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 ديمـــــــــتق
 

يهتم الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء بإعداد المسوح اإلحصائية التي تعكس صورة حقيقية 

 .لحياة المواطن المصري من كافة األبعاد الديموجرافية واالجتماعية واإلقتصادية

 

حصاء ن  يقدم تقرير التتائ  التهائية وفي إطار هذا اإلهتمام يسر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإل

المسح األول منن ووعنف فني مصنر عنن إسنتخدام هذا ، ويعد 2015لمسح إستخدام الوقت في مصر عام 

 الوقت.

 

وترجع نهمية هذا المسح من كووف نحد نهم األدوات الرئيسية التي تهند  إلنإ إبنراز قانايا التنو  

يل جميع نشكال العمل بصورة نكثر شموالً، وتقييم العمل اإلجتماعي، حيث تسهم البياوات في قياس وتحل

غير مدفو  األجر سواء بالتسبة للعمل المتزلني نو التونوعي ألفنراد المجتمنع بصنمة عامنة والمنرنة بصنمة 

ع تقندير التي نغمل المجتمخاصة، ذلك لما لها من مساهمات فعالة داخل وخارج نسرتها، هذه اإلسهامات 

 .يوحجمها الحقيققيمتها 

 

بالتسننبة للعمننل والننذكور سننواء  وننا اإل التننإ يزاولهننا كننل مننننوننوا  األوةننوة  كافننةتظهننر التتننائ  و

والتننإ تةننمل الخنندمات المتزليننة ورعايننة األجننر  عمننال غيننر مدفوعننةاألنو  غيننر التظننامإنو  التظننامإ

اغ ونوةننوة المجتمننع المحلننإ، وكننذلك الوقننت المخصننض للتعلننيم وقانناء وقننت المننر الكبنناراألطمننال و

 األخرى. رفيهيةالتوةوة األنو  وممارسة الهوايات

 

المعلومات التني تسناعد فني يوفر هذا التقرير ن  واإلحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة لذا يأمل 

وإظهننار  مكاوننة المننرنةلتعزيننز ورسننم السياسننات التتمويننة وإتخنناذ القننرارات وضننع الخوننإل واإلسننتراتيجيات 

 ره.أسب المجتمع المصرىة فإ تتمية لعاالممساهمتها الحقيقية 

 

  ولي التوفي هللاو
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 رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
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 شكر وتقدير

 

وجاح هذا إلكل من ساهم فإ  بجزيل الةكر والتقديرواإلحصاء لعامة يتقدم الجهاز المركزى للتعبئة ا

  .من خارجفنو  المسح سواء من داخل الجهاز

جراء إل ماديةإسهامات ه من اما قدمالمجلس القومإ للمرنة لبتك التتمية األفريقإ وخض بالةكر يو

  .المسح

الملسنويتإ اإلحصناء  وجهنازائية والبحنو  اإلحصنالمعهد العربإ للتدريب لكل من والتقدير الةكر و

 فتإ. و تقتإ لما قدماه من دعم

بمجهنود شناو ووناجح إ قمنن ئنالالات الباحثنخاصنة كما وتوجف بالةكر الجزيل لمجموعة العمنل و

 . لتتميذ هذا المسح ألول مرة فإ مصر

       سنتقبالهمإعلنإ حسنن  تمنت مقنابلتهم النذينالمعيةنية ألفنراد األسنر  شنكرواونخيراً وعبنر عنن 

ووهم لمنا عناتبندو  مةناركتهم وماء األسنتبياوات ويإلسنت الثمين وقتهمقتوعوا جزء من إوالذين  وتعاووهم

  .كا  لهذا المسح ن  يتم إوجازه بتجاح
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 جياإلطار المنه

 

 : أهمية الدراسة 1-1

فنإ  اتهامسناهمإذ بلغنت بنالعزو  عنن المةناركة فنإ التةناط االقتصنادى  المصريةتتهم المرنة 

الجهناز  يجرينف النذىالقوى العاملة  بحثلبياوات اً وفق 2014عام  ٪23حوالإ األجر  مدفو سوو العمل 

رفاهينة والراحنة وال لالسنترخاءت نكبنر تتمتع بوقن هانو ذلك يوحإ وقد ،واإلحصاءالمركزى للتعبئة العامة 

 الرجلوساء العالم تقوم باعف ما يقوم بف   المرنة المصرية مثل غيرها من ناألمر حقيقة بالمتزل، بيتما 

وهو منا يعتنإ بةنكل نساسنإ ن  جنزءاً نجر  ولكن الجزء األكبر من هذا العمل يتم داخل المتزل وبدو 

الرفاهينة للمجتمنع  لتحقين  نهميتنفرغنم  -التةاط االقتصادى كبيراً من مساهمة التساء المعلية فإ 

آل  وظام الحسابات القومية الذى وذلك وظراً  وتقدير قيمتف حتسابفإيظل غير معتر  بف وال يتم  -بأسره 

منن األجنر  األعاناء فنإ األمنم المتحندة يسنتبعد العمنل المتزلنإ غينر مندفو  لتزم بنف جمينع الندولت

 ال يمثل وةاطاً اقتصادياً موجهاً للسوو. هبارالحسابات القومية بإعت

 

هتنا   إال ن من تعدد الدراسات المتعلقة بمساهمة التساء فنإ سنوو العمنل فنإ مصنر  مبالرغو

 ودرة شديدة علإ الصعيد االقتصادى فإ الدراسات التإ تتصدى لقياس وتوزيع العمنل المتزلنإ داخنل

هتنا  دراسنتين  لكننالوقت فإ مصر.  ستخدامإب الخاصة ودره البياواتإلإ  ذلك وزويعالمصرية. األسرة 

لكل من التساء والرجال فنإ مصنر ولكتهمنا األجر  سابقتين حاولتا تقدير عدد ساعات العمل غير مدفو 

ولنم واإلحصناء التإ يقوم بها الجهاز المركنزى للتعبئنة العامنة  القوى العاملةا علإ بياوات بحو  تعتمدإ

 عنام األولني الدراسنة صندرت. الوقنت إستخدامكيمية  صة لدراسة ومعرفةمتخص استمارة علإ ايعتمد

 سنوو العمنلبحنث كنل منن ستخدمت بياونات إوفإ مصر  (ERF)متتدى البحو  االقتصادية من  2010

كيمية  بدراسة (Rana Hendy) الباحثة قامتوقد  2006لعام  لسوو العملوالبحث التتبعإ  1998لعام 

 .نثر الزواج واإلونجاب علإ هذا التوزيعسوو العمل والمتزل ول من كلوقت بين التساء ل توزيع

 

هنذه  حينث اعتمندت 2014وةرها فإ عام وبعمل الدراسة الثاوية مؤسسة المرنة الجديدة قامت 

البحنث التتبعنإ و 2008صدره الجهاز عنام نبحث القوى العاملة الذى كل من بياوات علإ الدراسة ايااً 

ستواعت الباحثة )سلوى العتترى( تقدير ساعات العمل لكل منن الرجنال وإ، 2012للقوى العاملة لعام 

بالجتيهنات األجنر  عمل غير مدفو لالتقدير قيمة  عده نساليب اقتصاديةإستخدام إلإ  باإلضافة والتساء

 التنات  المحلنإ االجمنالإإلنإ  وبالتالإ يمكن إضنافتففي المتزل لمرنة انو  لرجلكل من ا والذي يؤديف

 .رلمص

 

لتنوفير بياونات لتقندير قيمنة العمنل غينر مندفو  األجنر  الوقتإستخدام  نهمية دراسةو قيمةل وظراً 

               إجننراء مسننح ميننداوإ متخصننض علننإ واإلحصنناء الجهنناز المركننزى للتعبئننة العامننة  حرصفقنند لألسننرة

سنواء  فنراد األسنرةالوقنت ألكيمية قااء للتعر  علإ ستبياوات نعدت خصيصاً إيعتمد علإ  2015عام 

كنا  إذا  مو  بف من نعمال لمحاولة التعر  علإ ماووما يق (ستوات فأكثر 10) في األعمار إوا نو  ذكور

ات داخل المتزل غير مدفو  نالقيام بخدم إلإ فنموجنو  األجر سوو العمل مدفو إلإ  هذا العمل موجف

ومن ثنم  ،خارجفنو  داخل المتزلاألجر  مدفو  عمل المرنة والرجل غير رنننن تقدينيمك اآلجر، ومن خاللف

 . جمالإ فإ حساب تابعالتات  المحلإ اإلإلإ  يمكن تقدير قيمة هذا العمل وإضافتف
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إجمنالي  وخونوه نساسنية لتقندير ىالمتزلنإ للتسناء فنإ مصنر نهمينة كبنر ولتقدير قيمة العمنل

إ مسنناهمة الرجننال كأسنناس لمننرنة فننإ التةنناط االقتصننادى مقاروننة بإجمننالل الحقيقننةمسنناهمة ال

القنرار وتحقين  التنواز   صنتعفنإ المعلية مةاركة للموضوعإ لتعزيز مكاوة المرنة فإ المجتمع وتأكيد 

 .المولوب فإ مسئوليات الحياة والعمل
 

 :أهداف المسح  1-2

 للمرنة المصرية.األجر  العمل غير مدفو  تقييمقياس و إلييهد  المسح بصمة نساسية 

 نهدا  فرعية هإ: نربعةلإ إ باإلضافة  

 قياس نشكال العمل بصورة نكثر شموالً. -1

 قياس نوماط التةاط اليومإ لألفراد.  -2

 .الديمجرافية واالجتماعية لخصائضلبعض اوفقاً الوقت إستخدام  فإاإلختالفات  دراسة -3

 تقدير القيمة التقدية للعمل غير مدفو  األجر. -4
 

 : عينة المسح 1-3
  

والتني نعندها الجهناز وهني عيتنة  (Master Samplingيتة األساسنية )سحبت العيتة من الع -1

( بلن  عندد وحندات المعايتنة األولينة )القونع self weightedطبقية عتقودينة ذاتينة التنرجيح )

 نسرة معيةية في المتوسإل(. 200متوقة عد )حجم متوقة العد حوالي  5024المساحية( 

 :يعلإ الوجف التال  عيتة طبقية عةوائيةصممت  -2

 الحانريةمحافظنات ال)منن بواقع محافظتين من كنل إقلنيم جغرافنإ  محافظاتختيار ستة إ -ن 

ينة / الدقهلينة / المتينا / الغرب / اإلسنكتدريةالقبلنإ( وهنإ )القناهرة / و البحري ىنلوجهاو

لتكو  ممثلة ألقاليم الجمهورية )مع استبعاد إقليم محافظات الحدود حينث تمثنل  .سوهاج(

  من إجمالي نسر الجمهورية(. ٪1.5األسر بها 

 تمثننل السننت( PSU)وحنندة معايتننة نوليننة قوعننة مسنناحية  145عيتننة مكووننة مننن ختيننار إ -ب 

عندد القونع  تتتاسنببحينث  ،نسنرة معيةنية 24 كل قوعة مساحية مننختير محافظات، 

مع عدد السكا  واألسر المعيةية في تلك الستة محافظات الالمساحية المختارة في كل 

 .المحافظة

نسنرة معيةنية  3480 حجنم العيتنةبلن  و .نوثإ من كل نسرة معيةنيةو ذكرإختيار فردين  -ج 

 ٪49.5مقابنل  ٪50.5وبلغنت وسنبة النذكور فنإ المسنح  ،مؤهالً  فرداً  6895جمالإ عدد إب

 .وا لإل
   

  مسح:لالقبلية ل ةالتجرب 1-4

 وبرام  اإلدخنالفي المسح ار كل من اإلستمارة والمتهجية المتبعة ببلية إلي إختقتهد  التجربة ال

 جربتا  لمسح إستحدام الوقت ت توقد نجرى

 :ربة األولىجالت 1-4-1

نسنرة معيةنية تنم إختينارهم منن متوقنة بركنة الرطنل  30بل  حجم العيتنة فني التجربنة األولني 

اسنتمارات لكنل  10اسنتيماء تم ، )ريف(وقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة )حار( بمحافظة القاهرة 

ستمارة عن ينوم إستخدام وقت )إستمارات إ 6ستمارات فردية، إ 3ستمارة نسرة معيةية، إة ]نسر

            تننم سننؤال نفننراد العيتننة الننزوج و الزوجننة ونحنند نفننراد األسننرة ، وقنندعمننل ويننوم اجننازة لكننل فننرد( 
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 ةاإلسنتمارة الموولن ،ختبنر ووعنا  منن اإلسنتماراتإو ،عنن كيمينة إسنتخدام الوقنتستة(  10-64)

. ونظهنرت وتنائ  التجربنة منا المختصرة للتعر  علي نيهما نفال من التاحينة التوبيقينةاإلستمارة و

 يلإ:

  يدلإ ستمارة الموولة والتي اإل حيث ن المختصرة من إستخدام اإلستمارة الموولة نفال

التي تعنر  فيهنا ة المختصرة ستمارتي قام بأدائها نفال من اإلاألوةوة البلمبحو  افيها 

 ممنا ينؤدى إلنإ ألوةوة، ويقوم المبحو  بذكر الوقت الذي استغرقف في نداء كل وةاط .ا

  .يةثاوواألوةوة النيااً ل مبعض األوةوة التي يؤديها المرد إلإ جاوب نوها تغ غمالإ

 يومب ةالخاصستمارات إلااستيماء يوم عدم تواجد بعض األفراد في فإ بعض الصعوبات  وجود 

  .واستيماء االستماراتقابلة ألجازة إلجراء الما

 التجربة الثانية: 1-4-2

ه التجربنة ذستخدمت في هنإختبارها حيث إلتم إجراء تجربة قبلية ثاوية  بعد تعديل متهجية المسح

ثبتت التجربة األولإ نوها نفال من حيث قدرة الباحنث والمبحنو  علنإ نستمارة الموولة بعد ن  اإل

 لك الوقت المستغرو في استيمائها.استيمائها وفهم المبحو  لها وكذ

 الجمالينة بمحافظنة القناهرة تنإنسنرة معيةنية فني متوق 56بل  حجم العيتة في هنذه التجربنة 

لكنل نسنرة معيةنية اسنتمارات  5سنتيماء إ، تنم  )رينف( ، ومركز القتاطر بمحافظة القليوبية)حار(

 وقت(.ستخدام إستمارة إ 2ستمارة فردية ، إ 2ستمارة نسرة معيةية ، إ)

 

 : منهجيـة المسح 1-5

ستقصائية مستقلة، للتعر  علإ كيمينة قاناء المبحنو  للوقنت فنإ فتنرات زمتينة إدراسة  -1

 محددة خالل نسبو  كامل.

حتنإ  دقائ  خنالل التهنار 10فترات زمتية بوول إلإ  بعد الساعة الرابعة صباحاً  يقسم اليوم -2

 من اليوم التالإ. ة صباحاً حتإ الساعة الرابع بعد ذلكدقيقة  30متتصف الليل ثم

ينتم اختينارهم  فنأكثرسنتوات  10 فإ المئة العمرينة نوثإو ذكرفردين  مسحالمجتمع  شمل -3

 .نسرة معيةية كلوذلك من  وا واإللكل من الذكور ( Kish) كش ستخدام جدولإعةوائياً ب

 دلينل سنتخدامإب حتنإ المسنتوى الخنامسالرئيسنية والثاووينة وترميزهنا األوةوة  ليتسج -4

 .(ICATUSالوقت ) ستخدامإبالتصتيف الدولإ الخاص 

وخاصة بين وسبة األمية  رتما إلسجل اليومية، وظراً  ستيماءإل اتنعتمد المسح علإ الباحث  -5

 التساء.

تسنجيل  2فردينة   2معيةنية    1سنتمارات لكنل نسنرة معيةنية )إ ستيماء عدد خمنسإ -6

 الوقت(.

نسنرة اسنبوعياً )وفقناً لحجنم  24بواقع يومياً  بع نسربإجراء المقابلة لحوالإ نرة الباحثقامت   -7

 .اليومية لليوم الساب  للمقابلةاألوةوة  ، ويسأل المبحو /ة عنمحافظة(سكا  كل 

لانما  مسنتوى عنالإ منن الدقنة فنإ ترمينز  ةترميز سجل الوقت مينداوياً بواسنوة الباحثن -8

 .األوةوة

ية موسمية العمل )شهر مارس للربع لتغو (مارس وابريل)ستغرو العمل الميداوإ شهرا  إ  -9

 .األول، شهر ابريل للربع للثاوي(
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 أدوات المسح 1-6

 وهإ:( 2ملح  )ستمارات إلستيماء البياوات إثال   المسحم إستخد 
 

 المعيشية:األسرة  ستمارةإ 1-6-1

معلومنات حنول إلنإ  المعيةنية، وبعنض خصائصنهم، باإلضنافةنفراد األسنرة  حصرتهد  االستمارة 

 بةكل عام. لألسرة  لتعر  علإ الظرو  اإلجتماعية واإلقتصاديةلومستوى الدخل األسرة  لكاتممت

 ستمارة فردية:إ 1-6-2

الذى وقع عليف اإلختينار )المبحنو (، المؤهل تمصيالت عن خصائض المرد شملت نسئلة االستمارة 

 قت. الو إستخدام ساعة كاملة فإ سجل 24وقتف خالل عن كيمية قااء  وتم سؤالف

 

 الوقت:إستمارة تسجيل  1-6-3

 فني إسنتغرقفعلإ معلومات تتعل  باألوةوة التإ قنام بهنا المنرد، والوقنت النذى السجل حتوى ا

الوقت لكل مبحو  علإ مدى نربعة وعةرو  ساعة فنإ  قااء لمعرفة كيميةاألوةوة  هذهب القيام

السناعة الرابعنة صنباحاً إلنإ فتنرات وتم تقسيم اليوم بعد  الساب  مباشرة علإ تاريخ الزيارةاليوم 

   ف الليل ثم ثالثو  دقيقة بعد ذلك.زمتية بوول عةر دقائ  خالل التهار حتإ متتص

 

 األنشطة:ترميز دليل  4 -1-6

 2006عنام  مم المتحدة فنإبإستخدام الوقت الصادر عن األالخاص دليل التصتيف الدولإ إستخدم 

(ICATUS ،)وةوة التي يمكن ن  يقاني فيهنا عامنة السنكا  الوقنت وهو تصتيف موحداً لجميع األ

نرقنام وفقناً لتسلسنل هرمني ويتنألف منن خمسنة  6ساعة فني الينوم وهنو يتكنو  منن  24خالل 

( وقد تم استخدامف حتنإ المسنتوى 15 – 01وةاطاً رئيسياً ) 15مستويات ويام المستوى األول 

 الرئيسية والثاووية. األوةوة فيف  وسجلتالخامس 

 

 :المستخدمة بالمسح المفاهيم األساسية والتعاريف 1-7

   :أنشطة العمل داخل نطاق الحسابات القومية 1-7-1

)العمنل لحسناب الةركات/نشنباه الةنركات، والمؤسسنات غينر  المنتظمتةمل: العمل فنإ القونا  

 ل لحسابالعم األولإ،نوةوة اإلوتاج  المعيةية فإاألسرة  الهادفة للربح والحكومة(، والعمل لحساب

نوةنوة  المعيةنية فنإاألسنرة  غينر األولنإ، العمنل لحسنابنوةنوة اإلوتناج  المعيةية فإاألسرة 

وفيما يلإ  المعيةية فإ توفير الخدمات للحصول علإ الدخل.األسرة  ، العمل لحسابوالبتاء التةييد

 سرد لمحتوى هذه األوةوة:

الحكومة )العمل غير الهادفة للربح و لعمل لحساب الةركات/نشباه الةركات، والمؤسساتا 1-7-1-1

 (:متظمفإ القوا  ال

والمؤسسنات غينر الهادفنة  نشنباه الةنركات، / التإ تؤدى فإ الةركاتاألوةوة  جميعيةمل : 

عنن  التظنربغنض علنإ حند سنواء األجنر  مندفو وغينر  مندفو ربح، والحكومة، كما يةمل العمل لل

برام  التدريب الداخلإ والتدريب فإ ما يةمل ل، كفإ العمالمرد  مكاوةالقوا  الصتاعإ للتةاط و

 خرى.نمكا  العمل ونوةوة 
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 األولإ:نوةوة اإلوتاج  المعيةية فإاألسرة  لعمل لحسابا 1-7-1-2

ةوة اإلوتاجية التنإ تنتم خنارج ووناو المتةنلت كالعمنل فنإ الزراعنة لسند الحاجنة واألتةمل : 

وجمع المتتجات البرية منن  الصيدونوةوة  واألسما ن واألوةوة المرتبوة بتربية الحيواوات والدواج

وشنراء البانائع وبينع المنائض التنات  عتهنا،  المناء تعبئنةالغابات والحمنر ونعمنال التحجينر والتحنت و

نوةوة  المةابهة. وقد يكو  وات األوةوة  وغير ذلك مناألوةوة  التتقل لتأدية هذهإلإ  باإلضافة

 المقاياة.نو  وقد يكو  للبيعاألسرة  حاجةستهال  ولسد لإلاإلوتاج األولي 

 غير األولإ:نوةوة اإلوتاج  المعيةية فإاألسرة  العمل لحساب 1-7-1-3

الباائع وتقديم الخدمات التإ تتم خارج وواو المتةلت بهد  الحصول علنإ نوةوة إوتاج  :تةمل

 والخبنزوالمةنروبات  وتحاير وبيع األطعمنة واللحومالدخل كأوةوة تجهيز وحمظ األطعمة والحبوب 

التوناو  محندودةوبيع المتسوجات والمتتجات الجلدينة، والحنر  المرتبونة بنذلك، والتجنارة تصتيع و

 .العدد صتعوالبيع فإ الةوار  وتتظيف األحذية، واإلعداد والتجهيز و

 :والبتاء التةييدنوةوة  المعيةية فإاألسرة  العمل لحساب 1-7-1-4

سنواء والبتناء التةنييد نوةنوة يخنض ؤديها المةاريع العائلية فيمنا التإ تاألوةوة  جميعتةمل: 

مثنل رص الونوب، األوةنوة نياناً  لتكوين رنس المال الخناص، كمنا تةنملنو  للحصول علإ الدخل

تركيب األلواح الزجاجية، تغوية األرضيات واألسنوح، قونع الزجناج، السنباكة، الندها ، تركينب ورو 

 التوصيالت الكهربائية.مرة األرضيات، والتبليإل، صت الحائإل، التجارة،

 المعيةية فإ توفير الخدمات للحصول علإ الدخل:األسرة  العمل لحساب 1-7-1-5

التإ تؤديها المةاريع العائلية فيما يتعل  بإوتاج الخندمات للحصنول علنإ األوةوة  جميعتةمل:  

الخدمات التجارية تركيب والصياوة، إلصالح، الخدمات اتجار بها، واإلاألغذية  الدخل، والتإ تةمل بيع

 .مدفوعة األجرمتزلية الخدمات اللمهتية، وقل الباائع والركاب، ووا

   أنشطة العمل المنزلى غير مدفوع األجر: 1-7-2

المعيةنية، األسنرة  سنتخدام التهنائإ الخناص داخنللإلاألجنر  مدفوعةتةمل: الخدمات المتزلية غير 

خندمات المجتمنع والكبنار، نو  المعيةية سواء للصغارجر ألفراد األسرة األ مدفوعةخدمات الرعاية غير و

لمحتنوى هنذه وفيمنا يلنإ عنر  األخنرى  المعيةنيةاألسنر  ةووعية( ومسناعدتالمحلإ )الخدمات ال

 .األوةوة

األسنرة  سنتخدام التهنائإ الخناص داخنللإلاألجنر  توفير الخندمات المتزلينة غينر المدفوعنة 1-7-2-1

 :المعيةية

 عمنالً  المعيةنيةاألسنرة  ستخدام التهائإ الخاص داخنللإلاألجر  مدفوعةالخدمات المتزلية غير  تعتبر

النداخل فنإ ووناو وظنام اإلوتاج  )العمل المتزلإ( وليس فيما يتعل  بحد العاماإلوتاج  فيما يتعل  بحد

ونة، العتاينة آخره للمسكن والمتاط  المحيإلإ  التتظيف، والكتسنيااً الحسابات القومية كما تةمل 

 المتزلإ، والتسوو. لتدبيرا نوجفبالمالبس، جميع 
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 المعيةية:األجر ألفراد األسرة  وفيرخدمات الرعاية غير المدفوعةت 1-7-2-2

األسنرة  لرعاية األطمنال والكبنار فنإاألجر  مدفوعةالمتعلقة بالخدمات غير األوةوة  جميعتةمل : 

 المعيةية المرضإ والمعاقين.ألفراد األسرة ة الرعايتوفر يةية للمرد بما فإ ذلك المع

 المعيةية األخرى:ألسر ا ةير خدمات المجتمع المحلإ ومساعدتوف 1-7-2-3

إ فانال عنن المجتمنع المحلننفنراد  ووعية واإللزامية علنإ حند سنواء لمتمعنةتالخدمات ال :تةمل

المعيةنية لألقنارب، ر األسن )مثنل المعيةنية األخنرىلألسر  المقدمةاألجر  مدفوعةالمساعدة غير 

نو  التقابينةنو  متظمنات المهتينةللاألجر  مدفو  ( كما تةمل العمل التووعإ غير واألصدقاء والجيرا

 اإلجتماعية.نو  المدويةنو  السياسية

 التعلم:أنشطة أو  األنشطة التربوية 1-7-3

والمحاضنرات  عندم التمنرغ،نو  التمنرغنسناس  قاإ فإ الصنمو  الدراسنية علنإتالوقت الم: تةمل 

اإلوتقناالت الميول الخاصنة، وووقت المراغ  فصول، ومتزلإمتحاوات، والواجب الالخاصة، والمختبرات، واإل

التربوينة، ونوةنوة األوةنوة  للدراسنة التةنوة. وتعتبنراألخنرى  ذات الصلة بالتعليم، وجميع األشكال

 اً والب، تمثنل الدراسنة وةناطشخصية: من متظور النوةوة  ،كتساب المهارات واألوةوة ذات الصلةإ

 ألوف ال يمكن تموياها لةخض آخر. اً استهالكي

 أنشطة وقت الفراغ: 1-7-4

األماكن الثقافية، والترفيهينة و حاور/ زيارة األحدا وتمع المحلإ والمةاركة فإ المجالتلوس  تةمل:

الرياضننية الداخليننة  األلعنناب فنإاإلشننترا  والرياضنية، الهوايننات، واأللعنناب ونوةنوة التسننلية األخننرى، 

 . وفيما يلإ سرد لمحتوى كل وةاط:الجماهيرىاإلعالم  والخارجية ونوةوة وسائإل

 التلوس والمةاركة فإ المجتمع المحلإ: 1-7-4-1

محددة المامو ، كما غير نو  التحد ، والثرثرة ذات الوابع الةخصإ/اإلجتماعإ بوجف عام: تةمل 

بال النزوار، قنراءة، وكتابنة سنتقإمعنا، الزينارة واألحدا  نو  اكناألمإلإ  تةمل نداء األوةوة/ الذهاب

الثقافية/االجتماعينة للمجتمنع األحندا   ذى الوابع الةخصإ/االجتماعإ، المةاركة فإ خواباتال

 المحلإ.

 األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية:و حاور/ زيارة األحدا  1-7-4-2

افية، والمعار ، مةاهدة العنرو  المسنرحية واألفنالم، زينارة الثقاألماكن نو  األحدا  زيارة :تةمل

المتتزهنات العامنة والحندائ  وحندائ  الحيننوا ، زينارة المالهنإ، المعنار ، المهرجاونات، السننير ، 

 الرياضية. نحدا  األلعاب  ومةاهدة

 :الهوايات، واأللعاب ونوةوة التسلية األخرى 1-7-4-3

والموسنيقإ، والمسنرح، والنرقض)ليس كوظيمنة(، ممارسنة  المعلإ فإ المتو ،اإلشترا  : تةمل

سنتخدام إصنور المةناهير ووهوايات فتينة مثنل جمنع طوابنع البريند، والعمنالت المعدوينة، وبواقنات 

 الهوايات. برام  دراسية في الحصول علإالحاسوب والبرمجة، التسلإ باأللعاب، 
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 خارجية والبرام  ذات الصلة:الرياضية الداخلية والاأللعاب  فإاإلشترا   1-7-4-4

القينام بندور كالرياضنية الداخلينة والخارجينة )لنيس كوظيمنة( األلعاب  المعلإ فإاإلشترا   :تةمل

الرياضنية األلعاب  ب، تجميع وتجهيز معداتيدروالت تمرينالالمدرب، والبحث عن قاعة رياضية، وبرام  

 الرياضية.باأللعاب  فيما يتعل  دورات دراسية الحصول علإالرياضية، األلعاب  كزافإ مر

 الجماهيرى:اإلعالم  وسائإل 1-7-4-5

التليمزينو   ، مةناهدة(والتعليم،لإ وجنف التحديند بالعمنلتتعل  ع الالتي )القراءة نوةوة  :تةمل

تكتولوجينا الحاسنوب )لنيس إسنتخدام  الراديو واألجهزة السنمعية األخنرى،إلإ  اإلستما  والميديو،

)لننيس  المكتبننةإلننإ  عمننل، والتعلننيم، والتنندبير المتزلننإ، والتسننوو(، الننذهاببالتحدينند ألغننرا  ال

 بالتحديد ألغرا  العمل، والتعلم(. 

 :يةالرعاية والعناية الشخص 1-7-5

إلنإ  : التنوم، واألكنل، والخلنودمثنل حتياجنات البيولوجينةباإلوالخاصنة الالزمة للمنرد األوةوة  :تةمل

 ،التنو  منن الرعاينة تلقإ هنذانو  الةخصية والصحية والعتاية الخاصة آخره، القيام بالرعايةإلإ  الراحة

سنترخاء، التأمنل، اإلالراحنة، إلنإ  ية/الديتينة، والخلنوداوالمتعلقة بالرعاية الروحاألوةوة إلإ  باالضافة

 التمكير، والتخويإل. 

 التنقل: 1-7-6

سنتخدام إمختلمة، وذلك بنوةوة  داءألآخر إلإ  نوثإ من مكا نو  وتقال المرد سواء كا  ذكراً إيقصد بف 

 وسائل التتقل المتعددة.

 وسيلة التنقل: 7 -1-7

نية وسيلة للقيام بتةاط التتقل. وتةمل: السير مةنياً علنإ األقندام، وسنائل التقنل م المرد انستخد

رى نخ وسيلة وقل نينو  وسيارات األجرة. كاألتوبيساتالخاصة كالسيارة والدراجة. وسائل التقل العامة 

 غير الوسائل سابقة الذكر.

  :النشاط بأداءالذين قاموا األفراد  نسبة 1-7-8

 .مائةفي العيتة ماروباً نفراد إجمالي علإ  الذين مارسوا التةاط مقسوماً األفراد  عدد

 النشاط: أداءمتوسط الوقت المستخدم فى  1-7-9

 لنإ جمينع األفنراد، بمنا فنيهمسناعة مقسنوماً ع 24الوقت الذى تم قااؤه فإ وةاط معين خالل هو 

              نوةنوة سنتخدم لجمينعالوقنت الم يبلن  إجمناليخالل الينوم، و التةاطهذا الذين لم يمارسوا األفراد 

 .ساعة 24اليوم 

 :للفرد القائم بهالنشاط  أداءمعدل الوقت المستخدم فى 10 -1-7

النذين األفنراد  عندد يإجمناللنإ سناعة مقسنوماً ع 24الوقت الذى تم قااؤه فإ وةاط معين خنالل 

 .فقإل مارسوا التةاط
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 إستخدام الوقتبالخاصة السابقة  األدبيات

 

  نجريتوطتية  ونخرى دوليةدراسات إلإ  هاميتقس تمفقد السابقة بإستخدام الوقت بإستعرا  الدراسات 

 مصر.ب

 :ى وعدد ساعات العمل غير مدفوع األجرلتقدير قيمة العمل المنزل دوليةالدراسات ال 2-1

تجاه السائد هو إستبعاد العمل المتزلإ للتسناء منن تعندادات حتإ نواخر القر  التاسع عةر كا  اإل

لتقدير التات  المحلإ اإلجمالإ فنإ األولي  السكا ، إال ن  بعض االقتصاديين الذين شاركوا فإ التجارب

تحندة األمريكينة خنالل التصنف األول منن القنر  العةنرين قناموا كل من السنويد واوننجلترا والوالينات الم

 وتقدير قيمة هذا العمل. فإ الحسابات القومية،األجر  بمحاوالت إلدراج العمل المتزلإ غير مدفو 

 منف يطريقنة لتقيإلنإ  ومحاولنة الوصنولاألجر  هتمام بممهوم العمل المتزلإ غير مدفو مع زيادة اإل

العنالم فنإ محاولنة تقندير قيمنة العمنل المتزلنإ كجنزء منن اإلحصناءات فقد بدنت العديد منن دول 

         دولننة شننملها بروننام  إحصنناءات التننو  االجتمنناعإ لألمننم المتحنندة فننإ 126الرسننمية فمننن بننين 

الوقت بإوتظنام، والتنإ إستخدام  بإجراء بحو  دول قامتنال من هذه ٪48تاح ن  هتا  إ 2012عام 

نوةوة  مدفو  وغير مدفو  األجر، والذى يتم  فإللمواطتين بين العمل عات اليوم توزيع سا توضح

من هذه الدول قامت بتقدير قيمة ساعات العمنل غينر  ٪42العتاية الةخصية والترفيهية، ون  هتا  

األجر  فقإل من هذه الدول هإ التإ تلتزم بإدراج إحصاءات العمل غير مدفو  ٪7مدفو  األجر، ولكن 

الدول التإ قامت ببحو  إسنتخدام بل  عدد ميلية لتظام الحسابات القومية، وقد فإ حساباتها التك

 :وهذه الدول هي متظمة األمم المتحدةوفقاً لما سجلتف  دولة متقدمة ووامية 35 الوقت

الماويا/ الجزائنر/ اسنتراليا/ بلجيكنا/ البوسنتا/ الهرسنك/ البرازينل/ بلغارينا/ كتندا/ كولومبينا/ كرواتينا/ 

اسننتوويا/ اثيوبيننا/ فتلتنندا/ فروسننا/ كولومبيننا/ جواتيمنناال/ المجننر/ الهتنند/ ايرالتنندا/ اليابننا / جيبننوتإ/ 

ماسيدووا/ المكسيك/ المغرب/ هولتدا/ ويوزيالود/ التروي / روماويا/ صربيا/ اسنباويا/ السنويد/ تركينا/ 

،         2012حتننإ  2009المملكننة المتحنندة/ الواليننات المتحنندة األمريكيننة/ وذلننك خننالل المتننرة مننن 

 (.2012)تقرير األمم المتحدة/ إحصاءات التو  اإلجتماعإ 

 وقند توصنلت هنذه الصـين فنإ 2012قامت بها متظمة األمم المتحندة عنام نخرى  وهتا  دراسة .

سناعات العمنل اليومينة للتسناء إجمالي  من ٪47.1 يمثلاألجر  ن  العمل غير مدفو إلإ  الدراسة

 الصين. فقإل للرجال فإ ٪20.2مقابل 

  والتنإ شناركت فيهنا متظمنة اإلسنكوا )اللجتنة االقتصنادية 2010عنام  بـالعراقالدراسة الخاصة ،

نسرة معيةية فإ ثال  نقناليم، وإتانح منن الدراسنة ن   6048واالجتماعية لغرب ُنسيا(، وشملت 

ور، ٪ للنذك86.3٪ مقابنل 13.7وسبة مساهمة المرنة فإ العمل مدفو  األجر في العراو ال يتعدى 

ون  نغلب الوقت تمايف التساء فإ األعمال المتزلية غير مدفوعة األجر ممنا يعتنإ حرمنا  التسناء 

 من فرص إكتسابهن للمهارات الحياتية مثل التعليم والعمل والثقافة.

  ًبمنظمـة األسنرة  فنإ قاعندة بياوناتاألجنر  مندفو تم حساب متوسإل ساعات العمل غير وعموما

ن  التساء فإ هنذه الندول ونشارت هذه البياوات إلإ (، OECD) ل األوربيةللدو التعاون والتنمية

ساعات اليوم فإ العمل المتزلإ ورعاية األطمال والمستين إجمالي  من ٪20.4 تقايبصمة عامة 

 .2008إلحصاءات هذه الدول عام  وذلك وفقاً فقإل للرجال  ٪9.8والمرضإ والعمل التووعإ مقابل 
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 األجنر  غينر مندفو األجنر نو  مدفو العمل سواء ساعات إجمالي  ن إلإ  وقد توصلت ومس الدراسة

ساعات اليوم للتساء مقابنل إجمالي  من ٪32.6إلإ  تصل (OECD) مجموعة الدول األوربيةفإ 

ساعات اليوم للرجال، ولكتهم نكدوا ن  هذا المتوسإل يتماوت بةدة بنين الندول إجمالي  من 30.8٪

 ٪28.1سناعات الينوم ال يتجناوز إجمنالي  من ٪43إلإ  فإ المكسيك األعااء، فبيتما يصل للتساء

ستخلصنت هنذه إنلماويا والتروي . وقد  فإ كل من ٪29ساعات اليوم فإ بلجيكا وإلإ إجمالي  من

مدفوعنة بنين الرجنال والتسناء نو غينر  مدفوعةإجمالي ساعات العمل سواء  قد تتقاربنوف  الدراسة

نو  فهنإ تمثنل األغلبينةاألجنر  مندفو ات العمنل بة بةده لسناعفإ هذه الدول ولكن تختلف التس

علإ األقل وسبة كبيرة بين الرجال فإ حين تتخمض هذه التسبة بين التساء لصالح ساعات العمل 

ختالفاتهنا بنين إواألجنر  مندفو ن  تم تقدير عدد ساعات العمل مندفو  وغينر  بعدواألجر  غير مدفو 

تقدير قيمة العمل غينر  ةمحاولإلإ  وتقلت الدراساتإال فإ كل دولة، بين التساء والرج يااً نالدول و

 مدفو  األجر. وقد حاول االقتصاديين تقدير هذا العمل بإستخدام ثالثة نساليب وهإ:

 ساعة العمل علإ مستوى الدولة ككل.نجر  ستخدام متوسإلإ -1

مثل الحند األدونإ النذى ينساس نوف  علإ المتظمالعمل فإ القوا  غير نجر  ستخدام متوسإلإ -2

 نى نجر العمل المثيل غير المتخصض.  يدفع فإ الغالب لعمال الخدمات المتزلية

فرصنة العمنل البديلنة وهنذا يعتمند علنإ مهتنة ومسنتوى تعلنيم القنائم بالعمنل نجنر  ستخدامإ -3

نو  بمعتننإ لننو كاوننت السننيدة التننإ قامننت بالعمننل المتزلننإ طبيبننةاألجننر  المتزلننإ غيننر منندفو 

بالعمنل  منا قامنتإذا  السناعة لهنانجنر  مثال تحسب ساعة العمل بالمتزل بما يساوى مهتدسة

األجنر  خارج المتزل. وبالوبع هذا األسنلوب منن الصنعب توبيقنف لتندره تنوفر متوسنإلالمتخصض 

 .التخصصات داخل كل دولة لجميع

 قندرتهنذا وقند  قامت بإستخدام األسلوبين األول والثاوإ فقإل. بذلتلذلك فأغلب المحاوالت التإ 

غينر مندفو  األجنر،  المتزلنإ ( قيمة سناعات العمنلOECDمتظمة التعاو  والتتمية للدول األوربية )

األجر الكلإ لكنل  بإستخدام األسلوب األول فإ التقدير والذى يعتمد علإ متوسإلإلإ نوف وخلصت 

جمنالإ فنإ لمحلنإ اإلالتات  اإجمالي  من ٪38بين األجر  وسبة العمل غير مدفو تتراوح العاملين 

األسنلوب الثناوإ وهنو تقندير قيمنة إستخدام  عتدنما ونجلترا(، إفإ المملكة المتحدة ) ٪75و المجر

 ت وسنبةنفقند تراوحن منتظمال القونا  غينر غير المتخصنض فنإساعة العمل المتزلإ بأجر العامل 

 فإ كوريا، بيتما وصلت جمالإالتات  المحلإ اإلإجمالي من  ٪19 نننبي رنو  األجنل غير المدفنالعم

 جمالإ فإ البرتغال.التات  المحلإ اإلإجمالي  من ٪53إلإ 

 منا هنو القومينة الحسنابات فإاألجر  مدفو  غير العائلإ العمل إلدماجالجهود المبذولة  نحد  ومن 

" سنيتجليتز لجتة" بإسم عر  تقرير بكتابة المعاصرين األكاديميين االقتصاديين كبار من ثالثة بف قام

 علمينة ومؤسسنات جامعنات عندة منن إقتصاد نستاذ( 25) اللجتة هذه ضمت وقد ،2008 عام درص

 االقتصناد فنإ ووبنل جنائزة علنإ الحنائزين وإمارتياسنن سنيتجليتز االقتصنادى قينادة تحنت مرموقة

 منن للتحنول وا اآل آ  قندنونف  تقرينرهم فنإ ذكنروا وقند فيتنوس بول جا  االقتصادى معباالشترا  

 بياونات تنوفير منن البند ثنم ومن البةر، حياة رفاهة قياسإلإ  االقتصادى التات  قياس علإ التركيز
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* OECD Family Database: "Time use for Work, Care and other, day - to - day activities". 

Directorate of Employment and Social Affairs (2008) 

 عنن ودورينة وشناملة مسنتقلة حسابات توفير مع اليومإ لوقتهم األفراد قااء كيمية عن وإحصاءات

 .العائلإ القوا نوةوة 

 ألوربيـةمنظمة التعاون والتنميـة للـدول اقامت بها التإ هامة الدراسة نخيراً الو (OECD)* فنإ

مدفو  األجر بين التسناء  فجوة كبيرة بين ساعات العمل إلإ وجود الدراسة نشارت. وقد 2008عام 

بيتما يصل وصيب الرجل فإ العمل غير مدفو  األجر ال مثعلإ سبيل ال دولة نوربية 18 والرجال فإ

فإ بلجيكنا. نمنا ٪ 16 فإ المكسيك، تتخمض هذه التسبة إلإ من ساعات اليوم ٪30إلإ حوالإ 

 ات اليوم فإ ني ساعنمن إجمال ٪17ن بين نر لهنل مدفو  األجنةللتساء فيتراوح وصيب العمنبالتسب

 كلمنا ارتمعنت درجنة فقإل فإ تركيا. وعموماً فقد ذكرت الدراسة نونف ٪6اويا مقابل وكوريا والتميا وليت

ألجنر، وكلمنا اوخمانت درجنة تقندم الدولة كلما زاد وصيب المرنة من ساعات العمل مدفوعنة اتقدم 

الدولة كلما قل وصيب المرنة من ساعات العمل مدفوعة األجنر وزادت سناعات العمنل الغينر مندفو  

 األجر.

  هنو محاولنة جمنع  ،2000الوقت والتنإ تنم اجراؤهنا عنام إستخدام  عن ولياغبمنالدراسة الخاصة

ل غينر مندفو  األجنر، وكنذلك جمنع بياوات عن عدم المساواة بين الجتسين وخاصة بالتسنبة للعمن

تقندير واقعنإ لحجنم العمالنة إلإ  بياوات عن قواعإ العمل التظامإ وغير التظامإ بهد  الوصول

 وليا.غفإ مت

  توفير البياوات ذات الصلة فقد كاوت نهم نهدافها  2000ام ع جواتيماال فإ نجريتنما الدراسة التإ

قينام الحكومنة برسنم سياسنات  هند جواتيمناال ب ة فإيالمعية بالظرو بالسياسات فيما يتعل  

ةنا  القانايا المتعلقنة بسنلو  تكإلبصورة نشنمل ستراتيجيات للحد من المقر مع محاولة القيام إو

حتياجنات منن العمل وكيف يمكن تووير سياسات الحكومنة فيمنا يتعلن  بوضنع بنرام  للتوظينف واإل

 األساسية.المكووات 

  لقياس وتحلينل الوقنت النذى يقانيةنجريت  2000الوقت عام م إستخدا عن جنوب أفريقيادراسة 

بنين التسناء األجنر  مندفو  وغينر مندفو وفير المعلومنات عنن توزينع العمنل لتن من يوم ألخر،األفراد 

فإ الحسابات القومينة منع محاولنة إكتسناب األجر  دماج قيمة الوقت غير مدفو إوالرجال، لمحاولة 

العرضنإ وكنذلك العمنل فنإ القونا  الغينر نو    والعمنل المؤقنتالمزيد من المهم حول عمل الكما

 .متظم

 الوقت، إستخدام  لتوفير بياوات عن 1999/2000لعام  فلسطين وهتا  ايااً الدراسة الخاصة بدولة

وةاط مدفو  وغير مدفو  األجنر، وكنذلك إلإ  ونووا  التةاط الذى يقوم بف الملسويتين مع تصتيمف

وقنت المنراغ نوةنوة  فنإالمسنتغرو والوقنت  عمنلفإ البحث عن  ولو نمااه المتعالوقت الذى 

 المستتر. ورعاية األطمال والمستين وهو ما يسمإ بالمعلومات المتعلقة باإلقتصاد

  مندفو  لتقندير سناعات العمنل  1999عام  كوريا جمهوريةفإ  نجريتيااً تلك التإ نمن الدراسات

 العمرللتو  وفئات وفقاً  ألوةوة الخاصة بالعتاية الةخصيةونوةوة وقت المراغ وااألجر  وغير مدفو 

  الدراسة ايااً تقندير قيمنة عمنل المنرنة غينر مندفو  األجنر، وذلنك للسكا ، وكا  من ضمن نهدا

الرجنل والمنرنة العمنل المتزلنإ لتحقين  اقتسنام لرسم السياسات العامة إلستخدام الوقنت مثنل 

 فإ المتاط  الريمية.األجر  مدفو وزيع العمل جتسين والعدالة فإ تالمساواة بين ال
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  األفراد  الوقت وتوزيعف علإم اإستخد للتعر  علإ كيمية 1999 نيوزيلندافإ  نجريتالدراسة التإ

 الجوهرية بين المئات المختلمة للسكا  فإ االختالفاتستة فأكثر، وتحديد  12 البالغين في األعمار

 إدخال قيمة العمنل المتزلنإ غينر مندفو بالحسابات القومية وظام  توويرم الوقت، ومحاولة اإستخد

 جمالإ.فإ التات  المحلإ اإلاألجر 

  بغنر  الرصند الكامنل للمؤشنرات الوطتينة السنتوية ومتهنا 1999عنام  عمـاندراسنة فنإ نجريت 

المرد للوقت بغر  التحليل االجتماعإ واالقتصادى، وعلإ سبيل المثال حساب اإلوتاجية إستخدام 

 القوا  الغير متظم واألوةوة االقتصادية الخاصة بالمرنة.وحجم 

 ستتباط متهجينة لتقندير قيمنة العمنل غينر مندفو إ، بهد  1998عام  بالهند نجريت لدراسة التإا 

عن توزيع العمل بنين مكتملة بياوات إلإ  حساب تابع، والوصولمن خالل فإ االقتصاد  دمجفاألجر و

الوقت إستخدام  يةية لتحقي  العدالة بين الجتسين، وتحليل ومإلالمعاألسرة  المرنة والرجل داخل

لتوظيف. وقند كنا  منن نهندا  المسنح ابرام  للألفراد لمهم طبيعة عملهم ورسم سياسات خاصة 

فنإ والينات مختنارة بالهتند  تينطالوقنت لإلشنخاص القناإسنتخدام  ايااً محاولة جمع وتحليل ومنإل

ة المتداولننة وغيننر المتداولننة بالسننوو الداخلننة فننإ وظننام تقنندير لألوةننوة االقتصنناديإلننإ  للوصننول

تقينيم شنامل لقيمنة إلنإ  إياناً الوصنول الدراسنة، وكا  من نهندا  1993ية لعام الحسابات القوم

 الحسابات القومية فإ حساب تابع مستقل.إلإ  إلضافتفاألجر  العمل غير مدفو 

  المختلمة التإ يقوم بهنا األوةوة  رفةنهدافها مع ت نهمفقد كاو، 1998 عام المكسيكنما دراسة

 الزمتية لكل وةاط. المترةاألشخاص خالل اليوم و

  لمحاولنة بحنث  1998 – 1997للمتنرة  المغربوقت المرنة فإ  كيمية توزيععن دراسة استقصائية

المختلمة لعمل المرنة،  شرا  المرنة فإ الحياة االقتصادية من خالل تحليل متعم  للجواوبإكيمية 

شنتراكها إالثقافية فإ المغرب يمكن ن  تحد من عمالة المنرنة وتقيند منن  الموروثاتبعض ف ن  وكي

المختلمنة التنإ تقنوم بهنا المنرنة،  دوار، وكذلك كيمية قياس وتقييم األالكامل فإ العمل االقتصادى

عينة وتحديد مدى تأثير مساهمة المرنة علنإ التتمينة وعلنإ كافنة األوضنا  الديموجرافينة واالجتما

 واالقتصادية فإ المغرب.

  الدراسنة  2006عنام اإلحصناء  شنعبف –فنإ تقرينر األمنم المتحندة  عرضنهاومن الدراسات التإ تم

لتحديند  فنراد، وكا  من نهم نهدافها قياس نوماط التةناط الينومإ لأل1997عام بإستراليا الخاصة 

 ةصناخإستخدام الوقت  فإالفات االختوكذلك  ،إستخدام الوقت فإ استراليالكيمية الصورة الحالية 

مع عقد مقاروة بين المختارة األخرى  حسب التو  وبعض الخصائضاألجر  لعمل غير مدفو بالتسبة ل

 فنإ نومناطالتي طنرنت التغيرات  معرفةل 1992حث الساب  اجراؤه عام والب 1997وتائ  البحث عام 

 الوقت فإ استراليا.إستخدام 

 ومنس المولنب بانرورة تونوير  تبتنإإلإ  التسويف العالمية قد اتجهت وال يموتتا ن  وذكر ن  الحركة

ت وتانميتف فنإ حسنابات مكملنة للحسنابااألجنر  نساليب تقدير قيمة العمل المتزلإ غينر مندفو 

الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الرابع للمرنة والمتعقد  عالناإلفإ  القومية. وقد تبلور هذا المولب

القينام بتقندير إلنإ  ذى دعا الحكومات والمؤسسنات األكاديمينة والبحثينة، وال1995عام  بكين فإ

للتساء ووةر هذه التتائ  كجزء من آليات مواجهة ظاهرة تأويث المقر، األجر  مدفو  قيمة العمل غير

 وقد ذكر ذلك فإ تقرير 

Beijing Declaration and Platform for Action (1995) 
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  بتوجينف التقند لتظنام الحسنابات القومينة السنائد مؤكنداً  1958عنام  قام كولين كالر  انـجلترافإ       

     اإلوتناج  العنائلإ نمنر ال يمكنن الندفا  عتنف، وقند قندر قيمنة هنذااإلوتناج  ستمرار فإ إسنتبعادن  اإل

 الستة. هذهجمالإ إلونجلترا فإ من التات  المحلإ اإل ٪27بتحو  1956عام 

 

 يةاالقتصناد  ونكننند المكتب القومإ للبحنNational Bureau of Economic Research الواليــــات ب

ستبعاد العمل العائلإ من تقديرات الدخل القومإ يحد بدرجة خويرة إن   المتحــــدة األمـــريكية

البياونات التنإ  تعنديلإال بعند  دقيقنةون  هنذه التقنديرات لنن تصنبح  من مصنداقية تلنك التقنديرات.

