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بر اساس  "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدیوفعالیت های  اشتغال "زمان صرف شده برایتطبیقی  بررسی  

1398- 99و  1393-94دوره های   ،وقت نتایج طرح گذران

 1صفیه میرزایی

2حسام خدامرادی 


 مقدمه -1

هادف از م   ووری وماار  .  شاااودمیاطالق    دهادروز انجاام میمع ول درشااابااناهرطوکاه فرد باه  هااییفعاالیاتهاای گاذران وقات باه ت اامی  فعاالیات

های را خود گه فعالیت  انهگذرانند، در زندگی روزاسات که مردم گگونه وقتشاان را میپاسا  به ای  پرسا    های گذران وقت در یک کشاور،فعالیت

، وموزش، تفریح و  "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "وفعالیت های تولیدی اشاتغال  "ها مربوط بهفعالیتر از ای  ادهند و گه مقدانجام می

و  از رفتارها و الگوهای فرهنگی کاملیدر یک مامعه، شناخت  های مختلفدر زمینهریزی برنامهاری و ذسایاساتگبرای    ،باشادهای فردی میفعالیت

اطالع از زمان ،  های مختلف اساتیکی از مباحث مهم، زمان صارف شاده توساف افراد مامعه برای فعالیت  و ضارورت داردمردم ون مامعه  امت اعی

مفید های مناسا  فرهنگی ایجاد کنند یا برای اساتفاده  کند تا زیرسااختک ک می به برنامه ریزان  ...مطالعه، سارگرمی و    سارری شاده برای اشاتغال،

 .ریزی کنندشان برنامهافراد از وقت

اوقات فراغت یا به بیان دیگر اوقات غیرکاری، تنها بخشای   .های اوقات فراغت )اوقات غیرکاری( متفاوت اساتفعالیتبا های گذران وقت فعالیت

روز و زمان سارری شاده برای های افراد در طول شابانهمانبه فعالیتناخت گذران وقت افراد نیازمند بررسای مام  و ه هاز اوقات افراد اسات و شا

.های ونان در اوقات کاری و غیرکاری استهریک از فعالیت

شااده توسااف افراد مامعه و بررساای  طرح ومارگیری گذران وقت با هدف ارایه اطالعات مربوط به شااناخت نوع و مدت زمان فعالیت های انجام  

مورد )دوره دوم و ساوم( طرح گذران وقت   دوره وماریدو در ای  مطالعه    .تاکنون برای ساه دوره امرا شاده اسات  تغییرات شایوه ی زندگی افراد،

ل وفصا  مربوط به (ساوم)و دوره وماری  1394بهار و تابساتان  ،1393فصاول پاییز و زمساتان  مربوط به   (دوم)دوره وماری    .بررسای قرار گرفته اسات

ای    .می باشاد خانوارهای سااک  در نقاط شاهری کشاور  گذران وقت  مامعه وماری طرح  .می باشاد  1399و بهار و تابساتان1398پاییز و زمساتان 

ساب  تنوع و پوشا  ون،   به طرحهای حاصا  از ای  داده  .تهیه، طراحی و امرا شاده اساتاقتصااد خانوار توساف دفتر م عیت، نیروی کار و  طرح

 .برداری استهای اقتصادی، امت اعی، فرهنگی قاب  بهرهای داشته و در بررسیکاربردهای گسترده

 

 طرح مسئله  -2

اختصاص دارد ولی با تومه به اینکه    "تولیدیهای  اشتغال و فعالیت  "به   1،کد  2016  بندی نه گانه ایکاتوسدر طرح گذران وقت بر اساس طبقه 

  "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  "و  "وفعالیت های تولیدی  اشتغال  "شده برایزمان صرف    و مقایسه  محاسبه   مطالعهیکی از اهداف ای   

  2کدهای  و  های مرتبف برای مزد(اشتغال و فعالیت )  1شود مج وع ساعات صرف شده برای کدهای  بنابرای  در ای  گزارش تالش می   ،باشدمی

  5تا    3و کدهای    "وفعالیت های تولیدی  اشتغال  "به عنوان ساعتصرف نظر از دریافت یا عدم دریافت مزد    استفاده نهایی خود(  )تولید کاال برای

هایی نظیر کاشت محصوالت کشاورزی، خشک گذران وقت به فعالیت  2کد    .، در نظر گرفته شود"بدون مزد  خدمات خانگی و مراقبتی  "به عنوان  

کردن محصوالت کشاورزی، پرورش دام و طیور، ماهیگیری و صید وبزیان، تولید و فرووری منسومات، تولید و فرووری محصوالت گوبی، تولید و  

 
 مرکز ومار ایران   –اقتصاد خانوار کار و  دفتر م عیت، نیروی -. کارشناس گروه امت اعی خانوار 1
 مرکز ومار ایران  –اقتصاد خانواردفتر م عیت، نیروی کار و  -خانوارگروه امت اعی  . رئیس 2
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شود و افراد  ای دریافت مزد انجام ن ی ها برای  فعالیت  .اختصاص دارد...  های ساخت و ساز وشی  االت، فعالیتفرووری محصوالت گیاهی، تع یر ما

اند ولی گون ماهیت تولیدی دارند و مطابق شتغال مت ایز شدهاها از  اگرگه ای  فعالیت  .دهندها را برای خود و خانوارشان انجام میای  فعالیت

ها با زمان صرف  صرف شده برای ای  فعالیت  تعریف کار، فعالیت فکری و بدنی برای انجام ونها صورت گرفته است بنابرای  در ای  بررسی زمان

   . شده است  ادغام (1)کدهای شده برای اشتغال 

 

 مورد بررسی   جامعه آماری-3

 ساله و بیشتر خانوارهای مع ولی و گروهی ساک  در مناطق شهری کشور 15افراد 

 ف  اهدا-4

طرح  طی دو دوره "بدون مزدو مراقبتی خدمات خانگی  "و  "های تولیدیوفعالیت اشتغال "برای   گذران وقتسالیانه   الگوهای  تطبیقی  بررسی -

 1398-99و  1393-94 گذران وقت

خدمات خانگی و مراقبتی بدون  "و    "های تولیدیوفعالیت  اشتغال  "گذران وقت برای    منسی  و  سنی  ،فصلی  ، سالیانه  الگوهای  تطبیقی  بررسی  -

 1398-99و  1393-94طی دو دوره طرح گذران وقت"مزد

 روش تحقیق -5

بعد از    .مناطق شهری کشور است1398-1399 و 1393-1394 هایطرح گذران وقت سال، تحلی  ثانویه نتایج مطالعهروش مورد استفاده در ای  

