
 

 

 

 

 

 

 

 

 8931زمستان  –چکیده نتایج طرح آمارگیری گذران وقت 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه اجتماعی دفتر جمعیت، سرشماری و نیروی کار

9911خردادماه                                                                                            

 

 

 

 



89نتایج طرح آمارگیری گذران وقت زمستان  ................................................................................................2  

 

 مقدمه

ی هاتیفعال زمانمدتشناخت نوع و شیوه گذران وقت افراد جامعه، به  دستیابی باهدفطرح آمارگیری گذران وقت 

و  برای  9933بهار و تابستان  ،9931در فصول پاییز و زمستان  سالهکآماری ی، نخستین بار برای دوره توسط آنها شدهانجام

، در مناطق شهری کشور توسط دفتر جمعیت، نیروی 9911و بهار و تابستان  9919دوره آماری دوم،  فصول پاییز و زمستان 

 کار و سرشماری تهیه، طراحی و اجرا شد.

صل پاییزسومین  ستان  دوره آماری این طرح در ف ساله طرح در  9913و زم شد و ادامه دوره یک شور اجرا  شهری ک در نقاط 

ستان  ضر به نتایج این طرح در  شود.اجرا می 11بهار و تاب ستانگزارش حا ستان زم شدهدر ا صاص دارد های آمارگیری  ، اخت

سفند ش ماه اجرای این طرح در دومین هفته ا شور اجرا  شهری ک شیوع ویروس کووید  .ددر نقاط  سفانه به دلیل   1در 91متا

ضوی، قزوین، کرمان و گیالن(  سان ر سمنان، خرا صفهان،  ستان) اردبیل، ا شده ا ضعیت قرمز در آنها طرح اجرا ن و اعالم و

ست ستان  9343 به نمونه طرح، 1394از کل . ا صل زم ست. مراجعهنمونه در ف گیری نوع آمارگیری این طرح نمونه شده ا

در این آمارگیری جامعه آماری طرح خانوارهای معمولی ستتاکن و گروهی ستتاکن در نقاط شتتهری کشتتور استتت. استتت و 

خانوار به روش خود افراد و اطالعات فردی توستتط به صتتورت حرتتوری آمارگیر  مأموری اطالعات خانواری توستتط آورجمع

ستترشتتماری عمومی نفوس و مستتکن  چارچوبهای خانوارهای نمونه از . همچنین در این طرح حوزهشتتودمیتکمیلی انجام 

  .است شدهانجامدر پاییز ی مجدد قبل از زمان اجرای طرح فهرست بردارانتخاب و  9911سال 

ساس طبقه بندی طبقه بندی فعالیت  -ICATUS) «ها برای آمارهای گذران وقتفعالیتبین المللی های گذران وقت برا

 انجام شده است. ( 4392
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 هایافته

و مقایسه آن با فصل استان کشور در فصل زمستان  41 ساله و بیشتر در مناطق شهری 91بررسی الگوی گذران وقت افراد 

  :داده شده است نشان 9پاییز در جدول 

  گذران فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 9 جدول

 13پاییز و زمستان  -کشور شهری نقاط در جنس حسب بر وقت

 

 

 

 گروه های فعالیت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعاليت)دقيقه / ساعت(

 زن مرد زن مرد و

 زمستان پایيز زمستان پایيز زمستان پایيز

 00/22 00/22 00/22 20/22 00/22 20/22 كل

 2/04 2/00 0/04 5/22 0/02 2/02 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد

 2/20 2/24 2/20 2/22 2/20 2/20 تولید كاال برای استفاده نهايي خود

 24// 0/04 0//2 2/52 0/20 2/02 خانوار و خانوادهخدمات خانگي بدون مزد برای اعضای 

 /2/0 2/00 2/00 2/20 2/00 2/33 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده

 2/20 2/20 2/20 2/22 2/20 2/22 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد

 2/00 2/00 2/04 2/02 2/00 2/03 يادگیری

 0/02 0//0 0/01 2/32 0/00 2/00 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني

 /0/2 4//0 0//0 0/24 0/01 0/20 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي

 /00/0 00/00 00/00 22/21 00/02 22/25 رسیدگي و خود مراقبتي
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رسیدگی و »روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت ترین زمان صرف شده در شبانهدهد که متوسط بیشمی بررسی نتایج نشان

