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و سرشماری اجتماعی دفتر جمعیت، نیروی کار آمارهای گروه  

9911 ماهآذر                                                                                          
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 مقدمه

ی هاتیفعال زمانمدتشتتتتانت نگ  و شتتتیگه گذران وقت افراد جامعه، به  دستتتتیابی فهد باطرح آمارگیری گذران وقت 

و  برای  9933بهار و تابستان  و9931در فصگل پاییز و زمستان  سالهک، نخستین بار برای دوره آماری یتگسط آنها شدهانجام

ستان دومین دوره آماری صگل پاییز و زم ستان  9919، ف سط دفتر جمعیت، ، در م9911و بهار و تاب شگر تگ شهری ک تاطق 

 نیروی کار و سرشماری تهیه، طراحی و اجرا شد.

گزارش  .در نقاط شهری کشگر اجرا شد9911 و تابستانو بهار 9913و زمستان  دوره آماری این طرح در فصل پاییزسگمین 

نگ   .داجرا شروز  3به مدت  ماهریگر شههفته  دومیناجرای این طرح در  .انتصاص دارد تابستانحاضر به نتایج این طرح در 

گیری است و جامعه آماری طرح نانگارهای معمگلی ساکن و گروهی ساکن در نقاط شهری کشگر آمارگیری این طرح نمگنه

افراد و اطالعات فردی تگسط به صگرت حضگری آمارگیر  مأمگری اطالعات نانگاری تگسط آورجمعدر این آمارگیری است. 

سرشماری عمگمی  چارچگبهای نانگارهای نمگنه از هن در این طرح حگز. همچتیشگدمینگد تکمیلی انجام  نانگار به روش

  .است شدهانجام 9913در پاییزی مجدد قبل از زمان اجرای طرح فهرست بردارانتخاب و  9911نفگس و مسکن سال 

 ها برای آمارهای گذران وقتتتتتتتتلیفعابین المللی طبقه بتدی »های گذران وقت براستتتاس دی فعالیتتتتتتتطبقه بت

(6192 -ICATUS 1)» .انجام شده است 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . International of Activities For Time-Use Statistic classification 
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 های طرحیافته

نتایج اجرای و مقایسه آن با  11 تابستانکشگر در فصل  ساله و بیشتر در متاطق شهری 91بررسی الگگی گذران وقت افراد 

  :داده شده است نشان 9در جدول  قبلل گفصطرح در 

 به تفکیک جتس وقت گذران فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت تگسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متگسط: 9 جدول

                                                        9911  و تابستان  و بهار99 13پاییز و زمستان  -کشگر شهری متاطق در

 (ساعت/  دقیقه)

 

 

 

 

 

 

 ذران وقتگروه های فعالیت گ
 مرد و زن

 88تابستان  88بهار 89زمستان 89پاییز

 61/11 61/11 61/11 61/11 كل

 6/12 6/11 6/11 6/11 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد

 1/11 1/11 1/19 1/11 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد

 6/19 6/11 9/19 6/19 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده

 1/69 1/66 1/69 1/99 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده

 1/16 1/16 1/16 1/16 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد

 1/91 1/69 1/91 1/19 یادگیری

 9/91 9/92 9/61 9/12 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی

 1/99 1/61 1/61 1/12 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی

 99/16 99/93 99/11 99/91 رسیدگی و نگد مراقبتی
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 به تفکیک جتس وقت گذران فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت تگسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متگسط: 9 جدول

                                                        )ادامه(  9911و تابستان  و بهار 9913پاییز و زمستان  -کشگر شهری متاطق در

 ( ساعت/  دقیقه) 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه های فعالیت گذران وقت

 زن مرد

 88تابستان  88بهار 89زمستان 89پاییز 88تابستان  88بهار 89زمستان 89پاییز

 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 كل

 7330 91/1 1/92 1/19 1/69 1/13 1/12 16/1 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد

 7370 1/11 1/19 1/12 1/19 1/11 1/16 1/16 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد

 1/13 1/11 1/12 1/62 1/11 1/16 1/11 1/16 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده

 1/91 1/99 1/91 1/13 1/99 1/99 1/99 1/92 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده

 7372 1/16 1/16 1/19 1/16 1/16 1/16 1/16 بدون مزد کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای

 7317 1/66 1/93 1/11 1/91 1/91 1/92 1/16 یادگیری

 9/11 9/11 9/91 9/11 9/61 9/61 9/91 9/91 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی

 1/19 1/13 11/1 9/12 1/61 1/11 1/11 1/91 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی

 11312 99/11 99/11 99/66 99/99 99/96 99/91 99/13 رسیدگی و نگد مراقبتی
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 :روز به ترتیب مربگط به گروه فعالیتترین زمان صرف شده در شبانهدهد که متگسط بیشمی بررسی نتایج نشان

سیدگی و » شامیدن، مینگد مراقبتر شامل نگابیدن، نگردن و آ شتی راقبت) سفر –های بهدا شکی،    هایالیتفع با مرتبط پز

