
 8991-99بررسی گذران وقت افراد دارای معلولیت در طرح آمارگیری گذران وقت 

 مقدمه -1

ین اقلتت بزرگ را ز   هبت ساات  ی برر رمار نتساا اد  اگذراند ابه عرصااه ود م  ی ه یی که پ ی انساا  همه

ض یعه دسمی، ذهای و روانی ی  ت أم، مر ست ت و ک رایی  براثر اظ ر از  عل ل فرمی است که    عل ل  ی ن  اد

ه ی اد م عی این ار تل از اس قتل وی مر ز تاه کهیط ربهآید،  به ود می ت دهق بل س مر ار تل  ط ربهاو 

تز نو اق صاا می به هد، این تعریش ماا  ل افرام ب  ار تسم دساامی،  رک ی، مااا ایی، گي  ری، بتا یی و ذهای 

سببم م ی ست به  س لخ رمگی و پتری مر افرام بزرگس ل ی  بتم ری  ز ن و ط سنی )بتش از    ن ت انی  مهن ا

وی نت ز اد و  ه ی روزانه ب مااادکه  عل لتت ی  ن ت انی فرم   نع از انج م ک  ل فع لتت  ه( ب ماااد  مرصااا رتی 6

 عل ل  حس ب مده است  گذرا  وقت   رگتری آمر طرح  پت س ه ب مد ص رمبهپرس  ری و  راقبت افرام میگر 

  آی  فرمی از اعضا ی ر ن ار به سابب  عل لتت و ن ت انی نت ز اد پرسا  ری و  راقبت»مر این طرح ب  یک پرساش 

 م م  ی افرام ر ن ار وضعتت ست ت آنه  پرستده  یاز همه  1«؟ترری   تسه روزانه

نی در سه دوره زما تهیه و طراحی طرح گذران وقت را عنوان متولی آمار کشور و بنا به وظیفه قانونی خود  مرکز آمار ایران به

 هايزمان فعالیت باهدف دستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و مدت 8748-44و  49-8747، 88-8738

  کرده است.اجرا در مناطق شهري کشور  شده توسط آنها، انجام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1991-99وقت  گذرا آ  رگتری راهام ی     ر طرح  -1

 



 طرح موضوع  -2

براي مقایسه آمارهاي گذران وقت در  اقتصادي جامعه ارتباط داردو اجتماعی  ،الگوي گذران وقت افراد با ساختار فرهنگی

مللی، ال، بخش آمار سازمان ملل متحد براي ایجاد قابلیت مقایسه در سطح ملی و بینهاي مختلف اجتماعیکشورها و گروه

 را تدوین کرده است. («2ICATUS)ها براي آمارهاي گذران وقتالمللی فعالیتبندي بینطبقه»

با  شود و سپس بررسی می ساله و بیشتر ساکن در مناطق شهري 81 معلول جمعیت الگوي گذران وقت در این گزارش 

 خانوارهاي داراي حداقلو همچنین الگوي گذران وقت  شودمقایسه می ناتوانی و معلولیت الگوي گذران وقت جمعیت فاقد

 یک فرد معلول با الگوي گذران وقت خانواهاي فاقد فرد معلول مقایسه می شود.

 

 تعاریف و مفاهیم -3

 49فرد، ممکن استتت در طول  هراستتت که  هایی بندي تمام فعالیت طبقه .هاي گذران وقتبندي فعالیتطبقه -7-8

شبانهساعت  صرف  آنهابراي  روز یک  ستاندارد براي آمارهاي گذران آن، هدف . کندوقت  تهیه چارچوبی ا

 ها براي آمارهايالمللی فعالیتبندي بینطبقهاین براستتاگ  دار استتتهاي معنیبنديوقت بر استتاگ گروه

 .شوندگروه اصلی تقسیم می 4گذران وقت به 

 هاي مرتبط براي مزد اشتغال و فعالیت -8

 تولید کاال براي استفاده نهایی خود  -4

 گی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده خدمات خان -7

 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده  -9

 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد  -1

 یادگیري  -6

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی  -3

  هاي ورزشیهاي گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه -8

 رسیدگی و خود مراقبتی -4
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در  ناتوانی و معلولیت دارای فرد یک حداقل نداشتن یا داشتن تفکیک شهری بهخانوارهای  -4

 1391-99:مناطق شهری کشور

ساالنه طرح  ساگ نتایج  ضو معلول و ناتوان و  4734برا شور فاقد ع شهري ک صد خانوارهاي  صد از خانوارها  638در در

ه دهد کناتوانی هستتتند. بررستتی خانوارها به تفکیک تعداد اعضتتا نشتتان می و یتداراي حداقل یک عضتتو داراي معلول