شامیدن، مراقبتیخود مراقبت شامل خوابیدن، خوردن و آ شتی ) شکی،  –های بهدا سی هایفعالیت با مرتبط سفرپز  و دگیر

سانه فراغت، فرهنگ،»دقیقه،  13ساعت و  99با « و ...(خودمراقبتی  شی هایتمرین گروهی، هایر   از، بازدیدشامل )ورز

ستفاده، هاورزش در شرکتها، سرگرمی، ورزشی و تفریحی فرهنگی، هایمکان/ رویدادهای ، مطالعه گروهی هایرسانه از ا

شای تلویزیون، گوش دادن به رادیو،  سانه فراغت، فرهنگ، با مرتبط سفردر اوقات فراغت، تما   هایتمرین و گروهی هایر

شی  رای برای مزد بدون خانگی خدمات» دقیقه،41ساعت و  1با « و ...(ورز شامل تهیه و خانواده و خانوار اع آماده کردن )

 9ستتتاعت و  9با  «غذا، تمیز کردن  خانه، خرید کردن برای اعرتتتای خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی و ...(

  اشتغال ،غیرانتفاعی مؤسسات و دولتی نهادهای ها،شرکت در شتغالشامل ا)مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتغال» ،دقیقه

  فرعی هایفعالیت، خدمات ارائه خانگی اقتصادی هایبنگاه و خانوارها در اشتغال، کاالها تولید خانگی اقتصادی هایبنگاه در

سفر شغل با مرتبط هایوقفه و شغل،  شغل، راه اندازی  ستجوی  شغل و ...و تردد ، ج و دقیقه  13ساعت و  4با « مرتبط با 
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، جامعه فرهنگی/ اجتماعی رویدادهای در شرکت، کردن صحبت)دینی رسوم و آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،»

شتن نقش سئولیت در دا سوم و آداب، شهروندی به مربوط هایم  41ساعت و  9با  .(«زیارتی و .. -تفریحی سفر، دینی ر

شده در  دقیقه صرف  ست. همچنین کمترین زمان    رسای و یکارآموز مزد، بدونکار داوطلبانه »مربوط به  روزشبانهبوده ا

 .استدقیقه  4با «  مزد بدون کارهای

ب مربوط به روز به ترتیزمان صرف شده در شبانه نیترشیب، متوسط «یخود مراقبترسیدگی و »در بین مردان، بعد از فعالیت 

سانه فراغت، فرهنگ،»گروه فعالیت  شی هایتمرین گروهی، هایر شتغال»، دقیقه 11ساعت و  1با « ورز   یهاتیفعال و ا

شرت،» و  دقیقه12 ساعت و  1با « مزد برای مرتبط شارکت ارتباط، معا سوم آداب و اجتماعی م   91ساعت و  9با  «دینیور

سط بیش ست. در بین زنان، متو شده دقیقه بوده ا صرف  سیدگی و خودمراقبتی، ترین زمان  به گروه  به ترتیب مربوطبعد از ر

رای برای مزد بدون خانگی خدمات» فعالیت  سانه فراغت، فرهنگ،»  و دقیقه 2ساعت و  1با « خانواده و خانوار اع   یهار

 در رتبه بعدی قرار دارد.دقیقه  1ساعت و  1با « ورزشی یهانیتمر گروهی،

مقایستته الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب استتت که زنان نستتبت به مردان در یک شتتبانه روز وقت 

 دهند.مزد و در گروه فعالیت اشتغال برای مزد، زمان کمتری اختصاص میبیشتری به خدمات خانگی بدون 

ه بر الگوی گذران وقت افراد جامعدهد شیوع کرونا ویروس مقایسه الگوی گذران وقت در دو فصل پاییز و زمستان نشان می

نسبت دقیقه  41 مراقبتی خود و رسیدگیو  دقیقه 44 به طور متوسط مزد اثر گذاشته است به طوری که خدمات خانگی بدون

  ارتباط، معاشرت،» ، دقیقه 49با « ورزشی هایتمرین گروهی، هایرسانه فراغت، فرهنگ،»و  به فصل پاییز زمان بیشتری 

 دقیقه زمان کمتری به خود اختصاص داده است. 44با  «دینیورسوم آداب و اجتماعی مشارکت
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 فعالیت های گروه تفکیک به ساله 91-41و  91- 41 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 4جدول

