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 مقدمه

 شدهامانجي هاتیفعال زمانمدتشناخت نوع و شیوه گذران وقت افراد جامعه، به  دستیابی باهدفطرح آمارگیري گذران وقت 

سط آنها ستین بار براي دوره تو ستان  سالهکآماري ی، نخ صول پاییز و زم ستان  ،1387در ف و  براي دوره  1388بهار و تاب

، در مناطق شهري کشور توسط دفتر جمعیت، نیروي کار 1394و بهار و تابستان  1393آماري دوم،  فصول پاییز و زمستان 

 و سرشماري تهیه، طراحی و اجرا شد.

در نقاط شهري کشور اجرا شد و ادامه دوره یکساله  1399و بهار 1398مستان و ز دوره آماري این طرح در فصل پاییزسومین 

ستان  اجرا می ضر به نتایج این طرح در  شود.طرح در تاب صاص دارد بهارگزارش حا هفته  چهارمین، اجراي این طرح در اخت

گیري است و جامعه آماري طرح خانوارهاي معمولی نوع آمارگیري این طرح نمونه .ددر نقاط شهري کشور اجرا ش ماه خرداد

ست.  شور ا شهري ک ساکن در نقاط  سط آورجمعدر این آمارگیري ساکن و گروهی   بهآمارگیر  مأموري اطالعات خانواري تو

ضوري  سط صورت ح هاي . همچنین در این طرح حوزهشودمیخانوار به روش خود تکمیلی انجام افراد و اطالعات فردي تو

سال  چارچوبخانوارهاي نمونه از  سکن  شماري عمومی نفوس و م ست بردارانتخاب و  1395سر ي مجدد قبل از زمان فهر

  .است شدهانجام 98در پاییزاجراي طرح 

ساس طبقه بندي فعالیت  -ICATUS( وقتها براي آمارهاي گذران فعالیتبین المللی طبقه بندي «هاي گذران وقت برا

 انجام شده است. ») 2016
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 هاي طرحیافته

پاییز و فصل دو و مقایسه آن با  99 بهارکشور در فصل  ساله و بیشتر در مناطق شهري 15بررسی الگوي گذران وقت افراد 

  :داده شده است نشان 1در جدول  98در سال  زمستان

  گذران فعالیت هايگروه تفکیک به بیشتر و ساله 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط: 1 جدول

 99و بهار  98پاییز و زمستان  -کشور شهري مناطق در جنس حسب بر وقت

 

 

 

 

 

 

 گروه هاي فعالیت گذران وقت

 فعالیت(دقیقه / ساعت)متوسط زمان هر 

 زن مرد مرد و زن

 بهار زمستان پاییز بهار زمستان پاییز بهار زمستان پاییز

 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 کل

 0/35 0/36 0/43 4/48 4/46 02/5 2/40 2/40 2/49 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد

 0/05 0/03 0/06 0/04 0/02 0/02 0/04 0/03 0/04 استفاده نهایی خودتولید کاال براي 

 4/44 5/06 4/26 0/52 0/57 0/52 2/50 3/03 2/41 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده

 0/33 0/35 0/48 0/11 0/11 0/16 0/22 0/23 0/33 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده

 0/02 0/02 0/03 0/02 0/02 0/02 0/02 0/02 0/02 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد

 0/22 0/18 0/44 0/19 0/16 0/42 0/21 0/17 0/43 یادگیري

 1/47 1/30 1/54 1/25 1/19 1/39 1/36 1/24 1/46 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی

 4/08 05/4 3/56 4/47 4/54 4/17 4/27 4/29 4/06 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی

 11/45 11/45 11/22 11/32 11/34 11/08 11/38 11/40 11/15 رسیدگی و خود مراقبتی
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 :روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیتترین زمان صرف شده در شبانهدهد که متوسط بیشمی بررسی نتایج نشان

سیدگی و « شامیدن، مراقبتیخود مراقبتر شامل خوابیدن، خوردن و آ شتی ( سفر –هاي بهدا شکی،    هايالیتفع با مرتبط پز

  بازدیدشامل (ورزشی هايتمرین گروهی، هايرسانه فراغت، فرهنگ،«،دقیقه 38ساعت و  11با » خودمراقبتی و ...) و رسیدگی

گروهی، مطالعه  هايرسانه از ها، استفادهورزش در شرکتها، سرگرمیورزشی،  و تفریحی فرهنگی، هايمکان/ رویدادهاي از،

سفر شاي تلویزیون، گوش دادن به رادیو،  سانه فراغت، فرهنگ، با مرتبط در اوقات فراغت، تما   ايهتمرین و گروهی هاي-ر

آماده کردن غذا، خانواده(شامل تهیه و  و خانوار اعضاي براي مزد بدون خانگی خدمات« ،دقیقه27ساعت و  4با » ورزشی و ...)

