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بررسي عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعيـين جايگـاه آن در   
  اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران

  
  3حقيقي محمدباقر نوبخت*  2 محمود عزيزي*  1روح اهللا جعفري

  چكيده 
بررسي عوامل اثرگذار بـر فرهنـگ تئـاتر و تعيـين جايگـاه آن در اوقـات       هدف از مطالعه حاضر، 

نفر از مردم شهر تهران با ميـانگين   384. درآمد و پردرآمد شهر تهران بوده است فراغت اقشار كم
جهـت تجزيـه و   . درصد را تكميل كردند 80با روايي   ساخته سال، پرسشنامه محقق 28±1سني 

) كاي ـ اسكوئر (هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي ناپارامتريك  روشهاي تحقيق از  تحليل يافته
روزانـه از ميـزان سـاعات     ،درآمد اقشار پردرآمد نسبت به اقشار كم :ها نشان داد يافته. استفاده شد

در ايام فراغت به ديدن تئـاتر برونـد و    هستندبيشتر راغب همچنين  ند،بيشتري برخوردار فراغت
عنوان يك فعاليـت فراغتـي عامـل اثرگـذاري      تئاتر براي انتخاب آن به ته بليدر اين ميان، هزين

درآمد و پردرآمد، فاكتورهـايي چـون    در نهايت، تمامي افراد در هر دو قشر كم. شود محسوب نمي
، مشـكالت مـالي و تـرجيح دادن سـينما و     تنداشتن وقت، مشكالت شخصي و هزينه باالي بلي

  . علت نرفتن به تئاتر در ايام فراغت عنوان كردندتلويزيون نسبت به تئاتر را 
  .اقشار پردرآمد و فرهنگ، اوقات فراغت، تئاتر، اقشاركم درآمد :واژگان كليدي
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  مقدمه
كنـد كـه فـرد بـه هنگـام       هـايي را ذكـر مـي    فراغت، مفهوم سرگرمي و تفريحات و فعاليـت 

تـرين   اوقـات فراغـت نزديـك   . كنـد  آسودگي از كار عادي با شوق و رغبت به آنها رو مـي 
پيوند را با زندگي معنوي و فرهنگي افـراد دارد و ارتبـاط آن بـا حيـات معنـوي و فرهنگـي       

توانـد در اوقـات فراغـت همـان چيـزي را كـه        فـرد مـي   ، چراكـه گاتنگ اسـت جامعه نيز تن
). 1380وود،  هـي (پسندد انجام دهد، شخصيت نهايي خود را بازيابد و آن را ابـراز كنـد    مي

هـا در بحـث    دولـت . شود گر مي هاي فرد غالباً در عرصه اوقات فراغت جلوه بنابراين قابليت
وگرنه افراد خود  ،ها بايد امكاناتي را فراهم كنند ويژه براي خانواده به ،گذران اوقات فراغت

سياست فرهنگي . هايي را پيدا خواهند كرد از طريقي كه همواره به نفع جامعه نيست راه حل
بايد موجب ايجاد وسايل سودمند گـذران اوقـات فراغـت و راهنمـايي آنهـا بـراي انتخـاب        

  ). Dines & Erik, 2005(آزادانه آن وسايل باشد 
. شود و با ساير عناصر فرهنگ، ارتباطي متقابـل دارد  هنر، بخشي از فرهنگ قلمداد مي

تئاتر، بخشـي از  . هستدهنده فرهنگ نيز  كه عنصري فرهنگي است، آموزش قدر هنر همان
بـا هـر   . شود و با سـاير عناصـر و اجـراي فرهنـگ، ارتبـاطي متقابـل دارد       فرهنگ قلمداد مي

گيري ارتباط،  به سراغ فرهنگ انسان برويم، مقوم آن ارتباط است و بدون شكل تعريفي كه
هاي انساني جـاي   ترين ارتباط ريشه فرهنگ در دل ساده. پذير نيست پيدايش فرهنگ امكان

هنـر، خلقـي   . هاي انسـاني اسـت   تر شدن اين ارتباط دارد و تاريخ تمدن انسان، تاريخ پيچيده
هـا را جبـران كـرده و     هنر با ظرافت كامـل، نقـص ديگـر رسـانه     .است براي برقراري ارتباط
هـاي عميـق و ژرف بـر     پيـام . دهد ترين كار انسان است، صورت مي ايجاد ارتباط را كه مهم

نشينند و آنگاه كه جدالي از عمق و ژرف از باالترين درجـه ظرافـت برخـوردار     بال هنر مي
 ااين صور، ايجـاد معنـ  . اتر نمادين و شكيل استتئ. توان آن را بيان كرد شد، جز با تئاتر نمي

  ). 1386عظيمي (مايه ارتباط است  ، بناكرده و معن
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اوقـات  . هـا نيسـت   در نظريه نهادي، اوقات فراغت، مجزا از زنـدگي و قـوانين و نقـش   
اوقات فراغت . فراغت با جامعه، خانواده، كار، تربيت، مذهب، دولت و سازمان ارتباط دارد

جامعـه نظـامي   . كند ، پول و ساير لوازم است و اينها را ساختار جامعه فراهم ميمستلزم زمان
است كه نهادهاي آن با هم در ارتباط بوده و آنچه را كه براي تداوم يك نظـام الزم اسـت،   

  ). 1384سازمان ملي جوانان، (كند  فراهم مي
ي بـه تجديـد   اگر سـرگرم  :نظران برجسته اوقات فراغت معتقد است از صاحب» نومير«

هاي فراغتـي   توان آن را بخشي از فعاليت قوا يا مشاركت فرد در حد معيني منجر نشود، نمي
داند كه هدفي جز  ، تفريح را فعاليتي نسبتاً آزاد و اختياري ميوي. يا تفريحي محسوب كرد

. در تفريح، غير از كسب لذت و ايجاد رضايت، هدف ديگري مورد نظر نيست. خود ندارد
اسـت كـه بـا دگرگـوني      بـر ايـن بـاور   اعتقاد دارد و  مچنين به ارتباط فراغت و فرهنگه او

 :1380،مومونـدي (شود  جامعه و فرهنگ در طول تاريخ، فراغت هم دچار تحول شده و مي
برداشت افراد از فراغت و نحوه گذران اوقات فراغت برحسب شرايط اجتماعي و ). 43-42

اما در غالب جوامع و در شرايط اجتمـاعي مختلـف،    ،تاريخي و دوره زندگي متفاوت است
 چراكـه هـايي را نيـز در بـر دارد،     درآمـد، آسـيب   طـور بـالقوه در قشـر كـم     به اوقات فراغت

كنـد   هاي تفريحي و فرهنگي را در اوقات فراغت تشـديد مـي   هاي طبقاتي، نابرابري نابرابري
كـه از سـوي مـردم در زمـان     عوامل گوناگون اجتمـاعي بـر نـوع فعـاليتي     ). 1385سلگي، (

زماني كه فرد بيشترين وقت خود را با دوستان و يا . گذار است شود، تأثير فراغت انتخاب مي
تحت تأثير آنها خواسته يا ناخواسته فعاليتي را كه بيشتر مورد پسند  ،كند همكاران سپري مي

تخـاب او  همچنـين، محـل زنـدگي فـرد نيـز بـر نـوع ان       . كنـد  انتخـاب مـي   ،آن جامعه اسـت 
  ). Adams et al., 2005(تأثيرگذار است 

تئاتر در مقايسه با هنرهاي ديگر، مانند سينما همواره با مشكل جذب مخاطـب در ايـام   
اشاره داشت كـه   1هاي فرهنگي توان به واسطه در اين خصوص مي. فراغت روبرو بوده است

هـاي   هاي ديگر، از جمله سينما فعاليت زيادي دارنـد، ولـي در زمينـه تئـاتر واسـطه      در حوزه
از تئـاتر در  . در حوزه تئاتر، سياست فرهنگي وجـود نـدارد  . كنند فرهنگي، ضعيف عمل مي
اي و حتـي در مـتن زنـدگي اقشـار      هاي فراغتـي، تبليغـات رسـانه    آموزش و پرورش، پايگاه

                                                                                                                                                       
ها، تبليغـات،   عرصه بازار هنر، نهادهاي آموزشي، منتقدان هنري، خبرنگاران، ناشران، محافظان هنر، رسانه 1.