 ( ساعت/  دقیقه)                         9913 زمستان: شده آمارگیری هایاستان شهری نقاط در جنس حسب بر وقت گذران

 گروه های فعاليت گذران وقت

42-51 42-51 
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 00/22 00/22 00/22 00/22 00/22 00/22 كل

 1//2 0//0 0/00 2/04 2/33 2/02 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/20 2/20 2/20 2/22 2/22 2/22 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

/3 2/33 2/52 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده   52  0/00 2/00 0/00 

/2 2/21 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده   52  2/32 2/00 2/24 2/00 

 2/20 2/20 2/20 2/22 2/22 2/22 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

 /0/2 1//2 0/20 2/32 2/32 2/30 يادگیری 

 0/00 0/00 0/00 2/20 2/25 2/25 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 0/04 00// ///0 0/00 5/51 5/22 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 00/04 00/00 00/00 22/51 22/22 22/52 رسیدگي و خود مراقبتي  

 

سی الگوی فعالیت گذران وقت جوانان  شان می 91-41برر سیدگی و »دهد که، بعد از گروه فعالیت ساله ن ، «یخود مراقبتر

  گروهی، یهارستتانه فراغت، فرهنگ،» های فعالیت روز مربوط به گروهزمان صتترف شتتده در شتتبانه نیترشیبمتوستتط 

 13ساعت و  9با « خانواده  و خانوار اعرای برای مزد بدون خانگی خدمات» دقیقه، 43ساعت و  1با « های ورزشیتمرین

شتغال»دقیقه و  دقیقه بوده است. همچنین کمترین زمان صرف شده در  13ساعت و  9با « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و ا

   «خود ینهای استفاده برای کاال تولید»و « مزد بدون کارهای سایر و یکارآموز مزد، بدونکار داوطلبانه »مربوط به  روزشبانه

 .است

سنی  سی الگوی فعالیت گذران وقت گروه  سنی کمی متفاوت ازساله  91-41برر شان  91-41 گروه  ست. نتایج ن ساله ا

سیدگی و »دهد که، بعد از گروه فعالیت می سط «یخود مراقبتر شبانه نیترشیب، متو شده در  صرف  به  روز مربتتتتوطزمان 

  یهاتیفعال و اشتغال» 11ساعت و  1با « ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت، فرهنگ،» های فعالیتتتت گتتتروه

کار »مربوط به  روزشتتبانهدقیقه بوده استتت. همچنین کمترین زمان صتترف شتتده در  43ستتاعت و  4با « مزد برای مرتبط

 .استدقیقه  9با « مزد بدون کارهای سایر و یکارآموز مزد، بدونداوطلبانه 
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  گذران فعالیت های گروه تفکیک به وبیشتر ساله 91 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 9 جدول

  9913 زمستان:شده آمارگیری هایاستان شهری نقاط در اقتصادی فعالیت وضع حسب بر روز شبانه یک در وقت

 كل های فعاليت گذران وقت گروه
 غير فعال فعال از نظر اقتصادی

 محصل خانه دار بيكار شاغل
دارای درامد 

 بدون كار
 سایر

 20/22 20/22 20/22 20/22 00/22 00/22 00/22 كل

 2/25 2/22 2/22 2/22 2/00 0/00 0/02 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد

 2/22 2/25 2/22 2/20 2/20 2/20 2/20 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

 2/22 2/24 2/32 5/52 0//0 0/20 0/20 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/20 2/22 2/22 2/03 2/00 2/00 2/00 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/20 2/22 2/22 2/22 2/20 2/20 2/20 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

/2 يادگیری  00  2/20 2/ 40  2/22 2/54 2/22 2/ 23  

 2/32 2/23 2/20 2/30 0/00 0/20 0/00 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 22/4 0/22 5/52 3/52 0/00 0/01 0/01 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 23/22 22/53 22/25 22/00 00/21 0//02 00/02 رسیدگي و خود مراقبتي  

                                                                       

شبانه، متوسط بیش«یخود مراقبترسیدگی و »در بین شاغالن، بعد از گروه فعالیت  شده در  ز مربوط به روترین زمان صرف 

 روزشبانهدقیتتتقه و کمترین زمان صتتترف شده در  99ساعت و  1با « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتغال» گروه فعالیت

ای . بربوده استبا یک دقیقه  «مزد بدون کارهای سایر و یکارآموز مزد، بدونکار داوطلبانه  »و «یادگیتتتری»مربتتتوط به 

 روهی،گ یهارسانه فراغت، فرهنگ،» گروه فعالیت،« یخود مراقبترسیدگی و »جمعیتتتت بیتتتکار نیز بعد از گروه فعالیتتتت 

ترین زمان دقیقه کم 9با « خودتولید کاال برای استتتفاده نهایی »ترین و دقیقه بیش 41ستتاعت و  1با « ورزشتتی یهانیتمر

 صرف شده را به خود اختصاص داده است.