بلن  العنائلإ واإلوتناج  بمحاولنة لتقندير قيمنة 1929عنام  زم االقتصنادى كنوزويتتتامتها. هذا وقد قا

 جمالإ.التات  المحلإ اإلإجمالي  من ٪35 حوالي

  مدفو  غير تدال وايتار دالجرين وآخرين بتقدير قيمة العمل المتزلإييك لرقام كل من اي السويدفإ 

 .1929لإ للسويد فإ عام جماتقريباً من التات  المحلإ اإل ٪32بما يعادل األجر 

 الدراسات الخاصة بتقدير قيمة العمل المنزلـى وتقـدير عـدد سـاعات العمـل غيـر مدفوعـة 2-2

 :فى مصراألجر 

خاصة بصمة واألجر  هتا  ودره شديدة فإ الدراسات الخاصة بتقدير عدد ساعات العمل غير مدفو 

 .العمل المتزلإ فإ مصر

 فقنند ، مؤسســة المــرأة الجديــدةبمعرفننة  نجريننتما ومننع ذلننك هتننا  دراسننتين هننامتين نحننده

 2008الجهاز لعام  نجراهبياوات بحث القوى العاملة الذى  )د/ سلوى العتترى(    ستخدمت الباحثةإ

، واستواعت الباحثة المقاروة بين متوسإل ساعات العمل للنذكور 2012ووتائ  البحث التتبعإ لعام 

إجمالي التات  القومإ إلإ  األجر، وحساب وسبتف ر مدفو ، وتقدير قيمة العمل المتزلإ غيوا واإل

جمنالإ لكنل اإلاألجنر  متوسنإلإسنتخدام  جمالإ بإستخدام نسلوب التقدير األول والثاوإ وهمنااإل

العمنل نسناس نجنر  مل فإ القوا  غير الرسمإ علإاالعنجر  العاملين فإ مصر، والثاوإ متوسإل

  المثيل غير المتخصض.

          بلنن األجننر للتسنناء  منندفو الدراسننة ن  متوسننإل سنناعات العمننل  هننذه وكننا  مننن نهننم وتننائ 

إلنإ  ساعة فإ األسبو  ومتوسإل عدد ساعات العمل فإ المتزل )غير مدفو  األجنر( يصنل 37.15

وردينة العمنل ) ساعة فإ األسبو . ويعتإ هذا ن  التساء فإ مصر تعمل بما هو معرو  بنن 30.25

األجنر نو  ساعات العمل األسبوعي للتسناء فنإ مصنر سنواء مندفو إجمالي  المزدوجة( حيث يصل

وهذا  للرجال. ساعة 53.60ساعة فإ األسبو  مقابل  68.68إلإ  غير مدفو  األجر() داخل المتزل

يموو ما يقوم بف الرجنال، ولكنن جنزء كبينر منن هنذا  عدد ساعات نيعتإ ن  التساء فإ مصر تعمل

 العمل غير مدفو  األجر.

ساعات إجمالي  فقإل من ٪10يةكل األجر  س الدراسة ن  العمل المتزلإ غير مدفو ونثبتت وم

                   سنننوو العمنننل إلنننإ  منننن سننناعات عملهنننم يوجنننف ٪90 بيتمننناالعمنننل األسنننبوعية للرجنننال، 

إجمنالي  منن ٪82.5للتسناء األجنر  العمنل المتزلنإ غينر مندفو  يمثل)عمل بأجر( . وفإ المقابل 

 سوو العمل والذى يعد عمل بأجر.إلإ  وجفيفقإل  ٪17.5مقابل لهن سبوعية ساعات العمل األ

                        قامننت الدراسننة ايانناً بتقنندير قيمننة سنناعات عمننل التسنناء فننإ خنندمات العتايننة بننالمتزل

ملينار  136.4عملهن فإ رعاية األطمال والمسنتين بمبلن   مليار جتيف، وتقدير ساعات 171.2بتحو 
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 2012للسنتة المتتهينة فنإ يولينو األجنر  وبذلك يكو  إجمالي قيمة عمل التساء غير مدفو جتية، 

 جمالإ لتلك الستة.مالإ قيمة التات  المحلإ اإلإجمن  ٪20.4مليار جتية بما يساوى  307.6وحو 

                  بننالمتزلوذلننك للعتايننة األجننر  قنندرت ومننس الدراسننة قيمننة عمننل الرجننال غيننر منندفو كمننا 

مليار جتية لرعاية األطمال والمستين وبنذلك يكنو  إجمنالي عمنل  7.5ووحو  فمليار جتي 28.6بتحو 

ملينار جتينة،  36.1باألطمال والمستين هو نو  سواء للعتاية بالمتزلاألجر لألسرة  غير مدفو  الرجال

 .2012ليو جمالإ لتمس الستة المتتهية فإ يوفقإل من إجمالي التات  المحلإ اإل ٪2.4بما يمثل 

التساء فإ مصنر نو  ن  إجمالي قيمة العمل المتزلإ سواء قام بف الرجالإلإ  وقد خلصت الدراسة

               جمنننالإمنننن إجمننالي التنننات  المحلنننإ اإل ٪22.8ملينننار جتيننف وهنننو يمثنننل  343.7إلنننإ  يصننل

 .2012 عام

 بمعرفة نجريتاألخرى والتإ  نما الدراسة ( منتدى البحوث االقتصاديةERF)  2010ووةرت عام 

       واإلحصنناء الننذى نجننراه الجهنناز المركننزى للتعبئننة العامننة  سننوو العمننلسننتخدمت بياوننات بحننث إو

 Rana. وقد حاولت الباحثة )2006جرى عام نوالذى  لسوو العملوايااً البحث التتبعإ  1998عام 

Hendyوبين العمل فنإ المتنزل ر األج مدفو ن العمل الوقت وتوزيعف بيإستخدام كيمية  ( ن  تدرس

إظهار عدد سناعات علإ ذه الدراسة ركزت هومحاولة معرفة نثر الزواج واإلونجاب علإ هذا التوزيع. 

تتبع العيتة ومعرفة  ةللتساء فإ اليوم وخاصة فإ العمل المتزلإ مع محاولاألجر  العمل غير مدفو 

العمل المتزلإ. نو  نجر بدو نو  العمل بأجرنثر الزواج واإلونجاب فإ توزيع ساعات العمل اليومية بين 

رجنال العيتنة و دم العدالة فإ توزيع الوقت بنين وسناءستخلصت الدراسة وتيجة هامة وهإ عإوقد 

فمإ حين يماإ الرجال نغلب وقتهم فإ العمل مدفو  األجنر، تقانإ التسناء نغلنب وقتهنا فنإ 

بنين األجنر  مندفو دد سناعات العمنل تساوى ععدم العمل غير مدفو  األجر. كما نظهرت الدراسة 

الرجال حتإ المتزوجين متهم ال يقاو  فإ العمل المتزلإ نكثر من ساعتين  ن و ،التساء والرجال

ل نالعم تاعدد ساع ترتمعساعة للتساء. بل ن  المرنة عتدما تتزوج وتتجب  50فإ األسبو  مقابل 

للسنيدة المتزوجنة المتعلمنة ة ناعنس 60منن نكثر إلإ  وتصلساعة فإ األسبو   60إلإ المتزلإ

 ٪60نوالدها. هذا وقد نثبتنت الدراسنة ن  ومذاكرة تعليماً فوو المتوسإل وظراً إلشرافها علإ تعليم 

للقينام  بعند النزواج العمل المتزلإإلإ  العمل بأجر قرر  االوسحاب من سوومن التساء العامالت 

  دير القيمة التقدية للعمل المتزلإ.برعاية المتزل واألبتاء. ولم تحاول هذه الدراسة تق
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 2015الوقت فى مصر إستخدام  مسحتقييم جودة بيانات 

منن مندى دقنة البياونات التأكند الانروري المسح كا  منن  منالواردة  قبل البدء في تحليل البياوات

 قياس:الوقت وذلك عن طري  إستخدام  في استمارةالتي تم جمعها 

إسنتخدام  جمنع بياونات عننإلإ  تهد التي األمم المتحدة بالتسبة للدول  معاييربي  مدى تو -1

 الوقت.

 وابقها مع آراء الخبراء.متوقية التتائ  ومدى ت -2

 نسلوب العمل الميداوي وطرو جمع البياوات. -3

مدى تباين التتائ  بين المحافظات السنت التني تنم جمنع البياونات متهنا وهنل تسنمح التتنائ   -4

 إ مستوى الجمهورية من عدمف.بالتةر عل

 : الوقتإستخدام  مسح لتقييم جودة البياناتمعايير األمم المتحدة مدى تطبيق  3-1

         فننإاإلحصنناء  شننعبة –إدارة الةننئو  االقتصننادية واالجتماعيننة  -قامننت متظمننة األمننم المتحنندة 

إسنتخدام  ا فنإ مسنوحبوضع بعض المعايير لدراسة مندى جنوده البياونات التنإ تنم جمعهن 2006عام 

 الوقت بصمة عامة وهإ:

ستقصناء الخناص بإسنتخدام إلالتي يةملها االمختلمة  تماصيلوالاألوةوة  عددن  ذكرت المتظمة  -1

سنتبيا  اإلإلنإ  االستقصناء. وبنالتظرهنذا وةاط علنإ األقنل فنإ ( 20)عن  ال تقليجب ن  الوقت 

وةاطاً  (202) شمل فنو وجد 2015الخاص بإستخدام الوقت فإ مصر 
(*1)

ولسنهولف التحلينل تنم  ،

رئيسيةمجموعة  15فإ األوةوة  إدماج هذه
(*2)

. 

بنأ  تقسنم األربعنة  2012عنام الوقنت إسنتخدام  نوصت تعليمنات األمنم المتحندة الخاصنة ببحنو   -2

ندو إلنإ  منن وصنف سناعة حتنإ يمكنن الوصنولنقنل  صنغيرةفتنرات إلنإ  وعةرو  ساعة للينوم

كل متها  فتراتإلإ  مسح ن  يكو  تقسيم الوقتال دارةإت لذلك قرر الوقت.إستخدام  فإ صيلاالتم

إلنإ  يمكنن الوصنولدقنائ  حتنإ  عةنركنل  خنالل عما تم عملف يندقائ  ويتم سؤال المبحوث 10

 ستيماء توزيع الوقت اليومإ.إنعلإ درجة من الدقة فإ 

الجهنف المتمنذة    تقنومبنأ (2012عنام )الوقت إستخدام  المتحدة لبحو  األممتعليمات  نيااً  نوصت -3

   بعنضآراء الخبنراء( بمعتنإ ن  هتنا) يسنمإ منا ومع ما يتوقعف الخبراء وه فوتائجبمقاروف للمسح 

علنإ دقنة ووضنوح  دل هنذا ،وتنائ  المسنح منن خناللصنحت هنذه التوقعنات التوقعات للخبراء فإذا 

 من نمثلة ذلك ما يلإ: جمعها  التإ تمالبياوات 

نكبنر األجر  عمال المتزلية غير مدفوعةفإ األ وا اإل تكو  مساهمةيتوقع خبراء السكا  ن   - ن

 .بكثير من مساهمة الذكور فإ هذا التةاط

كنذلك و. تعلنيمهم مسنتوى رتمنا إ منع والحكنومإ المنتظم بالقونا  العاملين وسبة رتما إ - ب

 (،ةسنت 59 - 18العمنر )فئنة فنإ  هنارتماعإ يااً نو وا اإل عن الذكور بين التسبة هذه رتما إ

  ن نساس  علإ (ستة 60 من ونكثر) (، ستف 18 من نقل) رنالعم فئتي فإ تتخمض بيتما

 

 يل األوةوة( دل2(: مالح  )1) *
 (1( جدول )1(: مالح  )2) * 
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كمنا  سنتة 18 منننقنل  ألعمنارفني ا بف األفنراد يعمل ال والحكومإ المتظم بالقوا  العمل

  .فأكثر ستة 60 سن فإ هم من المعاشإلإ  يحال

نوةنوة اإلوتناج  فنإ العمنل  نمثل  المسح بياوات واقع من الحقائ يمكن التأكد من بعض  - ج

 فإ إوا نو  ذكور سواء بها العامليناألفراد  وسبة تكو ( األوةوة المماثلةو الزراعة)األولي 

 القونا  فنإ ةقتصنادىاالاألوةنوة  نهنممنن  الزراعنة أل  وظراً  الحار فإ متها نعلإ الريف

 .األوةوة باقإ عن بف لعاملينا وسبة ترتمع لذلكو الريمإ

 المبحنوثين وقت يةغل والتعلم التعليم وةاط ن  التأكد متها يمكن التإ يااً ن الحقائ  ومن - د

نداء المنرد لهنذا  وسنبة تقنل العمنر هنذا وبعند( سنتة24 – 20) فئة العمر حتإ السن صغار

  .حياتف العملية ويبدن لتةاطا

 

 : طابقهاية النتائج ومدى تمنطق 3-2

 هـاترجمتوالتى تـم  المنطقية الحقائق من العديدأتضح أن هناك  مسحلا بياناتإستعراض ب

 مثل: واقعية حصاءاتإل

 انيهايق التنإ السناعات عندد نضنعا  ثالثنةاألجنر  عمال المتزليف غير مدفوعنةفإ األ وا اإل ايتق 

مقابنل  ونا سناعات لإل سنت فني الينوم متوسإل عدد سناعات العمنلإذ بل  العمل  هذا فإ الذكور

 دقيقة للذكور. 42ساعة و

  الحكومف والةركات( الحاصلين علإ تعليم فنوو الثناووى  فإ القوا  المتظم ينعاملال بةوستمثل(

نو  مينيناألة بيتمنا وجند ن  وسنب ،ونا منن اإل ٪16من الذكور وحوالإ  ٪35حوالإ أعلإ وجامعإ ف

اغلنبهم منن  و قند يكنو ،من الذكور علإ الترتينب ٪11، ٪6القادرو  علإ القراءه والكتابف ال تتعدى 

نو  األميات وا اإل ةتكاد تتعدم وسبو. (عمال وظافةو  السعاهالخدمات المعاووة )فإ وظيمة العاملين 

معظم العناملو    ن اً يانعملن فإ هذا القوا . وتؤكد البياوات تإ تالالقراءه والكتابف ال نعستومن ي

 .(ستة 60-18) رفي فئة العم فإ القوا  المتظم

 المننتظم القوننا  فننإ للعمننل ةالموجهنن العمننل سنناعات عنندد علننإ لتعلننيما رنثنن اً ياننن تاننحا          

حنوالإ خمنس  ويكتنب يقنرن منن يقانإ فمنثالً  ،المنرد تعلنيم مسنتوىل وفقاً ( والةركات الحكومة)

 علنإ الحاصنل للمنرد بالتسنبة سبع ساعات حوالإإلإ  ترتمع المتظم لقوا با العمل فإ ساعات

 .جامعإ مؤهل

  الزراعنف / الصنيد/ التعندين ) نوةوة اإلوتناج األولني فإ الذكور من العاملين ٪30.4  نتظهر البياوات

ة والكتابنة يعملنو  فنإ اءيعرفو  القرالذين العاملين من الذكور  ٪12.9و نيمن األمي شابف ذلك(وما 

فقنإل.  ٪3.3األولني  ن فنإ هنذا التةناطن النذكور العناملييبيتما تصل وسنبة الجنامعي ،هذا التةاط

فنإ هنذا  وسنبة العنامالت تمثلال حيث  فإ هذا التةاط وا اإل عملعلإ تتوب  ومس المالحظة 

منن جملنة  ٪17.5فني الحانر مقابنل  من جملة العامالت ٪1سوى متوقع هو وكما األولي  التةاط

 فإ الريف. العامالت
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  حينث وجند ن  وسنبة النذكور النذين بالتسبة لتةاط التعليم والنتعلم التوقعات  صحةنظهرت البياوات

ور نالذكننإجمننالي  منن ٪79إلننإ  سننتف( تصنل 17 -10التةناط فننإ المئنة العمريننة ) يمارسنو  هننذا

  ،يةرنالعم ةتمس المئل وا اإل المبحوثاتالي نإجم من ٪77.6إلإ  ر وتصلنفإ هذا العمالمبحوثين 

عمنر حينث تنتخمض كبيرة مع تقدم ال درجةوكما هو متوقع تتتاقض وسبة الممارسين لهذا التةاط ب

إلنإ  فنإ ومنس المئنة العمرينة ونا سنتف( ولإل 29-18) فإ فئنة العمنر ٪17.5لإ إ التسبة للذكور

فال تتعدى وسنبة ة ست 30التتاقض للقائمين بهذا التةاط مع تقدم العمر بعد سن  يستمر. و12.2٪

 .وا لإلنو  سواء للذكور ٪2القائمين بهذا التةاط 

 فـى بيانـات مسـح كل هـذ  الحقـائق تؤكـد تـوفر درجـة عاليـة مـن المصـداقية والدقـة 

 .2015الوقت فى مصر إستخدام 

 : أسلوب جمع البيانات وتدقيقها ميدانياً  3-3 
 يعتبنرحينث  األخرى عن المسوح الميداوية الوقتإستخدام  نسلوب جمع البياوات فإ مسح يختلف

 ذات درجنة عالينة منن بياونات علنإ والحصنول المسنح وجناح نسنبابنهنم  نحند البياونات جمع نسلوب

الخبنرة منن علإ مستوى عالي فري  عمل  اريختإ الاروري، لذا كا  من المصداقيةوالدقة و يةةمافال

ينام قلل كنا  مرتمنع المسنتوىتندريب منع إعونائهم مةنابهة سنوح والكماءة وسب  لهم العمل فإ م

، خاصة فإ المتاط  الريميةبين المبحوثين  وظراً إلرتما  وسبة األميةوذلك المسح بإستيماء إستبياوات 

فنإ بتمسنف تر  اإلستبيا  للمبحو  إلستيماءه  وهوجمع البياوات سلوب الثاوإ لاألإستخدام  بدال من

  الوقت المتاسب لف

 حيث يقوممراحل مراقبة الجودة،  ولنالمةر  دوراً هاماً فإ التأكد من جودة البياوات فهو عب يلو

 من ٪10لتسبة المراجعة المعلية طار العيتة، وإضمن  المستهدفةاألسر  دقة إختيارالتحق  من ب

 جودة البياواتوالتحق  من  المختارةلألسرة  تهامن زيارللتأكد  ةالباحثاستوفتها التإ  إلستبياواتا

 تولإ التأكد حيث ميداوية عالية جودة ضما في  متميز دور الميداوإ لمرور المتإلعب اكما  .وإتساقها

 كافة وصول من تأكدلل بياوات ميداوياً ستاإل ومراجعة ،عليف للمته  المتم وفقاً  العيتة ختيارإدقة  من

 السهو نخواء مثل الةائعة األخواء وتقليل كتةا إ سرعة علإ والعمل ،اتللباحث التعليمات

 بعض علإ اإلجابات صحة من  للتحقاألسر  لبعض المقابلة عادةإكما تم ، تساواإل عدمو ،والتسيا 

 حاوره بعض المقابالت مع الباحثةإلإ  ، باإلضافةالجودة لتحقي  شكى ن بها التإنو  المختارة األسئلة

 اوات المسح وبصمة خاصة إستبيا  الوقت.تبيسإستيمائها إلإلقائها لإلسئلة وللتأكد من طريقة 

 : تباين النتائج بين المحافظات 3-4

 : معدل اإلستجابة 1–4– 3

، جراء المقابلة منع الباحثناتإل مبحوثينلاة ستجابإمن مقاييس تقييم العمل الميداوإ معرفة وسبة 

 بنأ علمناً  ٪94.7 بلغنتوالتني العيتة المختارة بالمسنح  ألسرستجابة وسبة اإل الجدول التالإيوضح و

منن المبتنإ نو  بأسرة بديلة من ومس المبتإ تستبدلالباحثة مقابلة او ستجابةاإل تالتإ رفااألسر 

األسرة  معكبير حد إلإ  ختيار نسرة بديلة تتةابفإللتأكد من المةر  الميداوإ  ذلك بمعرفةالمجاور و

 األصلية.
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 المبحوثة فىلألسر  نسب االستجابة( 1-3جدول )
 طبقاً للمحافظة 2015الوقت إستخدام  مسح

 

 نسبة االستجابة حجم العينة بالمحافظة االستجابة حاالت عدمعدد  المحافظة

 81.5 480 89 القاهرة

 99.2 240 2 اإلسكندرية

 95،6 840 37 الدقهلية

 99.9 720 1 الغربية

 92.3 600 46 المنيا

 98.2 600 11 سوهاج

 94.7 3480 186 الجملة
 

 :األخطاء اإلحصائية 3-4-2

إسنتخدام وذلنك وتيجنة باألخوناء اإلحصنائية كغينره منن المسنوح بالعيتنة تتأثر بياوات هنذا المسنح 

ظهور فروو عن فمن الوبيعي لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك  لالةام وعدم استخدام الحصر اتعيتال

وقند تنم إحتسناب وتيجة نخوناء المعايتنة  المسوحالقيم الحقيقية التإ وتوقع الحصول عليها من خالل 

لة فنإ كال توجند مةننونف  تائ  حساب التباينو ونظهرت ،الوقتإستخدام  مسحالتباين ألهم مؤشرات 

     .مهوريةجالوةر البياوات علإ مستوى 

 

 المختلفةاألنشطة  تباين الوقت المستخدم في( 2-3جدول )

 االنشطة
قيمة التقدير 

 بالدقائق
الخطأ 
 المعيارى

٪95فترة الثقة  معامل  
 االختالف

العدد غير 
 الحد األعلى الحد األدنى المرجح

العمــــل لحســــاب الشــــركات/ أشــــبا  
الشـــركات والمؤسســـات غيـــر الهادفـــة 

 كومةللربح والح
53 3.1 46.7 58.8 0.058 6895 

 المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب
 األوليأنشطة اإلنتاج 

28 2.3 23.1 32.1 0.082 6895 

 المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب
 غير األوليأنشطة اإلنتاج 

10 1.2 7.7 12.3 0.118 6895 

 المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب
 التشييدأنشطة 

14 1.4 10.8 16.4 0.105 6895 

المعيشــية فــي األســرة  العمــل لحســاب
 توفير الخدمات للحصول علي الدخل

53 2.7 47.3 57.9 0.051 6895 

العمل فى تـوفير الخـدمات المنزليـة غيـر 
لإلســـتخدام النهـــائي األجـــر  المدفوعـــة

 المعيشيةاألسرة  الخاص داخل
147 1.6 144.2 150.7 0.011 6895 

منح الرعاية غير  العمل فى توفير خدمات
 المعيشيةاألجر ألفراد األسرة  المدفوعة

30 1.4 26.8 32.3 0.048 6895 

ـــع  ـــوفير خـــدمات المجتم ـــى ت العمـــل ف
ــي ومســاعدتة المعيشــية لألســر  المحل

 األخرى
7 0.7 5.7 8.4 0.097 6895 

 6895 0.046 75.3 62.7 3.2 69 التعليم والتعلم

 6895 0.021 136.1 125.4 2.7 131 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

الثقافية األماكن  /األحداث  حضور / زيارة
 والترفيهية والرياضية

2 0.6 0.3 2.8 0.399 6895 

الهوايـــات واأللعـــاب وأنشـــطة التســـلية 
 األخرى

5 0.5 4.2 6.3 0.098 6895 

الرياضـية الداخليـة األلعاب  اإلشتراك في
 والخارجية والبرامج ذات الصلة

6 0.5 4.5 6.5 0.092 6895 

 6895 0.023 117.4 107 2.6 112 وسائط اإلعالم الجماهيري

 6895 0.005 782.3 767.9 3.7 775 الرعاية والعناية الشخصية
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 الخصائص الخلفية للمبحوثين

 مقابلتهم وتةمل التو  والسن تلمبحوثين الذين تملالخصائض األساسية بعض يعر  هذا المصل 

 والعملية. الزواجية و التعليميةومحل اإلقامة واياا الحالة 

 نسبة النوع للمبحوثين: 4-1

إختينار لمتهجية المسنح فقند تنم اً وفق

بإسنننتخدام جنننداول )كنننش ذكنننر ونوثنننإ 

Kesh)فني عيتنة  ةمعيةني ةمن كنل نسنر

 وفقناً العيتنة توزينع لنذلك وجند ن  المسح. 