  ،دقیقه 50ســـاعت و 2با  ...)»تمیز کردن  خانه، خرید کردن براي اعضـــاي خانوار، نگهداري از گل و گیاه و حیوان خانگی و 

شتغال« سات و دولتی نهادهاي ها،شرکت در شتغالاشامل (مزد براي مرتبط يهاتیفعال و ا س شتغال، غیرانتفاعی مؤ   رد ا

صادي هايبنگاه شتغال تولید خانگی اقت صادي هايبنگاه و خانوارها در کاالها، ا  و رعیف هايخدمات، فعالیت ارائه خانگی اقت

 دقیقه 40ساعت و  2با » مرتبط با شغل و ...و تردد شغل، جستجوي شغل، راه اندازي شغل، سفر  با مرتبط هايوقفه

ه، جامع فرهنگی/ اجتماعی رویدادهاي در شرکت کردن، دینی(صحبت رسوم و آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،«  

  دقیقه 36ساعت و  1با  .)»زیارتی و .. -تفریحی دینی، سفر رسوم و شهروندي، آداب به مربوط هايمسئولیت در داشتن نقش
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ساله و بیشتر به تفکیک 15متوسط زمان سپري شده در یک شبانه روز، توسط جمعیت 
1399و بهار 1398فصل پاییز و زمستان -فعالیت هاي گذران وقت در نقاط شهري

پاییز زمستان بهار
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شده در  صرف  ست. همچنین کمترین زمان    کارهاي سایر و يکارآموز مزد، بدونکار داوطلبانه «مربوط به  روزشبانهبوده ا

 .استدقیقه  2با »  مزد بدون

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

  گروهی، هايرســانه فراغت، فرهنگ،«، قیقهد 48 ســاعت و  4با » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و اشــتغال«، گروه فعالیت

  25ساعت و  1با  »دینیورسوم  آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،« و  دقیقه 47ساعت و  4با » ورزشی هايتمرین

 دقیقه بوده است. 

سط بیش شده در بین زنان، متو صرف  سیدگی و خودمراقبتی، ترین زمان    خدمات« ،به ترتیب مربوط به گروه فعالیتبعد از ر

ــاي براي مزد بدون خانگی ــاعت و  4با » خانواده و خانوار اعض ــانه فراغت، فرهنگ،«  و دقیقه 44س  گروهی، يهارس

 در رتبه بعدي قرار دارد.دقیقه 8 ساعت و  4با » ورزشی يهانیتمر

شبانه روز  سبت به مردان در یک  ست که زنان ن سه الگوي گذران وقت بین مردان و زنان گویاي این مطلب ا  3یش از بمقای

هاي مرتبط براي مزد به فعالیتزمان کمتري ســاعت  4بیش از وقت بیشــتري به خدمات خانگی بدون مزد و ســاعت و نیم 

 دهند.اختصاص می

دقیقه  9دهد خدمات خانگی بدون مزد به طور متوسط نشان می 98 پاییزبا فصل  99مقایسه الگوي گذران وقت فصل بهار 

در  دقیقه 21با » ورزشی هايتمرین گروهی، هايرسانه فراغت، فرهنگ،«دقیقه و  23» مراقبتی خود و رسیدگی«و فعالیت 

دقیقه و  10ا ب »دینیورسوم آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،« بهار نسبت به فصل پاییز زمان بیشتري و فعالیت

دقیقه زمان بیشـتري  11دقیقه و خدمات مراقبتی بدون مزد و فالیت اشـتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد  22یادگیري با 

 به خود اختصاص داده است.

سه الگوي گذران وقت  صل بهار مقای صل با  99ف ستانف شان می 98 زم سط مزد خدمات خانگی بدون دهدن  13 به طور متو

سیدگی«فعالیت و  دقیقه سانه فراغت، فرهنگ،«و  »مراقبتی خود و ر شی هايتمرین گروهی، هاير سبت  دقیقه 2با » ورز ن

و یادگیري دقیقه  12با  »دینیورسوم آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،« و فعالیت به فصل زمستان زمان کمتري

 به خود اختصاص داده است. بیشتريزمان دقیقه  4با 
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 فعالیت هاي گروه تفکیک به ساله 15-29و  15- 24 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط: 2جدول

 ) ساعت/  دقیقه(                         1399کشور: بهار  شهري مناطق در جنس حسب بر وقت گذران

 گروه هاي فعالیت گذران وقت

24-15 29-15 
 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 کل

 0/43 3/45 2/13 0/24 2/34 1/31 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد

 0/03 0/02 0/02 0/03 0/03 0/03 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 3/19 0/36 1/59 2/40 0/33 1/34 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/41 0/05 0/23 0/30 0/04 0/17 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/01 0/03 0/02 0/01 0/02 0/02 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 1/23 1/08 1/16 2/09 1/42 1/55 یادگیري 

 1/29 1/15 1/22 1/28 1/17 1/22 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 4/28 5/28 4/58 4/47 5/58 5/24 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 11/52 11/37 11/45 11/58 11/48 11/52 رسیدگی و خود مراقبتی  

 
سی الگوي فعالیت گذران وقت جوانان  شان می 15-24برر سیدگی و «دهد که، بعد از گروه فعالیت ساله ن ، »یخود مراقبتر

  روهی،گ يهارسانه فراغت، فرهنگ،« ، فعالیت هايگروه به شودمی روز مربوطزمان صرف شده در شبانه نیترشیبمتوسط 

شیتمرین ضاي براي مزد بدون خانگی خدمات«دقیقه  55ساعت و  1با » یادگیري« دقیقه، 24ساعت و  5با » هاي ورز   اع

شتغال« ودقیقه  34ساعت و  1با » خانواده  و خانوار ست.  31ساعت و  1با » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و ا دقیقه بوده ا

با » مزد بدون کارهاي سایر و يکارآموز مزد، بدونکار داوطلبانه «مربوط به  روزشبانههمچنین کمترین زمان صرف شده در 

 .است دقیقه 3با  »خود نهایی استفاده براي کاال تولید«دقیقه و  2

، »یخود مراقبترسیدگی و «دهد که، بعد از گروه فعالیت ساله نشان می 15-29بررسی الگوي فعالیت گذران وقت گروه سنی 

ــروهزمان صرف شده در شبانه نیترشیبمتوسط  ــوط به گـ ــتروز مربـ  گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،« ، هاي فعالیـ

دقیقه بوده است. همچنین  13ساعت و  2با » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و اشتغال«، 58ساعت و  4با » ورزشی يهانیتمر

شده در  صرف    یدتول«و » مزد بدون کارهاي سایر و يکارآموز مزد، بدونکار داوطلبانه «مربوط به  روزشبانهکمترین زمان 

 .استدقیقه  2با  »خود نهایی استفاده براي کاال
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 39ها ساله 15-24» یادگیري« دهد، در فعالیت ساله نشان می 15-29و  15-24مقایسه الگوي گذران وقت دو گروه سنی 

سانه فراغت، فرهنگ،« و در فعالیت  دقیقه  شی يهانیتمر گروهی، يهار سبت به دقیقه  26 »ورز شتري ن  15-29زمان بی

صرف میساله شبانه روز  شتغال«ها در فعالیت ساله 15-29کنند در مقابل ها در یک   42 »مزد براي مرتبط يهاتیفعال و ا

ضاي براي مزد بدون خانگی خدمات«و دقیقه  سبت به  25 »خانواده و خانوار اع شتري ن ساله در یک  15-24دقیقه زمان بی

  دهند.شبانه روز اختصاص می

  گذران فعالیت هاي گروه تفکیک به وبیشتر ساله 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط: 3 جدول

 1399کشور: بهار  شهري مناطق در اقتصادي فعالیت وضع حسب بر روز شبانه یک در وقت

 کل هاي فعالیت گذران وقت گروه
 غیر فعال فعال از نظر اقتصادي

 محصل خانه دار بیکار شاغل
داراي درامد 

 بدون کار
 سایر

 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 24/00 کل

 0/01 0/00 0/00 0/00 0/19 7/10 2/40 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد

 0/01 0/07 0/02 0/05 0/03 0/04 0/04 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 0/56 2/19 1/12 5/26 1/44 1/07 2/50 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/11 0/10 0/06 0/42 0/09 0/13 0/22 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/00 0/02 0/02 0/02 0/07 0/01 0/02 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 0/47 0/01 3/18 0/02 0/21 0/02 0/21 یادگیري 
 1/28 2/18 1/17 1/51 1/39 1/12 1/36 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 6/58 6/28 5/56 4/03 7/05 3/21 4/27 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 13/37 12/35 12/07 11/48 12/34 10/49 11/38 رسیدگی و خود مراقبتی  
                                                                       

شاغالن، بعد از گروه فعالیت  سیدگی و «در بین  سط بیش»یخود مراقبتر شبانه، متو شده در  صرف   به گروه روز مربوطترین زمان 

شتغال«، فعالیت ـــقه 10ساعت و  7با » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و ا سانه فراغت، فرهنگ،« و  دقیـ   يهانیتمر گروهی، يهار

