
  مطالب آماري گزيده  
 15-42 ، صص1386 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره18 سال  

  .شغل ؛محصول ؛ فعاليت ؛فراغت ؛فرهنگ ؛بندي طبقه :واژگان كليدي
 دار مكاتبات عهده ي نويسنده *

 

   بندي فرهنگ و فراغت ايران طبقه

   علي پژهان ،ميه رجبي، زهرا نجفيس *،شيرين جعفري

  مركز آمار ايران

 ي داشتن تصويري دقيـق از حـوزه  . اطالعات است حوزه نيازمند آمار و رشد علم در هر .چكيده
. هـاي هـر كشـور اسـت     فرهنگ و فراغت نيز نيازمند آمار و اطالعات بهنگام و منطبق با واقعيت

آورد كه بتوان با استناد  رهنگ شرايطي را فراهم ميف ي رعايت استانداردها در توليد آمار در حوزه
و هنـر را بـا دقـت و صـحت      ي كالن و خرد جامعـه در بخـش فرهنـگ   ها ريزي ها برنامه به آن

ها، محصوالت و  بندي جامع از عناوين فعاليت اين امر با استفاده از يك طبقه. باالتري تنظيم كرد
وجـود  . شـود  ي آمـار و اطالعـات محقـق مـي    عنوان چارچوبي براي گـردآور  مشاغل فرهنگي به

هـا و   كـاري  بـاره يكپـارچگي اطالعـات آمـاري و كـاهش دو    بندي منسجم منجر بـه ارتقـا،    طبقه
قـانون   3 ي مـاده  »و«با تأسيس مركز آمار ايران و بـر اسـاس بنـد    . شود هاي موازي مي فعاليت

هـاي آمـاري بـر     بنـدي  طبقـه  وتعاريف، تعيين مفاهيم، معيارها  ي تأسيس مركز آمار ايران، تهيه
هـاي اجرايـي    همان قانون تمـامي دسـتگاه   8 ي اين مركز گذاشته شده و بر اساس ماده ي عهده

اسـاس تـدوين    اين مقاله با هدف اجراي قـوانين مربـوط و بـر    .باشند ها مي ملزم به تبعيت از آن
تطبيقي و در نهايت  بندي فرهنگ و فراغت ايران، ضمن بررسي تعاريف، مفاهيم و مطالعات طبقه

هاي فرهنگي، محصوالت فرهنگـي و مشـاغل    بندي در سه بخش مجزاي فعاليت با تنظيم طبقه
  .شده است تنظيمفرهنگي 
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  مقدمه -1
هاي فرهنگ و اوقات فراغت از اهميت بسزايي برخوردار است و  شناخت و آگاهي از ويژگي

فرهنگ  ي حوزه. نامطلوب دارد هاي اجتماعي و اقتصادي زندگي تأثيرات مطلوب و بر جنبه
رساند بلكه  كه با ايجاد فرصت شغلي، توليد و كسب درآمد به اقتصاد ياري مي عالوه بر اين

كنندگان كاال و خـدمات فرهنـگ و    كنندگان و توليد منافع اجتماعي مهمي را براي مصرف
يابي  اي دستهاي فرهنگي و هنري عاملي بر اوقات فراغت به همراه دارد، از طرفي فعاليت

  .آيند به آرامش ذهني و روحي به شمار مي
هاي اجتماعي و فرهنگي زماني ميسر اسـت   استفاده از آمار و اطالعات موجود در زمينه

هـاي آمـاري    بنـدي  طبقـه  .بنـدي شـوند   ها در قالب نظامي منظم و منطقـي طبقـه   كه داده
ي مطمئن براي نشان دادن وضعيت مثابه ابزار پذير به عنوان چارچوبي استاندارد و مقايسه به

ـ رونـد و ارا  آمارها، كمبودها و نقايص آمار و اطالعات به كار مـي  هـاي   جريـان  ي كننـده  هئ
  .باشند اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي

بنـدي   هاي مختلف فرهنگي در نظام منطقي طبقـه  هاي پديده كشف شباهت و اختالف
دهي بـه مقـوالت    كند و با نظم ها كمك مي بندي به شناخت واقعيت طبقه. پذير است امكان

هـا،   شـناخت نگـرش  . شـود  نظمـي و اغتشاشـات فكـري مـي     مختلف منجر به كاهش بي
آوري اطالعـات در ايـن    ها، مشاغل و محصوالت فرهنگي نيازمند آمارگيري و جمع فعاليت

  .ها در كامل شدن آن بسيار كارگشا هستند بندي خصوص است كه طبقه
بنـدي فرهنـگ و اوقـات فراغـت نخسـتين گـام بـراي سـاختن          طبقهمطالعه و اجراي 
هاي فرهنگ و اوقـات فراغـت محسـوب     منظور توسعه و مديريت داده چارچوبي گسترده به

فرهنـگ و اوقـات    ي بندي مبنايي را بـراي گـردآوري آمارهـا در حـوزه     اين طبقه .شود مي
گ و بسترسـازي مناسـب   ي فرهنـ  داشتن تصويري دقيق از حوزه آورد و فراغت فراهم مي

هـاي مختلـف فرهنگـي و اوقـات فراغـت از اهـداف        براي توليد آمارهاي دقيق در زمينـه 
  .آيد آن به شمار مي ي عمده

هاي موجـود در   در ايران داده. هاي فرهنگي ريشه در تاريخ كهن ايران دارد تنوع مقوله
هـاي   ا ساير دستگاهخصوص اقالم آماري فرهنگ و اوقات فراغت توسط مركز آمار ايران ي

رسـد اطالعـات منـابع     ل بـه نظـر مـي   ئاآنچه مسلم است و ايـد  .شود اجرايي گردآوري مي
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يكسـان نبـودن    .مقايسـه و مكمـل يكـديگر باشـند      فرهنگ بايد قابل ي مختلف در حوزه
اما حتي در مـواردي  . تعاريف و مفاهيم در اين حوزه، عاملي جهت ناهماهنگي آمارها است

دليل كمبود چارچوبي منسـجم و سـاختاري كلـي در     تاندارد نيز وجود دارد بهكه تعاريف اس
منظـور ارتقـا،    به همين علت بـه  ؛ها كماكان وجود دارد منابع مختلف فرهنگي، ناهماهنگي

يكپارچگي اطالعات آماري و كاهش اغتشاشات موجـود در ايـن حـوزه، بـراي اولـين بـار       
انجـام گرفتـه    (ICLC) 1نگ و فراغـت ايـران  بندي فره مطالعات در راستاي تدوين طبقه

  .است
ي دولت جمهوري اسالمي ايران نيـز   هاي سوم و چهارم توسعه جايي كه در برنامه از آن
يـابي بـه    هاي اقتصادي و اجتماعي بخش فرهنگ تأكيد بسيار شده است لذا دست بر جنبه

يازهـاي آمـاري   از سـويي ن  .باشـد  اين اهداف، مستلزم داشتن چارچوب آماري جـامعي مـي  
هاي فرهنگي، عاملي تأثيرگـذار   هاي اجرايي مبني بر اجراي سرشماري و آمارگيري دستگاه

  .آيد بندي به شمار مي و مهم براي مطالعه و تدوين اين طبقه
بنـدي، فرهنـگ و    هاي مختلف از جمله تعاريف و مفاهيم طبقـه  اين مقاله شامل بخش

هـاي   شـده توسـط سـازمان    ر، مطالعـات انجـام  فراغت و ارتباط اين دو مفهـوم بـا يكـديگ   
بنـدي در كشـور ايـران بـا توجـه بـه شـرايط و         المللي و ساير كشـورها، تنظـيم طبقـه    بين

بندي و تـدوين آن بـه    هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و در نهايت ساختار طبقه ويژگي
فرهنگي هاي فرهنگي، محصوالت  هاي عمده در سه بخش متفاوت فعاليت ها و بخش رده

  .و مشاغل فرهنگي است

  تعاريف و مفاهيم -2

ي كـاري   د و دامنـه نروشـني تعريـف شـو    سازي چارچوب بايد موضوعات بـه  منظور آماده به
ها پيش در ايـران مـورد    مفهوم فرهنگ و فراغت موضوعي است كه از سال. مشخص شود