. انجام شده است  اکس افزار ها در نرمها، تحلی  و ارزیابی دادهاستخراج داده



 تعاریف و مفاهیم   -6

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

 های گذران وقتبندی فعالیت طبقه  

ICATUS- 3)  ها برای ومارهای گذران وقت  ال للی فعالیتبندی بی دهد براساس طبقهروز انجام می هایی که فرد در طول یک شبانه ی فعالیتکلیه

 . شوندگروه اصلی تقسیم می 9به (  2016

های مرتبف برای مزداشتغال و فعالیت -1

تولید کاال برای استفاده نهایی خود -2

بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده خدمات خانگی  -3

خدمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده  -4

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

 
3 . International of Activities For Time-Use Statistic classification 
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یادگیری  -6

معاشرت، ارتباط، مشارکت امت اعی و وداب و رسوم دینی  -7

های ورزشیهای گروهی، ت ری فرهنگ، فراغت، رسانه  -8

( 2016بندی ایکاتوس )طبقه  و خود مراقبتیرسیدگی  -9

های  وفعالیت  اشتغال  "بررسی الگوهای سالیانه یا فصلی پنج فعالیت اول از نه فعالیت که شام     ،مطالعه  با تومه به اهداف  بررسی در ای   

 .گیردمورد بررسی قرار میشود، می  "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

منظور کس  درومد )نقدی یا غیرنقدی( صورت پذیرد و هدف ون تولید کاال یا های اقتصادی )فکری یا بدنی( است که بهفعالیتکار ون دسته از  

بگیر )افرادی که    کنند( و مزد و حقوق کنند به طور ع ده به دوگروه خود اشتغال)افرادی که برای خود کار میارائه خدمت باشد. افرادی که کار می

 شوند. گیرند( تقسیم میقبال کار خود مزد و حقوق میدر 

 : شوندهای زیر کار محسوب میفعالیتدر ای  زمینه، 

شان، های کشاورزی مانند زراعت، باغداری، دامداری ،ماهیگیری، پرورش طیور و ... مشغول به کار هستند، فعالیتزنان یا مردانی که در فعالیت •

 شود.کار محسوب می

 شود.  شان کار محسوب میر حال انجام خدمت وظیفه هستند، فعالیتافرادی که د •

بافی، خیاطی، ورایشگری، تایپ، تدریس  منظور کس  درومد یا سود، در مح  سکونت، کارهای خدماتی یا تولیدی نظیر قالی افرادی که به •

 شود. شان کار محسوب میفعالیت دهند،خصوصی، تع یر وسای  برقی، نگهداری از کودك یا فرد سالخورده و... انجام می

شان کار کنند، فعالیتکار می،افرادی که بدون دریافت مزد، در کس  و کار یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند •

زی، دامداری و::: یا در  طور مع ول زنان و نوموانانی هستند که در کارهای کشاورشود )کارکنان فامیلی بدون مزد(. ای  افراد به محسوب می

 ن ایند.بافی و... بدون دریافت مزد به سایر اعضای خانوار ک ک میبافی، گلیمهایی نظیر قالیفعالیت

بافی، حصیربافی، خیاطی و ... برای مصرف خود یا خانوار خود بافی، گلیمهایی نظیر قالیافرادی که برای تولید کاالهای بادوام به فعالیت •

 شود. شان کار محسوب مید، فعالیتمشغول هستن

 شود:  شان کار محسوب میافرادی که در حال ساخت ، بازسازی یا تع یر اساسی منزل خود هستند، فعالیت •

دهند، عنوان کاروموز، در مح  فعالیت اقتصادی مشغول فعالیت هستند و کاری در ارتباط با فعالیت مح  کاروموزی انجام میافرادی که به •

 شود. شان کار محسوب میکه مزد و حقوق دریافت کنند یا نه، فعالیتطور مستقیم در تولید کاال یا خدمت سهیم هستند، اعم از ون یعنی به

 شود:های زیر کار محسوب ن یفعالیت

از فرزندان که اغل  توسف    داری، پرستاریهای خدماتی بدون مزد در خانه برای سایر اعضای خانوار شام  وظایف پخت و پز، خانه فعالیت •

 شود. شود، کار محسوب ن ی زنان انجام می

 شود.بدون مزد مانند کار داوطلبانه در مؤسسات خیریه یا بسیج، کار محسوب ن ی  خدمات امت اعی و داوطلبانه •

ع یر لوازم منزل توسف اعضای های مح  سکونت خانوار نظیر تع یر شیروالت، تعویض شیشه پنجره و ... ه چنی  تتع یرات مزئی ساخت ان •

 شود.خانوار، کار محسوب ن ی 

شود، نظیر دارا  ها کار محسوب ن ی بدون مشارکت در مدیریت یا ع لیات واقعی مربوط به ای  فعالیتهای اقتصادی گذاری در فعالیتسرمایه •

(78-79  .1401، طرح ومارگیری نیروی کار ها )راهن ایگذاری در شرکتبودن سهام یا سرمایه 
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بافی، خیاطی، ورایشگری، کاروموزی و  های گذران وقت مانند کارهای خدماتی یا تولیدی نظیر قالیبا تومه به مصادیق ذکر شده بخشی از فعالیت

از دریافت یا عدم دریافت مزد(    ... از فرزشود و بخشی دیگر مانند خانه کار محسوب می)صرف نظر   ندان، خدماتداری، پخت و پز، پرستاری 

در  "تولیدی  هایو فعالیتاشتغال    "گذران وقت به عنوان  2  و  1کدهای    در ای  بررسی   شود، کار محسوب ن ی... دواطلبانه، کار در موسسات خیریه و  

  5تا  1در ادامه به کدهای  .شودنظر گرفته میدر  "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"گذران وقت به عنوان  5و  4، 3نظر گرفته شده و کدهای 

  .شودهای ونها اشاره میو زیر مج وعه 

 

 شام  کدهای ذی  می باشد:   "اشتغال و فعالیت های تولیدی"

ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی برای مزد / اشتغال در شام  : اشتغال در شرکت برای مزد های مرتبطاشتغال و فعالیت  :1 کد

های فرعی و  های اقتصادی خانگی ارائه خدمات برای مزد / فعالیت های اقتصادی خانگی تولید کاال برای مزد/ اشتغال در خانوارها و بنگاهبنگاه

 ات مرتبف با شغ  / مستجوی شغ  / راه اندازی کس  و کار / سفر مرتبف با شغ . های مرتبف با شغ  / مهارت وموزی و مطالعوقفه

کشاورزی، منگلداری، ماهیگیری و استخراج معدن برای استفاده نهایی خود / تولید و  :شام : تولید کاال برای استفاده نهایی خود  2کد  

