مقدار کای اسکوئر: 

گوش کردن به موسیقی رپ درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  55/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  فارسی غیررسمی



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  قی رپ فارسی غیررسمیگوش کردن به موسیمقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش کردن به موسیقی رپ فارسی غیررسمیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های مقوله هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام ازشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 593/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش کردن به موسیقی رپ فارسی غیررسمی( توزیع درصدی 123-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 یادخیلی ز زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 461 764 5066 55 5762 4864 شهر
9912 000/0 55/0 

 568 164 864 50 5367 1168 روستا

 جنس
 465 767 5562 5063 5767 4662 مرد

9912 005/0 07/0  
 964 661 764 5061 5769 1263 زن

 سن

 8 59.1 5966 5469 2262 2364 سال 22تا  11

 266 161 361 5561 5361 1564 سال 92تا  33 27/0 000/0 9947

 6. 563 963 961 5066 8366 سال به باال 03

 سواد

 565 561 266 7. 667 7862 سوادبی

9993 000/0 25/0  
 5 265 164 168 5668 6365 ابتدایی و راهنمایی

 4.4 866 5067 5262 2065 4463 دبیرستان و دیپلم

 169 5563 5263 5469 2063 9468 عالی

وضع 

 فعالیت

 9 867 55 5269 5766 4864 شاغل

9995 000/0 58/0 

 661 5968 5563 5969 2061 9462 بیکار

 566 961 667 667 5862 6462 دارخانه

 5061 5162 5964 5166 2269 29 محصل و دانشجو

 1. 566 468 465 59 8662 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 269 469 7 766 58 1367 یك میلیون و کمتر

9245 000/0 5/0 

 966 867 367 5263 5362 4666 یك و نیم میلیون بین یك تا

 966 5065 5567 5565 5764 4165 میلیون نیم تا دو بین یك و

 167 5065 5266 50.7 5365 4561 نیم میلیون بین دو تا دو و

 766 5965 5065 5965 2061 9468 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 863 5467 5461 5166 2561 2166 مجرد

 568 469 867 766 5867 1367 متأهل 26/0 000/0 9924

 962 469 661 8 5569 6868 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      540

 گوش دادن به موسیقی کالسیك -12

کم،  درصد در حد خیلی 8/57، اصالًدرصد پاسخگویان  9/18 موسیقی کالسیکبه گوش دادن  یزاناز مدر پاسخ به پرسش 

 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 1/5درصد در حد زیاد و تنها  9/4درصد در حد متوسط،  4/8درصد در حد کم،  7/50
 های کشورستانحسب ا موسیقی کالسیكگوش دادن به ( توزیع درصدی 129-  - 0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً استان

 282 4. 464 163 363 2264 18 تهران

 962 568 161 5569 5465 2463 4261 سیستان و بلوچستان

 225 461 269 862 667 5463 6469 خراسان رضوی

 223 4. 464 5061 5965 2169 4669 اصفهان

 205 961 861 5163 2163 2263 2464 کردستان

 983 1. 962 4 962 5461 8468 لرستان

 126 2. 568 462 864 5066 8163 غربی آذربایجان

 282 969 266 864 669 5165 6164 خوزستان

 736 561 669 865 5969 2063 15 مازندران

 9917 561 469 864 5067 5768 1869 کل

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/302مقدار کای اسکوئر: 

 گوش دادن به موسیقی کالسیکدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  یكگوش دادن به موسیقی کالسمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش دادن به موسیقی کالسیکدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزموند. این تفاوتوجود دار



 545/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی کالسیك( توزیع درصدی 120-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

ل  مح

 سکونت

 568 468 762 5561 5362 1468 شهر
9917 000/0 5/0 

 8. 969 165 768 5862 6463 روستا

 جنس
 2 463 769 5561 5363 1964 مرد

9917 000/0 03/0  
 5 968 661 5065 5861 6562 زن

 سن

 262 862 5068 5962 2262 4466 سال 22تا  11

 569 964 661 5262 5365 1861 سال 92تا  33 53/0 000/0 9914

 8. 562 968 465 52 8762 سال به باال 03

 سواد

 561 - 262 266 863 7167 سوادبی

9941 000/0 2/0  
 9. 567 265 161 5565 8365 ابتدایی و راهنمایی

 564 966 868 5563 5364 1163 دبیرستان و دیپلم

 262 862 5569 5469 2469 4068 عالی

وضع 

 فعالیت

 563 468 765 5566 25 1267 شاغل

9998 000/0 52/0 

 564 664 366 5568 5864 1964 بیکار

 1. 2 462 7 5465 8562 دارخانه

 268 769 5268 5164 29 9863 محصل و دانشجو

 5 265 965 662 5464 8962 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 7. 261 465 764 5161 6761 و کمتریك میلیون 

9248 000/0 5/0 

 5 462 765 59 2065 1966 یك و نیم میلیون بین یك تا

 561 466 3 5063 5766 1169 میلیون نیم تا دو بین یك و

 261 50 50 5067 5368 48 نیم میلیون بین دو تا دو و

 465 166 5563 5563 2465 4266 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 262 863 5567 5461 2266 4063 مجرد

 565 268 164 362 5869 6469 متأهل 58/0 000/0 9990

 265 265 467 861 5269 8565 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      542

 گوش دادن به موسیقی پاپ خارجی -13

-درصد در حد خیلی 6/56، اصالًدرصد پاسخگویان  2/18گوش دادن به موسیقی پاپ خارجیدر پاسخ به پرسش از میزان 

 ند. ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 7/5درصد در حد زیاد و تنها  3/4درصد در حد متوسط،  4/7درصد در حد کم،  55کم، 
 های کشورحسب استان موسیقی پاپ خارجیگوش دادن به ( توزیع درصدی 126-  - 0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً استان

 284 263 969 662 5062 5766 1767 تهران

 965 7. 862 5061 5665 2967 4566 سیستان و بلوچستان

 220 962 269 868 1 5966 6762 خراسان رضوی

 290 3. 963 768 5568 2469 1064 اصفهان

 202 961 364 5563 2467 2469 2662 کردستان

 983 569 263 167 468 5066 8468 لرستان

 128 6. 268 168 369 5566 8062 غربی ربایجانآذ

 280 969 162 8 166 5266 6669 خوزستان

 731 2 666 5066 5268 5663 1562 مازندران

 9917 567 463 764 55 5666 1862 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/223مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی پاپ درصد بین نه استان کشور در مورد  33عناداری در سطح اطمینان به لحاظ آماری، تفاوت م

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  خارجی

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی پاپ خارجیمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش دادن به موسیقی پاپ خارجیابی پاسخگویان در مورد در جدول زیر ارزی

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

 .معنادارندوط به هر کدام از متغیرها، های آماری مربها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 549/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی پاپ خارجی( توزیع درصدی 124-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 262 166 364 5262 56 1461 شهر
9917 000/0 59/0 

 8. 965 162 861 5764 6165 روستا

 جنس
 563 166 369 5567 58 1461 مرد

9917 09/0 06/0  
 567 469 861 5062 5669 1363 زن

 سن

 968 761 5962 5467 5366 4069 سال 22تا  11

 3. 967 869 5562 5769 1764 سال 92تا  33 24/0 000/0 9914

 6. 565 261 469 765 7961 سال به باال 03

 سواد

 7. - 269 463 461 7866 سوادبی

9941 000/0 25/0  
 4. 566 965 464 5061 7065 ابتدایی و راهنمایی

 567 467 863 5264 5765 11 دبیرستان و دیپلم

 263 863 59 5468 2569 4062 عالی

وضع 

 فعالیت

 567 169 362 5563 53 1263 شاغل

9998 000/0 51/0 

 966 769 5563 5561 5161 4369 بیکار

 6. 563 462 866 5965 8266 دارخانه

 462 367 5463 5865 2064 9966 محصل و دانشجو

 1. 561 465 662 868 8363 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 562 266 467 668 5665 6761 یك میلیون و کمتر

9247 000/0 55/0 

 569 467 764 5968 58 1467 یك و نیم میلیون بین یك تا

 264 665 5062 5261 5163 1263 میلیون نیم تا دو بین یك و

 962 862 5263 5165 5667 4467 نیم میلیون بین دو تا دو و

 9 366 5467 5068 5864 4464 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 462 367 5469 5163 5367 9163 مجرد

 6. 267 166 763 5166 6661 متأهل 29/0 000/0 9990

 268 565 861 169 5068 8268 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      544

 گوش دادن به موسیقی رپ خارجی -19

-درصد در حد خیلی 1/51، اصالًدرصد پاسخگویان  7/62 گوش دادن به موسیقی رپ خارجیدر پاسخ به پرسش از میزان 

 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 1/5درصد در حد زیاد و تنها  6/9درصد در حد متوسط،  1/8صد در حد کم، در 5/3کم، 
 های کشورحسب استان موسیقی رپ خارجیگوش دادن به ( توزیع درصدی 121-  - 0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 284 262 266 868 662 5066 8067 تهران

 962 564 161 767 5961 2561 4362 سیستان و بلوچستان

 220 269 1. 762 869 50 8567 خراسان رضوی

 290 569 266 366 366 29 1963 اصفهان

 202 561 764 5964 5767 2768 2362 کردستان

 983 565 265 461 964 5067 8765 لرستان

 126 6. 269 261 665 5567 8667 غربی آذربایجان

 280 968 266 668 163 5262 6763 خوزستان

 731 569 467 361 5569 56 1865 مازندران

 کل
6267 5161 365 861 966 561 9917 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/224مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی رپ استان کشور در مورد  درصد بین نه 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  خارجی


 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی رپ خارجیمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  یقی رپ خارجیگوش دادن به موسدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 541/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی رپ خارجی( توزیع درصدی 122-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 اصالً
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 568 465 765 367 5166 6066 شهر
9917 000/0 03/0 

 7. 2 168 663 5165 6364 روستا

 جنس
 567 461 7 5065 5661 1365 مرد

9917 000/0 03/0  
 562 268 8 7 5464 6668 زن

 سن

 969 663 5564 5966 5867 4865 سال 22تا  11

 1. 262 667 867 5869 6164 سال 92تا  33 29/0 000/0 9914

 4. 7. 261 963 863 7466 سال به باال 03

 سواد

 - 4. 9 262 6 7764 سوادبی

9941 000/0 58/0  
 9. 565 969 464 361 7561 ابتدایی و راهنمایی

 563 965 668 5569 5663 6062 دبیرستان و دیپلم

 262 665 5561 5569 5364 4361 عالی

وضع 

 فعالیت

 566 968 865 368 57 1367 شاغل

9998 000/0 54/0 

 263 667 5567 5263 5469 1569 بیکار

 9. 7. 468 165 5563 8865 دارخانه

 969 764 54 5464 5868 4265 محصل و دانشجو

 1. 5 965 662 367 8364 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 5 566 467 162 5462 8962 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 5/0 

 5 9.3 865 5568 5668 1361 یك و نیم میلیون بین یك تا

 2 469 362 5064 5165 13 میلیون نیم تا دو بین یك و

 962 665 5067 766 5662 11 نیم میلیون بین دو تا دو و

 262 666 5263 5262 5165 1063 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 969 765 59 54 5764 4962 مجرد

 6. 5.6 467 663 5464 8567 متأهل 22/0 000/0 9990

 566 565 664 163 5068 8469 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      546

 گوش دادن به موسیقی الکترونیك -10

کم، درصد در حد خیلی 4/51، اصالًدرصد پاسخگویان  6/69 گوش دادن به موسیقی الکترونیکدر پاسخ به پرسش از میزان 

 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 8/5درصد در حد زیاد و تنها  1/9درصد در حد متوسط،  3/6درصد در حد کم،  3/7
 های کشورحسب استان موسیقی الکترونیكگوش دادن به ( توزیع درصدی 133-  - 0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

 289 561 165 464 5265 5962 6968 تهران

 965 564 966 5565 5565 5769 1466 سیستان و بلوچستان

 220 966 962 664 869 361 80 راسان رضویخ

 290 568 266 769 5569 5768 1864 اصفهان

 202 2 663 5963 5367 2668 9068 کردستان

 983 569 968 169 468 5069 8468 لرستان

 126 2. 6. 9 165 5066 7064 غربی آذربایجان

 282 968 266 4 864 5261 6363 خوزستان

 734 568 461 762 763 5768 1765 مازندران

 کل
6966 5164 763 663 961 568 9918 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/266مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0ه کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با وجود دارد. آمار الکترونیک



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی الکترونیكمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش دادن به موسیقی الکترونیکدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتنشان داده شده است. مالحظه میاجتماعی 

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 548/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهمتغیرهای  حسب گوش دادن به موسیقی الکترونیك( توزیع درصدی 131-  - 0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 2 967 863 361 56 6067 شهر
9918 000/0 55/0 

 8. 266 462 862 5964 82 روستا

 جنس
 265 462 863 5062 5668 13 مرد

9918 000/0 5/0  
 562 267 163 868 54 6769 زن

 سن

 961 665 5063 5969 5765 4765 سال 22تا  11

 6. 263 166 7 5862 6166 سال 92تا  33 22/0 000/0 9919

 4. 9. 263 969 862 7163 سال به باال 03

 سواد

 - 4. 964 563 6 7769 سوادبی

9944 000/0 57/0  
 5. 5 261 165 762 79 ابتدایی و راهنمایی

 2 967 168 5069 5663 6569 دبیرستان و دیپلم

 261 169 5565 5569 20 4367 عالی

وضع 

 فعالیت

 566 462 865 365 57 1363 شاغل

9996 000/0 51/0 

 966 168 5067 5561 5165 1964 بیکار

 1. 3. 962 665 5561 8868 دارخانه

 967 865 54 5966 5367 4567 محصل و دانشجو

 - - 266 668 162 7166 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 8266 262 4 668 5964 8266 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 03/0 

 6564 965 864 5067 5669 6564 یك و نیم میلیون بین یك تا

 1763 469 3 361 5662 1763 میلیون نیم تا دو بین یك و

 1163 862 762 368 5167 1163 نیم میلیون ن دو تا دو وبی

 1961 162 5067 5067 56 1961 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 963 8 5266 5966 53 4963 مجرد

 1. 567 469 667 5465 8261 متأهل 22/0 000/0 9923

 262 268 469 163 368 8169 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      547

 سیقی جاز و راک خارجیگوش دادن به مو -16

درصد در حد  2/54، اصالًدرصد پاسخگویان  5/66گوش دادن به موسیقی جاز و راک خارجی در پاسخ به پرسش از میزان 

ذکر زیاد، درصد در حد خیلی 8/5درصد در حد زیاد و تنها  4/9درصد در حد متوسط،  7/6درصد در حد کم،  7/8کم، خیلی

 ند.ا کرده
 های کشورحسب استانموسیقی جاز و راک خارجی گوش دادن به ( توزیع درصدی 132-  - 0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً استان

 282 262 266 165 765 5165 6663 تهران

 962 564 464 365 55 5168 1769 سیستان و بلوچستان

 220 163 461 163 962 868 8268 خراسان رضوی

 290 3. 568 50 769 2063 17.9 اصفهان

 202 261 764 5669 5169 2967 9968 کردستان

 983 7. 265 468 4 5069 8765 لرستان

 128 2. 7. 563 165 368 7264 غربی آذربایجان

 289 263 266 4 662 5966 8068 خوزستان

 736 566 468 769 361 5161 6061 مازندران

 9965 568 964 667 867 5462 6665 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/223مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی جاز و درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  راک خارجی

 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی جاز و راک خارجیمقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش دادن به موسیقی جاز و راک خارجیدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهاوتشود تفاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 543/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای گوش دادن به موسیقی جاز و راک خارجی ( توزیع درصدی 133-  - 0جدول )

 یزانم

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم خیلی کم اصالً

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 567 967 866 766 5463 6969 شهر
9965 000/0 55/0 

 564 269 464 164 5265 8461 روستا

 جنس
 563 465 868 863 5168 6266 مرد

9965 000/0 07/0  
 564 268 163 868 5266 6366 زن

 سن

 968 163 5064 5065 5865 1263 سال 22تا  11

 6. 261 662 762 5166 6663 سال 92تا  33 2/0 000/0 9918

 9. 565 265 962 664 78 سال به باال 03

 سواد

 - 4. 561 266 463 3066 سوادبی

9947 000/0 58/0  
 - 569 9 964 766 7968 ابتدایی و راهنمایی

 2 963 669 767 5469 6468 و دیپلم دبیرستان

 268 467 5061 5061 5365 1264 عالی

وضع 

 فعالیت

 563 966 163 764 5862 69 شاغل

9940 000/0 54/0 

 263 168 5567 369 5567 1766 بیکار

 1. 569 961 164 5065 8362 دارخانه

 961 663 5165 5569 5868 4161 محصل و دانشجو

 - 561 966 162 668 79 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

 )به تومان(

 3. 567 967 164 5562 88 یك میلیون و کمتر

9210 000/0 55/0 

 5 961 862 368 5168 6263 یك و نیم میلیون بین یك تا

 262 965 5064 761 5963 62 میلیون نیم تا دو بین یك و

 962 766 665 769 5661 1862 یلیوننیم م بین دو تا دو و

 467 162 50 50 5668 1969 نیم میلیون بیش از دو و

 وضع تاهل

 961 666 5267 5066 5762 4769 مجرد

 7. 563 465 661 5266 8465 متأهل 2/0 000/0 9999

 262 262 967 661 365 8669 بدون همسر



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل دوم 

یقیموسطرق گوش دادن به 



 



 

 

 

 

 

 طرق گوش دادن به موسیقی

 ؟دهیدچه طریقی به موسیقی گوش می از
 ( توزیع درصدی طرق گوش دادن به موسیقی1-  2- 0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً موارد

 9962 266 866 5768 2365 4265 رادیو

 9914 462 56 9169 2361 5463 های تلویزیونی داخلیشبکه

 9922 666 58 2965 58 9669 ایهای تلویزیونی ماهوارهشبکه

تاپ، دریافت از دوستان و آشنایان و پخش بر روی لپ

 کامپیوتر، موبایل و دستگاه پخش صوتی یا تلویزیون
2669 5762 2464 2061 5061 9915 

 9916 869 5265 5867 58 4167 دانلود )بدون رایت( از اینترنت

 9912 5 961 5063 5861 6865 حضور در کنسرت

های موسیقی شبکه خانگی و پخش آن بر روی خرید آلبوم

تاپ، کامپیوتر، موبایل و دستگاه پخش صوتی یا لپ

 تلویزیون

4761 2562 5761 767 9 9918 

 9917 561 162 5969 5868 6269 نوازندگی یکی از دوستان یا اعضای خانواده

 

 گوش دادن به موسیقی از طریق رادیو -1

کم، درصد در حد  5/23، اصالًدرصد پاسخگویان  5/42 گوش دادن به موسیقی از طریق رادیور پاسخ به پرسش از میزان د

 ند.ا ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 6/2درصد در حد زیاد و تنها  6/8، متوسطدرصد در حد  8/57



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      514

 های کشورسب استانح گوش دادن به موسیقی از طریق رادیو( توزیع درصدی 2-2 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 738 969 5066 5768 9865 9062 تهران

 280 8. 163 5266 2867 19 سیستان و بلوچستان

 128 565 666 5168 2367 4668 خراسان رضوی

 983 1 868 5461 2264 1064 اصفهان

 202 2 5064 9766 9068 5769 کردستان

 290 568 266 2467 2365 45.8 لرستان

 225 163 868 5063 5866 1863 غربی آذربایجان

 965 6. 167 2563 2161 4669 خوزستان

 281 262 165 5761 2165 4365 مازندران

 9962 266 866 5768 2365 4265 کل

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         9/202مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد  33لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان به 

است.  54/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  رادیو



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی از طریق رادیومقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  گوش دادن به موسیقی از طریق رادیودر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

ماهیانه  درآمدهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر بنا به نتایج آزمون هامتغیرها وجود دارد. این تفاوت

 .معنادارندخانوار، 
 



 511/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  ( توزیع درصدی گوش دادن به موسیقی از طریق رادیو3-2 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

طح س

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 965 863 5768 9069 40 شهر
9962 000/0 03/0 

 565 664 5767 2166 4762 روستا

 جنس
 965 369 5362 2367 9761 مرد

9962 000/0 03/0  
 2 168 5762 2764 4168 زن

 سن

 565 4 5469 27 1268 سال 22تا  11

 267 867 5366 95.2 9766 سال 92تا  33 51/0 000/0 9917

 468 5965 2462 2865 9063 سال به باال 03

 سواد

 9 5562 2469 25 4064 سوادبی

9943 000/0 08/0  
 467 368 5762 2768 9766 ابتدایی و راهنمایی

 2 668 5365 2368 4264 دبیرستان و دیپلم

 566 662 5861 9068 4963 عالی

وضع 

 فعالیت

 268 767 5369 9264 96.3 شاغل

9945 000/0 5/0 

 564 962 56 2267 1666 بیکار

 264 862 5361 2868 4962 دارخانه

 3. 264 5165 2667 1467 محصل و دانشجو

 868 5861 2565 2167 2867 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 267 762 5365 9064 9361 یك میلیون و کمتر

9210 03/0 - 

 969 869 2061 2769 4061 یك و نیم میلیون بین یك تا

 262 868 5868 2663 4166 میلیون نیم تا دو بین یك و

 567 661 5165 9969 4964 نیم میلیون بین دو تا دو و

 8. 8 5666 2663 4768 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 569 965 5465 2762 1962 مجرد

 965 361 2064 2363 9862 متأهل 59/0 000/0 9994

 469 365 2968 2468 9762 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      516

 های تلویزیونی داخلیشبکهگوش دادن به موسیقی از طریق  -2

، اصالًدرصد پاسخگویان  3/54 های تلویزیونی داخلیگوش دادن به موسیقی از شبکهدر پاسخ به پرسش از میزان  

 ند.ا اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 2/4درصد در حد زیاد و تنها  56درصد در حد متوسط،  9/91کم، در حد درصد  1/23
 های کشورحسب استانهای تلویزیونی داخلی گوش دادن به موسیقی از طریق شبکه( توزیع درصدی 9-2 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 736 467 5366 9469 90.8 5066 تهران

 280 465 5668 9162 2369 5467 سیستان و بلوچستان

 121 568 5861 9465 9262 5461 خراسان رضوی

 988 964 868 9768 95 5365 اصفهان

 205 5 5163 4467 2564 5663 کردستان

 290 867 5366 9262 28 5961 لرستان

 225 669 766 2662 9067 2765 غربی آذربایجان

 960 1 5663 9563 2167 2069 زستانخو

 284 468 5961 4462 95 666 مازندران

 9914 462 56 9169 2361 5463 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:           103مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق د درصد بین نه استان کشور در مور 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  55/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  های تلویزیونی داخلیشبکه



 -ای زمینهحسب متغیرهای  های تلویزیونی داخلیگوش دادن به موسیقی از طریق شبکهمقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی 

اساس بر  های تلویزیونی داخلیگوش دادن به موسیقی از طریق شبکهخگویان در مورد در جدول زیر ارزیابی پاس

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در ونها بنا به نتایج آزمهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند، جنس مورد متغیر



 518/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینههای تلویزیونی داخلی حسب متغیرهای ( توزیع درصدی گوش دادن به موسیقی از طریق شبکه0-2 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 هآمار

محل  

 سکونت

 466 5669 9463 2766 5168 شهر
9914 09/0 06/0 

 965 5165 9666 9261 5267 روستا

 جنس
 966 5162 9463 9066 5167 مرد

9914 55/0  - 
 463 5667 9167 2761 5465 زن

 سن

 9 5963 99 9562 5767 سال 22تا  11

 466 5161 9867 2367 5269 سال 92تا  33 07/0 000/0 9910

 164 2062 9464 2664 5968 سال به باال 03

 سواد

 465 5661 9969 2267 2962 سوادبی

9945 000/0 06/0  
 168 5166 98 9561 5062 ابتدایی و راهنمایی

 968 5664 9167 2363 5462 دبیرستان و دیپلم

 967 5167 9469 2368 5661 عالی

وضع 

 فعالیت

 465 5165 9667 23.5 5463 شاغل

9999 002/0 01/0 

 962 5267 9669 9569 5664 بیکار

 168 5762 9161 2765 5266 دارخانه

 264 5968 9561 9961 5767 محصل و دانشجو

 966 2269 9065 2761 5161 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 4.3 5666 9664 23 5965 یك میلیون و کمتر

9242 02/0 01/0 

 9 5663 96 2362 51 یك و نیم میلیون بین یك تا

 464 5662 9966 9562 5461 میلیون نیم تا دو بین یك و

 468 5269 91 9963 5465 نیم میلیون بین دو تا دو و

 163 5563 9465 2669 2563 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 965 5267 9264 9263 5767 مجرد

 468 5866 9663 2863 5263 متأهل 07/0 000/0 9926

 164 5166 9562 9066 5862 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      517