 رسای و يکارآموز مزد، بدونکار داوطلبانه «مربـــوط به  روزشبانهکمترین زمان صـــرف شده در دقیقه و  21ساعت و  3با  »ورزشی

 . بوده استدقیقه  1با  »مزد بدون کارهاي
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 گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،« ، گروه فعالیت» یخود مراقبترسیدگی و «براي جمعیـــت بیـــکار نیز بعد از گروه فعالیـــت 

شی يهانیتمر ضاي براي مزد بدون خانگی خدمات«و دقیقه  5ساعت و  7با » ورز دقیقه  44ساعت و  1با  »خانواده و خانوار اع

 ترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.دقیقه کم 3با » تولید کاال براي استفاده نهایی خود«ترین و بیش

ترین زمان صــرف شــده در ، متوســط بیش»یخود مراقبترســیدگی و «بعد از گروه فعالیت  دارانخانه ،جمعیت غیرفعالدر بین 

ضاي براي مزد بدون خانگی خدمات«، به گروه فعالیت راروز شبانه ـــقه و 26ساعت و  5با  » خانواده و خانوار اع   فرهنگ،« دقیـ

ــــرف شــده در  دقیقه و 3ســاعت و  4با » ورزشــی يهانیتمر گروهی، يهارســانه فراغت، به  را روزشــبانهکمترین زمان صـــ

 . انداختصاص دادهدقیقه  2با »  يارآموزو ک مزد بدونار داوطلبانه ک«و »یادگیـري«

 گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،«  گروه فعالیت،» یخود مراقبترسیدگی و «نیز بعد از گروه فعالیـــت  براي جمعیـــت محصل

مربوط ترین زمان صرف شده ترین و کمبیش دقیقه 18ساعت و  3با » یادگیري«و  دقیقه 56و ساعت  5با » ورزشی يهانیتمر

 است. بودهدقیقه  2با  »تولید کاال براي استفاده نهایی خود «و » مزد بدون کارهاي سایر و يکارآموز مزد، بدونار داوطلبانه ک«به 

ــت افرادي که داراي درآمد بدون کار هستند     روزبانهشیک در خود ترین زمان بیش ،»یخود مراقبترسیدگی و «بعد از گروه فعالیـ

  مزد بدون خانگی خدمات«و دقیقه 28ساعت و  6با » ورزشی يهانیتمر گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،« صرف فعالیت را 

 اند.دقیقه کرده 1با » یادگیري«فعالیت صرف را ترین زمان کمدقیقه و  19ساعت و  2با  »خانواده و خانوار اعضاي براي

ست که بیکاران  شاغالن و بیکاران گویاي این مطلب ا سه الگوي گذران وقت بین  شاغالن مقای سبت به  شبن وقت انه روز در یک 

  انوارخ اعضاي براي مزد بدون خانگی خدمات« ، »ورزشی يهانیتمر گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،« فعالیت  بیشتري به 

سیدگی و خود مراقبتی«، » خانواده و شرت،« ،» ر شارکت ارتباط، معا سوم آداب و اجتماعی م صاص» یادگیري«و  »دینیور  اخت

 دهندمی
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 هايگروه تفکیک به بیشتر و ساله 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط: 4 جدول

 1399کشور: بهار  شهري مناطق در سواد وضع حسب بر وقت گذران فعالیت

 )ساعت/  دقیقه(                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

د از روز بعزمان صرف شده در شبانه نیترشیبساله و بیشتر گویاي آن است که،  15بررسی الگوي گذران وقت افراد باسواد 

سیدگی و «گروه فعالیت  سانه فراغت، فرهنگ،« به گروه فعالیت، » یخود مراقبتر شی يهانیتمر گروهی، يهار  4با  »ورز

ــاعت و  ــتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد «، فعالیت دقیقه 23س ــاعت و  2با  »اش   بدون خانگی خدمات«دقیقه و  54س

 . استبوده دقیقه 46ساعت و  2با » مزد

سواد  ـــت افراد بی  سیدگی و «بعد از گروه فعالیـ « یت صرف فعالرا  روزشبانهیک در خود ترین زمان بیش ،»یخود مراقبتر

ساعت و  3با » مزد بدون خانگی خدمات«، دقیقه 59ساعت و 4با » ورزشی يهانیتمر گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،

 است. کردهدقیقه  9ساعت و  2با  »معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی« یقه و فعالیتدق 20

اد گانه گذران وقت، افرهاي نهفعالیتدهد که در بین ســواد نشــان میمقایســه الگوي گذران وقت در بین افراد باســواد و بی

  خدمات«و در فعالیت  دقیقه 23» یادگیري«، ساعت 2 حدود »مزد براي مرتبط يهاتیفعال و اشتغال«باسواد در گروه فعالیت 