ای استفاده نهایی خود / تأمی  وب و سوخت برای خانوار خود یا استفاده  های ساخت و ساز برفرووری کاالها برای استفاده نهایی خود / فعالیت

 نهایی خود / سفر، ما به مایی، ح   و نق  یا ه راهی کاالها یا افراد، مرتبف با خود مصرفی تولید کاالها 

 

 شام  کدهای ذی  می باشد: "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد "

 اعضای برای مزد غذایی بدون هایوعده و غذا تهیه و مدیریتخدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده:    :  1کد

 مرمت و  نگهداری خانواده / تزئی ، و خانوار  اعضای برای مزد بدون اطراف،  محیف و سکونت  مح  نگهداری و کردن خانواده / ت یز و خانوار

خانواده  و خانوار اعضای برای مزد بدون پاپوش، و منسومات از نگهداری و خانواده / مراقبت و خانوار اعضای برای مزد بدون خود، توسف خانه

 خانوار اعضای برای مزد بدون  خانگی،  حیوانات  از خانواده / مراقبت و  خانوار  اعضای برای مزد بدون  خود، نهایی استفاده برای خانوار مدیریت /

 خدمات با مرتبف افراد، یا کاالها ه راهی  یا نق  و ح    مابجایی، خود / سفر، خانواده و  خانوار اعضای برای مزد  بدون کردن، خانواده / خرید  و

 خانواده  و خانوار اعضای برای مزد، بدون خانگی خدمات خانواده / سایر و خانوار اعضای برای مزد بدون خانگی

 خانوار اعضای برای مزد بدون ونها، وموزش و کودکان از مراقبت:  خانواده و  خانوار اعضای برای مزد، بدون مراقبتی خدمات:  2کد

 و خانوار اعضای مستق  بزرگساالن به مزد( )بدون خانواده / ک ک و خانوار اعضای برای مزد بدون وابسته، بزرگساالن از خانواده / مراقبت و

 خدمات با مرتبف هایفعالیت خانواده / سایر و خانوار اعضای برای مزد بدون مراقبتی خدمات با مرتبف افراد، یا کاالها ه راهی و خانواده / سفر

  خانواده و خانوار اعضای برای مزد، بدون مراقبتی

 خانوارها/ کار سایر برای مزد، بدون واسطهبی داوطلبانه کار: مزد بدون کارهای سایر و کارآموزی مزد، بدون داوطلبانه کار :3کد

   مرتبف / سفر هایفعالیت و مزد  بدون سازمان محور / کارکاروموزی و انج   محور مزد بدون داوطلبانه

 ( 2016)طبقه بندی ایکاتوس،  مزدبدونکاریهایفعالیتایرس/مزدبدونکارهایسایروکاروموزیمزد، بدونداوطلبانهکاربا مرتبف
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 فعالیت متوسط ساعات هر   

)م عیت   مامعه  افراد  ک   تعداد  به  فعالیت  هرگروه  برای  شده  زمان صرف  مج وع  از  است  بی    15عبارت  و  گذران  ساله  )نشریه  خانوار(  تر 

 . (18ص،1399وقت،

 "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "های تولیدیفعالیت و اشتغال "برای گذران وقت فصلی سالیانه و الگوی -7

،  1398-99و  1393-94به صورت سالیانه  "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  "و  "های تولیدیوفعالیت  اشتغال  "برایبررسی الگوی گذران وقت  

و    ولابه تفکیک منس در مد  (99و بهار و تابستان    98گهار فص  )پاییز و زمستان    و(  94و بهار و تابستان    93گهار فص  )پاییز و زمستان  

های فعالیت گذران بیشتری  زمان صرف شده برای گروه  هددنشان می  یکش اره  و ن ودار    مدول.  یک، دو و سه نشان داده شده است  ن ودارهای

دقیقه    39ساعت و    3بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده با  و مراقبتی    مربوط به خدمات خانگی   93-94برای دوره سالیانه    )مرد و زن(   وقت

بدون مزد برای اعضای خانوار  و مراقبتی    خدمات خانگیه ی  گروه  مربوط به  نیز  بیشتری  زمان صرف شده  98-99و برای دوره سالیانه  بوده است  

 می باشد. دقیقه18ساعت و   3 با و خانواده

  "وفعالیت های تولیدی  اشتغال"ک مقایسه فصول مختلف دو دوره با یکدیگر نشان می دهد زمان صرف شده برای  ودار یمدول و ن با تومه به  

از متوسف    93-94دوره    به  نسبت  98-99برای دوره      .بوده است   افزایشی  93-94نسبت به فصول مختلف دوره      99-98برای فصول مختلف دوره  

اشتغال و  "برای  کاسته شده و متوسف زمان صرف شده  به استثنا فص  زمستان    "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  "زمان صرف شده برای  

 ( 1 و ن ودار مدول) .افزوده شده است "تولیدیهای فعالیت

وفعالیت های   اشتغال"های فعالیت گذران وقتساله و بیشتر به تفکیک گروه 15: متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت 1 مدول

  94و بهار و تابستان 98و  93، پاییز و زمستان 1398- 99و  1393- 94سالیانه  -در مناطق شهری کشور"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

زن(  و  )دقیقه / ساعت(، )مرد 99و 

 سالیانهوقت گروه های فعالیت گذران 
94 -

1393   

سالیانه 
99 -

1398 

 بهار
94 

 بهار
99 

تابستان 
94 

 تابستان
 99 

 پاییز
93 

 پاییز
98 

زمست 
 93ان 

 زمستان
98   

 2:532:29 2:43 2:27 3:01 2:35 2:44 2:40 2:50 2:33 تولیدیهای اشتغال و فعالیت 



خدمات  
خانگی و  
مراقبتی 
 بدون مزد 

خدمات خانگی بدون مزد 
 برای
 اعضای خانوار و خانواده  

3:10 2:51 3:09 2:50 3:14 2:51 2:59 2:41 3:18  

خدمات مراقبتی بدون مزد  
 برای
 اعضای خانوار و خانواده  

0:27 0:25 0:22 0:22 0:22 0:23 0:36 0:33 0:28 0:23 

کارداوطلبانه بدون مزد، کار  
 وموزی و 

 سایر کارهای بدون مزد  
0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:03 0:02 

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(
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  وفعالیت های  اشتغال"های فعالیت گذران وقتساله و بیشتر به تفکیک گروه 15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :1 ن ودار

  94و بهار و تابستان 98 و  93 پاییز و زمستان، 1398- 99و  1393- 94سالیانه  -در مناطق شهری کشور"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

زن(  و  ، )مرد)دقیقه / ساعت( 99 و 

  
 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(

و   ولانیز به تفکیک مرد و زن در مد"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  "و  "وفعالیت های تولیدی  اشتغال"زمان صرف شده در فعالیت های  

