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ايرانى ها چگونه گذران وقت 
بيشترين  يا  مى كنند 
طول  در  كه  ساعت هايى 
شبانه روز وقت ايرانى ها را 
پر مى كند چه نوع فعاليت  هايى است؟ مركز 
آمار ايران در نيمه دوم سال 93 و در بهار 
سال جارى براى به دست آوردن پاسخ اين 
سوال بررسى انجام دادند كه مشخص شد 
بيشترين زمان ايرانى هاى 15 ساله و بيشتر 
صرف نگهدارى و مراقبت شخصى مى شود و 
ايرانى ها به طور متوسط 3 ساعت و 12 دقيقه 
خانه دارى مى كنند و تنها 13 دقيقه ورزش 
مى كنند. اين بررسى 10 فعاليت ايرانى ها را 
آناليز كرده و از اين طريق مى توان شاخص هاى 
مهمى را به دست آورد كه به كمك آنها بسيارى 
از برنامه ريزى هاى اجتماعى و اقتصادى و 
مورد  در  بود.  خواهد  امكان پذير  فرهنگى 
جزييات روش اين بررسى و اطالعاتى كه از 
آن به دست آمده، با مهدى رحمتى، كارشناس 

آمار مركز آمار ايران گفت وگو كرده ايم. 

: در ابتدا برايمان توضيح دهيد كه اين 
بررسى از چه جامعه آمارى انجام شده است؟ 
باالتر  و  سال   15 افراد  گذران وقت  طرح 
در ابتدا در سال 87 انجام شد و بعد از آن تا 
و  پاييز  فصل هاى  در  نشد.  اجرايى  سال 93 
زمستان 93 و بهار و تابستان سال 94 اين طرح 
مجددا اجرا شد. جامعه آمارى ما 4300 خانوار 
در كل كشور براى هر فصل بوده كه از طريق 
2 پرسشنامه نتايج آن به دست آمده است. در 
پرسشنامه اول اطالعات عمومى خانوار گرفته 
مى شود و در پرسشنامه دوم به وسيله خود افراد 
15 ساله و بيشتر خانواده، پرسشنامه پر مى شد و 
اطالعات طرح گذران وقت از اين 2 پرسشنامه 

استخراج شد. 
تمام  تحصيالت  ميزان  اول،  پرسشنامه  در 
تعداد افراد خانواده شغل و اينكه چه افرادى 
با شما زير يك سقف زندگى مى كنند به وسيله 
آمارگير پرسيده مى شود. بعد از روى اطالعات 
به دست آمده مشخص مى شود چه تعداد افراد 
15 سال به باال در اين خانواده زندگى مى كنند 
و به آنها پرسشنامه دوم داده مى شود تا خودشان 
پر كنند. در پرسشنامه دوم افراد 15 سال به باال 
 بايد فعاليت روزانه خود در 24 ساعت شبانه روز 
را يك ربع ، يك ربع بنويسند. به طور مثال ساعت 
12 تا 12:15 دقيقه تماشاى تلويزيون، 12:15 
پركردن  از  بعد  و...  نماز  خواندن   12:30 تا 
پرسشنامه دوم، داده هاى ما جمع آورى مى شوند. 
: اين 4 هزار و 300 خانوار در كل 
كشور چگونه انتخاب شدند تا از نظر سطح 
درآمد و طبقه اجتماعى و شغل از همه گروه هاى 

اجتماعى در آن گنجانده شود؟ 
سوال خوبى پرسيديد. در آمارى سال 85 تا 
90 تمام خانه هاى مردم به وسيله آمارگيرهاى 
ما شمارش و ثبت شد و ما در حال حاضر 
مى دانيم كه در يك خيابان چند خانه وجود 

