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 34فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره

 كنندهبينيپيشنحوه گذران اوقات فراغت
   مصرف مواد در بيكاران

  
  ****، مسعود كريملو***، حميرا سجادي**، حسن رفيعي*مهدي اكبريان

  
  

 ذران اوقات فراغت در بيكاران مصرفهدف مقايسه نحوه گ پژوهش حاضر با: بيان مسئله
كننـده   بينـي   پـيش اند و شناخت برخي عوامل        كننده مواد و بيكاراني كه مواد مصرف نكرده       

  . مصرف مواد در بيكاران انجام شده است
 تـا  20 نفر از بيكاران مـرد  200.  انجام شد86 در سال اي اين مطالعه علي ـ مقايسه : وشر

اي از چهار مركز      گيري خوشه   كاريابي شهر اصفهان با نمونه     كننده به مراكز    ساله مراجعه  30
افـراد بـه دو گـروه       . كاريابي در نواحي چهارگانه شهر اصفهان مورد مطالعه قـرار گرفتنـد           

مـدت بيكـاري مـواد مـصرف         روه اول كساني بودند كه براي اولين بار در         گ :تقسيم شدند 
  هرگزماه،6 به مدت حداقل وجود بيكاري و گروه دوم كساني بودند كه با      )  نفر 65( كردند

دو گروه از نظر نحوه گذران اوقات فراغـت بـا يكـديگر             ).  نفر 135( مواد مصرف نكردند  
  . مقايسه گرديدند

ون رگرسيون لجستيك نشان داد تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه بـا             نتايج آزم    : ها  يافته
و تعـداد سـاعات گـپ و گفـت     ) (OR= 2/606, CI: 1/600-4/244 , p <0/001معتـاد  افراد

تواننــد  مــي) (OR= 1/122, CI: 1/025-1/229 , p=0/013 معتــاد غيردوســتانه بــا افــراد
  .كننده مصرف مواد در بيكاران باشند بيني پيش
رسد نظارت بر روابط افراد بيكار به پيشگيري از مـصرف مـواد در                به نظر مي  :  گيري نتيجه

  .ها كمك كند آن
  

  .مصرف موادبيكاران، مراكز كاريابي، اوقات فراغت : ها كليد واژه
 31/1/89: تاريخ پذيرش    23/9/87 :تاريخ دريافت

                                                           
  <mazmr84@gmail.com> دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،كارشناس ارشد رفاه اجتماعي* 

  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيروانپزشك، عضو هيأت علمي** 
 وم بهزيستي و توانبخشي دانشگاه علعضو هيأت علمي ، پزشكي اجتماعيمتخصص*** 

   دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،دكتر آمار**** 
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  مقدمه
اقشار مختلـف جامعـه     سوءمصرف مواد يكي از مهمترين معضالتي است كه سالمت          

هاي كالني را صرف مبارزه با آن         دهد و سرمايه    خصوصاً نسل جوان را مورد تهديد قرار مي       
نمايد و همه مرزهاي فرهنگي، خـانوادگي و اجتمـاعي را             و جبران صدمات ناشي از آن مي      

يكي از معـضالت كـشورهاي در حـال توسـعه و كـشورهاي               بيكاري نيز . درنورديده است 
قابل جبران اقتصادي، به عنوان يكي از        است كه صرف نظر از آثار زيانبار و غير        جهان سوم   

 روانـي ـ   ساير مشكالت رواني واختالالتهاي گرايش به جرم، بزهكاري،  قويترين همبسته
مطالعات گذشته نيز رابطه گـرايش بـه اعتيـاد و بيكـاري را بـه            .  مطرح شده است   اجتماعي

رفيعـي،  ،  هـا   نـارنجي  ؛1384اعظمي، محمدي و معـصومي،      از جمله   (اند    وضوح نشان داده  
؛ رزاقي، رحيمـي  1380 و رزاقي، ،؛ رحيمي موقر، محمد1386،  باغستاني، نوري و همكاران   