العـاده   چيده و فوقبحث قرار گرفته، و همواره توافق بر سر تعريف واحدي براي اصطالح پي
  . مهم فرهنگ، كاري بسيار دشوار بوده است
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  بندي طبقه -1-2
بندي، تحت نظم درآوردن منطقي عناصر مختلف بر اساس يك يا چند صـفت قابـل    طبقه
گيـري شـده    شده يـا انـدازه   هاي گزارش شكل جامع و مانع است و داده يز از يكديگر بهيتم

لذا  ؛دهد هاي مشترك تخصيص مي مطابق با ويژگي 2هايي براي يك متغير خاص را به رده
 دار و سيستماتيك اطالعات را به يك چارچوب استاندارد بر دهي معني بندي و سازمان گروه

 جاي يكديگر به كـار  اغلب به Classificationو  Nomenclature ي دو واژه. عهده دارد
بنـدي محـدودتر    ه طبقـه نسبت ب»  فهرست موضوعي «شوند در حالي كه تعريف  برده مي

  .]6[ است
شـده   يافته، تعريف جامع، سازمان ي معني ايجاد يك مجموعه بندي به يك طبقه ي تهيه

بـا كـدهاي    3مراتبـي  صـورت سلسـله   باشد و اغلب به ها مي و متقابالً منحصر به فرد از رده
  .]6[ گردند عددي يا الفبايي ارائه مي

رايي قوانين سياستي، همانند قوانين گمركـي  ها ممكن است براي حمايت اج بندي طبقه
يا قوانين كيفري تشكيل گردد يا براي استاندارد كردن مفـاهيم خـدمات عمـومي از قبيـل     

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و     تعيين شغل، آموزش، رفاه، بهداشت عمومي و تشريح پديـده 
لـي اسـتفاده شـوند    طـور ك  ها بـه  بندي زماني كه اين طبقه. طبيعي مورد استفاده قرار گيرند

  . شوند ناميده مي»  بندي استاندارد طبقه «
 اي پيـروي كـرده و    شـده  بندي از قوانين تأييد اين طبقه: بندي استاندارد طبقه

بنـدي   حصـول اطمينـان از رده    باشد و هدف از آن شده مي پذيرفته و سفارش
  . ]6[ باشد مي … آوري و نظر از زمان، منبع جمع سازگار اطالعات، صرف

 اي از  بنــدي بيــانگر زيرمجموعــه ايــن طبقــه: بنــدي اســتاندارد آمــاري طبقــه
شـده در   هاي مجزا بوده كه بـه يـك متغيـر خـاص ثبـت      ها با رده بندي طبقه

شود و براي توليـد   هاي اداري تخصيص داده مي هاي آماري يا پرونده بررسي
  . ]6[ گردد آمارها استفاده مي ي و ارائه

 بنـدي مربـوط    هاي يك طبقه ه چگونگي مرتب شدن ردهب: بندي ساختار طبقه
بنـدي   در طبقـه . باشـد  مراتبي يا يكنواخت مـي  شود و به دو صورت سلسله مي
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) طبقـه (ترين سطح  تا جزئي) بخش(ترين سطح  ها از وسيع مراتبي، رده سلسله
مراتب وجود ندارد و تنهـا   بندي يكنواخت اين سلسله در طبقه. شوند مرتب مي 

  . ]6[ بندي جنسيت همانند طبقه ؛طح تشكيل شده استاز يك س

  فرهنگ  -2-2
عنـوان   ي زندگي مردم و الگـوي رفتـار جمعـي را بـه     شناسان شيوه شناسان و انسان جامعه

هـا در   هاي رفتـاري و عملكـرد انسـان    هاي زندگي، ويژگي شيوه. كنند فرهنگ توصيف مي
هاي مختلف ماننـد كـار،    د كه در زمينهشو هاي بسياري را شامل مي زندگي روزمره، فعاليت

ها،  داستان. شود ها ديده مي تحصيل، زندگي خانوادگي، مديريت اجتماعي، بازي و سرگرمي
ها از مواردي هسـتند كـه بيـانگر فرهنـگ و       ها، مراسم و سنت ها، هنرها، موسيقي اسطوره

  .]8[ گردند موجب ازدياد همبستگي جوامع مي
آيد و در واقع فرهنگ در ذهـن، حافظـه و    شمار مي  هنگ بهذات فر وآداب و رسوم جز
هاي زيادي به يكديگر دارند زيـرا   مردمي با فرهنگ يكسان شباهت. درك مردم جاي دارد

فهم و درك مشتركي از روش زندگي و نمادهاي زندگي دارند و در واقـع آهنـگ و سـبك    
بـه يـادگيري فرهنـگ    هـاي متفـاوت مجبـور     مردم با فرهنگ. ها يكسان است زندگي آن

تواننـد درك بهتـري از    يكديگر نيستند اما از طريق نمادهاي فرهنـگ از جملـه زبـان مـي    
باعث افزايش تجربيـات شخصـي در   ) گفتمان(يكديگر داشته باشند و اين نماد يعني زبان 

ست كه ايـن حـس   ا ها به عبارتي فرهنگ، حس مشترك گروهي از انسان .شود زندگي مي
  .]8[ كند مردم را تعيين مي ي گي تودهمشترك، روش زند

هاي خاص  فرهنگ عام در جامعه در سراسر مرزهاي جغرافياي وجود دارد ولي فرهنگ
. هاي خـاص و محـدودتر اسـت    هاي قومي، متعلق به مكان هاي ملي و گروه نظير فرهنگ

 هاي متفاوت را بـه همـراه دارد و زنـدگي اجتمـاعي، مـردم را      هاي متفاوت، فرهنگ محيط
كند نظير فرهنـگ خـانواده، فرهنـگ كـار و      هاي متفاوت مي ناچار به مشاركت در فرهنگ

  .فرهنگ مذهبي
سبك لباس، موسيقي و معماري كه ما در گذشته . فرهنگ، دستخوش گذار زمان است

دهيم زيرا فرهنـگ، جـذابيت و نـوع     قبول داشتيم متفاوت از آن است كه امروز ترجيح مي



 و ديگرانشيرين جعفري   20

   ..................................  15- 42، صص 1386 پاييز و زمستان، 2 ي  ، شماره18سال مطالب آماري،  گزيده    ...................................  

ها در زنـدگي بيـانگر نـوع     هاي گوناگون انسان فعاليت .يركرده استلذت بردن براي ما تغي
ها و مراسـم و   هاي مذهبي، سنت ها وفعاليت فرهنگ است، ميراث فرهنگي، هنرها، ورزش

  .ها است ها همگي بيانگر فرهنگ انسان آيين
پـردازان در   شده در مستندات داخلي و خارجي از ديـدگاه نظريـه   ترين تعاريف ارائه عمده

  :]1[ باشند صوص فرهنگ به شرح زير ميخ
       فرهنگ شامل الگوهايي است آشكار و ناآشـكار از رفتـار و بـراي رفتـار كـه

يابــد، نمادهــايي كــه  شــود و انتقــال مــي نمادهــا حاصــل مــي ي واســطه بــه
ها را تشـكيل   هاي آن هاي انساني و از جمله تجسم دستاوردهاي متمايز گروه

گرفتـه و   تئيعنـي نشـ  (امل عقايد سـنتي  اصلي فرهنگ ش ي هسته. دهند مي
. هاسـت  هـاي وابسـته بـه آن    خصـوص ارزش  و به) شده در سير تاريخ انتخاب
هـاي عمـل و از سـويي ديگـر      توان از سويي فراورده هاي فرهنگ را مي نظام

  .عناصر عمل بعدي تلقي كرد ي كننده مشروط
 رهنـگ آن  ردد في هر نوع رفتاري كه از جانب هر گروهي ابـراز گـ   مجموعه

  .شود گروه ناميده مي
 اي است از الگوهاي رفتار و الگوهايي بـراي رفتـار كـه در     فرهنگ، مجموعه

  .گروهي از افراد انساني غلبه داردمشخصي از زمان در ميان  ي دوره
 ،آثار علمـي    فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعليم و تربيت

  .و ادبي يك قوم يا ملت
 ي انساني شامل افكار، گفتار، اعمال  هاي پيچيده اي از رفتار وعهفرهنگ، مجم

