
 9318-9311بررسی الگوی گذران وقت زوجین ساکن در مناطق شهری کشور بر اساس آمارهای گذران وقت ایران 

 رئیس گروه امارهای اجتماعی -خدیجه کریمی

 کارشناس آمارهای جمعیت -حسام خدامرادی

 

 مقدمه  -9

  هایادهد که کشورهایی تعداد هستند، اجتماعی هایآمار از ناپذیر جدایی بخشی ،طرح آمارگیری از گذران وقت یافته، توسعه کشورهای اکثر در

ست افزایش حال در کنندمی آوری جمع را گذران وقت سان فعالیت در نهایی محدودیت عنوان به توانمی را زمان .ا   برخالف. گرفت نظر در ان

 که را متنوعی و متعدد هایروش آمارگیری گذران وقت. داریم فرصت روز در ساعت 42 ما از یک هر. زمان برای همه یکسان است منابع، سایر

 .دکنمی گیریاندازه کنند،می استفاده هاساعت این از مردم

 ارائه را هاسیاست از وسیعی طیف تواندمی بنابراین ،کندمی آوریجمع را انسانی هایفعالیت تمام به مربوط اطالعات طرح آمارگیری گذران وقت،

 منابع سایر وهستند  جنسیتی برابری و رفاه بر نظارت بازاری، غیر تولید و دستمزد بدون کار آگاهانه؛ گذاریسیاست برای کلیدی حوزه سه. دهد

 است. طرح آمارگیری گذران وقت مرتب انجام اصلی دلیل ،سه حوزه کلیدی این. نیستند کافی هاآن برای داده

 هدف سال یکبار  انجام شد، جامعه 5هر 8831-8833و  8838-8832، 8811-8811 طرح آمارگیری گذران وقت در کشور طی سه دوره زمانی

در این گزارش از نتایج طرح  است. کشور شهرى مناطق در گروهی و ساکن معمولى خانوارهاى در بیشتر و ساله 85 افراد تمامى شامل طرح، این

 کنندکه در یک خانوار زندگی می هستندزنان و مردان متاهلی  مورد بررسیجامعه و ( استفاده شده است 8831-8833در آخرین دوره )

 طرح موضوع -2

 هایتحلیل ضروری جزء مراقبتی و خانگی کارهای در شده صرف زمان هایداده زنان، و مردان بین مزد بدون و مزد با کار نابرابر توزیع دلیل به

سیتی ست جن  طیف درک کنند،می ایجاد را خانوار درآمد هم و حفظ را خانواده هم که دارند مزد بدون کار در کلیدی سهم زنان که آنجایی از. ا

  گذران هایداده از استفاده بنابراین،. است جنسیتی برابری از شدن دور یا سمت به حرکت الگوسازی در اساسی عنصر یک زنان هایفعالیت کامل

 گیرند. قرار استفاده مورد جنسیت مورد در گذاریسیاست تحلیل برای ابزاری عنوانبه ایفزاینده طوربه تواندمی وقت

 مردان اما. دهندمی انجام با مزد کمتری کار و بیشتر دستمزد بدون کار ،مردان به نسبت همچنان زنان گذشته، قرن نیم در اساسی تغییرات علیرغم

 مردان ،4222 سال در مثال، عنوان به. اندداده افزایش کمی میزان به کنند،می صرف کودکان از مراقبت و خانه کارهای انجام برای که را مدتی

 میانگین بریتانیا در مردان ،8335 و 8398 هایسال بین دادند. انجام خانگی کار روز هر در 8311 سال از بیشتر دقیقه 84 متوسط طور به فنالند در

 مردان که زمانی مدت میانگین 4282 تا 8331 سال از کانادا در .دادند افزایش روز در دقیقه 81 را کودکان از مراقبت و منزل نظافت انجام زمان

 88 تنها مردان ،4288 تا 8319 هایسال بین فرانسه، در. است یافته افزایش دقیقه 88 کنند،می کودکان از مراقبت و خانه کارهای انجام صرف

 سال در تفاوت این. دادند کاهش دقیقه 21 را خود زمان میانگین زنان که حالی در دادند، افزایش را خود دستمزد بدون کار زمان میانگین دقیقه