و همه اين تحقيقات گوياي اين واقعيت است كـه بيكـاري            ) 1379 و مدني،    ،موقر، حسيني 
ز بـا افـراد زيـادي تعامـل و          بيكاران در طـول رو    . يك عامل خطر براي ابتال به اعتياد است       

كننـد و      دارنـد كـه بـا افـراد مختلـف سـپري مـي               نيز  و اوقات فراغت زيادي    دارندارتباط  
رفتـار انحرافـي   معتقد است ساترلند  . دهند  هاي متفرقه زيادي در طول روز انجام مي         فعاليت

جملـه  از  وي  . شـود   مثل ساير رفتارهاي اجتماعي از طريق همنشيني با ديگران آموخته مـي           
تماس زياد و نسبت تمـاس بـا كجـروان در مقايـسه بـا               را  كننده در اين زمينه      عوامل تعيين 

هـاي   شوند كه تعداد تمـاس  رفتار مي  افراد به اين دليل كج مطابق اين نظر،  . داند   مي همنوايان
  .)16: 1383، سروستانيصديق ( شان است هاي غيرانحرافي انحرافي آنان بيش از تماس

 و انحراف   جرمكه   كوشد تا نشان دهد     مي» همنشيني افتراقي «اساس نظريه   ساترلند بر   
 معتقـد اسـت     او. گـردد   از طريق انتقال فرهنگي در گروههاي اجتماعي واقـع مـي          اجتماعي  

 در    جريان برقرار كردن ارتبـاط صـميمي        در كجروي در ضمن كنش متقابل با ديگران يعني       
 ارتكـاب جـرم، كـسب       فنـون  شامل آمـوختن     شود كه اين يادگيري     درون گروه آموخته مي   

دربعـضي  . گـردد   مـي  هـا و توجيـه رفتـار        ها، انگيـزه    ، جهت هاي مجرمانه و انحرافي     نگرش
فرد با جمعي احاطه شـده اسـت كـه تعـاريف همـه آنهـا       هاي اجتماعي   ها و گروه    جماعت
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شـكني فراوانـي بيـشتري       درصـورتي كـه تعـاريف موافـق قـانون         . شكني است  موافق قانون 
 گـردد   مي  فرد به بزهكاري و كجرفتاري گرفتار      ،شكني داشته باشند   زتعاريف مخالف قانون  ا
  .)16: 1383، سروستانيصديق (

كننده مصرف   بيني  پيشسياستگذاران پيشگيري از اعتياد تمايل دارند بدانند چه عواملي           
اوقات فراغت  پردازد كه آيا نحوه گذران        اين پژوهش به اين مي    . مواد در افراد پرخطر است    

  . در بيكاران باشدكننده مصرف مواد، اعم از مخدر و محرك،  بيني پيشتواند  مي

  روش
كننده  جعه ساله مرا30 تا 20  نفر از بيكاران مرد200اي  مقايسهدر اين پژوهش علّي ـ  

، عدم مصرف بيكاري به مدت حداقل شش ماه. شدندكاريابي شهر اصفهان مطالعه  به مراكز
رضايت آگاهانه از همكاري بـا پـژوهش بـه    و وران زندگي تا قبل از بيكار شدن،        در د  مواد

هاي رواني بـه عنـوان معيـار خـروج از             هاي ورود افراد و داشتن سابقه بيماري        عنوان معيار 
 گـروه اول كـساني بودنـد كـه          :ها به دو گروه تقسيم شدند       نمونه. مطالعه در نظر گرفته شد    

و گروه دوم كساني بودند كه      )  نفر 65( اري مواد مصرف كردند   مدت بيك  براي اولين بار در   
  ). نفر135( مواد مصرف نكردند وجود بيكاري هرگز با

ايـن  . بودساخته   محقق )ليست چك( نامة   وارسي ها در اين پژوهش     ابزار گردآوري داده  
ده بـه   كننـ  اي كيفي در ميـان بيكـاران مراجعـه           پس از مرور منابع و انجام مطالعه       نامه  وارسي