فنإ  عدم وجود ني اختالفاتلتو  يعكس ل

لكننل  ٪50د ووسننب اإلوننا  والننذكور )اعنندن

متهمنننا تقريبننناً( سنننواء علنننإ مسنننتوى 

علننإ مسننتوى كننل العيتننة نو  إجمننالإ

 .(1-4دول )وهذا ما يوضحة ج محافظف
 

 التوزيع العمرى للمبحوثين:  4-2

 علإ مستوى إجمنالإوف (، فتجد ن64 -10) المبحوثين وفقاً لمئات السن  يعر  الجدول نيااً توزيع

                    فنننإ فئنننة العمنننر ٪22.3( وةسنننت 17-10) العمنننر ةيقنننع فنننإ فئنننمنننن المبحنننوثين  ٪15.9العيتنننة 

فئة  فإ ٪16.4إلإ  ، ثم تتخمض التسبة قليالَ لتصلة(ست39-30) فإ فئة العمر ٪20.1،(ستة18-29)

إلنإ  ( وتسنتمر فنإ اإلوخمنا  لتصنلسنتة 59-50العمنر )فئة  فإ ٪13.1( وإلإ ستة 49-40) العمر

العمر منن فئة  ج ن استتتإيمكن  بصمة عامة(. وستة 64-60العمر )فئة  فإالعيتة  من إجمالإ 12.2٪

فئنة  وهم منن يمثلنو  ةمن إجمالإ العيت ٪71.9إلإ  تمثيليهاوسبة  تصل (ةست 59نقل من إلإ  18)

علنإ  فنإ التوزينع العمنرى للمبحنوثين ةالعمل األساسية. علماً بإ  هتا  بعنض اإلختالفنات المحندود

 .اإلختالفات بين محافظف ونخرى محدودفإ  مستوى مستوى كل محافظف وعموماً 
 

 محل االقامه )حضر/ ريف(: 4-3

ني ال منن المحافظنات الحانرية  ةواألسكتدري ةالقاهر تعتبر ،)حار/ ريف( ةلمحل اإلقام ةنما بالتسب

وسنبة  والمتيا وسنوهاج فتجند ن  الغربيةوالدقهلية  المحافظات وهإباقي . نما يوجد بها متاط  ريمية
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 التوزيع النسبي للمبحوثين وفقاً للحالة التعليمية

 اإلبتدائية المرحلة أتم وتسرب التحق للمدرسة يذهب لم

 المتوسط فوق الثانوية المرحله أتم اإلعدادية المرحله أتم

 فأعلى جامعى

المبحننوثين/ المبحوثننات مننن الريننف نكبننر 

العيتننة  قلننيالً مننن الحاننر وعمومنناً فننإ 

السنننكا  فنننإ كنننل تتتاسنننب منننع عننندد 

                  محافظنننننف حسنننننب الحانننننر والرينننننف 

self- Weighted  كما سب  ن  ذكرونا فنإ

فإ المصل األول من  ةالجزء الخاص بالعيت

/ المبحنوثينوسنبة  كاونت. لنذلك ةالدراس

المبحوثننات مننن الريننف فننإ المحافظننات 

فننإ  ٪71.5تتننراوح بننين  ةاألربننع المننذكور

فنننإ كنننل منننن  ٪60وحنننوالإ  ةالدقهليننن

 .ةفإ محافظف الغربي ٪66.7وبلغت سوهاج والمتيا 
 

 الحاله التعليميه للمبحوثين: 4-4

 ةبالتسنننب ف( نوننن1-4يوضنننح جننندول ) 

 ٪20والإ فننإ  هتننا  حننالعيتننة  إلجمننالإ

نمينين ولنم يسنب  لهنم العيتنة  من نفنراد

إلنإ  ةهنذا باإلضناف ةالمدرسإلإ  الذهاب

ولكتف تسنرب  ةالمدرسإلإ  ذهب 12.4٪

 . ولكنن هتنا ةاإلبتدائينالمرحلنة  ينتمولم 

نمننا مننن  ةاإلبتدائينن ةالمرحلنن نتمننوا 13.2٪

 فتسنبتهم تصنل ةاإلعدادين ةالمرحلن نتموا

 للتصنن ةوترتمننع هننذه التسننب ٪10.3إلننإ 

المرحلننة  نتننملمننن  ةبالتسننب ٪27.9إلننإ 

 نتنممنن إ  فإ حنين  ٪3.7فال تتعدى وسبتهم  ةالثاوويالمرحلة  نما من حصل علإ دبلوم بعد ةالثاووي

 .ةعلإ مستوى إجمالإ العيت وذلك ،٪12.4إلإ  التعليم الجامعإ فأعلإ تصل وسبتهم

فهتنا  المحافظنة  ا  علنإ مسنتوىإوننو  للمستوى التعليمإ للمبحوثين سواء ذكنور ةنما بالتسب 

يليها األسكتدريف  ةحيث يرتمع المستوى التعليمإ للمبحوثين فإ القاهر –كما هو متوقع  -فروو كبيرة

والمتيا وسوهاج وهو ما يعكس المسنتوى التعليمنإ الغربية والدقهلية  كل منعن بمارو معتوى  وذلك

                          التعلنيم الجنامعإ فنأعلإ تصننل نتننممنن  وسنبةن   العنام للسنكا  فنإ هنذه المحافظننات فتجند منثالً 

الدقهلينة  فنإ ٪14فإ األسنكتدريف ولكتهنا ال تتعندى  ٪19.2إلإ  تتخمض قليالً القاهرة  فإ ٪23إلإ 

فإ سوهاج وهو يتمةإ مع ما هو متوقع من  ٪7.2 ،فإ المتيا ٪9.6وحوالإ الغربية فإ  ٪8وحوالإ 

 واإلسكتدريف بالمقاروف بباقإ المحافظات.القاهرة  علإ التعليم الجامعإ فإاإلهتمام بالحصول  ةزياد
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 التوزيع النسبي للمبحوثين وفقاً للحالة الزواجية

 متزوج/ عقد قران لم يتزوج أقل من السن 

 مطلق/ منفصل أرمل

وسننبة  تننتخمضوبننالوبع فننإ المقابننل 

 ةالمدرسننإلننإ  والننذين لننم يننذهبوا ةاألمينن

 ةبالمقارون ةواألسنكتدريالقاهرة  مولقاَ فإ

 ٪9.3ببنناقإ المحافظننات فهننإ ال تتعنندى 

 ةفننإ األسننكتدري ٪13.1و القنناهرة  فننإ

الدقهلينننة  فنننإ ٪18.1إلنننإ  بيتمنننا تصنننل

 وتزيد مره نخرى لتصلالغربية فإ  ٪19.2و

فنإ  ٪31.9فنإ المتينا وإلنإ  ٪24.6إلإ 

 سوهاج.

وعمومننا فاإلختالفننات بننين المحافظننات 

التعلنننيم مرحلنننة  نتمنننوامنننن وسنننبة  فنننإ

وحوالإ القاهرة  فإ ٪14.7 ،فإ سوهاج ٪13.5و  ةفإ الغربي ٪16 فقد بلغت ةتعتبر محدود ةاإلبتدائي

 .الدقهليةو ةفإ كل من اإلسكتدري 10٪

ترتمع فإ المحافظنات الريمينة  -كما هو متوقع –التعليم الثاووى فهإ مرحلة  نتموالمن  ةنما بالتسب

وسنبة  وظنراً إل  نكبنر ٪22.8إلنإ  منثالً القناهرة  بيتما تتخمض فإ ٪28.5( والمتيا ٪34مثل الدقهلية )

 .ةتليها األسكتدرية القاهر ن فأعلإ تقع فإيللمبحوثين الجامعي
 

 الحاله الزواجيه للمبحوثين: 4-5

فإ  ٪62 بين وتتراوحالعيتة  علإ مستوى إجمالإ ٪68 تمثل ينمتزوجالمن المبحوثين وسبة  نكبر

فقد بلغت علإ مستوى  ،من لم يسب  لهم الزواج يليها. الدقهليةفإ محافظف  ٪75 ،ةمحافظف الغربي

منن إجمنالإ  ٪20حنوالإ ل صللتالغربية فإ كل من األسكتدريف و وتزيد ٪17.4حوالإ العيتة  إجمالإ

 .٪13.5لتصل إلإ الدقهلية  نقل مستوياتها فإإلإ  المبحوثين فإ كل محافظف ولكتها تتخمض

ال بأس بها من المبحوثين نقل من وسبة  فإ  هتا  ة(ست 64-10)شملت السكا  العيتة  ووظراً أل 

إلإ  تتخمضالعيتة  إلجمالإ ٪10حوالإ ل ةوقد وصلت هذه التسب السن القاوووي المسموح بف للزواج

 .٪11.5بمحافظة الغربية التسب نعلإ بيتما تقع  ة( فإ األسكتدري٪6.7نقل مستوياتها )

جمنالي المحافظنات وتتنراوح وسنبتهم فني إل ٪0.6ال تتعندى وعموماً فتسبف المولقين/ المولقات 
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 التوزيع النسبي للمبحوثين وفقاً للحالة العملية

 يعمل لحسابه واليستخدم يعمل بأجر

 يعمل لدى االسر  بدون أجر صاحب عمل ويدير 

 يعمل لدى الغير بدون أجر

 ٪5فني سنوهاج،  ٪2.8وتتراوح التسب بين  ٪3.6رامل أللغت وسبة اوب ، ٪1.3، ٪0.4بين المحافظات 

 .باإلسكتدرية
 

 الحاله العمليه للمبحوثين: 4-6

                   وتتننراوحالعيتننة  مننن إجمننالإ ٪68إلننإ  العنناملين بننأجر وصننلتوسننبة  ( ن 1-4يوضننح جنندول )

قد يرجع ذلنك إلرتمنا  مسنتوى وفي محافظة سوهاج،  ٪62 ،ةاألسكتدريالقاهرة و فإ  ٪77 - 75بين 

صاحب عمنل وينديره فقند تقاربنت نو  لمن يعمل لحسابف ةالتعليم فإ القاهرة واألسكتدرية نما بالتسب

صناحب عمنل وينديره فنإ وسبف بلغت  و العيتة من إجمالإ ٪14-13حد كبير وتتراوح بين إلإ  التسب

إلنإ  وقند يرجنع ذلنكالغربية فظف لمن يعمل لحسابف فإ محاوومس التسبة ( ٪17)الدقهلية  محافظة

 نصنحابنوهم نو  إتجاه المبحوثين األقل تعليما للعمل لحسابهم الخاص سواء نكا  هذا العمل بممردهم

 العمنلإلنإ  نيصاحب عمل ويديره( بيتمنا يتجنف نغلنب الجنامعي) آخرين العمل ولديهم عمال وموظمين

 . ةريواألسكتدالقاهرة  فإ محافظتإ وهو ما يظهر جلياً بأجر 

فنإ كنل منن  ٪1وتقنل عنن  ةبدو  نجنر محندوده للغاين ةمن يعمل لدى األسروسبة  واخيراً وجد ن 

          الدقهليننة  مثنل األخنرىبيتمنا ترتمنع بةننكل واضنح فنإ المحافظننات  ةواألسننكتدريالقناهرة  محنافظتإ

. وهنو نمنر ٪2.1ربينة الغالخاصنف بمحافظنف  ة( واخيراً  التسنب٪4.8( يليها المتيا )٪9( وسوهاج )7.2٪)

منن السنكا  القناطتين بنالريف ومنتهم منن  ةعالينوسبة  متوقع وظراً أل  هذه المحافظات تحتوى علإ

 بدو  نجر. ةيعمل لحساب األسر
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 ةاإلقتصاديواإلجتماعية  التوزيع النسبى للمبحوثين وفقًأ لبعض الخصائص (1-4جدول )

االجتماعية  الخصائص
 واالقتصادية

 اإلجمالى لمحافظها

 العدد ٪ سوهاج المنيا الغربيه الدقهلية األسكندريه القاهر 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن

 3466 50.0 49.9 49.7 50.1 50.0 50.0 50.1 ذكور

 3470 50.0 50.1 50.3 49.9 50.0 50.0 49.9 إناث

 نــــــــــــــــــــــــالسفئات 

10-17 14.5 9.0 12.7 18.7 18.6 18.1 15.9 1101 

18-29 15.7 21.5 22.8 19.0 24.5 28.8 22.3 1545 

30-39 17.6 18.8 22.5 18.6 18.9 22.2 20.1 1393 

40-49 17.6 18.5 15.0 19.9 16.5 12.1 16.4 1136 

50-59 14.9 14.2 13.8 16.3 12.7 8.4 13.1 912 

60-64 19.8 18.1 13.1 8.6 8.8 10.5 12.2 849 

 محل االقامه )حضر/ ريف(

 3343 48.2 40.1 40.1 33.3 28.5 100 100 حضر

 3593 51.8 59.9 59.9 66.7 71.5 - - ريف

 ـــــــةـــــــــالحاله التعليمي

 1407 20.3 31.9 24.6 19.2 18.1 13.1 9.3 لم يذهب للمدرسة

 859 12.4 9.8 11.0 15.0 12.1 9.8 15.2 التحق وتسرب

 914 13.2 13.5 14.1 16.0 9.8 10.2 14.7 ة اإلبتدائيةأتم المرحل

 711 10.3 11.6 9.5 11.3 8.2 12.3 10.4 اإلعداديةالمرحلة  أتم

 1932 27.9 22.3 28.5 26.9 34.0 31.3 22.8 الثانويةالمرحلة  أتم

 254 3.7 3.8 2.7 3.5 3.7 4.2 4.7 فوق المتوسط

 859 12.4 7.2 9.6 7.9 14.0 19.2 23.0 جامعى فأعلى

 ـــــــــــــــــةالحاله الزواجي

 683 9.8 11.0 11.4 11.5 7.9 6.7 9.2 أقل من السن

 1210 17.4 18.6 17.5 20.4 13.5 20.0 17.1 لم يتزوج

 13 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 - - عقد قران

 4727 68.2 67.2 67.3 62.8 75.0 67.3 66.8 متزوج

 13 0.2 - 0.1 0.2 - 0.2 0.8 منفصل

 40 0.6 0.4 0.4 0.6 0.4 0.8 1.3 مطلق

 250 3.6 2.8 3.0 4.3 3.0 5.0 4.8 أرمل

 ـــــــــــــــــةالحاله العملي

 1922 68.3 62.2 67.7 73.5 64.1 77.0 75.3 يعمل بأجر

 386 13.7 13.1 14.9 16.8 11.4 11.2 15.0 يعمل لحسابه واليستخدم

 362 12.9 15.5 12.5 7.5 17.0 11.2 8.8 صاحب عمل ويدير 

ــدون  ــدى االســر  ب يعمــل ل
 أجر

0.9 0.5 7.2 2.1 4.8 9.0 5.0 141 

 4 0.1 0.2 0.2 - 0.3 - - يعمل لدى الغير بدون أجر

 6936 100 100 100 100 100 100 100 االجمالى
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معدل الوقت المستخدم في أنشطة العمل داخل 
 نطاق الحسابات القومية وفقاً للنوع

 األناث الذكور

 2015مصر الوقت فى إستخدام  النتائج الرئيسية لمسح

 

 (1*)العينة:إجمالي  على مستوىاالختالفات في استخدام الوقت  5-1

 

  أنشطة العمل داخل نطاق الحسابات القومية: 5-1-1

في نوةوة العمل داخل وواو الحسابات القومية للنذكور بنين  يتراوح معدل الوقت المستخدم

عندا نوةنوة التةنييد والبتناء  ( سناعات لإلونا  فيمنا6 – 3( ساعات يومياً مقبل حنوالي )8 – 6)

هنذا فيصل معدل الوقت إلإ حوالي سناعة ووصنف للتسناء وترتمنع وسنبة األفنراد النذين مارسنوا 

 (% لإلونا 6% للنذكور، 16التةناط التظنامي )حنوالي الذكور واإلوا  في قواعي العمل لكل من 

 .% لإلوا (6% للذكور، 19)حوالي وقوا  الخدمات 
 

  

  :متظمجر فإ القوا  الالعمل بأ 5-1-1-1

دقيقنة فنإ الينوم  58سناعات،  7 معدل الوقت المستخدم للعمنل بنأجر فنإ هنذا القونا  بل 

بنأ  علمناً  .في ومس المئة العمرينة وا دقيقة لإل 25ساعات،  6مقابل  ستوات فأكثر( 10) للذكور

 للنذكور  مالمنتظذات الصنلة بالعمنل لإلوتقناالت  سناعةالهذا الوقت يةمل حوالإ سناعة ووصنف 

دقيقنة منن  44 ياناً ن  هتنا ن. هذا وقد نظهرت وتائ  المسح وا بالتسبة لإل ةمقابل ساعة واحد

 تانح منن المسنحوا .وا لإلنو    ذلك بالتسبة للذكورهذا الوقت يقايها المرد فإ الراحة سواء كا

 ا بلغت التسبةكم ٪16.9تمثل  العيتةذكور إجمالي إلإ  العاملين فإ هذا القوا الذكور ن  وسبة 

  المبحوثات. وا اإل إجمالي من 6.4٪

 

 المعيةية:األسرة  زراعة/صيد/ تعدين/....( لحساب) نوةوة اإلوتاج األولي العمل فإ 5-1-1-2

 دقيقنة فنإ الينوم 35سناعات، 6إلنإ  تصنل عدد ساعات عمنل يقاإ الذكور فإ هذا القوا 

 منن ٪11.9العناملين فنإ هنذا التةناط  رالنذكو يةنكل ،ونا لإل يوميناً  دقيقة 37مقابل ساعتا ، 

 . وا فقإل لإل ٪5 مقابل حوالإ سحعيتف المإجمالي 

 

 :)الصتاعات التحويلية/......نلخ(القوا  الغير نولإ نوةوة العمل لحساب 5-1-1-3

 دقنائ  فنإ الينوم للنذكور 4  سناعات، 8إلنإ  فإ هذا التةناط الوقت المستخدم يصل معدل

عيتنف إجمنالي  منن ٪3.5 يقوم بهذا التةناطمن  وسبة بلغت. وا قة لإلدقي 11 ساعات، 4 مقابل

 .وا من عيتة اإل ٪1.2مقابل  الذكور
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 المعيةية:األسرة  العمل فإ قوا  التةييد والبتاء لحساب 5-1-1-4

فنإ الينوم مقابنل  دقيقنة 24 ،ساعات 8إلإ  يعمل الذكور فإ هذا التةاط لعدد ساعات تصل

وذلك لصعوبة ومةنقة العمنل فنإ قونا  التةنييد والبتناء بالتسنبة  وا دقيقة فقإل لإل 37ساعة، 

                عيتنف النذكور إجمنالي إلنإ  وسنبة النذكور العناملين فنإ هنذا التةناط ال تتعندى. وعمومناً وا لإل

 .وا لإل ٪0.2مقابل  5.3٪

 

 المعيةية:لألسرة  العمل فإ وةاط " الخدمات" للحصول علإ دخل 5-1-1-5

ضنعف منا يقانيف فإ الينوم مقابنل  دقائ  6ساعات،  8حوالإ  ذكور فإ هذا التةاطيقاإ ال

 منن ٪5.8ذكور العيتنة مقابنل إجمالي  من ٪18.6، ويقوم بهذا العمل ساعات، ودقيقتا  4التساء 

 .ستوات فأكثر( 10) لعمرالعيتة فإ فئة ا إوا  إجمالي

 

  األجر: ةأنشطة العمل المنزلى غير مدفوع 5-1-2
 

راوح معدل استخدام الوقت في نوةوة العمل المتزلي غير مدفو  األجر في وةاط الخدمات تي

لإلونا ، ( سناعات 5 – 4المتزلية وخدمات المجتمع المحلي لكل من الذكور واإلوا  إلنإ حنوالي )

 ( ساعة للذكور.3.5 – 2وحوالإ )

 

 المعيةية: األسرة لصالحاألجر  ةالخدمات المتزلية غير مدفوع نوةوة 5-1-2-1

فإ الينوم  دقيقة 57اعات، س 4إلإ  عدد ساعات العمل فإ هذا التةاطكما هو متوقع ترتمع 

 طالعيتة يعملن فإ هذا التةا إوا  من ٪91بأ  علماً  ،للذكور فقإلدقيقة  42ساعة،  مقابل وا لإل

 من الذكور.  ٪26.4مقابل 

 :المعيةيةاألسرة  نفراد لصالحاألجر   غير مدفوكبار نوةوة متح الرعاية لألطمال وال 5-1-2-2
 

دقيقنة  50، مقابنل سناعة،ونا الينوم لإلمن  دقيقة 18يستغرو هذا التةاط حوالإ ساعتا ، 

 فقإل للذكور. ٪7.7مقابل  وا لإل ٪37.1إلإ  صلتبأ  وسبة من يمارس هذا التةاط علماً  للذكور،

 

 المعيةية األخرى:سر األ نوةوة توفير خدمات المجتمع المحلإ ومساعدة 5-1-2-3

علنإ النرغم و ،وا اإلمن  ٪5.9مقابل  ذكورالمن  ٪2ال يعمل فإ هذا التةاط التووعإ سوى 

دقيقنة  37 ساعات فنإ الينوم مقابنل سناعتا ، 4 يقاإ الذكور فإ هذا التةاط حوالإمن ذلك 

بصنورة لنك وذ األجنر غينر مندفو فإ العمل  وا اإل وةغاليرجع ذلك بصمة نساسية إلقد . ووا لإل

وبالتنالإ  الكبناررعاينة األطمنال ولالمعيةية وايااً لألسرة  لتوفير الخدمات المتزليةنكبر من الذكور 

 . قد ال يتوفر الوقت الكافإ لهن لممارسة خدمات المجتمع المحلإ
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 أنشطة التعليم والتعلم: 5-1-3

والنذكور  ونا إلل من اوالتعلم لكتقارب فإ عدد الساعات الموجهة للتعليم وجود نظهر المسح 

   ساعات فإ اليوم. ولكن المروو تتاح فإ وسبة 7علإ السواء. حيث يخصض كل متهما حوالإ 

حوالإ  من يمارس هذا التةاط بالتسبة إلجمالإ العيتة، فمإ حين يمارس وةاط التعليم والتعلم

 س تمانيل، وهنو منا يعكنونا لإل ٪12.3إلنإ  سنتوات فنأكثر( تنتخمض 10من عيتة النذكور ) 20٪

  .وا عن اإل لذكورم اإستكمال تعلي

 

 أنشطة وقت الفراغ: 5-1-4

 والمةاركة فإ المجتمع المحلإ:نوةوة التلوس  5-1-4-1 

وبالتسنبة  العيتنة إونا إجمالي  من ٪73.2ذكور العيتة، وإجمالي  من ٪75.3م بهذا التةاط اق

دقيقنة  43 ،مقابنل سناعتين لنذكورل سناعات 3بلن  حنوالإ فقند هذا التةاط إلإ  للوقت الموجف

 .وا إلل

 

 ة:يالثقافية والترفيهية والرياضاألماكن  زيارةنو  نوةوة حاور 5-1-4-2

 ذكورالن يوجنفو بهنذا التةناط. وا اإل إجمالي من ٪0.7و العيتة، ذكورإجمالي  من ٪1.1يقاي 

دقيقة  16 ات،ساع 3 مقابل ،دقيقة فإ اليوم 52ساعتا ،  بهذا التةاط للقيام ستوات فأكثر( 10)

 .وا لإل

 

 نوةوة الهوايات واأللعاب ونوةوة التسلية األخرى: 5-1-4-3

حننوالإ الننذكور  بهننذا التةنناط، وعمومنناً يسننتغرو وننا اإل مننن ٪2 مننن ذكننور العيتننة، ٪6.3م اقنن

 .وا دقيقة لإل 21مقابل ساعتا ، للقيام بهذا التةاط ساعتين فإ اليوم 

 

 الداخلية والخارجية( والبرام  ذات الصلة:) الرياضية األلعاب فإاإلشترا  نوةوة  5-1-4-4

هنذا لممارسنة  ونا دقيقنة لإل 26دقيقنة فنإ الينوم مقابنل سناعة،  25يوجف الذكور ساعتا ، 

 ٪0.8مقابنل  ذكورالنإجمنالي  مننفقنإل  ٪7 ال يتعندى فينف شنار منن وسنبة بنأ  علمناً  التةاط.

 . اإلوا مقاروة بهتمام من جاوب الذكور االمن عواء الرياضة المزيد وهو ما يعكس إ وا بالتسبة لإل

 

 :الجماهيرىاإلعالم  إلنوةوة التعر  لوسائ 5-1-4-5

وسبة المةاركة فإ هذا  تمعتار

 منن ٪70 حنوالإإلنإ  التةاط لتصل

 منننن ٪74وإلنننإ  ،ذكورالنننإجمنننالي 

. وال توجننند فنننروو ونننا اإلإجمنننالي 

بننين عنندد السنناعات للقيننام  معتويننة

والذكور حيث  ا واإل بهذا التةاط بين

حننوالإ سنناعتا   خصننض كننل متهمننا

 ووصف فإ اليوم لهذا التةاط.