 ایهای تلویزیونی ماهوارهشبکهگوش دادن به موسیقی از طریق  -3

ویان درصد پاسخگ 9/96 ایهای تلویزیونی ماهوارهگوش دادن به موسیقی از طریق شبکهدر پاسخ به پرسش از میزان 
 ند.ا هگوش دادزیاد، درصد در حد خیلی 6/6درصد در حد زیاد و تنها  58درصد در حد متوسط،  5/29کم، درصد در حد  58، اصالً

 های کشورحسب استان ایماهوارههای تلویزیونی گوش دادن به موسیقی از طریق شبکه( توزیع درصدی 6-2 -0جدول )

 تعداد دخیلی زیا زیاد متوسط کم اصالً استان

 735 865 5361 2564 2062 9567 تهران

 262 1 59 2265 2062 9368 سیستان و بلوچستان

 125 261 5066 5668 5466 1168 خراسان رضوی

 989 166 5569 53 368 1464 اصفهان

 531 265 2368 9967 2862 862 کردستان

 290 467 769 29 5365 4467 لرستان

 251 5463 2564 57.5 369 9669 غربی آذربایجان

 960 5066 2663 9261 5169 5468 خوزستان

 281 768 5463 9569 5865 27 مازندران

 9922 666 58 2965 58 9669 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/914مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق ن نه استان کشور در مورد درصد بی 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  57/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ایهای تلویزیونی ماهوارهشبکه



 -ای زمینهحسب متغیرهای  ایهای تلویزیونی ماهوارهگوش دادن به موسیقی از طریق شبکهمقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی 

اساس بر  ایهای تلویزیونی ماهوارهگوش دادن به موسیقی از طریق شبکهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزموند دارد. این تفاوتهای متغیرها وجوبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



 513/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای ای های تلویزیونی ماهوارهگوش دادن به موسیقی از طریق شبکه( توزیع درصدی 4-2 -0دول )ج

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 برمعت

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 8 5666 2464 5861 9461 شهر
9922 000/0 07/0 

 164 5769 5364 5169 4566 روستا

 جنس
 167 5768 2465 5865 9469 مرد

9922 05/0 06/0  
 864 5164 2265 5667 9769 زن

 سن

 361 2565 26 5661 2663 سال 22تا  11

 6 5862 21 57 9968 سال 92تا  33 57/0 000/0 9957

 263 363 5468 5167 1668 سال به باال 03

 سواد

 269 964 5062 5661 6868 سوادبی

9950 000/0 58/0  
 268 5263 5769 5163 1065 ابتدایی و راهنمایی

 869 5365 2161 5669 9568 دبیرستان و دیپلم

 365 2061 2669 5769 2167 عالی

وضع 

 عالیتف

 163 5861 21 5768 9263 شاغل

9904 000/0 03/0 

 5565 53 2468 5164 2368 بیکار

 163 54 5361 5168 4463 دارخانه

 50 2268 2661 5162 2166 محصل و دانشجو

 5 59 5862 5668 1265 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 967 5465 5361 5763 4968 یك میلیون و کمتر

9252 000/0 5/0 

 166 5161 2161 5868 9167 یك و نیم میلیون بین یك تا

 361 2263 2067 5663 2363 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5262 2265 27 5261 2165 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5562 5762 2766 5461 2861 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5065 2563 2668 5168 2166 جردم

 162 51 2265 5862 4066 متأهل 59/0 000/0 9234

 469 5264 5461 2064 4764 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      560

 تاپ و ...دریافت از دوستان و پخش بر روی لپگوش دادن به موسیقی از طریق  -9

درصد  9/26 تاپ و ...ن و پخش بر روی لپبه موسیقی از طریق دریافت از دوستاگوش دادن  یزاندر پاسخ به پرسش از م

درصد در حد  1/50درصد در حد زیاد و تنها  1/20درصد در حد متوسط،  4/24کم، درصد در حد  2/57، اصالًپاسخگویان 

 .اند عالم کردهزیاد، اخیلی
 های کشوراستان حسب تاپ و ... دریافت از دوستان و پخش بر روی لپگوش دادن به موسیقی از طریق ( توزیع درصدی 1-2 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 739 5268 2664 29 2566 5669 تهران

 285 761 58 2567 5366 9962 سیستان و بلوچستان

 129 464 5369 2968 54 9766 خراسان رضوی

 983 663 5264 2563 5264 4664 اصفهان

 202 7.3 2267 9962 2067 5464 کردستان

 290 5665 29 2769 768 2963 لرستان

 220 2966 5766 21 5063 2567 غربی آذربایجان

 917 5065 5768 2767 2265 2064 خوزستان

 281 365 5761 2565 2365 2262 مازندران

 9915 5061 2061 2464 5762 2669 کل

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/323مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  56/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  تاپ و ...دریافت از دوستان و پخش بر روی لپ



حسب  تاپ و ... گوش دادن به موسیقی از طریق دریافت از دوستان و پخش بر روی لپمورد  مقایسه ارزیابی در

 اجتماعی  -ای زمینهمتغیرهای 

 تاپ و ...گوش دادن به موسیقی از طریق دریافت از دوستان و پخش بر روی لپدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر 

های آماری مربوط به هر کدام از ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمحاسبه شده برای هر کدام از مقوله

 .معنادارندمتغیرها، 



 565/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  تاپ و ... دریافت از دوستان و پخش بر روی لپگوش دادن به موسیقی از طریق ( توزیع درصدی 2-2 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

محل  

 سکونت

 5567 2564 2464 5867 2461 شهر
9915 000/0 5/0 

 666 5867 2466 5361 9561 روستا

 جنس
 5563 25 2169 5764 2969 مرد

9915 005/0 07/0  
 365 2065 2961 5765 2369 زن

 سن

 5365 27 2669 5967 5267 سال 22تا  11

 864 2064 2864 2566 2969 سال 92تا  33 9/0 000/0 9948

 262 762 5165 5364 1165 سال به باال 03

 سواد

 561 9 365 5062 8662 سوادبی

9997 000/0 27/0  
 266 5261 5762 2066 4662 تدایی و راهنماییاب

 5067 2568 2766 2065 5767 دبیرستان و دیپلم

 5666 2861 2861 5865 5569 عالی

وضع 

 فعالیت

 5068 2568 2868 5768 2562 شاغل

9990 000/0 56/0 

 5466 2264 2761 5462 2069 بیکار

 162 5162 5363 2069 9369 دارخانه

 22 9567 2966 5462 764 محصل و دانشجو

 966 869 5768 5368 1067 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 863 5163 2267 5865 9664 یك میلیون و کمتر

9245 000/0 5/0 

 365 2267 26 5362 29 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5963 2467 2967 51.7 2566 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5162 2967 2865 5764 5161 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5668 2064 2566 2964 5867 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 2068 2867 2861 5965 55 مجرد

 163 5867 2966 2067 92 متأهل 24/0 000/0 9929

 163 5069 5867 5667 4362 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      562

 دانلود )بدون رایت( از اینترنتگوش دادن به موسیقی از طریق  -0

، اصالًدرصد پاسخگویان  7/41 گوش دادن به موسیقی از طریق دانلود )بدون رایت( از اینترنتدر پاسخ به پرسش از میزان 

 ند.ا اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 9/8درصد در حد زیاد و تنها  5/52درصد در حد متوسط،  7/58کم، درصد در حد  58
 های کشورحسب استان دانلود )بدون رایت( از اینترنتگوش دادن به موسیقی از طریق ( توزیع درصدی 13-2 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 736 763 5464 5761 25 9862 تهران

 263 865 867 59 5861 1466 سیستان و بلوچستان

 128 669 5265 51 5564 1162 یخراسان رضو

 983 669 5069 864 367 6662 اصفهان

 200 361 5861 2161 53 2761 کردستان

 223 467 5564 9065 5961 4062 لرستان

 225 5063 50 361 54 1168 غربی آذربایجان

 965 666 5067 2967 2566 9865 خوزستان

 284 4 5569 2266 2266 9364 مازندران

 9916 869 5265 5867 58 4167 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/293مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0رامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با وجود دارد. آماره ک دانلود )بدون رایت( از اینترنت



 -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی از طریق دانلود )بدون رایت( از اینترنتمقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی 

اساس بر  ترنتگوش دادن به موسیقی از طریق دانلود )بدون رایت( از ایندر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



 569/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی از طریق دانلود )بدون رایت( از اینترنت( توزیع درصدی 11-2 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 763 5967 5769 5663 4265 شهر
9916 000/0 58/0 

 264 8 56.2 5866 1667 روستا

 جنس
 768 59 5365 5865 4265 مرد

9916 000/0 03/0  
 163 5565 5664 58 4366 زن

 سن

 5967 2062 2969 5768 2465 سال 22تا  11

 467 5065 5863 5763 4769 سال 92تا  33 9/0 000/0 9912

 565 264 863 5067 8863 سال به باال 03

 سواد

 565 7. 6 964 7768 سوادبی

9949 000/0 27/0  
 6. 464 868 5067 8666 ابتدایی و راهنمایی

 669 5567 5767 2066 4261 دبیرستان و دیپلم

 5965 53 2463 2065 2263 عالی

وضع 

 فعالیت

 861 59 5365 5763 4564 شاغل

9991 000/0 53/0 

 369 5864 2267 5763 9568 بیکار

 266 169 5261 5464 6162 دارخانه

 5867 2967 2165 57 5169 محصل و دانشجو

 561 162 868 5264 8962 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 969 8 5464 5968 6566 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 54/0 

 6 5965 5365 5863 4967 یك و نیم میلیون بین یك تا

 368 5663 5868 5663 9767 میلیون نیم تا دو بین یك و

 5968 5662 2568 2965 2169 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5163 5162 2969 5366 2163 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5167 2566 2468 53 5763 مجرد

 969 868 5165 5666 1869 متأهل 23/0 000/0 9927

 467 467 5569 368 6364 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      564

 حضور در کنسرتگوش دادن به موسیقی از طریق  -6

درصد  5درصد در حد زیاد و تنها  1/9درصد در حد متوسط،  3/50کم، درصد در حد  1/58، اصالًدرصد پاسخگویان  5/68
 پردازند.می گوش دادن به موسیقی از طریق حضور در کنسرتزیاد، به در حد خیلی

 های کشورحسب استان حضور در کنسرتگوش دادن به موسیقی از طریق صدی ( توزیع در12-2 -0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 736 566 6 5566 2261 1769 تهران

 266 563 563 169 5868 8969 سیستان و بلوچستان

 128 2. 6. 463 768 7166 خراسان رضوی

 987 1. 566 663 5065 75 اصفهان

 202 2 164 2567 2762 4266 انکردست

 290 - 266 59 5867 6661 لرستان

 253 1. 962 664 50 8363 غربی آذربایجان

 962 568 464 2064 2062 1969 خوزستان

 282 - 968 5567 2264 6265 مازندران

 کل
6865 5861 5063 961 5 9912 

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/333مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  51/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  حضور در کنسرت



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  حضور در کنسرتی از طریق گوش دادن به موسیقمقایسه ارزیابی در مورد 

از  ای مجموعهاساس بر  حضور در کنسرتگوش دادن به موسیقی از طریق در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

ر کدام از هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

.معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



 561/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی از طریق حضور در کنسرت( توزیع درصدی 13-2 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
لی خی

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 569 963 5269 5368 6267 شهر
9912 000/0 56/0 

 5. 264 666 5063 70 روستا

 جنس
 562 969 5563 5768 6463 مرد

9912 02/0 06/0  
 8. 967 368 5669 6364 زن

 سن

 564 463 5163 2266 1162 سال 22تا  11

 5 964 368 5869 6766 سال 92تا  33 58/0 000/0 9947

 9. 562 469 364 7467 سال به باال 03

 سواد

 - 565 964 463 3066 سوادبی

9940 000/0 53/0  
 9. 566 1 664 7667 ابتدایی و راهنمایی

 562 969 5061 5869 6867 دبیرستان و دیپلم

 564 169 56 2661 1067 عالی

وضع 

 فعالیت

 3. 966 52 5364 6465 شاغل

9992 000/0 55/0 

 262 962 5262 2065 6264 بیکار

 6. 261 163 5568 8369 دارخانه

 567 669 5364 2469 4762 محصل و دانشجو

 - 5 168 5263 7064 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 8. 567 669 5068 7061 یك میلیون و کمتر

9244 000/0 52/0 

 6. 966 5268 5868 6161 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5 268 5563 29 6569 میلیون نیم تا دو بین یك و

 261 862 5165 2162 10 نیم میلیون بین دو تا دو و

 563 765 5669 29 1068 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 568 161 5667 2461 1564 مجرد

 8. 268 863 5466 8465 متأهل 58/0 000/0 9924

 1. 566 766 5062 8365 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      566

 تاپ و ...های موسیقی و پخش آن بر روی لپخرید آلبومگوش دادن به موسیقی از طریق  -4

تاپ و لپهای موسیقی و پخش آن بر روی گوش دادن به موسیقی از طریق خرید آلبومدر پاسخ به پرسش از میزان  

درصد در  9درصد در حد زیاد و تنها  7/7درصد در حد متوسط،  1/57کم، درصد در حد  2/25، اصالًدرصد پاسخگویان  1/47 ...

 ند.ا ذکر کردهزیاد، حد خیلی
 های کشورب استانحستاپ و ... های موسیقی و پخش آن بر روی لپخرید آلبومگوش دادن به موسیقی از طریق ( توزیع درصدی 19-2 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 465 5261 2569 2669 9167 تهران

 285 266 464 5165 2265 1168 سیستان و بلوچستان

 128 7. 161 5265 5168 6167 خراسان رضوی

 983 569 569 361 5066 8869 اصفهان

 202 5 5064 2768 9062 2368 کردستان

 290 262 5961 2661 20 9867 لرستان

 253 465 5267 5267 55 1364 آذربایجان غربی

 965 167 665 2969 2865 9868 خوزستان

 289 464 5261 2063 2967 9761 مازندران

 9918 9 767 5761 2562 4761 کل

 14/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/326مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد  33لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان به 

 58/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با   تاپ و ...های موسیقی و پخش آن بر روی لپخرید آلبوم

است. 

تاپ و ... های موسیقی و پخش آن بر روی لپبه موسیقی از طریق خرید آلبوم گوش دادنمقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای 

های موسیقی و پخش آن بر روی گوش دادن به موسیقی از طریق خرید آلبومدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  تاپ و ...لپ

های آماری مربوط به ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتدرصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقوله

.معنادارندهر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیر جنس، 



 568/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای تاپ و ... های موسیقی و پخش آن بر روی لپش دادن به موسیقی از طریق خرید آلبومگو( توزیع درصدی 10-2 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 964 3 5361 2264 4168 شهر
9918 000/0 5/0 

 2 765 5169 5861 18 روستا

 جنس
 966 362 5767 2567 4668 مرد

9918 52/0 - 
 261 769 5765 2066 1061 زن

 سن

 166 5269 2569 2963 9663 سال 22تا  11

 2 766 2068 2563 4663 سال 92تا  33 2/0 000/0 9919

 8. 9 365 5166 8566 سال به باال 03

 سواد

 - 262 968 861 7661 سوادبی

9941 000/0 2/0  
 6. 464 5268 5968 6766 ابتدایی و راهنمایی

 465 5064 2067 2063 4967 دبیرستان و دیپلم

 462 55 2267 2765 9963 عالی

وضع 

 فعالیت

 268 369 5363 2269 4167 شاغل

9996 000/0 52/0 

 963 5263 2662 5665 4063 بیکار

 566 164 5465 5765 6067 دارخانه

 865 54 2068 2362 23 محصل و دانشجو

 561 266 5563 5766 6161 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 567 163 5967 5667 6568 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 5/0 

 261 363 5364 2967 4464 یك و نیم میلیون بین یك تا

 467 368 2265 25.5 4269 میلیون نیم تا دو بین یك و

 469 50 2968 2661 9161 نیم میلیون بین دو تا دو و

 163 5565 5366 2968 9366 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 163 5962 2964 2464 9962 مجرد

 568 668 5663 2065 1466 متأهل 58/0 000/0 9923

 566 467 766 5668 6769 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      567

 نوازندگی یکی از دوستان با اعضای خانوادهدادن به موسیقی از طریق گوش  -1

درصد  9/62 گوش دادن به موسیقی از طریق نوازندگی یکی از دوستان با اعضای خانوادهدر پاسخ به پرسش از میزان 
درصد در حد  1/5درصد در حد زیاد و تنها  2/1درصد در حد متوسط،  9/59کم، درصد در حد  8/58، اصالًپاسخگویان 

 ند.ا ذکر کردهزیاد،  خیلی
 های کشورحسب استاننوازندگی یکی از دوستان با اعضای خانواده گوش دادن به موسیقی از طریق ( توزیع درصدی 16-2 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 124 171 474 1370 2370 0472 تهران

 264 170 172 2 1370 4972 سیستان و بلوچستان

 026 9. 270 271 1079 4276 خراسان رضوی

 342 173 970 174 13 4070 اصفهان

 232 9 279 2074 2373 9376 کردستان

 233 9. 973 2173 2174 0272 لرستان

 223 2. 274 270 1376 4372 غربی آذربایجان

 362 971 072 1172 2374 0174 خوزستان

 240 171 071 1176 2170 0273 مازندران

 3301 170 072 1373 1474 6273 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/216مقدار کای اسکوئر: 

گوش دادن به موسیقی از طریق درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 
است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ضای خانوادهنوازندگی یکی از دوستان با اع

حسب متغیرهای گوش دادن به موسیقی از طریق نوازندگی یکی از دوستان با اعضای خانواده مقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی  -ای زمینه

بر  سیقی از طریق نوازندگی یکی از دوستان با اعضای خانوادهگوش دادن به مودر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 
هایی بین درصدهای محاسبه شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس 

ربوط به هر کدام از متغیرها، های آماری مها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتشده برای هر کدام از مقوله
.معنادارند



 563/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای گوش دادن به موسیقی از طریق نوازندگی یکی از دوستان با اعضای خانواده ( توزیع درصدی 14-2 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً
خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 563 167 5464 5761 13.4 شهر
9917 000/0 55/0 

 6. 962 50 5162 85 روستا

 جنس
 2 669 5964 57 6069 مرد

9917 009/0 08/0  
 565 4 5962 5864 6464 زن

 سن

 269 6 5666 2561 1966 سال 22تا  11

 566 161 5964 5866 62 سال 92تا  33 59/0 000/0 9914

 5. 969 8 55.6 8863 سال به باال 03

 سواد

 7. 561 967 463 7365 سوادبی

9941 000/0 56/0  
 6. 264 767 5063 8864 ابتدایی و راهنمایی

 566 6 5267 5868 62 دبیرستان و دیپلم

 262 663 5863 24 43 عالی

وضع 

 فعالیت

 563 667 5469 5761 1761 شاغل

9993 000/0 5/0 

 265 261 56.4 5668 6269 بیکار

 6. 264 363 5966 8961 دارخانه

 2 866 5663 2162 4769 محصل و دانشجو

 5 162 767 5961 8561 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 7. 965 364 5961 8962 یك میلیون و کمتر

9248 000/0 5/0 

 5.6 461 5467 5361 1366 یك و نیم میلیون بین یك تا

 568 768 5962 5666 1367 میلیون نیم تا دو بین یك و

 262 168 5165 2969 1967 نیم میلیون بین دو تا دو و

 465 766 5768 2267 4163 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 268 869 5869 2568 1063 مجرد

 3. 469 5561 5167 6864 متأهل 52/0 000/0 9990

 265 268 365 5269 8967 ون همسربد



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 سوم فصل

 یقیمصرف موس یفرد یحاتو ترج یقیموس یو شرع یاز ابعاد فن یانشناخت پاسخگو یزانم



 



 

 

 

 

 

 یقیمصرف موس یفرد یحاتترجو  شناخت پاسخگویان از ابعاد فنی و شرعی موسیقی میزان

تا  5-9-1جداول  های آنها به شرح بیان نمایند که پاسخ 15-1کر شده در جدول های ذ زارهاز پاسخگویان خواسته شد میزان موافقت خود را با گ

 آمده است. 1-9-25
 های مورد سوالپاسخگویان در مورد گزاره نظر( توزیع درصدی 1-3 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً موارد

 ابعاد فنی و شرعی مصرف موسیقی

 9969 564 163 5361 9566 4561 شناسمقی را میادوات و سازهای موسی

 9917 569 968 5568 5864 6167 شخصا تجربه آموزش دیدن موسیقی دارم

 9941 867 55 2968 2067 9668 دهم چون غیرشرعی استهای غنایی را گوش نمیموسیقی

دهم و معیارهای شرعی در این باره برایم هر نوع موسیقی را گوش می

 ردموضوعیت ندا
9062 53 2668 5165 3 9945 

اگر در یك قطعه موسیقی، صدای زن همراه خواننده یا خوانندگان مرد 

 دهمباشد، گوش می
2062 5868 9069 5368 5265 9948 

 9915 59 2068 2867 5864 25 دهمخوانی زن وجود داشته باشد، گوش میاگر در یك قطعه موسیقی تك

 ترجیحات فردی مصرف موسیقی

 9916 5061 25 2863 2064 2062 کنمسیقی را حین انجام دادن کارهایم گوش میمو

 9912 669 5865 2767 24 2963 دهم موسیقی را در جمع دوستانم گوش دهمترجیح می

 9946 5765 24 2667 5864 5966 دهم موسیقی را در تنهایی گوش دهمترجیح می

آلبومی را منتشر یا کنسرتی را  ام،اگر خواننده یا گروه موسیقی مورد عالقه

اجرا کنند، برای شنیدن آلبوم یا شرکت در کنسرت، هزینه هر چه باشد، 

 پردازممی

4761 2568 53 867 9 9918 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      584

 شناخت ادوات و سازهای موسیقی

درصد  6/95، اصالًاند درصد پاسخگویان اظهار داشته 1/45یقی  موس یشناخت ادوات و سازها در پاسخ به پرسش از میزان

 .اند ذکر کردهزیاد، را درصد در حد خیلی 4/5درصد در حد زیاد و تنها  3/1درصد در حد متوسط،  1/53کم، در حد 
 های کشورحسب استان شناسم ادوات و سازهای موسیقی را می که:پاسخگویان در مورد این نظر( توزیع درصدی 2-3 -0جدول )

 تعداد دخیلی زیا زیاد متوسط کم اصالً استان

 737 269 668 2063 91 9165 تهران

 280 563 465 59 9565 10 سیستان و بلوچستان

 128 2. 4 5162 9169 4164 خراسان رضوی

 983 566 161 5663 2563 1465 اصفهان

 202 5 9 2467 9766 9268 کردستان

 290 4. 864 90 2867 9469 لرستان

 220 564 762 5762 2962 4365 غربی آذربایجان

 962 568 364 2961 9567 9968 خوزستان

 281 565 4 5668 9566 4661 مازندران

 9969 564 163 5361 9566 4561 کل

 1/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/132مقدار کای اسکوئر: 

شناخت ادوات و سازهای موسیقی ور در مورد درصد بین نه استان کش 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  5/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  شناخت ادوات و سازهای موسیقیمقایسه ارزیابی در مورد 

 -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس ی بر شناخت ادوات و سازهای موسیقدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های متغیرها هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونوجود دارد. این تفاوت



 581/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  شناسم ادوات و سازهای موسیقی را می که:پاسخگویان در مورد این نظر( توزیع درصدی 3-3 -0جدول )
 میزان

 

 متغیر

 پاسخ معتبر خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
سطح 

 معناداری
 آماره

 محل  سکونت
 567 667 2067 9965 9861 شهر

9969 000/0 51/0 
 4. 962 5168 2663 1967 روستا

 جنس
 265 869 22 9263 9168 مرد

9969 000/0 54/0  
 7. 461 58 9062 4866 زن

 سن

 269 767 2462 9465 9066 سال 22تا  11

 562 161 5362 9263 4562 سال 92تا  33 58/0 000/0 9913

 4. 567 5563 2463 65 سال به باال 03

 سواد

 - 565 162 5466 83 سوادبی

9910 000/0 25/0  
 6. 264 369 2166 62 ابتدایی و راهنمایی

 564 169 2061 9165 9866 دبیرستان و دیپلم

 262 369 2869 9164 2167 عالی

 وضع فعالیت

 568 666 2266 96 9965 شاغل

9942 000/0 51/0 

 567 861 2267 95 98 بیکار

 4. 265 5564 2168 6064 دارخانه

 263 5569 2667 9262 2667 محصل و دانشجو

 1. 966 54 2861 1464 بازنشسته

 درآمد ماهیانه خانوار

 )به تومان(

 1. 969 5162 9264 4766 یك میلیون و کمتر

9219 000/0 03/0 

یك و نیم  بین یك تا

 میلیون
4069 9565 2563 6 .7 

 نیم تا دو بین یك و

 میلیون
9765 92 2065 769 561 

نیم  بین دو تا دو و

 میلیون
9662 9065 2262 861 963 

 464 50 2962 2361 9267 نیم میلیون بیش از دو و

 وضع تأهل

 261 5064 2167 9165 2665 مجرد

 5 967 5663 9066 4868 متأهل 57/0 000/0 9991

 565 968 5267 2563 6064 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      586

