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 دهیچک
 لیرا تشک یسبک زندگ ند،یگز یخود بر م یزندگ  یکه مردم برا یو رسم  رفتارها،  عادات و راه د،یمجموعه عقا :مقدمه

 توانند یمردم م یآگاه شیدر افزا یاست وکتابخانه نقش مهم یآگاهمستلزم داشتن اطالعات و  ،ی. انتخاب سبک زندگدهد می

تهران بر سبک  یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ یعموم یها کتابخانهنقش  ییاساپژوهش حاضر با هدف شن نیکنند؛ بنابرا فایا

  ت.کاربران انجام شده اس یزندگ

است. جامعه پژوهش متشکل از مراجعانِ  یا از نوع همبستگو از نظر روش اجر یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد : روش

گانه شهر تهران پراکنده هستند. 22باب در مناطق  81که به تعداد  تهران است یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ یها کتابخانه

 یاز اعضانفر  382استفاده شده است و تعداد  ای چندمرحله ای خوشه یرگی از روش نمونه یانتخاب نمونه آمار یبرا

است که  یدو بخش ای نامه پرسش ها داده یشدند. ابزار گردآور شیمایتهران پ یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ یها کتابخانه

با  نامه پرسش ییایاست. پا یزندگ بکس درباره پرسش 45 واستفاده کاربران از کتابخانه  زانی، در ارتباط با مسؤال 7شامل 

 .استفاده شد رسونپی یهمبستگ بیاز ضر ،ها فرضیهآزمون  یدست آمد و  برا هب 967/0کرونباخ  یآلفا بیضر

 یظاهر یها یژگیو و تیو وضع یسبک گذران اوقات فراغت، مصرف فرهنگ نیب یمیمستق یهمبستگ ج،یبراساس نتا :ها  یافته

از کتابخانه سبک گذران فراغت، مصرف استفاده  شیبا افزا یعنیوجود دارد،  یاستفاده از کتابخانه عموم زانیبدن با م یو عموم

 یعموم یها کتابخانهاستفاده از  زانیم نیب ،یعبارت است. به افتهیبدن ارتقا  یمومو ع یظاهر یها یژگیو و تیو وضع یفرهنگ

 شیبا افزا یعنیوجود دارد،  یکاربران آن رابطه مثبت و معنادار یسبک زندگ رییتهران و تغ یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ
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  .تشده اس جادیا رییکاربران آن تغ یدر سبک زندگ ،یاستفاده از کتابخانه عموم

 فایمردم ا یها و انتخاب یدر سبک زندگ یمردم نقش مهم یآگاه شیبا افزا یعموم یها کتابخانه :یرگی جهیو نت بحث

و درست را در  یو اسالم یرانیا یمبادرت ورزند که سبک زندگ یآثار یریپذ و دسترس عیمنا نیو الزم است در تأم کنند می

 شنهادیداشته باشند پ توانند یم ها کتابخانهکه  یو نقش یسبک زندگ تیاهم به باتوجهکند.  جیجوانان ترو ژهیو مردم به انیم

با حضور  ییها یو سخنران یآموزش یها و کارگاه هیته یکاربران، منابع مرتبط با سبک زندگ یآگاه شیافزا یبرا شود می

پر کردن اوقات فراغت  یراستادر  ییها برگزار شود و برنامه یمحصوالت فرهنگ حینظران در ارتباط با مصرف صح صاحب

 .شود ینیب شیجوانان، پ ژهیو مردم، به

 .تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ ،یعموم یها کتابخانه ،یسبک زندگ :ها دواژهیکل
 

 مقدمه

ی مختلف علمیی بیه آن توجیه ها رشتهیای امروز است و سبک زندگی از مفاهیمی پرکاربرد در دن

 بررسی ی متفاوتها دیدگاهبا  و تبدیل ای رشته بین ای حوزه سبک زندگی به مطالعات ،1990 . دههکنند می

 زیسیت محییط و( زنیدگی و... کیفییت ورزش، تغدییه،) سالمت حوزه در زندگی سبک طور مثال، به شد.

یی بودند که در این دهه به آنها توجه شیده ها حوزهاز جمله ( ...طبیعی و نابعم از رویه بی استفاده آلودگی،)

شده در حیوزه مطالعیات سیبک زنیدگی،  های انجام پیشینه پژوهش به باتوجه(. 1391است )الفت و سالمی، 

)پیوالدفر و احمیدی، شیناختی  ی مختلف، ماننید اخیتالالت روانها حوزهتأثیرپذیری یا تأثیرگذاری آن در 

، آگیاهی (1386و شیالیی،  1387در خادمیان،  2000)میلز، ، جوانان (1384زاده،  )رضوی ها رسانه، (1385

)پورصیالحی، نحیوه پوشیش زنیان ، (1392)نیازی و کارکنان نصیرآبادی ،دین  (،1388)شریفی، اجتماعی 

)جیان ت فراغیت ، و اوقیا(1393، الدین شیهاب)ای  های ماهواره ، شبکه(1392)شریفی، ، رسانه ملی (1391

دهنده اهمییت ایین موضیوع در مییان پژوهشیگران و اندیشیمندان  ، نشان(1387در خادمیان،   1999رابرتز، 

 ی مختلف است.ها رشته

هایی است  یابد و طیف کامل فعالیت شی از زندگی است که عمأل تحقق میسبک زندگی همان بخ

هایی است که یک فرد را از  بک زندگی، ویژگیهای س ویژگی دهند. که افراد در زندگی روزمره انجام می

 بیر را خیود زنیدگی کی  هر که است عاملی مهمترین زندگی سبک(. 1387خادمیان، سایر افراد متمایز )

 رفتیار، عیادتی یها نمونه و ها، طرح عقاید، همجموع اساس، سبک زندگی این . برکند می تنظیم آن اساس

 تعییین را فرد از واکنش خاص نوع که است شخصی یا اجتماعی طشرای تبیین یها شیوه و ها، هوس و هوا

 . (64، ص  1391در لعل، عابدی، و کجباف،   2003 و همکاران، 1فاچینو) کند می

 
1. fuchino  
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یابی به حالت رفاه  سبک زندگی سالم را تالش برای دست 1998در سال  1سازمان جهانی بهداشت

ک زنیدگی سیالم شیامل رفتارهیایی اسیت کیه کامل جسمی، روانی، و اجتماعی توصیف کرده اسیت. سیب

نیده ابعیاد عبارت دیگر، سبک زنیدگی سیالم در بردار . بهکنند میسالمت جسمی و روانی انسان را تضمین 

عد جسمانی شامل تغذیه، ورزش، و خواب و بٌعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، جسمانی و روانی است. بُ

، ص 1391در لعیل، عابیدی، و کجبیاف، )العه، و معنویت اسیت های یادگیری و مط مقابله با استرس، روش

64)  . 

