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بررسی زمان صرف شده برای کار با مزد و بدون مزد بر اساس آمارهای گذران وقت ایران و چند 

 5112-5102 کشور منتخب

 

 

 مقدمه:-0

ساعت از یک شبانه روز و  42زمان صرف شده یا اختصاص داده شده افراد در یک دوره مشخص مثال  ،آمارهای گذران وقت

ی اسیس یهایاز نگران یعیوس فیط یبررس یمنحصر به فرد برا یابزارآمارهای گذران وقت  روز هفته است. 7یا یک دوره 

امزد و بزنان و مردان، بهبود برآورد انواع کار ) نیکار ب میتقس لیو تحل هی، تجزیرفاه عموم ای یزندگ تیفیک یابیاز جمله ارز

 ی است.ناخالص داخل دیخانوار و سهم آن در تول دی( و برآورد تولبدون مزد

 یراب گذران وقت آمار استفاده از  کیاستراتژ تینه تنها از اهمصرف شده زمان  یبررس یهاروشبه کشورها عالقه روزافزون 

لف مانند مخت یهانهیدر زم گذران وقتآمار  یاز کاربردها یابلکه از تنوع و دامنه گستردهباشد می یقاتیو تحق یاسیاهداف س

ر عالوه بباشد. ی نیز میبهداشت یهامراقبت یهاو برنامه یبازنشستگ یها، برنامهحیحمل و نقل، اوقات فراغت و تفر

، رهیو غ یتعهدات خانگ یزمان برا صیکار، تخص می، تقس یاجتماع راتییمانند مطالعه تغ ییهانهیآنها در زم هیاول یکاربردها

آمارهای گذران  در این گزارش تالش شده است خانوار ارائه شده است. دیدر برآورد ارزش تول راًیزمان اخمطالعات استفاده از 

 وقت ایران با تعدادی از کشورهای منتخب که از نظر جامعه آماری مشابه ایران هستند، مقایسه شود.

 تاریخچه طرح امارگیری گذران وقت در جهان و ایران-5 

 یزندگ طیدر مورد شرا یاجتماع هایآمارگیریدر  0011دهه  لیدر اوادر جهان بار  نیاول یبرا گذران وقت مربوط بهطالعات م

رد در مو اطالع، یرکاکوتاه کردن روز یکار برا یسازماندهنیاز به کار و  یطبقه کارگر انجام شد. ساعات طوالن یهاخانواده

 یگراننایجاد باعث ت داش انیدر آن جر شدن یکه صنعت ییر کشورهاروزمره کارگران د ینسبت کار و اوقات فراغت در زندگ

 گردید. 

 یو درجات مختلف صنعت ینیشهرنش یامدهایپ ریتحت تأثروستایی و  یشهر یهاتیجمعدر روزمره  یهاتیفعال یزمان عیتوز

  .در حال توسعه انجام شده است یدر کشورهاانجام شده از گذران وقت  مطالعات شتریب قرارگرفت. در جوامع مختلف شدن

مردم از جمله زندگی اجتماعی آنان بر زنـدگی  شیوهعنوان ابـزاری بـرای فهـم مطالعات گذران وقت در اوایل قرن بیستم به

ن گیری کار بدونیاز به اندازه ،های آخر قرناساس الگوی گذران وقت انجام شـد. در نیمـه دوم قـرن بیستم خصوصاً در دهه

ها در دهه این بررسی .شود، احساس شدمزد مردان و زنان برای براورد توزیع کار بدون مزد که به منظور رفاه فردی انجام می

توسط کانادا و بریتانیای کبیر آغاز و توسط نروژ، بلغارسـتان، ژاپن، فنالند، اتریش و بعضی کـشورهای دیگـر در  0091
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ـار زنـان و تحلیـل مزدک گیری وشان برای اندازههایایـن کشورها از مفاهیم و روش دنبـال شـد. 0091و  0071هـای دهـه