  رساني، فضاي شهري، حاميان هنر و دولت  اطالع
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كساني كـه هـيچ گونـه تعـاملي بـا      (در مورد نامخاطبان هنر . شود مردم، استفاده نميمختلف 
) هاي مختلف هنري از جمله تئاتر و يا ديگر هنرهاي نمايشي در اوقات فراغت ندارنـد  رشته
شـريعتي،  (عنوان فراموش شدگان و يا حذف شـدگان فرهنگـي يـاد كـرد      توان آنها را به مي

1385 .(  
چـرا تماشـاگران بـه مراتـب توجـه بيشـتري بـه تئاترهـاي         شود كه  اين سؤال مطرح مي

پسند در اوقات فراغت خـود دارنـد و تئاترهـاي هنـري قـادر بـه جلـب و جـذب عامـه            عامه
انـد، ظـرف    پسند با وجود آنكه مكان و فضـاي ثـابتي نداشـته    تئاترهاي عامه .مخاطبان نيستند

ها پيـدا كننـد و    شده در زمان فراغتي خانوادهاند جايگاه و مكاني تثبيت  مدتي كوتاه توانسته
يكـي از  . هاي كوچـك تئـاتر شـهر اسـت     هايشان همه به مراتب پر تماشاگرتر از سالن سالن
سـينما بـه مراتـب رسـانه     . كنـد  ترين داليل اين امر، به انتخاب سينماها ارتبـاط پيـدا مـي    مهم

هـاي   و گيشـه در خيابـان   تري است و حداقل ساختار و بنـاي آن بـا پـرده بـزرگ     پرمخاطب
هـاي   پسند با اجاره سـالن  بسياري از تئاترهاي عامه. اصلي شهر براي همه مخاطبان آشنا است

مخـاطبي كـه   . انـد  سينما، در واقع زحمت تبليغات و آشناسازي مخاطب و فضا را كم كـرده 
بينـد و از   پسند را روي پيشاني سينما مـي  هاي تئاترهاي عامه بنرها و پوسترهاي بزرگ و پرده

سينماها در سـطح  . داند كه قرار است وارد چگونه مكاني شود گذرد، مسلماً مي كنار آن مي
همين مسئله كمك زيادي به . تر هستند يافتني تر و دست اند و قابل دسترس شهر پراكنده شده

خواهد بـه   اما همين مخاطب وقتي مي. كند راحتي مخاطب و فضاي اجراي تئاتر براي او مي
شـود، چراكـه هـيچ     اتر شهر برود و گيشه و سالن را پيدا كند، كامالً سردرگم و گيج مـي تئ

  . اطالعي از اين محيط فرهنگي ـ هنري ندارد
هـاي   بـدون شـك بـه ژانـر و نـوع نمـايش       ،تـر از مكـان و فضاسـت    اي كـه مهـم   مسئله

رش و در چند دهـه اخيـر هـيچ تالشـي بـراي آمـوزش، تربيـت، پـرو        . گردد پسند برمي عامه
تئـاتر، هنـر تفكـر برانگيـز و     . عالقمندسازي مخاطبان تئاتر در ايام فراغت انجام نشده اسـت 

ها نيازمند مخـاطبي متفكـر و تأثيرپـذير     برداري از اين ويژگي تأثيرگذاري است و براي بهره
ترين انواع كمدي را براي تماشـا انتخـاب    ترين و نازل تماشاگران عام، كمدي و ساده. است
ظاهر برخي . اند ند، چراكه به خنديدن و سرگرم شدن به سبك تلويزيون عادت كردهكن مي

از اين آثار درست مثل طنزهاي تلويزيوني، انتقادي و اجتماعي اسـت و تماشـاگري كـه در    
تـأثيرترين   ترين و بـي  ترين، شعاري بسياري از روابط اجتماعي محدود شده با شنيدن سطحي
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برد و تئاتر و نمايش پيش  ميز سياسي و اجتماعي دارند، لذت ميگفتارهايي كه ظاهر انتقادآ
زمـاني چنـين   ) براي مثال، تخـت حوضـي  (كمدي ايراني . پندارد رويش را هم ارزشمند مي

امـا تئاترهـاي   . كـرد  كاركرد انتقادي داشت و از اين ابزار، استفاده مطلوب و مفيدي هم مـي 
جـذابيت كـاذب و موقـت در كارشـان بهـره      پسند امروزي از اين كـاركرد تنهـا بـراي     عامه
تـرين شـكل ممكـن،     پسـندد، بـه سـخيف    گيرند و تنها به تكرار گفتاري كه تماشاگر مي مي

  ). Lallias et al., 2007(كند  اكتفا مي
بنا بر نتايج پيمايش مراكز فرهنگي و هنري ايران، سهم مراكز هنـري از كـل مجموعـه    

در ايـن ميـان، سـهم تاالرهـاي نمايشـي در فضـاي       . درصد است 6/2مراكز فرهنگي كشور 
درصد است  4/0فرهنگي براي پر كردن بخشي از اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه، فقط 

تاالر نمايشـي بـه ايـن     8سالن سينما در شهر تهران، تنها  120كه در مقايسه با حدود بيش از 
يي در يـك منطقـه خـاص قـرار     مهم اختصاص داده شده كه اكثر اين تاالرها از نظر جغرافيا

درآمد با توجه به گنجـايش و بـاال بـودن     دارند و امكان حضور در آنها براي خانوارهاي كم
به همـين علـت، ايـن قشـر از جامعـه مجبـور هسـتند ايـن         . شود هزينه بليت، بسيار دشوار مي

. است نكته بسيار مهم، محدوديت سالن. كاالي فرهنگي را از سبد فراغتي خود خارج كنند
تنهـا چنـد سـالن     ،به جز مجموعه تئاترشهر ،ميليون نفر جمعيت دارد 15در تهران كه بالغ بر 

ــالن        ــد س ــهر و چن ــه ايرانش ــر، مجموع ــاالر هن ــدت، ت ــاالر وح ــه ت ــر از جمل ــدود ديگ مح
ها همگي در  اين سالن. خصوصي كه همه در محدوده طرح ترافيك هستند، وجود دارد نيمه

  ). 1386 موشتوري،(سمي تعطيل اعالم شده است، تعطيل هستند روزهايي كه در تقويم ر
بنابراين، عامل اقتصادي، فاصله جغرافيايي، نارسايي در اطـالع رسـاني، محـدود بـودن     

هاي نمايشي و محدوديت امكانات فرهنگي همگي مانع دسترسـي عمـوم مـردم     تعداد سالن
م با مخاطبـان خـود نيسـت، خالقيـت و     شود و از آنجايي كه تئاتر در مبادله مداو به تئاتر مي

هـاي   عنـوان يكـي از گزينـه    در نتيجـه، مخاطـب آن را بـه   . دهـد  پويايي خود را از دست مي
شـريعتي   ؛1365 ،وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي  (گزيند  پركننده ايام فراغت خود برنمي