سیدگی و »بعد از گروه فعالیت  دارانخانه ،جمعیت غیرفعالدر بین  سط بیش«یخود مراقبتر ش، متو صرف  ده در ترین زمان 

دقیتتتقه و کمترین  14ساعت و  1با  « خانواده و خانوار اعرای برای مزد بدون خانگی خدمات»  به گروه فعالیت راروز شبانه

. اند اختصاص دادهدقیقه  4با  « یارآموزو ک مزد بدونار داوطلبانه ک»و «یادگیتتتری»به  را روزشبانهزمان صتتترف شده در 

  یهارسانه فراغت، فرهنگ،»  گروه فعالیت،« یخود مراقبترسیدگی و »نیز بعد از گروه فعالیتتتتت  برای جمعیتتتتت محصل

شده ترین و کمدقیقه بیش 13ساعت و  1با « ورزشی یهانیتمر گروهی،   نبدوار داوطلبانه ک»مربوط به ترین زمان صرف 
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بعد از گروه فعالیتتتتتت افرادی که دارای درآمد بدون کار هستتتند  استتت. بوده« مزد بدون کارهای ستتایر و یکارآموز مزد،

سیدگی و » سانه فراغت، فرهنگ،» صرف فعالیت را  روزشبانهیک در خود ترین زمان بیش ،«یخود مراقبتر  وهی،گر یهار

 دقیقه کرده اند. 9با « یادگیری»و « اشتغال»فعالیت صرف را ترین زمان کمو دقیقه 41ساعت و  2با « ورزشی یهانیتمر

 هایگروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 1 جدول

 9913 زمستان:شده آمارگیری هایاستان شهری نقاط در سواد وضع حسب بر وقت گذران فعالیت

 (ساعت/  دقیقه)                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د از روز بعزمان صرف شده در شبانه نیترشیبساله و بیشتر گویای آن است که،  91بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد 

سیدگی و »گروه فعالیت  سانه فراغت، فرهنگ،» به گروه فعالیت، « یخود مراقبتر شی یهانیتمر گروهی، یهار  1با  «ورز

اشتتتغال و فعالیت های مرتبط  »و فعالیت دقیقه 13ستتاعت و  4با « مزد بدون خانگی خدمات»، فعالیت دقیقه 41ستتاعت و 

رین زمان تبیش ،«یخود مراقبترسیدگی و »بعد از گروه فعالیتت افراد بی سواد . استدقیقه بوده 11ساعت و  4با  «برای مزد

سانه فراغت، فرهنگ،» صرف فعالیت را  روزشبانهیک در خود  شی یهانیتمر گروهی، یهار ، دقیقه 1ساعت و  1با « ورز

سوم دینی »یقه و فعالیتدق 93ساعت و  9با « مزد بدون خانگی خدمات» شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م  «معا

 است.دقیقه بوده 14ساعت و  9با 

 گروه های فعاليت گذران وقت
 بي سواد باسواد

 00/22 00/22 مرد و زن

 2/00 0//0 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/20 2/20 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

 0/00 0//0 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/20 /2/0 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/20 2/20 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

 2/22 2/01 يادگیری 

 0//0 0/00 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 21// 0/00 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 00/02 00/00 رسیدگي و خود مراقبتي  
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اد گانه گذران وقت، افرهای نهدهد که در بین فعالیتستتواد نشتتان میمقایستته الگوی گذران وقت در بین افراد باستتواد و بی

 مزد بدون مراقبتی خدمات»و در فعالیت ساعت  4بیش از  «مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتغال»باسواد در گروه فعالیت 

  کنند.سواد صرف مینسبت به افراد بیروز زمان بیشتری در یک شبانهدقیقه  91 « برای اعرای خانوار و خانواده

 