مراكز كاريابي كه با وجود گذراندن حداقل شش ماه بيكـاري هنـوز مـواد مـصرف نكـرده                   
 شامل صفات بارزي در مورد نحوه گذران اوقات فراغـت در بيكـاران              و حاصل شد    ،بودند
 نيز پس از جلب اطمينان فـرد از محرمانـه مانـدن              در مورد سنجش متغير مصرف مواد      .بود

 در مدت بيكاري مواد مصرف كـرده اسـت يـا نـه؟             كه آيا     بود پاسخ او از وي پرسيده شده     
اي بود، بـدين صـورت كـه از مراكـز كاريـابي شـهر                 گيري خوشه   روش نمونه ). 1پيوست  (

اصفهان چهار مركز از شمال، جنوب، شرق و غرب شهر اصفهان انتخاب گرديد و با توجه                
همچنين در  .  را پر كنند   ي نامه  وارس شد  به معيارهاي ورود و خروج مطالعه از افراد خواسته          

 سؤال شان ها در مورد مدت بيكاري     ابتدا قبل از اينكه بيكاران در پژوهش شركت كنند از آن          
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ايـد و اگـر       شد آيا تاكنون مواد مصرف كرده       ها پرسيده مي    شد و سپس با جلب اعتماد از آن         
اگـر  . مـصرف كرديـد  شد چه زماني براي اولين بار مواد  مواد مصرف كرده بودند، سؤال مي  

ـ               آمـد و ديگـر       عمـل مـي   ه  فرد قبل از زمان بيكاري مواد مصرف كرده بود، از وي تـشكر ب
 دقيقـه   15 نامه به طور متوسط    هر وارسي پركردن  . شد   در اختيارش قرارداده نمي    نامه  وارسي

  . انجاميد به طول مي

  نتايج
مـصرف  غيرو  كننـده    دو گروه بيكـاران مـصرف     تأهل و سطح تحصيالت در      وضعيت  
سـن و تعـداد اعـضاي    از نظـر  ). 1جدول ) ( p < 050/0 ( نداشت معناداريكننده، تفاوت

  ).2جدول ) (p  < 050/0(  معناداري ديده نشد تفاوت بين دو گروه بيكاران نيزخانواده
 ميانگين تعداد ساعات گوش دادن به موسيقي در روز، ميانگين تعداد ساعات گـپ و           

كننده در گپ و گفـت دوسـتانه در روز،           يانگين تعداد افراد شركت   گفت دوستانه در روز، م    
كننده در گـپ و گفـت دوسـتانه در روز، ميـانگين تعـداد                ميانگين تعداد افراد معتاد شركت    

ـ                       ه ساعات گپ و گفت دوستانه با افـراد معتـاد در روز در بيكـاران مـصرف كننـده مـواد ب
  ).3جدول( رف نكرده بودندطورمعناداري بيشتر از بيكاراني بود كه مواد مص

  

  با مصرف مواد در بيكاران رها بررسي اثر تعاملي متغي
تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه بـا افـراد          نتايج آزمون رگرسيون لجستيك نشان داد       

و تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه با ) (OR= 2/606, CI: 1/600-4/244 , p<0/001معتاد
كننـده   بينـي  پـيش تواننـد   مـي ) (OR= 1/122, CI: 1/025-1/229 , p=0/013 افراد غيرمعتـاد 

  . مصرف مواد در بيكاران باشند

  بحث
در اين پژوهش تعداد ساعات گپ وگفت دوستانه با افراد معتاد و تعداد ساعات گپ               
 . وگفت دوستانه با افراد غيرمعتاد به عنوان عوامل خطر مصرف مواد در بيكاران شناخته شد              

هاي يادگيري اجتماعي مطابقت    پ وگفت دوستانه با افراد معتاد با نظريه       تعداد ساعات گ  اثر  
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هاي كجرو و منحـرف       ها هر قدر سطح تماس فرد با افراد و گروه            بر اساس اين نظريه    .دارد
 بـر مبنـاي نظريـه همنـشيني افتراقـي           . انحراف و كجروي او بيشتر خواهد شد       ،بيشتر باشد 