هیای فیزیکیی، اوقیات فراغیت،  توان به فعالیت شده سبک زندگی می های شناخته در زمینه شاخص

خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه، و غیره اشاره کیرد 

سیبک »مفهیوم های درک بهتر  . یکی از راهشود میراهی از زندگی افراد محسوب  همنزله شا که هر کدام به

ی سبک زندگی است. منظور از مؤلفه، اموری هستند کیه مصیداع عینیی ها مؤلفهبررسی عناصر و  «زندگی

. (1391در لعل، عابدی و کجبیاف،  2000، 3و استمفر 2002، 2)هوروویتزشوند  سبک زندگی محسوب می

ی میؤثر بیر سیبک ها مؤلفیهعنوان  اموری مانند میزان درآمد و تحصیالت از سوی پژوهشیگران بیهبنابراین، 

 زندگی پیشنهاد نشده است. 

انید عبیارت اسیت از: شییوه تغذییه،  در آثار خود از آنها یاد کرده 4و وبر، وبلن، عناصری که زیمل

ری، و اثاثییه(، نیوع وسییله خیودآرایی )نیوع پوشیاک و پییروی از مید(، نیوع مسیکن )دکوراسییون، معمیا

ودل  ی گذران اوقات فراغت و تفریح، طرز رفتار )رفتارهای حاکی از اصالت ییا دسیتها شیوهونقل،  حمل

( نییز 1984) 5بازی، کشیدن سیگار در محافل عمومی، و تعداد مستخدمان و شیکل ظیاهری آنهیا(. بوردییو

دانید کیه افیراد دور  ای تجملی یا فرهنگی( میبررسی سبک زندگی را در وهله اول، بررسی دارایی )کااله

هیا، سییگارها،  ها، نوشیابه ها، کتاب اند مانند خانه، ویال، قایق تفریحی، ماشین، اثاثیه، نقاشی خود جمع کرده

هیا،  ها، بیازی : ورزشدهد میهایی که فرد با آن خود را متمایز نشان  ها. در مرحله دوم، فعالیت عطر، و لباس

پیمایی، اسکی یا سوارکاری، گلف یا تنی (، لباس پوشیدن، رسیدگی به ظاهر  روی یا کوه هتفریحات )پیاد

 (. 1386بندی )مهدوی کنی،  خود، نحوه استفاده از زبان، و بودجه

پردازان رسمی سبک زندگی، سه شاخصه سبک زنیدگی را شیامل میدیریت بیدن،  بوردیو از نظریه
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تر کرده و آن را چند گیام  وردیو تحلیل وبلن و زیمل را پیییدهداند. ب مصرف فرهنگی و اوقات فراغت می

داند و معتقد اسیت هیر طبقیه سیبک زنیدگی  طوری که سبک زندگی را نماد طبقه می جلوتر برده است؛ به

 شود میداند که از ذوع و سلیقه فرد ناشی  مندی می های نظام خاص خود را دارد و سبک زندگی را فعالیت

و مییان اقشیار  دهید میصورت نمادین بیه فیرد هوییت  ی و خارجی دارد و در عین حال، بهو بیشتر جنبه عین

آن  وسییله بههیایی اسیت کیه  سبک زندگی داراییی گوید می. بوردیو کند میمختلف اجتماعی تمایز ایجاد 

، الدین شیهاب) کننید میی مختلف، خودشان را بیه ییا بیدون قصید از دیگیران متمیایز ها موقعیتدارندگان 

1393 .) 

سبک زندگی که سبب نمایش هویت و شخصیت افراد در جهان کنونی اسیت، از جملیه مفیاهیمی 

، ها ارزشی تغذیه، ها شیوهاست که در دنیای امروز به آن توجه بسیار شده است. امروزه، الگوهای پوشش، 

نطبیاع خیود بیا جهیان و افیراد بیرای ا کنید میتیر تغیییر  ، و رفتارهای انسانی با سرعت هر چه تمامها نگرش

پیرامون خویش نیازمند تغییرات زیادی در الگوی مصرف و سبک زندگی خود هستند. بنابراین، افراد برای 

. (1393)نیوابخش،  روزشیده نیازمنید هسیتند  ی از اطالعیات بیهگییر بهرهارتقای خود پیوسته به آگیاهی و 

نقش مناسبی در سبک زندگی میردم ایفیا  تواند میبنابراین، دسترسی به اطالعات و تنوع اطالعات دریافتی 

عنوان مرکزی برای ارائه اطالعات متنوع به همه نوع اقشار جامعه حائز  ی عمومی، بهها کتابخانهکند و نقش 

 اهمیت است. 

منزله نهادهایی اجتماعی که در متن اجتماع  ی عمومی بهها کتابخانه( معتقد است 1375موکهرجی )

االیی دارند و در میان اهداف و کارکردهای آنها، هیدف اجتمیاعی میافوع همیه چییز ، مقام وکنند میکار 

ست تیا بتواننید بیا ها موقعیتاست. هدف کتابخانه عمومی، ایجاد امکاناتی برای همگان و بر اساس نیازها و 

در )ی آنهیا لیذت ببرنید گییر بهرههای مربوط بیه اشیکال گونیاگون، از  ها و پیشینه دسترسی کامل به کتاب

، و زندگی خود و جامعه را بسازند. در حقیقت، یکی از مهمترین نهادهایی که (1389غفاری قدیر و شقاقی 

 ویژه کتابخانه عمومی است.  در تمام شئون زندگی اجتماعی تأثیرگذار باشد، کتابخانه، به تواند می

بیش از هر چیز  ،کنند میچون سبک زندگی شامل رفتارها و کردارهایی است که اشخاص انتخاب 

تواننید نقیش های اجتماعی کیه در آگیاهی میردم میی مستلزم داشتن اطالعات و آگاهی است. در میان نهاد

ی عمیومی هسیتند کیه ها کتابخانیهمهمی داشته باشند و در تغییر و یا انتخاب سیبک زنیدگی میؤثر باشیند، 

سییایی رابطییه بییین اسییتفاده از دهنیید. پییژوهش حاضییر بییا هییدف شنا اطالعییات را در اختیییار مییردم قییرار مییی

 ی زیر است: ها فرضیهی عمومی و سبک زندگی کاربران انجام شده و در پی آزمون ها کتابخانه
  ی عمومی و تغییر سبک زندگی کاربران رابطه معناداری وجود دارد.ها کتابخانهبین استفاده از 
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 های فرعی فرضیه

  گذران اوقات فراغت کاربران رابطه معناداری وجود دارد.تغییر سبک  و عمومی یها کتابخانهبین استفاده از 

  معنیاداری  های عمومی بدن کاربران رابطیه تغییر وضعیت ظاهری و ویژگی و عمومی یها کتابخانهبین استفاده از

 وجود دارد.