مادر  فايل  در  اطالعات  اين  همگى  كه  دارد 
ذخيره شده است. از طرف ديگر تمام مكان هاى 
كشور نيز فهرست بندى شدند و نمونه هاى ما 
از فايل مادر انتخاب مى شوند. در واقع ما يك 
دفتر روش شناسى داريم كه فقط فعاليت هاى 
آمارگيرى محض را انجام مى دهد ولى با توجه 
به فرمول هاى آمارى، نمونه هاى ما از سراسر 
كشور به طور متوازن انتخاب مى شود. همچنين 
و  سواد  ميزان  كه  دارد  وجود  شاخص هايى 
تعداد افراد خانواده را مشخص مى كند و به 
نمونه  خانوارهاى  شاخص ها،  همين  كمك 
انتخاب مى شوند. بعد آمارگيرهاى هر استان 
با توجه به فهرست نمونه هايى كه از طريق 
فرمول انتخاب شدند، سراغ نمونه ها مى روند 
و بعد از جمع آورى اطالعات، آنها را به مركز 
آمار ايران ارائه مى دهند تا ما آنها را آناليز كنيم. 
: برخى واژه ها در اين بررسى وجود 
دارد كه معنى آنها خيلى مشخص نيست. به طور 
مثال منظور از خانه دارى چه نوع فعاليت هايى 
است يا نگهدارى و مراقبت شخصى دقيقا چه 

نوع فعاليت هايى را شامل مى شود؟ 
افراد  روزانه  كارهاى  با  بررسى  اين  در  ما 

جامعه مواجه هستيم كه 
زياد  بسيار  تعدادشان 
است و بايد طبقه بندى 
شود. براى اين كار ما از 
طبقه بندى بين المللى به 
نام ايكاتوس استفاده 
كرديم كه 15 فعاليت 
را طبقه بندى كرده 
توجه  با  ولى  بود 

كشور  فرهنگ  به 
فعاليت ها  خودمان 
تقليل  10تا  به  را 
بگويم  بايد  داديم. 
كار مجموعه فعاليت 
فكرى و بدنى باعث 
توليد است كه مى تواند 

موسسات  براى 
يا  دولتى 
غيردولتى يا براى 

خانوار باشد. فعاليت 

خانه دارى كارى بدون دستمزد است و شامل 
بچه دارى و غذا درست كردن و... است. فعاليت 
خانه دارى هم براى آقايان و هم براى خانم ها 
همين تعريف را دارد و با اين شاخص، ما 
به طور ميانگين تعيين كرديم كه در فصل 
بهار 1394 به طور ميانگين هر فرد ايرانى 
3 ساعت و 12 دقيقه در يك شبانه روز را 
به فعاليت خانه دارى اختصاص مى دهد. اين 
ميزان براى خانم ها 5 ساعت و 16 دقيقه و 
است.  دقيقه   10 و  ساعت   1 آقايان  براى 
روز  در  متوسط  طور  به  خانم  ها  و  آقايان 
3ساعت خانه دارى مى كنند. در مورد نگهدارى 
و مراقبت شخصى نيز منظور تمام فعاليت هايى 
است كه يك فرد براى خودش انجام مى دهد 
مثل صبحانه خوردن، نماز خواندن، خوابيدن، 
به آرايشگاه رفتن، مسواك زدن و ناخن گرفتن. 
اگر در نظر بگيريم كه تنها افراد به طور متوسط 
اين  ارائه شده  آمارهاى  مى خوابند،  ساعت   8
سازمان در ارتباط با زمان اختصاص يافته به 

مراقبت شخصى زياد به نظر نمى آيد. 
: آيا منظور از كار و فعاليت شغلى 
همان كارهايى است كه افراد شاغل در زمان 

كارى خود انجام مى دهند؟ 
نه، كار و فعاليت شغلى شامل كار براى شركت 
يا اداره اى كه يك فرد شاغل انجام مى دهد و 
همچنين كارهايى كه براى خانواده انجام مى دهد 
مثل رنگ كردن در منزل يا تعمير وسايل خانه 

نيز مى شود. 
اين  با   :

معنى  حساب، 
شاخص هاى 

نيز  شما  ديگر 
با  است  ممكن 
آنچه در ذهن 

ما وجود دارد 
كند.  تفاوت 
لطفا در مورد 
از  يك  هر 
آنها توضيح 

دهيد.