 موزش دیدن موسیقی آ ةداشتن تجرب

 4/58، اصالًدرصد پاسخگویان  1/61در پاسخ به پرسش از میزان برخورداری از تجربة شخصی آموزش دیدن موسیقی 

 ند.ا ذکر کرده ارزیاد، درصد در حد خیلی 9/5درصد در حد زیاد و تنها  8/9درصد در حد متوسط،  8/55کم، درصد در حد 
 های کشورحسب استانآموزش دیدن موسیقی شخصی پاسخگویان در مورد تجربه  ظرن( توزیع درصدی 9-3 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 736 563 4 5965 2564 1366 تهران

 280 563 262 668 5464 8467 سیستان و بلوچستان

 128 4. 261 169 5963 87 خراسان رضوی

 988 268 467 5063 5563 6367 اصفهان

 202 - 163 5669 2569 1664 کردستان

 290 4. 168 20 5963 60 لرستان

 220 1. 3. 365 5061 8365 غربی آذربایجان

 962 568 464 5168 24 1465 خوزستان

 284 565 969 52 5766 61 مازندران

 9917 569 968 5568 5864 6167 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/102مقدار کای اسکوئر: 

آموزش  شخصی داشتن تجربهدرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  55/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با دیدن موسیقی 



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  آموزش دیدن موسیقی شخصیداشتن تجربه مقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس آموزش دیدن موسیقی بر  شخصی داشتن تجربهدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های قولههایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 588/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهآموزش دیدن موسیقی حسب متغیرهای شخصیً پاسخگویان در مورد تجربه  نظر( توزیع درصدی 0-3 -0جدول )
 میزان

 

 متغیر

 ی زیادخیل زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 568 462 5261 5762 6969 شهر
9917 000/0 55/0 

 5. 265 364 51 8969 روستا

 جنس
 567 466 5266 5766 6269 مرد

9917 000/0 03/0  
 3. 267 5068 5662 6364 زن

 سن

 2 162 5463 2262 1168 سال 22تا  11

 569 966 5566 5864 6665 سال 92تا  33 51/0 000/0 9914

 4. 561 662 3 7267 سال به باال 03

 سواد

 - 4. 463 6 7767 سوادبی

9941 000/0 51/0  
 5 567 6 368 7561 ابتدایی و راهنمایی

 7. 967 5568 2065 6961 دبیرستان و دیپلم

 262 164 5662 2566 1461 عالی

وضع 

 فعالیت

 561 165 5267 5367 6067 لشاغ

9998 000/0 55/0 

 8. 267 5466 56 6167 بیکار

 6. 561 8 5969 8866 دارخانه

 268 169 57 2262 1567 محصل و دانشجو

 5 5 667 52 8362 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 7. 269 861 51 8461 یك میلیون و کمتر

9247 000/0 03/0 

 3. 964 5961 5762 64 یك و نیم میلیون بین یك تا

 568 463 5264 5668 6462 میلیون نیم تا دو بین یك و

 564 167 5464 2461 14 نیم میلیون بین دو تا دو و

 464 8 5163 5765 1466 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 269 164 56 2261 1967 مجرد

 7. 9 368 5161 85 متأهل 59/0 000/0 9995

 265 265 365 365 8861 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      587

 های غنایی به دلیل غیرشرعی بودن آنگوش ندادن به موسیقی

درصد در حد زیاد و  55درصد در حد متوسط،  8/29کم، درصد در حد  7/20، اصالًاند درصد پاسخگویان اظهار داشته 8/96

 دهم چون غیرشرعی است.های غنایی را گوش نمیموسیقیزیاد، یلیدرصد در حد خ 7/8تنها 
 های کشورحسب استان دهم چون غیرشرعی استهای غنایی را گوش نمیموسیقی که:پاسخگویان در مورد این نظر( توزیع درصدی 6-3 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 736 668 5561 29 2567 9865 تهران

 268 964 865 5168 2869 4664 سیستان و بلوچستان

 126 467 5268 5766 2966 4069 خراسان رضوی

 981 5965 363 2566 52 4961 اصفهان

 533 4 5365 4468 5666 5166 کردستان

 290 961 768 9262 5469 4569 لرستان

 220 9465 766 5962 5962 9063 غربی آذربایجان

 965 663 861 26 2961 96 خوزستان

 285 565 5968 2361 2361 2662 مازندران

 9941 867 55 2968 2067 9668 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/932مقدار کای اسکوئر: 

های سیقیگوش ندادن به مودرصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  57/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  غنایی به دلیل غیرشرعی بودن آن



 -ای زمینهحسب متغیرهای  های غنایی به دلیل غیرشرعی بودن آنگوش ندادن به موسیقیمقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی 

اساس بر  های غنایی به دلیل غیرشرعی بودن آنگوش ندادن به موسیقیورد در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در م

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

ماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در های آها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارندمورد متغیرهای محل سکونت و جنس، 



 583/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  بودنغیرشرعی  به دلیلهای غنایی موسیقی گوش ندادن بهپاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 4-3 -0جدول )
 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

 محل  سکونت
 867 5565 2969 2565 9668 شهر

9941 3/0 - 
 863 5066 2463 2065 9666 روستا

 جنس
 8 5067 2466 2563 9168 مرد

9941 51/0  - 
 768 5565 2267 5367 9868 زن

 سن

 168 50 2467 2269 9865 سال 22تا  11

 865 5066 2467 2261 91 سال 92تا  33 03/0 000/0 9945

 5263 5962 5366 5165 9369 سال به باال 03

 سواد

 5662 6 5764 5267 4666 سوادبی

9992 000/0 03/0  
 366 5261 5361 5365 9362 ابتدایی و راهنمایی

 8 5568 21 2262 9465 دبیرستان و دیپلم

 167 5066 26 2262 9164 عالی

 الیتوضع فع

 668 5566 2963 2264 9164 شاغل

9921 004/0 01/0 

 667 6 2761 5761 4062 بیکار

 50 5566 2268 5763 9668 دارخانه

 669 363 2464 2267 9666 محصل و دانشجو

 5061 5966 5767 5662 4067 بازنشسته

درآمد ماهیانه 

 خانوار

 )به تومان(

 669 762 2965 2067 4566 یك میلیون و کمتر

9291 000/0 07/0 

 869 5261 2661 2568 92 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5961 5464 2562 5361 9561 میلیون نیم تا دو بین یك و

 464 5061 2662 20 9763 نیم میلیون بین دو تا دو و

 864 50 2565 5366 4563 نیم میلیون بیش از دو و

 وضع تاهل

 166 366 2166 2068 9761 جردم

 761 5562 2267 2569 9665 متأهل 06/0 005/0 9958

 5964 5963 2961 5161 9968 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      570

 دادن به هر نوع موسیقی بدون در نظر گرفتن معیارهای شرعی گوش 

 ،درصد پاسخگویان 2/90ی شرعی هر نوع موسیقی بدون در نظر گرفتن معیارهادر پاسخ به پرسش از میزان گوش دادن به 

  اند. را ذکر کرده زیاددرصد در حد خیلی 3درصد در حد زیاد و تنها  5/51درصد در حد متوسط،  8/26کم، درصد در حد  53، اصالً
 های کشوراستانحسب نظر پاسخگویان در مورد گوش دادن به هر نوع موسیقی بدون در نظر گرفتن معیارهای شرعی ( توزیع درصدی 1-3 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 737 5267 5667 2963 5764 2765 تهران

 269 169 866 2966 5364 4465 سیستان و بلوچستان

 124 163 5963 26 2265 9265 خراسان رضوی

 981 5667 5866 9064 5068 2461 اصفهان

 200 761 2961 9561 22 5461 کردستان

 223 464 5168 9269 5567 9167 نلرستا

 253 365 163 5362 5962 1261 غربی آذربایجان

 960 166 5568 2362 2665 2861 خوزستان

 289 464 2065 2368 2169 2061 مازندران

 9945 3 5165 2668 53 9062 کل

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         6/209مقدار کای اسکوئر: 

دادن به هر نوع موسیقی گوش درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  54/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  بدون در نظر گرفتن معیارهای شرعی

حسب متغیرهای ی بدون در نظر گرفتن معیارهای شرعی دادن به هر نوع موسیقگوش مقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی  -ای زمینه

اساس بر  دادن به هر نوع موسیقی بدون در نظر گرفتن معیارهای شرعیگوش در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

ن درصدهای محاسبه شده هایی بیشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



 575/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهسب متغیرهای توزیع درصدی نظر پاسخگویان در مورد گوش دادن به هر نوع موسیقی بدون در نظر گرفتن معیارهای شرعی ح (2-3 -0جدول )
 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

 محل  سکونت
 5068 5665 2665 5762 23 شهر

9945 000/0 52/0 
 465 52 2761 2561 9963 روستا

 جنس
 763 5163 2762 5364 2866 مرد

9945 05/0 06/0  
 362 5462 21.5 5766 9267 زن

 سن

 5266 5768 2862 5367 2568 سال 22تا  11

 769 5463 2363 5764 2764 سال 92تا  33 58/0 000/0 9998

 461 3 5369 5763 4769 سال به باال 03

 سواد

 563 461 2068 5962 1367 سوادبی

9927 000/0 58/0  
 963 5064 24 5763 4263 ابتدایی و راهنمایی

 863 5668 2763 5363 2661 دبیرستان و دیپلم

 5469 5761 2861 5364 2069 عالی

 وضع فعالیت

 365 5165 2867 2565 2663 شاغل

9925 000/0 5/0 

 5561 5863 2769 5769 24 بیکار

 168 5264 2463 57 9763 دارخانه

 5167 5768 23 5668 5367 محصل و دانشجو

 667 5468 5769 5162 41 تهبازنشس

درآمد ماهیانه 

 خانوار

 )به تومان(

 469 5069 2662 5767 4064 یك میلیون و کمتر

9292 000/0 54/0 

یك و  بین یك تا

 نیم میلیون
9062 2568 2868 59 864 

 نیم تا دو بین یك و

 میلیون
2964 5664 2364 2069 5064 

نیم  بین دو تا دو و

 میلیون
2064 5164 2768 2067 5468 

نیم  بیش از دو و

 میلیون
5161 5163 5761 2161 2468 

 وضع تاهل

 5467 5364 2864 5868 2066 مجرد

 664 5964 2667 5366 9967 متأهل 54/0 000/0 9954

 661 365 25 5767 4466 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      572

 خواننده مرد  دادن به موسیقی، ولو با همراهی صدای زن همراهگوش 

 پاسخگویان،درصد  2/20موسیقی، ولو با همراهی صدای زن همراه خواننده مرد، گوش دادن  یزاندر پاسخ به پرسش از م

را ذکر زیاد، درصد در حد خیلی 5/52درصد در حد زیاد و تنها  8/53درصد در حد متوسط،  9/90کم، درصد در حد  8/58، اصالً

 اند. کرده
 های کشورحسب استاننظر پاسخگویان در مورد گوش دادن به موسیقی، ولو با همراهی صدای زن همراه خواننده مرد توزیع درصدی  (13-3 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 5165 2565 2668 5764 5768 تهران

 268 6 2568 2761 5862 2666 سیستان و بلوچستان

 121 665 2066 9065 53.2 24 خراسان رضوی

 988 5166 5164 9067 5961 2468 اصفهان

 202 5167 2567 9062 2267 364 کردستان

 290 162 20 4063 5568 2262 لرستان

 257 2168 5468 2066 5166 2964 غربی آذربایجان

 917 664 5164 9264 2263 2263 خوزستان

 281 5463 2468 9366 5169 161 مازندران

 9948 5265 5368 9069 5868 2062 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         6/213مقدار کای اسکوئر: 

دادن به موسیقی، ولو با گوش درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با وجود دارد همراهی صدای زن همراه خواننده مرد،



حسب متغیرهای دادن به موسیقی، ولو با همراهی صدای زن همراه خواننده مرد، گوش مقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی  -ای زمینه

اساس بر  ن همراه خواننده مرد،دادن به موسیقی، ولو با همراهی صدای زگوش در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

ر های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز دها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند، جنس مورد متغیر



 579/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهزن همراه خواننده مرد حسب متغیرهای  پاسخگویان در مورد گوش دادن به موسیقی، ولو با همراهی صدای نظرتوزیع درصدی ( 11-3 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 5969 2068 9069 5868 57 هرش
9948 000/0 55/0 

 766 5664 9064 5867 2668 روستا

 جنس
 5269 2061 9064 5869 5361 مرد

9948 64/0 - 
 52 5767 9062 5762 2063 زن

 سن

 5865 2164 9061 5162 5567 سال 22تا  11

 5561 5767 9265 5369 5764 سال 92تا  33 2/0 000/0 9949

 1 5561 2664 5362 9863 سال به باال 03

 سواد

 269 861 2565 5662 19 سوادبی

9994 000/0 25/0  
 1 5464 2861 2063 9262 ابتدایی و راهنمایی

 5566 2568 9262 5366 5463 دبیرستان و دیپلم

 5761 2964 92 5468 5569 عالی

وضع 

 فعالیت

 52 2062 9269 5863 5866 شاغل

9926 000/0 55/0 

 5667 2263 2862 5164 5866 بیکار

 762 51 9069 20 2661 دارخانه

 2569 2865 2866 5468 369 محصل و دانشجو

 162 5869 2662 5662 9165 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 468 5963 9062 5361 9566 یك میلیون و کمتر

9298 000/0 58/0 

 364 5866 9165 5362 5767 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5662 2669 2365 5163 5261 میلیون نیم تا دو بین یك و

 2566 2869 2868 5266 5067 نیم میلیون بین دو تا دو و

 9267 2868 2069 5565 765 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 20.5 2669 2764 54 5562 مجرد

 768 5667 9567 5365 2961 متأهل 57/0 000/0 9953

 661 5165 2462 5364 9463 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      574

 خوانی زن توأم با تكدادن به موسیقی، ولو گوش 

درصد  4/58، اصالً ،درصد پاسخگویان 25 خوانی زن،به موسیقی، ولو توأم با تکگوش دادن به  یزاندر پاسخ به پرسش از م

 .اند را ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 59درصد در حد زیاد و تنها  8/20درصد در حد متوسط،  7/28کم، در حد 
 های کشورحسب استانخوانی زن گوش دادن به موسیقی ولو توأم با تكپاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 12-3 -0جدول )

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 737 5165 2269 2168 5863 5763 نتهرا

 285 666 2263 24 5366 2663 سیستان و بلوچستان

 126 661 2267 2866 5865 26 خراسان رضوی

 981 5866 5865 2862 5568 2664 اصفهان

 202 5869 5869 9765 5167 5564 کردستان

 227 666 2062 9462 5668 2264 لرستان

 257 2861 5563 2062 5969 2865 غربی آذربایجان

 962 664 5865 2366 2168 2569 خوزستان

 285 5761 2362 9066 5662 161 مازندران

 9915 59 2068 2867 5864 25 کل

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:           2/233مقدار کای اسکوئر: 

دادن به موسیقی، ولو توأم گوش بین نه استان کشور در مورد درصد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با خوانی زن، با تک



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای   خوانی زن،دادن به موسیقی، ولو توأم با تكگوش مقایسه ارزیابی در مورد 

از  ای مجموعهاساس بر خوانی زن، دادن به موسیقی، ولو توأم با تکگوش ارزیابی پاسخگویان در مورد  (69 -1)در جدول 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

 های آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، جز در مورد متغیرتایج آزمونها بنا به نهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله

 .معنادارند، جنس



 571/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای خوانی زن در مورد گوش دادن به موسیقی ولو توأم با تكپاسخگویان  نظر( توزیع درصدی 13-3 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 عتبرم

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 5963 2563 2765 5862 53 شهر
9915 000/0 5/0 

 5066 5869 28 57 2862 روستا

 جنس
 5965 2066 2861 5867 25 مرد

9915 38/0 - 
 59 2063 2765 58 25 زن

 سن

 5762 2667 2868 5465 5969 سال 22تا  11

 5264 5368 2368 2065 57.2 سال 92تا  33 25/0 000/0 9947

 168 5261 2465 57 9367 سال به باال 03

 سواد

 266 667 5764 5662 16 سوادبی

9997 000/0 2/0  
 168 5164 2665 2568 9562 ابتدایی و راهنمایی

 5266 29 9062 5761 5168 دبیرستان و دیپلم

 5361 2466 2766 5461 5268 عالی

وضع 

 تفعالی

 5263 2564 2765 5764 5362 شاغل

9990 000/0 55/0 

 5768 2968 2566 57 57 بیکار

 362 5663 2767 5768 2664 دارخانه

 2569 2866 2369 5569 5064 محصل و دانشجو

 669 5465 26 5762 9164 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 166 5165 2865 53.3 9264 یك میلیون و کمتر

9249 000/0 58/0 

 368 2068 9561 5366 5764 یك و نیم میلیون بین یك تا

 5863 21 2365 5262 5167 میلیون نیم تا دو بین یك و

 2269 2669 28 5464 5065 نیم میلیون بین دو تا دو و

 9464 2761 5864 5262 864 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 2063 28 2666 5963 5568 مجرد

 367 5765 2768 5362 2462 متأهل 58/0 000/0 9929

 8 5161 2465 5666 9663 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      576

 دادن به موسیقی، حین انجام دادن کارهای شخصی گوش 

، اصالًان  درصد پاسخگوی 2/20 به موسیقی حین انجام دادن کارهای شخصیگوش دادن  یزاندر پاسخ به پرسش از م
را انتخاب زیاد، درصد در حد خیلی 1/50درصد در حد زیاد و تنها  25درصد در حد متوسط،  3/28کم، درصد در حد  4/20

 .اند کرده
 های کشورحسب استانموسیقی حین انجام دادن کارهای شخصی  گوش دادن بهپاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 19-3 -0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 738 3 2165 2863 2561 5661 تهران

 285 669 2468 2265 2261 2464 سیستان و بلوچستان

 129 661 22 2868 5361 2469 خراسان رضوی

 987 5163 5166 2861 5861 2961 اصفهان

 205 3 2964 9969 2463 361 کردستان

 290 864 20 9661 5467 2569 لرستان

 257 2467 5066 2066 5462 2367 غربی بایجانآذر

 969 363 5669 2664 2462 2965 خوزستان

 281 5961 2969 9063 2561 5063 مازندران

 9916 5061 25 2863 2064 2062 کل

 12/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         6/119مقدار کای اسکوئر: 

دادن به موسیقی، حین گوش درصد بین نه استان کشور در مورد  33اری در سطح اطمینان به لحاظ آماری، تفاوت معناد

است.  52/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با انجام دادن کارهای شخصی 



 -ای مینهزحسب متغیرهای دادن به موسیقی، حین انجام دادن کارهای شخصی گوش مقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی 

 ای مجموعهاساس بر  دادن به موسیقی، حین انجام دادن کارهای شخصیگوش در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای 

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزموندارد. این تفاوت های متغیرها وجوداز مقوله



 578/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای موسیقی حین انجام دادن کارهای شخصی  در مورد گوش دادن بهپاسخگویان  نظر( توزیع درصدی 10-3 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 ادخیلی زی زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

 محل  سکونت
 5563 2269 2861 5366 5768 شهر

9916 000/0 55/0 
 669 5862 2365 2267 2461 روستا

 جنس
 5067 5361 2367 2061 5364 مرد

9916 01/0 01/0  
 5069 2266 26 2062 2063 زن

 سن

 5168 2164 9067 5764 368 سال 22تا  11

 361 2563 2861 2567 5369 سال 92تا  33 22/0 000/0 9912

 4 5561 2968 2565 9367 سال به باال 03

 سواد

 262 6 5862 2568 1267 سوادبی

9949 000/0 53/0  
 165 5169 21 2964 9565 ابتدایی و راهنمایی

 5565 2262 9067 2061 5164 دبیرستان و دیپلم

 5468 2662 2369 5769 5561 عالی

 وضع فعالیت

 5568 2563 2769 2069 5867 شاغل

9991 000/0 55/0 

 5263 2665 2762 5664 5664 بیکار

 662 5868 2664 2266 2862 دارخانه

 5864 2162 9068 5761 762 محصل و دانشجو

 162 5466 24 5367 9661 بازنشسته

درآمد ماهیانه 

 )به تومان(خانوار

 662 5868 2762 2067 2865 یك میلیون و کمتر

9241 000/0 03/0 

یك و  بین یك تا

 نیم میلیون
5763 5361 2367 2567 363 

 نیم تا دو بین یك و

 میلیون
5661 2566 2664 2261 5263 

نیم  بین دو تا دو و

 میلیون
5165 5863 2969 24 5368 

نیم  بیش از دو و

 میلیون
5261 5362 2868 2962 5869 

 وضع تاهل

 5861 26 2367 5868 362 مجرد

 861 5362 2861 2568 2462 متأهل 57/0 000/0 9927

 861 5161 5367 5367 9864 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      577

  در جمع دوستان ترجیحاَدادن به موسیقی، گوش 

درصد در  24، اصالًدرصد پاسخگویان  3/29ان به موسیقی، ترجیحاَ در جمع دوستگوش دادن  یزاندر پاسخ به پرسش از م
 .اند را ذکر کردهزیاد، درصد در حد خیلی 9/6درصد در حد زیاد و تنها  5/58درصد در حد متوسط،  7/27کم، حد 

 های کشورحسب استان گوش دادن به موسیقی در جمع دوستانترجیح پاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 16-3 -0جدول )
 استان

 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 731 863 29 2363 2465 51 تهران

 267 465 2063 2961 2862 2469 سیستان و بلوچستان

 126 568 5467 2662 2468 9261 خراسان رضوی

 987 5065 5967 2466 5166 96 اصفهان

 200 4 5661 42 26 5561 کردستان

 223 965 5567 9065 2662 2767 لرستان

 253 5466 5563 2468 5867 9565 غربی آذربایجان

 962 665 5465 9064 2865 2264 خوزستان

 281 464 56 9063 2866 2565 مازندران

 کل
2963 24 2767 5865 669 9912 

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/221مقدار کای اسکوئر: 

دادن به موسیقی در گوش  ترجیحدرصد بین نه استان کشور در مورد  33داری در سطح اطمینان به لحاظ آماری، تفاوت معنا

است.  59/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با جمع دوستان 



 ی اجتماع -ای زمینهحسب متغیرهای  دادن به موسیقی در جمع دوستانگوش  ترجیحمقایسه ارزیابی در مورد 

از  ای مجموعهاساس بر  دادن به موسیقی در جمع دوستانگوش ترجیح در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، به نتایج آزمون ها بناهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



 573/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  گوش دادن به موسیقی در جمع دوستانترجیح در مورد پاسخگویان  نظر( توزیع درصدی 14-3 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 رهآما

محل  

 سکونت

 864 57 2764 2961 2268 شهر
9912 000/0 07/0 

 9 5462 2363 2164 2861 روستا

 جنس
 662 5769 9561 2269 2568 مرد

9912 000/0 07/0  
 669 5163 2163 2168 2662 زن

 سن

 763 2061 9969 2266 5466 سال 22تا  11

 167 5669 28.3 2666 2969 سال 92تا  33 57/0 000/0 9947

 261 5263 2264 2562 45 سال به باال 03

 سواد

 563 667 2068 5869 1964 سوادبی

9993 000/0 56/0  
 969 5467 2262 2164 9464 ابتدایی و راهنمایی

 665 5868 9262 2469 5368 دبیرستان و دیپلم

 763 20 9565 2465 5167 عالی

وضع 

 فعالیت

 661 5765 9061 2961 2564 شاغل

9995 000/0 5/0 

 369 5769 9562 2464 5667 بیکار

 967 5266 2461 2662 9263 دارخانه

 50 2268 99 2567 5261 محصل و دانشجو

 462 5868 2263 5367 9164 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 4 5969 2765 2462 9064 یك میلیون و کمتر

9249 000/0 03/0 

 463 5669 9561 2461 2263 یك و نیم میلیون بین یك تا

 768 2069 2166 29 2264 میلیون نیم تا دو بین یك و

 863 2063 9062 2269 5768 نیم میلیون بین دو تا دو و

 5968 2969 2864 29 5266 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 5068 2568 9263 2566 5962 مجرد

 464 5463 2864 2162 2762 متأهل 56/0 000/0 9924

 968 5666 5369 2961 9663 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      530

  دادن به موسیقی در تنهاییگوش  ترجیح

-درصد در حد  4/58، اصالً ،درصد پاسخگویان 6/59ترجیحاً در تنهایی  یقیگوش دادن به موس یزاندر پاسخ به پرسش از م

