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هاي بدون مزد بر اساس نتایج الیتعبررسی الگوهاي زمانی صرف شده براي اشتغال و ف
 1398-99طرح گذران وقت 

 
 
 مقدمه -1

هـا بـه پـیش رفـت و بـه توان در استفاده بهینـه از آن در همـه عرصـهنظیر براي بشر است که میبها و بی سرمایه گران زمان،شک وقت و بی
هـا، هـا و لحظـههـا و ثانیـههـا، بلکـه دقیقـهها و سـالها، روزها و ماهها، ساعتمعنوي نایل شد. وقت؛ یعنی فرصتترین درجات مادي و عالی
تواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و به پیروزي در همه ابعاد دسـت شود و او میگیري از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر میبهره
 .یابد

یک جامعه، شناخت جامعی از رفتارها و الگوهاي فرهنگی مـردم آن جامعـه الزامـی اسـت. یکـی از مباحـث مهـم  در فرهنگی ریزيبراي برنامه
و ...  دانستن اینکه مردم چقدر زمان صرف کار، مطالعـه، سـرگرمی .هاي مختلف استافراد جامعه براي فعالیتتوسط فرهنگی، زمان صرف شده 

، هاي آموزشـیشان برنامهبراي استفاده بهینه افراد از وقتیا  هاي مناسب فرهنگی ایجاد کنندکند تا زیرساختیریزان کمک مبه برنامهکنند می
 تهیه کنند. و ... تفریحیسرگرمی، 

 باهدف طرح. این اجرا کرده است طراحی و را طرح آمارگیري گذران وقتهایی که در این زمینه شده بود،  مرکز آمار ایران با توجه به درخواست
در  سـالهکتوسط آنها، نخستین بار براي دوره آماري ی شدهانجامي هاتیفعال زمانمدتدستیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه، شناخت نوع و 

و بـراي  1394و بهـار و تابسـتان  1393فصول پاییز و زمستان  دربراي دوره آماري دوم،  و 1388، بهار و تابستان 1387تان فصول پاییز و زمس
در مناطق شهري کشور توسط دفتر جمعیـت، نیـروي کـار و سرشـماري  1399 و بهار و تابستان1398دوره آماري سوم در فصل پاییز و زمستان 

 تهیه، طراحی و اجرا شد.
 

 طرح مسئله -2

هاي مرتبط با مزد به اشتغال و فعالیت 1کد گذران وقت براي تولید کاال و ارائه خدمات است.  5تا  1، کدهاي 2016بندي ایکاتوسمطابق با طبقه
ها را براي خود و خانوارشان انجام شوند ولی چون افراد، این فعالیتت میانیز منجر به تولید کاال یا ارائه خدم 5تا  2و کدهاي  اختصاص دارد

هایی نظیر کاشت محصوالت ن وقت به فعالیتگذرا 2کد اند. بندي ایکاتوس مجزا شدهکنند در طبقهدهند و مزدي بابت آن دریافت نمیمی
کشاورزي، خشک کردن محصوالت کشاورزي، پرورش دام و طیور، ماهیگیري و صید آبزیان، تولید و فرآوري منسوجات، تولید و فرآوري 

ها براي این فعالیت هاي ساخت و ساز و ... اختصاص دارد.محصوالت چوبی، تولید و فرآوري محصوالت گیاهی، تعمیر ماشین االت، فعالیت
اند ها از فعالیت اشتغال متمایز شدهدهند. اگرچه این فعالیتها را براي خود و خانوارشان انجام میشود و افراد این فعالیتدریافت مزد انجام نمی

نابراین در این گزارش تالش بدنی براي انجام آنها صورت گرفته است ب یاولی چون ماهیت تولیدي دارند و مطابق تعریف کار، فعالیت فکري 
در نظر (صرف نظر از دریافت یا عدم دریافت مزد) به عنوان ساعت کار و فعالیت تولیدي  2و 1شود مجموع ساعات صرف شده براي کدهاي می

به نیز   5تا  3 کدهاي، باشدهاي بدون مزد میبا توجه به اینکه یکی از اهداف این طرح محاسبه زمان صرف شده براي فعالیتگرفته شود. 
 گیرد.هاي تولیدي و مصادیق آن مورد بررسی قرار میدر ادامه، تعریف کار و فعالیتشود. میهاي بدون مزد، در نظر گرفته عنوان فعالیت
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تولید کاال یا منظور کسب درامد (نقدي یا غیرنقدي) صورت پذیرد و هدف آن هاي اقتصادي (فکري یا بدنی) است که بهآن دسته از فعالیت کار
بگیر (افرادي  کنند) و مزد و حقوقکنند به طور عمده به دو گروه خود اشتغال(افرادي که براي خود کار میافرادي که کار می .ارائه خدمت باشد

 شوند. گیرند) تقسیم میکه در قبال کار خود مزد و حقوق می

 شوند:هاي زیر کار محسوب میفعالیتدر این زمینه، 
مانند زراعت، باغداري، دامداري ،ماهیگیري، پرورش طیور و ... مشغول به کار هستند،  هاي کشاورزيفعالیتا مردانی که در زنان ی •

 شود. شان، کار محسوب میفعالیت

 شود. شان کار محسوب میهستند، فعالیت خدمت وظیفهافرادي که در حال انجام  •
بافی، خیاطی، آرایشگري، تایپ، تدریس کارهاي خدماتی یا تولیدي نظیر قالی ل سکونت،در محمنظور کسب درامد یا سود، افرادي که به •

 شود.شان کار محسوب میدهند، فعالیتخصوصی، تعمیر وسایل برقی، نگهداري از کودك یا فرد سالخورده و... انجام می
شان کنند، فعالیتکار می،دارند نسبت خویشاوندي افرادي که بدون دریافت مزد، در کسب و کار یکی از اعضاي خانوار خود که با وي •

طور معمول زنان و نوجوانانی هستند که در کارهاي این افراد بهشود (کارکنان فامیلی بدون مزد). کار محسوب می
 بافی و... بدون دریافت مزد به سایر اعضاي خانواربافی، گلیمهایی نظیر قالیکشاورزي، دامداري و... یا در فعالیت

  نمایند.کمک می
بافی، حصیربافی، خیاطی و ... براي مصرف خود یا خانوار خود بافی، گلیمهایی نظیر قالیبه فعالیت کاالهاي بادوامافرادي که براي تولید  •

 شود.شان کار محسوب میمشغول هستند، فعالیت

 شود. شان کار محسوب میمنزل خود هستند، فعالیت تعمیر اساسی بازسازي یا، ساختنافرادي که در حال  •

دهند، ، در محل فعالیت اقتصادي مشغول فعالیت هستند و کاري در ارتباط با فعالیت محل کارآموزي انجام میکارآموزعنوان افرادي که به •
 شود.ار محسوب میشان ککه مزد و حقوق دریافت کنند یا نه، فعالیتطور مستقیم در تولید کاال یا خدمت سهیم هستند، اعم از آنیعنی به

 شود:هاي زیر کار محسوب نمیفعالیت •
داري، پرستاري از فرزندان که اغلب در خانه براي سایر اعضاي خانوار شامل وظایف پخت و پز، خانه بدون مزدهاي خدماتی فعالیت •