های مرتبط و جامعی است. در میان بندیهایی نیازمند طبقهبدیهی است که اجرای چنین طرح د.مـردان استفاده کردن

و استرالیا از منابع معتبر در این  0دیـه اروپـابندی اداره آمار اتحاشده از سوی کشورهای پیشرفته، طبقههای ارائهبندیطبقه

ملی ات از سوی مراکز برگزار شد، نیاز به این مطالع 0001و  0091های در دو کنفرانس جهانی که در سال د.باشنزمینه می

صوص خ کار زنان، بهالمللی و نهادهای وابـسته بـه سـازمان ملـل بـرای ایجـاد مبنایی برای براورد کل ای و بینآمار ، منطقه

 0001کار بدون مزد آنها مورد تأکید قرار گرفته است. در قالب یک طرح عملی که در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال 

و مردان در  های بـین زنـانهای گذران وقت با توجه به تفاوتالمللی فعالیتهای بینبندیدر پکن ارائـه شـد، گسترش طبقه

 .قرار گرفت دون مزد مورد تأکیدکار با مزد و ب

ررسی ژوهشی با هدف بپنخستین بار بنا به درخواست مرکز آمار ایران به صورت طرح  در ایران طالعات مربوط به گذران وقتم

در شهر  0191ژوهشکده آمار انجام و به دنبال آن به صورت طرح آزمایشی در سال پچگونگی گذران وقت افراد جامعه در 

و برای 0199بهار و تابستان  0197نخستین بار برای دوره آماری یکساله در فصل پاییز و زمستان بعد از آن تهران اجرا شد، 

سط دفتر جمعیت، نیروی وتور ق شهری کشطنادر م ،0102و بهار و تابستان  0101دومین دوره آماری، فصل پاییز و زمستان 

و بهار و تابستان 0109مین دوره آماری این طرح در فصل پاییز و زمستان وس .دکار و سرشماری تهیه، طراحی و اجرا ش

 ر اجرا شد.ودر نقاط شهری کش0100

 تعاریف و  مفاهیم-3

کمک به کشورها برای تهیه آمارهای گـذران وقـت بـه کمـک یـک  های گذران وقتبندی فعالیتطبقههدف اصلی 

بندی، سازگاری باشد. ویژگـی اصلی این طبقهالمللی میو همچنین برای تسهیل مشارکت بین بندی مطابق با شرایط ملیطبقه

است. عالوه بر این  ان مللسازم 4های به کـار رفته در نظام حسابهای ملیی و تعاریف و مفاهیم و طبقه بندیبا چارچوب نظر

بنـدی بـه های موجود مربوط به مطالعات گذران وقت از نکاتی است که در این طبقهبندیقابلیـت مقایـسه بـا دیگـر طبقه

هـای کـالن ملـی توزیع و تولید آمارهای گذران وقت به توسعه و بهبود کمیت شده است و همچنـین براوردهـای آن تأکید

های خانوار اعم از بدون مزد کنـد. در واقـع ایـن آمارهـا تمامی فعالیتهای مربوطه نیز کمک مینوار و فعالیتغیر تجاری خا

 .گیرندشـوند را در برمیکه در طول شبانه روز انجـام مـی و بامزد

ند، کنمی شود فراهم می بندی گذران وقت اطالعاتی را درباره انواع عمده فعالیـت هـایی کـه در آنهـا مـزدی پرداختطبقه

ر درك، تجزیه و تحلیل شود و ها بتوانند ابعاد عمده کار بدون مـزد را نـشان دهند تا حدی که این کار، بهتبه طوری که داده

 د.سانی با کار بـا مـزد یکپارچـه شوبه آ

 

 

                                                           
1 . EUROSTAT 
2 .SNA 
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« (ICATUS0) آمارهای گذران وقتها برای تـفعالیطبقه بندی بین المللی »های گذران وقت براساس طبقه بنـدی فعالیت

ست. شده ا شد. این طبقهفعالیت می ،4111 های گذران وقتبندی فعالیتواحد طبقه انجام  شامل با ساختار  1بندی  سطح با 