ا افراد منحـرف تعامـل داشـته باشـد و           ها ي   ري با گروه  عات بيشت هر قدر فرد دف   نيز  ساترلند  
هـا رابطـه       بـا آن    از ديگران  ها اولويت بيشتري قايل باشد و مدت بيشتري          آن  ارتباط با  براي

 انحـراف اجتمـاعي او بيـشتر        ،ها بيـشتر باشـد      داشته باشد و شدت تماس و ارتباطش با آن        
ها ياد خواهد گرفت و براي جلـب          ز آن  رفتار انحرافي را ا    ، زيرا طي اين فرايند    ،خواهد شد 

در چنين شرايطي بـر     . ها خواهد پرداخت    حمايت بيشتر افراد گروه، به همرنگي بيشتر با آن        
فـشار گـروه همـسال و    . گيـرد  چسب منحرف با سرعت و سهولت بيشتري به او تعلق مـي     

يوگن اشنايدر،  ( هاي پر خطر هستند     هاي مهم رفتار    كننده بيني تبعيت از گروه همسال از پيش     
  ).1383-1384، به نقل از طارميان1994

گويد براي اينكه شخصي تبهكار گردد نخـست يابـد يـاد بگيـرد چگونـه                  ساترلند مي 
. شـود    اين يادگيري درنتيجه كنش متقابل اجتماعي فرد با ديگران حاصـل مـي             .تبهكار شود 

گيرنـد و هـم در         مـي  هـاي منحـرف قـرار       گروهيا  بيشتر افراد هم در معرض تماس با افراد         
هـا را بـر       ساترلند ارتباط متقابل با اين گـروه      . هاي غيرمنحرف   گروهيامعرض تماس با افراد     

 هر چه سطح تماس فرد با افراد يـا        . گيري كرد    و شدت اندازه   ، اولويت، دوام  ،حسب بسامد 
خص آميز شـ   احتمال رفتار انحراف،هاي منحرف بر حسب اين چهار متغير باالتر باشد     گروه
  ).1372كوئن، ( شود  ميبيشتر

آفـرين از قبيـل      اط دارنـد كـه درگيـر رفتارهـاي مـشكل          جواناني كه با همساالني ارتب    
 سوء مصرف مواد هستند، احتمال زيادي هست كـه بـه همـان رفتارهـا دسـت                   و بزهكاري

 هـا   هايي است كه كه تا به حـال پـژوهش           كننده بيني اين عامل يكي از پايدارترين پيش     . بزنند
 ساير عوامل خطر ساز وجـود        در آن  اي باشد كه    حتي اگر فرد از خانواده    . اند  شناسايي كرده 

جسر (تواند خطر همان مشكل را افزايش دهد          دار مي   ندارد، صرف ارتباط با دوستان مشكل     
 2002 و كاجو و كالين، 1992؛ به نقل از هاوكينز و همكاران 1982؛ كاندل، 1977و جسر، 

  ). 1385م محمد خاني، به نقل از شهرا
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هاي مصرف مواد در      كننده بيني ترين پيش    همساالن يكي از قوي    درمصرف مواد مخدر    
بـارنز و   (هاي متعدد     تأثير همساالن روي مصرف مواد در بررسي      . نوجوانان و جوانان است   

 1هاوكينز(  است شدهتأييد  ) 1990، بروك و همكاران،     1987، كاندل و اكزروز،     1986ولت،  
نيـز نـشان    )1376(نتيجه مطالعـه نريمـاني   ). 1383به نقل از پور شهباز،     .1992،  2اتاالنوو ك 
همچنـين  . انـد    دوستان معتاد بيشترين نقش را در گرايش افراد به اعتياد ايفا كرده            دهد كه   مي

