
 1396-خالصه نتايج طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار

 

هاي آماري جديد مركز آمار ايران استتته كا ها هده ه يا آمار ط اطت ا   طرح آمارگيري از فرهنگ رفتاري خانوار يكي از طرح

ستفاده از نتايج   ي هامرهوط ها فعاليه شور ط ا س  شور هاي فرهنگي كريزيآن در هرناما فرهنگي ط رفتارهاي خانوارهاي ك ال  در 

 سالا ط هيشتر اجرا شد. 15در سطح كشور ، در نقاط ش ري ط رطستايي هراي افراد  1396

ستايي  ش ري  ها مراجعا ها خانوارهاي در اين طرح، سالا ط هيشتر   15رفتارهاي فرهنگي افراد اطت اهي در مورد نمونا،  ط رط

شور  هايخانوار ضعيه مطالعا كتاب ط رطزناما) چاپي ط الكترطنيكي(،  ) مطالعه مانند ك ض ) سينما وتئاتر مطالعا،  سرانا ط عيه ط

سينما ط هئاهر ط دفعا  آن ها   موسيقي ، ( هاي طرزشي طرزش، رشتا  زمان انجام سرانا طرزش،  انجام طضعيه ) ورزش، (رفتن ها 

سيقي،    ) ضعيه گوش دادن ها مو سيقي  زمان سرانا ط سيماي جمهوري ا  ،  (گوش دادن ها مو شاي  ضعيه  ) سالمي ايران تما ط

شا در رطزهاي غيرهعطيل ط هعطيل،   شا  زمان سرانا هما شير، نوشابه، ميوه، ماهي، فست فود       سرانه ، (ط نوع هرناما هما  ،مصرف 

)ستتتن مناستتتض ط مع تتتت (    نظرات در مورد ازدواج جوانانط هاي انتخاب ط اطلويه نوع( )رطش چگونگي انتخاب پوشااا 

 آطري شد.جمع

 شود:  اجرا شده ، ج ه استح ار هقديم مي 1396هاي حاصل از اين طرح كا در سال هرين يافتام م       

صد افراد   58حدود  - سواد     15در شتر با شند، نفر مي 30786726كه معادل  ساله و بي سال قبل از آمارگيري،  با  طي 

 اند. غيردرسي داشتهكتاب مطالعه 

از اين ميزان سرانه  باشد كه  دقيقه در ماه مي 41اعت و س 7ساله و بيشتر،    15افراد  غيردرسي  كتاب مطالعه  سرانه  -

 بوده است.دقيقه  7ساعت و  3ماهانه مطالعه قرآن و ادعيه 

  .اندروزنامه مطالعه كرده قبل از آمارگيري ماهبيشتر باسواد، در ساله و 15درصد( از افراد 9/29نفر ) 15795841 -

 بوده است.دقيقه   27ساعت و  1 ، ساله و بيشتر 15افراد  سرانه ماهانه مطالعه روزنامه -

 اند. به سينما رفته قبل از آمارگيريدر سال  ساله و بيشتر15نفر از افراد  11411979درصد معادل  19حدود  -

 اند. به تئاتر رفتهسال قبل از آمارگيري در  بيشتر ساله و15نفر از افراد  3095981درصد معادل  1/5حدود  -

صد )  4/91 - شتر برنامه   15نفر( افراد  55132860در شا كرده   ساله و بي سالمي ايران را تما سيماي جمهوري ا  اندهاي 

جمهوري به تماشاااي ساايماي در روزهاي تعطيل  درصااد 94 و در روزهاي غيرتعطيل ندرصااد مخاطبي 5/99كه 

 اند.پرداختهاسالمي ايران 

سيماي جمهوري اسالمي ايران     - دقيقه در  52ساعت و   4 ساله و بيشتر،   15افراد  توسط  سرانه تماشاي برنامه هاي 

 روز بوده است.



 كردند.ميموسيقي گوش در زمان آمارگيري ساله و بيشتر  15افراد درصد  8/67 -

 بوده است.دقيقه در روز  21ساعت و  2، ساله و بيشتر 15افراد توسط  سرانه هفتگي گوش كردن به موسيقي -

 اند.بودهساله و بيشتر عضو شبكه هاي اجتماعي  15درصد( افراد  53نفر ) 31978910 -

 بوده است.در روز دقيقه  4ساعت و  1ساله و بيشتر در شبكه هاي اجتماعي،  15سرانه حضور افراد  -

 كنند. اند كه ورزش ميباشند، اظهار نمودهنفر مي 30829375كه معادل  يشترساله و ب 15درصد افراد  1/51حدود  -

 بوده است.دقيقه در روز  27، ساله و بيشتر 15افراد  سرانه انجام ورزش -

 درصد پوشا  خارجي   6/7 و توليد داخل پوشا   در خريد پوشا ،  ساله و بيشتر   15درصد از افراد   4/34لويت وا -

 خاصي بين پوشا  داخلي و خارجي وجود ندارد.لويت ودرصد افراد نيز ا 58بوده است. براي 

صد از افراد   5/81 - شتر اظهار نموده   15در شا  خود را با توجه به  ساله وبي شگاه  اند كه پو شا   ويترين فرو هاي پو

درصد   2/6درصد بر اساس پيشنهاد دوستان و نزديكان،      7تبليغات محيطي،بر اساس  درصد   3/1كنند. انتخاب مي

درصد با توجه به   7/0درصد بر اساس مشاهده برنامه هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران،       2/0مطابق مد در جامعه،

 كنند.اي پوشا  خود را انتخاب ميدرصد بر اساس برنامه هاي ماهواره 1/0شبكه هاي اجتماعي و 

 بوده است.ليوان  7/3هفتگي شير، سرانه اند. ساله و بيشتر در هفته شير مصرف كرده15درصد افراد 9/78 -

 بوده است.ليوان  7/1سرانه هفتگي نوشابه، اند. ساله و بيشتر در هفته نوشابه مصرف كرده15درصد افراد  8/54 -

 بوده است. در ماه بار 1/2،  ساله و بيشتر15افراد  سرانه مصرف ماهي -

صد افراد   48 - شته     15در شتر اظهار دا ست  ماه اند كه در ساله و بي صرف كرده ف ست فود      اند.فود م صرف ف سرانه م

 بوده است.بار در ماه  4/1ساله و بيشتر ، 15افراد 

بيكاري ، درصد 33نداشتن شغل دايم با    به ترتيب ساله و بيشتر   15از ديدگاه افراد مهمترين معضل ازدواج جوانان   -

سرپرست     ، درصد  3/30 با ساير   سپس و   درصد  2/6و مشكل تهيه مسكن با    درصد  7/12با  وضع نامناسب مالي 

 است.بودهدرصد  8/17معضالت با 