 :باشدمراتبی زیر میسلسله

 دو رقمیبخش اصلی  01: 0سطح 

 بخش سه رقمی  12 :4سطح

 رقمی 2گروه  04 :1سطح  

 رقمی  1کالس  411:  2سطح 

 رقمی 9 زیر کالس 191: 1سطح 

 بخش اصلی به شرح ذیل بوده است: 01دارای  0این طبقه بندی در سطح 

 کار برای شرکتها/ شبه شرکتها، مؤسسات غیرانتفاعی ) و دولت کار در بخش رسمی(-10

 های تولیدی ابتداییکار برای خانوار در فعالیت  -14

 های تولیدی غیر ابتداییدر فعالیتکار برای خانوار   -11 

 های ساختمانیکار برای خانوار در فعالیت -12 

 کار برای خانوار در ارائه خدمات برای کسب درامد  -11 

 ارائه خدمات داخلی بدون دستمزد برای مصرف نهایی در خود خانوار  -19 

 ارائه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضای خانوار  -17 

 ائه خدمات به جامعه محلی و کمک به خانوارهای دیگرار -19 

 فراگیری  -10 

 پذیری مشارکت اجتماعی و جامعه  -01 

 های فرهنگی، تفریحی و ورزشیرفتن به/ بازدید از رویدادهای/ مکان  -00

 های تفریحیها و دیگر فعالیتها، بازیسرگرمی -04 

 های مرتبطز و دورههای فضای بسته و فضای باشرکت در ورزش  -01 

 های جمعیاستفاده از رسانه -02 

 نگهداری و مراقبت شخصی  -01 

 

 

 

                                                           
1 . International Classification of Activities For Time-Use Statistics  



4 
 

 سطح اجراکشورها بر حسب جامعه آماری و نحوه اجرای طرح گذران وقت در -4

 9967دهد کشور قرار دارد، بررسی این کشورها نشان می 01در بخش امارهای گذران وقت، اطالعات  0در سایت سازمان ملل

درصد در سطح شهری و  0161اند و فقط کشور انجام دادهکل درصد کشورها اجرای طرح آمارگیری گذران وقت را در سطح 

قرار گیرد این است که ممکن است کشوری به صورت شهری توجه  مورد باید اینجااند. البته نکته ای که در روستایی اجرا کرده

کشوری درج  در سطح اشتباه بهو روستایی اجرا کرده باشد ولی نتایج طرح به صورت کشوری بارگذاری شده باشد و یا این که 

جامعه   شده باشد مثل آمارهای مربوط به گذران وقت ایران که در سایت سازمان ملل به صورت کشوری درج  شده است.

 960ساله و بیشتر،  01درصد افراد 1464ساله و بیشتر،  01درصد کشورها، افراد  2769آماری طرح آمارگیری گذران وقت در 

درصد جامعه آماری  169ساله و بیشتر حدود  9یا  1یا  09افراد ساله و بیشتر و  41درصد  169ساله و بیشتر،  04درصد افراد 

 (.0هند )جدولبرخی از کشورها را تشکیل می د

 گذران وقت در کشورها بر اساس اطالعات سازمان ملل آمارگیری نحوه اجرای طرح: 0جدول 

 درصد تعداد شرح مشخصات 

 سطح اجرا

 0161 04 شهری و روستایی

 9967 79 کل کشور

 011 01 جمع

 جامعه آماری

 2769 21 ساله و بیشتر 01افراد 

 1464 40 ساله و بیشتر 01افراد 

 960 9 ساله و بیشتر 04افراد 

 169 1 ساله و بیشتر 41افراد 

 169 1 ساله و بیشتر  9یا  1یا  09افراد 

 011 01 جمع

 

 مدت زمان صرف شده برای کار با مزد و بدون مزد در چند کشور منتخب-2

اطالعات طرح گذران وقت هستند. کشور دارای  01همان طور که قبال ذکر شد، بر اساس اطالعات سایت آمار سازمان ملل، 