 و نيـز    )1383(دي يگانـه    ا جـو   و تحقيق عـدل، صدرالـسادات، بيگلريـان      با نتايج    اين يافته 
  . همخواني دارد) 1384نقل از پاك سرشت والهام پور،  به 1997(كانز

. شود مصرف مي موجب  توان نتيجه گرفت كه گپ دوستانه        از اين يافته به راحتي نمي     
ممكن است برعكس، مصرف مواد باعث گپ دوستانه شود يا امكان نمايان شدن زمينـه آن            

ايد نفـس گـپ و گفـت        شـ . خواننـد  ميعليت وارونه   اين وضع را اصطالحاً     . را فراهم كند  
 عامل تشديد خطر مصرف مـواد بـر اثـر       - اعم از اينكه با معتاد باشد يا غيرمعتاد          ـدوستانه  

 3 اليكـسون مطالعـات .  طرفهاي گپ و گفت اثر بدتري دارد       بيكاري است و البته معتاد بودنِ     
ـ        سالم نبودن محيط  نيز نشان داد     )1996( 4چارلز و )1994( ات هاي تفريحي و فقـدان امكان

هـا را     توانـد آن    الزم براي سپري كردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانـان بـه سـادگي مـي               
  . درمعرض افراد سودجو و ابتال به سوءمصرف مواد قرار دهد

ضـمن  . در اين پژوهش متغير مصرف مواد، متغير كيفي دوحـالتي درنظـر گرفتـه شـد        
توان برخي از ايـن صـفات را          ولي مي  ،اينكه در اين پژوهش صفات بارز در نظر گرفته شد         

بيكـاري بـه    . هاي استاندارد در اين زمينه استفاده كـرد         مكنون در نظر گرفت و از پرسشنامه      
حداقل مدت شش ماه به عنوان يكي از معيارهاي ورود به اين مطالعه در نظر گرفتـه                 مدت  

رگانـه  از نـواحي چها . گردد در تحقيقات آتـي ايـن زمـان افـزايش يابـد      شد كه پيشنهاد مي   
رفـت كـه      آوري شد و انتظار مـي       ها جمع   شهر اصفهان نمونه  ) شمال، جنوب، شرق، غرب   (

ها از نظر وضعيت اقتصادي اجتماعي در شرايط متفـاوتي باشـند ولـي اكثـر بيكـاران                    نمونه
 اجتمـاعي شـرايط     ــ كننده به مراكز كاريابي شهر اصفهان از نظر وضعيت اقتصادي            مراجعه
  .  داشتنديكساني

                                                           
1- Hawkins   2- Catalano   3- Ellikson P.L   4- Charles F 
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  گيري جهتين 
تعداد ساعات گپ وگفت دوستانه با افراد معتاد و تعداد ساعات گپ وگفت دوستانه              

هـاي مـصرف مـواد در بيكـاران           كننـده  بينـي   پيشبا افراد غيرمعتاد در اين پژوهش به عنوان         
رسد نظارت بر روابط افراد بيكار به پيـشگيري از مـصرف مـواد در                  به نظر مي   .شناخته شد 

  .ها كمك كند آن
  

كننده مواد و بيكاراني كه   سطح تحصيالت در بيكاران مصرف و مقايسه وضعيت تأهل.1جدول  
  اند مواد مصرف نكرده

بيكاران با عدم  
مصرف مواد 

(n=65) 

بيكاران مصرف  
كننده مواد 
(n=135) 

  

p df 
آماره  

 خي دو
   تعداد  درصد  تعداد  درصد 

 جردم  103 03/76 56 2/86 616/2 1 106/0
وضعيت  

 تأهل

103/0 1 579/9 23/69 45 92/45 62 
ديپلم و  

زير 
 ديپلم

سطح  
 تحصيالت

  
 مقايسه متغيرهاي سن و تعداد اعضاي خانواده دربيكاران مصرف كننده مواد و بيكاراني .2جدول  

  اند كه مواد مصرف نكرده
p z يكم( متغيرهاي دموگرافيك  مصرف مواد ميانگين انحراف استاندارد(  