 بود. روز در دقیقه 11،  4288

 بر الوهع. بود خواهد متفاوت زوجین اقتصادی سرمایه انباشت نرخ باشد، متفاوت مزد و حقوق بگیری مشاغل در مردان و زنان مشارکت که زمانی

 نز اقتصادی سرمایه که حالی در رودمی خانه از اقتصادی سرمایه افزایش با مرد که است این اغلب نتیجه شوند، جدا هم از زوج یک اگر این،

 مسائل این هب که هاییسیاست طراحی برای. است ناعادالنه بالقوه طور به نتیجه این مناسب نباشد، جبران خسارت مواقعی که در. یابدمی کاهش



 واهدیش های گذران وقت چنیناستفاده از داده. است نیاز مورد هاخانواده در دستمزد و حقوق با کار مشترک توزیع از شواهدی کنند،می رسیدگی

 دهند.می ارائه را

ست الگوی گذران وقت زوجین  شده ا شده  85در این گزارش تالش  صرف  سط زمان  شور از نظر متو شهری ک ساکن در مناطق  شتر  ساله و بی

ذران ( و ستتایر فعالیت گو کار بدون مزد)شتتامل خدمات خانگی، خدمات مراقبتی و کار داوطلبانههای مرتبط با اشتتتغال، مزد و تولید فعالیتبرای 

شرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی وقت)یادگیری،  رسیدگی وو  های ورزشیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه ،معا

  شود.بررسی  زوج و زوجهبه تفکیک  (تیخود مراقب

 تعاریف و مفاهیم -3

 -8ICATUSها برای آمارهای گذران وقت  )المللی فعالیتبندی بیندهد براساس طبقهروز انجام میهایی که فرد در طول یک شبانهی فعالیتکلیه

 شوند: گروه اصلی تقسیم می 3( به  4289

 های مرتبط برای مزداشتغال و فعالیت -8

 تولید کاال برای استفاده نهایی خود -4

 خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده -8

 خدمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده -2

 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزی و سایر کارهای بدون مزد -5

 یادگیری -9

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی -1

 های ورزشیهای گروهی، تمرینراغت، رسانهفرهنگ، ف -1

 (4289بندی ایکاتوس رسیدگی و خود مراقبتی )طبقه -3

 وضع فعالیت -8-8

 هایگروه از یکی در کار، تعریف به توجه با و نظر این از افراد از هریک. است نظر مورد مأمور آمارگیری مراجعه از پیش روز 1 در افراد فعالیت وضع

 گیرند.می قرار زیر

 جمعیت فعال اقتصادی -4-8

از قابلیت مشارکت برخوردار  روز قبل از آمارگیری در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته )شاغل( و یا 1تر که در طی ساله و بیش 85تمام افراد 

 شوند.اند )بیکار( جمعیت فعال اقتصادی محسوب میبوده

روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده، هر چند در  1ریف کار در تر که مطابق با تعساله و بیش 85شاغل: تمام افراد 

 آیند:شوند. عالوه بر این، افراد دارای شرایط زیر نیز شاغل به حساب میشغل معمول خود کار نکرده باشند، شاغل محسوب می

 اند.آمارگیری حداقل یک ساعت کار نکردهروز پیش از مراجعه مأمور  1افرادی که دارای شغلی هستند ولی در  -

                                                           
1 . International of Activities For Time-Use Statistic classification 



 اندروز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری کار نکرده 1کنند و به دلیل فصلی بودن کارشان در های کشاورزی برای خود کار میافرادی که در فعالیت -

 اند.خود نرفتهروز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری سرکار  1افرادی که به دلیل نوبتی بودن کارشان در  -

روز پیش از مراجعه مأمور  1اند و مشغول به تحصیل هستند و به این دلیل در افرادی که از سازمان محل کار خود بورسیه تحصیلی گرفته - 

 اندآمارگیری کار نکرده

 اند.ی سرکار خود نرفتهروز پیش از مراجعه مأمور آمارگیر 1افرادی که به دلیل مرخصی، تعطیالت، بیماری و مسافرت و... در  -