و آثار هنري است و با توانايي انسان براي يادگيري و انتقال بـه نسـل ديگـر    
 .شود تعريف مي

 ي مشترك اعضاي يـك گـروه يـا طبقـه كـه       فرهنگ عبارت است از انديشه
صـورت   فرهنـگ بـه  كند و در جايي ديگـر،   ها مجزا مي ها را از ديگر گروه آن

اي از الگوهاي رفتـار اجتمـاعي، هنرهـا، اعتقـادات، رسـوم و سـاير        مجموعه
  .شود هاي فكري يك جامعه يا ملت تعريف مي محصوالت انسان و ويژگي
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 مـادي   اي پيچيده از خصوصـيات احساسـي فكـري و غيـر     فرهنگ، مجموعه
  .شود عنوان شاخص جامعه يا گروهي اجتماعي مطرح مي است كه به

 هـايي كـه    اي است از عقايد، آداب و رسـوم و سـاير جنبـه    رهنگ، مجموعهف
  .و معرفتي وجود انسان توجه دارند هاي معنوي تر بر جنبه بيش

 ب و هـا، معـارف، هنـر، اعتقـادات، آدا     اي است از دانسـتني  فرهنگ، مجموعه
 .هاي يك تمدن رسوم و يادگاري

 وه معـين دارنـد،  هـايي كـه اعضـاي يـك گـر      فرهنگ، عبارت است از ارزش  
 .كنند كنند و كاالهاي مادي كه توليد مي هنجارهايي كه از آن پيروي مي

 هاي رفتاري و عقيـدتي اكتسـابي اعضـاي يـك      ي ويژگي فرهنگ، مجموعه
 .باشد خاص مي ي جامعه

   بيش منسـجم، مشـتمل بـر اجـزاي مـادي و      اكمـ  فرهنگ، سـازوكاري اسـت
اند و  جاري و مادي قرار گرفتهغيرمادي كه در يكي از سه بخش شناختي، هن
ل فـرد،  گذارند تا در نهايت تعـاد  با درجات آزادي مختلف بر يكديگر تأثير مي

 .جامعه و محيط برقرار شود 

 تكنولـوژي و  (بيش منسجم كه از دو بخش مـادي  افرهنگ، نظامي است كم
 .گردد تشكيل مي) باورها و اعتقادات(مادي  و غير) محصوالت توليد شده

 راغتف -3-2

اي جديد است، اما از نظر تاريخي مفهـومي بـه قـدمت     معناي نوين كلمه، مقوله فراغت، به
و كاشـت   پـرورش دام    آوري ميـوه،  اوقات فراغـت انسـان اوليـه صـرف جمـع     . انسان دارد

  . شد هاي مختلف مي زمين
بـا   ،كريخواه توليد مادي و خواه توليد ف ،ي توليدي ساعاتي را كه فرد بعد از كار روزانه

در خانه  ،تنهايي يا با ديگران مقتضاي شرايط فرهنگي و اقتصادي خود، به آزادي و اختيار به
صرف هزينـه يـا بـدون هزينـه،      با  ،ي شهري يا در طبيعت در محدوده خانه،  از خارج يا در
منظور سرگرم شدن، لذت بردن، استراحت كردن و تمديد قواي جسمي يا ذهني از دست  به
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 شود كند فراغت ناميده مي شده صرف مي از روي برنامه و نظم خاص از پيش تعيين رفته، و
]14[. 

شـود كـه بتوانـد در طـول      مثابه حق براي فرد مطرح مي گذران اوقات فراغت امروز به
. زمان فراغت به كاري آزادانه براي تفريح، لـذت و تمديـد نيـروي از دسـت رفتـه بپـردازد      

 هايي است كه افـراد بـر   اين مقوله شامل فعاليت .شود صه نميامروزه فراغت در تفريح خال
خـانوادگي، شـغلي و    خويش و پس از انجـام تكـاليف و الزامـات زيسـتي،      ي اساس عالقه
  .دهند كنند و انجام مي طور دلخواه انتخاب مي اجتماعي به

ازد سـ  هايي را فراهم مـي  گيرد و در واقع فعاليت مي فراغت موضوعات متعددي را در بر
 ي مفاهيم مربـوط بـه فراغـت عمومـاً جنبـه     . كه طراوت، شادابي و خوشي را به دنبال دارد

فراغـت، زمـاني اسـت    . گيرد آساني انجام نمي ها به هاي آماري آن گيري ذهني دارد و اندازه
هاي شخصي و غيره و در واقع زماني اسـت   خارج از زمان كار، نگهداري از خانه، محافظت

  .تخاب آن آزاد استكه فرد براي ان
هـاي   هـا، گـالري   برفتن به تعطيالت، سينما، رستوران، كلـو  و تفريحات، هنر، ورزش،

هـايي ماننـد تماشـاي     همچنين فعاليت. هاي اوقات فراغت است ها از فعاليت هنري و موزه
پـذيري افـراد تأثيرگـذار     كه در ميزان آرامـش  4ها نت هاي كامپيوتري و گيم تلويزيون، بازي

هـا   اما افراط در برخي از اين فعاليت ]2[ رود هاي اوقات فراغت به شمار مي از فعاليتاست 
و پيامـدهاي منفـي اسـت ماننـد      آثاربا به خطر انداختن سالمت افراد همراه است و داراي 

هاي اوقات فراغـت داراي تـأثيرات مثبـت و     اين فعاليت بر بنا .زا استفاده از داروهاي انرژي
  .منفي است

اجتماعي  هاي هتر مقول ي صنعتي شدن، اوقات فراغت و گذران وقت را مانند بيش دهپدي
كه فراغت بيش از پـيش تحـت تـأثير      طوري اي جمعي و اجتماعي تبديل كرده به به مقوله

نـوعي بـا زنـدگي فرهنگـي، مشـاركت در       گذران اوقات فراغت به. صنعت قرار گرفته است
از فنون و هنرها و حـق اسـتفاده از منـافع معنـوي و      هاي فرهنگي و هنري و تمتع فعاليت

  ).جهاني حقوق بشر ي اعالميه(باشد  مادي آثار علمي در پيوند تنگاتنگ مي
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   تعيين حد و مرز بين فراغت و كار  -3
شـكل وظيفـه اسـت حـد و مـرز شـفاف و        هايي كـه بـه   هاي فراغت و فعاليت بين فعاليت

عنـوان فراغـت    ها براي بعضي از افراد به ز فعاليتبراي مثال بعضي ا. مشخصي وجود ندارد
. اي ديگر اجبـار و وظيفـه اسـت    ها براي عده كه همان فعاليت شود در صورتي محسوب مي

كه يكي  برند با وجود آن مثالً زماني كه والدين كودكان خود را به پارك يا تماشاي فيلم مي
دهند اما اين فعاليت بـراي كـودك    نگهداري كودك را انجام مي ي از وظايف خود در زمينه

اغلب بسيار مشكل و ناممكن اسـت، بـراي مثـال     5تمايز بين كار و زمان آزاد. فراغت است
دهنـد از بخشـي يـا از     برخي از مردم تمايل دارند زماني را كه براي كار خود اختصاص مي

غبـاني،  نظيـر با (هـاي خـانگي    تمام آن زمان لذت ببرند از سويي ديگـر برخـي از فعاليـت   
نوعي بـا اوقـات فراغـت همپوشـاني دارنـد و از       به) آشپزي، تعمير و بازسازي منزل و خريد

اين تمايز بين كار و اوقات فراغت كامالً سـاختگي   بر بنا .هاي زيادي برخوردارند پيچيدگي
  .]14[ و قراردادي است

ه كار و اشتغال در افراد، زمان زيادي را ب) فراصنعتي(با رفتن جوامع از سنتي به مدرنيته 
هـاي آزاد   از سويي افـراد بـراي وقـت    .دهند خارج از خانه و اجتماعات محلي اختصاص مي

تري دارند و در واقع رشد ثروت مادي و افـزايش   هاي بيش خود نياز به منابع مادي و هزينه
 تـوان  به همـين دليـل مـي    .ي مستقيم و معناداري دارد قدرت خريد با زمان آزاد فرد رابطه