1385 .(  
كنندگان از ايـن   استفاده :با توجه به مباحث مطرح شده در باال، پرسش اصلي اين است

در شهر تهران چه كساني هستند؟ و اين ابزار فرهنگي چه جايگـاهي  ) تئاتر(كاالي فرهنگي 
را در فضاي فراغتي خانوارها به خود اختصاص داده اسـت؟ عـالوه بـراين، روشـن سـاختن      
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عوامل تأثيرگذاري چون وضعيت اقتصادي و يا حتي فرهنگي بر نوع فعاليـت انتخـاب شـده    
به عبارتي ديگـر، ضـرورت   . هاي انجام اين تحقيق است ار مختلف، از ضرورتاز سوي اقش

اصلي اين بررسي اين اسـت كـه آيـا تئـاتر نـوعي فعاليـت بـراي پـر كـردن اوقـات فراغـت            
عنوان يك كاالي فرهنگي جايگاهي در اوقات فراغـت دارد، كـه    شود و آيا به محسوب مي

  .تا كنون نيز به اين امر پرداخته نشده است

  پيشينه پژوهش. 1
نشان داد كـه  » گذران اوقات فراغت مردم تهران«عنوان  با )1386( نتايج تحقيق هاشمي نژاد
زمان فراغـت مـردان بيشـتر از زنـان     . دقيقه است 263طور متوسط  به زمان فراغت براي افراد

يح اند و اكثـر آنـان تـرج    اعالم كرده 21 تا 20درصد افراد زمان فراغت را ساعت  53. است
افراد بهترين اوقات فراغـت خـود را   . دهند كه اوقات فراغت خود را با خانواده بگذرانند مي

ميـزان  . انـد  برشـمرده  )درصـد  64(و گوش كـردن بـه راديـو     )درصد 79(تماشاي تلويزيون 
هـا   دقيقه اسـت و آزمـودني   142طور متوسط  به روز براي هر فرد تماشاي تلويزيون در شبانه

مسـافرت، خوانـدن   . انـد  هـا انتخـاب كـرده    ترين برنامـه  عنوان پرمخاطب را بهسريال و اخبار 
، رفتن به تماشاي مسابقات ورزشي، مجله، گوش دادن به موسيقي، ورزش كتاب، روزنامه و

درصـد اوقـات افـراد جامعـه      2و  21، 12، 30، 35، 45، 58رفتن به سينما و تئاتر بـه ترتيـب   
شاخص وضعيت افراد مورد بررسـي جهـت گـذران    . استآماري را به خود اختصاص داده 

در گذران اوقات فراغت، دو پارامتر . درصد و در حد متوسط ارزيابي شد 51اوقات فراغت 
هـاي فراغتـي    هـاي فعاليـت   ها باعث شده اسـت كـه خـانواده    گراني و كمبود درآمد خانواده

  . متنوعي نداشته باشند
گيـر شـدن    همـه «عنـوان   بـا  )2005( همكـاران و  1هاي پژوهشي پيتساوس براساس يافته

شناسي مردهـا و   هاي اوقات فراغت در سطح جامعه، شيوه زندگي و مشخصات روان فعاليت
هاي هنري  درصد مردان به انواع فعاليت 53درصد زنان و  48 :دهد نشان مي» ها در يونان زن

هاي بيشـتري بودنـد،    فعاليت البته مردان نسبت به زنان داراي. پرداختند هاي آزاد مي در زمان
كسـاني كـه بـه انجـام     . سـالگي اسـت   35تـا   25در حالي كه كمترين ميزان مربوط به سنين 

دادنـد   پرداختند، ترجيح مي هاي هنري مثل سينما، تئاتر و موسيقي در ايام فراغت مي فعاليت
                                                                                                                                                       
1. Pitsavos  
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فراد كساني ترين ا فعال. هايي زندگي كنند كه زندگي در آنجا جريان داشت بيشتر در محيط
بودند كه داراي سطح تحصيالت باالتر و متعلق به قشر متوسط و يا بـاالتر جامعـه بـه شـمار     

  . روند هاي هنري مي در مجموع، مردان نسبت به زنان بيشتر به سمت فعاليت. آمدند مي
گـذران  «عنـوان   بـا  )2007( و همكـاران  1رودز. توسط ريـان اي  ي كهدر تحقيق ديگر

 انجام گرفت، »هاي محيطي و فردي كتورهاي مشاركت اجتماعي، دريافتفا: اوقات فراغت
عنوان يك فعاليت در زمان فراغت، ارتباطي با سطح طبقاتي  د كه انتخاب تئاتر بهشمشخص 

و يا شغلي ندارد و افراد با توجه به عالئق شخصي و تأثيرات محيطي به سـمت ايـن فعاليـت    
در نتيجـه،  . دهنـد  آن را در سبد فراغتي خود جاي ميروند و با توجه به امكانات موجود  مي

هاي نمايشي  اي براي ديدن و رفتن به سالن كننده سطح شغلي و درآمدي افراد، مالك تعيين
  . نيست

عنـوان يـك    به جايگاه مهم تئاتر به» تئاتر سياسي«در بخشي از كتاب  2زيگفرد ملشينگر
هاي هر شهر آلمان بعـد   روي خرابه: گويد يكند و م ابزار مهم فرهنگي و اجتماعي اشاره مي

تئـاتر اساسـاً يـك    . هاي تئاتر بودند هايي كه بنا شد، سالن از جنگ جهاني نخستين ساختمان
آورد و در مسـير   هـا و مناسـبات اجتمـاعي سـر برمـي      پديده فرهنگي است كه از دل خواسته

مديون جايگاه فرهنگي  اش را تطور حيات خود نيز همواره بخش مهمي از تأثيرات ارتباطي
اين اساس، تئاتر يكي از وسايل ارتباط جمعي و در نتيجه يك ابزار  بر. اش است و اجتماعي

كننـده مفيـد در ايـام     عنـوان يـك فعاليـت سـرگرم     توانـد بـه   شود و مي فرهنگي محسوب مي
هـاي آن،   نظر از اولويـت  ترين اهداف هر تئاتري، صرف يكي از مهم. فراغت به حساب آيد

امـا تئـاتر در   . اسـت سازي و جلب توجه مخاطبان در اوقات فراغـت آنـان    آموزش، سرگرم
بخـش مهمـي   . در حوزه جلب و جذب مخاطب داشته است فراوانيايران همواره مشكالت 

از مديريت تئاتر در جهـان بـه مبحـث جـذب مخاطـب در اوقـات فراغـت اختصـاص دارد         
)Pitsavos et al., 2005 .( سازي اجتماعي هنر تئـاتر يـك موضـوع بسـيار      نهادينهدر اين ارتباط

تـوان انتظـار    هاست در جامعه جهاني به فراموشي سپرده شده و طبيعتاً مـي  مهم است كه سال
داشت كه تئاتر به هيچ روي در جامعه نهادينه نشده و كمتر كسي نسبت به آن احساس نيـاز  

ارتبـاط  ). Lallias et al., 2007(» تكند و طبيعتاً بـا مشـكل دارا بـودن مخاطـب مواجـه اسـ       مي

                                                                                                                                                       
1. Ryan E. Rhodes  
2. Siegfried Melchinger  
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ها، معلومات، مجهـوالت، سـليقه، خواسـت و سـؤاالت او      مخاطب با نمايش بر اساس دانش
گيرد، در حقيقت زماني كه صحبت از بافت دريافـت و تفسـير و همـاهنگي آن بـا      شكل مي
از دهـد،   هاي وجودي اوست، آنچه اين بافت به تماشـاچي يـا مخاطـب تئـاتر مـي      پيچيدگي