با توجه به جامعه آماری، سطح اجرا )کل/ شهری و روستایی(، سال اجرای طرح، کشورهایی که شرایط مشابه ایران دارند، 

 کشور آورده شده است. 47، اطالعات 4اند بر این اساس در جدول انتخاب شده

 های(کار )فعالیت به عنوان 4111 بندی ایکاتوسطبقه 11تا  10مجموع زمان صرف شده)ساعت( برای کدهای در این بررسی 

ارائه خدمات داخلی بدون دستمزد برای مصرف نهایی در خود )19و  17،19و مجموع زمان صرف شده برای کدهای  بامزد

                                                           
1 . https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/ 
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ه ب( خانوارهای دیگرارائه خدمات به جامعه محلی و کمک به و  ارائه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضای خانوار، خانوار

 عنوان کار بدون مزد در نظر گرفته شده است.

دهد که تمامی این کشورها از طبقه بندی ایکاتوس در کشورهای منتخب نشان می 4بررسی سال اجرای طرح در جدول 

به شرح ذیل خش اصلی ب 19تا  10همانطور که در بخش تعاریف مفاهیم اشاره شده کدهای دو رقمی  انداستفاده کرده 4111

 بوده است:

 (کار برای شرکتها/ شبه شرکتها، مؤسسات غیرانتفاعی ) و دولت کار در بخش رسمی-10

 های تولیدی ابتداییکار برای خانوار در فعالیت  -14

 های تولیدی غیر ابتداییکار برای خانوار در فعالیت  -11 

 های ساختمانیکار برای خانوار در فعالیت -12 

 برای خانوار در ارائه خدمات برای کسب درامدکار   -11 

 ارائه خدمات داخلی بدون دستمزد برای مصرف نهایی در خود خانوار  -19 

 ارائه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضای خانوار  -17 

 ارائه خدمات به جامعه محلی و کمک به خانوارهای دیگر -19 

ساله و بیشتر مناطق شهری انجام  01برای افراد طرح گذران وقت را ارمنستان کشورهای عمان، روسیه، پاراگوئه، لیبی و  

بیشترین زمان کار بامزد مربوط به مردان کشور کشور،  1در بین این باشد. اند. جدیدترین آمار مربوط به کشور پاراگوئه میداده

بیشترین زمان کار بدون  ساعت( بوده است. 9/0)ساعت( و کمترین زمان کار بامزد برای زنان کشور ارمنستان  01/1روسیه )

ساعت(  10/1ساعت( و کمترین زمان کار بدون مزد مربوط به مردان کشور لیبی ) 99/2مزد مربوط به زنان کشور ارمنستان )

 .ائه نشده استربامزد، آماری به سازمان ملل ا الزم به ذکر است برای دو کشور پاراگوئه و لیبی در بخش کارمی باشد.

اجرا کرده است. این کشور  4117ساله و بیشتر مناطق شهری در سال  01کشور پاکستان طرح گذران وقت را برای افراد 

ساعت  40/1همسایه ایران است و شباهت فرهنگی بیشتری با ایران دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده در این کشور مردان 

 اند. ساعت کار بدون مزد انجام داده 11/2ساعت کار بامزد و  71/1ساعت کار بدون مزد و زنان  21/1کار بامزد و 

ساله و بیشتر مناطق  04گذران وقت را برای افراد آمارگیری طرح  4101کشور پرو از کشورهای آمریکای التین در سال 

ساعت کار  49/1ن ساعت کار بدون مزد و زنا 09/0ساعت کار بامزد و  00/9در این کشور مردان  شهری انجام داده است.