ضاي خانوار و خانواده مزد بدون مراقبتی شبانهدقیقه  10»براي اع شتري در یک  سبت به افراد بیروز زمان بی صرف ن سواد 

  کنند.می

 گروه هاي فعالیت گذران وقت
 بی سواد باسواد

 24/00 24/00 مرد و زن

 0/53 2/54 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد

 0/04 0/04 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 3/20 2/46 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/13 0/23 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/01 0/02 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 0/00 0/23 یادگیري 

 2/09 1/32 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 4/59 4/23 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 12/21 11/33 رسیدگی و خود مراقبتی  
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 به  بیشتر و ساله 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط: 5 جدول

  مناطق در تعطیل غیر و تعطیل روز نوع حسب بر وقت گذران فعالیت هاي روهگ تفکیک

  ) ساعت/  دقیقه(                                                       1399کشور: بهار  شهري                     

 

 

                                                                                                     

شان می لیتعط ریغهاي گذران وقت افراد در روزهاي تعطیل و شیوه فعالیت ساکن در مناطق  15 دهد افرادن شتر  ساله بی

سط در روزهاي تعطیل  شهري، سیدگی و «دقیقه به فعالیت  32بطور متو  فراغت، فرهنگ،« به  دقیقه 17 ،»ی مراقبتخود ر

سانه شی يهانیتمر گروهی، يهار شارکت اجتماعی و آداب«دقیقه به  14و  »ورز شرت، ارتباط، م سوم دینیمعا زمان » ور

 اند.اختصاص داده لیتعط ریغروزهاي بیشتري را نسبت به

 

 

 

 

 

 گروه هاي فعالیت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعالیت 

 غیر تعطیل تعطیل

 24/00 24/00 مرد و زن

 2/59 1/51 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد 

 0/04 0/05 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 2/48 2/53 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/22 0/23 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/02 0/03 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 0/22 0/18 یادگیري 

 1/32 1/46 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 4/22 4/39 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 11/29 12/01 رسیدگی و خود مراقبتی  
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ساله و بیشتر به تفکیک گروه هاي فعالیت گذران وقت بر  15: متوسط زمان سپري شده در یک شبانه روز، توسط جمعیت 6جدول 
 1399کشور: بهار شهري  مناطقحسب وضع زناشویی در 

 گروه هاي فعالیت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعالیت    (دقیقه / ساعت )
داراي 
 همسر

بی همسر براثر 
 فوت

بر اثر بی همسر 
 طالق

هرگز ازدواج 
 نکرده

 24/00 24/00 24/00 24/00 مرد و زن

 2/23 3/07 0/24 2/57 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد 

 0/02 0/04 0/07 0/05 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 1/19 3/20 3/36 3/14 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/07 0/10 0/08 0/29 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/02 0/01 0/02 0/02 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 1/22 0/06 0/04 0/02 یادگیري 

 1/19 1/30 2/24 1/37 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 5/38 4/19 4/50 4/02 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 11/48 11/23 12/25 11/31 رسیدگی و خود مراقبتی  

 

رف ترین وقت خود را صـــبیش» یخود مراقبترســـیدگی و «از فعالیت  بعدافراد داراي همســـر دهد نتایج طرح نشـــان می

سانه فراغت، فرهنگ،« هاي فعالیت شی يهانیتمر گروهی، يهار خدمات خانگی بدون مزد «دقیقه و  2 ساعت 4با » ورز

ضاي خانوار و خانواده شتغال«و دقیقه  14ساعت  3با » براي اع دقیقه  57ساعت و  2با  » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و ا

 .است کرده

       اي هفعالیت بهترین وقت خود را بیش» یخود مراقبترســـیدگی و «از فعالیت  بعد بر اثر فوت همســـر، همســـر بیافراد 

خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي «دقیقه و  50 ساعت 4با » ورزشی يهانیتمر گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،«

سوم دینی «دقیقه و  36ساعت  3با » خانوار و خانواده شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م   24ساعت و  2با  »  معا

 .دقیقه اختصاص داده است

عد بر اثر طالق، همســـر بیافراد  یت  ب عال یتترین وقت خود را صـــبیش» یخود مراقبترســـیدگی و «از ف عال        هاي رف ف

خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي «دقیقه و  19 ساعت 4با » ورزشی يهانیتمر گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،«

 .است کردهدقیقه  7ساعت و  3با  » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و اشتغال«دقیقه و  20ساعت  3با » خانوار و خانواده
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ــبانهترین زمان را در یک بیش نکردهازدواجافراد هرگز  ــیدگی و «هاي پس از فعالیت روزش هاي تبه فعالی» یخود مراقبترس