 است. دقیقه 16ساعت و  99با « نگدمراقبتی و ...( و رسیدگی

 و تفریحی فرهتگی، هایمکان/ رویدادهای از بازدیدشتتامل )ورزشتتی هایتمرین گروهی، هایرستتانه فراغت، فرهتگ،»

شی،  شرکتسرگرمیورز ستفادهورزش در ها،  سان از ها، ا شای تلگیزیگن، گگش  هایهر گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تما

  است. دقیقه99ساعت و  1با « ورزشی و ...( هایتمرین و گروهی هایرسانه فراغت، فرهتگ، با مرتبط دادن به رادیگ، سفر

شتغال» شامل  برای مرتبط یهاتیفعال و ا سات و دولتی نهادهای ها،شرکت در شتغالامزد) س شتغالغیرانت مؤ   رد فاعی، ا

صادی هایبتگاه شتغال تگلید نانگی اقت صادی هایبتگاه و نانگارها در کاالها، ا  رعی وف هایندمات، فعالیت ارائه نانگی اقت

 است. دقیقه 12ساعت و  6با « شغل، جستجگی شغل، راه اندازی شغل، سفر و تردد مرتبط با شغل و ... با مرتبط هایوقفه

شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن نانه، نرید کردن برای  و نانگار اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات» نانگاده)

 دقیقه است. 19ساعت و  6با  ...(«اعضای نانگار، نگهداری از گل و گیاه و حیگان نانگی و 
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های فعالیت ساله و بیشتر به تفکیک گروه15متوسط زمان سپری شده در یک شبانه روز، توسط جمعیت 

1399و بهار و تابستان 1398فصول پاییز و زمستان -گذران وقت در نقاط شهری

پاییز زمستان بهار تابستان
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ه، جامع فرهتگی/ اجتماعی رویدادهای در کردن، شرکت دیتی)صحبت رسگم و آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،»  

  دقیقه 91ساعت و  9با  .(«زیارتی و .. -تفریحی دیتی، سفر رسگم و شهروندی، آداب به مربگط هایمسئگلیت در داشتن نقش

  دونب کارهای سایر و یکارآمگزمزد، بدونکار داوطلبانه »مربگط به  روزشبانهبگده است. همچتین کمترین زمان صرف شده در 

 .استیقه دق 6با «  مزد

ب مربگط به روز به ترتیزمان صرف شده در شبانه نیترشیب، متگسط «ینگد مراقبترسیدگی و »در بین مردان، بعد از فعالیت 

  گروهی، هایرستتانه فراغت، فرهتگ،»، قیقهد 69ستتاعت و  1با « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتتتغال»، گروه فعالیت

  61ساعت و  9با  «دیتیورسگم  آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،» و  دقیقه 61ساعت و  1با « ورزشی هایتمرین

 دقیقه بگده است. 

سط بیش شده در بین زنان، متگ صرف  سیدگی و نگدمراقبتی، ترین زمان    ندمات» ،به ترتیب مربگط به گروه فعالیتبعد از ر

 گروهی، یهارستتانه فراغت، فرهتگ،»  و دقیقه 13ستتاعت و  1با « نانگاده و نانگار اعضتتای برای مزد بدون نانگی

 در رتبه بعدی قرار دارد.دقیقه  9 ساعت و 1با « ورزشی یهانیتمر

ساعت و  9مقایسه الگگی گذران وقت بین مردان و زنان گگیای این مطلب است که زنان نسبت به مردان در یک شبانه روز 

های مرتبط برای مزد به فعالیتزمان کمتری ستتتاعت  1بیش از  بیشتتتتری به ندمات نانگی بدون مزد و دقیقه وقت 13

 دهتد.انتصاص می

  گر متگسطبه ط مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتغال دهدنشان می بهارفصل با  تابستانفصل مقایسه الگگی گذران وقت 

سیدگی»فعالیت و  دقیقه 92 صل  دقیقه 1با  «مراقبتی نگد و ر سبت به ف شتزمان بهار ن  فراغت، فرهتگ،»  و فعالیت ربی

 به نگد انتصاص داده است. کمتریزمان دقیقه  99با  «ادگیریی»دقیقه و  91با  «های ورزشیتمرین گروهی، یهارسانه

دهد بیشترین زمان صرف شده ( نشان می11و بهار و تابستان  13بررسی الگگی گذران وقت در چهار فصل )پاییز و زمستان 

مربگط به فصتل تابستتان، در گروه « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتتغال »در گروه لیت گذران وقت های فعابرای گروه

ندمات مراقبتی بدون مزد »های مربگط به فصل زمستان، در گروه«نانگاده و نانگار اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات»

شرت،»و « یادگیری»، « برای نانگار و نانگاده شارک ارتباط، معا سگم  و آداب و اجتماعی تم صل پاییز  «دیتیر مربگط به ف