  معناداری وجود دارد. کاربران رابطه مصرف فرهنگی تغییر سبک و عمومی یها کتابخانهبین استفاده از 

 شینه پژوهشپی

 اند:  شده از چند جنبه به سبک زندگی پرداخته های انجام پژوهش دهد میها نشان  بررسی پژوهش

هایی هستند که رابطه بین سبک زندگی را با متغیرهای دیگری چیون اخیتالالت روانیی  گروه اول پژوهش

، نحوه پوشش زنان (1385آبادی و آقابخشی،  )رحمت، هویت اجتماعی جوانان (1385)پوالدفر و احمدی، 

)سییلطانی بهییرام، علیییزاده اقییدم، و ، ارتبییاط سییرمایه فرهنگییی بییا مییدیریت بییدن (1391)پورصییالحی، 

سییبک ، (1394؛ و  صییالحی و رومییانی، 1392آبادی،  نصییر  ، دینییداری )نیییازی و کارکنییان(1391کییوهی،

ایی )صییالحی و رومییانی، (، و مییدگر1394فاطمییه،  نوری، مرادخییانی، شیییردل، و بین فرزنییدپروری )خواجییه

 اند. ( مطالعه کرده1394

(، عوامیل 1384زاده،  گروه دوم مطالعاتی هستند که تأثیر عوامل و متغیرهایی چون رسیانه )رضیوی

نسیب،  زاده، و غفاری )مقدس، لهساییهای اطالعاتی و ارتباطی  فناوری، (1387)رستگار و ربانی، اجتماعی 

ی عمییومی )ناگاتییا، سییاکایی و ها کتابخانییه(، 2003، 1تییز، و ون، آمییوزش و خوانییدن )کنیی ، ویر(1388

، (1388)ادریسیی و پیالیزان، (، خیدمات شیهری 1388هیای اجتمیاعی )شیریفی،  آگیاهی، (2007، 2کاوای

شیا   (، عوامل فرهنگی بر سبک زنیدگی جوانیان کافی1391پاکرو،   اقتصادی و فرهنگی )قاسمی اجتماعی

، (1392)مبینیی مقیدس و عبدسیرمدی ،ای  مصرف رسانه، (1391ریان،)مقدس جعفری، رضادوست، و گلب

ای  هیای میاهواره ، تماشیای شیبکه(2011، 3)داوود، فیاروع و آنیور، تبلیغیات (1392)شیریفی، رسیانه ملییی 

عوامیل مییؤثر بیر مصییرف فرهنگییی ، (1393آمیوزش تفکییر )بختیارونیید، ، (1393، الدین شییهابتلویزییون )

ی اجتمییاعی ها رسییانه( و 1394لو، و شییهدادی،  قیداری، صییادع دن )سجاسیییشیی  ، جهییانی(1394)فاضییلی، 

 اند. را بررسی کرده (2014، 4)کوالنداراج

 
1. Keng, Wirtz & Kwon 

2. Nagata, Sakai & Kawai 
3. Daud, Farooq & Anwar 

4. Kulandairaj 
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 اند   گروه سوم مطالعاتی هستند که وضعیت سبک زندگی را در گروه خاصی از جامعه مطالعه کرده

هیای  . بیا وجیود پژوهش(1387در خادمییان،   2005؛ تیارو، 1389گدنه،  ؛ ابراهیم و بهنوئی1386)شالیی، 

ی مختلف انجام شده است، تنها یک پژوهش به نقیش ها حوزهای که در زمینه سبک زندگی و در  گسترده

( توجیه کیرده 2007، 1ی عمومی در سبک زندگی در کشور ژاپن )ناگاتیا، سیاکایی، و کیاواییها کتابخانه

ی عمومی در ها کتابخانهجایگاه  به وجهباتاست و پژوهشی در کشورمان در این خصوص انجام نشده است. 

داشته باشد، انجیام ایین  تواند میاسالمی  ایجاد آگاهی بین مردم و نقشی که در ترویج سبک زندگی ایرانی

 پژوهش ضروری و از اهمیت باالیی برخوردار است.
 

 شناسی روش

ع همبسیتگی این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا و گردآوری اطالعیات از نیو

است که این  تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان یها کتابخانه است. جامعه پژوهش متشکل از مراجعانِ

گانه شهر تهران پراکنده هسیتند. بیرای انتخیاب نمونیه آمیاری از  22باب در مناطق  81به تعداد  ها کتابخانه

خوشه شمال، جنیوب،  4ار، ابتدا تهران به ک ای استفاده شد. برای این ای چندمرحله گیری خوشه روش نمونه

ی، مناطق شهرداری که ساختار مشابه دارند و در کنار هم هستند، بند تقسیمشرع و غرب تقسیم شد. در این 

ها تا حد امکان از مناطق دارای ساختار مشابه باشند. سپ  از هر خوشه،  در یک خوشه قرار گرفتند تا نمونه

شیده ییک ناحیییه  نتخیاب شیدند. در مرحلیه بعیدی، در هیر منطقیه مشخصصیورت تصیادفی ا دو منطقیه به

 ی آن ناحییه مشیخص شید. در نهاییت، ازمییانها کتابخانیهصورت تصادفی انتخاب و تعداد اعضای فعال  به

 عنوان نمونه نهایی انتخاب شیدند. کیاربران کتابخانیه نفر با استفاده از جدول مورگان، به 382 ،عضو73886

  تکمیل کردند. را نامه پرسش 350

 7در ای بیود کیه از دو بخیش تشیکیل شیده اسیت: بخیش اول  نامه پرسیش ها دادهابزار گردآوری 

ست و توسط پژوهشگر تهیه شده بود و بخش دوم، ها کتابخانهسئوال، در ارتباط با میزان استفاده کاربران از 

( اسیتخراج شید و 1393) دینال شیهابپیژوهش  نامه پرسشهای مرتبط به سبک زندگی است که از  پرسش

های ظاهری  وضعیت و ویژگی، 35-20در ارتباط با مصرف محصوالت فرهنگی،  19-8پرسش ) 45شامل 

ای از  گزینیه مربوط به گذران اوقات فراغت( بود که بر اسیاس طییف لیکیرت پنج 52-36و عمومی بدن و 

ها  بیه گزینیه شیود میواردی که استفاده نبرای م «اصالً»گذاری شد. یک گزینه  خیلی کم تا خیلی زیاد نمره

 
1. Nagata, Sakai,   & Kawai 
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، 22، 21در مصیرف محصیوالت فرهنگیی،  19و  11های  گزینه شد. گوییهشش افزوده شد که در مجموع 