 
 
 
 
 

التأنس 
 والزيارات
2:56 
 د  س

زيارة 
االحداث 
الثقافية 
 والترفيهية

3:01 
 د  س
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2:05 
 د  س

االشتراك 
 في األلعاب

2:19 
 د   س

وسائل 
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 الجماهيري
2:36 

 د   س 

الوقت المستخدم فى أنشطة وقت الفراغ إلجمالي 
 العينة
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 أنشطة العناية والرعاية الشخصية والنوم: 5-1-5
 

التةناط. نمنا بالتسنبة  يقوموا بهذا وا اإلنو  من المبحوثين سواء الذكور ٪100نظهر المسح ن  

 بنفلعدد الساعات المخصصة للقيام 

حيث يستغرو  جداً  طميمةفالمروو 

            سننناعة 13 هنننذا التةننناط حنننوالإ

 بالتسننبة للننذكور المبحننوثينيومينناً 

يوميناً  دقيقنة 48 سناعة، 12مقابل 

هنننذا وقننند نظهنننرت وتنننائ   .ونننا لإل

في الوقت اإلختالفات  بعضالمسح 

وسنننبة منننن فننني نو  المسنننتخدم

لمئننات وفقنناً  يمننارس هننذا التةنناط

)حاننر/ريف( اإلقامننة  السننن ومحننل

 .وا الذكور واإل لكل من

حضر/ ريف(:اإلقامة ) لمحلوفقاً  الوقتإستخدام  فىاإلختالفات  5-2
(*1) 

لسنن اإلختالفنات وفقناً  مننقل  )حار/ ريف(اإلقامة  لمحلاإلختالفات وفقاً  بصمة عامة ن يمكن القول 

العمل فنإ ة ألوةوة الساعات الموجههتا  إختالفات واضحة فإ عدد المبحوثة. وعموماً نو  المبحو 

األولنإ، كنذلك العمنل فنإ وةناط تنوفير نوةنوة اإلوتناج  فنإاألسنرة  لحساب والعمل متظمالقوا  ال

تانح وجنود إومنن واحينة نخنرى لمحنل اإلقامنة. وفقناً  المعيةنيةلألسنرة  خدمات للحصول علإ دخنل

والبتاء  مثل العمل فإ وةاط التةييداألوةوة األخرى  محدودة بين سكا  الحار والريف فإاختالفات 

والتلوس ومةاركة المجتمع المحلنإ وكنذلك وةناط العتاينة األجر لألسرة  ةوتوفير الخدمات غير مدفوع

 .الةخصية

 

 :بين سكان الحضر والريف اإلختالفات فى إستخدم الوقت أوجه

القوا  بالعمل فإ  فإ الريفساعات  7 ساعات فإ الحار مقابل حوالإ 8حوالإ األفراد  يقاإ -1

. بنالريف ٪9 مقابنل الحانر سنكا  منن ٪14 حنوالإ التةاط بهذا قاموا من وسبةغت بلو متظم،ال

 .والريف الحار من كالً  فإاإلوا   وسبة ضعف الذكور وسبة وكاوت

فنإ الينوم  السناعة سناعات ووصنف 5نوةنوة اإلوتناج األولني إلنإ  فإساعات العمل عدد تصل  -2

 .حارال ساعات ووصف فإ اليوم لساكتإ 4لساكتإ الريف مقابل 

 

 

 

 

 

 (2( جدول )1مالح  )(: 1* )

 النوم
9:20 
 د س

األكل 
 والشرب
1:11 
 د  س

النظافة 
والعناية 
 الشخصية

1:58 
 د  س

األنشطة 
 الدينية
1:05 
 د  س

أنشطة 
الراحة 

 واإلسترخاء
1:21 
 د  س

أنشطة ذات 
 صلة اخرى

1:48 
 د  س

الوقت المستخدم فى أنشطة الرعاية والعناية 
 الشخصية
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صنتاعات ) يولناأل غينراإلوتناج ف للعمنل فنإ هنالموجوذلنك لألوةنوة سناعات العمنل  عنددرتمع ي -3

سناعات ووصنف  8إلإ  سلع غير نولية تستخدم لإلستهال  التهائإ داخل األسرة(إوتاج  تحويلية/

 دقيقة فإ الريف. 51ساعات،  5 مقابلفإ اليوم فإ الحار  الساعة

 

تةناط تنوفير الخندمات للحصنول ب فإ الينوم للقينام ساعات ووصف 7الحار حوالإ   اكساي قي -4

 .فإ اليوم لسكا  الريف ساعات ووصف 6علإ دخل مقابل حوالإ 

 :بين سكان الحضر والريف فى إستخدام الوقت هالتشاب أوجه 5-2-1

األسنرة  التةييد والبتناء لحسنابنوةوة  فإيومياً  ساعات 8يقاإ سكا  الحار والريف حوالإ  -1

 المعيةية.

حوالي المعيةيةاألسرة  لصالحاألجر  إونجاز العمل فإ توفير خدمات متزلية غير مدفوعةيستغرو  -2

 ساعات يومياً من سكا  الحار و الريف. 4

 وةاط التعليم والتعلم. فإ اليوم إلونجازساعات  7سكا  الحار والريف حوالإ يوجف  -3

ومةناركة المجتمننع التننلوس  وةناطفنني يوميناً  سناعات 3الحاننر والرينف حننوالإ  سنكا  انيقي -4

 .المحلإ
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 5:30 
 س د

 

 8:30 
 س د

 

 5:51 
 س د

 

 7:37 
 س د

 

 6:31 
 س د

 

27 



 2015مسح إستخدام الوقت 

منن  كناووا ساعة بالتسبة للمبحوثين سنواء 13يستغرو وةاط الرعاية والعتاية الةخصية حوالإ  -5

 .الريفنو  سكا  الحار
 

(1*):لسن المبحوث ونوعهوفقاً  الوقتإستخدام  فىاإلختالفات  5-3
 

وسنبة منن و الوقتإستخدام  للمبحوثين علإسن الفئات ر إختال  التو  ونث حنظهرت وتائ  المس

معينيمارس وةاط 
 

 عمننللل المخصننض الوقننت يتعنندى ال -1

 للنذكور بنأجر المـنظم القطاع فنإ

        واحندة، سناعةالمبحو   سنوفقاً ل

  العمننر مئننةل اليننوم فننإ دقيقننة 29

 قاموا من وسبة صلوت( ستف10-17)

 المئنننة ومنننس فنننإ تةننناطال بهنننذا

 ذكنننور جملنننة منننن ٪0.64 العمرينننة

تعمننل اإلوننا  فنني  ال بيتمننا العيتننة،

 السننن هننذه فننإ المننتظم القوننا 

 وتيجننة متوقننإ نمننر وهننو ،المبكننرة

 ستهن. لصغر

       سناعات لمئنات السنن 8 حنوالإ للذكور متظمالقوا  الالعمل بفإ المستغرو  معدل الوقت بل  -2

بعند عندد سناعات العمنل و عالقة عكسية بين سن المبحنو د يالحظ وجو، و(ستة 49 -18من )

 عدد ساعات العمل للنذكور إذ بلغت ،تجف عدد ساعات العمل وحو اإلوخما تحيث  ةست 50سن 

                   ووسننبة مننن قنناموا بهننذا التةنناط  (سننتة 59 – 50سنناعات لمئننة العمننر ) 7 مننتظمفننإ القوننا  ال

                سناعات،  5إلنإ  ليصنل وخمنا اإليواصنل المئنة العمرينة و لنتمس من جملة ذكور العيتنة 34.5٪

 .وهذا نمر طبيعإ ستف فأكثر 60دقيقة فإ اليوم بالتسبة لمئة العمر  33

فنإ الينوم لهنذا لتةناط،  سناعات 7 -6 سنتة( منن 59 - 18) سننالفئنات فنإ اإلونا   تماي -3

  .العيتةباإلوا   جمالإإمن  ٪6.4عدى تتفإ هذا التةاط ال  نمن يعملوسبة ن  والجدير بالذكر 

 

األسنرة  فنإ العمنل لحسناب في الينوم (ووصف الساعة ساعات 7 - 5) المستغروتراوح الوقت  -4

الخاصنة بتنوفير الخندمات للحصنول األوةوة  اً ونيا األولي غيرأو  أنشطة اإلنتاج األولي فإ

  سنناعات ووصننف ثننال –)سنناعتا   مقابننل( سننتة 17 –10) فئننة العمننرفننإ للننذكور  علننإ دخننل

           مقابنل ستة( 59 - 18) فإ اليوم للذكور فإ األعمار ساعات( 10 - 7) ما بين، ووا الساعة( لإل

 .وا لإلساعات(  4 - 3)
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50 - 59 

60+ 

معدل الوقت المستخدم فى أنشطة القطاع النظامى 
 وفقاً  لفئات السن والنوع بالساعات

 الذكور اإلناث

 (3) جدول( 1) : مالح (1* )
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إلننإ  عنندد السنناعات الموجهننة تتننراوح -5

ــتعلم ــيم وال  ل منننلكنن نشــاط التعل

 (سنناعات 8 – 7) بننين وننا واإل الننذكور

ستة(، 29 – 10العمر ) اتفإ اليوم لمئ

عنندد السنناعات مننع إرتمننا  تننتخمض و

السنننننن حينننننث ال يتجننننناوز الوقنننننت 

 دقيقننة( 29)سنناعتين،     المسننتغرو

سننتة  60) العمريننة للننذكور فننإ المئننة

 لإلونا  فنإ ومنس وتتعدم تماماً  فأكثر(

بيتما كا  نقنل إوخمنا   ،عمريةمئة الال

للنننذكور فنننإ عننندد سننناعات التعلنننيم 

ولإلونا  (، دقيقنة 49سناعة، ) فيهنا يقاإ النذكور، و(ستة39 – 30)   مريةفإ المئة العوالتعلم 

                 فننني هنننذا التةننناط  المسنننتغروحينننث ال يتعننندى الوقنننت  (سنننتة 49 - 40) فنننإ فئنننة العمنننر

لذكور واإلونا  لكل من ا ن  نعلإ وسبة لمن قام بهذا التةاطوالجدير بالذكر  (،دقيقة 29ساعة، )

وهنو نمنر متوقنإ علنإ التنوالإ،  77.6، ٪79.3 ( حينث بلغنتستة17 – 10) فإ المئة العمرية

 كبار السن.مقاروة بالمدارس ساعات نكثر فإ التعليم والتعلم  ةطلب يمايحيث 

 

تنننوفير نوةنننوة  فنننإيقانننإ النننذكور  -6

 الخــدمات المنزليــة غيــر مدفوعــة

ــر  ــائى لإلســتخداماألج  داخــل النه

مننن سنناعتا  نقننل  المعيةننية األســرة

وذلك لجمينع المئنات العمرينة  فإ اليوم

                       فنننأكثر  60فيمنننا عننندا المئنننة العمرينننة 

وتصل وسبة منن دقيقة(  28)ساعتين و

بيتمنا يرتمنع  ،٪26.4قام بهنذا التةناط 

              إلنننننإ ونننننا الوقنننننت المخصنننننض لإل

فإ اليوم وتصنل  ساعات 5 – 4ما بين  

                      ترتمننننننع ،٪91حننننننوالإ لوسننننننبتهن 

 (.ةست 39 - 30) فإ فئة العمر ٪98إلإ 

فإ وةاط توفير الخدمات  من ساعتا  فإ اليومنقل  (ستة 17 – 10العمر ) فئةفإ يقاإ الذكور  -7

وبتسننبة حننوالإ  المعيةننيةاألسننرة  التهننائإ داخننل لإلسننتخداماألجننر  المتزليننة غيننر مدفوعننة

                        سننناعات  3منننا يقنننرب منننن  طفنننإ هنننذا التةنننا المسنننتغرورتمنننع الوقنننت يمنننتهم، بيتمنننا 28٪

  .وا إلمن ا ٪63لحوالي  فإ اليوم (دقيقة 43ساعتا ، )

 

فني نوةنوة سنتة(  49 – 30ألعمنار )ل فنإ الينوم ووصنف سناعات 5 وا اإلتقاإ  بصمة عامةو  -8

لمئنة  سناعات ووصنف 4 إلنإ خمض عندد السناعاتتتنالخدمات المتزلية غير مدفوعة األجنر بيتمنا 

 .فإ اليوم للقيام بهذا التةاط ستة فأكثر( 60لعمر)ا
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6:49 

1:49 

3:39 

2:17 

2:29 

7:56 

6:41 

2:05 

1:29 

5:-- 

10 - 17 

18 - 29 

30 - 39 

40 - 49 

50 - 59 

60+ 
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 فنال توجند يضاً نشاط مشـاهدة التليفزيـون واإلسـتماع للراديـوأوالتآنس  لنشاطبالتسبة  -9

منا بنين سناعتا  إلنإ  فهإ تصل ،وا اإلنو  ء للذكوراسو سن المبحو نو  التو حسب إختالفات 

 .للجميع وثال  ساعات فإ المتوسإل

لكل  ألنشطة العناية والرعاية الشخصيةف هلساعات الموجالعدد جوهرية إختالفات  ال يوجد -10

لهذا يومياً الساعة  ساعة ووصف 12ستف فيقاإ المرد حوالإ  50حتإ سن  وا من الذكور واإل

 فنأكثر(، ةسنت 60لمئنة العمنر ) فإ اليوم للذكور يقةدق 36ساعة،  15إلإ  ترتمع لتصل ،التةاط

  .العمرمن مئة لتمس الفإ اليوم  دقيقة 32عة، سا 14 إلإ وا بيتما تصل لإل

: التعليمية للحالةوفقاً  الوقتإستخدام  فىاإلختالفات  5-4
*(1) 

 المـدفوع( النظـامى العمـل) الشـركات وأشـبا  والشـركات الحكومة لحساب لعملا 5-4-1
 :األجر

 

 للحاصنلين -متوقنع هنو كمنا - نقصناها إلنإ التةناط هذا فإ العاملين وا اإلنو  الذكور وسبة تصل -1

عنالإ  تعلنيماألوةوة  هذه فإ العمل يتولب حيث فأعلإ والجامعإالمتوسإل  فوو تعليم علإ

 الحاصنلين وا اإل من ٪16 وحوالإ الذكور من ٪35 حوالإ ن  ونجد ثم ومن. ما حدإلإ  المستوى

 النذكور منن ٪6 الإحنوهتنا   ذلنك ومنع .التةناط هنذا فنإ يةاركو  تعليم فوو المتوسإل علإ

 ونغلب المتظم التةاط هذا فإ يعملو  والكتابة القراءةب الملمين الذكور من ٪11 وحوالإ األميين

 مننن حتنإنو  األمينات ونا اإل وسنبة بنأ علمناً  "التظافنة عمنالنو  السنعاه" فئنة فنإ نوهنم الظنن

 .المتظم القوا  اهذ فإ للعمل بالتسبة فمعدتم كبير حدإلإ  تعتبر والكتابة القراءةيستوعن 

إلنإ  تقنلات سناع 8إلنإ  األمينين للنذكور المنتظم القونا  فإ العمل ساعات عدد متوسإل يصل -2

 التعلنيم مسنتوى ارتمنا  منع تزيد لكتها والكتابة القراءةللذين يعرفو   دقيقة 46 اتساع 4 حوالإ

 الجامعينة حتنإ االبتدائينة الةنهادة علنإ الحاصلين لذكورل بالتسبة (ساعات 8 – 7) بين لتتراوح

                     تتننراوح (والةننركات الحكومننة) المننتظم القوننا  فننإ العمننل سنناعات ن إلننإ  ذلننك يرجننع وقنند

 .يومياً  ساعات 8 – 7 بين

 دقيقنة 49 سناعات، 6إلنإ  5 بنين ونا لإل المنتظم القونا  فنإ العمنل سناعات متوسنإل تراوحي  -3

 متوسنإل إوخمنا  يرجنع وقد .فأكثر جامعإيم الحاصالت علإ تعل حتي اإلعداديةللحاصالت علإ 

 العمنل علنإ النذكور موافقنةإلنإ  القونا  هنذا فإ الذكور عن وا لإل اليومإ العمل ساعات عدد
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 تجناهالعائلينة الملقناه علنيهن  والمسنئوليات اترتباطنإلل وظنراً  ونا اإل ن  حنين فنإ نكثر لساعات

 الثاوينة حتنإ صنباحاً  8 منن)نقنل  عاتسنا لعندد العمنل نمانلي ننغلبه فإ  عائالتهننو  نطمالهن

 .لألسرة الوعام إعدادنو  المدرسةنو  الحااوة من الهنطمن ستالمإ نعستوي حتإ. (مساءاً مثالً 

 

 غيـراإلنتـاج  وأنشـطة( الـخ..... الصـيد/ الزراعـة) أنشطة اإلنتـاج األولـي فى لعملا 5-4-2

 (:شابهاوم الصناعة)األولي 

...( الصيد/ الحيوا  وتربية/الزراعة) نوةوة اإلوتاج األولي فإ ملينالعا نغلب ن  يكو  الوبيعإ من -1

 مسنتوى يتولنب ال هنذا التةناط ن  حينثفقنإل  والكتابنة القنراءة يسنتويعو  منننو  األمينين من

نو منن يعنر  القنراءة والكتابنة علنإ  األميين الذكور من (٪30 – 28) ن  ونجد لذلك. معين تعليمإ

 إ هذا التةاط.ف يعملن والكتابة القراءةيعرفن  مننو  األميات وا إلا من (٪9.3 –7.3و) الترتيب

 بالتسنبة حتنإ التةاط هذا فإ اليومية العمل ساعات عدد فإ وا واإل الذكور بين واضح التماوت -2

 الزراعنإ العمل فإ (ساعات 7 – 5) بينما  الذكور يعملف والكتابة القراءة علإ نيوالقادر لألميين

 هنذا فنإاألمينات  ونا لإل بالتسنبة العمنل سناعات عندد ن  ونجدفإ حين  يوا الح وتربية والصيد

 .(ساعة 3 – 2)إلإ  تتخمض التةاط

 وةناط فنإ العمنل عنن إلنخ( .... الصتاعات التحويلينة) نولإ الغيراإلوتاج  وةاط فإ العمليختلف  -3

 حندإلنإ  تعلنيمهم مستوى ارتما  مع بف الذكور العاملين وسبة تزيد حيث( الزراعة) اإلوتاج األولي

. األولنإ التةناط بعكنس التعلنيم منن األقنل علنإ متوسنإل مسنتوى يتولنب التةاط هذا  أل ما

 التعليمينةالمسنتويات  لمختلنف التةناط هذاب( ةساع 11– 6) فإ المتوسإل الذكور يعمل وعموماً 

لنإ سنتثتاء اإلونا  الحاصنالت عإب التعليمينة المسنتويات لمختلنف ونا لإل( ساعات 5 – 3) مقابل

 تعليم فوو المتوسإل.

 : والبناء التشييد فىاألسرة  لحساب العمل 5-4-3

 وبغنض عامنة بصنمة وا اإل علإ ومةقتف العمل لصعوبة الذكور من التةاط هذا فإ العاملين نغلب

 الينوم فإ ساعات تسع لمدة يعملو  األميينالذكور  ن  ونجد ذلك ومع .تعليمهم مستوى عن التظر

 التةنييد وةناط فنإ يعمل الذى الجامعإن  إلإ  يرجع ذلك وقد ،جامعيينلل فقإل ساعات 5 مقابل

 .تةاطهذا ال فإ نيالعامل علإاإلشرا  نو  باإلدارةغالباً يقوم  والبتاء

 :األجر مدفوع غيرلألسرة  الرعاية وخدمات المنزلية الخدمات لتوفير العمل 5-4-4

 هنذا فنإ يسناهمن الجامعينات حتنإ علمناتمتنو  نميات سواء التساء كل ن  المسح بياوات تؤكد -1

 فإ عمل ساعات عددبو المختلمة التعليمية للمستويات( ٪100 - ٪84) بين تتراوحبتسب  التةاط

 تعلنيم لمسنتوى ملمنوس تنأثيرنى  يوجند النونف  والغرينب ،يومياً ( ساعات 5 - 4) بين المتوسإل ما

 التسناء كنل ن  يؤكند وهنذا. سرتهاأل المتزلية الخدمات توفير فإ عملها ساعات عدد علإ األوثإ

 ةمدفوع غيرلألسرة  متزلية خدمات تقديم فإ بماعلية يةاركن تعليمهن مستوى عن التظر بغض

 بهنذا يقمن جامعإال من نعلإ تعليمإ مستوى علإ الحاصالت وا اإل من ٪100 ا  حيث .األجر

 ومنس فنإ النذكور منن ٪25 حنوالإ مقابنليوميناً  دقيقنة 24ساعات،4إلإ  يصل وبمعدل التةاط

 األوثنإ تتحملنف ىالنذ ءالعنب يعكس ما وهو يوميا، دقيقة 40،ساعة وبمعدل التعليمإ المستوى

 . العلمية الدرجات نعلإ علإ حازت  إو حتإ
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 العمنل سناعات وعندد وسنباألثنر الانعيف للمسنتوى التعليمني علنإ كنل منن  البياوات تعكس -2

 وعندد منن قناموا بالتةناط وسنب بنين طميمنة فالمروو نياأً  الذكور بيننجر  بدو األسرة  لحساب

               فحنوالإ همتعلنيم مسنتوى اخنتال  علنإ النذكور بنين التةناط هذا فإ المبذولة العمل ساعات

                      بنين يتنراوح وبمعندل التعليمينة بناختال  مسنتوياتهم التةاط هذا فإ يساهمو  الذكور من 26٪

 .ياً يوم (ساعة 2 – 1)

 :التعلمو التعليم نشاط 5-4-5

 علنإ الحاصنلين مننبندءاً  ةينالتعليم المسنتويات فنإ متوقنع هو كما والتعلم التعليمنوةوة  تتركز

 ٪20حنوالإ تمثنل فهنإ ونا اإل عنن للذكور المةاركة وسبة وترتمع فأكثر الجامعإ حتإ االبتدائية

 نهمينة فنإ الجتسنين بنين فجنوة جنودو يعكس ما وهو العيتة وا إل فقإل ٪12إلإ  خمضوتت ذكورلل

 توجند فنال تةناطهذا الإلإ  فهالموج للساعات بالتسبةو .آل ا حتإ مصر فإ لصالح الذكور التعليم

 .والتعلم للتعليميومياً  ساعات 7 حوالإ كالهما يوجف حيث والذكور وا اإل بين جوهرية اختالفات

  :صيةالشخ والعناية الرعاية نشاطووقت الفراغ  أنشطة 5-4-6

 العيتنةنفراد  بين معدومة تكاد تكو  التعليمية حالةلل وفقاً  الجتسين بين المروون  نوضحت البياوات 

 .الةخصية والعتاية الرعاية ووةاط المراغ وقت وةوةبالتسبة أل

 

لحالة العملية:ل وفقاً الوقت إستخدام  فىاإلختالفات  5-5
(*1)

 

منن النذكور  ٪36ن  حينث  العملينةحنالتهم ل وفقناً ا  اإلونولذكور لكل من ا الوقتإستخدام  ختلفي -1

، دقيقنة12،سناعات 8 بنف بأجر لدى الحكومة والةركات )القونا  المنتظم(، يقانو  و يعملالذين 

     سناعات 7بنف   وقانيعملنن بهنذا القونا  يي ئنالال (٪53) نكثر من وصف اإلوا  فإ المسح بيتما

  .دقائ  وخمس

يوميناً دقيقة  44، ساعات 6ويقاو  نوةوة اإلوتاج األولي  فإ بأجرمن الذكور  ٪11حوالإ يعمل  -2

 .دقيقة 58ساعات، 4 نيقاتويعملن بهذا التةاط من اإلوا   ٪5مقابل حوالإ 

ويقاو   من إجمالي الذكور ٪4.4األسرة  يمثل العاملو  بأجر في وةاط القوا  الغير نولي لصالح -3

          سناعات، 6  وقانيوفقنإل  ٪2حنوالي مثنل اإلونا  ، بيتما تدقيقة في اليوم 44ساعات،  8حوالي 

 هذا التةاط.ب دقيقة 47

 (6) جدول( 1) مالح (: 1* )
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                تننوفير الخنندمات للحصننول علننإ دخننل لألسننره المعيةننية مننن الننذكور بننأجر فننإ  ٪22.6يعمننل  -4

فني هنذا  قانينالالئي ي من اإلوا ٪12مقابل حوالإ  ساعات فإ هذا العمل 8نكثر من  يقاو و

 .دقيقة 40ساعات،  5 لالعم

 

غينر تنوفير الخندمات المتزلينة لدقيقنة  49سناعات، 3قاين توبأجر العامالت من اإلوا   ٪94تعمل  -5

 .دقيقة 39 قاو  بف ساعة واحدة،يوالعاملو  من الذكور  ٪23.6مدفوعة األجر، مقابل 

يعوإ نغلب وقتنف إوا  نو  سواء ذكورنجر  لدى الغير بدو نو  كما هو متوقع من يعمل لدى األسره -6

 األسره المعيةيةنفراد  فإ توفير الخدمات المتزلية ونيااً توفير الرعاية لألطمال والكبار من

     نغلنبهمونجنر  بندو األسنرة  لندى يعملنو األفنراد النذين  بف يقوم والتعلم التعليم لتةاط بالتسبة -7

 سناعات نربعنة حنوالإ بنف يقاو و  المراغ نوقات فإ نسرهم يساعدو  الذين المدارس طلبة من

  .اليوم فإ دقيقة 37و

اإلعنالم  ة اإلجتماعية ومةاهدة وسائلكوالمةارالتلوس  التإ تمثلاألوةوة  نما بالتسبة لباقإ -8

فمنثال  مختلف الحاالت العملينة.ل كبيرحد إلإ  المختلمة ونوةوة الرعاية الةخصية فهإ متقاربة

سناعة وثالثنين دقيقنة فنإ الينوم  12حنوالإ إلإ بالتسبة للتظافة والرعاية الةخصية فهإ تصل

 لندىنجنر  دقيقة بالتسبة لمن يعمل بدو  20،ساعات 10 وهي تتراوح منالحاالت العملية  لكافة

 دقائ  بالتسبة لصاحب العمل ويستخدم آخرو . 6و، ساعة 13إلإ  األسرة
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 2015مسح إستخدام الوقت 

 األجرتقدير قيمة العمل المنزلى غير مدفوع 
 

 :أساليب تقدير القيمة النقدية لساعات العمل المنزلى غير مدفوع األجر 6-1

لتكلمنة العمنل  فى حالة عدم وجود تقدير فعلى لتقدير القيمة التقدية لساعات العمل المتزلإ

لكنل متهنا نساسنف  اً هتا  ثالثة نساليب رئيسية متعار  عليها عالمينالمتزلإ من واقع مسح ميداوإ 

 األساليب الثالثة فيما يلإ: هذهوالعملإ، وحدوده العلمية والتوبيقية. وتتمثل التظرى 

  Opportunity Costتكلفة الفرصة البديلة  6-1-1

يتول  هذا األسلوب من فر  نساسإ هو ن  الوقت النذى ينتم إوماقنف فنإ العمنل المتزلنإ غينر 

وبالتالإ فإوف يمكنن تقندير القيمنة المدفو  كا  يمكن إوماقف بدال من ذلك فإ عمل )وظيمة بأجر(. 