رستتیدگی و  »مربگط به فصتتل زمستتتان و در گروه  «های ورزشتتیتمرین گروهی، یهارستتانه فراغت، فرهتگ،»درگروه 
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بانه کارداوطل»  و« تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد»مربگط به فصل تابستان بگده است. در دو گروه فعالیت « نگدمراقبتی

 .شگدبین فصگل دیده نمی تفاوت چشمگیری« ی و سایر کارهای بدون مزدبدون مزد، کار آمگز

 

  حسب بر وقت گذران فعالیت های گروه تفکیک به ساله 91-61و  91- 61 جمعیت تگسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متگسط: 6جدول

 ( ساعت/  دقیقه)                                                                     9911 تابستان کشگر: شهری متاطق در جتس

 گروه های فعالیت گذران وقت
42-11 48-11 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 كل

 1/93 1/11 61/6 1/93 6/11 9/91 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد

 1/11 1/16 1/19 1/11 1/16 1/19 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد  

 9/61 1/19 6/19 6/11 1/16 9/19 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 1/19 1/11 1/69 1/91 1/12 1/91 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 1/16 1/16 1/16 1/19 1/19 1/19 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 

 1/93 1/91 1/91 1/11 9/11 1/11 یادگیری 

 9/91 9/69 9/61 9/91 9/62 9/91 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی 

 1/13 1/66 1/91 1/91 2/11 1/12 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی 

 96/19 99/12 99/11 96/91 99/12 96/11 رسیدگی و نگد مراقبتی  

 

سی الگگی فعالیت گذران وقت جگانان  شان می 91-61برر سیدگی و »دهد که، بعد از گروه فعالیت ساله ن ، «ینگد مراقبتر

  روهی،گ یهارسانه فراغت، فرهتگ،» ، فعالیت هایگروه به شگدمی روز مربگطزمان صرف شده در شبانه نیترشیبمتگسط 

  19ساعت و  9با « نانگاده  و نانگار اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات» دقیقه، 12و ساعت  1با « های ورزشیتمرین

شتغال» ودقیقه  دقیقه بگده است. همچتین کمترین زمان صرف شده در  91ساعت و  9با « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و ا

  «نگد ینهای استفاده برای کاال تگلید»و « مزد بدون کارهای سایر و یکارآمگز مزد، بدونکار داوطلبانه »مربگط به  روزشبانه

 .است دقیقه 9با 
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، «ینگد مراقبترسیدگی و »دهد که، بعد از گروه فعالیت ساله نشان می 91-61بررسی الگگی فعالیت گذران وقت گروه ستی 

 گروهی، یهاسانهر فراغت، فرهتگ،» ، های فعالیتتتتروز مربتتتگط به گتتتروهزمان صرف شده در شبانه نیترشیبمتگسط 

شی یهانیتمر شتغال» دقیقه، 91ساعت و  1با « ورز  برای مزد بدون نانگی ندمات»و « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و ا

ضای شده در  6 بیش از با «نانگاده و نانگار اع صرف  ست. همچتین کمترین زمان  کار »مربگط به  روزشبانهساعت بگده ا

 .استدقیقه  6با « مزد بدون کارهای سایر و یکارآمگز مزد، بدونداوطلبانه 

 61ها ساله 91-61« یادگیری» دهد، در فعالیت ساله نشان می 91-61و  91-61مقایسه الگگی گذران وقت دو گروه ستی 

سانه فراغت، فرهتگ،» و در فعالیت دقیقه  شی یهانیتمر گروهی، یهار سبت به دقیقه  92 «ورز شتری ن  91-61زمان بی

صرف میساله شبانه روز  شتغال»ها در فعالیت ساله 91-61کتتد در مقابل ها در یک   11 «مزد برای مرتبط یهاتیفعال و ا

سبت به  61 «نانگاده و نانگار اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات»و دقیقه  شتری ن ساله در یک  91-61دقیقه زمان بی

  دهتد.شبانه روز انتصاص می

 شبانه یک در وقت گذران فعالیت های گروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت تگسط روز، شبانه یک در شده پریس زمان متگسط: 9 جدول
 9911 تابستانکشگر:  شهری متاطق در اقتصادی فعالیت وضع حسب بر روز

 (ساعت/  دقیقه)

 كل گروه های فعالیت گذران وقت

 غیر فعال فعال از نظر اقتصادی

 محصل رخانه دا بیكار شاغل
دارای درامد 

 بدون كار
 سایر

 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 61/11 كل

 1/11 1/11 1/19 1/11 1/69 1/19 6/12 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد

 1/12 1/13 1/19 1/11 1/19 1/16  1/11 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد  

 9/11 6/69 9/91 1/91 6/19 1/13 6/19 نانگار و نانگاده  ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای 

 1/96 1/99 1/99 1/16 1/13 1/91 1/69 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 1/16 1/16 1/11 1/19 1/16 1/19 1/16 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 

 1/92 1/19 9/19 1/19 1/99 1/19 1/91 یادگیری 
 9/91 6/91 9/91 9/19 9/11 9/13 9/91 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی 