در نحوه گذران اوقیات  40و  39های  های عمومی بدن، و گویه در وضعیت ظاهری و ویژگی 31و  28، 23

صیورت صیوری و محتیوایی بیر اسیاس  بیه نامه شپرسگذاری شدند. روایی  صورت معکوس نمره فراغت به

شناسی سنجیده شد و اصالًحات  نظرات استادان راهنما و مشاور و سایر استادان حوزه علم اطالعات و دانش

دست آمد که حاکی از  به 967/0با ضریب آلفای کرونباخ  نامه پرسشاِعمال شد. پایایی  نامه پرسشالزم در 

پیرسیون و بیرای تجزییه و  ، از ضریب همبسیتگیها فرضیهاست. برای آزمون  هنام پرسشپایایی بسیار باالی 

 استفاده شد. 21 1اس اس پی اس افزار نرماز  ها دادهتحلیل 
 

 ها  یافته

نفییر  166درصیید( مییرد هسییتند. 1/37نفییر ) 130جامعییه پییژوهش زن و  درصیید( از 9/62نفییر ) 220

نفیر  168درصید( مجیرد و 52نفر ) 182بیکار هستند. درصد( 4/53نفر ) 187( از افراد شاغل و درصد6/46)

درصد( متأهل هستند. جامعه پژوهش از نظر سطح تحصییالت، در پینج طبقیه مجیزا )دییپلم، کیاردانی، 48)

درصد( از کل افراد تحصیالتشیان 6/38نفر ) 135 که اند گرفتهکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( قرار 

 خود اختصاص داده است.  ات بیشترین فراوانی را بهتا دیپلم است و در بین سایر طبق

 ی عمومی و تغییر سبک زندگی کاربران رابطه معناداری دارد. ها کتابخانهبین استفاده از  فرضیه اصلی:
 . نتایج ضریب همبستگی بین سبک زندگی با میزان استفاده از کتابخانه عمومی1جدول 

 معناداری سطح درجه آزادی گیضریب همبست انحراف معیار میانگین متغیرها

 61/40 10/133 یسبک زندگ
275/0 349 001/0 

 19/9 98/18 استفاده کتابخانه

، ضیریب همبسیتگی بیین سیبک زنیدگی بیا مییزان اسیتفاده از کتابخانیه عمیومی 1براساس جدول 

فرضییه  معنیادار اسیت؛ بنیابراین >p 001/0در سیطح  349دست آمده اسیت کیه بیا درجیه آزادی  به275/0

آمده، رابطه بین این دو متغیر مستقیم است به این  دست ضریب همبستگی به به باتوجه. شود میپژوهش تأیید 

 یابد. معنی که با افزایش استفاده از کتابخانه، کیفیت سبک زندگی نیز ارتقا می
 ی فرعیها فرضیه

اوقیات فراغیت کیاربران رابطیه  ی عمیومی و تغیییر سیبک گیذرانها کتابخانیهبین استفاده از  فرضیه یک:

 معناداری وجود دارد. 
 

 
1. SPSS 
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 . نتایج ضریب همبستگی بین سبک گذران فراغت با میزان استفاده از کتابخانه عمومی2جدول 

 معناداری سطح درجه آزادی ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین متغیرها

 54/16 93/51 سبک گذران فراغت
237/0 349 001/0 

 19/9 98/18 نهاستفاده کتابخا

ضریب همبستگی بین سبک گذران فراغت با میزان استفاده از کتابخانه عمومی ، 2بر اساس جدول 

معنادار است؛ بنیابراین ایین فرضییه  >p 001/0در سطح  349دست آمده است که با درجه آزادی  به 237/0

دو متغییر مسیتقیم اسیت، یعنیی بیا  آمده، رابطیه بیین ایین دست ضریب همبستگی به به باتوجه. شود میتأیید 

 یابد. افزایش استفاده از کتابخانه، کیفیت گذران اوقات فراغت نیز ارتقا می

های عمومی بدن کاربران  ی عمومی و تغییر وضعیت ظاهری و ویژگیها کتابخانهبین استفاده از  فرضیه دو:

 رابطه معناداری وجود دارد.
 با میزان استفاده از کتابخانه عمومی بدن عمومی های ویژگی و ظاهری . نتایج ضریب همبستگی بین وضعیت3جدول

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

ضریب 

 همبستگی

درجه 

 آزادی

 سطح

 معناداری

 35/16 85/44 های عمومی بدن وضعیت ظاهری و ویژگی
278/0 349 001/0 

 19/9 98/18 استفاده کتابخانه

های عمیومی بیدن بیا  ب همبستگی بین وضعیت ظاهری و ویژگیضری، 3ی جدول ها  یافتهبر اساس 

 >p 001/0در سیطح  349دست آمده است که بیا درجیه آزادی  به 278/0میزان استفاده از کتابخانه عمومی 

آمده، رابطه بین این  دست ضریب همبستگی به به باتوجه. شود میمعنادار است؛ بنابراین فرضیه دوم نیز تأیید 

هیای عمیومی  م است، یعنی با افزایش استفاده از کتابخانه، کیفیت وضعیت ظاهری و ویژگیدو متغیر مستقی

 یابد. بدن نیز ارتقا می

ی عمومی و تغییر سبک مصیرف فرهنگیی کیاربران رابطیه معنیاداری ها کتابخانهبین استفاده از  فرضیه سه:

 وجود دارد.

 ان استفاده از کتابخانه عمومی. نتایج ضریب همبستگی بین مصرف فرهنگی با میز4جدول

 معناداری سطح درجه آزادی ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین متغیر ها

 73/10 32/36 یمصرف فرهنگ
254/0 349 001/0 

 19/9 98/18 استفاده کتابخانه

، ضریب همبستگی بیین سیبک مصیرف فرهنگیی بیا مییزان اسیتفاده از کتابخانیه 4بر اساس جدول 

معنادار اسیت؛ بنیابراین نتیجیه ایین  >p 001/0در سطح  349است که با درجه آزادی  254/0دار عمومی مق
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آمده، رابطه بین این دو متغیر مستقیم است، یعنی  دست ضریب همبستگی به به باتوجهفرضیه هم مثبت است. 