 ألجر ساعة العمل البديل الذى كا  يمكن االلتحاو بف.وفقاً  لساعات العمل المتزلإ التقدية

تحديند نجنور إلنإ  يؤدىنوف  فإعلإ الصعيد التظرى لهذا األسلوب  فوتقادات الموجهتتمثل نهم اإل

 عة العمل المتم  علإ تتظيف المتنزلسا من ن غير متساوية مقابل نعمال متكافئة. فعلإ الرغم 

عاملنة بسنيوة نو  إعداد الوعام تتولب فإ الغالب ومس الجهد والمهارات سنواء ندتهنا مهتدسنةنو 

غير متسناوى نجر  نعلإ للمهتدسة، فيصبح هتا نجر  لتكلمة المرصة البديلة سيتم تقديروفقاً  فإوف

 لساعة العمل المتكافإء.

لتقدير  اً متوقي اً ن  تكلمة المرصة البديلة يمكن ن  تبدو نسلوبمن رغم فإوف علإ النخرى  ومن واحية

الحصنول علنإ نو  سنتقالةقيمة العمل المتزلإ فإ حالة المرنة التإ اضورت للتانحية بندخلها واإل

هنذا األسنلوب لتقندير إستخدام  فإ  األمر يزداد صعوبة عتداألسرة  كإ تقوم برعايةنجر نجازة بدو  

لنم نو  فنإ سنن المعناش علنإ سنبيل المثنال() تزلإ ألشخاص خارج قنوة العمنلقيمة العمل الم

ستتاد إليف فإ التقييم، حيث يقتانإ األمنر هتنا وضنع يمكن اإلنجر  ذىعمل ب لتحاويسب  لهم اإل

نجنر  يتتاسنب منع منؤهالت وقندرات كنل شنخض وبالتنالإ ر  تحكمإ لتو  وطبيعة العمل النذىف

 ر  ن  يحصل عليف.ساعة العمل البديل الذى كا  يمت

 -شك فإ ن  هذا األسلوب منن نسناليب التقينيم يمتنر  ن   وتقادات فإوف الهذه اإلإلإ  وباإلضافة

الذى يتتاسب منع منؤهالت ومهنارات وإمكاوينات كنل شنخض متنوافرة ومتاحنة  -فرصة العمل البديل

الحنالإ فنإ مصنر بوجف عام ويتتاقض مع الوضنع  بةكل فورى ودائم، وهو األمر الذى يجافإ الواقع

 علإ وجف الخصوص حيث ترتمع معدالت البوالة وال سيما بين التساء.

  Specialist Market Replacement Costتكلفة العمل المثيل المتخصص  6-1-2

كا  يمكن الحصنول األجر مدفو  مة من خدمات العمل المتزلإ غير يمتر  هذا األسلوب ن  كل خد

 اً هنذه الخندمات مجاون تأجير شخض للقيام بها، ون  الحصول علنإنو  عليها إما بةرائها من السوو

 ذلنك السوو. وعلإإلإ  يعتإ توفير المبال  التإ كا  يتعين تحملها فإ حالة اللجوءاألسرة  داخل

العمنل المماثنل فنإ نجنر  لمتوسنإلوفقناً  فإوف يتم حساب قيمة كل وو  من نعمال العمل المتزلنإ

ساعة عمل نجر  لمتوسإلوفقاً  الوجبات طهإالعمل المتم  فإ  السوو، فيتم حساب قيمة ساعة

 المدرسة بمتوسإلإلإ  فإ موعم، ويتم تقدير قيمة ساعة العمل المتم  فإ توصيل األبتاء طاهإ

ساعة العمل لسائ  خاص، ويتم تقدير قيمة ساعة العمل المتزلإ المتم  فنإ غسنيل وكنإ نجر 

 ة.. وهكذا.المالبس بأجر ساعة العمل لعامل فإ مغسل
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 وتاجينة عانوإيمتنر  ن  نوف  ويتمثل التقد الرئيسإ الموجف لهذا األسلوب من نساليب التقييم فإ

بالتسبة للخدمة التإ يؤديها مجاواً بالمتزل تتساوى مع إوتاجية العامل المحتر  الذى يؤدى األسرة 

ى قد ال يكو  متوقياً ومس الخدمة فإ السوو ون  كالهما يعمل فإ ظرو  متماثلة، وهو األمر الذ

 والرقابة عليف.يث توقيت ساعات العمل بالتسبة للعديد من األعمال المتزلية، علإ األقل من ح

السوو نجر  فإوف علإ الصعيد العملإ يتولب توبي  هذا األسلوب معرفة متوسإلنخرى  ومن واحية

األسرة، وهو األمر الذى  فإ وواو اً لمجموعة ضخمة من الخدمات التمصيلية التإ يتم توفيرها مجاو

 بياوات تمصيلية بةأوف. وجود يصعب

 

 Generalist Market Replacement Costتكلفة العمل المثيل غير المتخصص  6-1-3

عتهنا بالتسنبة األسنرة  خنتال  ظنرو  العمنل فنإإلتغلب علإ صعوبة عدم تماثل اإلوتاجينة ويتم ا

والتتظيف والغسيل والكنإ  وهإعمال المتعلقة بالتقييم كل مجموعة األإلإ  اللجوءوذلك ب، للعامل

، Housekeeperالسوو لمديرة المتزل نجر  لمتوسإلوفقاً إلخ  والعتاية بالمتزل وشراء المستلزمات...

بإسننتثتاء ) ثننل حرفينناً فننإ نداء الغالبيننة العظمننإ مننن تلننك الخنندماتان  عملهننا يتمنسنناس  علننإ

فإ  تقايفلمربية لتقييم ساعات العمل المانجر  وسإلمتإستخدام  المساعدات التعليمية(. وقد يتم

فنإ رعاينة كبنار  قانيفلمسنتين لتقينيم سناعات العمنل المتجليسنة انجر  رعاية األطمال ومتوسإل

 السن.

نوهنا  عتبارإنعلإ للمساعدات التعليمية بنجر  علإ الصعيد التظرى نهمية تخصيضتورح بعض اآلراء 

رنس  مثلة فنإ تكنوينتمككل خدمة عامة للمجتمع من  قدمفكذلك ما تعمالً متخصصاً من واحية، و

 المال البةرى، من واحية نخرى.

 

 2015فى مصر قيمة العمل المنزلى  تقدير 6-2

ألفنراد  مباشنر سنؤال توجينفتنم  فنإ مصنراألجنر  لعمل المتزلإ غير مدفو لتقدير القيمة المعلية ل

   :وهوالعيتة 

 "كام؟يأخذ  لو استأجرت أحد يقوم بهذا العمل كان"

                 األسننرة عننن تكلمننة هننذا العمننل المتزلننإ لصننالح إوننا  العيتننة ذكننور/ألفننراد  عتنند توجيننة السننؤال -1

                              بمتوسنننإلالمبحوثنننات  ونننا اإل نفنننادت: يقنننوم بهنننذه المهمنننة آخنننر  لنننو اسنننتعاووا بةنننخض

توسإل التكلمة لهذا العمل المتزلي لصنالح األسنرة ونفاد الذكور بأ  ملليوم الواحد، جتيهاً  52قدره 

 العيتة.إجمالي  وذلك علإ مستوىجتيهاً 25قدره 

 ونا ككل للنذكور واإلالمسح وات من واقع بياتم حساب متوسإل تكلمة اليوم علإ مستوى العيتة  -2

 لكنالاألسنرة  تقندير تكلمنة ينوم العمنل المتزلنإ لصنالح وبلن معاً والمرجح بأعدادهم فإ العيتنة، 

 العيتة.إجمالي  علإ مستوىجتيهاً  44الجتسين 

تم ضرب متوسنإل تكلمنة ينوم العمنل  فإ الستةاألجر  غير مدفو  تكلمة العمل المتزلإ حسابل  -3

 يوماً  365جتيهاً( فإ عدد نيام الستة  44المتزلإ )

44 X 365 = 16.060 .ًجنيها 

سكا  ات التقديرل وفقاً  وسمة 65.709.358 (ستة 64 - 10عدد السكا  فإ المئة العمرية ) بل  -4

 .1/7/2015 فإ جمهورية مصر العربيةبواإلحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة المعلتة من 
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( يقنوم بالتةناط إوا )ذكور/ العيتةإجمالي  فقإل من ٪62ن  الوقت، إستخدام  وتائ  مسح نشارت -5

والذى يقنوم بالعمنل المتزلنإ  المتزلإ غير مدفو  األجر، ومن ثم تم تقدير عدد السكا  فإ مصر

( ٪62سنتة( فنإ التسنبة ) 64 - 10عنن طرين  ضنرب عندد السنكا  فنإ فئنة العمنر )نجر  بدو 

 المستخرجة من المسح.

65.709.358 X 62٪ = 40.739.802 .نسمة 

( تم ضرب عندد إوا )ذكور/ علإ مستوى الجمهوريةاألجر  لتقدير قيمة العمل المتزلإ غير مدفو  -6

 (3التةاط فإ قيمة هذا التةاط فإ الستة والوارد فإ التقوة )بهذا قوم السكا  الذى ي

40.739.802 X 16.060 =654.3  فى السنة. ه مليار جني 

 ونا اإل مسناهمة قدرت فنونى  فقإل للذكور، ٪21 من هذا المبل  مقابل ٪79 بتسبة وا اإل تساهم -7

 فملينار جتين 137.4سنتوياً مقابنل اً جتيه مليار 516.9بمبل  األجر  فإ العمل المتزلإ غير مدفو 

فني حسناب  2015التات  المحلإ اإلجمنالإ فنإ مصنر لعنام إلإ  تفإضافب يوصإللذكور، وهو ما 

 .تابع

عنن إحصناءات التنات   2015 الصنادر فنإتقرير وزارة التخويإل والمتابعة واإلصالح اإلدارى  بتاُء علإ -8

جتيهاً  مليار 1997.6لمحلإ اإلجمالإ لمصر قيمة التات  ا تبلغ 13/2014المحلإ اإلجمالإ لعام 

التنات   منن ٪32.8 ( إونا لكال التوعين )ذكور/ األجر  قيمة العمل المتزلإ غير مدفو تمثل مصرياً. 

فقننإل للننذكور مننن التننات  المحلننإ  ٪6.9مقابننل  ،٪25.9 وننا اإل وصننيب بلنن  ،المحلننإ اإلجمننالإ

 اإلجمالإ.

 غير مدفوع األجرتقدير قيمة مكونات العمل المنزلى  6-3

 :رئيسية هإنوةوة  ةثالثاألجر  مل العمل المتزلإ غير مدفو ية

 المعيةية.األسرة  التهائإ الخاص داخل لإلستخداماألجر  المتزلية غير مدفوعةاألوةوة  -1

 .المعيةيةاألسرة  داخل الكبارتوفير خدمات متح الرعاية لألطمال ونوةوة  -2

 المعيةية األخرى.األسر  مساعدةخدمات المجتمع المحلإ وتوفير نوةوة  -3

                     جمننالإ علننإ المسننتوى اإلألوةننوة لتاننح ن  التوزيننع التسننبإ لعنندد سنناعات العمننل إوقنند 

 لخدمات المجتمنع المحلنإ ومسناعدة ٪4، الكبارلرعاية األطمال و ٪26للعمل المتزلإ،  ٪70هو: 

 .معاً  وا واإل من الذكور لكلوذلك بالتسبة األخرى  المعيةيةاألسر 

 

 )القيمة بالمليار( بالجنيه المصرىاألجر  ةغير مدفوعفي األنشطة العمل  تقدير قيمة( 1-6جدول )

 ذكور إناث األنشطة غير مدفوعة األجر

 جملة

٪ 
 القيمة

 بالمليار

 458 70 103 356.7 األنشطة المنزلية غير مدفوعة األجر

 170.1 26 27.5 139.5 ال والكبارأنشطة توفير خدمات منح الرعاية لألطف

أنشطة توفير خدمات المجتمـع المحلـى ومسـاعدة 

 األسر المعيشية األخرى
20.7 6.9 4 26.2 

 654.3 100 137.4 516.9 الجملــــــــــــــــة
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 أهم النتائج والتوصيات

 :ملخص ألهم النتائج 7-1

بالتسنبة األجنر  دم لألوةنوة المتزلينة غينر مدفوعنةوسإل قيمة الوقت المسنتختظهرت التتائ  ن  من -1

 ونا اإل ن إلنإ  للنذكور ويرجنع سنبب هنذا التمناوتجتيهناً 25فإ الينوم مقابنل جتيهاً  52للتساء هو 

 لهذا التةاط مقابل ساعة واربعين دقيقة للذكور.يومياً  تخصض حوالإ ستة ساعات

فنإ جتيهناً  ملينار 654 توى الجمهورينةعلنإ مسناألجنر  بل  تقدير قيمة العمل المتزلإ غينر مندفو  -2

                   للننذكور بمننا قيمتننف ٪21مليننار جتيننف مقابننل  517بقيمننة  ٪79 وننا اإل خننض، ي2015لعننام السننتة 

 مليار جتيف. 137

                   إلنإ العيتنة إجمنالي علنإ مسنتوى للعمل بنأجر فنإ القونا  المنتظم المخصض يصل معدل الوقت -3

حوالإ  ويةمل هذا الوقت وا دقيقة لإل 25ساعات،  6دقيقة فإ اليوم للذكور مقابل  58 ،ساعات 7

. هنذا وقند ونا ، مقابل ساعة واحندة لإلذات الصلة بالعمل التظامإلإلوتقاالت  ساعة ووصف الساعة

يقايها المرد فنإ الراحنة سابقاً إليف  المةاردقيقة من الوقت  44ن  هتا  ايااً  مسحت وتائ  الظهرن

 .إوا نم  تاء العمل سواء ذكورنث

 إجمنالي من ٪6.4الذكور مقابل إجمالي  من ٪16.9إلإ  متظموسبة من يةار  فإ القوا  التصل  -4

 العيتة. إوا 

 زراعنة/ صنيد/ تعندين...( لحسناب) األولني القوا نوةوة  بالتسبة للعمل فإنظهرت وتائ  الدراسة  -5

دقيقة فإ  35ساعات،  6إلإ  صلتةاط للذكور ن  عدد ساعات العمل فإ هذا التالمعيةية األسرة 

إجمنالي  المةناركة فنإ هنذا التةناط مننوسنبة بنأ  علماً  .وا دقيقة لإل 37اليوم مقابل ساعتا ، 

 .وا لإل ٪5 للذكور، ٪11.9لعيتة ال تتعدى ا

           إلننخ( تحويليننة/... اتصننتاع) نولننإ القوننا  الغيننرنوةننوة  ن  الننذكور يعملننو  فننإ نوضننحت التتننائ  -6

وعمومناً منن يقنوم بهنذا  .ونا دقيقنة لإل 11سناعات،  4دقيقة فنإ الينوم مقابنل  4ساعات،  8لمدة 

 .وا اإلإجمالي  فقإل من ٪1.2عيتة مقابل الذكور إجمالي  من ٪3.5التةاط ال يتعدى 

دقيقة للذكور مقابنل  24 ساعات، 8 قوا  التةييد والبتاءنوةوة  فإساعات العمل فإ اليوم  بلغت -7

. وعمومناً ال يةنار  فنإ هنذا ونا وظنراً لصنعوبة هنذا التةناط بالتسنبة لإل ونا دقيقة لإل 37ساعة، 

 .وا إلمن ا ٪0.3 ،من الذكور ٪5.3 سويالتةاط 

فنإ  ائ دقن 6سناعات،  8 المعيةنيةلألسنرة  للحصنول علنإ دخنل الخندمات لتةناط الذكور يعوي -8

النذكور إجمالي  من ٪18.6ذا التةاط ويقوم به .وا ساعات ودقيقتا  لإل 4المتوسإل فإ اليوم مقابل 

 .وا اإل إجمالي من ٪5.8 بالعيتة مقابل

 / كبناررعاينة األطمنال والنوةنوة  متزلينة /الاألوةنوة  :تةنملوالتنإ األجنر  ةاألوةوة غير مدفوعن -9

 لتةناط خصنض اإلونا تو المعيةية األخرىاألسر  توفير خدمات للمجتمع المحلإ ومساعدةنوةوة 

ات( فنإ الينوم مقابنل غسنا 5والإ ح) دقيقة 57، اتساع 4األجر  ة غير مدفوعةم خدمات متزلييتقد

فقإل من  ٪26 حوالإالعيتة هذا التةاط مقابل  إوا  من ٪91 حوالإيؤدي و للذكوردقيقة  42ساعة، 

            مقابنل سناعة، ونا دقيقنة فنإ الينوم لإل 18سناعتا ،  كباررعاية األطمال والوةاط  يستغرو ،الذكور
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 منن ٪37.1من جملنة النذكور مقابنل  ٪7.7 سويال يمارس هذا التةاط  فعلماً بأودقيقة للذكور   50

وةناط تقنديم  في فقإل لإلوا ووصف ساعات مقابل ساعتين  4حوالإ  يقاإ الذكور، وا اإلإجمالي 

فنإ الخندمات  ونا اإل إوةغالإلإ  للمجتمع المحلإ ويرجع ذلكنو  األخرى المعيةيةلألسر  خدمات

 ألسرهن نكثر من الذكور. كبارتزلية ورعاية األطمال والالم

 تظهنرولكنن لتةناط التعلنيم والنتعلم سناعات فنإ الينوم  7والنذكور حنوالإ  وا اإل كل من يخصض -10

إجمالي  من ٪20إلإ  وسبة الذكور القائمين بهذا التةاط تصلن   فإ وا بين الذكور واإلاإلختالفات 

 بتعلنيم النذكور عنن تمرقة فإ اإلهتماموجود  يعتيوهو ما  وا اإل إجمالي من ٪12.3الذكور مقابل 

 فإ مصر حتإ اآل . وا اإل

 العتاينةلتنوم وانوةنوة عكسنت  بيتمنا فروو جوهرية بنين الجتسنين.وقت المراغ نوةوة  تظهرلم  -11

ساعة تخصض لهذا التةاط  13 – 12 نوضحت ن  هتا حيث فروو طميمة بين الجتسين الةخصية 

 .ستة فأكثر( 60ساعة بالتسبة لألعمار ) 15إلإ  تزيد الجمهوريةي إجمال علإ مستوى

مبحنو  وكنذلك للللحالنة التعليمينة  وفقاً  الوقتإستخدام  كبيرة فإإختالفات  وجودنوضحت التتائ   -12

من يقوم بالعمل فإ القوا  اد وسبة دزفت .سن المبحو  وحالتف العمليةو)حار/ ريف( اإلقامة  محل

منن وكنا   يتعليمنال اهمسنتووكذلك ستة  18عن  عمرهرتمع إكلما  ةركات(الحكومإ وال) متظمال

إلنإ  وخمض مستوى تعليم المبحو  وكا  من سنكا  الرينف فنإوهم يتجهنو إنما إذا  ،سكا  الحار

 وهو يتم  مع ما هو متوقع بالمعل. إلخ( )الزراعة / الصيد/ التعدين ..... العمل فإ القوا  األولي

-هو متوقنع  كما - المعيةيةلألسرة  لتوفير خدماتاألجر  تةاط العائلإ غير مدفو الوسبة  ترتمعا -13

نمإ/يقنرن ويكتنب/ ) عنن النذكور وبنين الحاصنلين علنإ مسنتوى تعليمنإ منتخمض وا إللبالتسبة 

ن سنكا  الحانر وكنذلك الرينف عنوبسنكا   ،بأصحاب المستويات التعليمية األعلإمقاروة ابتدائية( 

 .(بدو  نجراألسرة  يعمل لدى)ملية الع لةبالتسبة للحا

 اتــــــــالتوصي 7-2

 بتاء علإ وتائ  المسح:بعض التوصيات الهامة 

لحسنابات القومينة تكميلنإ( لتظنام ا) فإ حسناب تنابعاألجر  إدخال قيمة العمل غير مدفو ضرورة  -1

 قيمتف بلغتمن المسح الحالإ والذى  هجمالإ وخاصة بعد تقديرقيمة التات  المحلإ اإلإلإ  ياا 

لتخويإل والمتابعة والتتمية اإلدارية عن امن قيمف التات  المحلإ اإلجمالإ المعلن من وزارة  32.8٪

وجندير بالنذكر  للنذكور ٪ 6.9مقابل  ٪25.9 التات هذا  من وا اإل وصيب بل حيث . 2013/2014عام 

 . ماثلةم مسوح نجرتالعديد من الدول التإ قبل من  وادت بهاهذه التوصية قد  ن 

         الهند  وخصوصناً ن المسنوح الوقنت بصنمة متتظمنة ألهمينة هنذه ضرورة إجراء مسنوح إسنتخدم  -2

األجنر  )تقدير قيمة العمل الغينر مندفو  تض علإي( SDG) هدا  التتمية المستدامةنمن  (4 – 5)

انما  منن خنالل مراجعنة الخندمات العامنة، والبتينة التحتينة وسياسنات الاألسنرة  والعمل لصالح

ال وهنذا  وتعزيز المسئولية المةتركة بين الرجل والمرنة بما يالئم المواطتة الصحيحة(جتماعإ اإل

مسنح إجنراء  كمنا يصنبح منن المميندالوقنت إسنتخدام  حومسال عن طري  بياوات إ فيمكن حساب

 .وبصمة دورية ل مختلف محافظات الجمهوريةةمقت يقومإ إلستخدام الو
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ألعلإ درجة ممكتنة، وإزالنة كافنة المعوقنات التني تعليمهن   إلستكمال تةجيع اإلواالعمل علإ  -3

الدولنة نو  المجتمنعنو  عتهنا األسنرة المسنئولكاوت تلنك المعوقنات تحول دو  تحقي  ذلك سواء 

 ككل.

ختينار هنو الكمناءة يكو  معيار اإل وإ فرص العمل مدفوعة األجر في عدم التمييز بين الذكور واإلوا   -4

 فقإل.
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 : أوالً: المراجع العربية
 

  .1998 /97 ،المغرب - ميزاوية وقت المرنة""  -1

 .2000/ 1999 ،الجهاز المركزى لإلحصاء الملسويتإ -" إستخدام الوقت فإ األراضإ الملسويتة"  -2

 . 2000/2001 ،مديرية االحصاءات االجتماعية -" فإ سلوتة عما  وقتالإستخدام  "مسح  -3

 .2006 ،األمم المتحدة - حصاءات المتعلقة بإستخدام الوقت"اإلإوتاج  "دليل  -4

 . 2006 ،السكواا – "نستخدام الوقت فإ إحصاءات التو  االجتماعإ فإ العراو"  -5

 .2013 /12 ،الجهاز المركزى لإلحصاء الملسويتإ - الوقت"إستخدام  "مسح  -6

 .2013 /12 ،التتموى واإلحصاءوزارة التخويإل  - الوقت فإ قور"إستخدام  "مسح  -7

 .2014 مؤسسة المرنة الجديدة - فإ مصر" "تقدير قيمة العمل المتزلإ غير مدفو  للتساء  -8

 .2015 ،صالح اإلدارىوزارة التخويإل والمتابعة واإل - االقتصادى والمالإ"األداء  "وظرة عامة علإ  -9

الجهناز المركنزى للتعبئنة  - هورينة"جمنالإ الجملمئات السنن والتنو  إلوفقاً  " تقدير عدد السكا  -10

 .2015يوليو  ،واإلحصاءالعامة 
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 شطة ومعدل الوقت المستخدم الذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10المختلفة لألفراد األنشطة  : توزيع الوقت المستخدم في 1جدول 
 2015وفقاً للنشاط والنوع 

 

 اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنش

 متوسط الوقت المستخدم في

 المختلفةاألنشطة 

دم في تنفيذ معدل الوقت المستخ

 النشاط لمن قاموا بالنشاط
 نسبة من قاموا بالنشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د

العمــل لحســاب الشــركات/ أشــبا  الشــركات والمؤسســات غيــر الهادفــة للــربح 

 والحكومة
1.20 0.24 0.53 7.58 6.25 7.32 16.85 6.36 11.66 

 8.47 4.97 11.90 5.26 2.37 6.35 0.28 0.08 0.47 يــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 2.35 1.22 3.47 7.05 4.11 8.04 0.10 0.03 0.17 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 2.76 0.16 5.32 8.13 1.37 8.24 0.14 0.00 0.27 دـــــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 12.26 5.76 18.64 7.09 4.02 8.06 0.53 0.14 1.31  توفير الخدمات للحصول علي الدخلفي  المعيشيةاألسرة  لحساب العمل

 لإلسـتخدام النهـائي الخـاص داخـلأجـر  بدونتوفير الخدمات المنزلية فى  العمل

 المعيشيةاألسرة 
0.27 4.31 2.27 1.42 4.57 4.13 26.35 90.96 58.33 

 22.22 37.05 7.68 2.13 2.18 1.50 0.30 0.51 0.08 المعيشيةاألجر ألفراد األسرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةفى  العمل

 3.95 5.89 2.04 2.59 2.37 4.02 0.07 0.09 0.05 األخرى المعيشيةلألسر  هتوفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدتفى  العمل

 16.07 12.25 19.82 7.09 7.11 7.09 1.09 0.53 1.25 ـــــــــــمــــــــوالتعلــــــــــ مـــــــــــالتعلي

 74.26 73.18 75.31 2.56 2.43 3.09 2.11 1.59 2.22 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 0.88 0.66 1.10 3.01 3.16 2.52 0.02 0.01 0.02 ية والترفيهية والرياضيةالثقافاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 4.20 2.05 6.31 2.05 2.21 2.00 0.05 0.03 0.08 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

 3.98 0.79 7.10 2.19 1.26 2.25 0.06 0.01 0.10 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فياإلشتراك 

 71.93 74.17 69.74 2.36 2.35 2.37 1.52 1.55 1.50 ريــــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100 100 100 12.55 12.48 13.02 12.55 12.48 13.02 ةـــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي

42 



 

                          نشطة ومعدل الوقت المستخدم باأل سنوات فأكثر ونسبة األفراد الذين قاموا 10ختلفة لألفراد : توزيع الوقت المستخدم في األنشطة الم 2جدول 