شترین و خانوارهاي 8838نفره  با  6خانوارهاي  صد داراي بی صد داراي کمترین فرد معلول در خانوار  931نفره با  4در در

 (8 و نمودار هستند. )جدول

 
 

 معلولیت فاقد  یا داراي خانوار اعضاي از یکی حداقل که این برحسب گروهی و ساکن معمولی خانوارهايدرصد  -8جدول 
 8748-44 .خانوار افراد تعداد تفکیک به است خانوار در ناتوانی و

حداقل یکی از اعضاي خانوار داراي معلولیت و 
 ناتوانی است

داراي معلولیت و ناتوانی  رهیچکدام از افراد خانوا
 نیستند

 کل
تعداد افراد 

 خانوار

 جمع 19839191 99.9 6.1

 نفره 8 1981966 99.8 6.9

 نفره 4 5990669 93.3 5.3

 نفره 7 3800888 95.1 3.1

 نفره 9 3911953 99.9 6.1

 نفره 1 1881306 90.3 9.3

 نفره 6 559909 11.9 11.1

9.5 90.6 199181 
نفره و  3

 تربیش

 

 



 

 نداشتن یا داشتن تفکیک در خانوارها به ساله و بیشتر 15الگوی گذران وقت جمعیت معلول  -5

 1391-99 :در مناطق شهری کشور ناتوانی و معلولیت دارای فرد یک حداقل

ی و رسیدگ»فعالیت دهد در این خانوارها، بعد از بررسی الگوي گذران وقت در خانوارهاي داراي فرد معلول و ناتوان نشان می

شبانه روز به ترتیب مربوط به بیش« خود مراقبتی شده در یک  صرف  سانه هاي گروهی،  »ترین زمان  فرهنگ، فراغت، ر

 71ساعت و  4با « خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده»دقیقه و  74ساعت و  9با « هاي ورزشی تمرین

، کمترین زمان صرف شده در یک شبانه روز مربوط دقیقه بوده است 46ساعت  4با « مزد هاي مرتبط بااشتغال و فعالیت»و 

 بوده است. دقیقه  8با « کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد»به فعالیت 

در خانوارهایی که دهد که شتتتان میمعلول و خانواهاي فاقد معلول ن دارايبین خانوارهاي مقایستتته الگوي گذران وقت در 
به فعالیت دقیقه   74است در یک شبانه روز به ترتیب به طور متوسط  ناتوانی و معلولیت داراي خانوار اعضاي از یکی حداقل

زمان « معاشتترت، ارتباط، مشتتارکت اجتماعی و آداب و رستتوم دینی» فعالیت  دقیقه به  86 و« رستتیدگی و خودمراقبتی»
ط براي هاي مرتباشتتتغال و فعالیت» به فعالیت در خانوارهاي فاقد فرد معلول و ناتوان در مقابل صتترف می کنند. تري بیش
 3« یادگیري»دقیقه به فعالیت  83 «خدمات خانگی بدون مزد براي اعضتتتاي خانوار و خانواده»دقیقه به فعالیت  44 «مزد

دقیقه در یک شبانه روز زمان بیشتري را  86 «معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی »دقیقه و به فعالیت 
 (4)جدول و نمودار.در مقایسه با خانوارهایی که حداقل یک فرد معلول و ناتوان هستند صرف می کنند
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داراي درصد خانوارهاي معمولی ساکن و گروهی برحسب این که حداقل یکی از اعضاي خانوار-8نمودار

8748-44:یا فاقد معلولیت و ناتوانی است به تفکیک تعداد افراد خانوار

حداقل یکی از اعضاي خانوار داراي معلولیت و ناتوانی است هیچکدام از افراد خانوار داراي معلولیت و ناتوانی نیستند



 فعالیت هايگروه براي بیشتر و ساله 81جمعیت توسط روز شبانه یک در شده سپري ساعات متوسط-4جدول               

 8748-44 : خانوار در ناتوانی و معلولیت داراي فرد یک حداقل نداشتن یا داشتن تفکیک به وقت گذران
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یا ساله و بیشتربه تفکیک داشتن81متوسط ساعات سپري شده در یک شبانه روز توسط جمعیت -4نمودار

8748-44:تداشتن حداقل یک فرد داراي معلولیت و ناتوانی در خانوار

حداقل یکی از اعضاي خانوار داراي معلولیت و ناتوانی است هیچکدام از افراد خانواده داراي معلولیت و ناتوانی نیستند