آالت، نداشتن مشتری یا سفارش کار به طور موقت سرکار ها و ماشینافرادی که به دالیلی نظیر تغییرات موقت سازمانی یا خرابی دستگاه -

 اند.نرفته

 اند ولی پیوند رسمی شغلی دارند.افرادی که از کار خود معلق شده -

اند در اند و دارای شغلی نیز نبودهروز پیش از مراجعه مأمور آمارگیری حداقل یک ساعت کار نکرده 1که در  ترساله و بیش 85بیکار: تمام افراد 

 شوند.صورت داشتن دو شرط زیر بیکار محسوب می

، تماس با انروز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از دوست 82در    -8

 های استخدامی و... انجام داده باشندآگهی کارفرمایان، مطالعه

 روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند. 1روز گذشته و  1روزه شامل  85 آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره   -4

 اند:همچنین افراد زیر بیکار محسوب شده

یعنی برای آنان کاری مهیا شده و قرار است در آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده به کار )طبق تعریف( در انتظار شروع کار جدید هستند،  -

 هستند.

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

 برد.ه دالیلی کار خود را از دست داده و پیوند رسمی شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود بسر میدارای کار بوده و ب

 جمعیت غیرفعال اقتصادی -8-8

ادی صگیرند جمعیت غیرفعال اقتروز قبل از آمارگیری در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی 1تر که در طی ساله و بیش 85تمام افراد 

 شوندمحسوب می

های آموزش رسمی کشور در حال تحصیل هستند یا در خارج از کشور مشغول به تحصیل محصل: افرادی که شاغل یا بیکار نباشند و طبق برنامه 

 شوند.باشند محسوب میمی

د حاصل از بازنشستگی، امالک و مستغالت، شوند و دارای درامدارای درامد بدون کار: کسانی که شاغل، بیکار )جویای کار( و محصل محسوب نمی

 شوند.ها و... هستند، دارای درامد بدون کار محسوب میسود سهام، سپرده

ایف آیند و مشغول انجام وظشود که شاغل، بیکار )جویای کار(، محصل و دارای درامد بدون کار به حساب نمیدار به کسانی گفته میدار: خانهخانه

 داری هستند.خانه



 (.89-81: 8833گیرند )نشریه گذران وقت، بندی نیستند، در گروه سایر قرار میهای باال قابل طبقهیک از گروهایر: کسانی که در هیچس

 متوسط ساعات هر فعالیت -2-8

 8833)نشریه گذران وقت، تر خانوار(ساله و بیش 85عبارت است از مجموع زمان صرف شده برای هرگروه فعالیت به تعداد کل افراد جامعه )جمعیت 

 .(81: ص
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های فعالیتبه عنوان  4289بندی ایکاتوس طبقه 4و  8همانطور که قبال هم اشاره شد در این بررسی مجموع زمان صرف شده برای کدهای 

)خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده، خدمات  5و  2، 8کدهای و مجموع زمان صرف شده برای مرتبط با اشتغال، مزد و تولید 

خدمات خانگی و کارهای بدون مزد ( به عنوان لبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده و کار داوط

فرهنگ، فراغت، ، معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیری، )یادگی 3، و 1، 1، 9و کدهای  مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد

 در نظر گرفته شده است.ها فعالیت ( به عنوان سایررسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیهای گروهی، تمرینرسانه

مردان)شوهران( در یک شبانه روز،  نموداربراساس این  ،دهددر مناطق شهری نشان میرا  ساله و بیشتر 85 الگوی گذران وقت زوجین 8نمودار 

 و داوطلبانه خدمات خانگی و مراقبتیدقیقه به  84ساعت و  8 ،تولیدو  ، مزداشتغال های مرتبط بافعالیت صرفدقیقه از وقت خود را  28ساعت  5

معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم )یادگیری،  هادقیقه به سایر فعالیت 1ساعت و  81و بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

زنان)همسران( در یک اند در حالی که اختصاص داده (رسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه،  دینی

  خانگی و مراقبتی و داوطلبانهخدمات دقیقه به  88ساعت و  9، دهای مرتبط با اشتغال، مزد و تولیفعالیتصرف  از وقت خود رادقیقه  88روز  شبانه