هاي جديدي از فراغـت بـه وجـود آمـده      گفت از اواخر قرن بيستم در جوامع مختلف شكل
هاي فراغت افراد با منابع اقتصادي و ميـزان   آنچه مسلم است، مقدار و ميزان فعاليت .است

شـده بـراي    دسترسي آنها كامالً مرتبط است اما زمان اختصاص داده شده و فعاليت انتخاب
تواند براي يك فعاليت هنري سپري شود و يـا   اين زمان مي .ري استآن زمان كامالً اختيا

. زا به كار گرفتـه شـود   هاي منفي اعتيادآور نظير قمار و استفاده از داروهاي انرژي در كنش
هـا، چـارچوب گـذران وقـت      ها در تعيين حد و مرز اين فعاليـت  با تمام سختي اين با وجود

هـاي   آزاد است، چرا كه بسـياري از فعاليـت    هاي وقت عنوان راهنماي مفيد براي فعاليت به
   .آيد وقت آزاد، فراغت به شمار مي
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  بين فرهنگ و فراغت ي رابطه -4
خيلـي از  . رسـند  در بسياري از موارد، فرهنگ و فراغـت مشـترك و يكسـان بـه نظـر مـي      

). ز مـوزه مانند ديـدار ا (د نشو ماً فعاليت فرهنگي و فعاليت فراغت محسوب ميأها تو فعاليت
توضـيح  . تـوان تفكيـك كـرد    منظور خاص مـي  حد و مرز اين دو را با واقع شدن فعاليت به

اي  عنوان يك هنـر تخصصـي و حرفـه    كه، فعاليت هنري نظير نقاشي هرگاه به تر اين بيش
از طرفـي بسـياري از مـردم     .شود و براي معاش زندگي باشد اوقـات فراغـت نيسـت    ديده 

هاي آزاد بدون فكـر كـردن و در    كشند و در زمان آرامش نقاشي مييابي به  منظور دست به
پردازند كه اوقات فراغت  هاي هنري به اين فعاليت مي نظر گرفتن فروش نقاشي در گالري

هاي فرهنگي ممكن است فعاليت فراغت بـه شـمار آيـد يـا      در واقع برخي از فعاليت. است
همين موضـوع در خصـوص   . ليت داردفراغت نباشد كه بستگي به هدف و محتواي آن فعا

فرهنگ و فراغـت در  . اي يا تفنني نيز كامالً صادق است شكل حرفه هاي ورزشي به فعاليت
هـا   فرهنـگ  خرده .كنند بسياري از موارد در جهت رشد و تأثير و تأثر بر يكديگر حركت مي

هايـت از دل  هاي فرهنگي در ن گيرند و فعاليت هاي اوقات فراغت شكل مي اغلب از فعاليت
پذيري، مركز  هاي فراغت از نظر جامعه از سويي فعاليت .شوند ها استخراج مي فرهنگ  خرده

وسيعي  ي به هر حال آنچه مسلم است دامنه. آيند تعامالت و تبادالت فرهنگي به شمار مي
هاي فراغت براي عموم وجود دارد از جمله فيلم ديدن، تماشـاي تئـاتر، بازديـد از     از گزينه

شكل چرخشي و در طول زمـان تبـديل    ها به كه اين فعاليت ،غيره وزه، مسابقات فوتبال وم
  .]14[ دنشو به فعاليت فرهنگي مي

بـه  . بنابراين در فعاليت فرهنگي از هر نوع آن، يكي از عوامل عمده، زمان فراغت است
فعـاليتي  . پذير است بيان ديگر، با فرض وجود زمان فراغت است كه فعاليت فرهنگي امكان

كه اعضاي جامعه، فارغ از اجبارهاي محيط كار و الزامات زندگي، از طريق آن استعدادهاي 
هـايي كـه هـدف     دهنـد، فعاليـت   خود را توسعه بخشيده و شخصيت خود را گسـترش مـي  

، تحقـق  )اجتمـاعي  ي نفـس رابطـه  (تر در راستاي پيوند با ديگـران   اقتصادي ندارند و بيش
در . شـوند  صـورت اختيـاري انجـام مـي     غيره بـه  المنفعه، ديني و عام ،هنريامري اخالقي، 

د كـه فـرد در الزامـات اجتمـاعي نظـام      گير ميمجموع اوقات فراغت در مقابل زماني قرار 
  .]16[ تقسيم كار درگير است
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  تحقيق و مطالعات تطبيقي ي پيشينه – 5

  المللي و ساير كشورها مستندات مجامع بين -1-5
هـاي كنفـرانس فرهنگـي     با چارچوب آمارهاي فرهنگي بـه همـراه توصـيه   مفاهيم مرتبط 

 ي آمارهاي جامع و كامـل در حـوزه   ي در اروپا مطرح شد كه تهيه 1972در سال  6يونسكو
در  1974هاي اين گردهمـايي اسـت و دو سـال پـس از آن در سـپتامبر       فرهنگ از توصيه

در خصوص چارچوب آمارهـاي  اولين نشست تخصصي گروه كاري يونسكو، پيشنهادهايي 
فرهنگي ارائه شد كه سه محور عمده در خصوص چارچوب آمارهاي فرهنگـي در نشسـت   

  :]18[ اند از مذكور عبارت
چارچوب آمارهاي فرهنگي الزم است از انسجام و يكپارچگي بـااليي برخـوردار     ) آ

، هـاي فرهنگـي ماننـد توليـد، توزيـع      باشد و وجوه اجتماعي، اقتصادي و پديـده 
  .مصرف و خدمات فرهنگي را شامل شود

چارچوب آمارهاي فرهنگي الزم است از منطق و قواعد مشخصي پيـروي كنـد     )ب
هـاي آمـاري از جملـه نظـام      اي كه امكان برقراري ارتباط با سـاير نظـام   گونه به

  .هاي ملي و نظام آمارهاي جمعيتي و اجتماعي وجود داشته باشد حساب
ريـزي،   اي باشد كه تمامي نيازهاي برنامه گونه گي بايد بهچارچوب آمارهاي فرهن  )پ

هاي فرهنگي كشور را برآورده سازد و پوشش كاملي  نظارت، مطالعات و سياست
  . هاي اين حوزه را ارائه كند از پديده

نـويس حاصـل از مطالعـات     اولـين پـيش   1978اساس موارد مطرح شـده در سـال    بر
در كنفـرانس   1980سط يونسكو تهيه شد و در سال هاي مختلف فرهنگ تو مقدماتي حوزه

چارچوب در نظر گرفته شده براي آمارهاي فرهنگي در ده طبقه بـه   ژنو در نشست يونسكو
  :شرح ذيل ارائه شد

  7 :)يونسكو(چارچوب آمارهاي فرهنگي 
  ،ميراث فرهنگي -0 ي طبقه
  ،ها و موضوعات چاپي مطبوعات، كتاب -1 ي طبقه
  ،موسيقي -2 ي طبقه
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  ،هنرهاي نمايشي -3 ي طبقه
  ،هنرهاي تصويري و تجسمي -4 ي طبقه
  ،برداري سينما و فيلم -5 ي طبقه
  راديو و تلويزيون -6 ي طبقه
  ،فرهنگي -هاي اجتماعي فعاليت -7 ي طبقه
  ،ورزش و سرگرمي -8 ي طبقه
  .محيط زيست و طبيعت -9 ي طبقه

در  انادتات كارشناسـان و اسـ  مطالعـ  ي زمينـه  بندي به عنـوان پايـه و پـيش    اين طبقه
لنـد  يبا همكاري نيوز 8دفتر آمار استراليا. يافته و در حال توسعه قرار گرفت كشورهاي توسعه

پس از مطالعـات و تحقيقـات بسـيار،     2001هاي يونسكو در سال  با الهام گرفتن از توصيه
. ئـه كـرد  ارا )ACLC( 9بندي فرهنگ و اوقات فراغت اسـتراليا  گزارشي تحت عنوان طبقه

هـاي فرهنگـي، محصـوالت فرهنگـي و      اين گزارش در قالب سه بخش مجـزاي فعاليـت  
منتشر شده اسـت و بـه عنـوان الگـوي كـاري از طريـق        2002 مشاغل فرهنگي در سال