 اعضاي از یکی حداقل

 و معلولیت داراي خانوار

 است ناتوانی

 خانواده افراد از هیچکدام 

 ناتوانی و معلولیت داراي

 نیستند

 فعالیت گذران وقتگروه هاي  کل

 کل 22.00 22.00 22.00

 هاي مرتبط براي مزداشتغال و فعالیت 2.22 2.24 2.22

 تولید کاال براي استفاده نهایی خود 0.2 0.2 0.3

 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده 2.31 2.32 2.33

 خانوار و خانوادهخدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي  0.23 0.22 0.22

 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد 0.2 0.2 0.1

 یادگیري 0.23 0.23 0.12

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 1.32 1.37 1.21

 هاي ورزشی فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین 2.11 2.14 2.32

 رسیدگی و خود مراقبتی 11.32 11.32 12.2



 1391-99ساله و بیشتر : 15الگوی گذران وقت جمعیت معلول -6

شان می شترین وقت خو دهدبررسی الگوي گذران وقت افراد داراي معلولیت و ناتوانی ن شبانه رواین افراد بی ز را به د در یک 

 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین» فعالیت ،دقیقه 89ساعت و  89با « رسیدگی و خود مراقبتی»ترتیب به فعالیت

شی سوم دینی» دقیقه و فعالیت  78ساعت و  6با « هاي ورز شارکت اجتماعی و آداب و ر شرت، ارتباط، م ساعت  8با « معا

صاص می 73 شده براي افراد معلول مربوط به دو فعالیتدقیقه اخت صرف  ار کارداوطلبانه بدون مزد، ک» دهند. کمترین زمان 

 دقیقه بوده است. 8با « خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» و « آموزي و سایر کارهاي بدون مزد

سی الگوي گذران وقت افراد  شان می فاقدبرر شبانه روز را به  دهدمعلولیت و ناتوانی ن شترین وقت خود در یک  این افراد بی

 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین» فعالیت ،دقیقه 78ساعت و 88با « رسیدگی و خود مراقبتی»ترتیب به فعالیت

شی ضاي خانوار و خانواده» فعالیت  دقیقه، 83ساعت و  9با « هاي ورز    17ساعت 4با « خدمات خانگی بدون مزد براي اع

دهند. کمترین زمان صرف شده اختصاص میدقیقه  94ساعت و  4« اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد»و فعالیت دقیقه

دقیقه بوده  4با « کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و ستتایر کارهاي بدون مزد» مربوط به دو فعالیتغیر معلول براي افراد 

 است.

سه الگوي گذران وقت افراد د شان میمقای شبانه در یدهد که افراد معلول اراي معلولیت و ناتوانی با افراد فاقد معلولیت ن ک 

فرهنگ، » دقیقه به فعالیت  48ساعت  4 و« رسیدگی و خود مراقبتی »فعالیت دقیقه به  44ساعت و  4روز به طور متوسط 

سانه هاي گروهی، تمرین شیفراغت، ر شتري « هاي ورز سبت به افراد فاقد معلولیت زمان بی صاص میرا ن راي و بدهند اخت

صاص می دهند ، بارزترین فعالیتکنندصرف می سایر فعالیت ها زمان کمتري هایی که افراد معلول زمان کمتري به آن اخت

نوار و خدمات خانگی بدون مزد براي اعضتتتاي خا» ، « هاي مرتبط براي مزداشتتتتغال و فعالیت» می توان به فعالیت هاي

 برد.را نام  «یادگیري»و  «خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» ، « خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 



 به وقت گذران فعالیت هاي گروه براي وبیشتر ساله 81 افراد توسط روز شبانه یک در شده سپري ساعات متوسط -7جدول 

 8748-44ناتوانی: و معلولیت فاقد افراد و ناتوانی و معلولیت داراي افراد تفکیک
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ساله و بیشتر به تفکیک81متوسط ساعات سپري شده در یک شبانه روز توسط افراد -7نمودار

8748-44: افراد داراي معلولیت و ناتوانی و افراد فاقد معلولیت و ناتوانی

افراد فاقد معلوليت و ناتوانی افراد دارای معلوليت و ناتوانی

افراد فاقد معلولیت و 
 ناتوانی

افراد داراي معلولیت و  
 ناتوانی

 گروه هاي فعالیت گذران وقت کل

 کل 15.00 15.00 15.00

 براي مزد هاي مرتبطاشتغال و فعالیت 1.56 0.11 1.59

 تولید کاال براي استفاده نهایی خود 0.5 0.09 0.05

 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده 1.31 1.0 1.39

 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده 0.13 0.01 0.13

 بدون مزدکارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي  0.01 0.01 0.01

 یادگیري 0.19 0.09 0.19

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی 1.96 1.90 1.96

 هاي ورزشیفرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین 5.19 6.91 5.18

 رسیدگی و خود مراقبتی 11.95 15.15 11.91



 چکیده نتایج:

راه تواند  میاین بخش جمعیت  ه را تشکیل می دهند دستیابی به آمارهايعافراد داراي معلولیت و ناتوانی بخشی از افراد جام

کمک به بهبود زندگی آنان هموار  برنامه ریزي و نهایتها و در هاي فردي و به تبع آن نیازمنديرا براي شتتتناخت وی گی

فراهم ساخته است در پرسشنامه  این افرادالگوي گذران وقت فرصت را براي شناخت این گذران وقت آمارگیري طرح  کند.