 214/0 830/0 خير  67/24 709/2
 بله 74/24 419/2

 1  سن

 -602/1 109/0 خير 01/5 927/1
 بله 43/5 955/1

 3  تعداد اعضاي خانواده
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مقايسه نحوه گذراندن اوقات فراغت بين دوگروه بيكاران مصرف كننده مواد و بيكاراني . 3جدول  
  ه از آزمون يو مان ويتنياند با استفاد كه مواد مصرف نكرده

p z انحراف استاندارد
گين

ميان
 

مصرف مواد  نحوه گذراندن اوقات فراغت

 خير   27/0 814/0
136/0 491/1-

 بله 74/0 955/1
  تعداد دفعات رفتن به سينما در يك ماه گذشته

 خير  44/4 061/3
195/0 296/1-

 بله 82/3 761/2
 ة گذشتهمتوسط تعداد ساعات تماشاي تلويزيون در روز در هفت

 خير  68/0 314/1
403/0 837/0-

 بله 92/0 753/1
 تعداد ساعات گوش دادن به راديو در روز در هفتة گذشته

 خير  48/2 932/2
005/0 801/2-

 بله 55/3 640/3
  ساعات گوش دادن به موسيقي در روز در هفتة گذشته

 خير  87/4 713/12
154/0 425/1-

 بله 57/2 873/3
  هاي خوانده شده در هفتة گذشته اد روزنامهتعد

 خير  99/0 445/2
466/0 729/0-

 بله 12/1 080/2
  تعداد مجالت خوانده شده در ماه گذشته

 خير  57/3 555/17
601/0 523/0-

 بله 89/1 296/3
  تعداد عنوان كتاب خوانده شده در شش ماه گذشته

800/343  67/198  خير 
297/0 042/1-

207/434  66/165  بله
  تعداد صفحه كتاب خوانده شده در شش ماه گذشته

 خير   97/6  665/34
102/0 636/1-

 بله  38/8  132/17
  تعداد ساعات رفتن به پارك و تفريحگاهها در هفتة گذشته

 خير   44/3  742/4
363/0 910/0-

 بله  06/5  325/8
  تعداد ساعات ورزش كردن در هفتة گذشته

 خير   73/3  940/2
005/0 788/2-

 بله  94/5  049/5
  تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه در روز در هفتة گذشته

 خير   20/4  763/3
030/0 166/2-

 بله  78/4  984/2
  تعداد افراد شركت كننده درگپ و گفت دوستانه در روز در هفتة گذشته

 خير   27/0  059/1
000/0 423/0-

 بله  97/0  834/1
  عداد افراد معتاد در گپ و گفت دوستانه در روز در هفتة گذشتهت
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p z انحراف استاندارد

گين
ميان

 

مصرف مواد  نحوه گذراندن اوقات فراغت

 خير   16/0 487/0
000/0 787/4-

 بله 03/1 232/2
  تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه با افراد معتاد در روز در هفتة گذشته

 خير  98/3 369/3
884/0 946/0-

 بله 85/3 051/3
 تانه در روز در هفتة گذشتهتعداد افراد غيرمعتاد در گپ وگفت دوس

 خير  58/3 845/2
478/0 710/0-

 بله 74/4 931/4
تعداد ساعات گپ و گفت دوستانه با افراد غيرمعتاد در روز در هفتة گذشته

 خير  96/2 165/4
619/0 497/0-

 بله 68/2 207/3
  تعداد دفعات شركت كردن در ميهماني در ماه گذشته

 خير  04/2 177/3
464/0 732/0-

 بله 65/1 019/2
  تعداد دفعات ميهمان بودن در ماه گذشته

 خير  92/0 715/1
621/0 494/0-

 بله 03/1 723/1
  تعداد دفعات ميزبان بودن در ماه گذشته

 خير  46/1 464/2
744/0 327/0-

 بله 51/1 840/2
  تعداد دفعات مسافرت رفتن در شش ماه گذشته

 خير   27/3  692/3
755/0 313/0-

 بله  15/4  018/7
  تعداد ساعات رفتن به خيابان براي گشت و گذار در روز در هفتة گذشته