 شود.شود، کار محسوب نمیتوسط زنان انجام می
 شود.بدون مزد مانند کار داوطلبانه در مؤسسات خیریه یا بسیج، کار محسوب نمی اجتماعی و داوطلبانهخدمات  •
هاي محل سکونت خانوار نظیر تعمیر شیرآالت، تعویض شیشه پنجره و ... همچنین تعمیر لوازم منزل توسط ساختمان تعمیرات جزئی •

 شود. اعضاي خانوار، کار محسوب نمی
شود، ها کار محسوب نمیبدون مشارکت در مدیریت یا عملیات واقعی مربوط به این فعالیت هاي اقتصاديگذاري در فعالیتسرمایه •

 )151-152:  1398ها (راهنماي نیروي کار، گذاري در شرکتنظیر دارا بودن سهام یا سرمایه
 

کارآموزي و  بافی، خیاطی، آرایشگري،قالیهاي گذران وقت مانند کارهاي خدماتی یا تولیدي نظیر با توجه به مصادیق ذکر شده بخشی از فعالیت
داري، پخت و پز، پرستاري از فرزندان، خدمات د و بخشی دیگر مانند خانهشوکار محسوب می(صرف نظر از دریافت یا عدم دریافت مزد) ... 

ان کار و فعالیت تولیدي در نظر گرفته گذران وقت به عنو، 2و 1کدهاي بنابراین  ،دشووسسات خیریه و ... کار محسوب نمیدواطلبانه، کار در م
هاي آنها و زیر مجموعه 5تا  1د. در ادامه به کدهاي شوهاي بدون مزد در نظر گرفته میگذران وقت به عنوان فعالیت 5و  4، 3شده و کدهاي 

 شود.اشاره می
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فاعی براي مزد / اشتغال در دولتی و مؤسسات غیرانتها، نهادهاي شامل : اشتغال در شرکت براي مزد هاي مرتبط، اشتغال و فعالیت1کد

هاي فرعی و ی ارائه خدمات براي مزد / فعالیتهاي اقتصادي خانگمزد/ اشتغال در خانوارها و بنگاههاي اقتصادي خانگی تولید کاال براي بنگاه
 اندازي کسب و کار / سفر مرتبط با شغلهاي مرتبط با شغل / مهارت آموزي و مطالعات مرتبط با شغل / جستجوي شغل / راه وقفه
کشاورزي، جنگلداري، ماهیگیري و استخراج معدن براي استفاده نهایی خود / تولید و فرآوري ، تولید کاال براي استفاده نهایی خود: 2کد

اي خانوار خود یا استفاده نهایی خود هاي ساخت و ساز براي استفاده نهایی خود / تأمین آب و سوخت بربراي استفاده نهایی خود / فعالیتکاالها 
 / سفر، جا به جایی، حمل و نقل یا همراهی کاالها یا افراد، مرتبط با خود مصرفی تولید کاالها

 اعضاي براي مزد غذایی بدون هايوعده و غذا تهیه و مدیریت، خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده: 3کد

 مرمت و نگهداري خانواده / تزئین، و خانوار اعضاي براي مزد بدون اطراف، محیط و سکونت محل نگهداري و کردن خانواده / تمیز و خانوار
خانواده  و خانوار اعضاي براي مزد بدون پاپوش، و منسوجات از نگهداري و خانواده / مراقبت و خانوار اعضاي براي مزد بدون خود، توسط خانه

 خانوار اعضاي براي مزد بدون خانگی، حیوانات از خانواده / مراقبت و خانوار اعضاي براي مزد بدون خود، نهایی استفاده براي خانوار / مدیریت
 خدمات با مرتبط افراد، یا کاالها همراهی یا نقل و حمل جابجایی، خود / سفر، خانواده و خانوار اعضاي براي مزد بدون کردن، خانواده / خرید و

 خانواده و خانوار اعضاي براي مزد، بدون خانگی خدمات خانواده / سایر و خانوار اعضاي براي مزد بدون خانگی
 خانوار اعضاي براي مزد بدون آنها، آموزش و کودکان از مراقبت: خانواده و خانوار اعضاي براي مزد، بدون مراقبتی خدمات، 4کد

 و خانوار اعضاي مستقل بزرگساالن به مزد) (بدون خانواده / کمک و خانوار اعضاي براي مزد بدون وابسته، بزرگساالن از خانواده / مراقبت و
 خدمات با مرتبط هايفعالیت خانواده / سایر و خانوار اعضاي براي مزد بدون مراقبتی خدمات با مرتبط افراد، یا کاالها همراهی و خانواده / سفر

  خانواده و خانوار اعضاي براي مزد، بدون مراقبتی

 خانوارها /  کار سایر براي مزد، بدون واسطهبی داوطلبانه کار: مزد بدون کارهاي سایر و کارآموزي مزد، بدون داوطلبانه کار، 5کد

 مزد، بدون داوطلبانه کار با مرتبط مرتبط / سفر هايتفعالی و مزد بدون سازمان محور / کارکارآموزي و انجمن محور مزد بدون داوطلبانه
 )2016 ،(طبقه بندي ایکاتوس مزد بدون کاري هايفعالیت مزد / سایر بدون کارهاي سایر و کارآموزي

 

 جامعه آماري-3

 ساله و بیشتر خانوارهاي معمولی و گروهی ساکن در مناطق شهري کشور 15افراد 

 

 اهداف -4

 بررسی الگوهاي فصلی گذران وقت-

 اقتصاديالیت عبررسی الگوهاي فصلی گذران وقت به تفکیک وضع ف-

 هاي بدون مزدالیتعاشتغال و فبررسی الگوهاي سنی، جنسی -
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 روش تحقیق-5

ها، . بعد از استخراج دادهاست مناطق شهري کشور 1398-99طرح گذران وقت سال نتایج ثانویه  روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل
 انجام شده است. Exelافزار ها در نرمتأیید و سپس تحلیل و ارزیابی داده) و درونی (کنترل سطر و ستون) آن فصولسازگاري بیرونی (با سایر 

 
 تعاریف و مفاهیم  -6

 سن -1-6
 هاي کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است.منظور از سن، تعداد سال

 هاي گذران وقتبندي فعالیتطبقه -2-6

 ها براي آمارهاي گذران وقت المللی فعالیتبندي بیندهد براساس طبقهروز انجام میهایی که فرد در طول یک شبانهي فعالیتکلیه

)12016 -ICATUS  ( شوند: گروه اصلی تقسیم می 9به 

 هاي مرتبط براي مزداشتغال و فعالیت -1

 تولید کاال براي استفاده نهایی خود -2

 مزد براي اعضاي خانوار و خانوادهخدمات خانگی بدون  -3

 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده -4

 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد -5

 یادگیري -6

 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی -7

 هاي ورزشیهاي گروهی، تمرینفرهنگ، فراغت، رسانه -8

 )2016بندي ایکاتوس (طبقه مراقبتی رسیدگی و خود -9

 وضع فعالیت -3-6

 از یکی در کار، تعریف به توجه با و نظر این از افراد از هریک. است نظر مورد آمارگیري مأمور مراجعه از پیش روز 7 در افراد فعالیت وضع
 گیرند.می قرار زیر هايگروه