ست كه بـه انـدازه احسـاس و    ا  اي شود و مخاطب آفريننده طريق او به فضاي جامعه وارد مي
  ). 1386عظيمي، (عقل خويش در آفرينش آن مؤثر است 

تأثير وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي بـر   «عنوان  با )2008( و همكاران 1تحقيق استر سرين
سـال تحـت تـأثير وضـعيت      25تـا   20نشـان داد كـه جوانـان    » سپري كردن اوقـات فراغـت  

هاي فرهنگـي و اجتمـاعي    اقتصادي و اجتماعي خانواده و محيط خود به سمت انواع فعاليت
كنند و افرادي هم كه به سطوح متوسط و يـا پـايين اجتمـاع تعلـق دارنـد و يـا        سوق پيدا مي

د از تـر مثـل بازديـ    هاي سـاده  داراي وضعيت اقتصادي مناسبي نيستند، بيشتر به سمت فعاليت
تـر   جوانـان مرفـه  . رونـد  تر است، مـي  هزينه ها و يا تماشاي تئاترهاي خياباني كه كم نمايشگاه

ماننـد اپـرا و تئاترهـاي     ،هـاي نمايشـي   هـاي خصوصـي، سـالن    بيشتر زمان خود را در گالري
نتيجه اين تحقيق گوياي آن است كـه وضـعيت اقتصـادي ـ اجتمـاعي      . گذرانند اي مي حرفه

كننده نوع فعاليت و ميـزان مشـاركت آنـان در انتخـاب نـوع فعاليـت فراغتـي         جوانان، تعيين
  . است

  شناسي روش. 2
  جامعه و نمونه آماري. 1-2

تعـداد كـل افـراد شـهر تهـران       2بر اساس اطالعات و آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران
تعداد بـا توجـه بـه    از ميان اين . نفر بوده است  8791378 هاي توابع بدون احتساب شهرستان

گيـري   در مورد نمونه. نفر انتخاب شدند 384 ،گيري معتبر و استاندارد كوكران فرمول نمونه
حد مطلوب اطمينان در ايـن پـژوهش هماننـد     كه اساس فرمول كوكران، قابل ذكر است بر

 Tدرصد در نظر گرفته شـده كـه در ايـن صـورت مقـدار       95 ،هاي انجام شده ساير پژوهش
  . است 96/1مساوي 

                                                                                                                                                       
1. Ester Cerin  
2 . http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1485 
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  گيري روش نمونه. 2-2

. آن اسـت  يهاي شناخت گروهي از مردم، گردآوري اطالعات از همه اعضا يكي از روش
هاي بزرگ مثل افراد مورد بررسي در تحقيق حاضر هزينه سـنگيني   اين شيوه در مورد گروه

در  ابراينبنـ . هاي زماني و هزينه، تقريبـاً غيرعملـي اسـت    در بر دارد و با توجه به محدوديت
اي بـه   گيري خوشـه  دليل گستردگي شهر تهران، اين شهر را بر اساس نمونه تحقيق حاضر، به

و از هـر منطقـه    كـرده  تقسـيم ) شـمال، جنـوب، مركـز، شـرق و غـرب     (منطقه جغرافيايي  5
  . هاي مورد نظر انتخاب شدند گيري تصادفي نمونه جغرافيايي با استفاده از روش نمونه

  2 1390در سال  1هاي استان تهران برآورد جمعيت شهرستان .1جدول 

 
1390جمعيت سال  1385جمعيت در سرشماري سال شهرستان

 كل روستايي شهريكل1389شهرستان1385شهرستان
 494771 399627 448864399627اسالمشهراسالمشهر 1
 267512 106860 242691135831پاكدشتپاكدشت 2
 8293140 103399 7975897872280تهرانتهران 3
 108081 25655 9805372398دماونددماوند 4
 677442 105736 614586508850رباط كريمرباط كريم 5

 328159 214816 82895 297711 ري 3ري 6

 42229 15813 3831122498شميراناتشميرانات 7
 570311 117103 517395400292شهريارشهريار 8
 262351 7862 238009230147قدسشهريار 9
 321820 47360 291960244600مالردشهريار 10
 43302 20441 3928418843فيروزكوهفيروزكوه 11
 598349 113126 542832429706ورامينورامين 12

 1134537510417967927408 12505750 

                                                                                                                                                       
از استان تهران جدا شده و استان البرز را به وجود  1389سه شهرستان ساوجبالغ، كرج و نظرآباد در سال . 1

  . اند آورده
  . جمعيت غيرساكن در جمعيت كل هر شهرستان لحاظ شده است. 2
شهرداري تهران سرشماري شده و جمعيـت آن   20عنوان منطقه  به 1385با توجه به اينكه شهر ري از سال . 3

همچنـين  . در شهرستان تهران لحاظ شده است، بنابراين جمعيت شهر ري در شهرستان ري منظور نشده است
  . روز مي شود و سرشماري انجام مي شود سال يك بار به 5اطالعات نفوس و مسكن هر 
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  شاخص تعيين قشر كم درآمد و پردرآمد. 3-2

ترين متغيرهاي اقتصادي هستند كـه مـورد توجـه     ها و نرخ تورم از جمله مهم قيمت شاخص
. گيران در حوزه بخش عمومي و هم در حوزه بخش خصوصـي اسـت   ريزان و تصميم برنامه

روزرساني نحوه محاسبه آن از اهميـت زيـادي برخـوردار     گيري و به دقت در اندازه بنابراين
انجـام شـود، تغييـر سـال پايـه در       دات اساسـي كـه بايـ   در اين خصوص يكي از اقدام. است
با گذشـت زمـان و بـا تغييراتـي     . گيري شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي است اندازه

كه در شرايط زندگي اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه، از جمله تغييـر در الگـوي مصـرف    
، نيازهـاي جديـد و   )دقدرت خريد افرا(خانوارها، تغييرات درآمدي ) تركيب سبد مصرفي(

هـاي زمـاني معينـي، سـال پايـه شـاخص        توليد و عرضه كاالهاي جديد الزم اسـت در دوره 
عنـوان   قـانون برنامـه پـنجم بـه     54مركز آمار ايران كه به استناد ماده . مذكور نيز منظور شود

سـال پايـه شـاخص    . مرجع اصلي آمار رسمي كشور از جمله نرخ تورم شـناخته شـده اسـت   
 1390سال پايـه  ) مبناي محاسبه نرخ تورم كشور(قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارها 

گزارش پيوست نتايج حاصل از محاسـبات شـاخص قيمـت كاالهـا و خـدمات      . تغيير يافت
بـر اسـاس سـال     1392و سـال   1391ماه سال  نوارهاي شهري كشور در فروردينخا مصرفي

درآمد و پردرآمـد   به همين منظور براي تعيين مالك قشر كم. است 1)1390سال(پايه جديد 
هاي بانك مركزي و سازمان آمار ايران، با توجه به نـرخ تـورم    براساس اطالعات و گزارش

د، افرادي كه درآمـد ماهيانـه آنهـا كمتـر از يـك      اعالم ش 1390درصدي كه در سال  5/31
افرادي كه درآمد آنها از مالك تعيـين شـده    درآمد و ميليون تومان بود در رديف اقشار كم

  . بيشتر بود، در رديف اقشار پردرآمد قرار گرفتند

  گيري ابزار اندازه. 4-2

رفتـه از سـؤاالت   برگ(سـاخته   هـا در تحقيـق حاضـر، پرسشـنامه محقـق      آوري داده ابزار جمع
 Leisure Time، پرسشـنامه  درصـد   1/80پرسشنامه اوقات فراغت فريدون تندنويس با روايي 

and Sports ”ISSP” سـاخته   ، پرسشـنامه محقـق  درصـد  95، صفانيا با روايي درصد 92با روايي
لزكي با » شناخت تماشاگر«ساخته  و پرسشنامه محقق درصد 85منتظري  »توسعه و ضرورت«