  .شود مند معرفي مي هيونسكو به ساير كشورهاي متقاضي و عالق

  مستندات داخل كشور -2-5
  فضاهاي فرهنگي ايران -ع فرهنگي كشورهاي طرح آمارگيري جام يافته -1-2-5
عنوان نخستين حركت پژوهشـي گسـترده در    به»  طرح آمارگيري جامع فرهنگي كشور «

منظـور   فرهنگ شـكل گرفـت، نيـاز مبـرم و روزافـزون بـه اطالعـات مسـتند بـه          ي حوزه
سـنجي   مطالعـات امكـان  . رود هاي فرهنگي از ضروريات اين طرح به شمار مي ريزي برنامه

در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي آغاز شد و پس از تحليـل نتـايج    1376ن طرح از سالاي
ها، واحدها و  بندي موضوعي فعاليت طبقه. به اجرا درآمد 1379مطالعات، اين طرح در سال 

نـوع   110هاي تخصصي انجام شـد كـه بـيش از     شوراها و كميته  قالب مراكز فرهنگي در
 هدف اصلي ايـن . شش اين كار پژوهشي قرار گرفته استواحد فرهنگي گوناگون تحت پو
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 هـا عبارتنـد از   هاي بخش فرهنگ است كه اين گـروه  طرح، آمارگيري از امكانات و فعاليت
]9[: 

  ،)نشريات ادواري(مطبوعات  -1
 ،كتابخانه -2

 ،)كتاب( نشريات غير ادواري -3

  ،موسيقي -4
 ،تئاتر -5

 ،هنرهاي تجسمي -6

 ،گردشگري -7

 ،و و عكسئسينما، ويد -8

 ،انيافش موج -9

 ،منظوره  هاي فرهنگي چند مجتمع -10

 ،هاي ديني فعاليت -11

 ،ميراث فرهنگي -12

 ،ورزش -13

 ،محيط زيست  -14

 ،هاي فرهنگي و هنري آموزش -15

 .هاي فرهنگي پژوهش -16

هايي مشخص در  چارچوب آماري در اين طرح، اماكن و مراكز فرهنگي است كه فعاليت
نجام اعمال و مناسك ديني رساني، ا هاي فرهنگي، هنري، تربيت بدني، اطالع يكي از حوزه

  . دهند تفريحي يا مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري ارائه مي و
المللـي   هـاي بـين   شـده از سـوي سـازمان    همچنان كه مشخص اسـت الگـوي توصـيه   

از سـويي محصـوالت فرهنگـي و مشـاغل      .شـود  در اين چارچوب مشاهده نمـي ) يونسكو(
  . اند ي قرار نگرفتهفرهنگي با توجه به اهداف طرح، مورد بررس
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ترين منبع اطالعات فرهنگي در كشور  در حال حاضر كامل»  گزارش فرهنگي كشور «
هـاي   بخـش  شـود و زيـر   رود كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيـه مـي   به شمار مي

 اند از باشد كه عبارت اين گزارش داراي چهارده بخش مي. گيرد بر مي مختلف فرهنگ را در
]10[ ،]12[:  

  ،فرهنگ مكتوب -1
 ،تلويزيون راديو و -2

 ،سينما، ويدئو و عكس -3

 ،)تئاتر( نمايش -4

  ،موسيقي -5

 ،ادبيات -6

 ،معارف -7

 ،ميراث فرهنگي -8

 ،ورزش -9

 ،)توريسم(گردشگري  -10

 ،هنرهاي تجسمي -11

 ،محيط زيست -12

 ،هاي فرهنگي خارج از كشور فعاليت -13

 .فرهنگي ي بودجه -14

دهـد و در آن بـه    مـي  هنـري را پوشـش   هاي فرهنگـي و  اين گزارش نيز صرفاً فعاليت
  .اي نشده است مشاغل و محصوالت فرهنگي اشاره

شـود مأخـذ و منبـع     كه توسط مركز آمار ايران منتشر مـي  » آماري كشور ي سالنامه «
نبـود   .آيد اما از جامعيـت الزم برخـوردار نيسـت    خوبي براي اطالعات فرهنگي به شمار مي

اقـالم اطالعـاتي    ي هئناهماهنگي در ارا چارچوب يكسان و كامل در اين نشريات، منجر به
هـاي سـري زمـاني     ثباتي، پژوهشگران را در بررسـي  اين بي .گردد هاي مختلف مي در سال

  .نمايد دچار سردرگمي مي
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فرهنگ و ارتباطات اسالمي شكل  ي كه در پژوهشكده»  رفتارهاي فرهنگي ايرانيان «
مصرف كاالهاي فرهنگي به تفكيك  هاي طرح پژوهشي فعاليت و گرفته است بيانگر يافته

طـرح پژوهشـي فعاليـت و مصـرف كاالهـاي فرهنگـي از نخسـتين         .باشـد  هـا مـي   استان
در چند شهر  1374هاي ملي در عرصه فرهنگ است كه مطالعات اوليه آن در سال  پژوهش

هـا انجـام    صورت ملي در سطح مراكز استان اجرا شد و بر اساس تجربيات به دست آمده به
اين طرح به شمار  ي هاي فرهنگي و كاالهاي فرهنگي از اهداف عمده ناخت فعاليتش. شد
  :]11[ باشد رود كه داراي هفده فصل به شرح زير مي مي

  ،زمان فراغت ايام هفته -1
 ،خواني كتاب كتاب و -2

 ،خواني روزنامه و مجله -3

 ،استفاده از راديو -4

 ،استفاده از تلويزيون -5

 ،ديوئاستفاده از و -6

 ،صوت استفاده از ضبط -7

 ،رفتن به سينما و تئاتر -8

 ،هاي مذهبي فعاليت -9

 ،هاي اجتماعي فعاليت -10

 ،هاي هنري و دستي فعاليت -11

 ،تفريح گردش و -12

 ،مسافرت -13

 ،ورزش -14

 ،بازي -15

 ،تسهيالت فرهنگي  -16

 .تقاضاي فرهنگي -17
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  بندي فرهنگ و فراغت ايران تنظيم طبقه -6
هاي گذشـته و بـا    ديبن اساس تجربيات طبقه بندي فرهنگ و فراغت ايران بر ساختار طبقه

چـارچوب يونسـكو بـراي آمارهـاي     . هاي فرهنگي ايران طراحي شده است توجه به ويژگي
ــي ــه )UNESCO1986( فرهنگ ــتراليا و ســاير      و طبق ــت اس ــگ و فراغ ــدي فرهن بن

  .شود بندي محسوب مي هاي مرتبط از منابع عمده در تنظيم اين طبقه بندي طبقه
ICLC د ازان شامل سه بخش است كه عبارت:  
 هاي مرتبط فرهنـگ در   هاي فرهنگي كه بر اساس فعاليت بندي فعاليت طبقه

ويـرايش  ، ISIC(10هاي اقتصادي المللي رشته فعاليت بندي استاندارد بين طبقه
  .]3[ تنظيم شده است )2002: 1/3

 بنـدي محصـوالت فرهنگـي كـه بـر اسـاس محصـوالت فرهنگـي در          طبقه
تنظـيم شـده   ) 2002: 1/1ويـرايش  ، CPC(11بندي محوري محصوالت طبقه
  .]4[ است

 بـر اسـاس مشـاغل فرهنگـي و مـرتبط بـا        كـه  بندي مشاغل فرهنگي طبقه
تدوين ) 1988ويرايش ( 12بندي استاندارد بين المللي مشاغل فرهنگ در طبقه

  .]5[ شده است
كه ممكن است كاربران و پژوهشگران، عناوين خاص و جزئيات فرهنـگ و   در مواردي

هـا   جوابگـوي نيـاز آن   ISIC ،CPC ،ISCOبنـدي   نياز داشته باشند و سه طبقهفراغت را 
كنـد و اطالعـات    ها را تكميل مـي  بندي ها و كمبودهاي ساير طبقه ، نارساييICLCنباشد، 
  .دهد هاي فرهنگي ارائه مي اي در خصوص مشاغل، محصوالت و فعاليت كننده تكميل

مـواردي از   (ICATUS)ران وقـت ايـران   ها براي آمارهـاي گـذ   بندي فعاليت در طبقه
غـذا  ، ICLCامـا در   آيد هاي شخصي به شمار مي عنوان فعاليت جمله خوردن و نوشيدن به