فعاليت هاى آموزشى و فرهنگى يعنى كارهاى 
فرهنگى و فعاليت هايى كه به منظور فراگيرى 
انجام مى شود مثل مدرسه رقتن بچه ها، درس 
مشاركت هاى  و....  رفتن  دانشگاه  خواندن، 
شركت  و  رفتن  مهمانى  شامل  نيز  اجتماعى 
است  راهپيمايى  مثل  ملى  مناسبت هاى  در 
تفريخ و سرگرمى نيز به معنى فعاليت  هايى 

است كه به منظور تفريح 
انجام مى شود مثل 
رفتن به كنسرت 
يا تماشاى مسابقه 

ورزشى. 
: در بررسى 

كه انجام داديد چه تفاوتى بين 
بين  آمده  دست  به  شاخص هاى 
افراد با سطح تحصيالت مختلف 

وجود داشت؟ 
بررسي الگوي گذران  وقت افراد باسواد 

 1394 بهار  فصل  در  باالتر  و  ساله   15
گوياي آن است كه متوسط بيشترين زمان 
صرف شده در شبانه روز بعد از گروه فعاليت، 
نگهداري و مراقبت شخصي (13:14دقيقه)، به 
خانه داري با 3:7 دقيقه اخصااص داشته است. 
اين شاخص ها براي افراد بيسواد به ترتيب 
با 14:52 دقيقه مربوط به فعاليت نگهداري 
و مراقبت شخصي و 4:1 دقيقه مربوط به 

خانه داري است. 
و  آموزشي  فعاليت هاي  بررسي  همچنين 
فراگيري افراد باسواد بر اساس سطوح تحصيلي، 
تحصيالت  داراي  افراد  كه  است  آن  گوياي 
ليسانس با صرف زمان 1:54 دقيقه و پس از آن 
افراد داراي تحصيالت فوق ليسانس و دكتراي 
دقيقه  زمان 1:46  متوسط  صرف  با  حرفه اي 
و  آموزشي  فعاليت هاي  به  سايرين  از  بيشتر 

فراگيري پرداخته اند. 
و  كار  گروه  در  سواد  وضع  بررسي 
نشان  شغلي  فعاليت هاي 
داراي  افراد  كه  مي دهد 
دكتراي  تحصيالت 
طور  به  تخصصى 
زمان  صرف  با  متوسط 
(4:11 دقيقه) بيش از سايرين و افراد 

داراي تحصيالت سوادآموزي و غيررسمي به 
طور متوسط با صرف زمان 1:22 دقيقه كمتر از 
سايرين به كار و فعاليت هاي شغلي پرداخته اند.

بررسى  اين  در  كه  نتايجى  از   :
انجام داديد چه تفاوت هاى معنى دارى بين 
كشورها  ساير  با  ايرانى ها  ما  گذران وقت 

وجود دارد؟ 
يك نكته مهم در مورد اين آمارگيرى در ايران 
اين است كه ما اطالعات جمعيت 15 سال 
كشورهاى  در  ولى  مى كنيم  ارائه  را  بيشتر  و 
ديگر فقط اطالعات جمعيت 15 تا 64 ساله 
را ارائه مى كنند، بنابراين ميانگين ساعت كار 
در كشورهاى ديگر نسبت به كشور ما بيشتر 
مى شود. در ايران در فصل بهار 94 به طور 
متوسط زمان اختصاص يافته به كار و فعاليت 
شغلى افراد 15 سال به باال 2:46 دقيقه است، 
در حالى كه در ژاپن، در سال 2011 اين ميزان 
4:47 دقيقه، در فرانسه در سال 2009 اين ميزان 
2:23دقيقه، در آلمان در سال 2002 اين ميزان 
5:58 دقيقه، در چين در سال 2008 اين ميزان 