  به  بیشتر و ساله 91 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 1 جدول              

  شهری نقاط در تعطیل غیر و تعطیل روز نوع حسب بر وقت گذران فعالیت های روهگ تفکیک             

   ( ساعت/  دقیقه)                                    9913 زمستان :  شده آمارگیری هایاستان                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شان می لیتعط ریغهای گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و شیوه فعالیت ساکن در مناطق  91 دهد افرادن شتر  ساله بی

سط در روزهای تعطیل  شهری، سیدگی و »فعالیت دقیقه به  94بطور متو  فراغت، فرهنگ،» به  دقیقه 43 ،«ی خود مراقبتر

سانه شی یهانیتمر گروهی، یهار شارکت اجتماعی و آداب»دقیقه به  91و  «ورز شرت، ارتباط، م سوم دینیمعا زمان « ور

 اند.اختصاص داده لیتعط ریغروزهای بیشتری را نسبت به

 

 

 

 گروه های فعاليت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعاليت 

 غير تعطيل تعطيل

 00/22 00/22 مرد و زن

 0//0 0/00 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/20 /2/2 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

 0/20 0/24 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/00 2/01 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/20 2/20 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

 2/00 2/00 يادگیری 

 0/00 0/01 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 /0/0 0//0 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 /00/0 00/0 رسیدگي و خود مراقبتي  
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ساله و بيشتر به تفكيك گروه های فعاليت گذران وقت بر  51: متوسط زمان سپری شده در یك شبانه روز، توسط جمعيت 6جدول 

                                                                                                                                                                                                                                                 5921های آمارگيری شده: زمستان حسب وضع زناشویي در نقاط شهری استان

 گروه های فعاليت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعاليت    )دقيقه / ساعت (

دارای 

 همسر

بي همسر براثر 

 فوت

همسر بر اثر بي 

 طالق

هرگز ازدواج 

 نكرده

 00/22 00/22 00/22 00/22 مرد و زن

 0/00 1//0 2/04 0//0 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/20 2/20 2/20 2/20 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

 0/01 1//0 0/00 0/00 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/21 2/00 2/20 2/01 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/20 2/22 2/20 2/20 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

 0/02 2/20 2/20 2/20 يادگیری 

 0/02 0/00 0/24 0/04 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 01// 0//0 00// 0/20 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 00/00 00/00 00/01 00/00 رسیدگي و خود مراقبتي  

 

رف ترین وقت خود را صتتتبیش« یخود مراقبترستتتیدگی و »از فعالیت  بعدافراد دارای همستتتر دهد نتایج طرح نشتتتان می

سانه فراغت، فرهنگ،» های فعالیت شی یهانیتمر گروهی، یهار خدمات خانگی بدون مزد »دقیقه و  3 ساعت 1با « ورز

رای خانوار و خانواده شتغال»و دقیقه  41ساعت  9با « برای اع دقیقه  19ساعت و  4با  « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و ا

خود رستتیدگی و »های پس از فعالیت روزشتتبانهترین زمان را در یک بیش نکردهازدواجافراد هرگز ، اختصتتاص داده استتت

 دقیقه و 41ستتاعت و  1با « ورزشتتی یهانیتمر گروهی، یهارستتانه فراغت، فرهنگ،» های گروه به فعالیت« یمراقبت

 دقیقه اختصاص داده است.  19ساعت و  4با  « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتغال»

سر و  سه الگوی گذران وقت افراد دارای هم شان میمقای ستان ن صل زم افراد ازدواج  دهد کهافراد هرگز ازدواج نکرده در ف

سر  سبت به افراد دارای هم صرف یادگیری  3ساعت  9نکرده ن شتری  سط دقیقه زمان بی ساعت و  9و همچنین به طور متو

سانه فراغت، فرهنگ،» دقیقه به فعالیت  49 شتری صرف  «ورزشی یهانیتمر گروهی، یهار ی که در  حال.کنندمیوقت بی

ساعت زمان بیشتری صرف فعالیت خدمات خانگی بدون مزد و  4افراد دارای همسر نسبت به افراد ازدواج نکرده  نزدیک به 

    اند.اشتغال اختصاص دادهدقیقه بیشتر به فعالیت  3دقیقه به فعالیت معاشرت و همچنین  92
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 های گروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت توسط مجازی درفرای روز شبانه یک در شده سپری زمان متوسط :1جدول

 هایاستان شهری نقاط در  وقت گذران فعالیت گروه هر در کننده شرکت افراد نسبی فراوانی  و وقت گذران فعالیت