 یابد. با افزایش استفاده از کتابخانه، کیفیت سبک مصرف فرهنگی نیز ارتقا می
 

 گیری نتیجه

بین سبک زندگی کاربران با میزان استفاده آنان از کتابخانه عمیومی همبسیتگی  دهد مینتایج نشان 

یافتیه  .است شده تر مناسب زندگی سبک کتابخانه، از استفاده افزایش با یعنی مستقیم و معنادار وجود دارد،

رسانی تبلیغات تلویزیونی  یر آگاهیکه روی تأث( 2011) 1داوود، فاروع، و انورپژوهش نتایج این پژوهش با 

( بیا عنیوان بررسیی 1388ی پیژوهش شیریفی )ها  یافتهخوانی دارد. همینین،  بر سبک زندگی بود، نسبتاً هم

که با باال رفیتن مییزان آگیاهی اجتمیاعی،  دهد مینشان تأثیر آگاهی اجتماعی بر سبک زندگی دانشجویان 

ک  با پیایین آمیدن آگیاهی اجتمیاعی، سیبک زنیدگی آنیان و برع شود میتر  سبک زندگی افراد عقالیی

که با نتایج پژوهش حاضر مبتنیی بیر تیأثیر مثبیت کتابخانیه بیر افیزایش  کند میسمت احساسی بودن میل  به

( بیا 1388ادریسیی و پالیزییان )ی پیژوهش ها  یافتیهخوانی دارد.  آگاهی و در نتیجه، تغییر سبک زندگی هم

، متغیر میزان اسیتفاده از خیدمات دهد میی و سبک زندگی شهروندان نشان عنوان خدمات شهری شهردار

همینیین، خیوانی دارد.  بیا نتیایج پیژوهش حاضیر کیامالً همشهری تأثیر مستقیم بر سبک زندگی دارد کیه 

 ۀی اجتماعی و جنبیها رسانه( که درباره تأثیر 2014های پژوهش کوالنداراج ) ی این پژوهش با یافتهها  یافته

دارد. در ادامیه، براسیاس نتیایج،  خیوانی حیدودی همروی سبک زندگی جوانیان بیود، تارسانی آن  هیآگا

های عمومی بدن، مصرف فرهنگیی و  ی سبک زندگی شامل وضعیت ظاهری و ویژگیها مؤلفهارتباط بین 

 . شود میی عمومی تبیین ها کتابخانهگذران اوقات فراغت و استفاده از 

های عمومی بدن با میزان استفاده از کتابخانه عمومی  بر اساس نتایج، بین وضعیت ظاهری و ویژگی

های عمیومی  همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و با افزایش استفاده از کتابخانه وضعیت ظاهری و ویژگی

خوانی دارد کیه  م( تا حدودی ه1393) الدین شهابپژوهش تر شده است. نتایج این پژوهش با  بدن مناسب

، شیود میزبان بیشتر شود مدیریت بدن هم بیشتر  ای فارسیهای ماهواره نشان داد هرچه میزان تماشای شبکه

هیای عمیومی  . در خصوص وضعیت ظیاهری و ویژگیشود میو تغییر آگاهی به تغییر سبک زندگی منجر 

 در هنیوز تهرانیی، شیهروندان بیدن یتدر پژوهشی نشان دادند شیوه مدیر( 1388بدن، ادریسی و پالیزیان )

 یزیاد فاصله هنوز و هستند مدرن به سنتی از شیوه گذار حال اینان در دیگر، تعبیر به .دارد قرار سنتی طیف

 
1. Daud, Farooq &, Anwar  
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دارد که با نتایج پژوهش حاضر تا حدودی مغایرت دارد. این مغایرت به سیبب پیایین وجود  سبک مدرن تا

العات روز در مییان جوامیع سینتی اسیت کیه اسیتفاده از کتابخانیه بودن اطالعات و دسترسی نداشتن به اط

هیا در پیژوهش سیلطانی بهیرام، علییزاده اقیدم، و کیوهی  به کاهش آن کمک کند. همینین، یافته تواند می

( که درباره ارتباط سرمایه فرهنگی با مدیریت بدن بود، نشیان داده اسیت کیه بیین میدیریت بیدن و 1391)

 خوانی دارد.  مثبت و معناداری وجود داردکه با نتایج پژوهش حاضر کامالً هم سرمایه فرهنگی رابطه

بر اساس نتایج، بین سبک مصرف فرهنگی با میزان استفاده از کتابخانه عمیومی همبسیتگی معنیادار 

وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است، یعنیی بیا افیزایش اسیتفاده از کتابخانیه عمیومی، سیبک 

های  ( که نشان داد برنامه1392تر شده است. یافته این پژوهش با پژوهش شریفی ) فرهنگی متناسبمصرف 

صدا و سیما در تغییر الگوی تفریحات ایرانی و اسالمی، الگوی مصرف، نوع لباس، و رفتار با همسر و رفتار 

تار در ورزش( نقش داشیته ها )تغذیه، رفتار با والدین، و رف در محل کار نقش نداشته، ولی در سایر شاخص

( کیه 1393) الدین شیهابی پژوهش حاضیر بیا پیژوهش ها  یافتهخوانی دارد. از طرفی،  است تا حدودی هم

زبان بیشیتر شیود، مییزان مصیرف محصیوالت  ای فارسیی هیای میاهواره نشان داد هرچه میزان تماشای شبکه

تیوان تماییل بیه مصیرف  این مغایرت را مییابد، مغایرت دارد. دلیل  فرهنگی در بین دانشجویان کاهش می

خود اختصیاص  کیفییت و در دسیترس میاهواره دانسیت کیه بیشیتر وقیت آزاد مخاطبیان را بیه کاالهای کم

خوانی دارد که درباره عوامل  ( هم1394ی پژوهش فاضلی )ها  یافته. همینین نتایج پژوهش حاضر با دهد می

و  ی سیرمایه فرهنگیی، سیرمایه اقتصیادیه نیوع سیرمایه یعنیمؤثر بر مصرف فرهنگی بود و نشان داد بین سی

 با میزان مطالعه رابطه مثبت معناداری وجود دارد.  ،سرمایه اجتماعی

بین سیبک گیذران فراغیت  دهد میدر خصوص سبک گذران فراغت، نتایج در این پژوهش نشان 

ارد، یعنیی بیا افیزایش اسیتفاده از با میزان استفاده از کتابخانه عمومی همبستگی مسیتقیم و معنیادار وجیود د

( نشیان داد هرچیه 1393) الدین شیهابتر شده است. نتایج پیژوهش  کتابخانه، سبک گذران فراغت مناسب

زبان بیشتر شود، نحوه گذران اوقیات فراغیت دانشیجویان بیشیتر  ای فارسی های ماهواره میزان تماشای شبکه

ی دارد. همینیین، یافتیه ایین پیژوهش بیا پیژوهش شیریفی خوان که با نتایج پژوهش حاضر هم کند میتغییر 

های صدا و سیما در تغییر الگوی تفریحات ایرانی و اسیالمی، الگیوی مصیرف،  ( که نشان داد برنامه1392)

تغذییه، رفتیار بیا )هیا  نوع لباس، و رفتار با همسر و رفتار در محل کار نقش نداشته، ولیی در سیایر شیاخص