 2/11 2/11 2/61 9/16 2/11 6/13 1/99 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی 

 99/12 96/11 96/91 99/19 96/19 91/11 99/16 رسیدگی و نگد مراقبتی  
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شاغالن، بعد از گروه فعالیت  سیدگی و »در بین  سط بیش«ینگد مراقبتر شبانه، متگ شده در  صرف   به گروه روز مربگطترین زمان 

شتغال»، فعالیت سانه فراغت، فرهتگ،» و  تتتتقهدقی 19ساعت و  1با « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و ا   یهانیتمر گروهی، یهار

 رسای و یکارآمگز مزد، بدونکار داوطلبانه »مربتتتگط به  روزشبانهکمترین زمان صتتترف شده در دقیقه و  13ساعت و  6با  «ورزشی

 . بگده استدقیقه  9با « یادگیری»و  «مزد بدون کارهای

 گروهی، یهارسانه فراغت، فرهتگ،» ، گروه فعالیت« ینگد مراقبترسیدگی و »ت برای جمعیتتتت بیتتتکار نیز بعد از گروه فعالیتتت

شی یهانیتمر دقیقه  9ساعت و  6با  «نانگاده و نانگار اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات»و دقیقه  11ساعت و  2با « ورز

ترین زمان صتترف شتتده را به نگد دقیقه کم 6با «  مزد بدون کارهای ستتایر و یکارآمگز مزد، بدونکار داوطلبانه  »ترین و بیش

 انتصاص داده است.

ترین زمان صتترف شتتده در ، متگستتط بیش«ینگد مراقبترستتیدگی و »بعد از گروه فعالیت  داراننانه ،جمعیت غیرفعالدر بین 

  فرهتگ،» دقیتتتتقه و 91ساعت و  1با  « نانگاده و نانگار اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات»، به گروه فعالیت راروز شبانه

به  را روزشتتبانهکمترین زمان صتتتتتتترف شتتده در  دقیقه و 16ستتاعت و  9با « ورزشتتی یهانیتمر گروهی، یهارستتانه فراغت،

 . اندانتصاص دادهدقیقه  9با « یادگیتری»

 گروهی، یهارسانه فراغت، فرهتگ،»  گروه فعالیت،« ینگد مراقبترسیدگی و »نیز بعد از گروه فعالیتتتت  برای جمعیتتتت محصل

مربگط ترین زمان صرف شده ترین و کمبیش دقیقه 19ساعت و  9با « یادگیری»و  دقیقه 61ساعت و  2با « ورزشی یهانیتمر

 است. بگدهدقیقه 9با  «اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد »به 

  روزبانهشیک در نگد ترین زمان بیش ،«ینگد مراقبترسیدگی و »بعد از گروه فعالیتتتت افرادی که دارای درآمد بدون کار هستتد  

  اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات»وساعت  2با « ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت، فرهتگ،» صرف فعالیت را 

 اند.دقیقه کرده 9با « یادگیری»فعالیت صرف را ترین زمان کمدقیقه و  69ساعت و  6با  «نانگاده و نانگار

ست که بیکاران م سبت به شاغالن قایسه الگگی گذران وقت بین شاغالن و بیکاران گگیای این مطلب ا شبن وقت انه روز در یک 

  انگارن اعضای برای مزد بدون نانگی ندمات» ، «ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت، فرهتگ،» فعالیت  بیشتری به 

سیدگی و نگد مراقبتی»، « نانگاده و شرت،» ،« ر شارکت ارتباط، معا سگم آداب و اجتماعی م صاص« یادگیری»و  «دیتیور  انت

 .دهتدمی
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  فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت تگسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متگسط: 1 جدول

 9911 تابستانکشگر:  شهری متاطق در سگاد وضع حسب بر وقت گذران

 (ساعت/  دقیقه)                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د از روز بعزمان صرف شده در شبانه نیترشیبساله و بیشتر گگیای آن است که،  91بررسی الگگی گذران وقت افراد باسگاد 

سیدگی و »گروه فعالیت  سانه فراغت، فرهتگ،» به گروه فعالیت، « یتنگد مراقبر شی یهانیتمر گروهی، یهار  1با  «ورز

«  مزد بدون نانگی ندمات»دقیقه و  96ساعت و  9با  «اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد»، فعالیت دقیقه 96ساعت و 

 . استبگده دقیقه 11ساعت و  6با 

ت تعالیصرف فرا  روزشبانهیک در نگد ان تترین زمشتبی ،«یتتنگد مراقبو  رسیدگی»بعد از گروه فعالیتت گاد تافراد بی س

 9با « مزد بدون نانگی ندمات»، دقیقه 61ستتاعت و  1 با « ورزشتتی یهانیتمر گروهی، یهارستتانه فراغت، فرهتگ،» 

 است. کردهدقیقه  2و  ساعت 6با  «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی» یقه و فعالیتدق 62ساعت و 