 ند.ا را اعالم کردهزیاد، درصد در حد خیلی 5/57درصد در حد زیاد و تنها  24درصد در حد متوسط،  7/26کم، 
 های کشورحسب استان تنهایی درموسیقی  گوش دادن بهترجیح پاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 11-3 -0جدول )

 استان
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً

 739 2469 27 2465 5666 865 تهران

 261 5062 2769 2561 5761 2561 سیستان و بلوچستان

 128 5562 2267 2664 5767 2063 خراسان رضوی

 988 5165 5363 9266 5662 5662 اصفهان

 202 763 2267 9865 2269 763 کردستان

 290 2262 2864 2961 5568 5162 لرستان

 220 99.2 5664 2063 5966 5163 غربی آذربایجان

 913 5568 5169 2768 2169 5763 خوزستان

 289 2965 90 9561 5265 969 مازندران

 کل
5966 5864 2667 24 5765 9946 

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/240مقدار کای اسکوئر: 

دادن به موسیقی در گوش  ترجیحان کشور در مورد درصد بین نه است 33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  54/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  تنهایی



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  دادن به موسیقی در تنهاییگوش ترجیح مقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  ر تنهایید دادن به موسیقیگوش  رجیحت در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینه

 .معنادارندرها، های آماری مربوط به هر کدام از متغیها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت

 



 535/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای  تنهایی درگوش دادن به موسیقی ترجیح در مورد پاسخگویان  نظر( توزیع درصدی 12-3 -0جدول )

 میزان

 

 متغیر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً
پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 2063 21 2167 5666 5568 شهر
9946 000/0 56/0 

 363 2067 2367 20 5364 روستا

 جنس
 5861 2463 27 5863 5568 مرد

9946 05/0 06/0  
 5767 2965 2168 5663 5166 زن

 سن

 2163 2862 2661 51 161 سال 22تا  11

 5665 2165 27 5765 5267 سال 92تا  33 25/0 000/0 9942

 763 5664 2165 2064 2362 سال به باال 03

 سواد

 266 364 2262 2069 4161 سوادبی

9999 000/0 22/0  
 768 5863 2761 2267 2265 ابتدایی و راهنمایی

 5769 2669 2769 5869 367 دبیرستان و دیپلم

 2664 2769 2168 54 166 عالی

وضع 

 فعالیت

 57 2162 23 5865 5068 شاغل

9921 000/0 55/0 

 2461 2163 24.1 5464 5067 بیکار

 5263 2062 2167 5366 2564 دارخانه

 2762 2762 2165 5463 967 محصل و دانشجو

 5962 2065 2262 5366 2463 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

)به خانوار

 تومان(

 5566 5365 2863 5363 2564 یك میلیون و کمتر

9297 000/0 59/0 

 5662 2464 2866 5362 52.6 یك و نیم میلیون بین یك تا

 2566 2864 2668 5161 767 میلیون نیم تا دو بین یك و

 9066 2365 2669 3 1 نیم میلیون بین دو تا دو و

 9268 2368 2064 5561 166 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 2866 2867 2662 5968 468 مجرد

 5963 2268 28.9 5362 58 متأهل 57/0 000/0 9957

 59 5869 2962 5361 28 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      532

 پرداخت هزینه بدون توجه به مبلغ آن برای خرید آلبوم و یا شرکت در کنسرت خواننده یا موسیقی مورد عالقه

 پرداخت هزینه بدون توجه به مبلغ آن به منظور خرید آلبوم و یا شرکت درآمادگی برای  یزاندر پاسخ به پرسش از م

درصد در حد متوسط،  53کم، درصد در حد  8/25، اصالً ،درصد پاسخگویان 1/47شان کنسرت خواننده یا موسیقی مورد عالقه

 اند. را اعالم کرده زیاددرصد در حد خیلی 9درصد در حد زیاد و تنها  7/8
ه به مبلغ آن برای خرید آلبوم یا شرکت در کنسرت خواننده یا پرداخت هزینه بدون توجآمادگی نظر پاسخگویان در مورد ( توزیع درصدی 23-3 -0جدول )

 های کشورحسب استان موسیقی مورد عالقه
 تعداد خیلی زیاد زیاد متوسط کم اصالً استان

 731 964 5065 5769 2163 4269 تهران

 263 461 668 5266 56 6062 سیستان و بلوچستان

 128 563 864 54 5762 1764 خراسان رضوی

 987 263 1 5861 59 6566 فهاناص

 202 561 764 9766 2969 2762 کردستان

 290 266 467 2063 2665 4168 لرستان

 253 1 465 50 5962 6866 غربی آذربایجان

 962 465 167 2265 2865 4063 خوزستان

 281 561 5961 2167 2869 92 مازندران

 9918 9 867 53 2568 4761 کل

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         9/203 مقدار کای اسکوئر:

 

پرداخت هزینه بدون توجه به درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

کرامر برای پیوستگی این دو وجود دارد. آماره  مبلغ آن برای خرید آلبوم یا شرکت در کنسرت خواننده یا موسیقی مورد عالقه

است.  54/0متغیر برابر با 



 539/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

پرداخت هزینه بدون توجه به مبلغ آن برای خرید آلبوم و یا شرکت در کنسرت خواننده یا مقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای  موسیقی مورد عالقه

ه بدون توجه به مبلغ آن برای خرید آلبوم یا شرکت در کنسرت پرداخت هزیندر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

شود اجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  خواننده یا موسیقی مورد عالقه

های ا بنا به نتایج آزمونههای متغیرها وجود دارد. این تفاوتهایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهتفاوت

 .معنادارند، جنس جز در مورد متغیرآماری مربوط به هر کدام از متغیرها، 

در مورد پرداخت هزینه بدون توجه به مبلغ آن برای خرید آلبوم و یا شرکت در کنسرت خواننده یا موسیقی مورد پاسخگویان  نظر( توزیع درصدی 21-3 -0جدول )

 اجتماعی -ای نهزمیحسب متغیرهای  عالقه

 میزان

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

 محل  سکونت
 968 766 5363 2965 4468 شهر

9918 000/0 54/0 

 5 169 5665 5868 60 روستا

 جنس

 962 7 5364 29 4669 مرد

9918 52/0 - 

 267 861 5761 2064 1067 زن

 سن

 165 366 2161 2165 9468 سال 22تا  11

 262 764 5765 2267 4761 سال 92تا  33 2/0 000/0 9919

 565 969 364 5963 8269 سال به باال 03

 سواد

 565 561 463 861 71 سوادبی

9944 000/0 2/0  

 3. 465 5566 5661 68 ابتدایی و راهنمایی

 2.7 862 5367 2464 4163 دبیرستان و دیپلم

 467 5566 2165 2169 9962 عالی



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      534

 میزان

 متغیر

 زیاد متوسط کم اصالً

خیلی 

 زیاد

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری

 آماره

 وضع فعالیت

 966 361 5762 2965 4161 شاغل

9996 000/0 59/0 

 665 369 2564 20 4962 بیکار

 7. 4 5166 5867 6567 دارخانه

 463 5561 2368 2865 2667 محصل و دانشجو

 5 266 52 5369 6165 بازنشسته

درآمد ماهیانه 

 )به تومان(خانوار

 2 162 5665 53 1868 یك میلیون و کمتر

9246 000/0 5/0 

یك و  بین یك تا

 نیم میلیون
4764 29 5369 866 568 

 نیم تا دو بین یك و

 میلیون
4968 2068 2566 5062 968 

نیم  ا دو وبین دو ت

 میلیون
9464 9061 2262 3 963 

نیم  بیش از دو و

 میلیون
9163 2565 5366 5968 366 

 وضع تاهل

 168 5265 2168 2665 9064 مجرد

 567 6 5662 2061 1166 متأهل 53/0 000/0 9923

 566 469 365 5964 8568 بدون همسر



 531/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 نوع موسیقی انتخابی برای گوش دادن 

 ؟دهیداگر قرار باشد یک نوع موسیقی را گوش بدهید، چه نوع موسیقی را گوش میپاسخگویان پرسیده شد:  از

 انتخابی برای گوش دادننظر پاسخگویان در مورد نوع موسیقی  ( توزیع درصدی22-3 -0جدول )

 کدام هیچ فرقی ندارد راک رپ تلفیقی پاپ سنتی گویه
گوش 

 دهم نمی
 تعداد

 9900 9. 9. - 565 164 2068 2762 44 نوع موسیقی

درصد  4/1درصد موسیقی تلفیقی،  8/20درصد موسیقی پاپ،  2/27اند موسیقی سنتی، درصد پاسخگویان اظهار داشته 44

 کنند. درصد موسیقی راک را برای گوش دادن انتخاب می 5/5موسیقی رپ و 

 های کشورحسب استانانتخابی برای گوش دادن سیقی نوع موپاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 23-3-0جدول )

 کدامهیچ فرقی ندارد راک رپ تلفیقی پاپ سنتی استان
گوش 

 دهمنمی
 تعداد

 739 - - 5. 565 164 58 99 4969 تهران

 218 - - - - 864 2066 5367 1265 سیستان و بلوچستان

 158 562 4. - 4. 164 5363 2364 4969 خراسان رضوی

 985 565 563 - 9. 463 9166 2467 9561 اصفهان

 538 - - - 9 665 94 5168 4565 کردستان

 290 - - - 569 469 5162 2064 1768 لرستان

 206 - - - 263 964 2168 2662 4568 غربی آذربایجان

 917 9. 9. - 262 665 5267 9466 4966 خوزستان

 285 - - - - 467 5165 9568 4769 مازندران

 9900 9. 9.  565 164 2068 2762 44 کل

 1/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/294مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      536

انتخابی برای گوش نوع موسیقی درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  5/0گی این دو متغیر برابر با وجود دارد. آماره کرامر برای پیوست دادن



 اجتماعی  -ای زمینهانتخابی برای گوش دادن حسب متغیرهای نوع موسیقی مقایسه ارزیابی در مورد 

از متغیرهای  ای مجموعهاساس بر  انتخابی برای گوش دادننوع موسیقی در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

های هایی بین درصدهای محاسبه شده برای هر کدام از مقولهشود تفاوته است. مالحظه میاجتماعی نشان داده شد -ای زمینه

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونمتغیرها وجود دارد. این تفاوت



 538/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای گوش دادن انتخابی برای نوع موسیقی پاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 29-3 -0جدول )
 میزان

 

 متغیر

 راک رپ تلفیقی پاپ سنتی
فرقی 

 ندارد

 هیچ

 کدام

گوش 

 دهم نمی

پاسخ 

 معتبر

سطح 

معنادار

 ی

 آماره

محل  

 سکونت

 9. 2.  569 167 2565 2368 4561 شهر
9900 000/0 5/0 

 1. 6. - 1. 465 5369 2963 1562 روستا

 جنس
 4. 5. - 568 661 5361 28.4 4464 مرد

9900 000/0 5/0  
 9. 6. 5. 1. 465 2563 2365 4961 زن

 سن

 - - - 262 5565 2968 4565 2563 سال 22تا  11

 5. 5. - 8. 266 2966 2862 4166 سال 92تا  33 99/0 000/0 9236

 569 569 5. - 565 367 762 8762 سال به باال 03

 سواد

 965 269 - - - 663 268 71 سوادبی

9273 000/0 21/0  
 4. 6. 5. - 566 5368 5966 64 ابتدایی و راهنمایی

 - - - 1. 667 2966 2361 9368 دبیرستان و دیپلم

 - - - 264 869 2568 4069 2762 عالی

وضع 

 فعالیت

 5. - - 569 466 2569 23 4967 شاغل

9283 000/0 57/0 

 4. - - 8. 5269 2966 96.6 2664 بیکار

 1. 5 5. 5. 568 2562 2063 1464 دارخانه

 - - - 965 5969 2063 4463 5867 محصل و دانشجو

 566 1. - 1. 565 366 761 8762 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

 )به تومان(

 1566 3. 6. 4. 968 5763 2963 1566 یك میلیون و کمتر

9531 000/0 03/0 

- نیم و یك تا یكبین

 میلیون
4963 2766 2565 165 565 .9 - 4963 

 دو نیم تا و یك بین

 میلیون
9865 9564 2962 6 563 .2 .2 9865 

 9364 - - 561 7 2067 9069 9364 نیم میلیون و بین دوتا دو

 9568 - - 269 7 2062 9867 9568 نیم میلیون بیش از دو و

 ع تاهلوض

 - - - 266 52 22 4269 2562 مجرد

 4. 9.  4. 264 2067 2266 1965 متأهل 28/0 000/0 9289

 566 262  1. 262 5561 5467 68 بدون همسر



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      537

 نوع موسیقی انتخابی برای گوش دادن در سفر 

 ؟دهیددر سفر چه نوع موسیقی را گوش میشد:  یدهپرس یاناز پاسخگو

 در سفر انتخابی برای گوش دادنپاسخگویان در مورد نوع موسیقی  نظرتوزیع درصدی  (20-3 -0جدول )

 کدامهیچ فرقی ندارد راک رپ تلفیقی پاپ سنتی گویه
گوش 

 دهمنمی
 تعداد

 9275 1. 8.  569 467 2868 2369 9168 نوع موسیقی

درصد  7/4درصد موسیقی تلفیقی،  8/28اپ، درصد موسیقی پ 9/23اند موسیقی سنتی، درصد پاسخگویان اظهار داشته 8/91

 کنند. درصد موسیقی راک را برای گوش دادن در سفر انتخاب می 9/5موسیقی رپ و   

 های کشوردر سفر حسب استان انتخابی برای گوش دادننوع موسیقی پاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 26-3 -0جدول )

 کدامهیچ داردفرقی ن راک رپ تلفیقی پاپ سنتی استان
گوش 

 دهمنمی
 تعداد

 730 - 5 - 7. 161 23 9468 23 تهران

 218 - - - 4. 164 2169 2262 4668 سیستان و بلوچستان

 106 262 7. 2. 7. 4 2165 2362 9868 خراسان رضوی

 980 564 262 - 9. 962 4067 2465 2765 اصفهان

 537 - - - 165 2 9864 5162 4064 کردستان

 290 - - - - 665 5867 2168 1064 لرستان

 202 - - - 4 961 9068 2168 9665 غربی آذربایجان

 917 9. 9. - 568 664 2265 9463 9464 خوزستان

 280 - - - 563 163 5763 9968 9366 مازندران

 9275 1. 8. - 569 467 2868 2369 9168 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/202مقدار کای اسکوئر: 



 533/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

انتخابی برای گوش نوع موسیقی درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  55/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  در سفر دادن



 اجتماعی  -ای زمینهحسب متغیرهای در سفر انتخابی برای گوش دادن  نوع موسیقیمقایسه ارزیابی در مورد 

از  ای مجموعهاساس بر  در سفر انتخابی برای گوش دادننوع موسیقی در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد  

برای هر کدام از هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهمتغیرهای 

 .معنادارندهای آماری مربوط به هر کدام از متغیرها، ها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتمقوله



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      200

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای در سفر  انتخابی برای گوش دادننوع موسیقی پاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 24-3 -0جدول )

 میزان

 

 تغیرم

 راک رپ تلفیقی پاپ سنتی
فرقی 

 ندارد

-هیچ

 کدام

گوش 

 دهمنمی

پاسخ 

 معتبر

سطح 

 معناداری
 آماره

محل  

 سکونت

 9. 6. - 564 169 2364 9568 9569 شهر
9275 000/0 58/0 

 565 7. 5. 7. 966 2266 22 4763 روستا

 جنس
 1. 9. 5. 563 164 2861 2766 9167 مرد

9275 006/0 07/0  
 1. 565 - 8. 462 2863 90 9168 زن

 سن

 - 5. - 265 3 9569 4566 5163 سال 22تا  11

 9. 9. 5. 562 969 9569 2868 9163 سال 92تا  33 99/0 000/0 9288

 563 264 - 5. 3. 5469 55 6369 سال به باال 03

 سواد

 165 963 - - - 367 469 88 سوادبی

9267 000/0 27/0  
 6. 566 5. 4. 569 2964 5467 1866 و راهنمایی ابتدایی

 - - - 3. 664 9563 9061 9065 دبیرستان و دیپلم

 - 5. - 269 661 9065 4565 20 عالی

وضع 

 فعالیت

 5. 9. 5. 566 465 2768 9069 9467 شاغل

9265 000/0 57/0 

 8. - - 4. 5064 2869 9767 2269 بیکار

 3. 568 - 4. 269 2669 2563 4666 دارخانه

 - - - 268 5067 99 4969 5062 محصل و دانشجو

 268 565 - 565 565 5665 5569 6668 بازنشسته

درآمد 

ماهیانه 

 خانوار

)به 

 تومان(

 564 569 5. 3. 963 2969 2267 4662 یك میلیون و کمتر

9586 000/0 52/0 

 - 1. - 565 466 2361 9065 94.9 میلیون نیم و یك تا یكبین

 2. 9. - 564 961 9563 91 2868 میلیون دو نیم تا و یك بین

 - - - 565 767 2868 9963 2761 نیم میلیون بین دوتا دوو

 - - - 462 362 90 9268 2967 نیم میلیون بیش از دو و

وضع 

 تاهل

 - - - 264 363 9562 4969 5962 مجرد

 1. 7.  7. 266 2667 2966 4467 متأهل 28/0 000/0 9214

 964 267 - 6. 565 5863 5461 1367 بدون همسر



 205/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 مرجع انتخاب آلبوم موسیقی یا خواننده برای گوش دادن 
ید؟ )تا سه مورد به کنبه نظر چه کسی توجه می در انتخاب یک آلبوم موسیقی یا خواننده برای گوش دادن معموالَشد:  یدهپرس یاناز پاسخگو

 ترتیب اولویت بیان کنید( 
 )اولویت اول(  چه کسی ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی انتخاب آلبوم موسیقی یا خواننده برای گوش دادن با نظر21-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 2166 2165 747 خانواده

 866 861 212 اندوستان و همکار

 965 965 504 جلد مجالت( ها )منتقدان، رسانه

 8. 8. 24 معلمان و اساتید

 6266 6564 2082 کنم( خودم )به ذائقه خودم توجه می

 - - 5 کدامهیچ

 9. 9. 55 دهمگوش نمی

 500 3762 9952 پاسخ معتبر

 - 567 60 پاسخ بی

 - 500 9982 جمع

درصد با نظر  5/9درصد با نظر دوستان و همکاران،  6/8اند با نظر خانواده، هدرصد پاسخگویان اظهار داشت 6/21 
برای گوش دادن ای را یا خوانندهموسیقی با نظر خودشان، آلبوم درصد  6/62و  با نظر  معلمان و اساتید درصد  8/0، هارسانه

 کنند.انتخاب می
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 های کشورخاب آلبوم موسیقی یا خواننده برای گوش دادن با نظر چه کسی )اولویت اول(حسب استانانتپاسخگویان در مورد  نظرتوزیع درصدی  (22-3 -0جدول )

 خانواده استان
دوستان و 

 همکاران
 هارسانه

معلمان و 

 اساتید
 کدامهیچ خودم

-گوش نمی

 دهم
 تعداد

 731 - - 1762 561 266 764 2364 تهران

 218 - - 1166 - 762 763 2862 سیستان و بلوچستان

 120 7. - 6768 6. 263 663 2062 خراسان رضوی

 967 9. 9. 6267 565 564 869 2663 اصفهان

 200 - - 80 - 261 6 2561 کردستان

 290 - - 1768 - 9 661 9568 لرستان

 203 - - 1864 1. 264 662 9961 غربی آذربایجان

 969 568 - 6063 7. 665 55 5366 خوزستان

 280 - - 8166 - 4. 465 20 مازندران

 9952 9.  6266 8. 965 866 2166 کل

 32/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         9/100مقدار کای اسکوئر: 

انتخاب آلبوم موسیقی یا خواننده درصد بین نه استان کشور در مورد  33به لحاظ آماری، تفاوت معناداری در سطح اطمینان 

است.  03/0وجود دارد. آماره کرامر برای پیوستگی این دو متغیر برابر با  ا نظر چه کسیبرای گوش دادن ب

 -ای زمینهحسب متغیرهای  انتخاب آلبوم موسیقی یا خواننده برای گوش دادن با نظر چه کسیمقایسه ارزیابی در مورد 

 اجتماعی 

اساس ا خواننده برای گوش دادن با نظر چه کسی بر انتخاب آلبوم موسیقی یدر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در مورد 

هایی بین درصدهای محاسبه شده شود تفاوتاجتماعی نشان داده شده است. مالحظه می -ای زمینهاز متغیرهای  ای مجموعه

از متغیرها،  های آماری مربوط به هر کدامها بنا به نتایج آزمونهای متغیرها وجود دارد. این تفاوتبرای هر کدام از مقوله

 .معنادارند



 209/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 انتخاب آلبوم موسیقی یا خواننده برای گوش دادن با نظر چه کسی )اولویت اول(پاسخگویان در مورد  نظر( توزیع درصدی 33-3 -0جدول )

 اجتماعی -ای زمینهحسب متغیرهای 
 افراد

 

 متغیر

 خانواده
دوستان و 
 همکاران

 ها رسانه
معلمان و 

 اساتید
 خودم

 هیچ
 کدام

ش گو
 دهم نمی

پاسخ 
 معتبر

 آماره سطح معناداری

محل  

 سکونت

 2. - 6068 7. 964 768 2665 شهر
9952 000/0 55/0 

 7. 5. 6765 4. 269 462 24 روستا

 جنس
 2. 5. 6162 7. 9 3 2568 مرد

9952 000/0 5/0  
 4. - 1367 8. 969 662 2368 زن

 سن

 - - 8065 3. 9 5069 5168 سال 22تا  11

 2. - 6267 6. 968 8 2168 سال 92تا  33 57/0 000/0 9907

 562 5. 4767 6. 269 4 49 سال به باال 03

 سواد

 2 4. 41 4. 566 267 4867 سوادبی

9233 000/0 54/0  
 8. - 1167 5. 9 163 9464 ابتدایی و راهنمایی

 5. - 6261 8. 263 365 2467 دبیرستان و دیپلم

 - - 6366 562 968 769 5862 لیعا

 وضع فعالیت

 2. - 6461 7. 966 362 2568 شاغل

9239 000/0 59/0 

 - - 8465  262 766 5165 بیکار

 7. - 1962 1. 267 469 9761 دارخانه

 - - 8264 3. 969 5062 5965 محصل و دانشجو

 1. 1. 1465 566 566 469 9869 بازنشسته

مد ماهیانه درآ

 خانوار

 )به تومان(

 9. 5. 1365 1. 2 864 9066 یك میلیون و کمتر

9206 000/0 08/0 

-نیم و یك تا یكبین

 میلیون
2267 867 968 .9 6162 - .9 

 دو نیم تا ویك بین

 میلیون
2661 665 963 .3 6563 - .8 

نیم  و بین دوتا دو

 میلیون
2561 662 263 261 6663 - - 

نیم  بیش از دو و

 میلیون
5769 5566 465 561 6466 - - 

 وضع تاهل

 5. - 8066 7. 966 5561 5961 مجرد

 1. - 1368 8. 267 166 9067 متأهل 56/0 000/0 9274

 - 6. 1066 565 165 165 9861 بدون همسر
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 یقی یا خواننده برای گوش دادن با نظر چه کسی  )اولویت دوم(( توزیع فراوانی مطلق و درصدی انتخاب آلبوم موس31-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 2966 2962 879 موردی ذکر نشده

 2663 2661 732 خانواده

 2669 2163 782 اندوستان و همکار

 166 161 571 مجالت( جلد ها )منتقدان، رسانه

 566 566 19 معلمان و اساتید

 5161 5162 154 کنم(خودم )به ذائقه خودم توجه می

   5 کدامهیچ

 9. 9. 55 دهمگوش نمی

 500 3762 9955 پاسخ معتبر

 -  5 دانم نمی

 - 567 60 پاسخ بی

 - 567 65 جمع

 - 500 9982 جمع کل

 

 نده برای گوش دادن با نظر چه کسی )اولویت سوم(( توزیع فراوانی مطلق و درصدی انتخاب آلبوم موسیقی یا خوان32-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 4361 4766 5693 موردی ذکر نشده

 53 5768 623 خانواده

 5563 5568 934 اندوستان و همکار

 5561 5569 972 جلد مجالت( ها )منتقدان، رسانه

 163 167 531 معلمان و اساتید

 567 567 60 کنم(خودم )به ذائقه خودم توجه می

 9. 9. 55 دهم گوش نمی

 500 3762 9950 پاسخ معتبر

 - 567 62 پاسخ بی

 - 500 9982 جمع کل



 201/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 ها مورد پسند بودن موسیقی اقوام یا گویش
 به ترتیب اولویت( سه موردپسندید؟ )میرا بیشتر  ها یاگویش موسیقی کدام یک از اقوامشد:  یدهپرس یاناز پاسخگو