 خير   64/1  776/2
534/0 622/0-

 بله  34/1  576/2
  تعداد ساعات پرسه زني و جستجو در اينترنت در روز در هفتة گذشته

 ر خي  30/3  088/7
761/0 305/0-

 بله  05/3  577/4
  تعداد ساعات رفتن به بازار براي خريد در روز در هفتة گذشته
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  )1(پيوست 
  
  

  :..................سال تولد 
   فوت همسر-4  طالق گرفته -3 تأهل  م-2   مجرد-1: تأهلوضعيت  
  : تحصيالت 
   ليسانس ليسانس و دانشجوي-4  فوق ديپلم-3  ديپلم -2 زير ديپلم -1 

   باالتر از ليسانس-5
منظور همه كساني است كه بـا هـم زيـر يـك             (تعداد اعضاي خانواده شما چند نفر است؟         

  نفر):.... كنند سقف زندگي مي
  
  

  : نحوه گذران اوقات فراغت
  بار........ايد؟ در ماه گذشته چند بار براي ديدن فيلم به سينما رفته -1
  ساعت ...... ايد؟ سط چند ساعت درروز تلويزيون تماشا كردهطور متو ه در هفته گذشته ب-2
  ساعت...... ايد؟ طور متوسط چند ساعت درروز به راديو گوش داده ه در هفته گذشته ب-3
  ساعت ......ايد؟ طور متوسط چند ساعت درروز به موسيقي گوش داده ه در هفته گذشته ب-4
  روزنامه .........يد؟ا  در هفته گذشته چه تعداد روزنامه خوانده-5
  مجله ..........ايد؟  در ماه گذشته چه تعداد مجله خوانده-6
  عنوان .........ايد؟  در شش ماه گذشته چند عنوان كتاب خوانده-7
  صفحه .........ايد؟  در شش ماه گذشته چند صفحه كتاب خوانده-8
  ساعت .......ايد؟  هاي ديگر رفته  در هفته گذشته چند ساعت به پارك و تفريحگاه-9

  ساعت ......... ايد؟  در هفته گذشته چند ساعت ورزش كرده-10
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  تعداد ساعت  نوع ورزش
  ساعت............   فوتبال
  ساعت............   واليبال
  ساعت.............   شنا

  ساعت.............   هاي رزمي ورزش
  ساعت.............   شطرنج

  ساعت..............  كوه پيمايي
  ساعت.............  ).......................ذكر كنيد(ساير 

طور متوسط چنـد سـاعت در روز گـپ و گفـت دوسـتانه انجـام                 ه  در هفته گذشته ب    -11
  نفر..... ساعت با........ ايد؟ داده

  ساعت ........نفر....... اند؟ ها معتاد بوده چند نفرازآن
  ساعت ...... نفر.......اند؟ ها معتاد نبوده چند نفراز آن

  ميهماني .......ايد؟  در ماه گذشته در چند ميهماني شركت كرده-12
  ميهماني .... ايد؟ در چند تا از آنها شما ميهمان بوده
  ميهماني .........ايد؟ در چند تا از آنها شما ميزبان بوده

  بار .........ايد؟  در شش ماه گذشته چند بار به مسافرت رفته-13
طور متوسط چند ساعت در روز در خيابـان بـراي گـشت و گـذار     ه   در هفته گذشته ب    -14

  ساعت.........ايد؟ رفته
طور متوسط چند سـاعت در روز بـه پرسـه زنـي و جـستجو در             ه  در هفته گذشته ب    -15

  ساعت ..........ايد؟ اينترنت پرداخته
از  بـه بـازار   طور متوسط چند ساعت در روز براي خريد و رفتن           ه  در هفته گذشته ب    -16

 ساعت ......ايد؟ خانه خارج شده
  بار.... ايد؟ خودتان در شش ماه گذشته چند بارمواد مخدر مصرف كرده -17
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