اد گانه گذران وقت، افرهای نهدهد که در بین فعالیتستتگاد نشتتان میمقایستته الگگی گذران وقت در بین افراد باستتگاد و بی

  ندمات»و در فعالیت « یادگیری»دقیقه به  99 «مزد برای مرتبط یهاتیفعال و اشتتتغال» به دقیقه 2ستتاعت و  6باستتگاد 

 وقت های فعالیت گذرانگروه
 بي سواد باسواد

 61/11 61/11 مرد و زن

 1/11 9/96 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد

 1/12 1/11 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد  

 9/62 6/11 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 1/92 1/61 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 1/19 1/16 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 

 1/11 1/99 یادگیری 

 6/12 9/99 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی 

 1/61 1/96 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی 

 96/11 99/91 رسیدگی و نگد مراقبتی  
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ضای نانگار و نانگادهب مزد بدون مراقبتی شبانهدقیقه  3«رای اع شتری در یک  سبت به افراد بیروز زمان بی صرف ن سگاد 

  کتتد.می

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

  متاطق در تعطیل غیر و تعطیل روز نگ  حسب بر وقت گذران فعالیت های گروه تفکیک

  ( ساعت/  دقیقه)                                          9911 تابستانکشگر:  شهری                                 

 

 

                                                                                                     

و ستتاله  91 در روزهای تعطیل جمعیتدهد نشتتان می لیتعط ریغی گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و هاشتتیگه فعالیت

های اشتغال و فعالیت»زمان کمتری را به نسبت به روزهای غیرتعطیل دقیقه  66ساعت و  9 بیشتر ساکن در متاطق شهری،

  فرهتگ،» قیقهد 91 «ی نگد مراقبترستیدگی و » هجمل ها ازولی برای ستایر فعالیت دهتد.انتصتاص می« مرتبط برای مزد

 61 «رسگم دیتی و معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب»دقیقه  69 «ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت،

 اند.انتصاص داده لیتعط ریغروزهای زمان بیشتری را نسبت بهدقیقه 

 

 

 گروه های فعالیت گذران وقت
 متوسط زمان هر فعالیت

 غیر تعطیل تعطیل

 61/11 61/11 مرد و زن

 9/13 9/12 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 1/11 1/12 نهایی نگد  تگلید کاال برای استفاده 

 6/19 6/16 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 1/69 1/66 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 1/16 1/19 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 

 1/99 1/11 یادگیری 

 9/91 9/11 رکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی معاشرت، ارتباط، مشا

 1/91 1/99 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی 

 99/91 96/91 رسیدگی و نگد مراقبتی  
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            ساله و بیشتر به تفکیک گروه های فعالیت گذران وقت بر حسب وضع  91تگسط جمعیت  : متگسط زمان سپری شده در یک شبانه روز،2جدول 

 9911 تابستانزناشگیی در متاطق شهری کشگر: 

 گروه های فعالیت گذران وقت

 متوسط زمان هر فعالیت    )دقیقه / ساعت (

دارای 

 همسر

بي همسر براثر 

 فوت

بي همسر بر اثر 

 طالق

هرگز ازدواج 

 نكرده

 00/22 00/22 00/22 00/22 زن مرد و

 0/01 3/32 2/30 3/13 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 

 2/23 2/20 2/25 2/25 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد  

 1/00 0/59 3/52 3/10 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 2/29 2/13 2/29 2/09 و نانگاده  ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار 

 2/20 2/20 2/20 2/20 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 

 2/02 2/21 2/20 2/21 یادگیری 

 1/05 1/30 0/12 1/38 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی 

 5/32 0/22 0/00 3/02 زشی فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ور

 11/52 11/30 10/38 11/30 رسیدگی و نگد مراقبتی  

 

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

ندمات نانگی بدون مزد » دقیقه و 12 ساعت 9با « ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت، فرهتگ،» های فعالیت

ضای نانگار و نانگاده شتغال»و دقیقه  91ساعت  9با « برای اع دقیقه  99ساعت و  9با  « مزد برای مرتبط یهاتیفعال و ا

  اند.هکرد

        تفعالی به ستتته ترین وقت نگد را بیش« ینگد مراقبترستتتیدگی و »از فعالیت  بعد بر اثر فگت همستتتر، همستتتر بیافراد 

ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای »دقیقه  66و  ساعت 1با « ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت، رهتگ،ف»

سگم دیتی »دقیقه و  11ساعت  9با « نانگار و نانگاده شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م   92ساعت و  6با  «  معا

 اند.دقیقه انتصاص داده

سر بیافراد  سیدگی و »از فعالیت  بعد ق،بر اثر طال هم سر « ینگد مراقبتر به ا ترین وقت نگد ربیشهمانتد افراد دارای هم

ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای » ساعت 1با « ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت، فرهتگ،» فعالیت سه 