9913 زمستان:  شده آمارگیری  

   

شان می 1جدول  سپردهد، ن سط زمان  شبانه شدهیمتو رادر یک  سط جمعیت  یروز در ف  94، شتریساله و ب 91مجازی تو

رهنگ، فراغت، ف»گروه مربوط به گذران وقت های فعالیت ترین زمان صتتترف شتتتده در گروهبیش دقیقه بوده استتتت که 

سانه شی یهانیگروهی، تمر یهار ستدقیقه  41با « ورز صد افرادی که این فعالیت را  42 فقط که بوده ا اند انجام دادهدر

 اند.اعالم کرده اند از فرای مجازی برای انجام آن استفاده کرده

 

 

 

 گروه های فعاليت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعاليت

  در فضای مجازی
 )دقیقه/ ساعت(

فراواني نسبي افراد 

در هر شركت كننده 

گروه فعاليت گذران 

 )درصد(وقت

 - 2/00 مرد و زن

 2/20 2/20 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/22 2/22 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

 2/33 2/22 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/20 2/22 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/22 2/22 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

 2/32 2/22 يادگیری 

 2/23 2/20 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 20/24 2/00 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 2/22 2/22 رسیدگي و خود مراقبتي  
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های مختلف ساله و بیشتر برای فعالیت /0روز توسط جمعیت متوسط ساعات سپری شده در يك شبانه :0دول ج

های فعالیت گذران وقت به تفكیك داشتن هدف يا بدون هدف كسب درآمد از انجام فعالیت اصلي برحسب گروه

 )دقیقه / ساعت (                                 0010های آمارگیری شده : زمستان در استان

 با هدف كسب درآمد گروه های فعاليت گذران وقت
بدون هدف كسب 

 درآمد

 22/22 2/02 مرد و زن

 2/22 2/02 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/23 2/22 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

 3/23 2/22 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  
2/22 2/ 32  

 2/22 2/22 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

 2/24 2/22 يادگیری 

 2/20 2/22 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 0/22 2/22 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 22/02 2/22 رسیدگي و خود مراقبتي  

 

سی  شدهبرر صرف  سط زمان  سب درامد  روزشبانهدر یک  متو سب یا بدون هدف ک صلی با هدف ک برای این که فعالیت ا

سط  شتر  91جمعیت تو ست که ساله و بی شده، گویای این مطلب ا سط انجام  دقیقه از وقت مردم  13ساعت و  4بطور متو

ست.  شده ا شتغال  ست که  43ساعت و  49صرف فعالیت ا شده ا صرف کار بدون مزد  شبانه روز مردم  دقیقه از وقت یک 

 فراغت، فرهنگ،» دقیقه و بعد از آن به فعالیت  13ستتاعت و  99با « رستتیدگی و خودمراقبتی»بیشتتترین زمان به فعالیت 

 دقیقه بوده است. 41ساعت و  1با   «ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه
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های مختلف ساله و بیشتر برای فعالیت /0متوسط ساعات سپری شده در يك شبانه روز توسط افراد  :1جدول 

قاط ن -ها انجام شده است اصلي برای آن های فعالیت گذران وقت به تفكیك كساني كه فعالیتبرحسب گروه

                  )دقیقه / ساعت(                                                                                                                                                                    0010های آمارگیری شده: زمستان شهری استان

 

 

سط سط روز شبانه یک در شده سپری ساعات متو شتر و ساله 91 افراد تو سب مختلف هایفعالیت برای بی   هایگروه برح

دقیقه از  2ساعت و  93دهد ، نشان میاست شده انجام هاآن برای اصلی فعالیت که کسانی تفکیک به وقت گذران فعالیت

رای خانوار و  2ساعت و  9شود، های مربوط به خود میصرف فعالیت وقت مردم ستان و  1دقیقه برای اع دقیقه برای دو

 . وقت صرف می کننددقیقه برای محل کار  13و  ساعت 4 سایر افراد و

 

 

 

 كل گروه های فعاليت گذران وقت

 ها انجام شده استاصلي برای آن كساني كه فعالیت

 خود
اعضاي 

 خانوار
 دوستان

  

سایر 

 افراد

محل 

 كار

موسسات 

ونهادهاي 

جمعي 

 وخيریه

 2/22 2/02 2/20 2/20 3/20 21/20 00/22 مرد و زن

 2/22 2/02 2/22 2/22 2/22 2/22 0/02 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 2/20 تولید كاال برای استفاده نهايي خود  