 2015 نشاط ومحل اإلقامة والنوع _ حضروفقاً لل

 اطــــــــــــــــــــــالنش

 متوسط الوقت المستخدم في
 المختلفةاألنشطة 

معدل الوقت المستخدم في 
 لنشاط لمن قاموا بالنشاطتنفيذ ا

 سبة من قاموا بالنشاطن

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د

 13.64 7.72 19.45 7.59 6.54 8.24 1.05 0.32 1.38 العمل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة

 1.20 0.87 1.52 4.32 1.06 6.30 0.03 0.01 0.06 يــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  بالعمل لحسا

 1.97 0.49 3.42 8.30 5.57 8.52 0.10 0.02 0.18 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 2.08 0.06 4.07 8.22 6.59 8.23 0.10 -- 0.20 دــــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 12.86 5.14 20.45 7.37 3.48 8.33 0.59 0.12 1.45 المعيشية في توفير الخدمات للحصول علي الدخلاألسرة  العمل لحساب

 لإلسـتخدام النهـائي الخـاص داخـلاألجـر  توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعـةالعمل فى 
 المعيشيةاألسرة 

0.29 4.26 2.27 1.41 4.51 4.05 28.39 91.65 59.76 

 20.17 34.31 6.25 2.24 2.28 2.01 0.29 0.51 0.08 المعيشيةاألجر ألفراد األسرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةالعمل فى 

 2.21 3.10 1.34 3.15 2.54 4.04 0.04 0.05 0.03 األخرى المعيشيةلألسر  هتوفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدتالعمل فى 

 15.36 10.40 20.25 6.56 6.43 7.03 1.04 0.42 1.26 والتعلـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــالتعلي

 76.44 75.92 76.95 3.04 2.54 3.14 2.21 2.12 2.30 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 0.82 0.61 1.02 3.21 3.21 3.21 0.02 0.01 0.02 هية والرياضيةالثقافية والترفياألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 4.19 2.04 6.31 2.13 2.48 2.02 0.06 0.03 0.08 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

 3.98 0.94 6.98 2.21 1.23 2.29 0.06 0.01 0.10 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فياإلشتراك 

 69.86 72.60 67.16 2.53 2.48 2.58 2.01 2.02 1.59 ريــــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100.00 100.00 100.00 12.54 12.50 12.58 12.54 12.50 12.58 ةـــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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 نشطة ومعدل الوقت المستخدم باأل سنوات فأكثر ونسبة األفراد الذين قاموا 10طة المختلفة لألفراد : توزيع الوقت المستخدم في األنش 2جدول تابع 
 2015 نشاط ومحل اإلقامة والنوع _ ريفوفقاً لل

 اطـــــــــــــــــــــــالنش

 متوسط الوقت المستخدم في
 المختلفةاألنشطة 

معدل الوقت المستخدم في 
 لنشاطتنفيذ النشاط لمن قاموا با

 سبة من قاموا بالنشاطن

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د

 9.20 4.66 13.63 6.44 5.24 7.11 0.37 0.15 0.59 العمل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة

 17.51 10.09 24.76 5.30 2.47 6.35 0.58 0.17 1.38 يـــــــاألولأنشطة اإلنتاج  يالمعيشية فاألسرة  العمل لحساب

 2.83 2.12 3.53 5.51 3.41 7.07 0.10 0.05 0.15 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 3.61 0.28 6.86 8.06 0.13 8.25 0.18 0.00 0.35 دـــــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 11.52 6.53 16.40 6.31 4.15 7.23 0.45 0.17 1.13 المعيشية في توفير الخدمات للحصول علي الدخلاألسرة  العمل لحساب

 لإلسـتخدام النهـائي الخـاص داخـلاألجـر  توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعةالعمل فى 
 المعيشيةاألسرة 

0.24 4.36 2.29 1.42 5.06 4.23 23.84 90.09 56.56 

 24.76 40.46 9.45 2.02 2.08 1.40 0.30 0.52 0.09 ةــــــــــالمعيشياألجر ألفراد األسرة  وفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةتالعمل فى 

 6.11 9.39 2.90 2.52 2.30 4.01 0.11 0.14 0.07 األخرى المعيشيةلألسر  هوفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدتتالعمل فى 

 16.95 14.55 19.30 7.24 7.36 7.15 1.15 1.06 1.24 والتعلـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــالتعلي

 71.54 69.76 73.27 2.45 2.28 3.01 1.58 1.43 2.13 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 0.96 0.71 1.19 2.39 3.11 2.21 0.02 0.01 0.02 ية والرياضيةالثقافية والترفيهاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 4.22 2.06 6.32 1.55 1.48 1.57 0.05 0.02 0.07 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

 3.97 0.61 7.25 2.15 1.31 2.19 0.05 0.01 0.10 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فياإلشتراك 

 74.52 76.13 72.94 2.16 2.19 2.14 1.42 1.46 1.38 ريـــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 99.96 100.00 99.92 12.57 12.45 13.08 12.56 12.45 13.07 ةــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي

 

44 



 

 نشاط والنوع وفئات السن _ جملةللوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10راد الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألف معدل:  3جدول 

2015 

 اطـــــــــــــــــــــالنش

 من قاموا بالنشاط نسبة الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط معدل

10-17  18-29  30-39  40-49  50-59  60+ 17-10 الجملة   18-29  30-39  40-49  50-59  60+  الجملة 

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د

العمل لحساب الشركات/ أشـبا  الشـركات والمؤسسـات 
 غير الهادفة للربح والحكومة

1.29 8.11 7.56 7.41 6.59 5.33 7.32 0.41 8.42 15.01 21.25 21.91 3.10 11.66 

ــاج أنشــ المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب طة اإلنت
 األولي

4.26 5.48 5.16 5.23 5.55 5.18 5.26 4.50 7.48 10.46 10.45 9.26 8.45 8.47 

غيـر أنشـطة اإلنتـاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب
 األولي

5.48 6.06 8.55 7.10 6.30 6.32 7.05 1.45 2.76 3.08 2.72 2.52 1.12 2.35 

 2.76 0.52 2.34 4.50 3.40 3.72 1.15 8.13 5.41 9.02 7.40 8.55 8.31 6.01 دــــــلتشيياأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

ــوفير الخــدمات األســرة  العمــل لحســاب المعيشــية فــي ت
 للحصول علي الدخل

5.00 7.55 7.27 7.19 6.49 5.52 7.09 5.18 13.21 19.03 13.84 11.47 7.98 12.26 

األجـر  ر المدفوعـةوفير الخـدمات المنزليـة غيـتـ فى العمل
 المعيشيةاألسرة  لإلستخدام النهائي الخاص داخل

2.15 4.28 4.59 4.51 4.08 3.23 4.13 40.39 55.28 64.37 65.94 63.90 59.83 58.33 

األجـر  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعـة فى العمل
 المعيشيةألفراد األسرة 

2.06 2.09 2.22 1.57 2.11 2.37 2.13 4.56 31.99 46.08 22.82 8.80 5.36 22.22 

 هتــوفير خــدمات المجتمــع المحلــي ومســاعدت فــى العمــل
 األخرى المعيشيةلألسر 

1.38 3.40 2.39 2.30 3.23 2.26 2.59 1.64 6.26 3.67 3.32 4.40 3.66 3.95 

 16.07 0.49 0.52 1.75 2.42 14.79 78.67 7.09 2.29 2.56 2.31 1.60 6.46 7.38 والتعلـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 74.26 82.74 77.35 72.44 73.84 77.70 61.49 2.56 3.14 2.56 2.58 2.43 3.12 2.24 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

ــارة ــور / زي ــداث  حض ــاكن  /األح ــة األم ــة والترفيهي الثقافي
 والرياضية

3.19 4.28 2.21 2.25 2.39 2.52 3.01 0.86 0.81 0.65 1.40 1.21 0.39 0.88 

 4.20 0.90 0.29 1.24 1.45 2.60 19.61 2.05 4.07 1.53 1.32 1.13 3.00 1.57 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

الرياضـــية الداخليـــة والخارجيـــة األلعـــاب  فـــياإلشـــتراك 
 والبرامج ذات الصلة

2.29 2.10 1.53 1.47 2.31 1.38 2.19 16.01 3.49 1.37 1.18 1.18 1.20 3.98 

 71.93 77.45 70.40 70.13 69.29 72.17 73.23 2.36 3.26 2.43 2.24 2.21 2.31 2.20 ريـــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100 100 100 100 100 100 100 12.55 15.09 13.31 12.35 12.08 12.28 12.21 ةـــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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  2015 نشاط والنوع وفئات السن _ذكورللوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  3جدول تابع 

 اطـــــــــــــــــــــــــــالنش

 النشاطمن قاموا بنسبة  الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاطمعدل 

10-17  18-29  30-39  40-49  50-59  60+ 17-10 الجملة   18-29  30-39  40-49  50-59  60+  الجملة 

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د

العمل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسات غيـر 
 الهادفة للربح والحكومة

1.29 8.42 8.32 8.09 7.16 5.46 7.58 0.64 12.51 24.07 35.25 34.49 4.68 16.85 

 11.90 12.27 14.86 15.01 14.65 11.05 5.90 6.35 5.46 7.04 6.49 7.01 7.01 4.55 األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

غيـر أنشـطة اإلنتـاج  المعيشـية فـياألسـرة  العمل لحسـاب
 األولي

7.29 6.42 10.09 8.06 7.40 7.07 8.04 1.73 4.46 5.21 3.92 4.06 1.57 3.47 

 5.32 0.90 5.15 9.77 7.38 7.50 1.61 8.24 5.41 9.02 8.06 9.03 8.29 6.39 دـــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

المعيشية في توفير الخدمات للحصول األسرة  العمل لحساب
 علي الدخل

5.40 9.16 8.22 8.21 7.32 5.51 8.06 5.54 20.92 33.36 24.13 19.48 9.98 18.64 

ــر المدفوعــة فــى العمــل ــوفير الخــدمات المنزليــة غي األجــر  ت
 المعيشيةاألسرة  لإلستخدام النهائي الخاص داخل

1.40 1.58 1.48 1.22 1.41 1.42 1.42 27.81 18.20 23.35 27.14 26.49 37.53 26.35 

األجـر  تـوفير خـدمات مـنح الرعايـة غيـر المدفوعـة فى العمل
 المعيشيةألفراد األسرة 

2.08 1.31 1.32 1.45 2.41 2.28 1.50 3.79 6.91 15.72 8.95 6.99 3.98 7.68 

لألسـر  هتوفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدت فى العمل
 األخرى المعيشية

2.14 5.54 2.46 3.09 7.43 2.29 4.02 1.18 2.91 2.10 0.98 1.55 3.21 2.04 

 19.82 0.84 0.86 1.92 1.72 17.46 79.29 7.09 2.29 2.17 3.39 1.49 6.49 7.28 والتعلـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 75.31 85.37 73.80 73.94 76.42 80.01 62.89 3.09 3.23 2.44 3.06 2.57 3.42 2.40 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

ـــارة ـــاكن  /األحـــداث  حضـــور / زي ـــة الثاألم ـــة والترفيهي قافي
 والرياضية

3.08 4.39 6.26 2.03 1.59 2.52 2.52 1.07 0.87 0.18 2.46 1.85 0.67 1.10 

 6.31 0.49 0.39 2.45 2.14 4.49 23.36 2.00 0.44 0.43 1.28 1.04 3.01 1.57 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

ة والبـرامج الرياضية الداخلية والخارجيـاأللعاب  فياإلشتراك 
 ذات الصلة

2.29 2.23 2.09 1.53 2.45 1.46 2.25 23.75 6.27 1.55 2.42 2.33 1.84 7.10 

 69.74 78.52 70.51 66.00 64.47 67.88 71.48 2.37 3.42 2.48 2.11 2.17 2.28 2.14 ريــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100 100 100 100 100 100 100 13.02 15.36 13.20 12.29 12.23 12.30 12.19 ةـــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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 إناث نشاط والنوع وفئات السن _لل وفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  3جدول تابع 

2015 

 اطـــــــــــــــــــــالنش

 من قاموا بالنشاطنسبة  الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاطمعدل 

10-17  18-29  30-39  40-49  50-59  60+ 17-10 الجملة   18-29  30-39  40-49  50-59  60+  الجملة 

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د

ت غيـر العمل لحساب الشركات/ أشـبا  الشـركات والمؤسسـا
 الهادفة للربح والحكومة

-- 6.49 6.21 6.29 6.18 4.05 6.25 -- 4.49 7.50 10.45 11.41 0.91 6.36 

 4.97 3.15 4.59 6.93 6.97 4.06 1.99 2.37 2.46 2.48 2.60 2.14 2.39 1.56 األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

ــر ة اإلنتــاج أنشــط المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب غي
 األولي

0.19 3.49 4.51 5.35 3.19 4.04 4.11 0.95 1.13 1.31 1.79 1.23 0.51 1.22 

 0.16 -- -- 0.44 0.09 0.09 0.31 1.37 -- -- 0.10 0.30 10.50 0.10 دــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

ت للحصـول المعيشية في توفير الخـدمااألسرة  العمل لحساب
 علي الدخل

3.33 3.15 3.55 4.03 4.20 5.56 4.02 4.55 5.83 7.14 5.90 4.79 5.21 5.76 

ــل ــى العم ــة ف ــر المدفوع ــة غي ــدمات المنزلي ــوفير الخ ــر  ت األج
 المعيشيةاألسرة  لإلستخدام النهائي الخاص داخل

2.43 4.57 5.37 5.36 4.42 4.21 4.57 62.94 90.82 98.43 95.86 95.12 90.79 90.96 

األجر ألفراد  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة فى العمل
 المعيشيةاألسرة 

2.04 2.14 2.31 1.59 1.55 2.43 2.18 5.94 56.02 71.28 33.51 10.31 7.29 37.05 

لألسـر  هوفير خدمات المجتمـع المحلـي ومسـاعدتت فى العمل
 األخرى المعيشية

1.08 3.01 2.36 2.25 2.33 2.23 2.37 2.47 9.47 4.96 5.13 6.77 4.29 5.89 

 12.25 -- 0.23 1.61 2.99 12.24 77.55 7.11 -- 5.00 1.29 2.05 6.41 7.56 والتعلـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 73.18 79.09 80.31 71.30 71.70 75.49 58.96 2.43 2.60 3.04 2.51 2.30 2.42 1.55 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 0.66 -- 0.67 0.59 1.04 0.76 0.48 3.16 -- 4.11 3.39 1.45 4.16 4.02 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 2.05 1.46 0.22 0.30 0.88 0.80 12.89 2.21 5.41 3.38 2.00 1.30 2.57 1.58 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

الرياضـية الداخليـة والخارجيـة والبـرامج األلعـاب  فياإلشتراك 
 ذات الصلة

2.14 0.36 1.36 0.50 0.27 0.42 1.26 2.14 0.81 1.22 0.22 0.22 0.32 0.79 

 74.17 75.96 70.31 73.31 73.30 76.27 76.36 2.35 3.02 2.39 2.34 2.24 2.32 2.29 ريـــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100 100 100 100 100 100 100 12.48 14.32 13.41 12.39 11.55 12.27 12.26 ةــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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 2015 جملة –وع والحالة التعليمية نشاط والنللوفقاً  الذين قاموا باالنشطةاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  4جدول 

 اطــــــــالنش

 من قاموا بالنشاط نسبة الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط معدل

 امي
يقرا 

 ويكتب
 الثانوي عدادياأل تدائيةاألب

فوق 

 المتوسط
 جامعي

علي أ
من 

 الجامعي

 امي جملة
يقرا 

 ويكتب
 الثانوي عدادياأل تدائيةاألب

فوق 

 المتوسط
 جامعي

علي أ
من 

 الجامعي

 جملة

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د س د س د

العمـــل لحســـاب الشـــركات/ 

أشبا  الشركات والمؤسسات 
 غير الهادفة للربح والحكومة

6.04 4.46 7.50 8.24 7.46 7.46 7.28 5.44 7.32 2.68 5.13 6.59 3.64 14.59 26.49 23.93 32.85 11.66 

األســــرة  العمــــل لحســــاب
أنشطة اإلنتـاج  المعيشية في

 األولي
5.35 4.44 5.48 5.12 5.30 4.20 4.13 0.20 5.26 15.4 18.11 9.64 8.12 7.68 2.81 2.37 0.94 8.47 

األســــرة  العمــــل لحســــاب
أنشطة اإلنتـاج  المعيشية في

 غير األولي
5.06 7.16 7.51 6.41 7.01 10.34 7.11 -- 7.05 1.85 2.88 2.81 2.68 2.55 3.00 1.71 -- 2.35 

األســــرة  العمــــل لحســــاب

ــــية فــــي أنشــــطة  المعيش
 التشييد

8.28 7.23 9.38 7.20 8.17 9.32 5.04 -- 8.13 2.42 5.94 3.02 3.40 3.56 1.71 0.89 -- 2.76 

ألســـــرة العمـــــل لحســـــاب 

المعيشية في توفير الخدمات 
 للحصول علي الدخل

6.44 7.52 7.19 7.00 7.42 7.13 6.18 6.49 7.09 9.78 14.46 10.48 10.24 14.71 12.87 13.55 14.01 12.26 

ــى  ــل ف ــدمات العم ــوفير الخ ت
األجـر  المنزلية غير المدفوعـة

ــاص  ــائي الخ لإلســتخدام النه
 المعيشيةاألسرة  داخل

4.49 4.43 3.50 4.06 4.15 4.15 3.48 3.23 4.13 70.94 56.89 50.13 52.54 58.74 61.04 58.47 47.25 58.33 

توفير خـدمات مـنح العمل فى 
األجــر  الرعايـة غيـر المدفوعـة

 المعيشيةألفراد األسرة 
1.55 1.60 2.17 2.10 2.16 2.41 2.15 2.53 2.13 20.87 23.51 12.75 17.65 29.79 25.18 23.43 17.85 22.22 

تـــوفير خـــدمات العمـــل فـــى 
 هالمجتمع المحلـي ومسـاعدت

 األخرى المعيشيةلألسر 
2.23 3.20 2.35 2.43 3.32 4.00 2.49 4.40 2.59 5.59 4.30 3.48 2.78 4.48 3.86 2.69 5.45 3.95 

 16.07 12.51 13.20 5.72 13.54 35.50 26.08 2.67 1.02 7.09 4.45 6.20 3.54 7.09 7.35 7.34 1.07 2.48 مــــــــــــــوالتعل مـــــــالتعلي

ــــي  ــــآنس والمشــــاركة ف الت

 يالمجتمع المحل
2.51 2.50 2.57 2.51 2.52 3.03 3.09 2.42 2.56 75.69 79.07 71.47 68.88 74.15 73.49 79.64 81.01 74.26 

 /األحـــداث  حضـــور / زيـــارة

ــاكن  ــة األم ــة والترفيهي الثقافي
 والرياضية

0.58 -- 1.12 4.02 4.32 2.31 1.32 -- 3.01 0.22 -- 0.58 0.94 1.13 1.39 1.43 -- 0.88 

ــات و ــاب وأنشــطة الهواي األلع
 األخرى التسلية

3.26 0.47 1.59 2.02 1.48 2.22 2.42 -- 2.05 0.88 1.04 9.32 8.21 2.78 1.33 2.74 -- 4.20 

األلعـــــاب  فـــــياإلشـــــتراك 

الرياضية الداخليـة والخارجيـة 
 والبرامج ذات الصلة

1.00 -- 2.42 2.13 2.30 2.08 1.57 1.36 2.19 0.34 -- 6.31 8.89 2.38 3.77 4.10 8.51 3.98 

 71.93 78.31 74.48 73.17 71.43 71.31 71.58 66.56 71.21 2.36 4.44 2.50 2.35 2.25 2.30 2.42 2.47 2.30 الجماهيرياإلعالم  وسائط

 99.98 100 100 100 99.94 100 100 100 100 12.55 12.09 12.38 12.30 12.32 12.40 12.58 13.41 14.04 الرعاية والعناية الشخصية
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  2015 ذكور –والنوع والحالة التعليمية للنشاط وفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  4جدول تابع  

 اطـــــالنش

 من قاموا بالنشاطنسبة  لوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاطامعدل 

 امي
يقرا 

 ويكتب
 الثانوي عدادياأل تدائيةاألب

فوق 

 المتوسط
 جامعي

علي أ

من 
 الجامعي

 امي جملة
يقرا 

 ويكتب
 الثانوي عدادياأل تدائيةاألب

فوق 

 المتوسط
 جامعي

علي أ

من 
 الجامعي

 جملة

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د س د س د
العمـــل لحســـاب الشـــركات/ 

والمؤسسـات أشبا  الشركات 
 غير الهادفة للربح والحكومة

7.52 4.46 8.33 8.46 8.09 8.09 7.45 5.29 7.58 5.95 10.95 9.66 5.89 20.01 35.25 30.42 37.03 16.85 

األســـــرة  العمـــــل لحســـــاب
أنشطة اإلنتـاج  المعيشية في

 األولي
7.23 5.08 6.38 5.58 6.42 4.42 5.24 -- 6.35 28.58 30.4 12.92 11.34 11.13 3.79 3.30 -- 11.90 

األســـــرة  العمـــــل لحســـــاب
أنشطة اإلنتـاج  المعيشية في

 غير األولي
6.30 8.01 8.36 7.42 7.45 11.33 7.59 -- 8.04 2.77 5.15 3.64 3.52 4.12 5.09 2.3 -- 3.47 

األســـــرة  العمـــــل لحســـــاب
أنشـــــطة  المعيشـــــية فـــــي

 التشييد
8.58 7.23 9.38 7.45 8.24 9.32 5.04 -- 8.24 6.94 12.69 5.27 5.77 6.78 3.17 1.64 -- 5.32 

األســـــرة  العمـــــل لحســـــاب
المعيشية في توفير الخـدمات 

 للحصول علي الدخل
7.60 7.31 8.20 7.54 8.42 7.43 7.10 7.38 8.06 18.18 24.04 13.8 14.52 22.75 18.69 20.42 17.73 18.64 

تــوفير الخــدمات العمــل فــى 
األجـر  المنزلية غيـر المدفوعـة

ــاص لإل ــائي الخ ــتخدام النه س
 المعيشيةاألسرة  داخل

1.36 0.55 1.37 1.31 1.46 1.55 1.50 1.40 1.42 25.60 18.35 24.74 25.28 26.00 31.37 30.01 24.93 26.35 

توفير خـدمات مـنح العمل فى 

األجــر  الرعايــة غيــر المدفوعــة
 المعيشيةألفراد األسرة 

1.39 2.16 2.04 1.53 1.39 1.51 1.44 3.58 1.50 5.73 7.40 5.59 4.70 9.24 10.48 10.12 12.72 7.68 

ـــى  ـــل ف ـــوفير خـــدمات العم ت

 هالمجتمع المحلـي ومسـاعدت
 األخرى المعيشيةلألسر 

2.50 5.28 3.07 3.51 5.37 4.05 3.18 -- 4.02 1.83 4.01 2.39 1.50 1.92 1.82 2.46 -- 2.04 

 19.82 13.78 13.97 7.39 15.48 43.15 28.76 -- 0.36 7.09 4.53 6.17 3.20 7.18 7.16 7.34 -- 0.15 والتعلــــــــــــــم مـــــــالتعلي

ــــي  ــــآنس والمشــــاركة ف الت
 المجتمع المحلي

3.01 2.54 3.02 3.01 3.10 3.17 3.25 2.53 3.09 79.08 78.41 69.02 71.23 75.56 77.27 81.43 85.57 75.31 

 /األحــــداث  حضــــور / زيــــارة
ــاكن  ــة الثقافاألم ــة والترفيهي ي
 والرياضية

0.10 -- 0.35 4.11 4.28 0.10 1.45 -- 2.52 0.28 -- 0.75 1.56 1.10 0.49 1.91 -- 1.10 

الهوايــات واأللعــاب وأنشــطة 
 األخرى التسلية

1.36 -- 1.53 1.59 1.51 2.52 2.46 -- 2.00 1.55 -- 10.83 12.93 4.52 1.99 3.63 -- 6.31 

ـــــياإلشـــــتراك  ـــــاب  ف األلع

اضــية الداخليــة والخارجيــة الري
 والبرامج ذات الصلة

1.14 -- 2.43 2.14 2.42 2.24 2.04 1.40 2.25 0.78 -- 10.37 15.14 4.18 5.64 5.86 11.35 7.10 

 69.74 81.5 74.94 72.68 67.49 70.87 68.24 61.48 67.22 2.37 4.53 2.55 2.35 2.23 2.28 2.42 2.37 2.25 الجماهيرياإلعالم  وسائط

 99.97 100 100 100 99.88 100 100 100 100 13.02 12.23 12.49 12.54 12.41 12.43 13.09 14.19 14.34 الرعاية والعناية الشخصية
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 2015إناث–ة التعليمية والنوع والحالللنشاط وفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  4جدول تابع 

 اطـــــــالنش

 من قاموا بالنشاط نسبة الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط معدل

 امي
يقرا 
 ويكتب

 الثانوي عدادياأل تدائيةاألب
فوق 

 المتوسط
 جامعي

علي من أ
 الجامعي

 امي جملة
يقرا 
 ويكتب

 الثانوي عدادياأل تدائيةاألب
فوق 

 المتوسط
 يجامع

علي من أ
 الجامعي

 جملة

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د س د س د

العمـــل لحســـاب الشـــركات/ 
أشبا  الشركات والمؤسسات 

 غير الهادفة للربح والحكومة
1.45 -- 4.05 5.05 6.49 6.49 6.48 6.41 6.25 1.16 -- 2.47 0.8 8.79 16.31 16.18 22.98 6.36 