 اند. ساعت کار بدون مزد انجام داده 09/1بامزد و 

ران وقت را طرح گذ کشورهای قطر، ترکیه، آرژانتین، مجارستان، استرالیا، کلمبیا، چین، آذربایجان، برزیل، فرانسه و آمریکا

 00ن این در بی باشد.می ترکیهه کشور مربوط ب تاریخ اجرااند. جدیدترین انجام داده کل کشورساله و بیشتر  01برای افراد 

 هایساعت( و کمترین زمان کار بامزد برای زنان کشور 14/9) چینبیشترین زمان کار بامزد مربوط به مردان کشور  کشور،

ساعت( و  01/9) آذربایجانساعت( بوده است. بیشترین زمان کار بدون مزد مربوط به زنان کشور  17/1) استرالیا و آرژانتین

 ساعت( می باشد. 11/1) قطرکمترین زمان کار بدون مزد مربوط به مردان کشور 
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ساله و بیشتر  01کشورهای مصر، یونان، کره جنوبی، تایلند، بالروس، آلمان، عراق، و ژاپن طرح گذران وقت را برای افراد 

بیشترین زمان کار بامزد  ،کشور 9در بین این باشد. دیدترین تاریخ اجرا مربوط به کشور ژاپن میج اند.کل کشور انجام داده

ساعت( بوده است.  27/1) کشور عراقساعت( و کمترین زمان کار بامزد برای زنان  09/1مربوط به مردان کشور تایلند )

ساعت( و کمترین زمان کار بدون مزد مربوط به مردان کشور  79/1) عراقبیشترین زمان کار بدون مزد مربوط به زنان کشور 

 ساعت( می باشد. 19/1) مصر
سطح اجرا، سال اجرا، : مدت زمان صرف شده برای کار با مزد و بدون مزد)ساعت( در چند کشور منتخب بر حسب 4جدول 

 4119-4109 جامعه آماری و جنس

 جامعه آماری سال  اجرا سطح نام کشور ردیف
 زن مرد

  کار بامزد  مزدکار بدون   کار بامزد  مزدکار بدون 
 0674 2619 2670 0671 +01 4119 شهری  عمان  0

 2601 2611 1601 0601 +01 4102 شهری  روسیه  4

 * 1610 * 0601 +01 4109 شهری  پاراگوئه  1

 * 0691 * 1610 +01 4101 شهری  لیبی  2

 0691 2699 2601 1691 +01 4119 شهری  ارمنستان  1

 1671 2611 1640 1621 +01 4117 شهری  پاکستان  7

 1649 1609 9600 0609 +04 4101 شهری  پرو  9

 2619 0607 1694 1611 +01 4101 کل کشور قطر 0

 4609 2691 1610 1690 +01 4101 کل کشور ترکیه  01

 1617 1611 2611 4644 +01 4101 کل کشور آرژانتین  00

 4697 1609 1611 4694 +01 4111 کل کشور مجارستان  04

 1617 1611 1611 4617 +01 4119 کل کشور استرالیا 01

 4691 2640 1619 0610 +01 4101 کل کشور کلمبیا  02

 2621 1699 9614 0611 +01 4119 کل کشور چین   01

 0671 9601 2697 4601 +01 4111 کل کشور اذربایجان  09

 4671 1641 2674 1671 +01 4104 کل کشور برزیل  07

 4640 1670 1692 4649 +01 4101 کل کشور فرانسه  09

 1611 1697 2621 4617 +01 4101 کل کشور امریکا  00

 1609 1617 2621 1619 +01 4101 کل کشور مصر  41

 0601 2641 1604 0691 +01 4102 کل کشور یونان  40

 4621 1611 2601 1691 +01 4102 کل کشور کره  44

 2691 1617 1609 1694 +01 4110 کل کشور تایلند  41

 1627 2691 2697 4649 +01 4101 کل کشور بالروس  42

 4611 1694 1697 4621 +01 4101 کل کشور المان  41

 1627 1679 1601 0611 +01 4117 کل کشور عراق  49

 4609 1627 1627 1671 +01 4109 کل کشور ژاپن  47

         