هـا بـه صـورت     شـاپ  هـا و كـافي   خانـه  خوردن در بيرون خانه و صرف نوشـيدني در قهـوه  
كـه بـا    اين واحدهاي كسب و كار بر بنا .آيد هاي فراغت به شمار مي جمعي از فعاليت دسته

بنـدي   طبقـه  ي اين خدمات درگيـر هسـتند و مشـاغل خـدماتي در ايـن زمينـه، در حـوزه       
  .]7[ گيرند محصوالت و مشاغل فرهنگي قرار مي
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هنر گرافيك، تصويرگري و نقاشي يـك فعاليـت هنـري و فراغـت اسـت امـا نقاشـي        
ـ     ها كسـب و كـار بـه شـمار مـي      ي آن ها كه هدف عمده ساختمان ا رود حتـي اگـر تـوأم ب

  . بندي است ي اين طبقه هاي هنري باشد خارج از حوزه سبك
هـاي   بندي قرار دارد، زيرا يكي از فعاليـت  عنوان يك محصول در اين طبقه تلويزيون به

هـاي كسـب و كـار در رابطـه بـا توليـد        شود اما فعاليت عمومي اوقات فراغت را شامل مي
آنچه مسلم اسـت ايـن   . است ICLC ي هنياز تلويزيون خارج از حوز تلويزيون و لوازم مورد

فرهنـگ و   ي ي چـارچوبي جـامع در حـوزه    بندي اولين قدم در خصوص تهيه و ارائـه  طبقه
  .ها در تكميل آن بسيار مؤثر خواهد بود فراغت است و انجام آمارگيري

  و فراغت هاي فرهنگي بندي فعاليت طبقه -1-6

ي  هـا توليـد و ارائـه    فعاليت اصـلي آن  هايي است كه بندي شامل مراكز و سازمان اين طبقه
هـاي دولتـي، مؤسسـات     هـا و دسـتگاه   سـازمان . كاال و خدمات فرهنگي و فراغـت اسـت  

مـالك  . گيرنـد  ها و مراكز تجاري در اين بخـش قـرار مـي    خصوصي و غيرانتفاعي، انجمن
ي بندي، توجه به فعاليت اصلي آن اسـت يعنـ   اصلي براي قرار گرفتن سازماني در اين طبقه

سـازماني در ايـن    تئـاتر درون  صرف داشتن كتابخانـه يـا سـالن آمفـي     هيچ سازماني تنها به
سـاختار  . گيرد بلكه بايد فعاليت اصلي آن، انجام كارهاي فرهنگي باشد بندي قرار نمي طبقه
هـاي   فعاليـت  بندي استاندارد رشـته  با طبقه ،مراتبي استاندارد بوده شكل سلسله بندي به طبقه

  .هماهنگ است) ,ISIC 1/3(بر اساس  1385ايران اقتصادي 

  بندي محصوالت فرهنگي و فراغت طبقه -2-6
. فرهنـگ و فراغـت اسـت   ) محصوالت(بندي شامل فهرستي از كاالها و خدمات  اين طبقه

. هسـتند ) هـاي اقتصـادي   فعاليـت (هـا و پيامـدهاي بخـش اول     خروجـي   اين محصوالت،
بازنگري -بندي محصوالت محوري ايران با طبقههماهنگ بندي محصوالت فرهنگي  طبقه

اسـت و سـعي شـده اسـت مطابقـت آن بـا        (CPC, Rev 1/1) اسـاس  بـر  1386سـال  
  .]15[ حفظ شود CPCبندي  طبقه
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  بندي مشاغل فرهنگي طبقه -3-6
بندي مشاغل فرهنگي، فهرستي از مشاغلي را كه عمدتاً در بخش فرهنگ و فراغـت   طبقه

بنـدي اسـتاندارد    بندي مشاغل فرهنگي، هماهنگ با طبقـه  طبقه .دشو قرار دارند شامل مي
است و سعي شده است مشاغل زيـادي از ايـن حـوزه     ISCO-88مشاغل ايران بر اساس 

هـا و محصـوالت    در بخـش فعاليـت   .پوشش داده شود امـا داراي پوشـش كامـل نيسـت    
آوري  يق جمـع فرهنگي، با هدف موضوع فرهنگ در گذشته، مطالعاتي انجام شده و مصـاد 

مشاغل ايـن بخـش   . كنون اين عمل انجام نشده است شده است ولي در بخش مشاغل تا
هاي تفريحـي،   باشند و مشاركت در تفريحات شخصي و فعاليت داراي مزد يا بدون مزد مي

  . ]17[ گيرند در اين گروه جاي نمي

  اغت هاي فرهنگ و فر فعاليت بندي  طبقه  اصول مورد استفاده در تدوين -7

  ها  ها و گروه معيارهاي مربوط به بخش -1-7
 ترتيـب   بـه (هـا   هـا و گـروه   ي به كار رفته در تعيين حـدود بخـش   معيار عمده

هـاي   شـود بـه خصوصـيات فعاليـت     مربوط مي) رقمي و سه رقميهاي دو رده
تشـابه در سـاختار واحـدها و     ي اي كه در تعيـين درجـه   واحدهاي توليدكننده
 ICLC. ر فرهنـگ از اهميـت اسـتراتژيك برخوردارنـد    برخي روابط معـين د 

هـاي مختلـف و متنـوعي را     بندي فرهنگ، گروه ي تر در حوزه  صورت جزئي  به
  . كند ها ارائه مي بندي نسبت به ساير طبقه

  هـاي   كـه تركيبـي از سـازمان    اي را هر طبقه ممكن است واحدهاي تجـاري
  . خصوصي، دولتي، انجمني و شخصي است شامل شود

 هاي فرهنگـي و اوقـات فراغـت     وجود دارند كه فعاليت اي واحدهاي بازرگاني
هـا را   ها تنها بخش كوچكي از تمام فعاليـت آن  دهند اما اين فعاليت انجام مي

مـثالً   .ها در رابطـه بـا فرهنـگ نيسـت     آن ي دهد و فعاليت عمده تشكيل مي
حالـت ايـن سـازمان    در اين  ،ها قرار دارند هايي كه در داخل سازمان كتابخانه
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 ي به عبارتي ديگـر فعاليـت عمـده    .گيرد بندي قرار مي طبقه ي خارج از دامنه
 . سازمان بايد در راستاي فرهنگ يا اوقات فراغت باشد اين

 ماننـد  (صـورت اينترنتـي اسـت     ها بـه  هايي كه فعاليت آن  در خصوص كارگاه
فته نشـده اسـت و   خاصي در نظر گر ي طبقه )انتشار نشريات ادواري اينترنتي

  . گيرند يكسان قرار مي ي نشريات چاپي و اينترنتي در طبقه

  هاي فرهنگي و فراغت بندي فعاليت ساختار و سيستم كدگذاري طبقه -2-7
 مراتبي با سه سطح را دارا  هاي فرهنگي يك ساختار سلسله بندي فعاليت طبقه

  و طبقـه ) رقميدو كد(، گروه )رقمي يككد ( قسمت : اند از باشد كه عبارت مي
 ).رقمي سهكد (

 صـورت زيـر    هاي فرهنگي و اوقات فراغت بـه  بندي فعاليت هاي طبقه قسمت
 :تعريف شده است

   ،ميراث فرهنگي  -1
   ،هنر  -2
  ،هاي تفريحي ورزش و ورزش  -3

 .هاي فرهنگي و اوقات فراغت ساير فعاليت  -4

هايي است كه در فرهنگ  ليتجز ميراث فرهنگي، هنر و ورزش، قسمت چهارم شامل فعا به
هـا   تواننـد بـا آن   قبلي نمي  دليل متفاوت بودن با سه قسمت ايران جايگاه خاصي دارند و به

ـ پرداز ها مي ها و طبقات به تشريح بيشتر رده ساير سطوح شامل گروه. رده شوند هم هـر  . دن
ن داده شـده  رقمي نشا يك كد سه ي وسيله هيك كد دورقمي و هر طبقه ب ي وسيله هگروه ب
  .وجود دارد ICLCطبقه درون  75گروه و  21 قسمت، 4در مجموع  .است
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  هاي فرهنگي هاي فعاليت ها و گروه قسمت -3-7
  ميراث فرهنگي -1