 اند.انتصاص دادهدقیقه  91ساعت و  9با  « مزد ایبر مرتبط یهاتیفعال و اشتغال»و  ساعت 9حدود با « نانگار و نانگاده
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های تبه فعالی« ینگد مراقبترستتیدگی و »های پس از فعالیت روزشتتبانهترین زمان را در یک بیش نکردهازدواجافراد هرگز 

سانه فراغت، فرهتگ،» گروه  شی یهانیتمر گروهی، یهار شتغال» دقیقه و 92ساعت و  1با « ورز   مرتبط یهاتیفعال و ا

 اند.دقیقه انتصاص داده 19ساعت و  6با  « مزد برای

صل  سر و افراد هرگز ازدواج نکرده در ف سه الگگی گذران وقت افراد دارای هم ستانمقای شان می تاب افراد ازدواج  دهد کهن

 11ساعت و  9و همچتین به طگر متگسط دقیقه زمان بیشتری صرف یادگیری  11حدود نکرده نسبت به افراد دارای همسر 

ه افراد در حالی ک.کتتدمیوقت بیشتری صرف  «ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه فراغت، فرهتگ،» دقیقه به فعالیت 

سبت به افراد ازدواج نکردهدارای ه سر ن صرف فعالیت ندمات نانگی بدون مزد و دقیقه 11و  ساعت 9 م شتری   زمان بی

    .انددادهوقت بیشتری در یک شبانه روز انتصاص اشتغال دقیقه به فعالیت  96دقیقه به فعالیت معاشرت و  99 همچتین

 

 وقت گذران فعالیت های گروه تفکیک به بیشتر و ساله 91 جمعیت تگسط مجازی درفضای روز شبانه یک در شده سپری زمان متگسط :1جدول

9911 تابستان کشگر:  شهری متاطق در وقت گذران فعالیت گروه هر در کتتده شرکت افراد نسبی فراوانی  و  

   

شان می 1جدول  سپردهد، ن سط زمان  شبانه شدهیمتگ ضادر یک    16، شتریساله و ب 91مجازی تگسط جمعیت  یروز در ف

رهتگ، فراغت، ف»گروه مربگط به گذران وقت های فعالیت ترین زمان صتتترف شتتتده در گروهبیش دقیقه بگده استتتت که

 گروه های فعالیت گذران وقت
متوسط زمان هر فعالیت در فضای مجازی  

 )دقیقه/ ساعت(
فراواني نسبي افراد شركت كننده در هر 

 گروه فعالیت گذران وقت)درصد(

 مرد و زن
2/00 - 

 0/3 2/20 برای مزد اشتغال و فعالیت های مرتبط 

 2/2 2/22 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد  

 2/1 2/22 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  

 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  
2/22 2/3 

 2/2 2/22 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 

 یادگیری 
2/20 1/2 

 0/9 2/25 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی 

 30/1 2/30 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی 

 2/2 2/22 رسیدگی و نگد مراقبتی  
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سانه شی یهانیگروهی، تمر یهار ستدقیقه  91با « ورز صد افرادی که فعالیت 91 .بگده ا سانهف در  یهارهتگ، فراغت، ر

 اند.انجام آن استفاده کردهاند از فضای مجازی برای اند اعالم کردهانجام دادهرا  ورزشی یهانیگروهی، تمر

 
های فعالیت های مختلف برحسب گروهساله و بیشتر برای فعالیت 91روز تگسط جمعیت متگسط ساعات سپری شده در یک شبانه :3دول ج

  9911 تابستان متاطق شهری :گذران وقت به تفکیک داشتن هدف یا بدون هدف کسب درآمد از انجام فعالیت اصلی در 
                                                                                           )دقیقه / ساعت (                                                                                    

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

 مرد و زن
0/52 01/20 

 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 
0/52 2/22 

 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد  
2/22 2/25 

 نانگاده   ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و
2/22 0/51 

 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  
2/22 2/03 

 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 
2/22 2/20 

 یادگیری 
2/22 2/12 

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی 
2/22 1/30 

 های گروهی، تمرین های ورزشی فرهتگ، فراغت، رسانه 
2/22 0/13 

 رسیدگی و نگد مراقبتی  
2/22 11/00 

 

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

سط  شتر  91جمعیت تگ سط ساله و بی ست که بطگر متگ شده، گگیای این مطلب ا دقیقه از وقت مردم  12ساعت و  6انجام 

ست.  شده ا شتغال  ست که  1ساعت و  69صرف فعالیت ا شده ا صرف کار بدون مزد  شبانه روز مردم  دقیقه از وقت یک 

 فراغت، فرهتگ،» دقیقه و بعد از آن به فعالیت  16ستتاعت و  99با « رستتیدگی و نگدمراقبتی»بیشتتترین زمان به فعالیت 

 دقیقه بگده است. 99ساعت و  1با   «ورزشی یهانیتمر گروهی، یهارسانه
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های فعالیت گذران های مختلف برحسب گروهساله و بیشتر برای فعالیت 91متگسط ساعات سپری شده در یک شبانه روز تگسط افراد  :1جدول 

