
 

 ، شصت و پنج درصد از افراد پانزده ساله و بیشتر 9911در سال 

 اند حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بوده

هاي آماري جديد مركز آمار ايران است كه با هدف شناخت طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار از طرح     

 هاي فرهنگي كشور طراحي شده است. ريزيها و رفتارهاي فرهنگي خانوارها و استفاده از آن براي برنامهفعاليت

ا هطراحي شده است كه نتايج به تفکيک تمام استان ايساله و بيشتر گونه 91، براي افراد 9911اين آمارگيري در سال 

خانوار  86184خانوار روستايي و در كل به  98884خانوار شهري و  09744در اين آمارگيري به  قابل ارايه است.

هاي ورزشي، تغذيه، هاي اجتماعي، فعاليتمراجعه شده و اطالعات مرتبط با حوزه كتاب و نشريات، موسيقي، شبکه

 ساله و بيشتر اخذ شده است.  91جتماعي و ... افراد سرمايه ا

 :باشدميبه شرح زير  حوزه شبکه های اجتماعیهاي طرح در مهمترين يافته

 هاياند. استانساله و بيشتر حداقل در يک شبکه اجتماعي عضو بوده 91درصد از افراد  81بيش از  9911در سال    -

هاي گلستان، درصد، بيشترين ميزان عضويت و استان 71و  8/71به ترتيب با  درصد، بوشهر و تهران 9/77البرز با 

درصد كمترين ميزان عضويت  7/06درصد و  7/08درصد،  1/19خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان به ترتيب با 

 اند.هاي اجتماعي را به خود اختصاص دادهدر شبکه

ثانيه در روز  98دقيقه و  16هاي اجتماعي ساله و بيشتر در شبکه 91اد متوسط حضور افرطبق اظهار پاسخگويان،   -

دقيقه  990ثانيه، خوزستان با  18دقيقه و  969بوشهر با  دقيقه و يک ثانيه، 996هرمزگان با هاي بوده است. استان

 08دقيقه و  10ن با ثانيه، سيستان و بلوچستا 19دقيقه و  81هاي خراسان شمالي با ثانيه، بيشترين و استان 90و 

ثانيه، كمترين متوسط زمان حضور روزانه در شبکه هاي اجتماعي را  18دقيقه و  08ثانيه و خراسان جنوبي با 

 اند.داشته

 88آپ با در ميان افرادي كه عضو شبکه هاي اجتماعي بوده اند، واتسطبق اظهار پاسخ دهندگان به اين پيمايش،  -

 را به خود اختصاص داده است. عضويتدرصد بيشترين ميزان  88ام با درصد و پس از آن اينستاگر

 
 6933و  6931های منتخب برای سال ای برخی از شاخصدول مقایسهج

 موضوع ردیف
 ساله و بیشتر 61افراد 

 6931سال  6933سال 

 % 19  % 81 هاي اجتماعيدر شبکه عضويت ميزان 9

6 
هاي در شبکهروزانه متوسط حضور 

 اجتماعي
 دقيقه 0ساعت و  9 دقيقه 96ساعت  9

 

9 

 

 ميزان عضويت در سه شبکه اجتماعي

 % 1/88آپ واتس

 % 88اينستاگرام: 

 % 60آپ واتس

 % 9/09اينستاگرام: 

 

قرار  www.amar.org.irشايان ذكر است نتايج تفصيلي اين طرح به زودي در درگاه ملي آمار ايران به نشاني 

 خواهد گرفت.
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