  ها كلكسيون و ها عتيقه ها، موزه -11
  ميراث محيط زيست -12
  ها و آرشيوها كتابخانه -13

  هنر -2
  هاي چاپي ادبيات و رسانه -21
  ي نمايشيهنرها -22
  و انتشار موسيقي  ساخت -23
  صنايع و هنرهاي بصري -24
  طراحي -25
  هاي الكترونيكي  پخش برنامه، فيلم و رسانه -26
  ساير هنرها -27

  هاي تفريحي و ورزش ورزش  -3
  دواني مسابقه اسب -31
  هاي تفريحي ورزش و ورزش  انجام  محل -32
  هاي تفريحي خدمات ورزشي و ورزش -33
  هاي تفريحي خت و فروش كاالهاي ورزشي و ورزشسا -34

  هاي فرهنگي و اوقات فراغت فعاليت ساير -4
  تفريحي هاي فعاليت -41
  نوازي مهمان -42
  آزاد فضايفراغت   اوقات  هاي فعاليت -43
  و انجمني  اجتماعي  هاي سازمان -44
  ساير خدمات فرهنگي و اوقات فراغت -45
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  وقات فراغتساخت تسهيالت فرهنگي و ا -46
  و اوقات فراغت ر كاالهاي فرهنگيسايساخت و فروش  47

  بندي محصوالت فرهنگي و فراغت اصول مورد استفاده در تدوين طبقه-8

  ها ها و گروه معيارهاي مربوط به بخش -1-8

  اطالعات محصوالت در اين بخش با توجه به مصرف نهايي محصول نيسـت. 
ر نهايت مـورد مصـرف فرهنگـي يـا     در واقع ممكن است محصول مورد نظر د

براي مثـال  . آوري شده است اوقات فراغت نداشته باشد ولي در اين بخش جمع
هـاي   كفش ورزشي يك محصول فرهنگي است كه با هدف شركت در فعاليت

شود اما بدون در نظر گرفتن نوع مصرف آن، كفش  ورزشي توليد و طراحي مي
  .گيرد هاي تفريحي قرار مي هاي ورزشي يا كفش كفش ي ورزشي در طبقه

  اگر توسط هر واحـد اقتصـادي توليـد شـود در     »  خدمات كتابخانه «محصول
  . گيرد بندي محصوالت فرهنگي قرار مي طبقه ي حوزه

 بندي محصوالت فرهنگي  ساختار و سيستم كدگذاري طبقه -2-8

 مراتبـي بـا دو سـطح     بندي محصوالت فرهنگي داراي يك ساختار سلسله طبقه
  باشـد و سـطح دوم آن   بـا كـدهاي دورقمـي مـي    »  گـروه  «سطح اول . تاس
گـروه و   26محصـوالت در  . با كدهاي چهاررقمي تعيين شده اسـت »  طبقه «

بيانگر گـروه و كـدهاي    26تا  01طبقه تنظيم شده كه دو رقم اول از كد  197
  .باشند چهار رقمي بيانگر طبقه مي

  ي محصوالت فرهنگي هاي عمده  گروه -3-8
  خدمات ميراث فرهنگي -1
  خدمات آموزشي هنر و هنرمندان -2
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  هاي چاپي ها و ساير جزوه ها، روزنامه ها، مجله كتاب -3
  خدمات مربوط به سمعي و بصري -4
  هاي صوتي و تصويري رسانه -5
  ها هاي ضبط صدا يا تصوير يا پخش آن خدمات راديو و تلويزيون و دستگاه -6
  اطالعات ي خدمات تهيه و ارائه -7
  )يند عكاسياو فر(خدمات عكاسي  -8
  برداري و كارهاي هنري  برداري، عكس وسايل دوربين فيلم -9

  معماري و تبليغاتي  خدمات طراحي، -10
  ابزارآالت موسيقي و ساير تجهيزات هنرهاي نمايشي -11
  كننده و هنرهاي نمايشي ساير تفريحات سرگرم ي هئخدمات ترويج و ارا -12
  انات زندهحيو -13
  هاي تفريحي خدمات ورزشي و ورزش -14
  هاي داراي تماشاچي ها يا ورزش سرگرمي ي كار رفته در ارائه هابزار ب -15
  ها هاي تفريحي و ورزش ورزش، )ها كمپ(لوازم اردوگاهي  -16
  ها هاي تفريحي و ورزش ورزش ي وسايل نقليه -17
  نشده در جاي ديگر بندي هاي طبقه خدمات اوقات فراغت و سرگرمي -18
  بازي  انواع وسايل بازي و اسباب -19
  خدمات سرو غذا و نوشيدني -20
  خدمات انجمني -21
  خدمات اوقات فراغت خارج از منزل -22
  ملزومات و تجهيزات عكاسي  -23
  ي كاالهاي فرهنگ يا اوقات فراغت خدمات كرايه -24
  ساير خدمات فرهنگ يا اوقات فراغت -25
  هاي فرهنگ يا اوقات فراغت امكانات مكان و تسهيالت -26
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  بندي مشاغل فرهنگي  اصول مورد استفاده در تدوين طبقه -9

  ها  ها و گروه معيارهاي مربوط به بخش -1-9
 عمده، مشاغلي مطرح شده است كه ماهيت فرهنـگ   طور بندي به در اين طبقه

سـاز، يـك    سـمه كنند ماننـد مج  مشاغلي كه شيئي را خلق مي ،يا فراغت دارند
ــال، مشــاركت در   فعاليــت ورزشــي را معرفــي مــي ــازيكن فوتب كننــد ماننــد ب

و مشاغلي كـه در تجـارت فرهنـگ و     ،هاي فرهنگي دارند مانند كتابدار فعاليت
هـاي   تآوري بليـ  اوقات فراغت نقش دارند مانند متصدي چاپ يا متصدي جمع

  .سالن نمايش
 هـا دسـتمزد پرداخـت شـود يـا       نكـه بابـت آ   تمامي مشاغل مرتبط اعم از اين

 .هاي مختلف لحاظ شده است دستمزدي نداشته باشد در گروه

 مـثالً   .شـود  گيرد كـه كـار محسـوب مـي     مي بندي، مشاغلي را در بر اين طبقه
اند امـا اگـر فعاليـت فـرد      بندي ديده شده اي تنيس در اين طبقه بازيكنان حرفه

مي آن بر كار و شـغل تـرجيح   سرگرمي داشته باشد و وجه سرگر ي صرفاً جنبه
 .گيرد داده شود در اين گروه قرار نمي

  بندي مشاغل فرهنگي  ساختار و سيستم كدگذاري طبقه -2-9
 بنـدي   مراتبـي طبقـه   سـاختار سلسـله   و  بندي مشـاغل فرهنگـي از نظـام    طبقه

تبعيت كرده و ساختار آن از كدهاي   (ISCO-88) المللي مشاغل استاندارد بين
تشـكيل  ) هـاي شـغلي   گروه(رقمي  و كدهاي چهار) هاي عمده گروه(رقمي  يك

هـاي   گروه. باشد شرح زير مي گروه عمده به 9بندي شامل  اين طبقه. شده است
 :اند از عمده عبارت

  رتبه و مديران مؤسسات فرهنگي اران، مقامات عاليذگ قانون -1
  متخصصان فرهنگي -2
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  ها و دستياران فرهنگي تكنسين -3
  ندان امور اداري و دفتري فرهنگيكارم -4
  كاركنان خدماتي و فروشندگان مرتبط فرهنگي و فراغت -5
  كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري و شكار مرتبط به فراغت -6
  صنعتگران و مشاغل مرتبط فرهنگي و فراغت -7
هـاي مـرتبط فرهنگـي و     آالت و دسـتگاه  متصديان و مونتاژكاران ماشين -8

  فراغت
  مرتبط فرهنگي و فراغت ي ران سادهكارگ -9

اين گروه شامل مشـاغلي اسـت كـه    : رتبه و مديران اران، مقامات عاليذگ قانون -1كد 
هاي دولتي، قوانين و مقررات، نظارت بر اجراي  تعيين و تنظيم سياست ها وظايف اصلي آن