اين پرسشنامه جهت سنجش متغيرهاي تحقيق و با توجه به اهـداف  . است) درصد 90روايي 
                                                                                                                                                       
1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1789 
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ارزشي ليكرت، طراحـي و تنظـيم شـده     5پاسخ و با مقياس   تحقيق، به روش سؤاالت بسته ـ 
ي سـؤاالت مربـوط بـه اطالعـات فـرد     . 1: پرسشنامه آماده شده داراي دو بخش است. است

سـؤال   53پرسشـنامه شـامل   ). بسـته ـ پاسـخ   (سؤاالت مربوط بـه تحقيـق   . 2و  )بسته ـ پاسخ (
سـؤال و عوامـل    8: سـؤال، عوامـل اقتصـادي    7: سؤال، عوامل اجتماعي 9: عوامل فرهنگي(

بـراي ارزيـابي سـؤاالت ايـن     . بـا امكـان پاسـخ مناسـب اسـت     ) سؤال 29: فراغتي ـ فرهنگي 
در ايـن تحقيـق بـراي مشـخص     . شي ليكرت استفاده شده اسـت پرسشنامه از مقياس پنج ارز

ضريب پايايي . ده استشاز ضريب آلفاي كرونباخ استفاده  ،دن پايايي دروني پرسشنامهكر
  . به دست آمد درصد  80دروني پرسشنامه 

  روش آماري. 5-2

فراوانـي و درصـد   (هـاي آمـار توصـيفي     هاي مورد نظر از روش جهت تجزيه و تحليل متغير
كاي ـ اسكوئر در سـطح   (هاي ناپارامتريك  هاي پژوهش از آزمون و آزمون فرضيه) فراواني

05/0≤ p (استفاده شده است .  

  ي پژوهشها يافته. 3
درصـد از نمونـه تحقيـق را     2/44دهنـده بـه سـؤاالت،     نفر پاسـخ  384در اين تحقيق از ميان 

مربوط ) 1/72(درصد طبقات سني اند كه بيشترين  درصد را زنان تشكيل داده 8/50مردان و 
سـال بـه بـاال     65مربوط به طبقات سـني  ) 6/0(سال و كمترين درصد  29تا  18به طبقه سني 

هـم بـا    را درصـد  3/50درآمـد و   درصد از نمونه تحقيق را افـراد كـم   7/49همچنين، . است
ل و در درصد متأه 5/23درصد مجرد و  5/76اند كه در قشر پردرآمد  پردرآمد تشكيل داده

  ).2جدول (اند  درصد متأهل بوده 1/29درصد مجرد و  9/70قشر كم درآمد 

  پاسخگويان مشخصات فردي .2جدول 

 جنسيت
 كم درآمدپردرآمد

 درصد فراوانيدرصدفراواني
 7/59 787/41117مرد
 3/40 1093/5879زن

 100 187100196مجموع
 سن

 1 15/02سال14تا
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 مشخصات فردي پاسخگويان. 2 ادامه جدول

  كم درآمد پردرآمد  سن
 پردرآمد جنسيتدرصدفراواني

 6/6 103/513سال17تا15
 4/69 1388/13136سال29تا18
 9/20 363/1941سال54تا30
 2 15/04سال65تا55
 .  210سال به باال65

 100 187100196مجموع
 هلأوضعيت ت
 9/70 1435/76139مجرد

 1/29 445/2358هلأمت
 100 187100196مجموع

 6درصد افراد پردرآمـد در حـد متوسـط و     38دهد كه  نشان مي 3هاي جدول  همچنين يافته
درصـد زنـان    7/14درصـد مـردان و    3/42 .درصد آنها به ميزان زيادي اوقات فراغت دارند

درصـد افـراد در    34درآمـد   پردرآمد در حد كم اوقات فراغت داشتند و در ميان اقشار كـم 
درصـد مـردان    7/42درصد آنها خيلـي زيـاد اوقـات فراغـت دارنـد كـه        5/1حد متوسط و 

  ).3جدول (درآمد در حد متوسط اوقات فراغت داشتند  درصد زنان كم 4/35درآمد و كم

  توزيع فراواني داشتن فراغت در طول روز .3جدول 

كلي مرد زن فراواني درصد فراواني درصد فراواني گروه فعاليت درصد
20 3/18 19 1/23 39 9/20 خيلي كم

 پردرآمد

16 7/14 27 3/42 43 23 كم
48 77 23 2/28 71 38 متوسط
16 7/14 7 8/3 23 3/12 زياد
9 3/8 2 6/2 11 9/5 خيلي زياد

109 100 78 100 187 100 مجموع
19 1/24 24 5/20 54 6/27 خيلي كم

 كم درآمد

24 4/30 50 7/42 57 1/29 كم
28 4/35 35 9/29 67 2/34 متوسط
6 6/7 6 1/5 15 7/7 زياد
2 5/2 2 7/1 3 5/1 خيلي زياد
79 100 117 100 196 100 مجموع
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بيشترين درصد مربوط  ،هاي فراغتي ديگر يافته تحقيق نشان داد كه در اولين اولويت فعاليت
 ،هـاي فراغتـي   در دومـين اولويـت فعاليـت   . تماشاي تلويزيون و سپس رفتن به سـينما اسـت  

در سومين اولويت . بيشترين درصد مربوط به رفتن به تئاتر و سپس استفاده از كامپيوتر است
و بـا   رايانهبيشترين درصد مربوط به گوش دادن به موسيقي، استفاده از  ،هاي فراغتي فعاليت

  ). 4جدول (دوستان بودن است 

  هاي فراغتي توزيع فراواني الويت فعاليت .4جدول 

 اولويت
سوم دوم اول گروه فعاليت

فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد
23 3/12 13 7 11 1/9 رفتن به سينما

 پردرآمد

31 6/16 28 15 4 2/1 رفتن به تئاتر
27 4/14 18 6/9 13 7 هاي هنريفعاليت
19 2/10 18 6/9 11 9/5 مطالعه غيردرسي
36 5/19 4 2/1 8 4/3 تماشاي تلويزيون
9 8/4 13 7 11 9/5 ورزش كردن
9 8/4 38 3/20 31 6/16 گوش دادن به موسيقي
13 7 28 15 28 15 رايانهاستفاده از
7 7/3 1 9/5 17 1/9 قدم زدن
12 4/6 15 8 23 3/12 با دوستان بودن
1 5/0 1 5 24 8/12 ساير موارد

187 100 187 100 187 100 مجموع
24 2/12 13 7/10 11 6/5 رفتن به سينما

 كم درآمد

39 9/19 29 8/14 8 4/1 رفتن به تئاتر
33 8/16 16 2/8 11 6/5 هاي هنريفعاليت
13 6/6 21 7/10 11 6/5 مطالعه غيردرسي
39 9/19 6 3 10 1/5 تماشاي تلويزيون
9 6/4 19 7/9 10 1/5 ورزش كردن
15 7/7 35 9/17 27 8/13 گوش دادن به موسيقي
9 6/4 19 7/9 29 8/14 رايانهاستفاده از
6 1/3 16 2/8 27 8/13 قدم زدن
7 6/3 20 2/10 28 3/14 با دوستان بودن
2 1 2 1 24 2/12 ساير موارد