 .در سایت سازمان ملل فاقد اطالع بوده است 
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برای کار با مزد در بین مردان به ترتیب روز در یک شبانهصرف نظر از جامعه آماری و سطح اجرا، بیشترین زمان صرف شده 

مربوط به کشورهای پرو، چین، تایلند و روسیه و کمترین زمان صرف شده نیز مربوط به یونان و مجارستان است. بیشترین 

زمان صرف شده برای کار بامزد در بین زنان مربوط به کشورهای تایلند، چین و روسیه و کمترین زمان صرف شده نیز به 

های بدون مزد بیشترین زمان صرف شده برای مورد فعالیتمربوط به کشورهای عراق، استرالیا و آرژانتین است. در  ترتیب

کمترین زمان صرف شده نیز مربوط به کشورهای پاکستان،  مردان مربوط به کشورهای مجارستان، آلمان، آمریکا و استرالیا و

ن صرف شده برای کار بدون مزد در بین زنان به ترتیب برای کشورهای باشد. همچنین بیشترین زمامصر و لیبی می قطر،

 لیبی و قطر است.آذربایجان و عراق و کمترین زمان صرف شده نیز مربوط به 

های های بدون مزد توسط زنان بیشتر از مردان و همچنین زمان صرف شده برای فعالیتهمواره زمان صرف شده برای فعالیت

یشتر از زنان است. ولی در کشورهایی که فرهنگ سنتی و مردساالری حاکم است تفاوت بیشتری بین بامزد توسط مردان ب

 این دو شاخص به تفکیک جنس وجود دارد اما در کشورهای توسعه یافته این تفاوت کمتر است.

 ند کشور منتخبن با چآدر ایران و مقایسه  مدت زمان صرف شده برای کار با مزد و بدون مزد-6

است که نتایج ان بر اساس  0109-0100کشور مربوط به دوره یکساله در مناطق شهری آخرین آمارهای گذران وقت 

های اعالم شده است برای بررسی و مقایسه با سایر کشورها از نتایج آمارهای گذران وقت دوره 4109بندی ایکاتوس طبقه

بندی از طبقه ستفاده شده است چون در این دو دورها( 4102-4101)0101-0102( و 4119-4110)0197-0199 قبلی

 بندی هم یکسان باشد.و برای مقایسه کشورها باید طبقه استاستفاده شده  4111ایکاتوس 

 4119در سال  ساله و بیشتر مناطق شهری 01، اولین کشوری که آمار گذران وقت آن مربوط به جمعیت 4براساس جدول 

ساعت  0671 صرف کار بامزد وساعت  2670دهد مردان در یک شبانه روز در عمان ج نشان میباشد، نتایاست کشور عمان می

اند به کار اختصاص داده0197-99در سال و مقایسه ان با مدت زمانی که مردان شهری ایران  اندکردهصرف کار بدون مزد 

ساعت  1621کنند همچنین مان کمتر کار میساعت نسبت به مردان ع 1611ساکن در نقاط شهری  ایرانی دهد مرداننشان می

در عمان در یک شبانه روز  ساله و بیشتر شهری 01زنان  اند.روز صرف کردهزمان کمتری برای کار بدون مزد در یک شبانه

ر د اند. مقایسه این وضعیت با کار زنان شهری ایرانرا صرف کار بدون مزد کردهساعت  2619 بامزد و کار صرف ساعت 0674

زمان بیشتری به کار بدون  ساعت 167 وزمان کمتری به کار بامزد ساعت 0617 ایرانی که زنان دهدمینشان  0197-99سال 

 دهند.میزنان عمانی اختصاص مزد در مقایسه با 

 4119در سال  ارمنستان کشور دیگری است که دارای شرایط مشابه در اجرا با کشور ایران است در ارمنستان مردان شهری

زمان صرف مقایسه مدت  ،اندکردهکار بدون مزد را صرف  ساعت 1691 بامزد ور کا را صرف ساعت 2601در یک شبانه روز 

زمان کمتری ساعت  1699دهد مردان ایرانی حدود ارمنستانی نشان میبرای کار در بین مردان ایرانی و  در یک شبانه روزشده 