4:28 دقيقه است. 
الزم به تذكر مجدد است كه آمار اين كشور ها 
به جز كشور ايران در مورد افراد 15 تا 64 ساله 
است. تفاوت ديگرى كه در گذران وقت در كشور 
ما با ساير كشورها وجود دارد به ساعت هاى 
خانه دارى برمى گردد كه در كشور ما فعاليت 
خانه دارى در زنان بيشتر از مردان است ولى در 
كشورهاى ديگر آقايان سهم عمده اى در فعاليت 
خانه دارى دارند. در كانادا فعاليت خانه دارى در 
آقايان 2 ساعت و نيم است ولى در كشور ما 
در فصل بهار 1394 حدود 1:10 دقيقه است. 
كارهاى داوطلبانه در كانادا حدود 23 دقيقه است 
ولى در كشور ما حدود 3 دقيقه در شبانه روز 
برآورد شده، اين در حالى است كه فعاليت 
آموزشى در كانادا 36 دقيقه ولى در كشور در 
فصل بهار 1394 در حدود 52 دقيقه بوده است. 
در ما 1:2 دقيقه است. در كانادا مردم 30 دقيقه 
ورزش مى كنند ولى در ايران ساعت هاى ورزش 
تنها 13 دقيقه در شبانه روز است. فعاليت  هاى 

تفريحى ما نيز بيشتر از اين كشور است.

آمارى كه به تازگى از سوى 
مركز آمار ايران منتشر شده 
ايرانى ها  مى دهد  نشان 
زمان خود را چطور سپرى 
مى كنند. براساس اين بررسى آمارى، ايرانيان 
به طور ميانگين 2 ساعت و 52 دقيقه در طول 
شبانه روز را به فعاليت هاى شغلى اختصاص 
مى دهند. فعاليت هاى وقت گذرانى جوانان بين 
15 تا 24 ساله نشان مى دهد بعد از گروه فعاليت 
نگهدارى و مراقبت شخصى (13 ساعت و 13 
دقيقه)، متوسط بيشترين زمان صرف شده در 
يك شبانه روز به گروه فعاليت هاى آموزشى و 
فراگيرى با 3 ساعت و 33 دقيقه و پس از آن 
استفاده از رسانه هاى جمعى با 2 ساعت و 8 

دقيقه اختصاص داشته است. 
اين رقم در گروه مردان 4 ساعت و 58 دقيقه 
اما  شده  برآورد  دقيقه   46 زنان  گروه  در  و 
نكته قابل توجه اينكه ميزان زمان سپرى شده 
با مدرك تحصيلى افراد رابطه مستقيمى دارد 
به طورى كه در گروه هاى مختلف تحصيلى 
افراد  به  كار  براى  سپرى شده  زمان  باالترين 
و 11  ساعت  با 4  تخصصى  دكتراى  داراى 
دقيقه اختصاص دارد و كمترين زمان سپرى شده 
براى فعاليت هاى شغلى در گروه سوادآموزان 

بوده است.

اما شايد اين پرسش پيش بيايد كه ساير كشورهاى 
جهان چگونه وقت خود را به كار و زندگى 

اختصاص مى دهند؟
• در رتبه بندى هاى سازمان همكارى اقتصادى و 
توسعه (OECD)، مكزيك كشورى با جمعيتى 
بالغ بر 122 ميليون نفر كه از اين ميزان 55 ميليون 
نفر از آن در فقر و بدبختى زندگى مى كنند، 
با داشتن 2 هزار و 237 ساعت كار در سال، 
باالترين ساعت كار در جهان را دارد. قوانين 
كار در مكزيك، 48 ساعت كار در هفته را براى 
كارگران و كارمندان در نظر گرفته اما اين ميزان 
به علت ترس از بيكارى و تهديد كارفرمايان به 
ندرت اجرا مى شود و ساعات اضافه كارى كه 
غالبا بدون پرداخت هستند، به مراتب بيش از 

اين زمان در هفته است.
• كارگران و كارمندان اياالت متحده آمريكا با 
داشتن آمارى برابر 1770 ساعت كار در سال 
در رتبه دوازدهم فهرست باالترين ساعت كار 