فرهنگي و هاي مؤسسات  ها و فعاليت ريزي، هدايت و هماهنگ كردن سياست ها، برنامه آن
دهـي،   ريـزي، سـازمان   كه وظايف اصلي يك شـغل، برنامـه   صورتي در. باشد ها مي سازمان

  . شود بندي مي هاي يك مؤسسه باشد در اين گروه طبقه كنترل و مديريت فعاليت
نيـاز بـه    هـا  اين گروه شامل مشاغلي است كه وظـايف اصـلي آن  : متخصصان -2كد 

وظايف اصلي اين . ي علوم اجتماعي و فرهنگي دارد دانش تخصصي باال و تجربه در زمينه
ها بـراي حـل مشـكالت و آمـوزش      ها و تئوري گروه، افزايش دانش موجود، كاربرد نظريه

  .شكل سيستماتيك است موارد فوق به
 هـا  اين گروه شامل مشاغلي است كه وظايف اصـلي آن : ها و دستياران تكنسين -3كد 

وظـايف اصـلي ايـن گـروه     . اجتمـاعي و فرهنگـي دارد   علوم ي نياز به دانش فني و تجربه
هـاي مختلـف    هاي عملي در زمينـه  ها و روش اجراي كارهاي فني مربوط به كاربرد نظريه

  . باشد علوم و آموزش آنان در سطوح خاص آموزشي مي
اين گروه شامل مشاغلي است كه وظايف اصلي : كارمندان امور اداري و دفتري -4كد 

دهي، ثبت، محاسـبه و اصـالح اطالعـات     الزم براي سازمان ي انش و تجربهنياز به د ها آن
افزارهـاي نگارشـي و    گري، كاربري نـرم  وظايف اصلي اين گروه انجام وظايف منشي. دارد

  . باشد هاي دفتري، محاسباتي و انجام امور دفتري مربوط به خدمات فرهنگي مي ماشين
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گروه شـامل مشـاغلي اسـت كـه وظـايف      اين : كاركنان خدماتي و فروشندگان -5كد 
وظـايف اصـلي    .ي الزم در فروش كاال در فروشگاه دارد نياز به دانش و تجربه ها اصلي آن
  . باشد ها و بازارها مي ي خدمات فرهنگي و فراغت، فروش كاال در فروشگاه آن ارائه
بـه  اين گروه شامل مشاغلي اسـت كـه نيـاز    : جنگلداري و شكار كاركنان ماهر -6كد 

 ي و مشاغلي در زمينه. دني الزم در توليد محصوالت جنگلداري و شكار دار دانش و تجربه
  .گيرند اوقات فراغت در اين گروه قرار مي

اين گروه شامل مشاغلي است كه نياز به : صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط -7كد 
اين گروه فرد بايـد   در. دنهاي تخصصي و صنايع دستي دار ي الزم در حرفه دانش و تجربه

شناخت كامل از مواد و ابزار مورد اسـتفاده در فراينـد توليـد محصـول و همچنـين مـوارد       
مـواد   ي وظايف اصلي اين گروه، استخراج و تهيه. ي را داشته باشديمحصول نها ي استفاده

  . باشد ي خدمات فرهنگي مي ي انواع محصوالت و ارائه خام، ساخت و تهيه
ايـن گـروه شـامل مشـاغلي     : هـا  آالت و دستگاه و مونتاژكاران ماشينمتصديان  -8كد 

آالت و تجهيزات  اندازي و نظارت بر كاركرد ماشين است كه نياز به دانش و تجربه براي راه
انـدازي و نظـارت بـر     وظايف اصلي اين گروه راه .دنصنعتي مرتبط با فرهنگ اتوماتيك دار

  .هاي متحرك يا مونتاژ است دستگاهآالت و تجهيزات، هدايت  كاركرد ماشين
اين گروه شامل مشاغلي است كه كارهاي سـاده و روزمـره، بـا    : كارگران ساده -9كد 

وظايف اصلي اين گروه  .دهند استفاده از ابزار دستي كه عمدتاً نياز به قدرت دارد، انجام مي
  . فروش كاال در خيابان، نگهباني، درباني و ساير است

  گيري نتيجه -10
آوري آمار و اطالعات در هر حوزه، نيازمند چارچوب منسجم، دقيق و كاملي است كـه   جمع
ـ   بنـدي  اسـاس قـانون، تـدوين طبقـه     بر. سازند ها اين امكان را فراهم مي بندي طبقه  رهـا ب
هاي اجرايي از الزامات است، امـا   ها توسط دستگاه كارگيري آن همركز آمار ايران و ب ي عهده

. پـذيرد  هـاي اجرايـي انجـام مـي     اين عمل بر مبناي اعالم نيـاز دسـتگاه  آنچه مسلم است 
فرهنگ و فراغـت تـا حـدي بـا غيـر متمركـز بـودن و         ي نابساماني و ناهماهنگي در حوزه

هاي اجرايي متولي فرهنگي مرتبط است و تا حدي با كمبود مطالعات  گسترده بودن دستگاه
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اطالعات فرهنگي و هنري در  ي مقايسه. هاي فرهنگي در ارتباط است و تحقيقات چارچوب
تعـاريف و مفـاهيم    پذير است كه عالوه بر اسـتفاده از  المللي زماني امكان سطوح ملي و بين
ي موجـود در   مشـكل عمـده  . هاي استاندارد نيـز اسـتفاده شـده باشـد     بندي يكسان از طبقه

يـك  آمارهاي فرهنگي كشور فقدان يك وحـدت مفهـومي در خصـوص فرهنـگ و نبـود      
ها است به اين معنا كه فرهنگ يـا فراغـت    و پژوهش ها  پذير در آمارگيري چارچوب مقايسه

شوند و  بندي مي هاي مختلف تعريف و طبقه ها به شيوه در تحقيقات و مطالعات و آمارگيري
بندي است، ناهمـاهنگي در   طبقه ي ها اساساً تابع تعريف و نحوه كه نتايج آمارگيري جا از آن

ي آمارهـاي توليـد     بندي باعث ناهمـاهنگي و عـدم امكـان مقايسـه     ي طبقه شيوه تعريف و
 :از ندا پيامدهاي فقدان يك نظام مشترك در امور فرهنگي عبارت. شود فرهنگي مي ي شده

 ؛ها، محصوالت و مشاغل فرهنگي عدم تشخيص فعاليت  
 ؛پذيري آمارهاي فرهنگي در كشورهاي مختلف جهان عدم قابليت مقايسه  
 هـا،   پذيري آمارهاي فرهنگي در يـك كشـور بـين سرشـماري     دم قابليت مقايسهع

   ؛آمارهاي ثبتي و اي هاي نمونه  آمارگيري
 ؛صورت سري زماني پذيري آمارهاي فرهنگي در يك كشور به عدم قابليت مقايسه  
     فقدان زبان مشترك و عدم امكان تفاهم آماري در ميـان توليدكننـدگان آمارهـاي

  فرهنگي
علـت نبـود آمارهـاي صـحيح و قابـل       گذاران بـه  ريزان و سياست بر اين موارد برنامه عالوه

  .شوند رو مي هاعتماد با مشكالت متعددي روب
ـ      شـده طـرح    مين نيازهـاي اعـالم  أبا توجه به ضرورت فوق مركـز آمـار ايـران بـراي ت

ر داده و بـا  كاري خود قـرا  ي بندي فرهنگ و فراغت ايران را در برنامه استانداردسازي طبقه
المللي اقدام به تدوين اين  كارگيري مستندات ملي و بين تشكيل گروه كاري كارشناسي و به

  .بندي نموده است طبقه
بندي فرهنگ و فراغت ايران، بتـوان بسـتري مناسـب بـراي      اميد است با تدوين طبقه

اي كـه   ونـه گ فرهنگ و فراغت ايجاد كرد بـه  ي هاي آماري در حوزه ها و گزارش ي آمارگير
هـا در سـطوح    پـذيري آن  تمامي آمارها از يك نظام استاندارد پيروي كنند و امكان مقايسه

بندي در نظر گـرفتن شـرايط    ي اين طبقه ويژگي عمده. المللي وجود داشته باشد ملي و بين
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