سانه فراغت، فرهنگ،« گروه  شی يهانیتمر گروهی، يهار شتغال« دقیقه و 38ساعت و  5با » ورز   مرتبط يهاتیفعال و ا

 دقیقه اختصاص داده است.  23ساعت و  2با  » مزد براي

صل  سر و افراد هرگز ازدواج نکرده در ف سه الگوي گذران وقت افراد داراي هم شان می بهارمقای افراد ازدواج نکرده  دهد کهن

سر  سبت به افراد داراي هم صرف یادگیري  20ساعت  1ن شتري  سط دقیقه زمان بی  36ساعت و  1و همچنین به طور متو

ه افراد در حالی ک.کنندمیوقت بیشتري صرف  »ورزشی يهانیتمر گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،« دقیقه به فعالیت 

 خانگی بدون مزد وســاعت زمان بیشــتري صــرف فعالیت خدمات  2داراي همســر نســبت به افراد ازدواج نکرده  نزدیک به 

    .انددادهوقت بیشتري در یک شبانه روز اختصاص اشتغال دقیقه به فعالیت  34دقیقه به فعالیت معاشرت و  18 همچنین

 

 هاي گروه تفکیک به بیشتر و ساله 15 جمعیت توسط مجازي درفضاي روز شبانه یک در شده سپري زمان متوسط :7جدول

1399کشور: بهار  شهري مناطق در وقت گذران فعالیت گروه هر در کننده شرکت افراد نسبی فراوانی  و وقت گذران فعالیت  

   

 گروه هاي فعالیت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعالیت
  در فضاي مجازي
 (دقیقه/ ساعت)

فراوانی نسبی افراد 
در هر شرکت کننده 

گروه فعالیت گذران 
 (درصد)وقت

 - 0/41 مرد و زن

 1/8 0/01 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد 

 0/0 0/00 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 0/1 0/00 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/2 0/00 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/0 0/00 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 2/0 0/03 یادگیري 

 8/3 0/06 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 32/2 0/31 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 0/0 0/00 رسیدگی و خود مراقبتی  
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شان می 7جدول  سپردهد، ن سط زمان  شبانه شدهيمتو ضادر یک  سط جمعیت  يروز در ف ، شتریساله و ب 15مجازي تو

رهنگ، فراغت، ف«گروه مربوط به گذران وقت هاي فعالیت ترین زمان صــرف شــده در گروهبیش دقیقه بوده اســت که41

سانه شی يهانیگروهی، تمر يهار ستدقیقه  31با » ورز صد افرادي که این فعالیت را  32 فقط که بوده ا اند انجام دادهدر

 اند.اند از فضاي مجازي براي انجام آن استفاده کردهاعالم کرده

هاي مختلف ساله و بیشتر براي فعالیت 15روز توسط جمعیت متوسط ساعات سپري شده در یک شبانه :8دول ج
هاي فعالیت گذران وقت به تفکیک داشتن هدف یا بدون هدف کسب درآمد از انجام فعالیت اصلی برحسب گروه

 (دقیقه / ساعت )                                 1399مناطق شهري : بهار در 

 با هدف کسب درآمد روه هاي فعالیت گذران وقتگ
بدون هدف کسب 

 درآمد

 21/20 2/40 مرد و زن

 0/00 2/40 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد 

 0/04 0/00 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 2/50 0/00 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/22 0/00 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 0/02 0/00 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 0/21 0/00 یادگیري 

 1/36 0/00 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 4/27 0/00 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 11/38 0/00 رسیدگی و خود مراقبتی  

 

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

سط  شتر  15جمعیت تو ست که ساله و بی شده، گویاي این مطلب ا سط انجام  دقیقه از وقت مردم  40ساعت و  2بطور متو

ست.  شده ا شتغال  ست که  20ساعت و  21صرف فعالیت ا شده ا صرف کار بدون مزد  شبانه روز مردم  دقیقه از وقت یک 

ــترین زمان به فعالیت  ــیدگی و خودمراقبتی«بیش ــاعت و  11با » رس  فراغت، فرهنگ،« دقیقه و بعد از آن به فعالیت  38س

 دقیقه بوده است. 27ساعت و  4با   »ورزشی يهانیتمر گروهی، يهارسانه
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هاي مختلف ساله و بیشتر براي فعالیت 15متوسط ساعات سپري شده در یک شبانه روز توسط افراد  :9جدول 
 ناطقمدر ها انجام شده است اصلی براي آن هاي فعالیت گذران وقت به تفکیک کسانی که فعالیتبرحسب گروه

                  (دقیقه / ساعت)                                                                                                                                                                    1399کشور: بهار شهري 

 