بين كشورهاى جهان قرار دارند.
• براساس آمار اداره نيروى كار، آمريكايى ها در 
طول 24 ساعت، 8/8 ساعت را به خواب، 3/59 
ساعت را به كار و حدود 5 ساعت و 5 دقيقه 
را به اوقات فراغت خود اختصاص مى دهند. 
از اين ميزان 2 ساعت و 49 دقيقه به تماشاى 
تلويزيون، 38 دقيقه به فعاليت هاى ارتباطى، 19 

دقيقه مطالعه و 17 دقيقه به ورزش اختصاص 
مى يابد كه براساس اين آمار مى توان اين كشور 
را يكى از كشورهاى ميانه رو در زمينه كار در 

نظر گرفت.
• اما كشورهاى اتحاديه اروپا به تدريج ساعات 
كارى خود را كاهش مى دهند. 48 ساعت كار در 
هفته، مدت زمانى بود كه براى تمام كشورهاى 
اين اتحاديه به جز بريتانيا و مالت در نظر گرفته 
شده بود اما در فرانسه، قانون اين ميزان را به 
35ساعت كاهش داده و به نظر مى رسد اين روند 
در ساير كشورهاى اسكانديناوى نيز در حال 
اجراست. سازمان همكارى اقتصادى و توسعه، 
آلمان را كه شهرت خوبى به دليل بهره ورى در 
كار دارد با زمان 1379 ساعت كار ساالنه به عنوان 
كم ساعت ترين كشور ميان كشورهاى اين سازمان 

در نظر گرفته است.
• آخرين آمار ارائه شده از سوى كميسيون اروپا 
حاكى از آن است كه فنالندى ها تنها 39/2 ساعت 
در هفته كار مى كنند و در اين رده بندى در رديف 
آخر قرار دارند. در رديف اول پركارترين مردم 
اروپا، يونان و اتريش (42/2 ساعت در هفته) 
و در رديف بعد بلژيك و چك (42 ساعت در 

هفته) قرار دارند.
• با وجود اينكه كشورهاى شرق و جنوب 
شرقى آسيا بيشترين متوسط ساعات كارى ساالنه 

را دارند، از نظر ميزان بهره ورى در مقايسه با 
كشورهايى مانند نروژ، ايرلند يا بلژيك در سطح 
انجام شده  بررسى هاى  دارند.  قرار  پايين ترى 
نشان داده ميزان بهره ورى كشورها با ساعت كار 
نسبت معكوس دارد. به اين معنى كه افزايش 
ساعت كارى نمى تواند به معنى بهره مند شدن از 
شرايط بهتر براى زندگى افراد باشد. نتيجه اين 
موضوع بيش از هر چيز مستلزم تشويق كاربرى 
زمينه هاى  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى 

مختلف است.
• سال 2014 كاخ سفيد بيانيه اى منتشر كرد و 
در آن به اين واقعيت  پرداخت كه بيش از 46 
درصد از نيروى كار آمريكا، شغل خود را در 
تعارض با زندگى خانوادگى مى دانند. همين 
رويكرد در مورد بريتانيايى ها هم صادق بود. 
سازمان بررسى سالمت روانى در بريتانيا طى 
تحقيقاتى به اين نتيجه رسيد كه بيش از يك سوم 
بريتانيايى ها از زمانى كه به كار اختصاص مى دهند، 

ناراضى هستند.

عدم توازن كار و زندگى
شايد يكى از دشوارى هاى زندگى مدرن، پيدا 
كردن توازن ميان كار و زندگى به ويژه براى 
افرادى است كه به عنوان والد مسئوليت فرزند 
يا فرزندانى را برعهده دارند. ايجاد هماهنگى 

ميان كار، خانواده و زندگى شخصى يكى از 
مهم ترين كارهايى است كه هر فردى سعى دارد 
به آن دسترسى پيدا كند اما گاهى اين پديده كامال 
به موقعيت جغرافيايى زندگى فرد وابسته است.
بيش از يك سده از زمان وضع قوانين بين المللى 
براى زمان كار مى گذرد و با اينكه مطالعات 
حاكى از آن است كه ساعات كارى كمتر مى تواند 
نتايج مثبتى بر سالمت و زندگى خانوادگى 
افراد داشته باشد، بررسى ها نشان از آن دارد 
كه از هر 5 كارگر يا كارمند در سراسر جهان، 
1 نفر بيش از 48 ساعت در هفته را به كار 
اختصاص مى دهد كه اين به معنى دست كم 
وجود 600 ميليون نفر كارگر يا كارمند پركار 