 )اولویت اول( ها یا گویش درصدی مورد پسند بودن موسیقی اقوامفراوانی مطلق و ( توزیع 33-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 2967 2269 812 آذری

 53 5867 600 کردی

 5461 5966 417 لری

 465 963 595 بلوچی

 1 468 518 گیلکی

 362 766 230 مازنی

 5062 361 922 عربی

 5 3. 92 ترکمنی

 861 8 296 بندری

 168 169 570 خراسانی

 500 3968 9517 پاسخ معتبر

 - 5. 9 فرقی ندارد

 - 161 571 بدون پاسخ

 - 7. 26 کدامهیچ

 - 669 254 جمع

 - 500 9982 جمع کل

 

 موسیقی بلوچی،درصد  5/4، موسیقی لریدرصد  1/54سیقی کردی، درصد مو 53درصد پاسخگویان موسیقی آذری،  7/29

درصد  1/8درصد موسیقی ترکمنی،  5درصد موسیقی عربی،  2/50درصد موسیقی مازنی،  2/3، موسیقی گیلکیدرصد  1

 درصد موسیقی خراسانی مورد پسندشان است.  8/1موسیقی بندری و 
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 های کشورحسب استان)اولویت اول( بت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام پاسخگویان نس نظر( توزیع درصدی 39-3 -0جدول )

 خراسانی بندری ترکمنی عربی مازنی گیلکی بلوچی لری کردی آذری استان

پاسخ 

 معتبر

 788 666 866 569 161 969 361 262 869 5461 4269 تهران

سیستان و 

 بلوچستان

5068 5961 267 9763 162 966 166 264 5268 467 212 

 475 25 167 7. 863 261 166 5 769 20 28 خراسان رضوی

 959 5 5968 9. 5362 262 869 6. 2662 5464 51 اصفهان

 200 1. 1. - 1. - - - - 37 1. کردستان

 290 - 9 - 262 - - - 8665 5162 961 لرستان

 571 - 1. - 566 - - - - 2061 8869 غربی آذربایجان

 918 564 5962 262 42 564 564 568 21.2 869 462 خوزستان

 269 - 967 7. 565 7668 269 4. - 565 967 مازندران

 9517 168 861 5 5062 362 1 465 5461 53 2967 کل

 91/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/0492مقدار کای اسکوئر: 



 208/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 بت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام )اولویت اول( حسب محل سکونتپاسخگویان نس نظر( توزیع درصدی 30-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر روستا شهر اقوام

 812 5162 7467 آذری

 600 2362 8067 کردی

 417 23 85 لری

 595 1168 4469 بلوچی

 518 5067 7362 گیلکی

 230 9666 6964 مازنی

 922 9963 6665 عربی

 92 21 81 ترکمنی

 296 5269 7868 بندری

 570 2066 8364 خراسانی

 9517 2164 8466 جمع

 29/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       0/110مقدار کای اسکوئر: 
 

 )اولویت اول( حسب جنس ها یا گویش پاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام نظر( توزیع درصدی 36-3 -0جدول )

 خ معتبرپاس زن مرد اقوام

 812 4365 1063 آذری

 600 4867 1262 کردی

 417 4768 1569 لری

 595 1563 4765 بلوچی

 518 1362 4067 گیلکی

 230 4769 1568 مازنی

 922 10 10 عربی

 92 1965 4663 ترکمنی

 296 4962 1667 بندری

 570 4665 1963 خراسانی

 9517 4763 1565 جمع

 -آماره کرامر:             29/3سطح معناداری:         0/11مقدار کای اسکوئر: 
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 های سنی)اولویت اول( حسب گروهها  یا گویشپاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام  نظر( توزیع درصدی 34-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر سال و بیشتر 03 سال 92تا  33 سال 22تا  11 اقوام

 812 2865 4069 9266 آذری

دیکر  4065 9363 20 133 

 411 2462 4861 2764 لری

 595 59 42 41 بلوچی

 518 5163 43 91 گیلکی

 230 2568 4461 9967 مازنی

 922 5469 4464 4569 عربی

 92 364 1669 9464 ترکمنی

 296 5563 9868 1064 بندری

 570 2568 9862 4565 خراسانی

 9514 2067 4264 9663 جمع

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/13ئر: مقدار کای اسکو

 )اولویت اول( حسب میزان تحصیالتها  یا گویشپاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام  نظر( توزیع درصدی 31-3 -0جدول )

 سوادبی اقوام
ابتدایی و 

 راهنمایی
 پاسخ معتبر عالی دیپلم دبیرستان و

 810 4068 9264 2069 668 آذری

 138 9868 23 2269 5565 کردی

 417 97 9562 24 667 لری

 523 5865 2664 97 5766 بلوچی

 518 4661 9763 5561 962 گیلکی

 276 9362 9262 2569 869 مازنی

 922 9669 4068 5763 4 عربی

 92 1965 2563 5166 364 ترکمنی

 294 4769 4561 3 569 بندری

یخراسان  668 2166 2364 9769 570 

 9541 93 9263 2063 862 جمع

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/194مقدار کای اسکوئر: 



 203/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت اول( حسب وضع فعالیتها  یا گویش پاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام نظر( توزیع درصدی 32-3 -0جدول )

 خانه دار بیکار شاغل اقوام
محصل و 

 دانشجو
 پاسخ معتبر بازنشسته

 848 7 5963 2764 669 4964 آذری

 133 461 5462 2763 761 4963 کردی

 416 665 55 90 868 4162 لری

 595 269 362 9368 56 9267 بلوچی

 516 165 5561 9564 366 4269 گیلکی

 271 466 5862 2668 8 4466 مازنی

 922 468 5268 27 5264 4262 عربی

 92 - 364 2563 5261 1669 ترکمنی

 291 469 5769 5863 364 1062 بندری

 583 668 5568 2863 1 4766 خراسانی

 9542 166 5966 2769 764 4462 جمع

 31/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/44مقدار کای اسکوئر: 

 

 

 ماهیانه خانوار درآمد)اولویت اول( حسب ها  یا گویشپاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام  نظردرصدی ( توزیع 93-3 -0جدول )

 اقوام
یك میلیون و 

 کمتر

 تایك ویكبین

 نیم میلیون

نیم  و بین یك

 میلیون تا دو

 بین دو تا دو و

 نیم میلیون

 بیش از دو و

 نیم میلیون
 پاسخ معتبر

 894 764 5061 2062 9566 2369 آذری

 183 1 664 5369 9669 99 کردی

 440 1 465 5163 9269 4268 لری

 525 666 568 365 2869 1164 بلوچی

 512 362 363 2264 2866 9063 گیلکی

 272 5767 5868 5361 2364 5461 مازنی

 956 666 464 5865 9167 9665 عربی

 95 368 368 23 5364 9269 ترکمنی

 295 361 5468 5762 9462 2964 بندری

 582 5566 468 55 9266 4065 خراسانی

 9017 769 764 5765 9266 9266 جمع

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         9/224مقدار کای اسکوئر: 
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 وضع تاهل)اولویت اول( حسب  ها شیا گوی ( توزیع درصدی نظر پاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی اقوام91-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر بدون همسر متاهل مجرد اقوام

 846 668 6169 27 آذری

 139 463 6064 9468 کردی

 419 168 67 2669 لری

 595 866 6862 2162 بلوچی

 516 167 6267 9564 گیلکی

 276 462 6966 9262 مازنی

 925 4 1362 9667 عربی

 90 969 60 9668 ترکمنی

 296 9 1964 4966 بندری

 587 964 6466 92 خراسانی

 9590 162 6263 9563 جمع

 31/3آماره کرامر:             331/3سطح معناداری:         1/92مقدار کای اسکوئر: 

 

 
 )اولویت دوم( ها یا گویش ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی مورد پسند بودن موسیقی اقوام92-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی اوانی مطلقفر موارد

 2164 2967 709 موردی ذکر نشده

 5565 5064 915 آذری

 5667 5168 195 کردی

 765 866 211 لری

 2 563 69 بلوچی

 667 664 251 گیلکی

 969 965 501 مازنی

 7 861 214 عربی

 264 262 81 ترکمنی

 5268 5563 402 بندری

 964 9.2 508 خراسانی

 500 3968 9565 پاسخ معتبر

 - 161 571 پاسخ بی

 - 7. 26 دانمنمی

 - 669 255 جمع

 - 500 9982 جمع کل



 255/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت سوم( ها یا گویش ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی مورد پسند بودن موسیقی اقوام93-3-0جدول )
 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 4661 4966 5485 ذکر نشده موردی

 869 663 295 آذری

 669 163 537 کردی

 168 169 570 لری

 567 568 16 بلوچی

 862 667 227 گیلکی

 964 962 508 مازنی

 865 666 229 عربی

 564 569 41 ترکمنی

 5069 366 921 بندری

 965 263 38 خراسانی

 500 3968 9565 پاسخ معتبر

 - 161 571 پاسخ بی

 - 7. 26 کدامهیچ

 - 669 255 جمع

 - 500 9982 جمع کل



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      252

 مورد پسند بودن موسیقی کشورها

 پسندید؟ )به ترتیب اولویت(بین کشورهای خارجی، موسیقی کدام کشور یا کشورها را بیشتر میشد:  یدهپرس یاناز پاسخگو

 شورها )اولویت اول(( توزیع فراوانی مطلق و درصدی مورد پسند بودن موسیقی ک99-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 9661 9563 5088 ترکیه

 5267 5562 986 هند

 664 166 577 افغانستان و تاجیکستان

 5461 5268 428 کشورهای عربی

 5061 362 903 کشورهای اروپایی

 9 266 73 آمریکای التین

 761 864 210 امریکا

 862 669 255 مهیچکدا

 8. 8. 22 گوش نمی دهم

 500 7861 2343 پاسخ معتبر

 - 5262 450 پاسخ بی

 - 4. 59 دانم نمی

 - 5261 429 جمع

 - 500 9982 جمع کل

 

 1/54درصد موسیقی افغانستان و تاجیکستان،  4/6درصد موسیقی هند،  7/52درصد پاسخگویان موسیقی ترکیه،  1/96

درصد  1/7درصد موسیقی آمریکای التین و  9درصد موسیقی کشورهای اروپایی،  1/50عربی،  درصد موسیقی کشورهای

 موسیقی آمریکا، مورد پسندشان است.



 259/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 های کشور( توزیع درصدی مورد پسند بودن موسیقی کشورها )اولویت اول( حسب استان90-3 -0جدول )

 هند ترکیه استان
افغانستان و 

 تاجیکستان

کشورهای 

 عربی

رهای کشو

 اروپایی

آمریکای 

 التین
 کدامهیچ امریکا

گوش 

 دهمنمی

پاسخ 

 معتبر

 748 - 768 5069 461 5567 866 867 769 4565 تهران

سیستان و 

 بلوچستان
9061 2764 5361 765 163 261 468 .4 - 296 

 446 569 5266 5061 262 8 5069 661 5762 9564 خراسان رضوی

 271 961 564 864 261 367 2669 961 5562 9464 اصفهان

 585 - 6. 364 6. 2262 364 961 364 41 کردستان

 229 3. 5467 966 3. 167 363 262 5162 4666 لرستان

 547 - 8. 164 564 5662 268 564 2 8069 غربی آذربایجان

 943 565 2 864 269 5063 4561 469 5463 5161 خوزستان

 244 - 5963 5068 6.5 364 5467 968 766 9267 مازندران

 2343 8. 862 761 9 5061 5461 664 5267 9661 کل

 11/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/133مقدار کای اسکوئر: 

 

 )اولویت اول( حسب محل سکونت کشورها مورد پسند بودن موسیقی در خصوصپاسخگویان  نظر( توزیع درصدی 96-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر روستا شهر کشور

 5088 2561 8761 ترکیه

 986 2169 8468 هند

 577 2963 8665 افغانستان وتاجیکستان

 428 9267 6862 کشورهای عربی

 903 2966 8664 کشورهای اروپایی

 73 5065 7363 آمریکای التین

 210 5162 7467 امریکا

 255 9165 6463 کدامهیچ

 22 9664 6966 دهمگوش نمی

 2343 2462 8167 جمع

 19/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       6/04مقدار کای اسکوئر: 

 .های جدول باال مالحظه می شود پسند موسیقی بیشتر شهری تا روستایی است با توجه به داده
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 )اولویت اول( حسب جنس کشورهاپاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی  نظر( توزیع درصدی 94-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر زن مرد کشور

 5088 4663 1965 ترکیه

 986 1563 4765 هند

 577 4669 1968 افغانستان وتاجیکستان

 428 4768 1569 کشورهای عربی

 903 4361 1061 کشورهای اروپایی

 73 1869 4268 آمریکای التین

 210 9764 6566 امریکا

 255 1867 4262 کدامهیچ

 22 1365 4063 دهمگوش نمی

 2343 4761 1561 جمع

 32/3آماره کرامر:             332/3سطح معناداری:         6/29مقدار کای اسکوئر: 

 
 پاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی کشورها نظر( توزیع درصدی 91-3 -0جدول )

 های سنی)اولویت اول( حسب گروه

 پاسخ معتبر سال و بیشتر 03 سال 92تا  33 لسا 22تا  11 کشور

 5084 5762 4464 9869 ترکیه

 986 5162 4765 9668 هند

 577 2964 10 2666 افغانستان وتاجیکستان

 426 5765 4863 94 کشورهای عربی

 903 364 9663 1968 کشورهای اروپایی

 73 668 9561 6567 آمریکای التین

 210 866 9267 1366 امریکا

 255 1767 28 5462 کدامهیچ

 22 1365 2869 5966 دهمگوش نمی

 2341 5362 4262 9766 جمع

 20/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         6/349مقدار کای اسکوئر: 

کای التین و اروپا( )آمریکا، آمری سال به موسیقی غربی 23تا  57های جدول باال پسند موسیقی  گروه سنی  هبا توجه به داد

 .سال به باال به موسیقی غیرغربی  است 90بیشتر و گروه سنی 

 



 251/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 پاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی کشورها )اولویت اول( حسب میزان تحصیالت نظر( توزیع درصدی 92-3 -0جدول )

 سوادبی کشور

ابتدایی و 

 راهنمایی

 پاسخ معتبر عالی دیپلم دبیرستان و

کیهتر  461 5365 9667 9366 5089 

 981 96 9464 2467 467 هند

 578 9061 9266 2168 5562 افغانستان وتاجیکستان

 421 9567 9767 2967 166 کشورهای عربی

 908 6066 2668 5065 266 کشورهای اروپایی

 73 8563 2966 964 565 آمریکای التین

 210 6562 9562 664 562 امریکا

 255 5861 2165 9262 21.5 کدامهیچ

 22 - 2869 9567 4063 دهمگوش نمی

 2393 4066 9968 5361 669 جمع

 22/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/929مقدار کای اسکوئر: 

)آمریکا،  یبا توجه به داده های جدول باال پسند موسیقی  پاسخگویان دارای تحصیال ت عالی بیشتر به موسیقی غرب

.آمریکای التین و ارو پا( است
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 پاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی کشورها )اولویت اول( حسب وضع فعالیت نظر( توزیع درصدی 03-3 -0جدول )

 خانه دار بیکار شاغل کشور
محصل و 

 دانشجو
 پاسخ معتبر بازنشسته

 5067 167 5967 2664 863 4662 ترکیه

 984 469 363 9566 767 4161 هند

تاجیکستان افغانستان و  4667 661 9269 765 661 576 

 428 464 768 9063 5067 4162 کشورهای عربی

 907 266 2169 5862 764 4664 کشورهای اروپایی

 73 - 28 3 5562 1267 آمریکای التین

 247 467 95 5265 5065 4563 امریکا

 250 5162 263 4162 865 2361 کدامهیچ

 22 5966 461 10 461 2869 دهمگوش نمی

 2392 166 5464 2663 766 4461 جمع

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/240مقدار کای اسکوئر: 

به  دار درصدهای بیشتری را با توجه به داده های جدول باال پسند موسیقی  پاسخگویان در دو گروه فعالیت؛ شاغل و خانه

 خود اختصاص داده است.  

 )به تومان( ماهیانه خانوار درآمد)اولویت اول( حسب  کشورهاپاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی  نظر( توزیع درصدی 131 -0جدول )

 کشور
یك میلیون و 

 کمتر

تایك  یك بین

 نیم میلیون و

نیم  و بین یك

 میلیون تا دو

 بین دو تا دو و

 نیم میلیون

 از دو و بیش

 نیم میلیون
 پاسخ معتبر

 5041 763 766 5762 9263 9564 ترکیه

 914 462 667 5167 9462 93 هند

 578 968 5062 51 9265 93 افغانستان وتاجیکستان

 453 169 465 5868 9868 9169 کشورهای عربی

 902 5066 5569 2262 9965 2267 کشورهای اروپایی

 78 29 5561 25.7 9969 5069 آمریکای التین

 293 5161 5764 2469 2866 5462 امریکا

 201 367 369 5466 2667 9361 کدامهیچ

 53 - - 5167 9566 1266 دهمگوش نمی

 2718 766 3 5764 9263 9562 جمع

 13/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         4/144مقدار کای اسکوئر: 

 



 258/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 وضع تاهل)اولویت اول( حسب  کشورهاپاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی  نظرع درصدی ( توزی01-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر بدون همسر متاهل مجرد کشور

 5061 1 62 9965 ترکیه

 982 967 6668 2366 هند

تاجیکستان افغانستان و  5367 8967 664 578 

 421 967 67 2762 کشورهای عربی

 903 962 49 1968 کشورهای اروپایی

 73 461 9369 1662 آمریکای التین

 243 264 4266 11 امریکا

 250 5563 8361 766 کدامهیچ

 22 365 8869 5966 دهمگوش نمی

 2327 467 6562 9963 جمع

 2/3آماره کرامر:             331/3سطح معناداری:         9/231مقدار کای اسکوئر: 

 

ول باال پسند موسیقی  پاسخگویان مجرد بیشتر به موسیقی غربی) آمریکا، آمریکای التین و اروپا( با توجه به داده های جد

 .است
 )اولویت اول( حسب مذهب کشورهاپاسخگویان نسبت به مورد پسند بودن موسیقی  نظر( توزیع درصدی 02-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر سنی شیعه کشور

 5029 5567 7762 ترکیه

 913 5362 7067 هند

تاجیکستان افغانستان و  75 53 583 

 454 768 3569 کشورهای عربی

 234 5869 7268 کشورهای اروپایی

 76 167 3462 آمریکای التین

 296 369 3068 امریکا

 534 5 33 کدامهیچ

 22 461 3161 دهمگوش نمی

 2708 5265 7863 جمع

 10/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       0/60مقدار کای اسکوئر: 
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 ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی مورد پسند بودن موسیقی کشورها )اولویت دوم(03-3 -0جدول )
 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 9569 2864 324 موردی ذکر نشده

 5269 5067 964 ترکیه

 5469 5261 425 هند

 661 168 532 تانافغانستان و تاجیکس

 5264 5063 968 کشورهای عربی

 5069 3 904 کشورهای اروپایی

 463 469 541 آمریکای التین

 865 662 207 امریکا

 8. 8. 22 دهم گوش نمی

 - - 5 آذربایجان

 500 7864 2347 پاسخ معتبر

 - 5262 455 پاسخ بی

 - 4. 59 دانم نمی

 - 5266 424 جمع

 - 500 9982 جمع کل

 ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی مورد پسند بودن موسیقی کشورها )اولویت سوم(09-3 -0جدول )
 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق موارد

 1565 4466 5104 موردی ذکر نشده

 863 663 292 ترکیه

 664 166 577 هند

 167 1 580 افغانستان و تاجیکستان

 5065 767 237 کشورهای عربی

 865 662 203 کشورهای اروپایی

 966 965 501 آمریکای التین

 864 664 258 امریکا

 - - 5 هیچکدام

 8. 8. 22 دهم گوش نمی

 500 7864 2346 پاسخ معتبر

 - 5262 459 پاسخ بی

 - 4. 59 دانم نمی

 - 5266 426 جمع

 - 500 9982 جمع کل
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  داخلی مورد عالقه گانخوانند

 خواسته شد، خوانندگان داخلی مورد عالقة خود را به ترتیب اولویت )تا سه مورد( معرفی کنند. یانسخگواز پا
 (اول)اولویت  خواننده داخلی مورد عالقه( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 00-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق نام خواننده

 59.5 365 906 مرتضی پاشایی

 5564 863 268 محمد اصفهانی

 50 663 294 شجریانمحمدرضا 

 869 165 585 رضا صادقی

 169 966 529 محسن چاووشی

 165 966 520 علیرضا افتخاری

 466 962 507 محسن یگانه

 461 965 506 احسان خواجه امیری

 2 564 46 عقیلی ساالر

 568 562 40 مازیار فالحی

 5.6 565 98 مجید خراطها

 564 5 99 علی لهراسبی

 564 3. 92 الدین سراج حسام

 569 3. 90 مهدی احمدوند

 569 3. 90 عقیلیشادمهر 

 266 567 60 محمد علیزاده

 562 7. 28 تتلو

 565 7. 26 علی عبدالمالکی

 5 8. 24 حامد زمانی

 5 8. 29 علیرضا روزگار

 5 8. 29 حمید عسگری

 562 7. 28 شهرام شکوهی

 3. 8. 22 بخش بك جهانبا

 3. 6. 25 بنان استاد

 3. 6. 25 فرزاد فرزین

 561 5 91 شهرام ناظری

 3. 6. 20 بنیامین بهادری

 3. 6. 20 همایون شجریان

 3. 6. 20 میثم ابراهیمی
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 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق نام خواننده

 7. 6. 53 ناصر عبدالهی

 7. 1. 57 علیرضا قربانی

 8. 1. 56 بهنام صفوی

 6. 4. 54 ایرج بسطامی

 6. 4. 54 مجید اخشابی

 6. 4. 54 فریدون اسرایی

 6. 4. 54 یاس

 6. 4. 54 مهدی یراحی

 6. 4. 54 مطهر خالقی

 6. 4. 59 عقیلی

 6. 4. 59 عباس کمندی

 1. 4. 52 ابی

 1. 4. 52 پور رحمان

 1. 9. 55 عبدالحسین مختاباد

 1. 9. 55 حمدرضا شجریانم

 1. 9. 55 آشتیانی

 4. 9. 50 پور فرج علی

 4. 9. 3 امیر تاجیك

 4. 9. 3 خالدی دلسوز

 9. 2. 7 سامان جلیلی

 9. 2. 7 امید جهان

 9. 2. 7 سیروان خسروی

 9. 2. 8 یزدانی

 9. 2. 8 عصارعلیرضا 

 500 6369 2997 پاسخ معتبر

 - 6 205 دانمنمی

 - 366 929 خبدون پاس

 - 5165 150 موردی ذکر نشده

 - 9068 5094 جمع

 - 500 9982 جمع کل



 225/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

و صادقی پنج  محسن چاووشیبین خوانندگان داخلی پاشایی، محمد اصفهانی، شجریان،  با توجه به داده های جدول باال از

 . شده است نشان داده آنهاای هستند که بیشترین اقبال به  خواننده
 های کشور )اولویت اول(( توزیع درصدی خواننده داخلی مورد عالقه حسب استان06-3 -0جدول )

 استان

 

 نام خواننده

 تهران
سیستان و 

 بلوچستان

خراسان 

 رضوی
 لرستان کردستان اصفهان

آذربایجان 

 غربی
 مازندران خوزستان

پاسخ 

 معتبر

 906 263 5968 361 166 663 163 58 5065 2764 مرتضی پاشایی

 268 664 5963 262 465 266 5866 57 6 2362 اصفهانیمحمد 

 294 5069 3 868 765 469 5264 5069 967 9462 شجریان

 585 465 5162 465 169 762 2566 54 468 2267 رضا صادقی

 529 463 22 969 168 465 7. 5967 5262 9969 محسن چاووشی

 520 2568 1 - 769 - 568 5362 50 9462 علیرضا افتخاری

 507 5364 5467 166 166 466 3. 5866 864 2465 محسن یگانه

  احسان

 میریا خواجه
9265 666 56 5064 5269 168 967 666 666 506 

 46 59 661 262 661 262 661 661 - 1661 عقیلی ساالر

 98 5961 5067 5961 5662 268 268 5067 5067 5763 مجید خراطها

 99 365 2462 5162 9 - 3.5 9 5265 2462 علی لهراسبی

 90 - 90 50 5969 969 - 50 20 5969 علیزاده

الدین  حسام

 سراج
2765 965 5261 2563 364 669 669 669 669 92 

 90 2969 5969 969 969 668 668 2969 969 5668 عقیلی
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 استان

 