های فرهنگ، فراغت، رسانه، معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیها )یادگیری، دقیقه صرف سایر فعالیت 51ساعت و  89و 

  اند.کرده (رسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیگروهی، تمرین

ید های مرتبط با اشتغال، مزد و تولفعالیت گذران وقت همسران در یک شبانه روز گویای اختالف زوجین در زمان صرف شده برایمقایسه الگوی 

اختصاص زمان بیشتری به کار با مزد و تولیدی  دقیقه 82 ساعت 5باشد. مردان)شوهران( می خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزدو 

ساعت و  5شود بطوری که زنان یم و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد خدمات خانگیدر منزل صرف  )زنان(بل بیشتر وقت همسرانو در مقااند داده

 اند.کرده این فعالیتخود صرف شوهران بیشتر از دقیقه  48

 

 

 

 



)فعالیت بامزد و بدون مزد و  وقت گذران فعالیت هایگروه تفکیک به و بیشتر ساله 85زوجین توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 8نمودار
 8831-8833 کشور:  شهری مناطق در سایر(

 

 9318- 9311: برحسب وضع سوادساله و بیشتر  91زوجین های گذران وقت فعالیت -9-4

 53ساعت  5مردان)شوهران( در یک شبانه روز،  8 براساس جدولساله و بیشتر گویای آن است  85باسواد  شوهرانبررسی الگوی گذران وقت  

شتغال، مزد و تولید، دقیقه از وقت خود را صرف فعالیت و  خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددقیقه به  88ساعت و  8های مرتبط با ا

 هایفرهنگ، فراغت، رستانه،  ب و رستوم دینیمعاشترت، ارتباط، مشتارکت اجتماعی و آداها )یادگیری، دقیقه به ستایر فعالیت 23ستاعت و  89

شبانه( اختصاص دادهرسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیگروهی، تمرین سواد در یک  دقیقه از وقت  88روز  اند در حالی که زنان)همسران( با

صرف  خود شتغال، مزد و تولیدفعالیترا  ساعت و  89و  مراقبتی و داوطلبانه بدون مزدخدمات خانگی و دقیقه به  83ساعت و  9، های مرتبط با ا

های گروهی، فرهنگ، فراغت، رستتانه، معاشتترت، ارتباط، مشتتارکت اجتماعی و آداب و رستتوم دینیها )یادگیری، دقیقه صتترف ستتایر فعالیت 23

 اند. ( کردهرسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیتمرین

شوهران بی سی الگوی گذران وقت  ست ساله 85سواد برر شتر گویای آن ا شبانه روز،  ،و بی شوهران( در یک  دقیقه از وقت  28ساعت  4مردان)

 89ساعت و  42و  خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددقیقه به  8ساعت و  8های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید، خود را صرف فعالیت

سایر فعالیت شرت، ارتباط،ها )یادگیری، دقیقه به  سوم دینی معا شارکت اجتماعی و آداب و ر سانه، م های های گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، ر

شی سیدگی و خود مراقبتیو  ورز صاص دادهر سران( بی( اخت شبانهاند در حالی که زنان)هم صرف  دقیقه از 85روز  سواد در یک  وقت خود را 

دقیقه  52ستتاعت و  81و  خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزده به دقیق 55ستتاعت و  5، های مرتبط با اشتتتغال، مزد و تولیدفعالیت

سایر فعالیت سوم دینیها )یادگیری، صرف  شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م سانه، معا  هایهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، ر

 (.8اند )جدول( کردهرسیدگی و خود مراقبتیو  ورزشی
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فعالیت های مرتبط با  اشتغال، مزد و تولید خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد  سایر

زنان شوهران



ساعت  8دهد، شوهران باسواد بیش از سواد تفاوت فاحشی را در نحوه گذران وقت انان نشان میمردان متاهل با سواد با بین وقت مقایسه گذرا

 زمان بیشتری ،های مرتبط با خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزدبه فعالیتدقیقه  82اشتغال، مزد و تولید و های مرتبط با به فعالیت

معاشرت، ارتباط، یادگیری، ها)در روز از وقت خود را صرف سایر فعالیتبیشتر ساعت  8سواد بیش از و در مقابل شوهران بی دهنداص میاختص