 جمعیت فعال اقتصادي -4-6

روز قبل از آمارگیري در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار  7تر که در طی بیشساله و  15تمام افراد 
 شوند.بوده اند (بیکار) جمعیت فعال اقتصادي محسوب می

حداقل یک ساعت کار کرده، هر چند در روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري  7تر که مطابق با تعریف کار در ساله و بیش 15تمام افراد  :شاغل
 آیند:شوند. عالوه بر این، افراد داراي شرایط زیر نیز شاغل به حساب میشغل معمول خود کار نکرده باشند، شاغل محسوب می

                                                           
١ . International of Activities For Time-Use Statistic classification 
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 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري حداقل یک ساعت کار نکرده 7افرادي که داراي شغلی هستند ولی در  -

روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري کار  7کنند و به دلیل فصلی بودن کارشان در هاي کشاورزي براي خود کار میکه در فعالیتافرادي  -
 اندنکرده

 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري سرکار خود نرفته 7افرادي که به دلیل نوبتی بودن کارشان در  -

روز پیش از مراجعه مأمور  7اند و مشغول به تحصیل هستند و به این دلیل در بورسیه تحصیلی گرفته افرادي که از سازمان محل کار خود - 
 اندآمارگیري کار نکرده

 اند.روز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري سرکار خود نرفته 7افرادي که به دلیل مرخصی، تعطیالت، بیماري و مسافرت و... در  -

آالت، نداشتن مشتري یا سفارش کار به طور موقت سرکار ها و ماشینتغییرات موقت سازمانی یا خرابی دستگاه افرادي که به دالیلی نظیر -
 اند.نرفته

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

اند در اند و داراي شغلی نیز نبودهیک ساعت کار نکردهروز پیش از مراجعه مأمور آمارگیري حداقل  7تر که در ساله و بیش 15تمام افراد  :بیکار
 شوند.صورت داشتن دو شرط زیر بیکار محسوب می

روز گذشته براي جستجوي کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیري در مؤسسات کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس  30در    -1
 ی و... انجام داده باشندهاي استخدامآگهی با کارفرمایان، مطالعه

 روز آینده آمادگی شروع کار را داشته باشند. 7روز گذشته و  7روزه شامل  15 آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره   -2

 اند:همچنین افراد زیر بیکار محسوب شده

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

این است که فرد قبالً  »در انتظار بازگشت به شغل قبلی«در انتظار بازگشت به شغل قبلی و نیز آماده به کار (طبق تعریف) هستند. منظور از  -
 برد.شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شغل خود بسر میداراي کار بوده و به دالیلی کار خود را از دست داده و پیوند رسمی 

 جمعیت غیرفعال اقتصادي -5-6

گیرند جمعیت غیرفعال روز قبل از آمارگیري در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکاران قرار نمی 7تر که در طی ساله و بیش 15تمام افراد 
 شوندمحسوب می اقتصادي

هاي آموزش رسمی کشور در حال تحصیل هستند یا در خارج از کشور مشغول به افرادي که شاغل یا بیکار نباشند و طبق برنامه :محصل 
 .شوندمحسوب می ، محصلباشندتحصیل می
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، امالك و شوند و داراي درامد حاصل از بازنشستگیکسانی که شاغل، بیکار (جویاي کار) و محصل محسوب نمی :داراي درامد بدون کار
 شوند.ها و... هستند، داراي درامد بدون کار محسوب میمستغالت، سود سهام، سپرده

آیند و مشغول انجام شود که شاغل، بیکار (جویاي کار)، محصل و داراي درامد بدون کار به حساب نمیدار به کسانی گفته میخانه :دارخانه
 داري هستند.وظایف خانه

 ).16-17: 1399گیرند (نشریه گذران وقت، بندي نیستند، در گروه سایر قرار میهاي باال قابل طبقهیک از گروهچ: کسانی که در هیسایر
 

 متوسط ساعات  هر فعالیت -6-6

تر خانوار) (نشریه گذران ساله و بیش 15عبارت است از مجموع زمان صرف شده براي هرگروه فعالیت به تعداد کل افراد جامعه (جمعیت 
 .)18ص:  1399وقت،

 

 الگوي فصلی گذران وقت -7

دهد بیشترین زمان صرف شده براي مینشان  1) در جدول 99و بهار و تابستان  98بررسی الگوي گذران وقت در چهار فصل (پاییز و زمستان  
 مزد بدون خانگی خدمات«مربوط به فصل تابستان، در گروه » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و اشتغال« هاي فعالیت گذران وقت در گروه گروه
و » یادگیري«، » خانوادهخدمات مراقبتی بدون مزد براي خانوار و «هاي مربوط به فصل زمستان، در گروه»خانواده و خانوار اعضاي براي

هاي تمرین گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،«مربوط به فصل پاییز درگروه » دینیرسوم  و آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،«
تولید کاال براي «مربوط به فصل تابستان بوده است. در دو گروه فعالیت » رسیدگی و خودمراقبتی« مربوط به فصل زمستان و در گروه » ورزشی

 )1شود (جدولتفاوت چشمگیري بین فصول دیده نمی» کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد« و » استفاده نهایی خود
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 -کشور شهري مناطق در وقت گذران فعالیت هايگروه تفکیک به بیشتر و ساله 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط: 1 ولجد

 )ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98پاییز و زمستان 

 (طرح گذران وقت، درگاه ملی آمار)

 

 2و 1کدهاي  1هاي بدون مزد است در نمودار ان صرف شده براي اشتغال و فعالیتمطالعه زم ،به اینکه یکی از اهداف این گزارش با توجه
مجموع ساعات صرف شده براي به عنوان  5و  4، 3هاي تولیدي و کدهاي ساعات صرف شده براي کار و فعالیتگذران وقت به عنوان مجموع 

هاي تولیدي مربوط ان صرف شده براي اشتغال و فعالیتبیشترین زم تفکیک فصل نمایش داده شده است بر این اساس هاي بدون مزد بهفعالیت
یشترین زمان دقیقه بوده است. ب 43ساعت و  2دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فصل زمستان با  1ساعت و  3ل تابستان با صبه ف

 3ذقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فصل بهار با  28ساعت و  3ربوط به فصل زمستان با هاي بدون مزد مصرف شده براي فعالیت
 دقیقه بوده است. 14ساعت و 

 
 
 
 
 
 

 گروه هاي فعالیت گذران وقت
 مرد و زن

 99تابستان  99بهار 98زمستان 98پاییز

 24،00 24،00 24،00 24،00 کل

 2،56 2،40 2،40 2،49 اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي مزد

 0،05 0،04 0،03 0،04 استفاده نهایی خودتولید کاال براي 

 2،51 2،50 3،03 2،41 خدمات خانگی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده

 0،23 0،22 0،23 0،33 خدمات مراقبتی بدون مزد براي اعضاي خانوار و خانواده

 0،02 0،02 0،02 0،02 کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد

 0،10 0،21 0،17 0،43 یادگیري

 1،37 1،36 1،24 1،46 معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی

 4،13 4،27 4،29 4،06 فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهی، تمرین هاي ورزشی

 11,42 11،38 11،40 11،15 رسیدگی و خود مراقبتی
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پاییز و  -کشور شهري مناطق در هاي بدون مزدبراي اشتغال و فعالیت بیشتر و ساله 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط :1نمودار