سط سط روز شبانه یک در شده سپري ساعات متو شتر و ساله 15 افراد تو سب مختلف هايفعالیت براي بی   هايگروه برح

دقیقه از  19ساعت و  18دهد ، نشان میاست شده انجام هاآن براي اصلی فعالیت که کسانی تفکیک به وقت گذران فعالیت

صرف فعالیت ضاي خانوار و  50ساعت و  2شود، هاي مربوط به خود میوقت مردم  ستان 4دقیقه براي اع  6، دقیقه براي دو

 . وقت صرف می کننددقیقه براي محل کار  40و  ساعت 2و  دقیقه براي سایر افراد

 

 

 

 کل گروه هاي فعالیت گذران وقت

 ها انجام شده استاصلی براي آن کسانی که فعالیت

 خود
اعضاي 

 خانوار
 دوستان

  

سایر 

 افراد

محل 

 کار

موسسات 

ونهادهاي 

جمعی 

 وخیریه

 ٠/٠٠ ٢/٤٠ ٠/٠٦ ٠/٠٤ ٢/٥٠ ١٨/١٩ ٢٤/٠٠ مرد و زن

 ٠/٠٠ ٢/٤٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٢/٤٠ اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد 

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٢ ٠/٠٢ ٠/٠٤ تولید کاال براي استفاده نهایی خود  

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٢ ٠/٠٠ ٢/١٧ ٠/٣١ ٢/٥٠ خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/١٩ ٠/٠٣ ٠/٢٢ خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠١ ٠/٠١ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٢ کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٢٠ ٠/٢١ یادگیري 

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٢ ٠/٠٣ ٠/٠٧ ١/٢٤ ١/٣٦ معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠١ ٠/٠٤ ٤/٢١ ٤/٢٧ فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی 

 ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ٠/٠٠ ١١/٣٨ ١١/٣٨ رسیدگی و خود مراقبتی  
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 تعاریف و مفاهیم 

 خانوار معمولی

خورند. در با هم غذا می کنند، با یکدیگر همخرج هستند و معموالًشود که با هم در یک اقامتگاه زندگی میاز چند نفر تشکیل می
 .تواند یک نفره باشدمواردي خانوار معمولی، می

 ساکن خانوار معمولی

هاي محل سکونت ساخته شده از مصالح سخت و نیز چادر ثابت، آلونک، کپر و...) سکونت دارد، خانواري که در اقامتگاه ثابت (مکان
 شود.نامیده می» خانوار معمولی ساکن«

 خانوار گروهی

ویژگی مشترك) اقامتگاه مشترکی را  طور عمده داشتنمجموعه افرادي که تمام یا اغلب آنان به دلیل دارا بودن شرایط خاص (به
 د.شوکنند خانوار گروهی نامیده میاند و به طور مشترك امور زندگی در آن اقامتگاه را اداره میبراي سکونت خود انتخاب کرده

 سن
 هاي کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است.منظور از سن، تعداد سال

 گذران وقت گروه فعالیت

آمارهاي  ها برايالمللی فعالیتبندي بیندهد براساس طبقهروز انجام میهایی که فرد در طول یک شبانهي فعالیتکلیه
 شوند.                                              گروه اصلی تقسیم می 9] به ICATUS]1گذران وقت 

ر   بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقدي یا غیرنقدي) صورت پذیرد  هاي اقتصادي (فکري و یاآن دسته از فعالیت :کا
 شود.و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد، کار محسوب می

 وضع فعالیت
روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري مورد نظر است. هریک از افراد از این نظر  7در این آمارگیري، وضع فعالیت افراد در 

 گیرند:هاي زیر قرار میتعریف کار، در یکی از گروهو با توجه به 
 جمعیت فعال اقتصادي

روز قبل از آمارگیري در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت  7تر که در طی ساله و بیش 15تمام افراد 
 شوند.برخوردار بوده اند (بیکار) جمعیت فعال اقتصادي محسوب می

روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري حداقل یک ساعت کار  7تر که مطابق با تعریف کار در ساله و بیش 15تمام افراد  شاغل:
شوند. عالوه بر این، افراد داراي شرایط زیر نیز شاغل به کرده، هر چند در شغل معمول خود کار نکرده باشند، شاغل محسوب می

 آیند:حساب می
 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري حداقل یک ساعت کار نکرده 7راي شغلی هستند ولی در افرادي که دا -

روز پیش از مراجعه مأمور  7کنند و به دلیل فصلی بودن کارشان در هاي کشاورزي براي خود کار میافرادي که در فعالیت -
 اند.آمارگیري کار نکرده

 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري سرکار خود نرفته 7کارشان در افرادي که به دلیل نوبتی بودن  -
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روز پیش از  7اند و مشغول به تحصیل هستند و به این دلیل در افرادي که از سازمان محل کار خود بورسیه تحصیلی گرفته -