 کنند. می( رسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی

 28های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید و دقیقه به فعالیت 81دهد، همسران باسواد سواد نشان میبا سواد با بیمتاهل زنان مقایسه گذران وقت 

دهند و در مقابل زمان بیشتری را نسبت به بی سوادان اختصاص می ،های مرتبط با خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددقیقه  به فعالیت

معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و یادگیری، ها)قه بیشتر از همسران باسواد در روز وقت خود را صرف سایر فعالیتدقی 53همسران بی سواد 

 کنند.می ( رسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه، آداب و رسوم دینی

 

 فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و ساله 85 زوجین توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 8 جدول

 8831-8833کشور:  شهری مناطق در سواد وضع حسب بر  )فعالیت بامزد و بدون مزد و سایر( وقت گذران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9318-9311 : برحسب وضع فعالیت اقتصادی ساله و بیشتر 91زوجین های گذران وقت فعالیت -2-4

دقیقه  23ساعت  1مردان)شوهران( در یک شبانه روز، که  دهدنشان می 4 در جدول و بیشتر ساله 85 شاغل ررسی الگوی گذران وقت شوهرانب

 84ساعت و  85مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد و خدمات خانگی، دقیقه به  51از وقت خود را صرف فعالیت های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید، 

های های گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه، معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیها )یادگیری، دقیقه به سایر فعالیت

از وقت خود را  دقیقه 49ساعت و  2روز  در یک شبانه شاغلاند در حالی که زنان)همسران( ( اختصاص دادهرسیدگی و خود مراقبتیو  ورزشی

 بی سواد باسواد های فعالیت گذران وقتگروه

 42:2 42:2 شوهران

 4:28 5:53 های مرتبط با اشتغال، مزد و تولیدفعالیت

 8:28 8:88 خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد

 42:89 89:21 سایر

 42:2 42:2 زنان

 2:85 2:88 های مرتبط با اشتغال، مزد و تولیدفعالیت

 5:59 9:83 خدمات خانگی  و مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  

 81:52 89:23 سایر



دقیقه  28ساعت و  82مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد و خدمات خانگی، دقیقه به  58ساعت و  2، اشتغال، مزد و تولید فعالیت های مرتبط با صرف

 ورزشی هایهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه، معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیصرف سایر فعالیت ها )یادگیری، 

 اند. ( کردهرسیدگی و خود مراقبتیو 

شوهران بیکار  سی الگوی گذران وقت  شان می 85برر شتر ن شبانساله و بی شوهران( در یک  صرف  88ه روز، دهد مردان) دقیقه از وقت خود را 

شتغال، مزد و تولید، فعالیت سایر  44ساعت و  48و  خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددقیقه به  9ساعت و  4های مرتبط با ا دقیقه به 

دگی رسیو  های ورزشیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه، معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیها )یادگیری، فعالیت

دقیقه از وقت خود را صرف فعالیت های مرتبط با اشتغال،  88روز  اند در حالی که زنان)همسران( بیکار در یک شبانه( اختصاص دادهو خود مراقبتی

دقیقه صتترف ستتایر فعالیت ها )یادگیری،  28 ستتاعت و 81و  خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددقیقه به  9ستتاعت و  9مزد و تولید، 

سوم دینی شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م سانه، معا شیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، ر سیدگی و خود مراقبتیو  های ورز  (ر

 اند. کرده

شوهران خانه سی الگوی گذران وقت  شان می 85دار برر شتر ن شوهران( در یساله و بی شبانه روز، دهد مردان) صرف  1ک  دقیقه از وقت خود را 

دقیقه به سایر  44ساعت و  81و  خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددقیقه به  88ساعت و  9های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید، فعالیت

یدگی رسو  های ورزشیهای گروهی، تمرینفراغت، رسانهفرهنگ، ،  معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیها )یادگیری، فعالیت

دقیقه از وقت خود را صتترف فعالیت های مرتبط با  9روز  دار در یک شتتبانهاند در حالی که زنان)همستتران( خانه( اختصتتاص دادهو خود مراقبتی