 نام خواننده

 تهران
سیستان و 

 بلوچستان

خراسان 

 رضوی
 لرستان کردستان اصفهان

بایجان آذر

 غربی
 مازندران خوزستان

پاسخ 

 معتبر

 60 51 - 668 568 - 769 5769 969 4668 محمد علیزاده

 28 - - - 968 - 5761 2366 5467 9969 تتلو

 26 868 - 5164 868 967 868 2663 5362 5561 علی عبدالمالکی

 24 462 769 769 - - 462 462 462 6668 حامد زمانی

 29 - 5864 768 768 469 - 2665 5864 5864 علیرضا روزگار

 29 5864 5864 469 469 - 768 - 5864 9064 حمید عسگری

 28 - - 2163 5565 - 2262 5565 968 2163 شهرام شکوهی

 22 365 5966 - 461 461 5762 2869 - 2268 بخش بابك جهان

 25 5469 467 - 467 - 467 467 5469 1264 استاد بنان

 25 361 - 467 - - - 2766 467 12.4 فرزاد فرزین

 20 90 21 1 - 1 20 50 - 1 بنیامین بهادری

 20 1 1 1 - - 1 51 - 61 همایون شجریان

 20 40 1 1 20 1 - 51 1 1 میثم ابراهیمی

 53 5061 5167 - - - 5167 9566 169 2565 ناصر عبدالهی

 57 - 5668 166 - 2262 5668 166 - 9969 علیرضا قربانی

 56 5261 5767 - - 669 5767 5767 - 21 ام صفویبهن

 54 865 - 865 2766 865 865 - 5469 2766 ایرج بسطامی

 54 865 - 865 - - - 5469 865 6469 مجید اخشابی

 54 - - - 865 - - 2564 - 8564 فریدون اسرایی

 54 2564 - 865 - 5469 - 5469 865 9168 یاس

 54 865 4263 - - - 865 - - 4263 مهدی یراحی

 54 - - - - 500 - - - - مطهر خالقی

 2554 763 5568 166 167 162 366 5165 862 9068 کل

 23/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       9/222مقدار کای اسکوئر: 



 229/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت اول( حسب محل سکونتخواننده داخلی مورد عالقه ( توزیع درصدی 04-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر روستا شهر خواننده

 906 2069 8368 مرتضی پاشایی

 268 2568 8769 محمد اصفهانی

 294 5861 7261 شجریانمحمدرضا 

 585 5363 7065 رضا صادقی

 529 2162 8467 محسن چاووشی

 520 2462 8167 علیرضا افتخاری

 507 9066 6364 محسن یگانه

 506 5165 7463 احسان خواجه امیری

 46 59 78 عقیلی ساالر

 98 9867 6262 مجید خراطها

 99 2562 8767 علی لهراسبی

 90 20 70 علیزادهمحمد 

 92 5261 7861 سراج الدین حسام

 90 9668 6969 عقیلیشادمهر 

 60 51 71 محمد علیزاده

 28 5565 7763 تتلو

 26 2663 8965 علی عبدالمالکی

 24 769 3568 حامد زمانی

 29 2568 8769 روزگار علیرضا

 29 2665 8963 حمید عسگری
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 پاسخ معتبر روستا شهر خواننده

 28 5467 7162 شهرام شکوهی

 22 461 3161 بخش جهانبابك 

 25 5469 7168 استاد بنان

 25 361 3061 فرزاد فرزین

 20 40 60 بنیامین بهادری

 20 - 500 همایون شجریان

 20 90 80 میثم ابراهیمی

 53 2669 8968 صر عبدالهینا

 57 2262 8867 علیرضا قربانی

 56 5261 7861 بهنام صفوی

 54 5469 7168 ایرج بسطامی

 54 2564 8766 مجید اخشابی

 54 - 500 فریدون اسرایی

 54 865 3263 یاس

 54 5469 7168 مهدی یراحی

 54 10 10 مطهر خالقی

 2554 2061 8361 جمع

 11/3آماره کرامر:             332/3سطح معناداری:           9/69مقدار کای اسکوئر: 

 

 )اولویت اول( حسب جنسخواننده داخلی مورد عالقه ( توزیع درصدی 01-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر زن مرد خواننده

 906 1362 4067 مرتضی پاشایی

 268 4667 1962 محمد اصفهانی

 294 4966 1664 شجریانمحمدرضا 

 585 4365 1063 قیرضا صاد

 529 4269 1868 محسن چاووشی

 520 9769 6568 علیرضا افتخاری

 507 4568 1769 محسن یگانه

 506 6064 9366 احسان خواجه امیری



 221/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 پاسخ معتبر زن مرد خواننده

 46 4168 1469 عقیلی ساالر

 98 1465 4163 مجید خراطها

 99 4264 1866 علی لهراسبی

 90 4668 19.9 علیزادهمحمد 

 92 10 10 الدین سراج حسام

 90 1668 4969 عقیلی

 60 1769 4568 محمد علیزاده

 28 98 69 تتلو

 26 1868 4269 علی عبدالمالکی

 24 1462 4167 حامد زمانی

 29 9467 6162 علیرضا روزگار

 29 6366 9064 حمید عسگری

 28 4464 1166 شهرام شکوهی

 22 6966 9664 بخش بابك جهان

 25 2766 8564 بنان استاد

 25 4866 1264 فرزاد فرزین

 20 10 10 بنیامین بهادری

 20 11 41 همایون شجریان

 20 10 10 میثم ابراهیمی

 53 4864 1266 ناصر عبدالهی

 57 2867 8262 علیرضا قربانی

 56 1669 4967 بهنام صفوی

 54 4263 1865 ایرج بسطامی

 54 4263 1865 مجید اخشابی

 54 6469 9168 فریدون اسرایی

 54 4263 1865 یاس

 54 2766 8564 مهدی یراحی

 54 2564 8766 مطهر خالقی

 2554 4766 1564 جمع

 14/3آماره کرامر:             339/3سطح معناداری:         4/61مقدار کای اسکوئر: 
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 های سنیویت اول( حسب گروه)اولخواننده داخلی مورد عالقه ( توزیع درصدی 02-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر سال و بیشتر 03 سال 92تا  33 سال 22تا  11 خواننده

 906 166 4061 1963 مرتضی پاشایی

 268 2569 4367 2767 محمد اصفهانی

 294 9763 4169 5167 شجریانمحمدرضا 

 580 762 1264 9364 رضا صادقی

 529 465 4269 1968 محسن چاووشی

 520 9861 4861 51 تخاریعلیرضا اف

 508 3. 49 1665 محسن یگانه

 506 5269 4066 4862 احسان خواجه امیری

 46 9266 10 5864 عقیلی ساالر

 98 - 9867 6262 مجید خراطها

 99 9 4761 4761 علی لهراسبی

 90 969 2668 80 علیزادهمحمد 

 92 4066 10 364 الدین سراج حسام

 90 5668 6969 20 عقیلی

 60 668 4568 1568 محمد علیزاده

 28 - 968 3669 تتلو

 26 - 2663 8965 علی عبدالمالکی

 24 2067 4568 9861 حامد زمانی

 29 59 9467 1262 علیرضا روزگار

 29 768 4961 4867 حمید عسگری

 28 864 98 1166 شهرام شکوهی



 228/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 معتبر پاسخ سال و بیشتر 03 سال 92تا  33 سال 22تا  11 خواننده

 22 365 2869 6966 بخش بابك جهان

 25 75 361 361 استاد بنان

 25 467 9765 1865 فرزاد فرزین

 20 - 41 11 بنیامین بهادری

 20 51 11 90 همایون شجریان

 20 1 90 61 میثم ابراهیمی

 53 169 1863 9667 ناصر عبدالهی

 57 5668 2867 1166 علیرضا قربانی

 56 669 9861 1669 بهنام صفوی

 54 6469 2564 5469 ایرج بسطامی

 54 5469 10 9168 مجید اخشابی

 54 - 7168 5469 فریدون اسرایی

 54 - 2766 8564 یاس

 54 5469 10 9168 مهدی یراحی

 54 2564 1865 2564 مطهر خالقی

 2552 5665 4968 4069 جمع

 30/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:           1/026مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      227

 )اولویت اول( حسب میزان تحصیالتخواننده داخلی مورد عالقه ( توزیع درصدی 63-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر عالی دیپلم دبیرستان و ابتدایی و راهنمایی سوادبی خواننده

 904 43 9161 5961 2 مرتضی پاشایی

 261 2367 9761 2365 266 محمد اصفهانی

 294 9263 2867 9265 869 شجریانمحمدرضا 

 585 1962 9667 364 6. رضا صادقی

 525 4265 4669 363 568 محسن چاووشی

 553 2567 9867 9169 1 علیرضا افتخاری

 507 4765 9763 59 - محسن یگانه

 506 1967 94 5064 563 احسان خواجه امیری

 46 1262 2568 5864 768 ساالرعقیلی

 98 4766 4962 765 - طهامجید خرا

 99 8167 5265 5265 - علی لهراسبی

 23 4769 4769 964 - علیزاده

 92 2765 4066 21 669 الدین سراج حسام

 90 2969 60 5969 969 عقیلی

 60 10 41 969 568 محمد علیزاده

 28 1369 9969 864 - تتلو

 26 1868 2663 5164 - علی عبدالمالکی

 24 10 21 5668 769 حامد زمانی

 29 9064 1262 5864 - علیرضا روزگار



 223/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 پاسخ معتبر عالی دیپلم دبیرستان و ابتدایی و راهنمایی سوادبی خواننده

 29 4961 1262 469 - حمید عسگری

 28 8064 5761 864 968 شهرام شکوهی

 22 6762 2869 461 - بخش بابك جهان

 25 5469 9969 2967 2766 استاد بنان

 25 1264 9765 361 - رزاد فرزینف

 20 60 21 51 - بنیامین بهادری

 20 60 21 51 - همایون شجریان

 20 80 90 - - میثم ابراهیمی

 53 9566 4265 2669 - ناصر عبدالهی

 57 1166 9969 5565 - علیرضا قربانی

 56 10 10 - - بهنام صفوی

 54 2766 9168 2564 5469 ایرج بسطامی

 54 4263 4263 5469 - ابیمجید اخش

 54 8766 2564 - - فریدون اسرایی

 54 6469 9168 - - یاس

 54 8766 2564 - - مهدی یراحی

 54 2766 2564 9168 5469 مطهر خالقی

 2506 4963 9167 5864 263 جمع

 29/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/302مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      290

 )اولویت اول( حسب وضع فعالیتخواننده داخلی مورد عالقه ( توزیع درصدی 61-3 -0ل )جدو

 پاسخ معتبر بازنشسته محصل و دانشجو خانه دار بیکار شاغل خواننده

 904 569 2068 2366 361 9767 مرتضی پاشایی

 266 465 769 9562 766 4868 محمد اصفهانی

 295 5963 467 2364 467 4862 شجریان

 567 9 5469 2564 361 1567 رضا صادقی

 529 264 5863 5669 5967 4366 محسن چاووشی

 520 362 969 2769 969 1167 علیرضا افتخاری

 508 - 2561 2066 5562 4668 محسن یگانه

 506 761 2266 2461 761 9167 احسان خواجه امیری

 46 5063 768 2665 - 1469 عقیلی ساالر

 98 - 9264 2566 5662 2368 مجید خراطها

 99 - 5265 5162 365 6966 علی لهراسبی

 23 - 2465 2465 5862 9461 علیزاده

 92 5261 - 4967 965 4066 الدین سراج حسام

 90 - 668 9668 668 10 عقیلی

 60 - 2568 2969 50 41 محمد علیزاده

 28 - 1166 5565 968 2366 تتلو

 26 - 9067 5362 5164 9466 علی عبدالمالکی

 29 469 2568 9064 - 4961 حامد زمانی

 29 469 59 59 5864 1262 علیرضا روزگار



 295/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 خانه دار بیکار شاغل خواننده
محصل و 

 دانشجو
 پاسخ معتبر بازنشسته

 29 - 59 5864 768 6063 حمید عسگری

 28 968 5467 2262 5467 4464 شهرام شکوهی

 22 - 9567 5762 461 4161 بخش بابك جهان

 25 4263 467 2766 - 2967 استاد بنان

 25 - 2766 2967 2967 2967 فرزاد فرزین

 20 - 21 20 50 41 بنیامین بهادری

 20 50 20 90 - 40 همایون شجریان

 53 169 9667 5061 169 4265 میثم ابراهیمی

 57 - - 2262 5565 6668 ناصر عبدالهی

 57 166 5668 5565 5565 1166 علیرضا قربانی

 56 669 5261 669 669 6767 بهنام صفوی

 54 2766 865 9168 - 2766 ایرج بسطامی

 54 - 5469 2564 - 6469 مجید اخشابی

 54 - - 2564 865 8564 فریدون اسرایی

 59 - 9067 9761 - 9067 یاس

 54 - 2766 5469 - 1865 مهدی یراحی

 54 865 - 2564 - 8564 مطهر خالقی

 2033 165 5162 2164 769 4665 جمع

 22/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/932مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      292

 ماهیانه خانوار درآمد)اولویت اول( حسب خواننده داخلی مورد عالقه ( توزیع درصدی 62-3 -0جدول )

 خواننده
یك میلیون و 

 کمتر

یك  تا یك بین

 نیم میلیون و

نیم  و بین یك

 تا دومیلیون

 بین دو تا دو و

 نیم میلیون

 بیش از دو و

 نیم میلیون
 پاسخ معتبر

 235 663 5069 5861 92 9969 مرتضی پاشایی

 213 663 963 5469 9766 9669 محمد اصفهانی

 224 7 367 5366 9467 2868 شجریان

 567 865 6 2067 9168 9064 رضا صادقی

 553 5065 7.4 5165 9461 9563 محسن چاووشی

 558 6 5069 5662 2363 9866 علیرضا افتخاری

 506 364 364 5863 99 9062 محسن یگانه

 506 168 5064 2161 4066 5863 احسان خواجه امیری

 41 5166 5565 2262 2668 2464 ساالرعقیلی

 91 5564 263 5469 40 9564 مجید خراطها

 99 665 365 9069 4264 5265 علی لهراسبی

 27 - 865 2564 9168 9168 علیزادهمحمد 

 92 669 5166 5166 9464 2765 الدین سراج حسام

 23 5967 2068 964 4564 2068 عقیلی

 17 5862 5069 2866 95 5967 محمد علیزاده

 28 5467 2163 5467 2366 5467 تتلو

 26 868 868 4269 5164 2663 علی عبدالمالکی

 29 469 469 768 2665 1661 حامد زمانی

 25 - 361 9969 2967 9969 علیرضا روزگار



 299/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 خواننده
یك میلیون و 

 کمتر

یك  تا یك بین

 نیم میلیون و

نیم  و بین یك

 تا دومیلیون

 بین دو تا دو و

 نیم میلیون

 بیش از دو و

 نیم میلیون
 پاسخ معتبر

 22 461 - 2869 4063 2869 حمید عسگری

 28 - 54.7 5467 4464 2163 شهرام شکوهی

 22 2268 461 2869 9664 365 بخش بابك جهان

 25 361 2967 5469 9969 53 استاد بنان

 53 5061 - 5061 9566 4864 فرزاد فرزین

 20 50 20 20 91 51 بنیامین بهادری

 20 51 1 20 21 91 همایون شجریان

 20 20 20 90 21 1 میثم ابراهیمی

 53 51.7 - 5061 9566 4265 ناصر عبدالهی

 57 166 166 2262 4464 2262 علیرضا قربانی

 51 - 40 2668 2668 668 بهنام صفوی

 54 865 865 865 4263 9168 ایرج بسطامی

 54 865 - 9168 2564 9168 مجید اخشابی

 54 2766 2564 865 4263 - فریدون اسرایی

 54 - 5469 2766 10 865 یاس

 54 5469 865 5469 4263 2564 مهدی یراحی

 59 - - 9067 9067 9761 مطهر خالقی

 2019 769 362 5763 9461 2365 جمع

 16/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         2/221مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      294

 وضع تاهل)اولویت اول( حسب خواننده داخلی مورد عالقه ( توزیع درصدی 63-3 -0جدول )

مسربدون ه متاهل مجرد خواننده  پاسخ معتبر 

 901 963 1967 4269 مرتضی پاشایی

 261 664 8063 2266 محمد اصفهانی

 290 665 70 5963 شجریان

 585 263 6067 9669 رضا صادقی

 525 568 1562 4865 محسن چاووشی

 553 462 7264 5964 علیرضا افتخاری

 501 563 4766 4361 محسن یگانه

 506 563 1267 4169 احسان خواجه امیری

 41 763 8969 5867 ساالرعقیلی

 98 268 4962 1465 مجید خراطها

 99 9 1561 4161 علی لهراسبی

 90 - 9668 6969 علیزاده

 92 364 7861 965 الدین سراج حسام

 90 969 8668 20 عقیلی

 60 1 4769 4668 محمد علیزاده

 28 - 2262 8867 تتلو

 26 967 4662 10 علی عبدالمالکی

 24 462 6261 9969 حامد زمانی

 29 - 1661 4961 علیرضا روزگار

 29 - 6162 9467 حمید عسگری



 291/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 پاسخ معتبر بدون همسر متاهل مجرد خواننده

 28 - 1563 4765 شهرام شکوهی

 25 467 53 8662 بخش بابك جهان

 25 467 7168 361 بنان استاد

 25 467 4263 1264 فرزاد فرزین

 53 - 4864 1266 ریبنیامین بهاد

 20 - 80 90 همایون شجریان

 20 - 40 60 میثم ابراهیمی

 57 166 8262 2262 ناصر عبدالهی

 57 - 10 10 علیرضا قربانی

 56 - 10 10 بهنام صفوی

 54 865 8766 5469 ایرج بسطامی

 54 - 8564 2766 مجید اخشابی

 54 865 1865 9168 فریدون اسرایی

 54 - 4263 1865 یاس

 54 865 10 4263 مهدی یراحی

 54 - 3263 865 مطهر خالقی

 2038 963 6569 9467 جمع

 20/3آماره کرامر:             331/3سطح معناداری:         4/206مقدار کای اسکوئر: 

 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      296

 ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی خواننده داخلی مورد عالقه )اولویت دوم(69-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی انی مطلقفراو خواننده

 769 1 568 مرتضی پاشایی

 363 163 200 محمد اصفهانی

 868 466 516 شجریانمحمدرضا 

 8 462 542 رضا صادقی

 462 266 76 محسن چاووشی

 165 965 504 علیرضا افتخاری

 869 464 548 محسن یگانه

 1 9 502 احسان خواجه امیری

 264 564 47 عقیلی ساالر

 267 568 18 مازیار فالحی

 564 7. 27 مجید خراطها

 269 564 46 علی لهراسبی

 565 8. 22 الدین سراج حسام

 2 562 45 مهدی احمدوند

 569 7. 28 عقیلی

 261 561 10 محمد علیزاده

 569 7. 28 تتلو

 568 5 91 علی عبدالمالکی

 5 6. 25 حامد زمانی

 569 7. 26 علیرضا روزگار



 298/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 569 7. 28 حمید عسگری

 3. 1. 57 شهرام شکوهی

 565 8. 29 بخش بابك جهان

 6. 4. 52 استاد بنان

 7. 1. 58 فرزاد فرزین

 262 569 41 شهرام ناظری

 568 5 91 بنیامین بهادری

 562 8. 21 همایون شجریان

 3. 6. 53 راهیمیمیثم اب

 6. 4. 59 ناصر عبدالهی

 564 3. 23 علیرضا قربانی

 7. 1. 58 بهنام صفوی

 8. 4. 51 ایرج بسطامی

 567 565 96 مجید اخشابی

 4. 2. 7 فریدون اسرایی

 1. 9. 55 یاس

 5 6. 20 مهدی یراحی

 9. 2. 8 مطهر خالقی

 2. 5. 4 شادمهر

 1. 9. 55 عباس کمندی

 6. 4. 52 ابی



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      297

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 9. 2. 8 پور رحمان

 1. 9. 55 عبدالحسین مختاباد

 1. 9. 50 شجریان

 2. 5. 4 آشتیانی

 2. 5. 4 پور فرج علی

 4. 2. 7 امیر تاجیك

 5. 5. 2 خالدی دلسوز

 1. 9. 50 سامان جلیلی

 1. 9. 55 امید جهان

 1. 9. 50 یسیروان خسرو

 2. 5. 4 یزدانی

 9. 2. 8 عصار

 500 60 2024 پاسخ معتبر

 - 763 233 موردی ذکر نشده

 - 168 532 دانم نمی

 - 363 999 بدون پاسخ

 - 5161 124 کدامهیچ

 - 40 5947 جمع

 - 500 9982 جمع کل

 



 293/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت سوم( مورد عالقهداخلی ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی خواننده 60-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 363 462 549 پاشاییمرتضی 

 761 966 529 یگانه محسن

 864 962 508 صادقی رضا

 865 965 509 اصفهانی محمد

 660 266 78 چاووشیمحسن 

 162 262 81 شجریان محمدرضا

 467 265 80 میریا خواجه احسان

 466 260 68 افتخاریعلیرضا 

 464 563 64 علیزاده محمد

 462 567 65 عقیلی ساالر

 266 565 98 فالحی مازیار

 264 560 91 وندداحم مهدی

 567 7. 26 لهراسبی علی

 568 8. 21 عسگری حمید

 566 8. 29 خراطها مجید

 566 8. 29 عبدالمالکی علی

 561 8. 22 ناظری شهرام

 5.1 6. 25 شکوهی شهرام

 561 6. 25 قربانی علیرضا

 561 6. 25 اخشابیمجید 

 562 1. 57 زمانی حامد

 562 1. 57 فرزین فرزاد



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      240

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 562 1. 57 بهادری بنیامین

 562 1. 57 صفوی بهنام

 565 1. 56 سراج الدین محسا

 565 1. 56 تتلو

 560 4. 54 روزگار علیرضا

 3. 4. 59 یراحی مهدی

 7. 4. 52 بخش جهان بابک

 7. 4. 52 عبدالهی ناصر

 7. 4. 52 کمندی عباس

 7. 9. 55 یاس

 8. 9. 50 بسطامی ایرج

 8. 9. 50 عصارعلیرضا 

 6. 9. 3 اسرایی فریدون

 6. 9. 3 تاجیک امیر

 6. 2. 7 بنان استاد

 6. 2. 7 شجریان همایون

 6. 2. 7 میابراهیمیثم 

 6. 2. 7 مختابادعبدالحسین 

 6. 2. 7 خالدی دلسوز



 245/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 4. 2. 6 خالقی مطهر

 4. 2. 6 جلیلی سامان

 4. 2. 6 جهان امید

 9. 5. 4 آشتیانیمصطفی 

 9. 5. 4 پور علی فرج

 9. 5. 4 خسروی سیروان

 2. 5. 9 پور رحمانایرج 

 2. 5. 9 یزدانیرضا 

 5. 0. 5 زیرک حسن

 500 4263 5448 پاسخ معتبر

 - 2366 337 ذکر نشدهموردی 

 - 5260 409 دانم نمی

 - 367 992 بدون پاسخ

 - 168 532 کدامهیچ

 - 1865 5321 جمع

 - 500 9982 جمع کل



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      242

 داخلی مورد عالقه موسیقی  های یا گروه انآهنگساز
 داخلی مورد عالقه )اولویت اول( آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 66-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق آهنگساز یا گروه موسیقی

 566 9. 55 محمد اصفهانی

 261 1. 58 محسن یگانه

 968 8. 21 رضا صادقی

 5165 965 509 گروه آرین

کگروه رستا  559 964 5666 

چاوشی محسن  58 .1 261 

امیری احسان خواجه  58 .1 261 

 962 8. 22 شهرام ناظری

 263 6. 20 مرتضی پاشایی

 266 1. 57 بهنام صفوی

 5964 268 35 گروه هفت

 569 9. 3 کر

 569 9. 3 بنیامین بهادری

 569 9. 3 ساالر عقیلی

 566 9. 55 علیزادهمحمد 

 567 4. 52 مجید انتظامی

ژادن آریا عظیمی  51 .4 262 

 169 565 96 بیات

 266 1. 57 چهارتار

 663 564 48 کامکار

 968 8. 21 آرین

 566 9. 55 عقیلی

دهم گوش نمی را هیچ کدام  51 .4 262 

 569 9. 3 گروه آفتاب

 500 2062 670 پاسخ معتبر

دانم نمی  5068 9566 - 

 - 9165 5579 بدون پاسخ

ی ذکر نشدهمورد  442 5965 - 

 - 8367 2632 جمع

 - 500 9982 جمع کل



 249/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

محمد اصفهانی، محسن یگانه، رضا صادقی، گروه آرین  های جدول باال از بین آهنگسازان یا گروه موسیقی؛ با توجه به داده

 . وجود دارد آنهاو گروه رستاک پنج موردی هستند که بیشترین اقبال به 
 های کشورداخلی مورد عالقه )اولویت اول( حسب استان درصدی آهنگساز یا گروه موسیقی ( توزیع64-3 -0جدول )