در ارمنستان در یک  ساله و بیشتر شهری 01زنان کنند. ساعت زمان بیشتری صرف کار بدون مزد می 1627و  برای کار بامزد

اند. مقایسه کار زنان دو کشور نشان صرف کار بدون مزد کردهرا ساعت  2699 ساعت را صرف کار بامزد و 0691 شبانه روز
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 ساعت 1641کنند ولی زنان ایرانی می بامزد از زنان ایرانی کار ساعت در یک شبانه روز بیشتر1601دهد که زنان ارمنستان می

برای کارهای بدون مزد)ارائه خدمات داخلی و مراقبتی به خانوار و خدمات به جامعه محلی و خانوارهای دیگر( زمان بیشتری 

 دهند.نسبت به زنان ارمنستان اختصاص می

شورهایی که نتایج آمارگیری طرح گذران و   شور ولی برای جمعیت در بین ک سطح کل ک شتر در  01قت آنها در  ساله و بی

شاره کرد بررسی امار گذران وقت این کشور در سال  4101سال   4101انجام شده می توان به کشور همسایه یعنی ترکیه ا

ین مردان ایران اند مقایسه بساعت را صرف کار بدون مزد کرده 1690ساعت را صرف کار بامزد و  1610دهد مردان نشان می

 0644 بامزد و کار صرف ساعت 1 مناطق شهریساکن در  مردان ایرانی 4101-4102دهد در سال و کشور ترکیه نشان می

ساعت  2691 بامزد و ساعت کار 4609زنان ترك در یک شبانه روز  .اندساعت را در یک شبانه روز صرف کار بدون مزد کرده

سه با زنان ترکیه صرف کار بدون مزد کردهرا  ساعت زمان  1697 و یکمتربامزد ساعت کار  0611اند، زنان ایرانی در مقای

 دهند.بیشتری به کار بدون مزد در یک شبانه روز اختصاص می

شور چین  شوربه عنوان ک سعه یافته با ایران ک شده تو سه  سال  مقای ست، در  شتر چ 01مردان  4119ا کل  در ینیساله و بی

صرف کار بدون مزد کرده 0611 و بامزد ساعت کار 9614کشور  سال ساعت را  شهری ایران در  سه با مردان  اند، که در مقای

مانی بیشتری صرف کار بدون مزد ساعت ز 1641 وبامزد  ساعت در یک شبانه روز زمان بیشتری به کار 0671، 4110-4119

ــاعت 2621زنان چینی  کنند.می ــاعت را صــرف کار بدون مزد برای ارائه خدمات داخلی و  1699 و را صــرف کار بامزد س س

سبت مراقبتی برای خانوار خود و همچنین ارائه خدمت به جامعه محلی و خانوارهای دیگر کرده اند، در حالی که زنان ایرانی ن

 یک شبانه روزدر بدون مزد برای کار یشتری زمان بساعت  0641و  یکمتربامزد  ساعت در روز کار 1به زنان چینی بیش از 

 .دهنداختصاص می

 01مردان  دهدنشــان میبندی ایکاتوس( ایران )صــرف نظر از نوع طبقه 0109-00آخرین نتایج طرح گذران وقت در ســال 

اند های قبلی زمان بیشتری صرف کار بامزد و زمان کمتری را صرف کار بدون مزد کردهساله و بیشتر شهری نسبت به دوره

اند. ولی زنان ایرانی زمان بیشــتری هم برای کار با مزد و هم برای کار بدون مزد نســبت به دوره های قبلی، اختصــاص داده

دیگر  های قبلی و با کشــورهایتوان نتایج این دوره را با دورهبندی ایکاتوس نمیغییر طبقهالزم به ذکر اســت با توجه به ت

 مقایسه کرد.
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 به تفکیک جنس در نقاط شهری مدت زمان صرف شده)ساعت*( برای کار با مزد و بدون مزد -1جدول 