دقیقه صتترف ستتایر فعالیت ها  3ستتاعت و  81و  مزدخدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون دقیقه به  25ستتاعت و  9اشتتتغال، مزد و تولید، 

سوم دینی)یادگیری،  شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م سانه، معا شیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، ر سیدگی و خود و  های ورز ر

 اند. ( کردهمراقبتی

صل  شوهران مح سی الگوی گذران وقت  شان می 85برر شتر ن شوساله و بی شبانه روز، دهد مردان) صرف  84هران( در یک  دقیقه از وقت خود را 

شتغال، مزد و تولید، فعالیت سایر  21ساعت و  42و  خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددقیقه به  8ساعت و  8های مرتبط با ا دقیقه به 

یدگی رسو  های ورزشیهای گروهی، تمرینهنگ، فراغت، رسانهفر،  معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیها )یادگیری، فعالیت

های مرتبط با اشتغال، دقیقه از وقت خود را صرف فعالیت 4روز  اند در حالی که زنان)همسران( محصل در یک شبانه( اختصاص دادهو خود مراقبتی

دقیقه صتترف ستتایر فعالیت ها )یادگیری،  81ستتاعت و  81و  مزد خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدوندقیقه به  83ستتاعت و  5مزد و تولید، 

سوم دینی شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م سانه، معا شیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، ر سیدگی و خود مراقبتیو  های ورز  (ر

 اندکرده



دقیقه از وقت خود  3دهد مردان)شوهران( در یک شبانه روز، می ساله و بیشتر نشان 85بررسی الگوی گذران وقت شوهران دارای درآمد بدون کار 

دقیقه  1ساعت و  44دقیقه به خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد و  28ساعت و  8های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید، را صرف فعالیت

 شیهای ورزهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه،  رسوم دینی معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب وها )یادگیری، به سایر فعالیت

دقیقه از وقت خود را صرف  5روز  اند در حالی که زنان)همسران( دارای درآمد بدون کار در یک شبانه( اختصاص دادهرسیدگی و خود مراقبتیو 

دقیقه صرف  88ساعت و  81خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد و دقیقه به خدمات  24ساعت و  5های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید، فعالیت

 و های ورزشیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه، معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیها )یادگیری، سایر فعالیت

 اند( کردهرسیدگی و خود مراقبتی

دقیقه از  1دهد مردان)شوهران( در یک شبانه روز، ساله و بیشتر نشان می 85فعالیت( بدون کار بررسی الگوی گذران وقت شوهران سایر )وضع 

ساعت و  44دقیقه به خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد و  2ساعت و  8های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید، وقت خود را صرف فعالیت

های نهای گروهی، تمریفرهنگ، فراغت، رسانه،  اشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینیمعها )یادگیری، دقیقه به سایر فعالیت 21

 81ساعت و  8 روز در یک شبانه آنها سایر است وضع فعالیتکه  )همسران(یاند در حالی که زنان( اختصاص دادهرسیدگی و خود مراقبتیو  ورزشی

معاشرت، ارتباط، ها )یادگیری، دقیقه صرف سایر فعالیت 48ساعت و  44خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد و وقت خود را صرف دقیقه 

 .اند( کردهرسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیهای گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی

که شوهران صرف نظر از وضع فعالیت آنان )به جز شوهران خانه دار( همواره گوی گذران وقت به تفکیک وضع فعالیت بیانگر این است لمقایسه ا

ساعت زمان کمتری به فعالیت های مربوط به خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و فعالیت داوطلبانه و  8به طور متوسط 

زد در یک شبانه روز اختصاص می دهند.در واقع می توان گفت میزان همکاری مردان در خانواده برای فعالیت های بدون مزد کارآموزی بدون م

 بیشتر تحت تاثیر عوامل فرهنگی جامعه است و تحت تاثیر وضع سواد و اشتغال مردان قرار نمی گیرد.