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/32 2/32 0/20 خدمات خانگي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 2/00 خدمات مراقبتي بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 2/20 كارداوطلبانه بدون مزد، كار آموزی و ساير كارهای بدون مزد 

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 2/20 2/00 يادگیری 

 2/22 2/22 2/22 2/23 2/21 2/22 0/00 معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعي و آداب و رسوم ديني 

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/20 0/23 0/01 فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهي، تمرين های ورزشي 

 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 22/02 00/02 رسیدگي و خود مراقبتي  
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 تعاریف و مفاهيم 

 خانوار معمولي

ا هم غذا ب با يكديگر همخرج هستند و معموالًكنند، شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مياز چند نفر تشكیل مي

 .تواند يك نفره باشدخورند. در مواردی خانوار معمولي، ميمي

 خانوار معمولي ساكن

های محل سكونت ساخته شده از مصالح سخت و نیز چادر ثابت، آلونك، كپر خانواری كه در اقامتگاه ثابت )مكان

 شود.نامیده مي« ساكنخانوار معمولي »و...( سكونت دارد، 

 خانوار گروهي

طور عمده داشتن ويژگي مشترك( اقامتگاه مجموعه افرادی كه تمام يا اغلب آنان به دلیل دارا بودن شرايط خاص )به

وار كنند خاناند و به طور مشترك امور زندگي در آن اقامتگاه را اداره ميمشتركي را برای سكونت خود انتخاب كرده

 شود.نامیده ميگروهي 

 سن

 های كاملي است كه از زمان تولد فرد گذشته است.منظور از سن، تعداد سال

 گروه فعاليت

برای  هاالمللي فعالیتبندی بیندهد براساس طبقهروز انجام ميهايي كه فرد در طول يك شبانهی فعالیتكلیه

 شوند.                                              گروه اصلي تقسیم مي 1[ به 0]ICATUSآمارهای گذران وقت 

های اقتصادی )فكری و يا بدني( كه به منظور كسب درآمد )نقدی يا غیرنقدی( صورت آن دسته از فعالیت كار:  

 شود.پذيرد و هدف آن تولید كاال يا ارائه خدمت باشد، كار محسوب مي

 فعاليتوضع 

روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری مورد نظر است. هريك از افراد از اين  0در اين آمارگیری، وضع فعالیت افراد در 

 گیرند:های زير قرار مينظر و با توجه به تعريف كار، در يكي از گروه

 

 جمعيت فعال اقتصادی

آمارگیری در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته )شاغل( و یا از قابلیت روز قبل از  1تر که در طی ساله و بیش 91تمام افراد 
 شوند.مشارکت برخوردار بوده اند )بیکار( جمعیت فعال اقتصادی محسوب می

روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری حداقل یک ساعت کار  1تر که مطابق با تعریف کار در ساله و بیش 91تمام افراد  شاغل:

شوند. عالوه بر این، افراد دارای شرایط زیر نیز شاغل کرده، هر چند در شغل معمول خود کار نکرده باشند، شاغل محسوب می
 آیند:به حساب می
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 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری حداقل یک ساعت کار نکرده 1غلی هستند ولی در افرادی که دارای ش -

روز پیش از مراجعه مأمور  1کنند و به دلیل فصلی بودن کارشان در های کشاورزی برای خود کار میافرادی که در فعالیت -
 اند.آمارگیری کار نکرده

 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری سرکار خود نرفته 1در افرادی که به دلیل نوبتی بودن کارشان  -

روز پیش از  1اند و مشغول به تحصیل هستند و به این دلیل در افرادی که از سازمان محل کار خود بورسیه تحصیلی گرفته -
 اند.مراجعه مأمور آمارگیری کار نکرده

روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری سرکار خود  1مسافرت و... در افرادی که به دلیل مرخصی، تعطیالت، بیماری و  -
 اند.نرفته

ه طور آالت، نداشتن مشتری یا سفارش کار بها و ماشینافرادی که به دالیلی نظیر تغییرات موقت سازمانی یا خرابی دستگاه -
 اند.موقت سرکار نرفته