 )ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98زمستان 

 
 

 الیت اقتصاديعالگوهاي فصلی گذران وقت به تفکیک وضع ف -8

الگوهاي فصلی گذران وقت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت در این بخش الگوهاي گذران وقت عالوه بر مقایسه فصلی، از نظر در بخش قبلی 
هاي شاغل زمان کمتري را به اسـتراحت و آدمتصوراتی نظیر این موارد وجود دارد؛ گیرد. همواره وضع فعالیت اقتصادي نیز مورد بررسی قرار می

ها ایـن برداشـت هایی از این دست کم نیستند.دهند و مثالپردازند یا افراد بیکار زمان بیشتري را به خواب و سرگرمی اختصاص میمیسرگرمی 
ها دارد و حاصل تجربیات زندگی روزمره است و براي اینکه از فرض به واقعیت تبدیل شود نیازمند بررسی و کنکاش ریشه در شعور جمعی انسان

 دار،هاي مختلف فعالیـت اقتصـادي (شـاغل، بیکـار، خانـهبه تفکیک گروه در یک شبانه روز در این بخش متوسط زمان سپري شده علمی است.
 . گیردمورد بررسی و مقایسه قرار میبراي مناطق شهري کشور محصل، داراي درامد بدون کار و سایر) 

دار، محصل، داراي درامد بدون کار و (شاغل، بیکار، خانه مختلف وضع فعالیت اقتصاديهاي گذران وقت بین گروه تفاوت الگوهاي بررسیقبل از 
هاي مختلف وضع فعالیت اقتصـادي (زمـان زیـادي همه افراد در گروه گیرد.زمان صرف شده مشترك بین این افراد مورد بررسی قرار می، سایر)

فرهنگ، فراغت، «را براي  ساعت 3بیش از  ،هادهند و همچنین همه این گروهیاختصاص م»  رسیدگی و خود مراقبتی«ساعت) را به  10(باالي 
اختصاص » معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی«ساعت را به  1بیش از  و »معاشرتهاي ورزشی هاي گروهی، تمرینرسانه

و معاشرت و تعامل اجتماعی نیـاز  هاي اجتماعیشبکه عبادت، سرگرمی،، ورزش، خواب، مراقبت شخصیبه یعنی افراد در هر شرایطی دهند. می
هاي مختلف وضع در ارتباط با الگوهاي متمایز گذران وقت بین گروه. کنندی از وقت خود را صرف این امور میدارند و کمابیش بخش قابل توجه

  سایر) نکات زیر قابل ذکر است. دار، محصل، داراي درامد بدون کار وفعالیت اقتصادي (شاغل، بیکار، خانه
افـراد شـاغل  ،و در فصـل تابسـتان بوده شاغلمربوط به افراد » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و اشتغال« گروه  براي بیشترین زمان صرف شده

 ).2اند (نمودارزمان بیشتري را به این فعالیت نسبت به سایر فصول، اختصاص داده





















پاییز زمستان بهار تابستان

  

   

اشتغال و فعالیت هاي تولیدي

فعالیت هاي بدون مزد
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 ،و در فصل زمستان بوده بیکارمربوط به افراد » هاي ورزشیتمرین گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،«گروه بیشترین زمان صرف شده براي 
 ).3اند (نمودار افراد بیکار زمان بیشتري را صرف این فعالیت کرده

و در فصـل وده بـ دارخانـهمربوط بـه افـراد » خانواده و خانوار اعضاي براي مزد بدون خانگی خدمات«براي گروه  شده بیشترین زمان صرف 
 ).4(نمودار اند دادهدار زمان بیشتري را به این فعالیت اختصاص افراد خانه ،زمستان

افـراد در فصل پاییز، بوده و  دارخانهمربوط به افراد » خدمات مراقبتی بدون مزد براي خانوار و خانواده « براي گروه  شده بیشترین زمان صرف
  ).4اند (نمودار دار زمان بیشتري را به این فعالیت اختصاص دادهخانه

و درفصل پاییز، افـراد محصـل زمـان بیشـتري را بـه یـادگیري  بوده محصلمربوط به افراد » یادگیري«براي گروه  شده بیشترین زمان صرف
 ).5اند (نمودار اختصاص داده

 افراد داراي درآمد بدون کـارمربوط بـه » دینیرسوم و  آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،«براي گروه  شده بیشترین زمان صرف
 ).6(نمودار  اند اختصاص داده» دینیرسوم  و آداب و اجتماعی مشارکت ارتباط، معاشرت،«در فصل پاییز این افراد زمان بیشتري را به  بوده و

و در فصل تابستان این افراد زمـان بوده و  سایربا وضع فعالیت مربوط به افراد » و خودمراقبتیرسیدگی «براي گروه  شده بیشترین زمان صرف
 ).7اند (نمودار اختصاص داده» رسیدگی و خودمراقبتی«بیشتري را به 

تفـاوت چشـمگیري » کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد«و » اال براي استفاده نهایی خودتولید ک«گروه فعالیت  دودر 
 .شوددیده نمی اقتصادي فعالیت مختلف هايگروهبین 

 شهري مناطق در وقت گذران فعالیت هايگروه تفکیک ساله و بیشتر شاغل به 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط -2نمودار

 )ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98پاییز و زمستان  -کشور

 
 

اشتغال و 
فعالیت هاي 
مرتبط براي 

مزد

تولید کاال 
براي استفاده 

نهایی خود

خدمات 
خانگی بدون 

مزد براي 
اعضاي خانوار 

و خانواده

خدمات 
مراقبتی بدون
مزد براي 

اعضاي خانوار 
و خانواده

کارداوطلبانه 
بدون مزد، کار 
آموزي و سایر 
کارهاي بدون 

مزد

یادگیري

معاشرت، 
ارتباط، 

مشارکت 
اجتماعی و 

آداب و رسوم 
دینی

فرهنگ، 
فراغت، رسانه 
هاي گروهی، 
تمرین هاي 

ورزشی

رسیدگی و 
خود مراقبتی

98پاییز         

98زمستان         

99بهار         

99تابستان          
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 شهري مناطق در وقت گذران فعالیت هايگروه تفکیک ساله و بیشتر بیکار به 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط -3نمودار

 )ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98پاییز و زمستان  -کشور

 
 

 شهري مناطق در وقت گذران فعالیت هايگروه تفکیک دار بهخانهساله و بیشتر  15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط -4نمودار

)ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98یز و زمستان پای -کشور  

 

اشتغال و 
فعالیت هاي 
مرتبط براي 

مزد

تولید کاال 
براي استفاده 

نهایی خود

خدمات 
خانگی بدون 

مزد براي 
اعضاي خانوار 

و خانواده

خدمات 
مراقبتی بدون
مزد براي 

اعضاي خانوار 
و خانواده

کارداوطلبانه 
بدون مزد، 

کار آموزي و 
سایر کارهاي 

بدون مزد

یادگیري

معاشرت، 
ارتباط، 

مشارکت 
اجتماعی و 

آداب و رسوم 
دینی

فرهنگ، 
فراغت، رسانه 
هاي گروهی، 
تمرین هاي 

ورزشی

رسیدگی و 
خود مراقبتی

98پاییز         

98زمستان         

99بهار         

99تابستان          
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اشتغال و 
فعالیت هاي 
مرتبط براي 