آهنگساز یا 

 گروه موسیقی
 تهران

و  سیتان

 بلوچستان

خراسان 

 رضوی
 لرستان کردستان اصفهان

ذربایجان آ

 غربی
 مازندران خوزستان

پاسخ 

 معتبر

محسن 

 یگانه
1767 - 163  - 5567 2961 - - 58 

 21 - 52 52 4 - 52 4 - 16 رضا صادقی

 509 5266 2269 563 5764 - 563 963 5 9863 گروه آرین

گروه 

 رستاک
4768 169 464 464 - 7 567 368 5868 559 

محسن 

 چاوشی
6468 - - 5866 - - - 163 5567 58 

احسان 

 امیری خواجه
1767 - - 2961 5866 - - - - 58 

شهرام 

 ناظری
1461 - - - 2268 365 - 59.6 - 22 

مرتضی 

 پاشایی
51 1 51 20 20 - 50 1 50 20 

بهنام 

 صفوی
5668 - 166 5668 - - - 166 1166 57 

 35 666 5866 - 666 5367 969 363 5265 2462 گروه هفت



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      244

آهنگساز یا 

 گروه موسیقی
 تهران

و  سیتان

 بلوچستان

خراسان 

 رضوی
 لرستان کردستان اصفهان

ذربایجان آ

 غربی
 رانمازند خوزستان

پاسخ 

 معتبر

آریا 

 نژاد عظیمی
70 - - - - - - 20 - 51 

 96 9665 5565 - - - 9969 769 267 769 بیات

 57 5668 166 - - - - 5668 - 6565 چهارتار

 48 - - - - 79 - - - 58 کامکار

 21 - 40 20 - - 4 56 7 52 آرین

 174 5567 5962 965 668 5567 667 167 967 98 کل

 34/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       9/691اسکوئر:  مقدار کای
 

 حسب محل سکونتداخلی مورد عالقه )اولویت اول(  ( توزیع درصدی آهنگساز یا گروه موسیقی61-3 -0جدول )

 آهنگساز یا گروه موسیقی
 پاسخ معتبر روستا شهر

 58 5866 7264 محسن یگانه

 21 7 32 رضا صادقی

 509 2064 8366 ه آرینگرو

 559 767 3562 گروه رستاک

 58 163 3465 چاوشیمحسن 

 58 - 500 امیری خواجهاحسان 

 22 9567 6762 شهرام ناظری

 20 - 500 مرتضی پاشایی

 57 2262 8867 بهنام صفوی

 35 363 3065 گروه هفت

 51 668 3969 نژاد آریا عظیمی

 96 5963 7665 بیات

 57 166 3464 چهارتار

 48 9662 6967 کامکار

 21 7 32 آرین

 174 5462 7167 کل

 24/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       1/93مقدار کای اسکوئر: 



 241/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت اول( حسب جنسداخلی مورد عالقه  آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع درصدی 62-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر زن مرد آهنگساز یا گروه موسیقی

 58 4562 1767 محسن یگانه

 21 44 16 رضا صادقی

 509 1464 4166 گروه آرین

 559 1064 4366 گروه رستاک

 58 1263 4865 چاوشیمحسن 

 58 1767 4562 امیری احسان خواجه

 22 1461 4161 شهرام ناظری

 20 10 10 مرتضی پاشایی

 57 2262 8867 بهنام صفوی

 35 60.4 9366 گروه هفت

 51 9969 6668 نژاد عظیمیآریا 

 96 4464 1166 بیات

 57 4464 1166 چهارتار

 48 4266 1864 کامکار

 21 47 12 آرین

 174 10 10 کل

 -آماره کرامر:             30/3سطح معناداری:         9/10مقدار کای اسکوئر: 

 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      246

 های سنی )اولویت اول( حسب گروهاخلی مورد عالقه د آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع درصدی 43-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر سال و بیشتر 03 سال 92تا  33 سال 22تا  11 آهنگساز یا گروه موسیقی

 58 5866 5866 6468 محسن یگانه

 21 52 92 16 رضا صادقی

 509 667 4866 4166 گروه آرین

 559 767 1064 4068 گروه رستاک

 58 - 1263 4865 چاوشیمحسن 

 58 163 4562 1263 امیری خواجهاحسان 

 22 461 9664 1365 شهرام ناظری

 20 50 91 11 مرتضی پاشایی

 57 5565 4464 4464 بهنام صفوی

 35 969 2169 8564 گروه هفت

 51 668 40 1969 نژاد عظیمیآریا 

 96 769 10 4568 بیات

 57 166 1166 9763 چهارتار

 48 761 9769 1962 کامکار

 21 52 12 96 آرین

 174 861 4567 1068 کل

 -آماره کرامر:             11/3سطح معناداری:         3/34مقدار کای اسکوئر: 



 248/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت اول( حسب میزان تحصیالتداخلی مورد عالقه  آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع درصدی 41-3 -0جدول )

 سوادبی آهنگساز یا گروه موسیقی
و ابتدایی 

 راهنمایی
 پاسخ معتبر عالی دیپلم دبیرستان و

 58 6468 9169 - - محسن یگانه

 21 16 92 52 - رضا صادقی

 509 1964 9163 5068 - گروه آرین

 552 1966 9963 5068 567 گروه رستاک

 58 1767 4562 - - چاوشیمحسن 

 58 6468 9169 - - امیری خواجهاحسان 

 22 13.5 9664 461 - شهرام ناظری

 53 6962 2565 5167 - مرتضی پاشایی

 57 6668 9969 - - بهنام صفوی

 35 6467 2861 666 565 گروه هفت

 51 6668 9969 - - نژاد آریا عظیمی

 96 1267 4568 166 - بیات

 57 8262 2867 - - چهارتار

 48 1565 2569 2569 664 کامکار

 21 67 24 7 - آرین

 172 1764 92 766 5 کل

 -آماره کرامر:             23/3سطح معناداری:         3/91مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      247

 )اولویت اول( حسب وضع فعالیتداخلی مورد عالقه  آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع درصدی 42-3 -0جدول )

 خانه دار بیکار شاغل آهنگساز یا گروه موسیقی
محصل و 

 دانشجو
 پاسخ معتبر بازنشسته

 58 163 2364 163 5567 4865 گانهمحسن ی

 21 7 96 7 52 96 رضا صادقی

 509 667 5966 2564 5068 4866 گروه آرین

 552 164 5665 2564 669 1063 گروه رستاک

 58 - 5866 2961 5866 4562 چاوشیمحسن 

 58 163 5567 2961 5866 4562 امیری خواجهاحسان 

 22 461 5762 2268 - 1461 شهرام ناظری

 20 - 90 20 20 90 مرتضی پاشایی

 57 166 9969 5565 5565 9763 بهنام صفوی

 35 262 99 5367 55 9465 گروه هفت

 51 - 5969 20 5969 1969 نژاد آریا عظیمی

 96 166 5364 5963 267 1769 بیات

 57 - 5668 166 166 8262 چهارتار

 48 265 2868 5463 2569 94 کامکار

 21 7 4 20 56 12 آرین

 179 461 2565 5764 5067 4169 کل

 -آماره کرامر:             21/3سطح معناداری:         3/69مقدار کای اسکوئر: 



 243/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 ماهیانه خانوار درآمد)اولویت اول( حسب داخلی مورد عالقه  آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع درصدی 43-3 -0جدول )

 آهنگساز یا گروه موسیقی
یك میلیون و 

 مترک

یك  تا یك بین

 نیم میلیون و

نیم  و بین یك

 تا دومیلیون

 بین دو تا دو و

 نیم میلیون

 بیش از دو و

 نیم میلیون
 پاسخ معتبر

 56 669 5767 21 9569 5767 محسن یگانه

 21 56 4 24 20 96 رضا صادقی

 33 5065 665 365 4564 9969 گروه آرین

 508 764 5069 5965 4565 2865 گروه رستاک

 58 - - 5567 4562 4865 چاوشیمحسن 

 58 5866 9169 5866 5567 5866 امیری خواجهاحسان 

 22 461 2268 2869 9664 365 شهرام ناظری

 53 169 169 2565 4864 2565 مرتضی پاشایی

 57 9763 5565 2262 2867 - بهنام صفوی

 76 167 167 9062 4563 5669 گروه هفت

 51 - 668 668 40 4668 نژاد عظیمیآریا 

 91 20 5469 20 9564 5469 بیات

 57 2867 5668 2262 2867 166 چهارتار

 44 461 - 5564 4161 9766 کامکار

 21 - 24 44 27 4 آرین

 169 367 367 5767 9861 2462 کل

 20/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         3/132مقدار کای اسکوئر: 

 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      210

 وضع تاهل)اولویت اول( حسب داخلی مورد عالقه  آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع درصدی 49-3 -0)جدول 

 پاسخ معتبر بدون همسر متاهل مجرد آهنگساز یا گروه موسیقی

 58 - 9169 6468 محسن یگانه

 21 4 40 16 رضا صادقی

 509 263 1869 9367 گروه آرین

 559 865 1167 9862 گروه رستاک

 56 - 10 10 چاوشی محسن

 58 163 4562 1263 امیری خواجهاحسان 

 25 - 1865 4263 شهرام ناظری

 20 - 41 11 مرتضی پاشایی

 58 - 4562 1767 بهنام صفوی

 35 969 9669 6064 گروه هفت

 51 - 6668 9969 نژاد عظیمیآریا 

 96 267 1769 9763 بیات

 57 166 1166 9763 چهارتار

 44 461 9664 1365 کامکار

 21 - 16 44 آرین

 187 961 4369 4862 کل

 -آماره کرامر:             20/3سطح معناداری:         6/32مقدار کای اسکوئر: 



 215/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 داخلی مورد عالقه )اولویت دوم( آهنگساز یا گروه موسیقی( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 40-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی قفراوانی مطل آهنگساز یا گروه موسیقی

 964 9. 50 محمد اصفهانی

 264 2. 8 محسن یگانه

 464 4. 59 رضا صادقی

 5168 564 46 گروه آرین

 5367 568 17 گروه رستاک

 268 2. 7 چاوشیمحسن 

 264 2. 8 امیری خواجهاحسان 

 964 9. 50 شهرام ناظری

 568 5. 1 مرتضی پاشایی

 264 2. 8 بهنام صفوی

 363 3. 23 گروه هفت

 5 5. 9 کر

 268 2. 7 بنیامین بهادری

 264 2. 8 ساالر عقیلی

 9.  5 علیزاده



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      212

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق آهنگساز یا گروه موسیقی

 264 2. 8 انتظامیمجید 

 5 5. 9 نژاد عظیمیآریا 

 862 6. 25 بیات

 965 9. 3 چهارتار

 167 1. 58 مکارکا

 965 9. 3 آرین

 5 5. 9 عقیلی

 568 5. 1 گروه آفتاب

 500 768 239 پاسخ معتبر

 - 5466 432 موردی ذکر نشده

 - 9566 5068 دانم نمی

 - 9165 5579 بدون پاسخ

 - 50 998 کدامهیچ

 - 3569 9083 جمع

 - 500 9982 جمع کل

 



 219/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 داخلی مورد عالقه )اولویت سوم( آهنگساز یا گروه موسیقیرصدی ( توزیع فراوانی مطلق و د46-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق آهنگساز یا گروه موسیقی

 264 5. 9 محمد اصفهانی

 669 2. 7 محسن یگانه

 965 5. 4 رضا صادقی

 55 4. 54 گروه آرین

 5964 1. 58 گروه رستاک

 468 2. 6 چاوشیمحسن 

 566 5. 2 امیری خواجهاحسان 

 468 2. 6 شهرام ناظری

 863 9. 50 مرتضی پاشایی

 963 5. 1 بهنام صفوی

 5567 4. 51 گروه هفت

 7.  5 کر

 669 2. 7 بنیامین بهادری

 264 5. 9 ساالر عقیلی

 566 5. 2 علیزادهمحمد 

 669 2. 7 انتظامیمجید 

 566 5. 2 نژاد عظیمیآریا 

 9.5 5. 4 بیات

 264 5. 9 چهارتار

 965 5. 4 کامکار

 566 5. 2 عقیلی

 500 967 528 پاسخ معتبر

 - 2464 729 موردی ذکر نشده

 - 9566 5068 دانم نمی

 - 9165 5579 بدون پاسخ

 - 165 582 کدامهیچ

 - 3662 9241 جمع

 - 500 9982 جمع کل



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      214

 مورد عالقه یخارج گانخوانند

 د.نن ذکر کنشاخارجی غیرایرانی را به ترتیب میزان عالقه ۀسه خوانندد ش خواسته یاناز پاسخگو
 مورد عالقه )اولویت اول(خواننده خارجی ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 44-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 162 561 10 مایکل جکسون

 161 566 19 ابراهیم تاتلس

 768 261 79 ر لوپزجنیف

 8 2 68 نانسی عجرم

 364 268 30 شکیرا

 3. 9. 3 مدونا

 269 8. 22 سلنیون

 263 7. 27 ابرو

 564 4. 59 ابی

 562 9. 55 لیدی گاگا

 466 569 44 ریحانا

 563 1. 57 جاستین بیبر

 168 566 14 سلنا گومز

 963 565 98 پیت بال



 211/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 فراوانی درصدی خالص رصدیفراوانی د فراوانی مطلق خواننده

 869 265 80 ادل

 5567 964 559 انریکه

 2 6. 53 جکسون

 563 1. 57 مایکل

 8. 2. 8 ماهسون

 561 4. 54 اینا

 7. 2. 7 سیبل

 564 4. 59 جاستین

 563 1. 57 امینم

 265 6. 20 حیفا

 567 1. 58 جنیفر

 3. 9. 3 الیسا

 162 561 10 دهد گوش نمی

 500 2769 311 رپاسخ معتب

 - 8568 2458 کدامهیچ

 - 500 9982 جمع کل



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      216

مایکل جکسون، ابراهیم تاتلس، جنیفر لویز، نانسی عجرم و  ؛ خوانندگان خارجیهای جدول باال از بین  با توجه به داده

 . در بین پاسخگویان دارند را  عالقههستند که بیشترین  خواننده ایپنج  شکیرا
 های کشورمورد عالقه )اولویت اول( حسب استانخواننده خارجی زیع درصدی ( تو41-3 -0جدول )

 تهران خواننده
و  سیتان

 بلوچستان

خراسان 

 رضوی
 لرستان کردستان اصفهان

ذربایجان آ

 غربی
 مازندران خوزستان

پاسخ 

 معتبر

 10 2 57 - 4 54 50 6 7 97 مایکل جکسون

 19 563 - 9366 5569 967 563 861 - 94 ابراهیم تاتلس

 79 52 52 966 467 862 862 5765 467 9065 جنیفر لوپز

 68 5463 5563 561 5563 6 5064 3 6 2764 نانسی عجرم

 30 5763 2969 969 867 5565 464 5565 464 5166 شکیرا

 22 5966 365 461 461 - 2869 365 - 9567 سلنیون

 27 - - 5068 6863 - 966 5068 - 865 ابرو

 59 - - - 868 - - 4662 868 9761 ابی

 44 - 2869 5762 - 365 269 365 5564 2268 ریحانا

 57 - 5565 5565 - 166 5668 166 - 10 جاستین بیبر

 14 166 563 5467 864 5467 369 59 563 9561 سلنا گومز

 98 5067 5067 2566 164 268 - 2469 5067 5961 پیت بال

 80 20 4.9 - 50 5766 168 865 469 90 ادل

 10 54 7 - 6 - 22 54 - 96 دهد نمیگوش 

 559 169 51 3. 464 5361 5066 5561 567 95 انریکه

 53 - 9667 - - - 169 169 - 1266 جکسون

 57 - 2867 5668 - 2262 166 2262 - 166 مایکل

 54 - - 5469 9168 - - 2564 865 2564 اینا

 57 5565 55.5 166 - 5565 5565 5565 - 9763 امینم

 20 - 20 - 1 21 40 50 - - حیفا

 58 163 5866 5567 5567 2961 - 2961 163 - جنیفر

 737 767 5268 861 766 5064 768 5264 967 2869 کل

 21/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       0/011مقدار کای اسکوئر: 



 218/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 حسب محل سکونتمورد عالقه )اولویت اول(  ( توزیع درصدی خواننده خارجی42-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر روستا شهر خواننده

 10 56 74 مایکل جکسون

 19 2067 8362 ابراهیم تاتلس

 79 5168 7469 جنیفر لوپز

 68 5863 7265 نانسی عجرم

 30 5763 7565 شکیرا

 22 461 3161 سلنیون

 27 4263 1865 ابرو

 59 5164 7466 ابی

 44 667 39.2 ریحانا

 57 5565 7763 جاستین بیبر

 14 864 3266 سلنا گومز

 98 5662 7967 پیت بال

 80 5865 7263 ادل

 559 51 71 انریکه

 53 - 500 جکسون

 57 2262 8867 مایکل

 54 2766 8564 اینا

 57 166 3464 امینم

 20 91 61 حیفا

 58 5567 7762 جنیفر

 10 7 32 دهد نمیگوش 

 737 5167 7462 کل

 21/3آماره کرامر:             339/3سطح معناداری:       6/93مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      217

 )اولویت اول( حسب جنسمورد عالقه ( توزیع درصدی خواننده خارجی 13-3 -0جدول )
 پاسخ معتبر زن مرد خواننده

 10 92 67 مایکل جکسون

 19 9167 6462 ابراهیم تاتلس

 79 47.2 1567 جنیفر لوپز

 68 1162 4467 نانسی عجرم

 30 4763 1565 شکیرا

 22 6762 9567 سلنیون

 27 4664 1966 ابرو

 59 5164 7466 ابی

 44 1269 4868 ریحانا

 57 6565 9763 جاستین بیبر

 14 10 10 سلنا گومز

 98 9264 6866 پیت بال

 80 4469 1168 ادل

 559 4663 1965 انریکه

 53 1863 4265 جکسون

 57 10 10 مایکل

 54 6469 9168 اینا

 57 2867 8262 امینم

 20 41 11 حیفا

 58 1263 4865 جنیفر

 10 17 42 دهد نمیگوش 

 737 4862 1267 کل

 12/3آماره کرامر:             30/3سطح معناداری:         1/31مقدار کای اسکوئر: 



 213/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 های سنی)اولویت اول( حسب گروهعالقه  مورد ( توزیع درصدی خواننده خارجی11-3 -0جدول )
 پاسخ معتبر سال و بیشتر 03 سال 92تا  33 سال 22تا  11 خواننده

 10 7 46 46 مایکل جکسون

 19 2664 9366 94 ابراهیم تاتلس

 79 6 9261 6564 جنیفر لوپز

 68 461 4369 4669 نانسی عجرم

 30 166 2763 6166 شکیرا

 22 5966 8268 5966 سلنیون

 27 5068 10 9369 ابرو

 59 2965 6561 5164 ابی

 44 - 2869 8268 ریحانا

 57 166 2867 6668 جاستین بیبر

 14 563 2465 8465 سلنا گومز

 98 765 5961 8764 پیت بال

 80 564 4263 1168 ادل

 559 169 9461 6062 انریکه

 53 169 6962 9566 جکسون

 57 - 9763 6565 مایکل

 54 865 2766 64.9 اینا

 57 - 5668 7969 امینم

 20 51 10 91 حیفا

 58 - 9169 6468 جنیفر

 10 94 97 27 دهد نمیگوش 

 737 762 9865 1468 کل

 3/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         1/196مقدار کای اسکوئر: 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      260

 )اولویت اول( حسب میزان تحصیالت مورد عالقه( توزیع درصدی خواننده خارجی 12-3 -0جدول )

 سوادبی خواننده
ابتدایی و 

 راهنمایی
 پاسخ معتبر عالی دیپلم دبیرستان و

 10 16 90 54 - مایکل جکسون

 19 9062 4561 2769 - ابراهیم تاتلس

 75 6164 2862 864 - جنیفر لوپز

 68 4669 4467 861 561 نانسی عجرم

 30 1668 9867 166 - شکیرا

 25 8564 361 53 - نیونسل

 27 4664 4263 865 966 ابرو

 59 9761 4662 5164 - ابی

 44 6966 9664 - - ریحانا

 57 6668 9969 - - جاستین بیبر

 14 1166 4266 563 - سلنا گومز

 96 81 2262 267 - پیت بال

 63 8667 2069 263 - ادل

 559 6161 9563 567 3. انریکه

 53 1266 4265 169 - جکسون

 57 4464 10 166 - مایکل

 54 8564 5469 5469 - اینا

 57 1166 9763 166 - امینم

 20 40 90 90 - حیفا

 58 1263 4562 163 - جنیفر

 10 44 24 22 50 دهد نمیگوش 

 739 1864 9969 764 3. کل

 20/3ر: آماره کرام            333/3سطح معناداری:         4/142مقدار کای اسکوئر: 



 265/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت اول( حسب وضع فعالیتمورد عالقه ( توزیع درصدی خواننده خارجی 13-3 -0جدول )

 خانه دار بیکار شاغل خواننده
محصل و 

 دانشجو
 پاسخ معتبر بازنشسته

 10 2 20 57 4 16 مایکل جکسون

 19 861 5569 2266 967 1468 ابراهیم تاتلس

 75 - 2862 5565 766 1965 جنیفر لوپز

 68 561 5664 2264 5064 4369 نانسی عجرم

 30 262 2166 5969 5464 4464 شکیرا

 22 365 461 2869 - 1365 سلنیون

 27 966 5068 9265 865 4664 ابرو

 59 5164 - 868 - 8663 ابی

 44 - 9567 5163 5966 9766 ریحانا

 57 166 1166 166 - 9969 جاستین بیبر

 19 - 4561 5165 5569 9265 سلنا گومز

 98 - 9867 268 5662 4962 پیت بال

 80 564 2469 865 5766 4766 ادل

 559 961 9065 5264 5066 4964 انریکه

 53 - 5167 2565 - 6962 جکسون

 57 - 166 9969 5565 10 مایکل

 54 - 5469 2766 2766 2766 اینا

 57 - 2262 166 2867 4464 امینم

 20 - 51 20 51 10 حیفا

 58 - 5567 2961 2961 4562 نیفرج

 10 4 6 90 52 47 دهد نمیگوش 

 731 269 2263 5664 5562 4862 کل

 21/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:         0/109مقدار کای اسکوئر: 
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 انه خانوارماهی درآمد)اولویت اول( حسب مورد عالقه ( توزیع درصدی خواننده خارجی 19-3 -0جدول )

 خواننده
یك میلیون و 

 کمتر

یك  تا یك بین

 نیم میلیون و

نیم  و بین یك

 میلیون تا دو

 بین دو تا دو و

 نیم میلیون

 بیش از دو و

 نیم میلیون
 پاسخ معتبر

 47 5064 265 2263 4568 2263 مایکل جکسون

 12 5561 - 21 9761 21 ابراهیم تاتلس

 87 5267 5561 2965 2361 2965 جنیفر لوپز

 61 662 466 2662 9269 9067 نانسی عجرم

 78 5069 168 29 9166 2169 شکیرا

 22 5966 461 9664 9664 365 سلنیون

 27 966 865 21 2766 9168 ابرو

 59 - 868 5164 1967 2965 ابی

 49 269 2969 2063 4661 8 ریحانا

 57 9969 5668 9969 5565 166 جاستین بیبر

 19 5962 168 94 9868 3.4 سلنا گومز

 98 5763 765 5763 4962 5067 پیت بال

 63 2568 5461 2069 2665 5864 ادل

 503 769 5065 2666 4569 5967 انریکه

 57 5668 166 5565 10 5668 جکسون

 58 5866 163 2961 4562 5567 مایکل

 54 5469 - 5469 10 2564 اینا

 58 5567 5866 9169 2364 163 امینم

 53 2565 - 5167 9667 2669 حیفا

 58 5866 5567 5866 9169 5866 جنیفر

 47 5064 769 2263 9969 21 دهد نمیگوش 

 782 52 764 2465 9662 5369 کل

 11/3آماره کرامر:             32/3سطح معناداری:         0/131مقدار کای اسکوئر: 



 269/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 وضع تاهل)اولویت اول( حسب مورد عالقه ( توزیع درصدی خواننده خارجی 10-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر بدون همسر متاهل مجرد خواننده

 10 4 12 44 مایکل جکسون

 12 5961 6164 2562 ابراهیم تاتلس

 79 966 9463 6564 جنیفر لوپز

 68 3 1262 9767 نانسی عجرم

 77 269 4063 1667 شکیرا

 22 365 8869 5966 سلنیون

 28 - 6668 9969 ابرو

 59 5164 8663 868 ابی

 44 - 2361 8061 ریحانا

 58 - 9169 6468 جاستین بیبر

 19 - 2769 8568 سلنا گومز

 98 - 2368 8069 پیت بال

 80 469 9469 6564 ادل

 559 3. 9763 6062 انریکه

 53 169 8968 2565 جکسون

 57 - 10 10 مایکل

 54 - 1865 4263 اینا

 57 - 5668 7969 امینم

 20 - 11 41 حیفا

 58 - 4865 1263 جنیفر

 10 50 62 27 دهد نمیگوش 

 732 967 4165 1565 کل

 27/0آماره کرامر:             000/0سطح معناداری:         8/591مقدار کای اسکوئر: 
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 )اولویت اول( حسب مذهبمورد عالقه ( توزیع درصدی خواننده خارجی 16-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر سنی شیعه خواننده