 اند.مراجعه مأمور آمارگیري کار نکرده

 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري سرکار خود نرفته 7بیماري و مسافرت و... در افرادي که به دلیل مرخصی، تعطیالت،  -

آالت، نداشتن مشتري یا سفارش کار به طور ها و ماشینافرادي که به دالیلی نظیر تغییرات موقت سازمانی یا خرابی دستگاه -
 اند.موقت سرکار نرفته

 ی پیوند رسمی شغلی دارند.اند ولافرادي که از کار خود معلق شده -

ر: اند و داراي شغلی روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري حداقل یک ساعت کار نکرده 7تر که در ساله و بیش 15تمام افراد  بیکا
 شوند.اند در صورت داشتن دو شرط زیر بیکار محسوب مینیز نبوده

روز گذشته براي جستجوي کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیري در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از  30در    -1
 هاي استخدامی و... انجام داده باشند.آگهی دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه

 ز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند.رو 7روز گذشته و  7روزه شامل  15 آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره   -2

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

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

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

 رفعال اقتصاديجمعیت غی
گیرند جمعیت روز قبل از آمارگیري در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی 7تر که در طی ساله و بیش 15تمام افراد 

 شوند.غیرفعال اقتصادي محسوب می
صل: هاي آموزش رسمی کشور در حال تحصیل هستند یا در خارج از کشور افرادي که شاغل یا بیکار نباشند و طبق برنامه مح

 باشند.مشغول به تحصیل می
ر: دون کا د ب درام راي  شوند و داراي درامد حاصل از کسانی که شاغل، بیکار (جویاي کار) و محصل محسوب نمی دا

 شوند.ها و... هستند، داراي درامد بدون کار محسوب میسود سهام، سپردهبازنشستگی، امالك و مستغالت، 
ه ر:خان د و آینشود که شاغل، بیکار (جویاي کار)، محصل و داراي درامد بدون کار به حساب نمیدار به کسانی گفته میخانه دا

 داري هستند.مشغول انجام وظایف خانه
 گیرند.بندي نیستند، در گروه سایر قرار میباال قابل طبقههاي یک از گروهکسانی که در هیچ سایر:

د سوا ا  :ب
سانی که می سادهک سی یا هر زبان دیگري متن  شند، توانند به فار شته با شته یا ندا سمی دا سند خواه مدرك ر اي را بخوانند و بنوی
 شوند.  باسواد تلقی می

 آیند.همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان نهضت سوادآموزي نیز باسواد به حساب می    
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 وضع زناشویی

سر: راي هم که در هنگام آمارگیري با همسر خود زندگی اند، اعم از اینزنان یا مردانی که عقد ازدواج دائم و یا موقت بسته دا
 شوند.اشند، داراي همسر محسوب میمشترك داشته یا نداشته ب

ی سر:ب ت هم ر فو ث ا ر  سر ب اند، زنان یا مردانی که همسرشان فوت کرده است و تا زمان آمارگیري مجدداً ازدواج نکرده هم
 شوند.همسر بر اثر فوت همسر شناخته میبی

ی ر طالقب ث ا ر  سر ب اند، ازدواج نکرده زمان آمارگیري مجدداً زنان یا مردانی که از همسر خود بر اثر طالق جدا شده و تا :هم
 شوند.همسر بر اثر طالق تلقی میبی

ج نکرده زدوا ا ز  شوند. زنان یا اند، هرگز ازدواج نکرده شناخته میزنان یا مردانی که تا زمان آمارگیري همسر اختیار نکرده :هرگ
  گیرند.میاند، در این گروه قرار مردانی که نامزد شده ولی هنوز عقد نکرده

 هاشاخص

 متوسط ساعات  هر فعالیت

 تر خانوار)ساله و بیش 15عبارت است از مجموع  زمان صرف شده براي هرگروه فعالیت به تعداد کل افراد جامعه (جمعیت 

 

  

   

 

 نسبت افراد شرکت کننده در هر گروه فعالیت

)تر خانوارساله و بیش 15عبارت است از نسبت تعداد افراد شرکت کننده در هر گروه فعالیت به تعداد کل افراد جامعه (جمعیت   
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ترخانواربیش ساله و 15جمعیت   
فعالیت گروه هر ساعات متوسط  

 فعالیت     مجموع ساعات صرف شده در هر گروه

 

فعالیت گروه هر در کننده شرکت افراد  

 گروه هر در كننده شركت افراد نسبي فراواني
 فعالیت

خانوار تربیش و ساله ١٥ جمعیت  

× ١٠٠ = 

= 