مزد

تولید کاال 
براي استفاده 

نهایی خود

خدمات 
خانگی بدون 

مزد براي 
اعضاي خانوار 

و خانواده

خدمات 
مراقبتی بدون
مزد براي 

اعضاي خانوار 
و خانواده

کارداوطلبانه 
بدون مزد، 

کار آموزي و 
سایر کارهاي 

بدون مزد

یادگیري

معاشرت، 
ارتباط، 

مشارکت 
اجتماعی و 

آداب و رسوم 
دینی

فرهنگ، 
فراغت، رسانه 
هاي گروهی، 
تمرین هاي 

ورزشی

رسیدگی و 
خود مراقبتی

98پاییز         

98زمستان         

99بهار         

99تابستان          
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 شهري مناطق در وقت گذران فعالیت هايگروه محصل به تفکیکساله و بیشتر  15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط -5نمودار

 )ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98پاییز و زمستان  -کشور

 
 در وقت گذران فعالیت هايگروه تفکیک به داراي درآمد بدون کارساله و بیشتر  15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط -6نمودار

 )ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98پاییز و زمستان  -کشور شهري مناطق

 

اشتغال و 
فعالیت هاي 
مرتبط براي 

مزد

تولید کاال 
براي استفاده 

نهایی خود

خدمات 
خانگی بدون 

مزد براي 
اعضاي 
خانوار و 
خانواده

خدمات 
ن مراقبتی بدو
مزد براي 
اعضاي 
خانوار و 
خانواده

کارداوطلبانه 
بدون مزد، 

کار آموزي و 
سایر کارهاي 

بدون مزد

یادگیري

معاشرت، 
ارتباط، 

مشارکت 
اجتماعی و 

آداب و رسوم 
دینی

فرهنگ، 
فراغت، رسانه 
هاي گروهی، 
تمرین هاي 

ورزشی

رسیدگی و 
خود مراقبتی

98پاییز         

98زمستان         

99بهار         

99تابستان          
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اشتغال و 
فعالیت هاي 
مرتبط براي 

مزد

تولید کاال 
براي استفاده 

نهایی خود

خدمات 
خانگی بدون 

مزد براي 
اعضاي خانوار 

و خانواده

خدمات 
مراقبتی بدون
مزد براي 

اعضاي خانوار 
و خانواده

کارداوطلبانه 
بدون مزد، 

کار آموزي و 
سایر کارهاي 

بدون مزد

یادگیري

معاشرت، 
ارتباط، 

مشارکت 
اجتماعی و 

آداب و رسوم 
دینی

فرهنگ، 
فراغت، رسانه 
هاي گروهی، 
تمرین هاي 

ورزشی

رسیدگی و 
خود مراقبتی

98پاییز         

98زمستان         

99بهار         

99تابستان          
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 مناطق در وقت گذران فعالیت هايگروه تفکیک ) بهغیر فعالساله و بیشتر سایر ( 15 جمعیت توسط روز، شبانه یک در شده سپري زمان متوسط -7نمودار

 )ساعت/  دقیقه( 99و بهار و تابستان  98پاییز و زمستان  -کشور شهري

 
 

با الگـوي  )1(جدول بیشتر مناطق شهري ساله و 15) براي افراد 99و بهار و تابستان  98مقایسه الگوي گذران وقت چهار فصل (پاییز و زمستان 
 منـاطق در اقتصـادي فعالیـت وضـع ساله و بیشتر بـه تفکیـک 15) براي افراد 99و بهار و تابستان  98گذران وقت چهار فصل (پاییز و زمستان 

هـاي دهد الگوي فصلی بین هر دو جمعیت تا حدود زیادي مشابه بوده است ولی مدت زمان صرف شده براي هر یک از فعالیتشهري نشان می
 گانه گذران وقت بر حسب وضع فعالیت افراد متفاوت بوده است. 9
 

 هاي بدون مزدالیتعاشتغال و فالگوهاي سنی، جنسی -9

هاي بدون مزد به عنوان فعالیت 5تا  3و کدهاي  تولیدي هايان وقت به عنوان اشتغال و فعالیتگذر 2و  1قبال اشاره شد کدهاي همان طور که 
سنی و باید سراغ متغیرهاي  اندها زمان سپري کردههاي افرادي که براي این فعالیتها و ویژگیبراي شناخت مولفه در نظر گرفته شده است.

بنابراین در این بخش تالش  جنسیت بر انها تأثیر گذار استهاي بدون مزد متأثر از ساختار سنی هستند و تغال و هم فعالیتهم اش رفتجنس 
 هاي بدون مزد مورد بررسی قرار گیرد.اشتغال و فعالیتشود الگوهاي سنی و جنسی می

 فصل پاییز  -1-9 

و  35-39ط به گروه هاي سنی بوهاي تولیدي مرصرف شده براي اشتغال و فعالیتان بیشترین زم مطابق نتایج طرح گذران وقت فصل پاییز
ساله و بیشتر بوده است. بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه  65ساله و  15-19هاي و کمترین زمان نیز مربوط به گروهساله  44-40

اشتغال و 
فعالیت هاي 
مرتبط براي 

مزد

تولید کاال 
براي استفاده 

نهایی خود

خدمات 
خانگی بدون 

مزد براي 
اعضاي خانوار 

و خانواده

خدمات 
مراقبتی بدون
مزد براي 

اعضاي خانوار 
و خانواده

کارداوطلبانه 
بدون مزد، کار 
آموزي و سایر 
کارهاي بدون 

مزد

یادگیري

معاشرت، 
ارتباط، 

مشارکت 
اجتماعی و 

آداب و رسوم 
دینی

فرهنگ، 
فراغت، رسانه 
هاي گروهی، 
تمرین هاي 

ورزشی

رسیدگی و 
خود مراقبتی

98پاییز         

98زمستان         

99بهار         

99تابستان          
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مربوط به گروه  اله بوده است همچنین بیشترین زمان براي زنانس 15-19ساله و کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  40-44سنی 
 ).2ساله و بیشتر بوده است (جدول  65ی ساله و کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سن 35-39 سنی

ساله  35-39و  30-34هاي سنی ترین زمان صرف شده مربوط به گروهدهد بیشهاي بدون مزد نشان میالیتعنتایج فصل پاییز این طرح براي ف
ساله و  60-64بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه سنی  ساله بوده است. 15-19و کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 

ساله و کمترین زمان صرف  30-34ساله بوده است همچنین بیشترین زمان براي زنان  15-19کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 
 ).2ساله بوده است (جدول  15-19به گروه سنی  شده مربوط

ساله کم بوده و با افزایش سن افزایش  15-19هاي بدون مزد در گروه و هم براي فعالیت اشتغالنتایج بیانگر آنست زمان صرف شده هم براي 
هاي بدون مزد اندکی اما براي فعالیت کندو در سنین پیري مجدد کاهش پیدا می پیدا کرده به طوري که در میان سالی به اوج خود رسیده است