خدمات "برای مردان و در مقاب     "وفعالیت های تولیدی   اشتغال  "مشاهده می شود  3و    2ه انطورکه از مقایسه مدول    . ومده است  3و    2  ن ودارهای

  2  و ن ودار  مدول)بیشتری  زمان صرف شده را به خود اختصاص می دهد برای اعضای خانوار و خانواده برای زنان  "خانگی و مراقبتی بدون مزد

 (3و

 

وفعالیت های   اشتغال"وقت  گذران فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و  ساله 15 م عیت توسف روز، شبانه یک در  شده سرری زمان متوسف: 2مدول

و   94و بهار و تابستان 98و  93، پاییز و زمستان 1398-99و  1393-94کشور سالیانه  شهری مناطق در"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

 ، )مرد( (ساعت/  دقیقه)  99
 سالیانه گروه های فعالیت گذران وقت 

94 -
1393   

سالیانه 
99 -

1398 

 بهار
94 

 بهار
99 

تابستان 
94 

 تابستان
 99 

 پاییز
93 

 پاییز
98 

زمستان 
93 

 زمستان
98   

  4:41 4:48 4:38 5:24 4:47 4:52 4:50 5:02 4:46 تولیدی اشتغال و فعالیت های 

خدمات 
خانگی  
و 

مراقبتی 
بدون  
 مزد

خدمات خانگی بدون مزد 
خانوار و  برای اعضای 
 خانواده 

 0:53 1:09 0:52 1:16 0:50 1:02 0:52 1:13 0:57 

خدمات مراقبتی بدون مزد 
برای اعضای خانوار و  

 خانواده 
 0:12 0:9 0:11 0:9 0:11 0:13 0:16 0:12 0:11 

کارداوطلبانه بدون مزد،  
کار وموزی و سایر  
 کارهای بدون مزد

 0:02         

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(
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وفعالیت های   اشتغال"وقت  گذران فعالیت هایگروه تفکیک به بیشتر و  ساله 15 م عیت توسف روز، شبانه یک در شده  سرری زمان متوسف :2ن ودار

و   94و بهار و تابستان 98و  93، پاییز و زمستان 1398-99و  1393-94کشور سالیانه  شهری مناطق در"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

 ، )مرد( (ساعت/  دقیقه)  99

 
 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(

وفعالیت های   اشتغال"های فعالیت گذران وقتساله و بیشتر به تفکیک گروه 15م عیت : متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف 3مدول

  94و بهار و تابستان 98و  93، پاییز و زمستان 1398-99و  1393-94سالیانه    -در مناطق شهری کشور "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

 )دقیقه/ ساعت(، )زن( 99و 
 

 

 

 

فعالیت گذران وقت گروه های 

 سالیانه 
94 -

1393   

سالیانه  
99 -

1398 

 بهار
94 

 بهار
99 

تابستان 
94 

 تابستان
 99 

 پاییز
93 

 پاییز
98 

زمستان 
93 

 زمستان
98   

 تولیدی اشتغال و فعالیت های 
 0:43 0:41 0:40 0:36 0:43 0:30 0:49 0:32 0:39 

خدمات 
خانگی و  
مراقبتی 
 بدون مزد 

بدون مزد برای خدمات خانگی 
 اعضای خانوار و خانواده 

8 4:46 4:58 4:44 5 4:48 4:42 4:26 5:11 5:06 

خدمات مراقبتی بدون مزد 
 برای اعضای خانوار و خانواده 

 0:38 0:35 0:33 0:33 0:34 0:57 0:48 0:43 0:35 

کارداوطلبانه بدون مزد، کار  
وموزی و سایر کارهای بدون 

 مزد
 0:02  0:02  0:02 0:02   0:02 

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار 
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وفعالیت های   اشتغال"های فعالیت گذران وقتساله و بیشتر به تفکیک گروه 15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :3ن ودار

  94و بهار و تابستان 98و  93، پاییز و زمستان 1398- 99و  1393- 94سالیانه  -در مناطق شهری کشور"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

 قیقه/ ساعت(، )زن()د 99و 

 
 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(

 

 سالیانه و فصلی   "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد "و "و فعالیتهای تولیدی اشتغال"،الگوهای سنی، جنسی-8

 ، سالیانه    "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد "و  "و فعالیتهای تولیدی اشتغال"سنی، جنسی   الگوهای -1-8 

دارندکه در ای  قس ت بررسی    طرح گذران وقتبرای کدهای    بر مدت زمان صرف شدهتاثیر قاب  تومهی  و منس    متغیرهای س   به نظر می رسد

برای دو    "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  "و  "و فعالیتهای تولیدی  اشتغال"شود الگوهای سنی و منسی  در ای  بخ  تالش می   .می شود

بیشتری  زمان    93-94دوره سالیانه    برای وقت    مطابق نتایج طرح گذران  .مورد بررسی قرار گیردبه تفکیک منس  98-99و    9-9دوره سالیانه

ساله و بیشتر بوده   65  گروه سنی  ساله و ک تری  زمان نیز مربوط به  34-30به گروه سنی  مربوط  تولیدیهای  صرف شده برای اشتغال و فعالیت

خدمات خانگی و مراقبتی بدون    "و  "و فعالیتهای تولیدی  اشتغال"  بیشتری  و ک تری  زمان صرف شده برای  9899برای دوره سالیانه    . است

- 94  دورهسالیانه طرح گذران وقت برای    نتایج  . ساله و بیشتر می باشد  65ساله و    44-40گروه سنیمربوط به  تولیدی  اشتغال و فعالیت های    "مزد

ه در میانسالی کصورتی  ه  افزای  س ، بیشتر شده است ببا  ساله کم بوده و    15-19  سنی  بیانگر ونست زمان صرف شده برای در گروه  98-99و    93

  "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد   "  مربوط به  هایکند اما برای فعالیتمجدد کاه  پیدا می  سال ندیبه اوج خود رسیده است و در سنی   

 ( 4)مدول به فعالیت های بدون مزد اختصاص می یابد. قاب  تومهی صرف شده اندکی متفاوت است و تا سنی  انتهای مدول ه چنان زمان
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  "وفعالیت های تولیدی اشتغال"گروههای سنی،  ساله و بیشتر به تفکیک  15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :4مدول

)دقیقه / ساعت(، )مرد،زن(، 1398-99و  1393-94سالیانه  -در مناطق شهری کشور"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  "و

 
  