های پژوهش مقدس جعفری،  خوانی دارد. یافته ش( نقش داشته است تا حدودی هموالدین، و رفتار در ورز

( با موضوع تأثیر عوامل فرهنگیی بیر سیبک زنیدگی جوانیان بییانگر ارتبیاط 1391رضادوست، و گلبریان )
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معنادار مثبت و مستقیم بین سرمایه فرهنگی، اوقات فراغت با سبک زندگی است که با نتایج پژوهش حاضر 

 نی دارد. خوا هم

ی عمیومی سیازمان فرهنگیی هنیری ها کتابخانیهاین پژوهش، بین مییزان اسیتفاده از  نتایجبر اساس 

شهرداری تهران و هر سه مؤلفه مدیریت بدن، مصرف فرهنگیی، و اوقیات فراغیت رابطیه معنیادار و مثبتیی 

بک زندگی در هیر سیه مؤلفیه وجود دارد. بنابراین، هر چه میزان استفاده از کتابخانه عمومی باالتر باشد، س

ی عمومی از نظر تیأمین ها کتابخانهای به مسئوالن فرهنگی باید توجه ویژه دهد مییابد و این نشان بهبود می

با ارائه خدمات مناسب، مردم  ها کتابخانهمحتوای مناسب و سازگار با با نیازهای آحاد جامعه داشته باشند و 

تر ترغیب کنند تیا سیبک زنیدگی میردم وضیعیت  سترسی به اطالعات کیفیو د ها کتابخانهرا به استفاده از 

 بهتری بیاید. 

دلییل،  همین های ارزیابی رشید و سیعادت اسیت و بیه سبک زندگی مردم یکی از مهمترین شاخص

عنوان یکی از مهمترین مسائل حال حاضر است که مقامیات عیالی کشیور همیواره بیر آن تأکیید  همواره به

رسیانی  های اجتماعی، ماهواره، اینترنت و سایر بسترهای اطیالع این، دسترسی مردم به شبکه دارند. با وجود

و صرفاً بستری برای گذران وقت ی فیار  از کیفییت  شود میشکل درستی استفاده ن الکترونیکی که اغلب به

کیرده ، کیفییت سیبک زنیدگی را تهدیید شود میارزش محسوب  کم اطالعاتآن ی و مجرایی برای تبادل 

ی عمومی در افزایش آگاهی و در نتیجه، بهبود سبک ها کتابخانهویژه  ، بهها کتابخانهاست. توجه به جایگاه 

شیود،  می در این زمینه، پیشنهادگشا باشد.  بسیار راه تواند میزندگی از سوی مسئوالن فرهنگی و کتابداران 

های  برای ارتقای آگاهی، های عمومی بدن یوضعیت ظاهری و ویژگاهمیت مؤلفه  به باتوجهاساس نتایج، بر

مت بدن، خیودآرایی ی عمومی، عالوه بر تهیه منابع مرتبط با ورزش، سالها کتابخانه، کاربران در این زمینه

های جانبی در قالب کارگاه آموزشی و یا جلسات سخنرانی با حضور متخصصان سالمت روانیی  و...، برنامه

همینیین ات مناسیب را در اختییار میردم و مخاطبیان خیویش قیرار دهنید. و جسمانی برگزار کنند و اطالع

هیای  ی عمومی با معرفی موسییقیها کتابخانه، شود میمصرف فرهنگی، پیشنهاد   نقش کتابخانه در به باتوجه

هیا و  هایی بیرای بازدیید از موزه بینی برنامه سنتی و محلی ایرانی، برگزاری نقد و بررسی کتاب و فیلم، پیش

نیه، برگیزاری کننیدگان کتابخا های فرهنگیی و هنیری بیا میردم و اسیتفاده های نقاشی، ایجاد نشست لریگا

... کیاربران را بیا مصیرف صیحیح محصیوالت فرهنگیی آشینا خوانی و خوانی و کتاب های روزنامه ایستگاه

هیایی بیا حضیور  هکارگیا شیود میبیر اوقیات فراغیت، پیشینهاد  ها کتابخانیهتأثیر مثبیت  به باتوجهنیز سازند. 

کنندگان کتابخانیه برگیزار شیود. ایین  اوقات فراغت مردم و استفاده کردنکارشناسان و هنرمندان، برای پر 
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باتوجیه بیه آنییه گفتیه های صنایع دستی، خوشنویسی، نقاشی و... باشید.  توانند شامل کارگاه ها می کارگاه

انجام دهند. همینین به انجام  به با رویکرد کیفیپژوهشی مشاشود  شد، به پژوهشگران دیگر نیز پیشنهاد می

رابطیه بیین توانند  سطحی ملیی بپردازند. همینین می ی عمومی و درها کتابخانهسایر  میانپژوهشی مشابه در 

 را بررسی کنند.  خوانی و سبک زندگی مردم میزان کتاب

 

 منابعفهرست 
 و زنیدگی سیبک شیناختی جامعیه بررسیی: جوانیان زنیدگی سبک(. 1389) عباس گدنه، بهنوئی قربانعلی؛ ابراهیمی،

 .164-139 ،(18) 6، ارتباطات و فرهنگی مطالعات. بابلسر شهر پسران و دختران بین در آن یها مؤلفه
پیژوهش (. خیدمات شیهری شیهرداری و سیبک زنیدگی شیهروندان. نامیه 1388ادریسی، افسانه ؛ پالیزییان، سیمانه )

 .  26-9(، 6) 3فرهنگی، 
 .36-9(، 1) 1، مطالعات سبک زندگی. مفهوم سبک زندگی. (1391ه؛ سالمی، آزاده  )الفت، سعید

نامییه  . پایانبررسییی تحلیلییی نقییش و جایگییاه آمییوزش تفکییر در سییبک زنییدگی اسییالمی(. 1393بختیارونیید، مییریم )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

نامیه کارشناسیی ارشید دانشیگاه  . پایانوشش زنیان تهیرانبررسی سبک زندگی و نحوه پ(. 1391پورصالحی، نسترن )

 آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران. 