دهد مردان . تفکیک جنسی این دو فعالیت در فصل پاییز نیز نشان میمتفاوت است و تا سنین انتهاي جدول همچنان زمان قابل توجهی داراست
دهند. هاي بدون مزد اختصاص میته زنان زمان بیشتري را به فعالیدهند در صورتی کشتغال و فعالیت تولیدي اختصاص میزمان بیشتري به ا
 ).9و  8و نمودارهاي  2(جدول  کند.هاي بدون مزد افزایش پیدا مین، زمان صرف شده شان براي فعالیتمردان با افزایش س

 )ساعت/  دقیقه( 1398 فصل پاییز-هاي بدون مزد به تفکیک سن و جنس اشتغال و فعالیت : متوسط زمان صرف شده براي2جدول

/ سن/ اشتغال  هاي تولیدياشتغال و فعالیت هاي بدون مزدفعالیت
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن فعالیت بدون مزد

 ساله 15-19 0,32 0,49 0,15 1,04 0,31 1,37

 ساله 20-24 2,19 4,04 0,50 2,22 0,32 3,55

 ساله 25-29 3,33 6,02 1,16 3,26 0,56 5,42

 ساله 30-34 3,46 6,36 1,01 3,49 1,11 6,23

 ساله 35-39 4,14 7,22 1,20 3,53 1,16 6,18

 ساله 40-44 4,29 7,43 1,05 3,41 1,09 6,20

 ساله 45-49 3,46 6,34 0,5 3,43 1,24 6,08

 ساله 50-54 3,02 5,26 0,52 3,31 1,23 5,26

 ساله 55-59 1,53 3,37 0,18 3,29 1,15 5,32

 ساله 60-64 1,26 2,36 0,11 3,30 1,47 5,19
 ساله و بیشتر65 0,37 1,13 0,06 2,50 1,30 4,04

 (طرح گذران وقت، درگاه ملی آمار)

 فصل زمستان  -2-9

و  35-39هاي تولیدي مربوط به گروه سنی ان صرف شده براي اشتغال و فعالیتمطابق نتایج طرح گذران وقت فصل زمستان بیشترین زم
ساله و کمترین  35-39ساله و بیشتر بوده است. بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه سنی  65 سنی کمترین زمان نیز مربوط به گروه

ساله و  25-29 و 20-24هاي سنی روهگ همچنین بیشترین زمان براي زنانساله و بیشتر بوده است  65 سنی مربوط به گروهزمان صرف شده 
 ).3بیشتر بوده است (جدول  ساله و 65کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 

ساله و کمترین  55-59سنی  ترین زمان صرف شده مربوط به گروهدهد بیشهاي بدون مزد نشان میالیتعبراي فاین طرح  زمستاننتایج فصل 
 ساله و 55-59 و 50-54سنی  هايساله بوده است. بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه 15-19زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 
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 ساله 30-34 هاي سنیمربوط به گروه ساله بوده است همچنین بیشترین زمان براي زنان 15-19کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 
 .)3(جدول  ساله بوده است 15-19و کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی  ساله 40-44و 

ساله در قصل  40-55 سنی هايوت در مقایسه با فصل پاییز، گروهصل پاییز بوده است با این تفافصل زمستان تا حدود زیادي مشابه فنتایج 
ري را به ساله در فصل زمستان زمان بیشت 15-19و گروه سنی  اندهاي تولیدي اختصاص دادهمان کمتري را به اشتغال و فعالیتزمستان ز

شباهت زیادي  نیزهاي بدون مزد در ارتباط با فعالیت محسوسی بین این فصول وجود ندارد.ها تفاوت ال اختصاص داده است در سایر گروهاشتغ
 .اندهاي بدون مزد اختصاص دادهن زمان بیشتري به فعالیتساله در فصل زمستا 55-59سنی  هايهبین پاییز و زمستان وجود دارد منتها گرو

شتغال و فعالیت تولیدي اختصاص زمان بیشتري به ا ،دهد مردانفصل پاییز نشان میتفکیک جنسی این دو فعالیت در فصل زمستان نیز همانند 
مردان با افزایش سن، زمان صرف شده  همچنین دهند.هاي بدون مزد اختصاص میزمان بیشتري را به فعالیت ،دهند در صورتی که زنانمی

 ).9و  8ارهاي و نمود 3کند (جدول هاي بدون مزد افزایش پیدا میشان براي فعالیت

 ) ساعت/  دقیقه( 1398 فصل زمستان-هاي بدون مزد به تفکیک سن و جنس ان صرف شده براي اشتغال و فعالیت: متوسط زم3جدول

یت فعال /سن/ اشتغال  هاي تولیدياشتغال و فعالیت هاي بدون مزدفعالیت
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن بدون مزد

 ساله 15-19 1,04 1,49 0,13 1,42 0,35 2,54

 ساله 20-24 2,18 3,29 1,19 2,35 0,37 4,13

 ساله 25-29 3,4 5,57 1,20 3,22 1,04 5,44

 ساله 30-34 3,50 6,53 0,47 3,55 0,57 6,55

 ساله 35-39 4,05 7,41 0,50 3,59 1,06 6,35

 ساله 40-44 3,51 6,41 0,48 3,55 1,17 6,46

 ساله 45-49 3,26 6,35 0,39 3,58 1,07 6,29

 ساله 50-54 2,3 4,18 0,3 3,48 1,32 6,11

 ساله 55-59 1,30 3,01 0,11 4,04 1,38 6,13

 ساله 60-64 1,09 2,23 0,08 3,13 1,25 5,33

 ساله و بیشتر65 0,34 1,03 0,04 2,46 1,28 4,10

 (طرح گذران وقت، درگاه ملی آمار)

 فصل بهار -3-9

و کمترین  40-44هاي تولیدي مربوط به گروه سنی ان صرف شده براي اشتغال و فعالیتوقت فصل بهار بیشترین زممطابق نتایج طرح گذران 
ساله و کمترین زمان صرف  40-44ساله و بیشتر بوده است. بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه سنی  65 سنی زمان نیز مربوط به گروه

ساله و کمترین زمان صرف شده  25-29یشتر بوده است همچنین بیشترین زمان براي زنان گروه سنی ساله و ب 65 سنی شده مربوط به گروه
 ).4بیشتر بوده است (جدول  ساله و 65مربوط به گروه سنی 

ساله  50-54و   35-39هاي سنی ترین زمان صرف شده مربوط به گروهدهد بیشهاي بدون مزد نشان میلیتاعاین طرح براي ف بهارنتایج فصل 
ساله و  60-64ساله بوده است. بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه سنی  15-19و کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 

و  40-44هاي سنی ین زمان براي زنان مربوط به گروهساله بوده است همچنین بیشتر 15-19کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 
 ).4ساله بوده است (جدول  15-19به گروه سنی ساله و کمترین زمان صرف شده مربوط  49-45
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تا گروه  ساله 40-44سنی گروه از ، زمستانبوده است با این تفاوت در مقایسه با فصل  زمستانتا حدود زیادي مشابه فصل  بهارنتایج فصل 
هاي سنی نسبت به ولی در سایر گروهاند هاي تولیدي اختصاص دادهو فعالیت را به اشتغال بیشتريزمان  بهارصل فدر ساله و بیشتر  65سنی 