999899

       های سنی/   گروه
 منس 

اشتغال و  

 فعالیت های 

 تولیدی 

 بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  

اشتغال و  

 فعالیت های 

 تولیدی 

 بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  

خدمات 

خانگی 

 بدون مزد

برای 

اعضای  

 خانوار و 

 خانواده 

خدمات 

مراقبتی  

 بدون 

مزد برای 

اعضای  

 خانوار 

 و خانواده 

 کارداوطلبانه

بدون مزد،  

کارآموزی و  

 سایر

کارهای بدون  

 مزد

خدمات 

خانگی 

 بدون مزد

برای 

اعضای  

 خانوار و 

 خانواده 

خدمات 

مراقبتی  

 بدون 

مزد برای 

اعضای  

 خانوار 

 و خانواده 

 کارداوطلبانه

بدون مزد،  

کارآموزی و  

 سایر

کارهای بدون  

 مزد

 0:02 0:25 2:51 2:50 0:02 0:27 3:10 2:33 مرد و زن 

 0:02 0:12 1:15 0:48 0:03 0:12 1:51 1:07 ساله  15-19

 0:02 0:24 1:59 2:22 0:02 0:26 2:42 2:12 ساله  20-24

 0:02 0:37 2:38 3:32 0:02 0:45 2:51 3:01 ساله  25-29

 0:02 0:50 2:54 3:46 0:02 0:50 3:05 3:19 ساله  30-34

 0:02 0:40 3:05 4:07 0:02 0:41 3:25 3:14 ساله  35-39

 0:02 0:27 3:13 4:13 0:02 0:28 3:31 3:06 ساله  40-44

 0:01 0:17 3:22 3:50 0:03 0:14 3:34 2:50 ساله  45-49

 0:02 0:12 3:27 2:54 0:02 0:10 3:30 2:37 ساله  50-54

 0:02 0:10 3:32 2:05 0:04 0:09 3:45 1:57 ساله  55-59

 0:03 0:10 3:22 1:30 0:03 0:10 3:31 1:36 ساله  60-64

 0:01 0:08 2:40 0:38 0:02 0:08 3:16 0:56 ساله و بیشتر65

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(

 

مربوط به گروه    93-94در دوره  مزد  رای  ب  مرتبف  مربوط به مردان نشان می دهد بیشتری  زمان صرف شده برای فعالیت های  5بررسی مدول  

بیشتری  زمان    . سال می باشد  44تا    35مربوط به گروههای سنی    9899ای  زمان صرف شده برای دوره    سال می باشد،   30-34های سنی  

مربوط به گروه سنی   98-99ساله و بیشتر ودر دوره    65مربوط به گروه سنی    93-94در دوره    صرف شده مردان در گروه خدمات خانگی بدون مزد

 (5)مدول ساله بوده است. 64-60
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وفعالیت های   اشتغال"ی، ک گروه های سنساله و بیشتر به تفکی  15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :5مدول

 )دقیقه / ساعت(، )مرد(، 1398-99و  1393-94سالیانه  - در مناطق شهری کشور "بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی "و "تولیدی

  999899

های سنی/           گروه   

        جنس 

اشتغال و  

 فعالیت های 

 تولیدی 

بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی    

اشتغال و  

 فعالیت های 

 تولیدی 

بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی    

خدمات 

خانگی بدون 

 مزد

برای اعضای  

 خانوار و 

 خانواده 

خدمات 

مراقبتی  

 بدون 

مزد برای 

اعضای  

 خانوار 

 و خانواده 

 کارداوطلبانه

بدون مزد،  

کارآموزی و  

 سایر

کارهای بدون  

 مزد

خدمات 

خانگی بدون 

 مزد

برای اعضای  

 خانوار و 

 خانواده 

خدمات 

مراقبتی  

 بدون 

مزد برای 

اعضای  

 خانوار 

خانواده و   

 کارداوطلبانه

بدون مزد،  

کارآموزی و  

 سایر

کارهای بدون  

 مزد

 0:02 0:12 0:53 5:02 0:02 0:11 1:10 4:44 مرد 

 0:02 0:05 0:33 1:19 0:03 0:6 1:12 2:08 ساله 15-19

 0:01 0:04 0:33 4:01 0:01 0:3 1:0 4:27 ساله 20-24

 0:02 0:09 0:46 6 0:02 0:11 0:58 5:26 ساله 25-29

 0:02 0:19 0:39 6:43 0:01 0:15 0:55 6:05 ساله 30-34

 0:01 0:20 0:47 7:25 0:01 0:17 0:57 6:0 ساله 35-39

 0:02 0:18 0:45 7:26 0:01 0:16 1:01 5:40 ساله 40-44

 0:01 0:10 0:57 6:49 0:02 0:9 1:2 5:18 ساله 45-49

 0:02 0:12 1:08 5:02 0:01 0:10 1:19 4:38 ساله 50-54

 0:01 0:09 1:14 3:56 0:02 0:06 1:34 3:51 ساله 55-59

 0:04 0:10 1:21 2:05 0:02 0:09 1:52 3:0 ساله 60-64

 0:01 0:09 1:16 1:11 0:02 0:06 1:57 1:46 ساله و بیشتر 65

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(

برای  99حاکی از ای  است بی  تری  زمان صرف شده دوره    98- 99و    93-94سالیانه  برای دو دوره    مربوط به زنان  6در خصوص مدول  

  45-49مربوط به گروه سنی    "بدون مزدو مراقبتی  خانگی  ت  خدما"و در بخ     29-25مربوط به گروه سنی    "و فعالیت های تولیدی  اشتغال"

و در بخ   سال    25-29مربوط به گروه سنی    98-99برای دوره    "تولیدیاشتغال و فعالیت های    "ه در گروهبی  تری  زمان صرف شد  .می باشد

زنان زمان صرف  "مراقبتی بدون مزدخانگی و    خدمات"در گروه  .می باشد  30-34مربوط به گروه سنی    "بدون مزد   و مراقبتی  خانگیخدمات  "

 (6)مدول .شده بیشتری نسبت به مردان دارند
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  "وفعالیت های تولیدی اشتغال"ک گروه های سنی ساله و بیشتر به تفکی  15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :6مدول

، )دقیقه / ساعت(، )زن(1398-99و  1393-94سالیانه  -در مناطق شهری کشور"بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی  "و