 0197-0100 طی سه دوره آمارگیری کشور 

 سال
 زن مرد 

  کار با مزد  مزدکار بدون  بامزدکار   مزدکار بدون 

0197-0199(4119-4110) 
0611 2640 1619 1691 

0102-0101 (4102-4101) 0644 1 1627 1699 

0100-0109(4141-4100) 0604 1611 1621 1674 

 زمان درج شده در این جدول براساس ساعت بوده و دقیقه به ساعت تبدیل شده است.*      

 

 گیرینتیجه-7

گذران وقت هستند. با توجه به جامعه آمارگیری کشور دارای اطالعات طرح  01بر اساس اطالعات سایت آمار سازمان ملل، 

 اند.شده آماری، سطح اجرا )کل/ شهری و روستایی(، سال اجرای طرح، کشورهایی که شرایط مشابه ایران دارند، انتخاب

های( به عنوان کار )فعالیت 4111بندی ایکاتوس طبقه 11تا  10کدهای در این بررسی مجموع زمان صرف شده)ساعت( برای 

ارائه خدمات داخلی بدون دستمزد برای مصرف نهایی در خود )19و  17،19بامزد و مجموع زمان صرف شده برای کدهای 

ه ( ببه خانوارهای دیگرارائه خدمات به جامعه محلی و کمک و  ارائه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضای خانوار، خانوار

 عنوان کار بدون مزد در نظر گرفته شده است.

برای کار با مزد در بین مردان به ترتیب روز در یک شبانهصرف نظر از جامعه آماری و سطح اجرا، بیشترین زمان صرف شده 

مربوط به کشورهای پرو، چین، تایلند و روسیه و کمترین زمان صرف شده نیز مربوط به یونان و مجارستان است. بیشترین 

برای کار بامزد در بین زنان مربوط به کشورهای تایلند، چین و روسیه و کمترین زمان روز در یک شبانهزمان صرف شده 

ن زمان های بدون مزد بیشتریشده نیز به ترتیب مربوط به کشورهای عراق، استرالیا و آرژانتین است. در مورد فعالیتصرف 

صرف شده برای مردان مربوط به کشورهای مجارستان، آلمان، آمریکا و استرالیا و کمترین زمان صرف شده نیز مربوط به 

چنین بیشترین زمان صرف شده برای کار بدون مزد در بین زنان به ترتیب باشد. همکشورهای پاکستان، قطر، مصر و لیبی می

 برای کشورهای آذربایجان و عراق و کمترین زمان صرف شده نیز مربوط به لیبی و قطر است.

های های بدون مزد توسط زنان بیشتر از مردان و همچنین زمان صرف شده برای فعالیتهمواره زمان صرف شده برای فعالیت

مزد توسط مردان بیشتر از زنان است. ولی در کشورهایی که فرهنگ سنتی و مردساالری حاکم است تفاوت بیشتری بین با

 این دو شاخص به تفکیک جنس وجود دارد اما در کشورهای توسعه یافته این تفاوت کمتر است.
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ایرانی  مردانکه  آنستنتایج طرح گذران وقت کشور ایران در مقایسه با کشورهای همسایه بیانگر  ،صرف نظر از سطح اجرا

د کار بامزصرف شده برای زمان دهند. اختصاص می روزدر یک شبانه بدون مزد هم به کار بامزد و هم به کارزمان کمتری را 

 است. کشورهای همسایهبیشتر از زنان  معموال کمتر و زمان صرف شده برای کار بدون مزدزنان ایرانی 

 

 منابع-2

  /https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse.      سایت آمار گذران وقت سازمان ملل متحد -

 www.sci.org.ir 0109-00و  0101-02، 0197-99نتایج طرح گذران وقت دوره های  -

 TUSAIC www.sci.org.ir-4111 ها برای آمارهای گذران وقت در ایران بر اساسطبقه بندی فعالیت -

 

 

https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/
http://www.sci.org.ir/
http://www.sci.org.ir/