196 100 196 100 196 100 مجموع
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درآمـد بيشـترين درصـد مربـوط بـه       ، در قشر پردرآمد و كـم 5بر اساس جدول شماره 
درآمـد و پردرآمـد    گذرانـد و در قشـر كـم    هـاي تئـاتر، وقـت مـي     مردان است كه در سـالن 

 1/3درآمـد،   در قشر كم. گذرانند بيشترين درصد مربوط به زنان است كه در منزل وقت مي
 6/31درصد خيلي زياد و  8/4ط و در افراد پردرآمد، طور متوس به 1/31درصد خيلي زياد و 

درآمـد،   در قشر كـم . كنند تئاترهاي تلويزيوني را تماشا مي ها و تله درصد خيلي كم، نمايش
درصـد و در   7/3خيلـي كـم و در قشـر پردرآمـد،      7/32درآمـد،   درصد و در قشـر كـم   39
بـا توجـه بـه    . دهنـد  ي گوش مـي هاي نمايشي راديوي درصد خيلي زياد به برنامه 1درآمد  كم
درصـد خيلـي زيـاد و در افـراد      2/28درصـد خيلـي كـم و     6/9هـا، در قشـر پردرآمـد     يافته
درصد خيلـي كـم، نقـش تبليغـات را در رفـتن بـه        5/26درصد خيلي زياد و  2/8درآمد  كم

  ). 5جدول (اند  تئاتر در ايام فراغت مؤثر دانسته

  هاي فراغتي به تفكيك قشركم درآمد و پردرآمد درصد و فراواني درصد فعاليت .5جدول 

 محل گذران اوقات فراغت
 كم درآمد پردرآمد

 درصدفراواني درصدفراواني
 4/22 44 363/19هاي تئاترسالن

 8/12 25 192/10سينما
 2/11 22 119/5هاي فرهنگيكانون

 4/ 1 8 83/4خوابگاه دانشجويي
 8/13 27 419/21منزل
 2/8 16 233/12پارك

 7/7 15 119/5باشگاه ورزشي
 6/6 13 212/11مراكز خريد
 1/5 10 36/1كافي نت
 6/4 9 124/6كافي شاپ
 6/3 7 21/1ساير موارد
 100 196 187100مجموع

 ها و تله تئاترهاي تلويزيونيديدن نمايش
 1/29 57 596/31خيلي كم

 1/31 61 471/25كم
 1/31 61 554/29متوسط
 6/5 11 171/9زياد

 1/3 6 98/4خيلي زياد
 100 196 187100مجموع
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  هاي فراغتي به تفكيك قشركم درآمد و پردرآمد درصد و فراواني درصد فعاليت. 5ادامه جدول 

 درآمدكم پردرآمد  محل گذران اوقات فراغت
 درصدفراواني درصدفراواني

 هاي راديوييگوش دادن به نمايش
 7/32 64 7339خيلي كم

 5/26 52 4323كم
 6/28 56 471/25متوسط
 2/11 22 171/9زياد

 1 2 77/3خيلي زياد
 100 196 187100مجموع

 نقش تبليغات در رفتن به تئاتر در ايام فراغت
 5/26 52 186/9خيلي كم

 3/17 34 383/20كم
 26 51 451/24متوسط
 3/17 34 342/18زياد

 2/8 16 522/28خيلي زياد
 100 196 187100مجموع

بين احسـاس رضـايت از فراغـت بـا ميـزان اوقـات        توان دريافت كه مي، 6جدول  با توجه به
 دال بـر  ،در نتيجه، فرض صفر. داري وجود داردارابطه معن) =P ،908/29X2 ≥05/0(فراغت 
اي بـا ميـزان اوقـات فراغـت در قشـر       احساس رضايت از گذران اوقات فراغت رابطه  اينكه
احسـاس رضـايت از    اينكـه  شود و فرضيه يك تحقيـق مبنـي بـر    درآمد ندارد، تأييد نمي كم

گذران اوقات فراغت رابطه معناداري با ميزان اوقات فراغـت قشـر كـم درآمـد دارد، تأييـد      
  . شود مي

اسكوئر در خصوص رابطه رضايت از گذران اوقات فراغت با ميزان اوقات فراغت قشر  كايننتيجه آزمون  .6جدول 

  كم درآمد

شاخص
 متغير

df X2 Sig 

رابطه رضايت از گذران اوقات فراغت
 با ميزان اوقات فراغت قشر كم درآمد

16 908/29 001/0

بـا رفـتن بـه تئـاتر در اوقـات      ) هزينه بليت تئاتر(بين عوامل اقتصادي : دهد نشان مي 7جدول 
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 در نتيجه فرض صفر دال بر. تفاوت معناداري وجود ندارد) =P ،807/25 X2≤05/0(فراغت 
اي با رفتن به تئـاتر در اوقـات فراغـت     از ميان عوامل اقتصادي، هزينه بليت تئاتر رابطه اينكه

بـا رفـتن بـه تئـاتر در     ) هزينه بليت تئـاتر (همچنين، بين عامل اقتصادي . شود ندارد، تأييد مي
در نتيجه فـرض صـفر   . تفاوت معناداري وجود دارد) =P ،307/67 X2≥05/0(اوقات فراغت 

اي با رفـتن بـه تئـاتر در اوقـات      از ميان عوامل اقتصادي، هزينه بليت تئاتر رابطه اينكه دال بر
گـذار بـر    در نتيجه هزينه بليت تئاتر نسبت به سـينما عـاملي اثـر   . شود فراغت ندارد، تأييد مي

  .رفتن به تئاتر در ايام فراغت است

  تر با رفتن به تئاتر تئا تاسكوئر در خصوص ارتباط بين قيمت بليي نتايج آزمون كا .7جدول 

شاخص
 متغير

Df X2 Sig 

ارتباط بين قيمت بليط نسبت به سينما تئاتر
 با رفتن به تئاتر

25 807/25 418/0 

 001/0 25307/67ارتباط بين هزينه بليط تئاتر با رفتن به تئاتر

فراغـت   با رفتن به تئـاتر در اوقـات  ) جنسيت(بين عامل اجتماعي : دهد نتايج تحقيق نشان مي
)05/0≥P ،67/5 X2= ( تفاوت معناداري وجود ندارد) 8جدول .(  

  اسكوئر در خصوص ارتباط بين جنسيت با رفتن به تئاتر در ايام فراغت ينتايج آزمون كا .8جدول 

شاخص
 متغير

Df X2 Sig 

 338/0 567/5ارتباط بين جنسيت با رفتن به تئاتر

) =P ،643/83 X2≥05/0(بـه تئـاتر در اوقـات فراغـت     با رفـتن  ) تبليغات(بين عامل اجتماعي 
شـود و بـين عامـل اجتمـاعي      در نتيجه فرض صفر تأييـد نمـي  . تفاوت معناداري وجود دارد

) =P ،398/56 X2≥05/0(با رفـتن بـه تئـاتر در اوقـات فراغـت اقشـار كـم درامـد         ) تبليغات(
  .تفاوت معناداري وجود دارد
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ر در خصوص ارتباط بين تبليغات با رفتن به تئاتر در ايام فراغت اقشار پردرآمد و اسكوئ اينتايج آزمون ك .9جدول 

  كم درآمد

 شاخص
 متغير

Df X2 Sig 

ارتباط تبليغات با رفتن به تئاتر در ايام فراغت
 افراد پردرآمد

20 643/83001/0
ارتباط تبليغات با رفتن به تئاتر در ايام فراغت

 افراد كم درآمد
20 398/56001/0

با رفتن به تئاتر در اوقات ) هاي نمايشي در محدوده سكونت وجود سالن(بين عامل فرهنگي 
 در نتيجه فرض صفر دال بـر . تفاوت معناداري وجود دارد) =P ،191/69 X2≥05/0(فراغت  
هاي نمايشي در محدوده سكونت با رفتن به تئـاتر   از ميان عوامل فرهنگي، وجود سالن اينكه