 43 5262 7867 مایکل جکسون

 10 54 76 ابراهیم تاتلس

 83 763 3565 جنیفر لوپز

 65 666 3964 نانسی عجرم

 83 5963 7665 شکیرا

 25 - 500 سلنیون

 27 - 500 ابرو

 52 769 3568 ابی

 49 5566 7764 ریحانا

 51 5969 7668 جاستین بیبر

 42 53 75 سلنا گومز

 96 5963 7665 الپیت ب

 80 2564 8766 ادل

 43 - 500 دهد نمیگوش 

 550 2567 8762 انریکه

 52 - 500 جکسون

 56 9569 6767 مایکل

 54 5469 7168 اینا

 51 668 3969 امینم

 20 21 81 حیفا

 58 9169 6468 جنیفر

 797 5966 7664 کل

 29/3آماره کرامر:             331/3سطح معناداری:       1/96مقدار کای اسکوئر: 



 261/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 مورد عالقه )اولویت دوم(خواننده خارجی ( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 14-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 9163 5063 967 موردی ذکر نشده

 266 7. 28 مایکل جکسون

 2 6. 20 ابراهیم تاتلس

 868 269 83 جنیفر لوپز

 165 561 12 نانسی عجرم

 6 567 65 شکیرا

 565 9. 55 مدونا

 6. 2. 6 سلنیون

 563 6. 53 ابرو

 4. 5. 4 ابی

 564 4. 54 لیدی گاگا

 968 565 97 ریحانا

 2 6. 20 جاستین بیبر

 165 561 12 سلنا گومز

 965 3. 92 پیت بال

 963 562 40 ادل

 669 563 61 انریکه

 5.5 9. 55 جکسون

 565 9. 55 مایکل

 569 4. 59 ماهسون

 562 4. 52 اینا

 8. 2. 8 سیبل

 566 1. 56 جاستین

 565 9. 55 امینم

 566 1. 56 حیفا

 561 4. 51 جنیفر

 1. 5. 1 الیسا

 500 9064 5021 پاسخ معتبر

 - 6366 2948 دهدگوش نمی

 - 500 9982 جمع کل

 



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      266

 مورد عالقه )اولویت سوم(خواننده خارجی و درصدی  ( توزیع فراوانی مطلق11-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق خواننده

 6364 2961 832 موردی ذکر نشده

 8. 2. 7 مایکل جکسون

 565 4. 59 ابراهیم تاتلس

 966 562 45 جنیفر لوپز

 567 6. 25 نانسی عجرم

 968 562 42 شکیرا

 6. 2. 8 مدونا

 9. 5. 9 سلنیون

 5 9. 55 ابرو

 1. 2. 6 ابی

 2. 5. 2 لیدی گاگا

 563 8. 22 ریحانا

 569 4. 51 جاستین بیبر

 962 565 96 سلنا گومز

 566 1. 57 پیت بال

 563 8. 22 ادل

 568 6. 53 انریکه

 4. 5. 4 جکسون

 1. 2. 6 مایکل

 9. 5. 9 ماهسون

 7. 9. 3 اینا

 4. 5. 1 سیبل

 565 4. 52 نجاستی

 7. 9. 3 امینم

 9. 5. 9 حیفا

 5 9. 55 جنیفر

 2. 5. 2 الیسا

 500 9963 5542 پاسخ معتبر

 - 6665 2290 دهدگوش نمی

 - 500 9982 جمع کل



 268/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 مورد عالقه یخارج های موسیقی آهنگسازان یا گروه

 شان ذکر کنند.را به ترتیب میزان عالقه مورد عالقه یخارج یقیموس  گروه یاآهنگساز سه شد  خواسته یاناز پاسخگو
 )اولویت اول( مورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 12-3 -0جدول )

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق آهنگساز یا گروه موسیقی

 665 4. 59 مایکل جکسون

 264 5. 1 جنیفر لوپز

 468 9. 50 گروه دی جی

 563 5. 4 جنیسن

 267 2. 6 لگدی

 666 4. 54 پینك فلوید

 563 5. 4 شکیرا

 168 4. 52 راک

 468 9. 50 ریحانا

 5268 7. 28 یانی

 563 5. 4 جاستین بیبر

 563 5. 4 ادل

 264 5. 1 انریکه

 264 5. 1 مك

 969 2. 8 دایرکشنوان 

 969 2. 8 باخ

 5567 8. 21 بتهوون

 264 5. 1 یکامتال

 563 5. 4 ریلکتس

 563 5. 4 کالیدرمن

 168 4. 52 موتزارت

 162 9. 55 مدرن تاکینگ

 563 5. 4 حبیب

 267 2. 6 امینم

 563 5. 4 نصرت بدر

 500 669 252 پاسخ معتبر

 - 3968 9560 بدون پاسخ

 - 500 9982 جمع کل



    شنیداری ایرانیان ةسنجش ذائق/      267

مایکل جکسون، جنیفر لوپز، گروه دی جی،  یا گروه موسیقی خارجی؛ از بین آهنگسازان مذکوربا توجه به داده های جدول 

 اند. جنیسن، لگدی و  پیتک فلوید پنج موردی هستند که بیشترین اقبال را از جانب پاسخگویان داشته


 های کشورمورد عالقه )اولویت اول( حسب استانآهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 23-3 -0جدول )

ز یا آهنگسا

 گروه موسیقی

 تهران

و  سیتان

 بلوچستان

خراسان 

 رضوی

 لرستان کردستان اصفهان

ذربایجان آ

 غربی

 مازندران خوزستان

پاسخ 

 معتبر

مایکل 

 جکسون
9067 - - 5164 - - - 1967 - 59 

گروه دی 

 جی
500 - - - - - - - - 50 

 54 865 865 - 865 - 865 2564 - 10 پینك فلوید

 52 - 1769 - - - - - - 4568 راک

 50 - 80 50 - - - 50 - 50 ریحانا

 28 5565 - - 968 2262 864 5467 - 4068 یانی

 21 - 96 - 4 - 4 4 7 44 بتهوون

 52 - 7969 - - - - - - 5668 موتزارت

مدرن 

 تاکینگ
1461 - 365 5762 - - - - 5762 55 

 594 461 9066 8. 262 461 6 861 561 4261 کل

 



 263/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 مورد عالقه )اولویت اول(آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 21-3 -0جدول )

 حسب محل سکونت

 پاسخ معتبر روستا شهر آهنگساز یا گروه موسیقی

 59 868 3269 مایکل جکسون

 50 90 80 گروه دی جی

 54 - 500 پینك فلوید

 52 10 10 راک

 50 50 30 ریحانا

 28 968 3669 یانی

 21 4 36 بتهوون

 52 769 3568 موتزارت

 55 - 500 مدرن تاکینگ

 594 5064 7366 کل

 94/3آماره کرامر:             333/3سطح معناداری:       4/22مقدار کای اسکوئر: 

 

 )اولویت اول( حسب جنسمورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 22-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر زن مرد آهنگساز یا گروه موسیقی

 59 4662 1967 مایکل جکسون

 50 60 40 گروه دی جی

 54 9168 6469 پینك فلوید

 52 4568 1769 راک

 50 20 70 ریحانا

 28 98 69 یانی

 21 47 12 بتهوون

 52 4568 1769 موتزارت

 55 365 3063 مدرن تاکینگ

 594 9767 6562 کل

 -آماره کرامر:             36/3معناداری:  سطح        1/1مقدار کای اسکوئر: 
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 های سنی )اولویت اول( حسب گروهمورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 23-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر سال و بیشتر 03 سال 92تا  33 سال 22تا  11 آهنگساز یا گروه موسیقی

 59 5164 9067 1967 مایکل جکسون

 50 - 40 60 گروه دی جی

 54 5469 4263 4263 پینك فلوید

 52 769 5668 81 راک

 50 - 90 80 ریحانا

 28 864 2163 6668 یانی

 21 20 96 44 بتهوون

 52 - 7969 5668 موتزارت

 55 5762 1461 2869 مدرن تاکینگ

 594 5064 9765 1561 کل

 -آماره کرامر:             34/3سطح معناداری:         20مقدار کای اسکوئر: 

 
 )اولویت اول( حسب میزان تحصیالتمورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 29-3 -0جدول )

 سوادبی آهنگساز یا گروه موسیقی
ابتدایی و 

 راهنمایی
 پاسخ معتبر عالی دیپلم دبیرستان و

 59 6561 9067 868 - مایکل جکسون

 50 10 10 - - گروه دی جی

 54 3263 - 865 - پینك فلوید

 52 9969 10 5668 - راک

 50 60 40 - - ریحانا

 28 8064 2262 864 - یانی

 21 12 40 4 4 بتهوون

 52 9969 6668 - - موتزارت

 55 1461 4161 - - مدرن تاکینگ

 594 1762 9167 162 8. کل

 -آماره کرامر:             21/3سطح معناداری:         21مقدار کای اسکوئر: 



 285/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 )اولویت اول( حسب وضع فعالیتمورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 20-3 -0جدول )

 خانه دار بیکار شاغل آهنگساز یا گروه موسیقی
محصل و 

 دانشجو
 پاسخ معتبر بازنشسته

 59 868 2965 868 - 6561 مایکل جکسون

 50 - - - 40 60 گروه دی جی

 59 868 2965 - 5164 1967 پینك فلوید

 52 769 9969 5668 21 5668 راک

 50 - 50 50 - 70 ریحانا

 28 - 9969 968 5565 1563 یانی

 21 20 52 56 4 47 بتهوون

 52 - 769 4568 - 10 موتزارت

 55 - 5762 - - 7567 مدرن تاکینگ

 599 6 5361 5061 367 1465 کل

 39/3آماره کرامر:             331/3سطح معناداری:         2/61مقدار کای اسکوئر: 

 

 ماهیانه خانوار درآمد)اولویت اول( حسب مورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 26-3 -0جدول )

 آهنگساز یا گروه موسیقی
یك میلیون و 

 کمتر

یك  تا یك بین

 نیم میلیون و

نیم  و بین یك

 میلیون تا دو

 ین دو تا دو وب

 نیم میلیون

 بیش از دو و

 نیم میلیون
 پاسخ معتبر

 59 868 - 9067 1967 868 مایکل جکسون

 50 - - 20 80 50 گروه دی جی

 54 2564 4263 5469 2564 - پینك فلوید

 52 769 - 769 4568 4568 راک

 50 - 20 20 10 50 ریحانا

 26 868 5561 2965 2663 9067 یانی

 29 2568 5864 2665 2665 7.8 بتهوون

 52 769 - 5668 6668 769 موتزارت

 50 50 50 10 90 - مدرن تاکینگ

 590 5067 5269 2965 9362 5466 کل

 32/3آماره کرامر:             331/3سطح معناداری:         9/09مقدار کای اسکوئر: 
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 وضع تاهل)اولویت اول( حسب مورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 24-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر بدون همسر متاهل مجرد آهنگساز یا گروه موسیقی

 59 - 6561 9761 مایکل جکسون

 50 - 40 60 گروه دی جی

 54 865 9168 1865 پینك فلوید

 52 - 9969 6668 راک

 50 - 40 60 ریحانا

 28 968 98 1369 یانی

 21 - 12 47 بتهوون

 52 - 7969 5668 ارتموتز

 55 - 4161 1461 مدرن تاکینگ

 594 561 48 1561 کل

 -آماره کرامر:             92/3سطح معناداری:         0/10مقدار کای اسکوئر: 

 

 )اولویت اول( حسب مذهبمورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی ( توزیع درصدی 21-3 -0جدول )

 پاسخ معتبر سنی یعهش آهنگساز یا گروه موسیقی

 55 - 500 مایکل جکسون

 3 - 500 گروه دی جی

 59 - 500 پینك فلوید

 52 - 500 راک

 7 - 500 ریحانا

 26 5362 7067 یانی

 25 - 500 بتهوون

 52 - 500 موتزارت

 55 - 500 مدرن تاکینگ

 529 465 3163 کل

 9/3آماره کرامر:             31/3سطح معناداری:       9/12مقدار کای اسکوئر: 



 289/      یداریسنجش ذائقه شن: پنجم بخش

 مورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 22-3 -0جدول )

 )اولویت دوم(

 فراوانی درصدی خالص فراوانی درصدی فراوانی مطلق آهنگساز یا گروه موسیقی

 8862 866 218 موردی ذکر نشده

 6. 5. 2 مایکل جکسون

 6. 5. 2 جنیفر لوپز

 9. - 5 گروه دی جی

 3. 5. 9 پینك فلوید

 9. - 5 شکیرا

 3. 5. 9 راک

 561 5. 1 ریحانا

 3. 5. 9 یانی

 265 2. 8 ادل

 3. 5. 9 انریکه

 567 2. 6 مك

 3. 5. 9 دایرکشنوان 

 567 2. 6 باخ

 264 2. 7 بتهوون

 6. 5. 2 متالیکا

 6. 5. 2 ریلکتس

 9. - 5 کالیدرمن

 9 9. 50 موتزارت

 6. 5. 2 مدرن تاکینگ

 6. 5. 2 حبیب

 562 5. 4 امینم

 500 363 999 پاسخ معتبر

 - 3065 9093 کدامهیچ

 - 500 9982 جمع کل
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 مورد عالقه آهنگساز یا گروه موسیقی خارجی( توزیع فراوانی مطلق و درصدی 133-3 -0جدول )

 )اولویت سوم(

 فراوانی درصدی خالص راوانی درصدیف فراوانی مطلق آهنگساز یا گروه موسیقی

 3068 5062 949 موردی ذکر نشده

 9. - 5 جنیسن

 9. - 5 پینك فلوید

 9. - 5 شکیرا

 1. 5. 2 یانی

 7. 5. 9 ادل

 569 5. 1 انریکه

 1. 5. 2 مك

 1. 5. 2 دایرکشنوان 

 565 5. 4 باخ

 1. 5. 2 بتهوون

 565 5. 4 متالیکا

 1. 5. 2 موتزارت

 1. 5. 2 حبیب

 565 5. 4 مینماِ

 500 5562 987 پاسخ معتبر

 - 7767 2334 کدامهیچ

 - 500 9982 جمع کل



 

 

 

 

 ضمیمه

 

 

 

 
  :مشخصات پاسخگو 
  :جنس 5-      مرد 2- 59.سال تولد:    ....       زن 
 میزان تحصیالت: 5-   بی سواد و ابتدایی2-  راهنمایی و  دبیرستان9- رشناسی   کاردانی و کا 

                          4-   کارشناسی ارشد و دکتری حوزوی 
 وضع تاهل  :5-            مجرد2-                 متاهل9-     )بدون همسر)فوت4-  بدون

 همسر)طالق(   
  :وضعیت فعالیت5-     بیکار2- وقت          شاغل تمام9-وقت      شاغل پاره4-بازنشسته 

 .......................... :دین / مذهب 
  :قومیت5-             فارس2-             ترک9-           کرد4-            عرب1-       بلوچ
6-       لر 

                 8-   گیلکی7-    مازنی3- ............................ :)سایر)لطفاً ذکر شود 
 خانوار ةدرآمد ماهیان    ............................   : 

 

 

 

بندی نتایج آن، در  تا از جمعذائقه شنیداری ایرانیان طراحی شده است دربارۀ  ای مطالعهه منظور این پرسشنامه ب
 اید، صمیمانه سپاسگزاریم. از اینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار دادهها استفاده شود ریزی برنامه
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دهید؟ های زیر را  چقدر انجام می معموالً در اوقات فراغتتان، هر یك از فعالیت  

 کم اصالً کارهای هنری در خانه  5 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً ورزش  2 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً سینمابه رفتن   9 طمتوس   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های تلویزیونی داخلی )سیما( تماشای شبکه  4 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های ایرانی شبکه خانگی ها و سریال تماشای فیلم  1 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً ای های تلویزیونی ماهواره تماشای شبکه  6 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های هندی تماشای فیلم  8 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً آمریکایی های یالو سر ها یلمف یتماشا  7 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً ای کره های یالسر یتماشا  3 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های غیردرسی مطالعه کتاب  50 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً مطالعه روزنامه یا مجله  55 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

52  
نقاشی،   های عکس، ها، نمایشگاه )موزه بازدید از مراکز فرهنگی

 خوشنویسی و ...( کاریکاتور، 
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً تماشای تئاتر  59 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً ها و مراکز خرید قدم زدن در خیابان  54 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های موسیقی رفتن به کنسرت  51 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً رفتن به پارک و شهربازی  56 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً ها رفتن به کافی شاپ  58 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً سم مذهبیشرکت در جلسات یا مرا  57 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً رفتن به سفر زیارتی  53 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً رفتن به سفر  غیرزیارتی  20 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های کامپیوتری و موبایلی انجام دادن بازی  25 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً کانات فیلم و عکس تلفن همراهاستفاده از ام  22 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های مذهبی فعالیت در هیات  29 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً )موسیقی، ادبی و ...(های فرهنگی هنری فعالیت در کانون  24 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های بسیج فعالیت در پایگاه  21 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های داوطلبانه )خیریه، محیط زیست و ...( فعالیت در گروه  26 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً ها و احزاب سیاسی فعالیت در گروه  28 متوسط   زیاد خیلی زیاد 



 288/      ضمیمه

 کنید؟ ای استفاده می های ماهواره کهشما در اوقات فراغتتان برای مقاصد ذیل، چقدر از موبایل و اینترنت و شب

 کم اصالً های اینترنتی خبری دیدن سایت  21 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های اینترنتی تخصصی دیدن سایت  22 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً دانلود بازی، فیلم، موسیقی و عکس  33 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالًکردن )گیم(  بازی  31 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً بوک، توییتر و ...( )فیس های اجتماعی مجازی  حضور در شبکه  32 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً )تلگرام و ...( های اجتماعی موبایلی استفاده از شبکه  33 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً سی، یورونیوز و ...( بی های سیاسی )بی تماشای خبر و برنامه  39 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً وان، ...( )جِم، فارسیتماشای فیلم و سریال   30 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً (ای دینی)اهل بیت، نور، محبت...  های ماهواره تماشای شبکه  36 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

34  
زندگی )آشپزی، روانشناسی، بهداشت و  های سبك تماشای برنامه

 سالمت، دکوراسیون منزل و ...(
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های ورزشی تماشای برنامه  31 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های مستند تماشای برنامه  32 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 
 / ساعت نیم کمتر از = صفر/   خیلی کم=  اصالً)  دهید؟ های زیر را چقدر انجام می فعالیتهر یك از  متوسط به طورروزانه، 

 ساعت( 9/      خیلی زیاد=  بیشتر از  ساعت 9تا  2/   زیاد=  ساعت 2تا  5/    متوسط =  ساعت 5تا  کم= نیم

 کم اصالً گوش دادن به رادیو پیام یا رادیو آوا  93 متوسط   زیاد  ادخیلی زی  

 کم اصالً گوش دادن به تالوت قرآن  91 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً گوش دادن به مداحی  92 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً کالم ایرانی گوش دادن به موسیقی سنتی بی  93 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً کالم ایرانی گوش دادن به موسیقی پاپ بی  99 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 اصالً )آذری، کردی، لری، ...(های محلیگوش کردن به موسیقی  90 کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد   

96  
های سنتی ایرانی )شجریان، ناظری،  گوش دادن به موسیقی و تصنیف

 سراج، قربانی، عقیلی و ...(
 اصالً   کم متوسط زیاد  خیلی زیاد   

 کم اصالً پ ایرانی)اصفهانی، صادقی و ...(گوش دادن به موسیقی پا  94 متوسط    زیاد   خیلی زیاد 

91  
موسوم به  خارج از کشور شده درایرانی  پاپ  موسیقیگوش دادن به 

 آنجلسی )قمیشی، معین و ...( لس
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 
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 / ساعت نیم کمتر از ) اصالً = صفر/   خیلی کم=  دهید؟ می های زیر را چقدر انجام هر یك از فعالیت متوسط به طورروزانه، 

 ساعت( 9/      خیلی زیاد=  بیشتر از  ساعت 9تا  2/   زیاد=  ساعت 2تا  5/    متوسط =  ساعت 5تا  کم= نیم

 اصالً فارسی غیررسمی)زیرزمینی( گوش کردن به موسیقی رپ  92 کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد   

 ه موسیقی کالسیك )بتهون، موزارت، ...(گوش دادن ب  03 اصالً    کم   متوسط  زیاد    خیلی زیاد   

 اصالً گوش دادن به موسیقی پاپ خارجی  01 کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد   

 اصالً گوش دادن به موسیقی رپ خارجی  02 کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد   

 اصالً گوش دادن به موسیقی جاز و راک خارجی  03 کم    متوسط    زیاد    خیلی زیاد   

 دهید؟ از چه طریقی به موسیقی گوش می

 کم اصالً رادیو  09 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً های تلویزیونی داخلی شبکه  00 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً ای های تلویزیونی ماهواره شبکه  06 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

04  
تاپ، کامپیوتر، موبایل  ز دوستان و آشنایان و پخش بر روی لپدریافت ا

 دستگاه پخش صوتی یا تلویزیون و
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً دانلود )بدون رایت( از اینترنت  01 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً حضور در کنسرت  02 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

63  
تاپ،  های موسیقی شبکه خانگی و پخش آن بر روی لپ خرید آلبوم

 کامپیوتر، دستگاه پخش صوتی یا تلویزیون
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً نوازندگی یکی از دوستان یاا عضای خانواده  61 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

ید:کن یانب یرز یها موافقت خود را با گزاره یزانلطفاً م  

 کم اصالً شناسم دوات و سازهای موسیقی را میا  62 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً شخصاً تجربه تمرین نوازندگی دارم  63 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً دهم چون غیرشرعی است. هیچ نوع موسیقی را گوش نمی  69 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً م چون غیرشرعی استده های غنایی را گوش نمی موسیقی  60 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

66  
دهم و معیارهای شرعی در این باره برایم  میرا گوش  یقیموس نوعهر 

 موضوعیت ندارد
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

64  
دهم چون تشخیص معیار شرعی در این  میرا گوش  یقیهرگونه موس

 باره برایم ممکن نیست
ًاصال  مک   متوسط   زیاد خیلی زیاد 



 

 / ساعت نیم کمتر از ) اصالً = صفر/   خیلی کم=  دهید؟ های زیر را چقدر انجام می هر یك از فعالیت متوسط به طورروزانه، 

 ساعت( 9/      خیلی زیاد=  بیشتر از  ساعت 9تا  2/   زیاد=  ساعت 2تا  5/    متوسط =  ساعت 5تا  کم= نیم

61  
قطعه موسیقی، صدای زن همراه خواننده یا خوانندگان مرد اگر در یك 

 دهم باشد، گوش می
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

62  
زن وجود داشته باشد، گوش  یخوان تك یقی،قطعه موس یكاگر در 

 دهم یم
ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً کنم موسیقی را حین انجام دادن کارهایم گوش می  43 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً شوم هنگامی گوش دادن موسیقی به کار دیگری مشغول نمی  41 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً دهم موسیقی را در جمع خانواده گوش دهم ترجیح می  42 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً گوش دهم دوستانمرا در جمع  یقیموس دهم یم یحترج  43 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 کم اصالً گوش دهم در تنهاییرا  یقیموس دهم یم یحترج  49 متوسط   زیاد خیلی زیاد 

40  

ام، آلبومی را منتشر یا کنسرتی  اگر خواننده یا گروه موسیقی مورد عالقه

را اجرا کنند، برای شنیدن آلبوم یا شرکت در کنسرت، هزینه هر چه 

 مپرداز باشد، می

ًاصال کم  متوسط   زیاد خیلی زیاد 

 

46  
اگر قرار باشد فقط یك نوع موسیقی گوش بدهید، به چه نوع موسیقی 

 دهید؟ گوش می
 راک رپ تلفیقی پاپ سنتی

 راک رپ تلفیقی پاپ سنتی دهید؟ در سفر، بیشتر چه نوع موسیقی گوش می  44

41  
، معموالً  به گوش دادن یخواننده برا یا یقیآلبوم موس یكدر انتخاب 

 کنید؟ یتوجه م ینظر چه کس
 خانواده

دوستان و 

 همکاران

ها )منتقدان،  رسانه

 جلد مجالت و ...(

معلمان، 

 اساتید و ...

 خودم

)به ذائقة خودم 

کنم( توجه می  

 تان ذکر کنید میزان عالقه  را به ترتیبخواننده سه   42
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عالقه ذکر  یزانم  یببه ترت تان رامحبوبسه نوازنده یا گروه موسیقی 

 یدکن
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