هاي سنی به ام گروهدر تم. در ارتباط با فعالیت هاي بدون مزد هاي تولیدي اختصاص داده اندمان کمتري را به اشتغال و فعالیتفصل زمستان ز
اند. تفکیک جنسی این اختصاص دادهزمان کمتري را نسبت به فصل زمستان ساله و بیشتر، در فصل بهار  65ساله و  60-64جز دو گروه سنی 

دهند در می زمان بیشتري به اشتغال و فعالیت تولیدي اختصاص ،دهد مرداننشان می زمستان و پاییزل ونیز همانند فص بهاردو فعالیت در فصل 
شان براي  ردان با افزایش سن، زمان صرف شدهمهمچنین دهند. هاي بدون مزد اختصاص میه فعالیتزمان بیشتري را ب ،صورتی که زنان

 ).9و  8و نمودارهاي  4کند (جدول هاي بدون مزد افزایش پیدا میفعالیت

 

 ) ساعت/  دقیقه( 1399 فصل بهار-هاي بدون مزد به تفکیک سن و جنس ان صرف شده براي اشتغال و فعالیت: متوسط زم4جدول

 /سن/ اشتغال   هاي تولیدياشتغال و فعالیت هاي بدون مزدفعالیت
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن فعالیت بدون مزد

 ساله 15-19 0,48 1,17 0,14 1,25 0,37 2,21

 ساله 20-24 2,19 4,04 0,39 2,20 0,38 3,58

 ساله 25-29 3,2 5,50 1,13 3,12 0,55 5,09

 ساله 30-34 3,33 6,12 0,53 3,36 1,03 6,12

 ساله 35-39 3,51 7,02 0,54 3,40 1,03 6,06

 ساله 40-44 4,06 7,31 0,46 3,38 0,57 6,15

 ساله 45-49 3,50 6,35 0,49 3,34 1,06 6,16

 ساله 50-54 2,50 5,34 0,25 3,48 1,24 5,56

 ساله 55-59 2,28 4,26 0,33 3,40 1,20 5,56

 ساله 60-64 1,32 2,52 0,16 3,37 1,38 5,29
 ساله و بیشتر65 0,39 1,10 0,07 2,48 1,24 4,11

 (طرح گذران وقت، درگاه ملی آمار)

 فصل تابستان -4-9

و  40-44هاي تولیدي مربوط به گروه سنی ان صرف شده براي اشتغال و فعالیتمطابق نتایج طرح گذران وقت فصل تابستان بیشترین زم
ساله و کمترین  40-44ساله و بیشتر بوده است. بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه سنی  65 سنی کمترین زمان نیز مربوط به گروه
ساله و کمترین  30-34ساله و بیشتر بوده است همچنین بیشترین زمان براي زنان گروه سنی  15-19 سنی زمان صرف شده مربوط به گروه

 ).5است (جدول  دهساله و بیشتر بو 65زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 

 55-59و   30-34هاي سنی ترین زمان صرف شده مربوط به گروهدهد بیشهاي بدون مزد نشان میعالیتاین طرح براي ف تابستاننتایج فصل 
و  ساله 60-64ساله بوده است. بیشترین زمان براي مردان مربوط به گروه سنی  15-19ساله و کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 

ساله و  40-44ساله بوده است همچنین بیشترین زمان براي زنان مربوط به گروه سنی  20-24کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 
 ).5(جدول  ساله بوده است 15-19کمترین زمان صرف شده مربوط به گروه سنی 
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ساله  تا گروه سنی  30-34، از گروه سنی بهاربوده است با این تفاوت در مقایسه با فصل  بهارتا حدود زیادي مشابه فصل  تابستاننتایج فصل 
نسبت به  ساله 25-29 سنی گروهاند ولی در و فعالیت هاي تولیدي اختصاص دادهزمان بیشتري را به اشتغال  تابستانساله در قصل  54-50

هاي سنی تفاوت محسوسی بین این دو فصل وجود در سایر گروه انداختصاص داده هاي تولیدياشتغال و فعالیت زمان کمتري را به بهارفصل 
اختصاص به خود  بهاررا نسبت به فصل  بیشتريزمان  تابستاندر فصل  ساله 15-19فقط گروه سنی هاي بدون مزد در ارتباط با فعالیت ندارد.
نیز همانند  تابستان. تفکیک جنسی این دو فعالیت در فصل ود نداردهاي سنی تفاوت محسوسی بین این دو فصل وجاست در سایر گروهداده 

زنان، زمان  دهند در صورتی کهشتغال و فعالیت تولیدي اختصاص میدهد مردان، زمان بیشتري به انشان می بهارزمستان و  پاییز، لوفص
هاي بدون مزد ، زمان صرف شده شان براي فعالیتندهند. همچنین مردان با افزایش سهاي بدون مزد اختصاص میبیشتري را به فعالیت

 ).9و  8و نمودارهاي  5(جدول کند.افزایش پیدا می

 ) ساعت/  دقیقه( 1399 ستانبفصل تا-هاي بدون مزد به تفکیک سن و جنس ان صرف شده براي اشتغال و فعالیت: متوسط زم5جدول

ت فعالی /سن/ اشتغال  هاي تولیدياشتغال و فعالیت هاي بدون مزدفعالیت
دبدون مز  مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن 

 ساله 15-19 0,46 1,18 0,11 1,46 0,53 2,43

 ساله 20-24 2,36 4,24 0,37 2,22 0,47 4,06

 ساله 25-29 2,34 6,09 1,10 3,09 0,50 5,20

 ساله 30-34 3,54 7,17 1,13 3,45 0,50 6,06

 ساله 35-39 4,18 7,36 1,01 3,35 1,07 6,02

 ساله 40-44 4,21 7,49 0,58 3,37 0,57 6,13

 ساله 45-49 4,15 7,23 0,50 3,27 0,56 6,07

 ساله 50-54 3,13 6,06 0,32 3,40 1,06 6,01

 ساله 55-59 2,25 4,34 0,23 3,46 1,25 6,0

 ساله 60-64 1,50 3,23 0,23 3,33 1,28 5,28

 ساله و بیشتر65 0,43 1,19 0,08 2,57 1,22 4,24

 (طرح گذران وقت، درگاه ملی آمار)

 

ساله کم بوده و با افزایش  15-19هاي بدون مزد در گروه سنی هم براي اشتغال و هم براي فعالیتزمان صرف شده  قبالً ذکر شد طورکه همان
هاي بدون کند اما براي فعالیتمجدد کاهش پیدا میسن افزایش پیدا کرده به طوري که در میان سالی به اوج خود رسیده است و در سنین پیري 

هاي تولیدي دیگر الگوي سنی اشتغال و فعالیت مزد اندکی متفاوت است و تا سنین انتهاي جدول همچنان زمان قابل توجهی داراست. به عبارت
یري میزان اشتغال با توجه به شرایط اجتماعی و مشابه منحنی نرمال است که ارتباط مستقیمی با سنین فعالیت دارد یعنی در سنین نوجوانی و پ

دو گروه شود به استثناي دار انجام میهاي بدون مزد که عموما توسط زنان خانهدر میان سالی باالست. اما فعالیت لیواست فیزیکی افراد اندك 
 65اند و افراد سالخورده هاي زندگی نشدهیتساله) که هنوز به صورت کامل مهیاي زندگی اجتماعی و مسول 20-24ساله و  15-19سنی اول (