  999899

های سنی/           گروه   

        جنس 

اشتغال و  

 فعالیت های 

مرتبط برای 

 مزد

بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی    

اشتغال و  

 فعالیت های 

مرتبط برای 

 مزد

بدون مزدخدمات خانگی و مراقبتی    

خدمات 

خانگی بدون 

 مزد

برای اعضای  

 خانوار و 

 خانواده 

خدمات 

 مراقبتی بدون 

مزد برای 

اعضای  

 خانوار 

 و خانواده 

 کارداوطلبانه

بدون مزد،  

کارآموزی و  

 سایر

کارهای  

 بدون مزد

خدمات 

خانگی 

 بدون مزد

برای 

اعضای  

 خانوار و 

 خانواده 

خدمات 

مراقبتی  

 بدون 

مزد برای 

اعضای  

 خانوار 

 و خانواده 

 کارداوطلبانه

بدون مزد،  

کارآموزی و  

 سایر

کارهای بدون  

 مزد

 0:02 0:38 4:46 0:43 0:03 0:42 4:58 0:35 زن

 0:01 0:20 2:02 0:13 0:02 0:17 2:24 0:17 ساله  15-19

 0:02 0:42 3:18 0:52 0:03 0:43 3:58 0:31 ساله  20-24

 0:02 1:04 4:23 1:15 0:02 1:14 4:29 0:54 ساله  25-29

 0:02 1:20 5:01 0:59 0:03 1:21 5:05 0:45 ساله  30-34

 0:02 0:59 5:14 1:02 0:04 1:02 5:38 0:46 ساله  35-39

 0:03 0:36 5:44 0:54 0:03 0:38 5:46 0:46 ساله  40-44

 0:02 0:24 5:50 0:47 0:03 0:18 5:53 0:35 ساله  45-49

 0:03 0:12 5:40 0:35 0:03 0:11 5:48 0:30 ساله  50-54

 0:03 0:12 5:40 0:21 0:05 0:12 5:43 0:15 ساله  55-59

 0:03 0:10 5:14 0:15 0:03 0:12 5:10 0:12 ساله  60-64

 0:02 0:08 4:03 0:06 0:02 0:10 4:35 0:6 ساله و بیشتر65

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(

 

 ، فصلی "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد "و "و فعالیتهای تولیدی  اشتغال"الگوهای سنی، جنسی -2-8

در    "و مراقبتی بدون مزدخدمات خانگی  "به عنوان    5تا    3و کدهای  "های تولیدیاشتغال و فعالیت"طرح گذران وقت به عنوان    2و    1کدهای  

به تفکیک    "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  "و  "و فعالیتهای تولیدی  اشتغال"نظر گرفته شده است. در ای  بخ  الگوهای سنی و منسی  

 مورد بررسی قرار گیرد. فصول 

و    اشتغال"  ، منسگروه های سنی،    ساله و بیشتر به تفکیک  15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت    10و    9،  8،  7اول  مد

- 94  و بر اساس فصول مختلف برای دو دوره انجام طرح  در مناطق شهری کشور"خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  "و  "فعالیتهای تولیدی

 . دنارایه می دهرا  1398-99و  1393
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 فصل پاییز -8-2-1 

به    "های تولیدیاشتغال و فعالیت"نشان داد بیشتری  زمان صرف شده برای  98-99و    93-94دوره  دو    رد  ت فص  پاییزنتایج طرح گذران وق

  بوده است.  )برای هر دو دوره(ساله 19-15 سنی ک تری  زمان نیز مربوط به گروه ساله و  40-44 و 35-39مربوط به گروه های سنی ترتی  دوره 

  . است   93-94به نسبت دوره    98-99دوره    در"های تولیدیاشتغال و فعالیت"برای تطبیق دو دوره حاکی از افزای  یک ساعتی زمان صرف شده

  40-44و    30-34ی  برای مردان به ترتی  دو دوره مربوط به گروههای سن"های تولیدیاشتغال و فعالیت"صرف شده مرتبف با  بیشتری  زمان  

تی  دو دوره بیشتری  زمان صرف  به تر   برای زنان ( می باشد.  ساله )برای هر دو دوره  15-19ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  

ساله و   65  مربوط به گروه سنیساله و ک تری  زمان صرف شده    25-29و    35-39مربوط به گروه سنی  "های تولیدیاشتغال و فعالیت"  شده

 بیشتر)برای هر دو دوره( می باشد.    

به ترتی     ای  فعالیت هابیشتری  زمان صرف شده برای  دهد  نشان می  "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"ی  نتایج فص  پاییز ای  طرح برا

ساله)برای هر دو دوره( بوده است. ه چنی     19-15های  ساله وک تری  زمان نیز مربوط به گروه   35-39و    55-59دوره مربوط به گروه های سنی  

  65و    64-60های سنی    مردان به ترتی  دو دوره مربوط به گروهبرای    "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"بیشتری  زمان صرف شده مرتبف با  

ساله بوده است. برای زنان به ترتی  دو دوره    15-19و  20-24ک تری  زمان صرف شده به ترتی  مربوط به گروه های سنی  وساله و بیشتر  

ساله وک تری  زمان صرف شده مربوط   30-34و    35-39مربوط به گروه سنی    "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"بیشتری  زمان صرف شده  

   (7)مدول ساله می باشد.   15-19به گروه سنی 

خدمات "و "وفعالیت های تولیدی اشتغال"ساله و بیشتر به تفکیک  15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :7مدول

، )دقیقه / ساعت(، )مرد،زن(1398-99و  1393-94 پاییز فص  -در مناطق شهری کشور"بدون مزدخانگی و مراقبتی  

های تولیدی اشتغال و فعالیت خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  گروه های  

 مرد و زن  مرد  زن مرد و زن  مرد  زن سنی و جنس  

 دوره   94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98

7 3:18  1:08  1:50  7 9   7 9 ساله

 5:27  0:52  2:59 0:05   8 9   ساله

 6:04 6 1:07 6 4:40 6  6 9   9 ساله

6 6:33  1:04 9 4:09  7 66  6 3:02  ساله

68 6:41 6 1:10  4:02 1:02  7 8   9 ساله

6:02 6:35 9 1:20  4:06   7 8 9 8  ساله

68 6:01  1:13  3:38 0:05 8 6  6 9 9 ساله

6 7:14  1:20  3:36  8 6 7  8  ساله

 5:53  1:39 9 4:46 8  7 9  9 9 ساله

9 6:12 7 1:56 3:03 3:34   6 7 6  66 ساله

 4:38 1:03 1:56 2:05 3:15 6 0:01   7 8 ساله و بیشتر65

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(
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 فصل زمستان -8-2-3

گروه  مربوط به    "های تولیدیاشتغال و فعالیت"  بیشتری  زمان صرف شده برای   93-94دوره    گذران وقت فص  زمستان برایمطابق نتایج طرح 

ساله  30-34ساله و بیشتر بوده است. بیشتری  زمان برای مردان مربوط به گروه سنی   65و ک تری  زمان نیز مربوط به گروه سنی    30-34سنی  

- 39و    25-29های سنی  ه چنی  بیشتری  زمان برای زنان گروه   ،ساله و بیشتر بوده است  65و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  