 ست.مشخص شده الولیت شناسایی و نحوه گذران وقت آنها با پرسشنامه فردي و مع ناتوانیطرح با یک سوال افراد داراي 

درصد از خانوارها داراي حداقل یک  6درصد خانوارهاي شهري کشور فاقد عضو معلول و ناتوان و  4734 ،براساگ نتایج طرح

درصد داراي  931نفره با  4انوارهاي درصد داراي بیشترین و خ 88نفره  با  6عضو داراي معلولیت و ناتوانی هستند. خانوارهاي 

 کمترین فرد معلول در خانوار هستند

در این خانوارها، بعد از فعالیت  گویاي آن استتتت کهبررستتتی الگوي گذران وقت در خانوارهاي داراي فرد معلول و ناتوان 

سیدگی و خود مراقبتی» سط بیش« ر شبانه روز به ترتیب مربوط به متو شده در یک  صرف  راغت، فرهنگ، ف »ترین زمان 

خدمات خانگی بدون مزد براي اعضتتاي خانوار و » ،دقیقه  74ستتاعت و  9با « هاي ورزشتتی رستتانه هاي گروهی، تمرین

شتغال و فعالیت»و  71ساعت و  4با « خانواده صرف  46ساعت  4با « هاي مرتبط با مزدا ست، کمترین زمان  دقیقه بوده ا

بوده  دقیقه  8با « کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و ستایر کارهاي بدون مزد»شتده در یک شتبانه روز مربوط به فعالیت 

 است.

شان م شبانه روز را به  دهدیبررسی الگوي گذران وقت افراد داراي معلولیت و ناتوانی ن شترین وقت خود در یک  این افراد بی

 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین» فعالیت ،دقیقه 89ساعت و  89با « رسیدگی و خود مراقبتی»ترتیب به فعالیت

 73ساعت  8با « معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی»دقیقه و فعالیت  78ساعت و  6با « هاي ورزشی

کارداوطلبانه بدون مزد، کار » دهند. کمترین زمان صتترف شتتده براي افراد معلول مربوط به دو فعالیتدقیقه اختصتتاص می

 دقیقه بوده است. 8با « خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» و « آموزي و سایر کارهاي بدون مزد

سی الگوي گذران وقت افراد  شان می فاقدبرر شبانه روز را به  دهدمعلولیت و ناتوانی ن شترین وقت خود در یک  این افراد بی

 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین» فعالیت ،دقیقه 78ساعت و 88با « رسیدگی و خود مراقبتی»ترتیب به فعالیت

شی ضا» فعالیت  دقیقه، 83ساعت و  9با « هاي ورز    17ساعت 4با « ي خانوار و خانوادهخدمات خانگی بدون مزد براي اع

دهند. کمترین زمان صرف شده اختصاص میدقیقه  94ساعت و  4« اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد»و فعالیت دقیقه

دقیقه بوده  4با « کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و ستتایر کارهاي بدون مزد» مربوط به دو فعالیتغیر معلول براي افراد 

 است.

شان می سه الگوي گذران وقت افراد داراي معلولیت و ناتوانی با افراد فاقد معلولیت ن شبمقای انه دهد که افراد معلول در یک 

فرهنگ، » دقیقه به فعالیت  48ساعت  4 و« رسیدگی و خود مراقبتی »دقیقه به فعالیت  44ساعت و  4روز به طور متوسط 



سانه هاي گروهی، تمرین شیفراغت، ر سبت به افراد فاقد معلولیت « هاي ورز شتري را ن صاص میزمان بی راي و بدهند اخت

صاص می دهند ، بارزترین فعالیتکنندصرف می سایر فعالیت ها زمان کمتري هایی که افراد معلول زمان کمتري به آن اخت

خدمات خانگی بدون مزد براي اعضتتتاي خانوار و » ، « رتبط براي مزدهاي ماشتتتتغال و فعالیت» می توان به فعالیت هاي

 را نام برد.« یادگیري»و « خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده» ، « خانواده
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