(. رابطه بین سبک زنیدگی و اخیتالالت روان شیناختی دبییران دوره متوسیطه 1385پوالدفر، راضیه؛ احمدی، احمد )

 .18-7(، 2-1) 2شناختی،  مطالعات روانشهر اصفهان. 
ای بیر  ای در حوزة جامعه شناسی فرهنگی و دیباچهسبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه(. 1387خادمیان، طلیعه )

 . تهران: جهان کتاب. سبک زندگی فرهنگی ایرانیان

ی بیین سیبک  (. بررسیی رابطیه1394فاطمه، زهرالسادات ) نوری، بیژن؛ مرادخانی، مهری؛ شیردل، الهام؛ و بین خواجه

 .157-127(، 3) 6فصلنامه زن و جامعه، ان شهر ایالم. زندگی و سبک فرزندپروری مادر

 .253-235(،  20) 5، رفاه اجتماعی(. سبک زندگی و هویت اجتماعی. 1385آبادی، الهام؛ آقابخشی، حبیب ) رحمت

، (24و  23)  3فرهنگیی،  مهندسیی(. جوان، سبک زنیدگی و فرهنی  مصیرفی. 1387رستگار، یاسر؛ ربانی، رسول )
44-53. 
علیوم اجتمیاعی بیر تماییل بیه تغیییر سیبک زنیدگی روسیتایی.  ها رسیانه(. بررسی تأثیر 1384اده، نورالدین )ز رضوی

 .144-111(، 31) 12، )دانشگاه عالمه طباطبایی(

شدن بر تغیییرات سیبک زنیدگی در  (. تثرات جهانی1394قیداری، حمداهلل؛ صادقلو، طاهره؛ شهدادی، علی ) سجاسی

 .188-153(، 4) 7ای در علوم انسانی،  رشته ه میانفصلنامنواحی روستایی. 
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 در بیدن میدیریت بیا فرهنگیی سرمایه ارتباط(. 1391) کوهی، کمال و اقدم، محمدباقر؛ سلطانی بهرام، سعید؛ علیزاده

 . 205-181(، 47) 12 ، رفاه اجتماعیتبریز.  دانشگاه دانشجویان میان

 .115-93(، 1) 1، تحقیقات فرهنگیشا . (. سبک زندگی جوانان کافی 1386شالیی، وحید )
اسیالمی(:  -بررسی نقش رسانه ملی بر تغییر الگوی سبک زندگی )با تأکیید بیر سیبک ایرانیی. (1392)شریفی، سارا 

نامیه کارشناسیی  . پاییانمورد کاوی مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سییما و دانشیجویان ارشید و دکتیری

 واحد علوم و تحقیقات، تهران. ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی،

 آزاد دانشیگاه دانشیجویان زنیدگی )مطالعیه میوردی سیبک بر اجتماعی آگاهی تأثیر (. بررسی1388شریفی، سمانه )

 واحد علوم و تحقیقات، تهران.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی،  تحقیقات(. پایان علوم واحد

ای فارسی زبان بر سیبک زنیدگی  های تلویزیونی ماهواره  ن تأثیر تماشای شبکهبررسی میزا(. 1393، پریا )الدین شهاب
دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیوم و تحقیقیات 

م و . دانشییگاه آزاد اسییالمی، واحیید علییو(MA)نامییه کارشناسییی ارشیید در رشییته مییدیریت فرهنگییی . پایانتهییران

 تحقیقات،  تهران.

(. بررسی رابطه بین سبک زنیدگی و نگیرش دینیی بیا مییزان گیرایش بیه سیمت 1394صالحی، اکبر؛ رومانی، سعید )

 .171 -153(، ص 18) 5فصلنامه اخالع، مدگرایی دانشجویان. 

بیه عنیوان ی عمیومی و تحلییل کارکردهیای اجتمیاعی آن ها کتابخانیه. (1389غفاری قدیر، جالل؛ شقاقی، مهیدی  )

 .38-5(، 3) 16ی عمومی، ها کتابخانهرسانی و  تحقیقات اطالعای.  رسانه -نهادی ارتباطی
ی ها کتابخانهرسانی و  تحقیقات اطالعشناختی عوامل مؤثر بر مصرف فرهنگی.  (. بررسی جامعه1394فاضلی، عبداهلل )
 .295 -277(، 2) 21عمومی، 

 میوردی مطالعه) زندگی سبک بر مؤثر فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی لعوام بررسی(. 1391پاکرو، مصطفی ) قاسمی
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، ساری. پایان .(تهران شهر سال 65-18 زنان

. (LSQ)سیبک زنیدگی  نامه پرسیش. ساخت و اعتباریابی (1391)لعل، محسن؛ عابدی، احمد؛ و کجباف، محمدباقر 

 ..80-64(، 1) 15شناختی،  های روان پژوهش
مطالعیات ای و اثر بخشی بر سیبک زنیدگی.  (. سبک مصرف رسانه1392نرگ  )، مبینی مقدس، مجید؛ عبدسرمدی

 .62-37(، 9، )جوان و رسانه

هیای ارتبیاطی و اطالعیاتی  (. تأثیر فنیاوری1388نسب، اسفندیار ) زاده، عبدالعلی؛ و غفاری اصغر؛ لهسایی مقدس، علی

 . 106-89(، 5) 3، رسانهی دهدار فارس. عه موردی افراد مهاجر و بومی طایفهبر سبک زندگی: مطال
(. بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر سیبک 1391مقدس جعفری، محمدحسن؛ رضادوست، کریم؛ و گلبریان، خدیجه )

 .128-109(، 7) 3، شناختی جوانان مطالعات جامعهشا  در شهر اهواز.  زندگی جوانان کافی
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(، 1) 1، تحقیقات فرهنگیو گستره آن در علوم اجتماعی. « سبک زندگی». مفهوم (1386)محمدسعید مهدوی کنی، 
199-230. 

مطالعیات توسیعه اجتمیاعی . تغییرات سبک زندگی در فرآیند توسعه ابزارهای نوین فناوری. (1393)نوابخش، فرزاد 
 .63-45(، 2) 6، ایران

(. بررسی رابطه بین دینداری و سبک زنیدگی شیهروندان؛ مطالعیه 1392نیازی، محسن؛ کارکنان نصرآبادی، محمد )

 .213-173(، 16) 4، ریزی رفاه و توسعه اجتماعی برنامه. 1390موردی شهروندان کاشان در سال 
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 بسمه تعالی

 نامه پرسش
 گوی محترم پاسخ

ن پژوهشی با یتدو یدر راستا حاضر نامه پرسشقبول زحمت شما، ضمن تشکر از  ،با عرض سالم و احترام

ی سازمان فرهنگی ها کتابخانهی عمومی در تغییر سبک زندگی کاربران مطالعه موردی: ها کتابخانهنقش » عنوان

در های تهران  آزاد اسالمی واحد علوم پژوهشدانشگاه علم اطالعات و دانش شناسی گروه « ی تهرانهنری شهردار

ار موثر یاین پژوهش بس یها لیه و تحلیه و تجزیت اطالعات اولیفیپاسخ دقیق شما بر ک. ار شما قرار گرفته استیاخت

از های شما کامال محرمانه مانده و  پاسخ فاقد نام و نام خانوادگی است نامه پرسشاز آنجا که این  خواهد بود.