 رسمی شغلی دارند.اند ولی پیوند افرادی که از کار خود معلق شده -

اند و دارای روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری حداقل یک ساعت کار نکرده 1تر که در ساله و بیش 91تمام افراد  بيكار:

 شوند.اند در صورت داشتن دو شرط زیر بیکار محسوب میشغلی نیز نبوده

روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از  93در    -9
 های استخدامی و... انجام داده باشند.آگهی دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه

 ز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند.رو 1روز گذشته و  1روزه شامل  91 آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره   -4

 اند:همچنین افراد زیر بیکار محسوب شده
در انتظار شروع کار جدید هستند، یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده  -

 به کار )طبق تعریف( هستند.
این «در انتظار بازگشت به شغل قبلی»در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار )طبق تعریف( هستند. منظور از  -

است که فرد قبالً دارای کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست داده و پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به 
 برد.شغل خود بسر می

 

 غيرفعال اقتصادیجمعيت 

گیرند روز قبل از آمارگیری در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی 1تر که در طی ساله و بیش 91تمام افراد 
 شوند.جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می

های آموزش رسمی کشور در حال تحصیل هستند یا در خارج از افرادی که شاغل یا بیکار نباشند و طبق برنامه محصل:

 باشند.کشور مشغول به تحصیل می
شوند و دارای درامد حاصل از کسانی که شاغل، بیکار )جویای کار( و محصل محسوب نمی داراي درامد بدون كار:

 شوند.ها و... هستند، دارای درامد بدون کار محسوب میسود سهام، سپردهبازنشستگی، امالك و مستغالت، 
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آیند و شود که شاغل، بیکار )جویای کار(، محصل و دارای درامد بدون کار به حساب نمیدار به کسانی گفته میخانه دار:خانه

 داری هستند.مشغول انجام وظایف خانه
 گیرند.بندی نیستند، در گروه سایر قرار میهای باال قابل طبقهیک از گروهکسانی که در هیچ سایر:

 :باسواد

 ای را بخوانند و بنویسند خواه مدرك رسمی داشته یا نداشته باشند،توانند به فارسی یا هر زبان دیگری متن سادهکسانی که می

 شوند.  باسواد تلقی می

 آیند.همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان نهرت سوادآموزی نیز باسواد به حساب می    

 :درحال تحصيل

 باشد.های آموزش رسمی کشور به تحصیل مشغول شود که طبق برنامهدر حال تحصیل به فردی گفته می

 وضع زناشویي

که در هنگام آمارگیری با همسر خود زندگی اند، اعم از اینازدواج دائم و یا موقت بستهزنان یا مردانی که عقد  دارای همسر:

 شوند.مشترك داشته یا نداشته باشند، دارای همسر محسوب می

اند، زنان یا مردانی که همسرشان فوت کرده است و تا زمان آمارگیری مجدداً ازدواج نکرده همسر بر اثر فوت همسر:بي

 شوند.اثر فوت همسر شناخته می همسر بربی

اند، ازدواج نکرده زنان یا مردانی که از همسر خود بر اثر طالق جدا شده و تا زمان آمارگیری مجدداً همسر بر اثر طالق:بي

 شوند.همسر بر اثر طالق تلقی میبی

ان شوند. زن، هرگز ازدواج نکرده شناخته میاندزنان یا مردانی که تا زمان آمارگیری همسر اختیار نکرده هرگز ازدواج نكرده:

  گیرند.اند، در این گروه قرار مییا مردانی که نامزد شده ولی هنوز عقد نکرده
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 هاشاخص

 متوسط ساعات  هر فعاليت

 تر خانوار(بیشساله و  91عبارت است از مجموع  زمان صرف شده برای هرگروه فعالیت به تعداد کل افراد جامعه )جمعیت 

 

  

   

 

 نسبت افراد شركت كننده در هر گروه فعاليت

تر خانوار(ساله و بیش 91جامعه )جمعیت عبارت است از نسبت تعداد افراد شرکت کننده در هر گروه فعالیت به تعداد کل افراد   
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ترخانوارساله و بیش /0جمعیت   
فعالیت گروه هر ساعات متوسط  

     فعالیت جموع ساعات صرف شده در هر گروهم

 

فعالیت گروه هر در کننده شرکت افراد  

 گروه هر در كننده شركت افراد نسبي فراواني

 فعاليت
خانوار تربيش و ساله 25 جمعيت  

× 222 = 

= 