 . ساله و بیشتر بوده است 55-59صرف شده مربوط به گروه سنی ساله و ک تری  زمان 35

دهد بیشتری  زمان صرف شده مربوط نشان می  "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  "در بخ   93-94دوره    نتایج فص  زمستان ای  طرح برای

  ساله بوده است. بیشتری  زمان برای مردان مربوط به گروه   15-19ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی    39-35سنی    به گروه

های  ه چنی  بیشتری  زمان برای زنان مربوط به گروه   ، ساله بوده است  15-24ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  64-60سنی  

 . ساله بوده است  15-19و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی ساله   40-44ساله و  35-39سنی

گروه سنی  و    بیشتری  زمان صرف شده  35-39گروه سنی    "وفعالیت های تولیدی  اشتغال  "نشان داد برای    98-99نتایج فص  زمستان برای دوره  

ساله و بیشتر ک تری  زمان صرف شده را به خود اختصاص دادند. در میان مردان بیشتری  و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی    65

  ساله و بیشتر می باشد.  65و  25- 29. برای زنان بیشتری  و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی ساله و بیشتر می باشد  65و  39-35

- 55بیشتری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی   98-99برای سال "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"عالیت های مربوط به در خصوص ف

ساله و    15-19  و  55-59ساله می باشد. ای  مقدار برای مردان به ترتی  به گروههای سنی    15-19و ک تری  زمان مربوط به گروه سنی    59

 ساله مربوط می شود.  15-19و  30-34برای زنان به گروههای سنی
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خدمات "و  "وفعالیت های تولیدی اشتغال "ساله و بیشتر به تفکیک  15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :8مدول

 )مرد،زن(، )دقیقه / ساعت(، 1398-99و  1393- 94فص  زمستان -در مناطق شهری کشور"خانگی و مراقبتی بدون مزد

های تولیدی اشتغال و فعالیت خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  گروه های سنی و  

 مرد و زن  مرد  زن مرد و زن  مرد  زن جنس  

 دوره   94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98

 2:35  1:06  1:58  0:07 9 6  1:06 9 ساله

 4:56 7 1:06  3:14 9  9  8 9  ساله

 5:07  1:13  3:54  6 7 7  6 9 ساله

6 6:47 7 1:17  4:04 7  6 7  6  ساله

6 7:14 6 1:25 9 4:34  6 7   3:08 9 ساله

66 6:47 7 1:24  4:16 8  6   3:08  ساله

69 6:39 7 1:15 8 4:05 9  6 7 6 8 9 ساله

6 6:10  1:45 8 3:52  8 8 7  7  ساله

6 5:17 8 1:54  4:18  0:05  6   9 ساله

 5:37  2:19  3:55 8 0:09  6 9  66 ساله

 4:37 8 1:58 6 3:15  0:06  7   ساله و بیشتر65

 وقت، درگاه ملی ومار( )طرح گذران  

 

 بهار فصل-8-2-3

به   98-99و    93-94برای دو دوره    "های تولیدیاشتغال و فعالیت"  در بخ مطابق نتایج طرح گذران وقت فص  بهار بیشتری  زمان صرف شده  

بوده است. بیشتری   )برای هر دو دوره(  ساله و بیشتر    65و ک تری  زمان نیز مربوط به گروه سنی    40-44و  ترتی  مربوط به گروه سنی

ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط به    40-44  و    30-34مربوط به گروه سنی  98-99و    93-94برای دو دوره  برای مردان    صرف شده    زمان

گروه سنی  مربوط به    98-99و    93-94برای دو دوره  ه چنی  بیشتری  زمان برای زنان    . وده استب ) برای دو دوره(  ساله و بیشتر    65گروه سنی  

 . بوده است)برای دو دوره( ساله و بیشتر   65و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  )برای هر دو دوره(ساله 25-29

دهد بیشتری  زمان نشان می  98-99و    93-94برای دو دوره  "مراقبتی بدون مزد  و  خدمات خانگی"های  نتایج فص  بهار ای  طرح برای فعالیت

) برای  ساله  15-19 تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  کوساله    50-54و    35-39های سنی  مربوط به گروهدوره  به ترتی     صرف شده

وک تری  زمان  ساله  60-64ساله و بیشتر و    65گروه سنی  مربوط به  برای مردان    صرف شده  بیشتری  زمان  به ترتی  دوره  بوده است.  دوره(هر دو  

های بیشتری  زمان برای زنان مربوط به گروه  به ترتی  دوره  ه چنی   تعلق دارد. )برای هر دو دوره(ساله    15-19صرف شده مربوط به گروه سنی  

 ( 9)مدول .بوده استساله برای هر دو دوره  15-19وک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی ساله   45-49و  ساله 35-39سنی 
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خدمات "و  "وفعالیت های تولیدی اشتغال "ساله و بیشتر به تفکیک  15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :9مدول

 ، )دقیقه / ساعت(، )مرد،زن(1398-99و  1393-94فص  بهار  -در مناطق شهری کشور"خانگی و مراقبتی بدون مزد

های تولیدی فعالیتاشتغال و  خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  گروه های سنی و  

 مرد و زن  مرد  زن مرد و زن  مرد  زن جنس  

 دوره   94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98

 2:31 7 1:06  1:55   7 2:07 8  9 ساله

8 5:40 8 0:59 2:02 3:03 9    9   ساله

9 5:23  1:15  3:26  9 5:05 8   9 ساله

6 6:15  1:07 6 3:43   6 67    ساله

66 6:36  1:18 3:04 4:10   7   3:03 9 ساله

6 6:21 7 1:07 8 3:48 6 9 7  6   ساله

66 6:16 6 1:07  3:52 9 7 6 6 3:05 7 9 ساله

6 6:00  1:24 8 3:39    5:04 2:05 9  ساله

6 5:48 1:02 1:31 3:04 3:40  9 6 9 8 9 9 ساله

9 5:21 8 1:56 7 3:36 6      66 ساله

 5:04  2:21 8 3:45 7  1:01  9  ساله و بیشتر65

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(

 
 فصل تابستان-8-2-4

وفعالیت های    اشتغال  "بیشتری  زمان صرف شده برایبیانگر ای  است    98-99و  93-94برای دو دوره    نتایج طرح گذران وقت فص  تابستان

  ساله و بیشتر  65نیز مربوط به گروه سنی  صرف شده  وک تری  زمان    ساله  40-44ساله و35-39مربوط به گروه سنی  به ترتی  دوره    "تولیدی

ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط    40-44  و   35-39مربوط به گروه سنی  به ترتی  دوره  بوده است. بیشتری  زمان برای مردان برای دو دوره  