اینکه فرصتی را در اختیار اینجانب و فقط در جهت اهداف پژوهش استفاده خواهد شد. از  نامه پرسشاطالعات 

 ، کمال تشکر را داریم .ذیل پاسخ می دهید های پرسشدانشگاه قرار داده و به 
 دبیران کشاورزیمرضیه 

 شناسی العات و دانشدانشجوی کارشناسی ارشد علم اط

 گو الف. مشخصات شخصی پاسخ

 سن: ........... سال

 مرد         زن       جنسیت  

 بیکار      شاغل   وضعیت اشتغال  

 متاهل      مجرد   وضعیت تأهل  

 ی عمومی بر سبک زندگیها کتابخانهب. سئواالت تأثیر 

 کنید؟ فاده میدر طول هفته چند روز از کتابخانه عمومی است. 1

 کنید؟ چند ساعت در روز به کتابخانه عمومی مراجعه می  .2

ی عمومی باعث تغییر سبک زندگی شما شده است؟ )آیا استفاده از کتابخانه عمومی ها کتابخانهآیا استفاده از . 3

 باعث شده سبک زندگی خود را عوض کنید(. 

 □اصالً      □خیلی کم       □کم         □تاحدودی         □زیاد       □خیلی زیاد  

 ؟ شود میی موضوعی را شامل ها حوزهکنید چه  هایی که مطالعه می کتاب. 4

 □علوم طبیعی و ریاضیات     □زبان      □ علوم اجتماعی    □ دین   □شناسی  فلسفه و روان   □کلیات

   □تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته        □ادبیات )آثارادبی(       □هنرها                □علوم کاربردی 

 ی عمومی موجب تغییر نحوه گذراندن اوقات فراغت شما شده است؟ ها کتابخانهآیا استفاده از . 5

 □ اصالً     □  کم خیلی     □  کم       □ تاحدودی        □ زیاد      □  زیاد خیلی

نظیر فیلم و  شما به مصرف کاال و محصوالت فرهنگی ) آیا استفاده از کتابخانه عمومی باعث افزایش گرایش. 6

 ای و...( شده است؟ موسیقی، بازی رایانه
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 □ اصالً     □  کم خیلی     □  کم       □ تاحدودی        □ زیاد      □  زیاد خیلی

 (یت بدنمدیر)اندامتان شده است؟  آیا استفاده از کتابخانه عمومی موجب رسیدگی بیشتر شما به بدن و. 7

 □ اصالً     □  کم خیلی     □  کم       □ تاحدودی        □ زیاد      □  زیاد خیلی

 
 ی عمومی و بر میزان مصرف محصوالت فرهنگی: ها کتابخانهتأثیر 

ناپذیر است و هر فردی باتوجه به عالئق و  در زندگی امروز مصرف کاال و خدمات فرهنگی امری اجتناب

این مسئله، ثأثیر مراجعه به  به باتوجه. کند میتوان خویش از آنها استفاده  به باتوجهدر زندگی و  آمده های پیش فرصت

 ی عمومی، بر میزان مصرف محصوالت فرهنگی از سوی شما تا چه اندازه بوده است؟ها کتابخانه
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       ت خواندن کتاب و روزنامه و مجال 8

         تلویزیون  9
 

 

         رادیو 10
 

 

         ای  های ماهواره شبکه 11
 

 

         های اجتماعی  اینترنت و شبکه 12
 

 

         سینما و تئاتر 13
 

 

         کنسرت  14
 

 

         استفاده از لوح فشرده آموزشی  15
 

 

         گوش دادن به موسیقی  16
 

 

17 

بازدید از اماکن فرهنگی و هنری و تاریخی 

 (و...ها و نمایشگاه  ها و گالری )موزه
        

 
 

         های فرهنگی و هنری انجام فعالیت 18
 

 

         های رایانه ای بازی 19
 

 

 های عمومی بدن:  ی عمومی و وضعیت ظاهری و ویژگیها کتابخانهتأثیر 

. شود میهای اصلی زندگی محسوب  مت آن برای همه افراد جامعه جزء اولویتامروزه توجه به بدن و سال

 های زیر برای شما تا چه اندازه بوده است؟ تأثیر استفاده از کتابخانه عمومی بر هر یک از گویه
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       آرایش و اصالح موی سر  20

         رنگی استفاده از لنز 21
 

 

         ( و...جراحی زیبایی پالستیک )بینی و گونه  22
 

 

23 

استفاده از لوازم آرایشی و  ،اصالح و آرایش صورت

 تاتوی ابرو  ،بهداشتی
        

 
 

         کنترل وزن  ،رژیم غذایی 24
 

 

         (عطر و ادکلن و اسپری و دئودرانت)ها  خوشبوکننده  25
 

 

         نوردی و...( کوه ،روی پیاده)رزش کردن و 26
 

 

27 

رفتن به باشگاه ورزشی یا استفاده از لوازم و تجهیزات 

 ورزشی در منزل
        

 
 

         قرص افزایش قد  ،های الغری استفاده از قرص 28
 

 

         شامپو ضدریزش مو  29
 

 

         پوشیدن لباس مطابق مد روز 30
 

 

         دستبند و گردنبند و....()ستفاده از زیورآالت ا 31
 

 

       چکا  بدن 32

       تالش برای داشتن اندام و هیکلی مناسب  33

       اهمیت تهیه غذا در خانه  34

       (فود فست)خوردن غذا بیرون از منزل  35

 ی عمومی و نحوه گذراندن اوقات فراغت: ها کتابخانه

گذراندن اوقات فراغت یکی از مسائلی است که برای هر فردی حائز اهمیت بوده و ممکن است چگونگی 

ی عمومی تأثیری در هر ها کتابخانهاین مسئله آیا  به باتوجهای در مسائل روزمره زندگی داشته باشد  نقش تعیین کننده

 یک از گویه های زیر برای شما داشته است؟ 
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       های تفریحی رفتن به پارک یا مجتمع 36

         تفریح با دوستان  37
 

 

         تفریح در کنار خانواده  38
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         زنی در خیابان  گشت 39
 

 

         خانه سنتی قهوه ،حضور در کافی شا  40
 

 

         رستوران  41
 

 

         ورزشی و باشگاه  42
 

 

         شرکت در مراسم عبادی و مذهبی  43
 

 

         های علمی و ادبی  شرکت در انجمن 44
 

 

         هنری   کالس آموزشی 45
 

 

         گوش دادن به موسیقی  46
 

 

         تماشای فیلم در خانه  47
 

 

       مسافرت 48

       شرکت در کارهای خیریه  49

       ید در مراکز تجاری خر 50

       مهمانی و پارتی  51

       ( و...کردن جدول  شطرنج و حل)های تفریحی  بازی 52

 موفق و سربلند باشید

 