کند البته حتی در سنین ذکر شده هم از زمان قابل توجهی برخوردار است. به ساله و بیشتر، در بقیه سنین از یک منحنی نسبتاً خطی تبعیت می
آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن، شامل تهیه و ها (اي از فعالیتهاي زندگی مجموعهنعبارت دیگر افراد در همه سنین و دورا
 انجمن محور مزد بدون داوطلبانه وابسته، کار بزرگساالن از آنها، مراقبت آموزش و کودکان از مراقبت نگهداري از گل و گیاه و حیوان خانگی و
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 روندگذشت زمان و تغییر فصل از بین نمیدهند این فعالیت ها همیشگی است و با ...) براي خود و دیگران انجام میسازمان محور و  و
 )9و  8(نمودارهاي 

 

 )99و بهار و تابستان  98(پاییز و زمستان  : متوسط زمان صرف شده براي اشتغال و فعالیت هاي تولیدي به تفکیک سن و فصل8نمودار

 
 

 )99و بهار و تابستان  98(پاییز و زمستان  : متوسط زمان صرف شده براي فعالیت هاي بدون مزد به تفکیک سن و فصل9نمودار
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 جمعبندي-10

هاي مرتبط با مزد به اشتغال و فعالیت 1کد گذران وقت براي تولید کاال و ارائه خدمات است.  5تا  1، کدهاي 2016بندي ایکاتوسمطابق با طبقه
ها را براي خود و خانوارشان انجام شوند ولی چون افراد، این فعالیتت میانیز منجر به تولید کاال یا ارائه خدم 5تا  2و کدهاي  اختصاص دارد

هایی نظیر کاشت محصوالت گذران وقت به فعالیت 2کد اند. بندي ایکاتوس مجزا شدهکنند در طبقهدهند و مزدي بابت آن دریافت نمیمی
ید آبزیان، تولید و فرآوري منسوجات، تولید و فرآوري کشاورزي، خشک کردن محصوالت کشاورزي، پرورش دام و طیور، ماهیگیري و ص

ها براي هاي ساخت و ساز و ... اختصاص دارد. این فعالیتمحصوالت چوبی، تولید و فرآوري محصوالت گیاهی، تعمیر ماشین االت، فعالیت
اند ها از فعالیت اشتغال متمایز شده. اگرچه این فعالیتدهندها را براي خود و خانوارشان انجام میشود و افراد این فعالیتدریافت مزد انجام نمی

بدنی براي انجام آنها صورت گرفته است بنابراین در این گزارش مجموع  یاولی چون ماهیت تولیدي دارند و مطابق تعریف کار، فعالیت فکري 
در نظر گرفته شده است. ساعت کار و فعالیت تولیدي (صرف نظر از دریافت یا عدم دریافت مزد) به عنوان  2و 1ساعات صرف شده براي کدهاي 

هاي به عنوان فعالیتنیز  5تا  3کدهاي ، باشدهاي بدون مزد میبا توجه به اینکه یکی از اهداف این طرح محاسبه زمان صرف شده براي فعالیت
 شده است.بدون مزد، در نظر گرفته 

هاي دهد بیشترین زمان صرف شده براي گروه) نشان می99و بهار و تابستان  98ن بررسی الگوي گذران وقت در چهار فصل (پاییز و زمستا
 اعضاي براي مزد بدون خانگی خدمات«مربوط به فصل تابستان، در گروه » مزد براي مرتبط يهاتیفعال و اشتغال«فعالیت گذران وقت در گروه 

 ارتباط، معاشرت،«و » یادگیري«، »بدون مزد براي خانوار و خانوادهخدمات مراقبتی «هاي مربوط به فصل زمستان، در گروه »خانواده و خانوار
مربوط به » هاي ورزشیتمرین گروهی، يهارسانه فراغت، فرهنگ،«مربوط به فصل پاییز درگروه » دینیرسوم  و آداب و اجتماعی مشارکت

» اال براي استفاده نهایی خودتولید ک«مربوط به فصل تابستان بوده است. در دو گروه فعالیت » گی و خودمراقبتیرسید«فصل زمستان و در گروه 
 .شودتفاوت چشمگیري بین فصول دیده نمی» کارداوطلبانه بدون مزد، کار آموزي و سایر کارهاي بدون مزد«و 

دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط  1ساعت و  3مربوط به فصل تابستان با هاي تولیدي بیشترین زمان صرف شده براي اشتغال و فعالیت
ساعت و  3هاي بدون مزد مربوط به فصل زمستان با دقیقه بوده است. بیشترین زمان صرف شده براي فعالیت 43ساعت و  2به فصل زمستان با 

 دقیقه بوده است. 14ساعت و  3ذقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فصل بهار با  28

با الگـوي  )1ساله و بیشتر مناطق شهري (جدول 15) براي افراد 99و بهار و تابستان  98مقایسه الگوي گذران وقت چهار فصل (پاییز و زمستان 
 منـاطق در اقتصـادي فعالیـت وضـع ساله و بیشتر بـه تفکیـک 15) براي افراد 99و بهار و تابستان  98گذران وقت چهار فصل (پاییز و زمستان 

دهد الگوي فصلی بین هر دو جمعیت تا حدود زیادي مشابه بوده است ولی مدت زمان صرف شده براي هر نشان می )7تا  2(نمودارهاي  شهري
 گانه گذران وقت بر حسب وضع فعالیت افراد متفاوت بوده است. 9هاي یک از فعالیت

ساله کم بوده و با افزایش سن  15-19هاي بدون مزد در گروه سنی و هم براي فعالیت هاي تولیديو فعالیت اي اشتغالزمان صرف شده هم بر
هاي بدون مزد کند اما براي فعالیتافزایش پیدا کرده به طوري که در میان سالی به اوج خود رسیده است و در سنین پیري مجدد کاهش پیدا می

هاي تولیدي دیگر الگوي سنی اشتغال و فعالیت قابل توجهی داراست. به عبارتاندکی متفاوت است و تا سنین انتهاي جدول همچنان زمان 
و  مشابه منحنی نرمال است که ارتباط مستقیمی با سنین فعالیت دارد یعنی در سنین نوجوانی و پیري میزان اشتغال با توجه به شرایط اجتماعی

شود به استثناي دو گروه دار انجام میهاي بدون مزد که عموما توسط زنان خانهدر میان سالی باالست. اما فعالیتفیزیکی افراد اندك است ولی 
 65اند و افراد سالخورده هاي زندگی نشدهساله) که هنوز به صورت کامل مهیاي زندگی اجتماعی و مسولیت 20-24ساله و  15-19سنی اول (

ند البته حتی در سنین ذکر شده هم از زمان قابل توجهی برخوردار است. به کساله و بیشتر، در بقیه سنین از یک منحنی نسبتاً خطی تبعیت می
شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید ( ي بدون مزدهااي از فعالیتهاي زندگی مجموعهنعبارت دیگر افراد در همه سنین و دورا
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انجمن  مزد بدون داوطلبانه وابسته، کار بزرگساالن از آنها، مراقبت آموزش و نکودکا از مراقبت کردن، نگهداري از گل و گیاه و حیوان خانگی و
 .روندها همیشگی است و با گذشت زمان و تغییر فصل از بین نمیدهند این فعالیتدیگران انجام می...) براي خود و سازمان محور و  و محور
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