- 25 گروه سنیبه ترتی  دوره مربوط به برای زنان   صرف شده ه چنی  بیشتری  زمان .ساله بوده است 15-19ساله و بیشتر و  65 به گروه سنی

 . بوده استبرای هر دو دوره   ساله و بیشتر 65ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  30-34و ساله 29

  93-94برای دو دوره  بیشتری  زمان صرف شده    دادنشان  "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"های  نتایج فص  تابستان ای  طرح برای فعالیت

بوده است.  برای دو دوره    ساله  15-19ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی    55-59و    25-29های سنی  مربوط به گروه   98-99و  

برای دو دوره ک تری  زمان صرف شده  ساله و  60-64بیشتر و  ساله و    65مربوط به گروه    به ترتی    برای دو دوره  بیشتری  زمان برای مردان  

به ترتی       98-99و    93-94برای دو دوره  برای زنان    صرف شده  ه چنی  بیشتری  زمان  .ساله بوده است   20-24و    35-39  مربوط به گروه سنی

)مدول   . بوده استبرای دو دوره    ساله   15-19ساله و ک تری  زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  40-44 و  35-39  مربوط به گروه سنی دوره  

10) 
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خدمات "و  "وفعالیت های تولیدی اشتغال "ساله و بیشتر به تفکیک 15متوسف زمان سرری شده در یک شبانه روز، توسف م عیت  :10مدول

 ، )دقیقه / ساعت(، )مرد،زن(1398-99و  1393- 94فص  تابستان  -در مناطق شهری کشور"خانگی و مراقبتی بدون مزد
 

 
های تولیدی فعالیتاشتغال و  خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد  گروه های سنی  

 مرد و زن  مرد  زن مرد و زن  مرد  زن و جنس 

 دوره   94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98 94-93 99-98

 3:16  1:56 6 2:37   8 8 6  9 ساله

6 4:50 7 1:20  3:25 7 7  4:01 6   ساله

 5:29  1:06 9 4:28 1:01 6 69 9  3:02 9 ساله

66 6:22  1:16  3:50  9 77 6    ساله

6 6:25 7 1:05  3:51  8 76 68 8  9 ساله

6 6:08 7 1:19 7 3:55 8  7:49   3:04  ساله

67 6:01 6 1:15 7 3:46 0:05  7 7   9 ساله

6 5:47 6 1:31 3:04 3:42   66     ساله

6 5:58  1:45 6 3:51    6  2:05 9 ساله

8 5:30 8 2:01  3:55      6 66 ساله

 4:47  2:05 7 3:32 8 7 9   6 ساله و بیشتر65

 )طرح گذران وقت، درگاه ملی ومار(
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 نتیجه گیری  -9

مربوط   93-94بیشتری  ساعت اختصاص داده شده در دوره  "اشتغال و فعالیت های تولیدی "در خصوصبیانگر ای  است دو دوره  مقایسه فصول

ساعت و    4مربوط به فص  پاییز با    98-99. ای  میزان برای دوره  ساله می باشد 30-34دقیقه و برای گروه سنی    34ساعت و   3بهار با   به فص 

- 98  به   93-94طی دوره"اشتغال و فعالیت های تولیدی  "متوسف ساعات صرف شده برای  ساله می باشد.   40-44  سنی   دقیقه مربوط به گروه   29

اشتغال و    "برای مردان بیشتری  ساعت اختصاص داده شده به    93-94در میان گهار فص  دوره    به میزان یک ساعت افزای  یافته است.   99

گروه سنی  به فص  بهار وساله و برای زنان متعلق    35-39دقیقه در گروه سنی    28ساعت و    6متعلق به فص  تابستان با    "فعالیت های تولیدی

اشتغال و فعالیت    "ان بیشتری  ساعت صرف شده برای  برای مرد  98-99در میان گهار فص  دوره    دقیقه بوده است.   19ساعت و    1ساله با    29-25

-29ساله و برای زنان متعلق به فص  زمستان وگروه سنی  40-44دقیقه در گروه سنی    49ساعت و    7مربوط به فص  تابستان با  "های تولیدی

 دقیقه بوده است. 20ساعت و   1ساله با  25

پاییز مربوط به فص   93-94بیشتری  ساعت اختصاص داده شده در دوره "بدون مزدو مراقبتی  خدمات خانگی"مربوط به در بخ  فعالیت های 

  و   دقیقه   4ساعت و    4با    زمستان  مربوط به فص    98-99ساله می باشد. ای  میزان برای دوره   55-59  دقیقه و برای گروه سنی  46ساعت و   4با  

به    9899به    93-94طی دوره"خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد "شده برای  . متوسف ساعات صرفاستساله    55-59مربوط به گروه سنی  

خدمات خانگی و مراقبتی  "برای مردان بیشتری  ساعت اختصاص داده شده به  93-94یافته است. در میان گهار فص  دوره  دقیقه کاه     40میزان

سنی  های  گروه  زمستان در  و  پاییزرای زنان متعلق به فص   یشتر و بساله و ب  65دقیقه در گروه سنی  21ساعت و   2با    برای فص  بهار"بدون مزد

برای مردان بیشتری  ساعت صرف شده برای    98-99بوده است. در میان گهار فص  دوره  دقیقه    14ساعت و    7و با میزان برابر    50-54و    35-39

ساله و برای زنان متعلق به فص  زمستان 60-64دقیقه در گروه سنی    47ساعت و    1با  پاییز    ص مربوط به ف  "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"

 دقیقه بوده است. 55ساعت و   6ساله با  30-34وگروه سنی 

   "وفعالیت های تولیدی   اشتغال  "بیانگر ای  موضوع است زمان صرف شده هم برای     98-99و    93-94نتایج دو دوره طرح گذران وقت سال های  

ساله کم بوده و با افزای  س  افزای  پیدا کرده  15-19در گروه های سنی پایی  به خصوص "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد"و هم برای 

خدمات  "مربوط به  هایبه طوری که در میان سالی به اوج خود رسیده است و در سنی  سال ندی دوباره کاهشی شده است، ای  شرایف برای فعالیت

مقداری متفاوت است و در میانسالی و سنی  باالتر ه چنان زمان قاب  تومهی را به خود اختصاص می دهد. الگوی   "خانگی و مراقبتی بدون مزد

مه به شرایف  های تولیدی ارتباط مستقی ی با سنی  فعالیت دارد یعنی در سنی  نوموانی و سال ندی میزان اشتغال با توسنی اشتغال و فعالیت

در مقاب  با ورود به گروه های سنی باالتر به خصوص در میان مردان شاهد افزای     امت اعی و فیزیکی افراد کم ولی در میانسالی باال است.

 هستیم."خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد" فعالیتساعات صرف شده برای 
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