                                                                                                       9911کشگر: تابستان شهری  در متاطقها انجام شده است اصلی برای آن وقت به تفکیک کسانی که فعالیت

 
 )دقیقه / ساعت(                                                                                                       

سط سط روز شبانه یک در شده سپری ساعات متگ شتر و ساله 91 افراد تگ   هایگروه برحسب مختلف هایفعالیت برای بی

سانی تفکیک به وقت گذران فعالیت صلی فعالیت که ک ست شده انجام هاآن برای ا شان میا ساعت از  93 بیش از دهد، ن

صرف فعالیت ضای نانگار، 16ساعت و  6شگد، های مربگط به نگد میوقت مردم  ستان 1 دقیقه برای اع  9، دقیقه برای دو

 . وقت صرف می کتتدبرای محل کار دقیقه  12و  ساعت 6و دقیقه برای سایر افراد

 

 

 

 

 كل گروه های فعالیت گذران وقت

 ه استها انجام شداصلي برای آن كساني كه فعالیت

 خود
اعضای 

 خانوار
 دوستان

سایر 

 افراد
 محل كار

موسسات 

ونهادهای 

 جمعي وخیریه

 مرد و زن
00/22 18/20 0/50 2/20 2/23 0/52 2/22 

 اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد 
0/52 2/22 2/22 2/22 2/22 0/52 2/22 

 تگلید کاال برای استفاده نهایی نگد  
2/25 2/20 2/20 2/22 2/22 2/22 2/22 

 ندمات نانگی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  
0/51 2/31 0/02 2/22 2/22 2/22 2/22 

 ندمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای نانگار و نانگاده  
2/03 2/23 2/02 2/22 2/22 2/22 2/22 

 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آمگزی و سایر کارهای بدون مزد 
2/20 2/22 2/22 2/22 2/21 2/22 2/22 

 یادگیری 
2/12 2/12 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسگم دیتی 
1/30 1/05 2/20 2/23 2/20 2/22 2/22 

 فرهتگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی 
0/13 0/12 2/23 2/22 2/22 2/22 2/22 

 د مراقبتی  رسیدگی و نگ
11/00 11/00 2/22 2/22 2/22 2/22 2/22 
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 تعاریف و مفاهیم 

 خانوار معمولي

نگرند. در با هم غذا می کتتد، با یکدیگر همخرج هستتد و معمگالًزندگی می شگد که با هم در یک اقامتگاهاز چتد نفر تشکیل می

 .تگاند یک نفره باشدمگاردی نانگار معمگلی، می
 خانوار معمولي ساكن

های محل سکگنت سانته شده از مصالح سخت و نیز چادر ثابت، آلگنک، کپر و...( سکگنت دارد، نانگاری که در اقامتگاه ثابت )مکان
 شگد.نامیده می« نانگار معمگلی ساکن»

 خانوار گروهي

طگر عمده داشتن ویژگی مشترك( اقامتگاه مشترکی را مجمگعه افرادی که تمام یا اغلب آنان به دلیل دارا بگدن شرایط ناص )به
 گد.شگار گروهی نامیده میکتتد ناناند و به طگر مشترك امگر زندگی در آن اقامتگاه را اداره میبرای سکگنت نگد انتخاب کرده

 سن

 های کاملی است که از زمان تگلد فرد گذشته است.متظگر از سن، تعداد سال

 گذران وقت گروه فعالیت

 ها برایالمللي فعالیتبندی بیندهد براساس طبقهروز انجام ميهایي كه فرد در طول یک شبانهی فعالیتكلیه

 شوند.                                              روه اصلي تقسیم ميگ 9به ICATUS آمارهای گذران وقت 

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

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

 وضع فعالیت

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

 گیرند:های زیر قرار ميو با توجه به تعریف كار، در یکي از گروه

 جمعيت فعال اقتصادي

اال و ندمات مشارکت داشته )شاغل( و یا از قابلیت روز قبل از آمارگیری در تگلید ک 1تر که در طی ساله و بیش 91تمام افراد 
 شگند.مشارکت برنگردار بگده اند )بیکار( جمعیت فعال اقتصادی محسگب می

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

شگند. عالوه بر این، افراد دارای شرایط زیر نیز شاغل به کار نکرده باشتد، شاغل محسگب می کرده، هر چتد در شغل معمگل نگد
 آیتد:حساب می

 اند.روز پیش از مراجعه مأمگر آمارگیری حداقل یک ساعت کار نکرده 1افرادی که دارای شغلی هستتد ولی در  -

روز پیش از مراجعه مأمگر  1و به دلیل فصلی بگدن کارشان در  کتتدهای کشاورزی برای نگد کار میافرادی که در فعالیت -
 اند.آمارگیری کار نکرده

 اند.روز پیش از مراجعه مأمگر آمارگیری سرکار نگد نرفته 1افرادی که به دلیل نگبتی بگدن کارشان در  -