 

 

 

 

 

 

 



)فعالیت بامزد و  وقت گذران فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و ساله 85 زوجین توسط روز، شبانه یک در شده سپری زمان متوسط: 4 جدول
 8831-8833کشور:  شهری مناطق در اقتصادی فعالیت وضع حسب بر روز شبانه یک در  بدون مزد و سایر(

 (ساعت/  دقیقه)

 کل گروه های فعالیت گذران وقت

فعال از نظر 
 اقتصادی

 غیر فعال

 محصل دارخانه  بیكار شاغل
دارای درامد 

 بدون کار
 سایر

 شوهران
42:2 42:2 42:2 42:2 42:2 42:2 42:2 

 2:21 2:23 2:84 2:21 2:88 1:23 5:28 های مرتبط با اشتغال، مزد و تولیدفعالیت

 8:22 8:28 8:28 9:88 4:29 2:51 8:84 خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد

 44:21 44:21 42:21 81:44 48:44 85:84 81:21 سایر

 زنان
42:2 42:2 42:2 42:2 42:2 42:2 42:2 

 22:22 2:25 2:24 2:29 2:88 2:49 2:88 های مرتبط با اشتغال، مزد و تولیدفعالیت

 8:81 5:24 5:83 9:25 9:29 2:58 9:88 خدمات خانگی، مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد

 44:48 81:88 81:81 81:23 81:28 82:28 89:59 سایر

 

 

 

 



 نتیجه گیری-1

های( فعالیت های مرتبط با اشتغال، به عنوان کار )فعالیت 4289بندی ایکاتوس طبقه 4و  8در این بررسی مجموع زمان صرف شده برای کدهای 

)خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده، خدمات مراقبتی بدون مزد  5و  8،2مزد و تولید و مجموع زمان صرف شده برای کدهای 

خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه اعضای خانوار و خانواده و کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد ( به عنوان  برای

های گروهی، فرهنگ، فراغت، رسانه،  معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی)یادگیری،  3، و 1، 1، 9و کدهای  بدون مزد

 ها در نظر گرفته شده است.( به عنوان سایر فعالیترسیدگی و خود مراقبتیو  های ورزشیتمرین

ید های مرتبط با اشتغال، مزد و تولفعالیت مقایسه الگوی گذران وقت همسران در یک شبانه روز گویای اختالف زوجین در زمان صرف شده برای

دقیقه زمان بیشتری به کار با مزد و تولیدی اختصاص  82ساعت  5شد. مردان)شوهران( بامی خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزدو 

ساعت  5شود بطوری که زنان می خدمات خانگی و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزددر منزل صرف  )زنان( اند و در مقابل بیشتر وقت همسرانداده

 اند.کردهبیشتر از شوهران خود صرف این فعالیت دقیقه  48و 

زنان  ایکنند در حالی که این تفاوت برمی های مرتبط با اشتغال، مزد و تولیدفعالیت سواد زمان صرفتقریبا دو برابر شوهران بیشوهران باسواد 

انه روز به فعالیت های سواد وقت خود را در یک شبدقیقه بیشتر از مردان بی 82است. شوهران باسواد فقط سواد بی دقیقه بیشتر از زنان  81باسواد 

 دهد. اختصاص میمرتبط با خدمات خانگی و مراقبتی برای خانوار و کار داوطلبانه بدون مزد 

که شوهران صرف نظر از وضع فعالیت آنان )به جز شوهران خانه دار( همواره گوی گذران وقت به تفکیک وضع فعالیت بیانگر این است لمقایسه ا

ن کمتری به فعالیت های مربوط به خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و فعالیت داوطلبانه و ساعت زما 8به طور متوسط 

در واقع می توان گفت میزان همکاری مردان در خانواده برای فعالیت های بدون مزد  کارآموزی بدون مزد در یک شبانه روز اختصاص می دهند.

 گیرد. معه است و تحت تاثیر وضع سواد و اشتغال مردان قرار نمیبیشتر تحت تاثیر عوامل فرهنگی جا

  

 

 

 

 

 

 



 منابع-6

 ، مرکز آمار ایران8833نشریه گذران وقت،  -

 www.amar.org.ir(، درگاه ملی آمار 4289ها برای آمارهای گذران وقت، )ایکاتوس بندی فعالیتطبقه -

 www.amar.org.ir فصول )پاییز، زمستان، بهار و تابستان(، درگاه ملی آمار  8831-33نشریه گذران وقت سال -
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