در سراسر جهان است.
ميان  اعتقاد  اين  ميالدى   60 دهه  اوايل  از 
تاريخ نگاران  و  جامعه شناسان  تاريخ نگاران، 
شكل گرفت كه جوامع در زمانى كه شكارچى 
بودند بيشتر از دوران كشاورزى و سرمايه دارى 
اوقات خود را به تفريح اختصاص مى دادند. 
براى نمونه پيش بينى محققان بر اين بود كه قبيله 
كانگ بوشمن 2 روز و نيم در هفته را به شكار 
اختصاص مى دادند كه اين موضوع به معناى 
كار در حدود 6 ساعت در روز بود و مطالعات 
بعدى نشان از آن داشت كه كار در دوره شكار 

روزى كمتر از 5 ساعت بوده است.

مطالعات دهه 1970 به بررسى قبايل ديگرى مانند 
ماچيگوينا در بخش شمالى آمازون و كاياپو در 
شمال برزيل مى پرداخت. اين مطالعات تعريف 
كار را وراى فعاليت هاى شكار تعريف مى كردند. 
با اين حال باز هم ساعت كار كمتر از 5 ساعت 

در روز تخمين زده مى شد.

نور مصنوعى آمد، ساعت كار زياد شد
در دوره انقالب صنعتى، وضعيت كار شكل كامال 
متفاوتى به خود گرفت زيرا ديگر كارگران به 
طبيعت وابسته نبودند و اين امكان وجود داشت كه 
تمام سال را به توليد بپردازند. البته نور مصنوعى 
هم يكى از مهم ترين عواملى بود كه مى توانست 

افزايش ساعات كار را محقق كند.

در قرن بيستم ساعات كار نصف شد
در قرن بيستم ساعات كار به دليل رشد اقتصادى 
كارى تا نزديك به نصف كاهش پيدا كرد و در 
دوره جنگ جهانى دوم ساعت كار در بسيارى 
از كشورهاى صنعتى به 40 ساعت در هفته 
كاهش پيدا كرد، در حالى كه به عنوان نمونه 
ساعات كارى در آمريكاى اواخر قرن نوزدهم 
به طور متوسط به 60 ساعت در هفته مى رسيد. 
امروزه متوسط ساعت كار در آمريكا 40 ساعت 

در هفته است.

 مهديه 
آقازمانى

 زيبا مغربى

در كشور ما فعاليت در كشور ما فعاليت 
خانه دارى در زنان بيشتر خانه دارى در زنان بيشتر 
از مردان است ولى در از مردان است ولى در 
كشورهاى ديگر آقايان كشورهاى ديگر آقايان 
سهم عمده اى در فعاليت سهم عمده اى در فعاليت 
خانه دارى دارند. در كانادا فعاليت خانه دارى دارند. در كانادا فعاليت 
خانه دارى در آقايان خانه دارى در آقايان 2 ساعت و نيم  ساعت و نيم 
است ولى در كشور ما در فصل بهار است ولى در كشور ما در فصل بهار 
13941394 حدود  حدود 1:101:10 دقيقه است دقيقه است

سياست گذارى با آمار
در وزارت ارشاد شورايى وجود دارد 
كه شاخص هاى مختلف گذران وقت 
را در كشور رصد مى كند و با استفاده 
از آن سياست گذارى مى كند مثل ميزان 
جمعى.  رسانه هاى  ار  مردم  استفاده 
همچنين سازمان صداوسيما، شهردارى، 
 محققان حوزه هاى مختلف فرهنگى و 
اجتماعى نيز از اين آمارگيرى استفاده 
مى كنند. حتى سازمان هاى اقتصادى از 
اين شاخص ها در تعيين حساب هاى 

ملى استفاده مى كنند.