روز پیش از  1ستتد و به این دلیل در اند و مشغگل به تحصیل هافرادی که از سازمان محل کار نگد بگرسیه تحصیلی گرفته -
 اند.مراجعه مأمگر آمارگیری کار نکرده

 اند.روز پیش از مراجعه مأمگر آمارگیری سرکار نگد نرفته 1افرادی که به دلیل مرنصی، تعطیالت، بیماری و مسافرت و... در  -
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 آالت، نداشتن مشتری یا سفارش کار به طگرو ماشین هاافرادی که به دالیلی نظیر تغییرات مگقت سازمانی یا نرابی دستگاه -

 اند.مگقت سرکار نرفته

 اند ولی پیگند رسمی شغلی دارند.افرادی که از کار نگد معلق شده -

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

 شگند.اند در صگرت داشتن دو شرط زیر بیکار محسگب مینبگدهنیز 
روز گذشته برای جستجگی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس و جگ از  91در    -9

 های استخدامی و... انجام داده باشتد.آگهی دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه

 روز آیتده آمادگی شرو  کار را داشته باشتد. 1روز گذشته و  1روزه شامل  91 ه کار باشتد، یعتی طی یک دورهآماده ب   -6

 اند:همچتین افراد زیر بیکار محسگب شده
ه بدر انتظار شرو  کار جدید هستتد، یعتی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آیتده به آن کار مشغگل شگند و نیز آماده  -

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

نگد  لکه فرد قبالً دارای کار بگده و به دالیلی کار نگد را از دست داده و پیگند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغ
 برد.بسر می

 جمعيت غيرفعال اقتصادي

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

کشگر در حال تحصیل هستتد یا در نارج از کشگر  های آمگزش رسمیافرادی که شاغل یا بیکار نباشتد و طبق برنامه محصل:

 باشتد.مشغگل به تحصیل می
شگند و دارای درامد حاصل از کسانی که شاغل، بیکار )جگیای کار( و محصل محسگب نمی دارای درامد بدون كار:

 شگند.یها و... هستتد، دارای درامد بدون کار محسگب مبازنشستگی، امالك و مستغالت، سگد سهام، سپرده
د و آیتشگد که شاغل، بیکار )جگیای کار(، محصل و دارای درامد بدون کار به حساب نمیدار به کسانی گفته مینانه دار:خانه

 داری هستتد.مشغگل انجام وظایف نانه
 گیرند.بتدی نیستتد، در گروه سایر قرار میهای باال قابل طبقهیک از گروهکسانی که در هیچ سایر:

 :وادباس

سانی که می سادهک سی یا هر زبان دیگری متن  شتد، تگانتد به فار شته با شته یا ندا سمی دا ستد نگاه مدرك ر ای را بخگانتد و بتگی

 شگند.  باسگاد تلقی می

 آیتد.همه محصالن از جمله نگآمگزان سال اول ابتدایی و سگادآمگزان نهضت سگادآمگزی نیز باسگاد به حساب می    

 ویيوضع زناش

که در هتگام آمارگیری با همسر نگد زندگی اند، اعم از اینزنان یا مردانی که عقد ازدواج دائم و یا مگقت بسته دارای همسر:

 شگند.مشترك داشته یا نداشته باشتد، دارای همسر محسگب می

اند، ری مجدداً ازدواج نکردهزنان یا مردانی که همسرشان فگت کرده است و تا زمان آمارگی همسر بر اثر فوت همسر:بي

 شگند.همسر بر اثر فگت همسر شتانته میبی
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اند، ازدواج نکرده زنان یا مردانی که از همسر نگد بر اثر طالق جدا شده و تا زمان آمارگیری مجدداً :همسر بر اثر طالقبي

 شگند.همسر بر اثر طالق تلقی میبی

شگند. زنان یا اند، هرگز ازدواج نکرده شتانته میتا زمان آمارگیری همسر انتیار نکردهزنان یا مردانی که  :هرگز ازدواج نكرده

  گیرند.اند، در این گروه قرار میمردانی که نامزد شده ولی هتگز عقد نکرده

 هاشاخص

 متوسط ساعات  هر فعالیت

 تر نانگار(ساله و بیش 91جامعه )جمعیت عبارت است از مجمگ   زمان صرف شده برای هرگروه فعالیت به تعداد کل افراد 

 

  

   

 

 نسبت افراد شركت كننده در هر گروه فعالیت

(تر نانگارساله و بیش 91عبارت است از نسبت تعداد افراد شرکت کتتده در هر گروه فعالیت به تعداد کل افراد جامعه )جمعیت   

            

 

 

 

 

 

 
  

ترنانگارساله و بیش 91جمعیت   
فعالیت گروه هر ساعات متگسط  

 فعالیت     هر گروه مجمگ  ساعات صرف شده در

 

فراد شرکت کتتده در هر گروه ا

 گروه هر در كننده شركت افراد نسبي فراواني فعاليت

 فعاليت
نانگار تربیش و ساله 91 جمعیت  

× 177 = 

= 