  ).10جدول (شود  ت فراغت ندارد، تأييد نميدر اوقا

 هاي نمايشي در محدوده سكونت با رفتن به تئاتر اسكوئر در خصوص ارتباط بين وجود سالن ينتايج آزمون كا .10جدول 

 شاخص
 متغير

df X2 Sig 

هاي نمايشي درارتباط بين وجود سالن
 محدوده سكونت با رفتن به تئاتر

20 191/69 001/0

  

  
  در مورد عوامل مؤثر بر جايگاه تئاتر در اوقات فراغت) در حالت معناداري(خروجي مدل عملياتي نهايي  .1شكل 
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درآمـد داراي   ، مشـخص شـد كـه مـدل عمليـاتي در مـردان كـم       11با مشاهده جـدول  
همچنـين،  . تـرين ضـريب تعيـين اسـت     باالترين ضريب تعيين و زنان كم درآمد داراي پايين
حاكي از آن اسـت كـه اعمـال    ) 15/0(مقايسه ضرايب تعيين در جدول مذكور با مدل كلي 

  . متغير زنان باعث كاهش ضريب تعيين است

  مقايسه ضرايب تعيين چهار مدل عملياتي در اقشار كم درآمد و پردرآمد .11جدول 

 لويتوا ضريب تعيينمتغيررديف
 دوم315/0مردان پردرآمد1
 اول433/0مردان كم درآمد2
 سوم043/0زنان پردرآمد3
 چهارم028/0زنان كم درآمد4

  گيري و نتيجهبندي  جمع. 4
تئـاتر نسـبت بـه سـينما      تمورد اينكه از ميـان عوامـل اقتصـادي، هزينـه بليـ     نتايج تحقيق در 

هزينـه  (بين عامـل اقتصـادي    :دهد اي با رفتن به تئاتر در اوقات فراغت ندارد، نشان مي رابطه
اما در ديگر . با رفتن به تئاتر در اوقات فراغت تفاوت وجود ندارد) بليط تئاتر نسبت به سينما

اي بـا   تئـاتر رابطـه   تني بر اينكه از ميان عوامل اقتصادي، قيمت نسبي بليـ تحقيق مب هاي يافته
با رفتن به تئـاتر  ) قيمت بليط تئاتر(رفتن به تئاتر در اوقات فراغت ندارد، بين عامل اقتصادي 

  . در اوقات فراغت تفاوت وجود دارد
خانواده  دهد كه مردم تحت تأثير وضعيت اقتصادي و درآمد هاي تحقيق نشان مي يافته

افرادي كه به سـطوح  . روند هاي فرهنگي و اجتماعي مي و محيط خود به سمت انواع فعاليت
بيشـتر بـه    نيستند،متوسط و يا پايين اجتماع تعلق دارند و يا داراي وضعيت اقتصادي مناسبي 

هـاي   هـا، رفـتن بـه سـينما و يـا بـه فعاليـت        تر مثل بازديد از نمايشگاه هاي ساده سمت فعاليت
تئاتر در مقايسه بـا بلـيط سـينما بـه مراتـب بيشـتر        تهزينه بلي راكهپردازند، چ تر مي هزينه مك

هـاي   تـر و يـا بـه اصـطالح پردرآمـد بيشـتر زمـان خـود را در گـالري          امـا افـراد مرفـه   . است
گونـه   ايـن  تگذرانند كه البته هزينه بلي اي مي هاي نمايشي و تئاترهاي حرفه خصوصي، سالن

در نتيجـه ايـن وضـعيت اقتصـادي و يـا      . اسـت به بليط سينما بـه مراتـب بيشـتر     تئاترها نسبت
ها در انتخـاب   كننده نوع فعاليت فرهنگي و ميزان مشاركت خانواده درآمدي است كه تعيين
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آدامـز و   و) 2008( ايـن يافتـه بـا نتـايج اسـتر سـرين و همكـاران       . اسـت نوع فعاليت فراغتي 
ودند افرادي كه بـه سـطوح متوسـط و يـا پـايين اجتمـاع       كه عنوان كرده ب) 2005( همكاران

د، كمتـر بـه   يسـتن درآمد هستند و يـا داراي وضـعيت اقتصـادي مناسـبي ن     تعلق دارند و يا كم
روند، همخـواني داشـت و بـا نتـايج      هاي هنري پرهزينه مانند ديدن نمايش مي سمت فعاليت
هاي فرهنگي مانند رفـتن بـه    اليتدرآمد براي فع هاي كم كه خانواده) 1378( تحقيقات فريار

درآمـد و   هاي كـم  اكثر اوقات، خانواده. كنند، همخواني نداشت هاي نمايشي هزينه مي سالن
هاي  تر و بيشتر در سالن هزينه كه كم را اي يا پردرآمد براي ديدن نمايش، تئاترهاي غيرحرفه

تواند عـاملي اثرگـذار    مي تدر نتيجه قيمت بلي. كنند شوند، انتخاب مي فرهنگسراها اجرا مي
و  )1386(ايـن يافتـه بـا نتـايج تحقيـق مركـز آمـار       . براي نرفتن به تئاتر در ايام فراغت باشـد 

تئـاتر در تهـران مناسـب بـا درآمـدهاي       تكه عنوان كرده بودند قيمت بلي) 1383( پور الهام
يست كـه قيمـت   به آن معنا ن امامردم نيست و بايد فكري براي آن انديشيد، همخواني دارد، 

بـاال و پـايين    ،بايد پايين آورده شود و اصوالً در جوامع در حال توسعه مانند جامعه مـا  تبلي
تئاتر نبايد متوجه تماشاگران و يا هنرمندان تئاتر شود و تا وقتي كه مردم  تآوردن قيمت بلي

دولـت بايـد   نياز به تئاتر را احساس كنند و هزينه آن را در سبد اقتصادي خـود قـرار دهنـد،    
  . الزم را به اين هنر اختصاص دهد و مردم را به ديدن تئاتر تشويق كند يارانه

با رفتن به تئاتر در اوقات فراغت ) جنسيت(بين عامل اجتماعي  بر اساس نتايج تحقيق، 
درصـد زنـان تمايـل     3/5تنها  كه هاي توصيفي نشان داد همچنين، يافته. تفاوت وجود ندارد

درصد زنان به ميزان خيلـي كـم    35ن به تئاتر در ايام فراغت دارند و حدود زيادي براي رفت
اين تمايل را داشتند و با توجه به ضريب تعيين مدل مفهومي نشان داده شد كه زنان تـرجيح  

دهند تا در اوقات فراغت به تماشاي تلويزيون بپردازند و وقت خود را با دوسـتان سـپري    مي
درصـد بـه    7/8ان مردان نيز نتايج مشابه به زنان ديده شـد و تنهـا   از سويي ديگر در مي. كنند

روند كه آنها دليل عدم  درصد به ميزان خيلي كم به تماشاي تئاتر مي 28ميزان خيلي زياد و 
البته ميزان رفتن . عالقگي عنوان كردند استقبال از تئاتر را مشكالت مالي، نداشتن وقت و بي

 ت به زنان بيشتر است كه با نتايج تحقيقات شون بـرن و همكـاران  به تئاتر در ميان مردان نسب
كه عنوان كردند، ميزان مشاركت مردان در گـذران اوقـات فراغـت بيشـتر از زنـان      ) 2002(

