
 

 ، شصت و پنج درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر 1399در سال 
 اند حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بوده

 
هاي آماري جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت طرح آمارگیري از فرهنگ رفتاري خانوار از طرح     

 هاي فرهنگی کشور طراحی شده است. ریزيها و رفتارهاي فرهنگی خانوارها و استفاده از آن براي برنامهفعالیت
ا هطراحی شده است که نتایج به تفکیک تمام استان ايساله و بیشتر گونه 15، براي افراد 1399این آمارگیري در سال 

خانوار  62560خانوار روستایی و در کل به  18860خانوار شهري و  43700در این آمارگیري به  قابل ارایه است.
هاي ورزشی، تغذیه، هاي اجتماعی، فعالیتمراجعه شده و اطالعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه

 ساله و بیشتر اخذ شده است.  15جتماعی و ... افراد سرمایه ا
 :باشدمیبه شرح زیر  حوزه شبکه هاي اجتماعیهاي طرح در مهمترین یافته

 هاياند. استانساله و بیشتر حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بوده 15درصد از افراد  65بیش از  1399در سال    -
هاي گلستان، درصد، بیشترین میزان عضویت و استان 75و  6/75به ترتیب با  درصد، بوشهر و تهران 1/77البرز با 

درصد کمترین میزان عضویت  7/42درصد و  7/48درصد،  5/51خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 
 اند.هاي اجتماعی را به خود اختصاص دادهدر شبکه

ثانیه در روز  18دقیقه و  92هاي اجتماعی ساله و بیشتر در شبکه 15اد متوسط حضور افرطبق اظهار پاسخگویان،   -
دقیقه  114ثانیه، خوزستان با  56دقیقه و  123بوشهر با  دقیقه و یک ثانیه، 132هرمزگان با هاي بوده است. استان

 48دقیقه و  54ن با ثانیه، سیستان و بلوچستا 51دقیقه و  65هاي خراسان شمالی با ثانیه، بیشترین و استان 14و 
ثانیه، کمترین متوسط زمان حضور روزانه در شبکه هاي اجتماعی را  56دقیقه و  48ثانیه و خراسان جنوبی با 

 اند.داشته
 88آپ با در میان افرادي که عضو شبکه هاي اجتماعی بوده اند، واتسطبق اظهار پاسخ دهندگان به این پیمایش،  -

 را به خود اختصاص داده است. عضویتدرصد بیشترین میزان  68ام با درصد و پس از آن اینستاگر
 

 1399و  1396هاي منتخب براي سال اي برخی از شاخصدول مقایسهج

 موضوع ردیف
 ساله و بیشتر 15افراد 

 1396سال  1399سال 
 % 53  % 65 هاي اجتماعیدر شبکه عضویت میزان 1
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هاي در شبکهروزانه متوسط حضور 

 اجتماعی
 دقیقه 4ساعت و  1 دقیقه 32 و ساعت 1
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 شبکه اجتماعی دومیزان عضویت در 

 % 5/88آپ اتسو
 % 68اینستاگرام: 

 % 24آپ واتس
 % 1/43اینستاگرام: 

 
قرار  www.amar.org.irشایان ذکر است نتایج تفصیلی این طرح به زودي در درگاه ملی آمار ایران به نشانی 

 خواهد گرفت.

http://%E2%80%8F/%E2%80%8F/%E2%80%8F%E2%80%8F/%E2%80%8F%E2%80%8F/www.amar.org.ir