  . بوده است، همخواني داشت
هـاي   همچنين، نتايج تحقيق در مورد ايـن كـه از ميـان عوامـل فرهنگـي، وجـود سـالن       
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 :دهد اي با رفتن به تئاتر در اوقات فراغت ندارد، نشان مي رابطهنمايشي در محدوده سكونت 
با رفتن به تئاتر در اوقات ) هاي نمايشي در محدوده سكونت وجود سالن(بين عامل فرهنگي 

هنگامي كه در محدوه زندگي فرد امكانات رفـاهي الزم وجـود   . فراغت تفاوت وجود دارد
ر تمايل دارد كـه از ايـن گونـه امكانـات اسـتفاده      به مراتب بيشت ،داشته و قابل دسترس باشد

هاي ورزشي در محدوده سكونت و  فرهنگسراها و يا سالن ،ها وجود پاركبراي مثال، . كند
نزديكي به آنها هميشه نشان داده است كه افـراد بيشـتر ايـام فراغـت خـود را در ايـن گونـه        

ده شـد كـه در محـدوده سـكونت     نشـان دا  ،با توجه به نتايج تحقيق. كنند ها سپري مي مكان
هاي سينماـ تئاتر وجـود داشـته    هاي نمايشي مانند فرهنگسراها و يا سالن ها اگر سالن خانواده
اين يافته با نتايج . بيشتر راغب خواهند بود تا در ايام فراغت به ديدن تئاتر بروندافراد  باشد، 

اند  كه گفته) 2007( 1سيبوس و) 1385(شريعتي  ،)1383(پور و الهام )1388(تحقيقات پدرام
علت اين امـر، نبـود   . هنرهاي نمايشي در ميان مردم جايگاه مطلوبي ندارد، همخواني داشت

  . هاي مناسب و در دسترس براي آنان است مكان
بـا رفـتن بـه تئـاتر در اوقـات      ) تبليغات(بين عامل اجتماعي  :دهد نتايج تحقيق نشان مي
كه تبليغـات شـهري و محيطـي در جلـب      دهد مي  اين نكته نشان. فراغت تفاوت وجود دارد

افراد از هر طبقـه و جايگـاه اجتمـاعي    . درآمد و پردرآمد به يك ميزان است توجه افراد كم
شوند و به اين ترتيـب   هنر تئاتر ترغيب مي با ديدن اين نوع تبليغات به سوي ديدن آثار فاخر

ها مملو از تماشاگر شده و همـين امـر مـديران دولتـي و      و با افزايش توجه به اين آثار، سالن
هاي خصوصـي را بـه حمايـت مـالي و معنـوي از يـك اثـر متمايـل          گاه حتي مديران بخش

هـا، بهبـود وضـعيت     انهكند و در نتيجه بر بهبود امكانات فني سالن هـا، افـزايش تماشـاخ    مي
از سوي ديگـر افـزايش مخاطبـان هنـر تئـاتر از راه      . كند كمك مي... هنرمندان اين عرصه و

اين دو رسـانه بـه سـبب    . تبليغات و تيزرهاي تلويزيوني و راديويي را نبايد دست كم گرفت
هاي خاصـي كـه بـا     فراگير بودن و ارتباط با طيف وسيعي از مردم كشور و همچنين تكنيك

كنند، در جلب توجه مردم بـه سـوي هنـر تئـاتر نقـش       آن مخاطب را مجذوبِ يك كاال مي
كافي است براي اثبات اين ادعا ميزان استقبال از يك نمايشـي را كـه شـانس    . بسزايي دارند

گيري از تيزرهاي تلويزيوني را داشته با نمايش ديگري كه از چنين نعمتي محروم بوده،  بهره
. دهد كه هنر تئاتر نيازمند تبليغ و جلب توجـه اسـت   ة اين مقايسه نشان مينتيج. مقايسه كنيد

                                                                                                                                                       
1. Philippe Cibois  
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يـابيم كـه تبليغـات در حيطـه      درمـي  ،اگر بخواهيم اين مقايسه را با آثار سينمايي انجام دهيم
طور كه نتايج آمار توصيفي نشان داد، اگر تبليغـات كـافي    رنگ است و همان تئاتر بسيار كم

عنوان يك كاالي فرهنگي در سـبد فراغتـي خـود     مردم تئاتر را به در اين حوزه انجام شود،
) 1386( هاشـمي نـژاد   و ) 1388( ضـمن، ايـن يافتـه بـا تحقيقـات پـدرام      در . دهنـد  قرار مـي 

  . همخواني دارد

  پيشنهاداتارائه . 5
كـارگيري راهكارهـاي عملـي و برداشـتن      ج حاصل از پژوهش و بـه ها و نتاي توجه به يافته با

عنوان يك كاالي فرهنگـي در ايـام    هاي جديدتر پژوهشي در راستاي استفاده از تئاتر به گام
ها و پيشنهادات كاربردي بـراي   فراغت اقشار مختلف جامعه در حوزه اوقات فراغت، توصيه

  : شود ارائه مي زيراين دو حوزه، به شرح 
شـود   توجه به تأثير معنادارِ تبليغات بر نحوه گذران اوقات فراغـت، پيشـنهاد مـي    با .1

هاي مرتبط در حوزه نمايش، به گسترش تبليغات و جذب مخـاطبين خـود    سازمان
   ؛بپردازند

هاي ديگري مربـوط   تئاتر، هزينه تهاي مربوط به بلي از آنجايي كه به غير از هزينه .2
از عوامل ... نه حمل و نقل، هزينه خورد و خوراك وهاي جانبي مانند هزي به هزينه

شود در تحقيقي خاص به  مؤثر بر تقاضاي تئاتر در اوقات فراغت است، توصيه مي
   ؛ها بر تقاضاي تئاتر پرداخته شود بررسي چگونگي تأثير اين هزينه

هـاي   هـاي نمايشـي و اختصـاص دادن يـك شـبكه بـه برنامـه        توليد و پخش برنامه .3
روز بـراي اسـتفاده مـردم در ايـام       تئاترهـا در ايـام مختلـف شـبانه     ند تلهنمايشي مان

   ؛راغتف
   ؛ناهاي نمايشي و جذب مخاطب هاي شنيداري به پخش برنامه تشويق رسانه .4
هاي فرهنگي براي كاالهـا و خـدمات فرهنگـي ارائـه شـده در حـوزه        ايجاد يارانه .5

   ؛تئاتر
   ؛همانند سينما ،تئاتر بها در نيم تبررسي راهكاري براي ارائه بلي .6
هـاي ايـام فراغـت اقشـار      هاي نمايشي بـراي پـر كـردن برنامـه     افزايش تعداد سالن .7

   ؛مختلف جامعه
   ؛راي تخصيص حداقل يك درصد از بودجه كل كشور به فرهنگ و هنربآمادگي  .8
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ــا تئــاتر و افــزايش مخاطبــان آن نيازمنــد    .9 از آنجــا كــه برقــراري ارتبــاط مناســب ب
مدت است، تـالش بـراي نهادينـه كـردن تئـاتر در حـوزه آمـوزش        بسترسازي بلند

  ؛تواند به اين مهم كمك كند عمومي مي
برقراري ارتباط ساختمند و تعريف شده با آموزش و پرورش براي بردن تئـاتر بـه    .10

برنامه و اجراي چند نمـايش در طـول هـر سـال      هاي فوق مدارس از طريق آموزش
هـاي   مـدارس بـراي تماشـاي برخـي نمـايش     آمـوزان و نيـز دعـوت از     براي دانش

توانـد در بلنـد مـدت مخاطبـاني را بـراي تئـاتر        آمـوزان مـي   متناسب با سـن دانـش  
  . پرورش دهد كه تئاتر را نيازي فرهنگي براي زندگي خود قلمداد كنند
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