ســـــرة األ العمـــــل لحســـــاب

أنشطة اإلنتـاج  المعيشية في
 األولي

2.59 3.15 3.06 2.31 1.52 3.21 0.34 0.20 2.37 9.24 7.29 5.24 4.09 3.98 1.67 1.26 3.16 4.97 

األســـــرة  العمـــــل لحســـــاب
أنشطة اإلنتـاج  المعيشية في

 غير األولي
3.49 3.20 5.39 3.56 3.21 0.20 4.59 -- 4.11 1.41 0.88 1.68 1.62 0.88 0.57 1.00 -- 1.22 

األســـــرة  العمـــــل لحســـــاب
أنشـــــطة  المعيشـــــية فـــــي

 التشييد
3.18 -- -- 0.10 0.23 -- -- -- 1.37 0.31 -- -- 0.43 0.11 -- -- -- 0.16 

األســـــرة  العمـــــل لحســـــاب
المعيشية في توفير الخـدمات 

 للحصول علي الدخل
4.53 9.05 4.09 3.40 3.42 5.25 2.20 0.10 4.02 5.84 6.02 6.01 4.88 6.11 6.11 5.37 5.23 5.76 

ــل فــى  تــوفير الخــدمات العم
األجـر  المنزلية غيـر المدفوعـة

ــاص  ــائي الخ ــتخدام النه لإلس

 المعيشيةاألسرة  داخل

5.14 5.24 4.42 5.02 4.59 5.08 4.34 4.24 4.57 92.17 90.8 84.28 86.77 93.77 95.49 92.39 100 90.96 

توفير خـدمات مـنح العمل فى 
األجــر  ر المدفوعــةالرعايــة غيــ

 المعيشيةألفراد األسرة 
1.57 1.57 2.22 2.13 2.23 2.55 2.25 1.48 2.18 27.96 37.70 22.38 33.91 51.77 42.25 39.29 29.96 37.05 

ـــوفير خـــدمات العمـــل فـــى  ت

 هالمجتمع المحلـي ومسـاعدت
 األخرى المعيشيةلألسر 

2.20 1.41 2.14 2.14 2.56 3.59 2.21 4.40 2.37 7.35 4.56 4.94 4.39 7.22 6.23 2.96 18.33 5.89 

 12.25 9.52 12.3 3.77 11.47 25.89 22.48 5.02 1.33 7.11 4.18 6.24 5.12 6.55 8.14 7.33 1.07 3.07 والتعلــــــــــــــم مـــــــالتعلي

ــــي  ــــآنس والمشــــاركة ف الت
 المجتمع المحلي

2.47 2.47 2.52 2.38 2.33 2.44 2.50 2.12 2.43 74.10 79.65 74.77 65.94 72.65 69.09 77.50 70.22 73.18 

 /األحــــداث  حضــــور / زيــــارة
ــاكن  ــة األم ــة والترفيهي الثقافي

 والرياضية
1.29 -- 2.57 2.20 4.36 3.04 0.59 -- 3.16 0.20 -- 0.35 0.16 1.15 2.45 0.85 -- 0.66 

الهوايــات واأللعــاب وأنشــطة 
 األخرى التسلية

5.48 0.47 2.10 2.22 1.35 0.20 2.33 -- 2.21 0.56 1.95 7.28 2.29 0.91 0.57 1.67 -- 2.05 

ـــــياإلشـــــتراك  ـــــاب  ف األلع
الرياضـية الداخليـة والخارجيـة 

 والبرامج ذات الصلة
0.24 -- 2.15 1.53 0.34 1.00 1.29 0.40 1.26 0.14 -- 0.87 1.04 0.46 1.59 2.02 1.80 0.79 

 74.17 70.77 73.94 73.75 75.64 71.87 76.08 71.03 73.08 2.35 4.21 2.44 2.34 2.26 2.33 2.43 2.55 2.32 الجماهيرياإلعالم  وسائط

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12.48 11.36 12.25 12.03 12.24 12.37 12.42 13.07 13.50 الرعاية والعناية الشخصية
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 جملة –لنشاط والنوع والعالقة بقوة العمل لوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10فراد الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لأل معدل: 5جدول 
2015 

 اطـــــــــــــــالنش

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا 
 بالنشاط

 تسبة من قاموا بالنشاط

 جملة خارج قوة العمل ملداخل قوة الع جملة خارج قوة العمل داخل قوة العمل

 ٪ ٪ ٪ س د س د س  د

 11.66 0.96 27.85 7.32 1.22 7.52 العمل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة

 8.47 3.15 16.52 5.26 2.33 6.15 يـــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 2.35 0.61 4.99 7.05 2.46 7.53 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فيسرة األ العمل لحساب

 2.76 0.24 6.58 8.13 3.42 8.28 دـــــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 12.26 2.96 26.34 7.09 1.56 8.02 المعيشية في توفير الخدمات للحصول علي الدخلاألسرة  العمل لحساب

 لإلستخدام النهائي الخاص داخلاألجر  توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعةالعمل فى 
 المعيشيةاألسرة 

2.50 4.40 4.13 36.82 72.54 58.33 

 22.22 27.31 14.50 2.13 2.23 1.45 المعيشيةاألجر ألفراد األسرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةالعمل فى 

 3.95 4.95 2.43 2.59 2.43 3.50 األخرى المعيشيةلألسر  هخدمات المجتمع المحلي ومساعدتتوفير العمل فى 

 16.07 25.26 2.15 7.09 7.24 2.58 والتعلـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 74.26 74.71 73.57 2.56 2.57 2.55 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 0.88 0.76 1.06 3.01 3.43 2.16 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  /داث األح حضور / زيارة

 4.20 5.84 1.73 2.05 2.10 1.42 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

 3.98 4.95 2.50 2.19 2.22 2.09 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فياإلشتراك 

 71.93 76.08 65.65 2.36 2.46 2.18 ريـــــــــــــــــــــــــالجماهيم اإلعال وسائط

 100 100 100 12.55 13.12 12.30 ةــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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 –والنوع والعالقة بقوة العمل لنشاط لوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  5جدول تابع 
 2015 ذكور

 اطـــــــــــــــــالنش

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا 
 بالنشاط

 تسبة من قاموا بالنشاط

 جملة خارج قوة العمل داخل قوة العمل جملة خارج قوة العمل داخل قوة العمل

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 16.85 1.28 25.71 7.58 1.32 8.08 ل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومةالعم

 11.90 2.94 16.99 6.35 4.35 6.46 يـــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 3.47 0.50 5.16 8.04 2.28 8.23 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 5.32 0.42 8.10 8.24 5.22 8.30 دـــــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 18.64 2.77 27.66 8.06 2.51 8.24 المعيشية في توفير الخدمات للحصول علي الدخلاألسرة  العمل لحساب

 لإلستخدام النهائي الخاص داخلألجر ا توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعةالعمل فى 
 المعيشيةاألسرة 

1.39 1.45 1.42 23.43 31.50 26.35 

 7.68 3.97 9.79 1.50 2.20 1.43 ةــــــالمعيشياألجر ألفراد األسرة  وفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةالعمل فى ت

 2.04 2.07 2.03 4.02 3.09 4.33 األخرى المعيشيةلألسر  هوفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدتالعمل فى ت

 19.82 51.25 1.96 7.09 7.25 3.05 والتعلـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 75.31 74.86 75.56 3.09 3.16 3.04 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 1.10 1.20 1.04 2.52 4.03 2.06 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 6.31 13.89 2.01 2.00 2.06 1.39 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

 7.10 14.34 2.99 2.25 2.29 2.13 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فياإلشتراك 

 69.74 76.42 65.94 2.37 3.02 2.21 ريـــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100 100 100 13.02 13.45 12.38 ةــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي

  

52 



 

 –ل والنوع والعالقة بقوة العملنشاط لوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10لمستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد االوقت  معدل: 5جدول تابع 
 2015 إناث

 اطــــــــــــــــــــالنش

معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا 
 بالنشاط

 تسبة من قاموا بالنشاط

 جملة خارج قوة العمل داخل قوة العمل جملة خارج قوة العمل داخل قوة العمل

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 6.36 0.83 36.98 6.25 1.15 7.03 غير الهادفة للربح والحكومةالعمل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسات 

 4.97 3.24 14.54 2.37 1.44 3.41 يـــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 1.22 0.66 4.27 4.11 2.52 5.19 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 0.16 0.16 0.13 1.37 1.47 0.30 دـــــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 5.76 3.05 20.76 4.02 1.34 6.02 المعيشية في توفير الخدمات للحصول علي الدخلاألسرة  العمل لحساب

 لإلستخدام النهائي الخاص داخلاألجر  توفير الخدمات المنزلية غير المدفوعةالعمل فى 
 عيشيةالماألسرة 

4.06 5.07 4.57 93.76 90.45 90.96 

 37.05 37.50 34.54 2.18 2.23 1.48 ةــــــالمعيشياألجر ألفراد األسرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةالعمل فى 

 5.89 6.21 4.12 2.37 2.39 2.21 األخرى المعيشيةلألسر  هتوفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدتالعمل فى 

 12.25 13.92 3.00 7.11 7.21 2.40 والتعلـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــعليالت

 73.18 74.64 65.09 2.43 2.48 2.10 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 0.66 0.57 1.15 3.16 3.24 2.55 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 2.05 2.33 0.53 2.21 2.21 2.29 األخرى أللعاب وأنشطة التسليةالهوايات وا

 0.79 0.85 0.44 1.26 1.32 0.22 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فياإلشتراك 

 74.17 75.93 64.40 2.35 2.40 2.05 ريـــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100.00 100.00 100.00 12.48 12.57 11.56 ةــــــــــــــــــــــــة الشخصيالرعاية والعناي
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      –نشاط والنوع والحالة العملية للوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  6جدول 
 2015 جملة

 اطــــــــــــــــــــالنش

 من قاموا بالنشاط نسبة معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط

 جرأعمل بي
بعمل 
 هلحساب

صاحب عمل 
ويستخدم 

 خرينا  

 يعمل لدي
لدي أو  األسرة

 جرأالغير بدون 
 جملة

عمل ي
 جرأب

بعمل 
 هلحساب

صاحب عمل 
ويستخدم 

 اخرين

 يعمل لدي
لدي أو  األسرة

 جرأالغير بدون 
 ملةج

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د

العمــل لحســاب الشــركات/ أشــبا  الشــركات والمؤسســات غيــر 
 الهادفة للربح والحكومة

7.55 7.26 5.44 0.00 7.52 39.20 2.71 3.98 0.00 27.85 

 16.52 49.34 38.32 18.53 9.83 6.15 4.20 6.39 6.28 6.33 يــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 4.99 5.09 6.78 8.90 3.87 7.53 5.05 8.33 6.24 8.35 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 6.58 1.49 3.92 7.33 7.27 8.28 9.32 8.18 8.49 8.24 دـــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

فـي تـوفير الخـدمات للحصـول  المعيشـيةاألسرة  العمل لحساب
 علي الدخل

8.07 8.17 8.24 5.05 8.02 20.52 47.56 33.65 29.89 26.34 

األجـــر  تـــوفير الخـــدمات المنزليـــة غيـــر المدفوعـــةالعمــل فـــى 
 المعيشيةاألسرة  لإلستخدام النهائي الخاص داخل

2.42 2.56 2.10 4.44 2.50 37.03 32.37 29.90 65.78 36.82 

األجـر ألفـراد  ر خدمات منح الرعاية غير المدفوعةوفيتالعمل فى 
 المعيشيةاألسرة 

1.48 1.31 1.36 1.54 1.45 15.10 16.53 8.79 15.46 14.50 

لألسـر  هتـوفير خـدمات المجتمـع المحلـي ومسـاعدتالعمل فـى 
 األخرى المعيشية

4.02 3.00 4.51 2.37 3.50 2.43 2.21 1.58 5.25 2.43 

 2.15 6.10 1.26 1.74 2.13 2.58 4.37 0.59 4.24 2.38 لتعلـــــــــــــــــــــــــــموا مـــــــــــالتعلي

 73.57 71.71 74.99 71.12 73.91 2.55 2.42 2.50 2.40 2.60 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 1.06 0.56 1.24 0.73 1.13 2.16 3.10 2.02 8.03 1.33 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 1.73 3.42 0.79 1.23 1.88 1.42 1.29 1.17 1.52 1.44 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات األلعاب  فياإلشتراك 
 الصلة

2.17 1.22 1.55 2.03 2.09 2.69 1.44 2.51 2.78 2.50 

 65.65 73.97 61.81 66.02 65.73 2.18 2.20 2.06 2.13 2.20 ريــــــــــــــــــــــــــجماهيالاإلعالم  وسائط

 100 100 100 100 100 12.30 12.20 13.06 12.39 12.22 ةـــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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 2015 ذكور –نشاط والنوع والحالة العملية للوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  نوات فأكثر ونسبةس 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  6جدول تابع 

 اطــــــــــــــــــــالنش

 من قاموا بالنشاط نسبة الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاطمعدل 

عمل ي
 جرأب

عمل ي
 هلحساب

صاحب عمل 
ويستخدم 

 اخرين

 يعمل لدي
لدي أو  سرةاأل

 الغير بدون اجر
 جملة

عمل ي
 جرأب

عمل ي
 هلحساب

صاحب عمل 
ويستخدم 

 اخرين

 يعمل لدي
لدي أو  األسرة

 الغير بدون اجر
 جملة

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د

العمل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسات غير الهادفـة للـربح 
 والحكومة

8.12 7.16 6.10 0.00 8.08 35.96 2.86 3.89 0.00 25.71 

 16.99 44.69 38.63 19.07 10.91 6.46 5.55 6.54 6.57 6.44 يـــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 5.16 4.28 6.24 7.70 4.44 8.23 6.59 8.31 7.24 8.44 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 8.10 3.52 4.18 8.91 8.94 8.30 9.32 8.18 8.49 8.26 دــــــــــــــالتشييأنشطة  المعيشية فيسرة األ العمل لحساب

ــي األســرة  العمــل لحســاب ــوفير الخــدمات للحصــول عل ــي ت المعيشــية ف
 لــــــالدخ

8.25 8.16 8.43 7.03 8.24 22.58 47.65 32.31 28.64 27.66 

لإلسـتخدام النهـائي األجر  المدفوعةتوفير الخدمات المنزلية غير العمل فى 
 المعيشيةاألسرة  الخاص داخل

1.39 1.36 1.41 1.43 1.39 23.61 20.35 25.55 23.12 23.43 

األجـر ألفـراد األسـرة  توفير خدمات مـنح الرعايـة غيـر المدفوعـةالعمل فى 
 المعيشية

1.48 1.29 1.24 1.08 1.43 10.62 9.39 7.36 3.52 9.79 

 المعيشـيةلألسـر  هر خـدمات المجتمـع المحلـي ومسـاعدتتـوفيالعمل فـى 
 األخرى

4.46 2.41 5.16 5.40 4.33 2.14 2.09 1.48 1.89 2.03 

 1.96 13.08 1.35 0.89 1.91 3.05 4.32 0.59 4.28 2.55 والتعلـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 75.56 81.15 76.09 73.22 75.72 3.04 3.41 2.53 2.49 3.08 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

 1.04 1.32 1.32 0.89 1.00 2.06 3.10 2.02 8.03 1.00 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 2.01 8.06 0.84 1.50 2.15 1.39 1.29 1.17 1.52 1.40 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

 2.99 6.55 2.67 1.38 3.25 2.13 2.03 1.55 1.42 2.19 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فيك اإلشترا

 65.94 72.42 63.23 68.05 65.87 2.21 2.29 2.06 2.17 2.24 ريـــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100 100 100 100 100 12.38 12.29 13.10 12.52 12.28 ةــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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 2015 إناث –نشاط والنوع والحالة العملية للاوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  6جدول تابع 

 اطــــــــــــــــــــالنش

 من قاموا بالنشاط نسبة وقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاطال معدل

 جرأعمل بي
عمل ي

 هلحساب

صاحب عمل 
ويستخدم 

 اخرين

 يعمل لدي
لدي أو  األسرة

 الغير بدون اجر
 جملة

عمل ي
 جرأب

عمل ي
 هلحساب

صاحب عمل 
ويستخدم 

 اخرين

 يعمل لدي
لدي أو  األسرة

 الغير بدون اجر
 جملة

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د

العمل لحسـاب الشـركات/ أشـبا  الشـركات والمؤسسـات غيـر الهادفـة 
 للربح والحكومة

7.05 8.35 1.00 -- 7.03 53.00 2.05 5.30 -- 36.98 

 14.54 52.77 33.64 16.02 5.24 3.41 3.21 2.11 3.46 4.58 األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 4.27 5.68 14.96 14.48 1.44 5.19 4.01 8.43 3.56 6.47 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  ل لحسابالعم

 0.13 -- -- -- 0.19 0.30 -- -- -- 0.30 دـــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

المعيشــية فـي تــوفير الخـدمات للحصــول علــي األسـرة  العمـل لحســاب
 لالدخ

5.40 8.22 5.38 3.44 6.02 11.78 47.12 53.89 30.82 20.76 

لإلســتخدام األجــر  تــوفير الخــدمات المنزليــة غيــر المدفوعــةالعمــل فــى 
 المعيشيةاألسرة  النهائي الخاص داخل

3.49 4.21 4.06 5.15 4.06 
94.0
3 

87.94 95.33 97.23 93.76 

األجـر ألفـراد األسـرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةالعمل فى 
 المعيشية

1.48 1.33 2.22 1.59 1.48 
34.1
3 

49.56 30.36 24.27 34.54 

 المعيشـيةلألسـر  وفير خدمات المجتمع المحلي ومسـاعدتةتالعمل فى 
 األخرى

2.14 4.09 2.00 2.04 2.21 3.69 2.80 3.21 7.72 4.12 

 3.00 0.95 0.00 5.71 3.11 2.40 5.30 0.00 4.21 1.54 والتعلـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 2.10 1.48 1.52 1.49 2.19 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي
66.2
4 

61.42 58.41 64.76 65.09 

 1.15 -- -- -- 1.67 2.55 -- -- -- 2.55 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 0.53 -- -- -- 0.78 2.29 -- -- -- 2.29 األخرى لعاب وأنشطة التسليةالهوايات واأل

 0.44 -- -- 1.74 0.31 0.22 -- -- 0.10 0.34 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  فياإلشتراك 

 64.40 75.11 40.43 56.60 65.11 2.05 2.13 2.11 1.51 2.05 ريـــــــــــــــــــــــــالجماهياإلعالم  وسائط

 100 100 100 100 100 11.56 12.13 12.12 11.35 11.55 ةــــــــــــــــــــــــالرعاية والعناية الشخصي
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–الة الزواجية لنشاط والنوع والحل وفقاً باالنشطة  الذين قاموااألفراد  فأكثر ونسبة ةسن 15المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  7جدول 
 2015 جملة

 اطــــــــــــــــــــالنش

 سبة من قاموا بالنشاطن معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط

 جملة لم يسبق لهم الزواج سبق لهم الزواج جملة لم يسبق لهم الزواج سبق لهم الزواج

 ٪ ٪ ٪ ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة

لحسـاب الشــركات/ أشـبا  الشـركات والمؤسســات غيـر الهادفــة العمـل 
 للربح والحكومة

7.25 8.38 7.33 14.09 7.66 12.86 

 8.98 6.41 9.59 5.30 5.43 5.28 يــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 2.49 2.85 2.40 7.15 8.15 6.58 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 3.02 2.86 3.05 8.16 8.18 8.15 دـــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

المعيشــية فــي تــوفير الخــدمات للحصــول علــي األســرة  العمــل لحســاب
 الدخل

7.07 7.45 7.14 13.19 13.37 13.23 

ام لإلســتخداألجــر  تــوفير الخــدمات المنزليــة غيــر المدفوعــةالعمــل فــى 
 المعيشيةاألسرة  النهائي الخاص داخل

4.34 2.53 4.21 65.53 40.86 60.81 

األجـر ألفـراد األسـرة  وفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعـةت العمل فى
 المعيشية

2.14 2 2.13 28.92 3.82 24.12 

المعيشـية لألسـر  هتوفير خدمات المجتمع المحلـي ومسـاعدت العمل فى
 ىرــــخاأل

2.51 4.46 3.02 4.74 2.13 4.24 

 8.59 39.11 1.37 6.36 7.14 2.24 والتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــالتعلي

 75.94 73.98 76.41 2.60 3.23 2.54 يـــــــــــــــــــــــــــــــالتآنس والمشاركة في المجتمع المحل

 0.86 1.04 0.82 2.60 4.17 2.37 افية والترفيهية والرياضيةالثقاألماكن  /األحداث  حضور / زيارة

 1.90 5.87 0.96 2.15 2.26 1.59 رىـــــــــــــــــــــــــــــاألخالهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية 

 2.38 7.58 1.15 2.10 2.21 1.54 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  اإلشتراك في

 71.85 70.74 72.11 2.38 2.39 2.38 سائط اإلعالم الجماهيريو

 100 100 100 12.59 12.33 13.06 الرعاية والعناية الشخصية
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–اجية لنشاط والنوع والحالة الزووفقاً لباالنشطة  الذين قاموااألفراد  فأكثر ونسبة ةسن 15المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم فيمعدل :  7تابع جدول 

 2015ذكور 

 اطــــــــــــــــــــالنش

 سبة من قاموا بالنشاطن معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط

 جملة لم يسبق لهم الزواج سبق لهم الزواج جملة لم يسبق لهم الزواج سبق لهم الزواج

 ٪ ٪ ٪ ساعة دقيقة ساعة دقيقة  ساعة دقيقة

لشركات/ أشـبا  الشـركات والمؤسسـات غيـر الهادفـة العمل لحساب ا
 للربح والحكومة

7.54 8.32 7.58 22.90 8.80 19.20 

 6.46 يــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب
6.19 

6.41 14.76 7.88 12.96 

 8.05 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب
8.4 

8.15 3.74 3.94 3.79 

 6.04 4.27 6.67 8.24 8.18 8.26 دـــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

المعيشـية فـي تـوفير الخـدمات للحصـول علـي األسـرة  العمل لحساب
 الدخل

8.10 8.11 8.11 22.17 16.90 20.79 

لإلســتخدام األجــر  تــوفير الخــدمات المنزليـة غيــر المدفوعــةالعمـل فــى 
 المعيشيةاألسرة  هائي الخاص داخلالن

1.39 1.56 1.43 27.80 22.82 26.50 

األجر ألفراد األسـرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعةالعمل فى 
 المعيشية

1.47 1.54 1.48 9.99 3.48 8.29 

المعيشـية لألسر  هوفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدتالعمل فى ت
 ىرــــخاأل

3.27 6.22 4.11 2.18 2.10 2.16 

 3.10 والتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــالتعلي
7.02 

6.40 1.30 35.55 10.28 

 77.76 78.16 77.61 3.14 3.42 3.04 يـــــــــــــــــــــــــــــــالتآنس والمشاركة في المجتمع المحل

 1.06 0.92 1.10 2.54 4.45 2.21 الثقافية والترفيهية والرياضيةن األماك /األحداث  حضور / زيارة

 1.17 رىـــــــــــــــــــــــــــــاألخالهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية 
2.33 

2.07 1.36 7.37 2.94 

 4.15 10.60 1.87 2.20 2.23 2.13 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  اإلشتراك في

 2.43 وسائط اإلعالم الجماهيري
2.35 

2.41 69.87 68.07 69.40 

 13.24 الرعاية والعناية الشخصية
12.25 

13.09 100 100 100 
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–الحالة الزواجية لنشاط والنوع ووفقاً لباالنشطة  الذين قاموااألفراد  فأكثر ونسبة ةسن 15المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  7جدول تابع 
 2015 اناث

 اطــــــــــــــــــــالنش

 سبة من قاموا بالنشاطن معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط

 جملة لم يسبق لهم الزواج سبق لهم الزواج جملة لم يسبق لهم الزواج سبق لهم الزواج

 ٪ ٪ ٪ ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة

مل لحساب الشركات/ أشبا  الشركات والمؤسسـات غيـر الهادفـة الع
 للربح والحكومة

6.08 8.56 6.25 7.00 5.36 6.80 

 5.18 3.44 5.43 2.39 2.58 2.38 يــــــاألولأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 1.25 0.65 1.33 4.21 3.06 4.27 غير األوليأنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

 0.13 -- 0.15 2.01 -- 2.01 دـــــــالتشييأنشطة  المعيشية فياألسرة  العمل لحساب

المعيشية فـي تـوفير الخـدمات للحصـول علـي األسرة  العمل لحساب
 الدخل

3.56 5.2 4.07 5.97 6.24 6.01 

لإلسـتخدام األجـر  تـوفير الخـدمات المنزليـة غيـر المدفوعـةالعمل فى 
 المعيشيةاألسرة  ائي الخاص داخلالنه

5.15 3.28 5.04 95.87 77.39 93.59 

األجر ألفراد األسرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة العمل فى
 المعيشية

2.18 2.1 2.18 44.14 4.50 39.24 

المعيشية لألسر  توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدتة العمل فى
 ىرــــخاأل

2.41 1.41 2.39 6.79 2.21 6.23 

 6.98 46.31 1.43 6.30 7.32 1.50 والتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــالتعلي

 74.21 65.52 75.43 2.46 2.36 2.47 يـــــــــــــــــــــــــــــــالتآنس والمشاركة في المجتمع المحل

 0.68 1.29 0.59 3.09 3.36 3.01 الثقافية والترفيهية والرياضية األماكن /األحداث  حضور / زيارة

 0.90 2.85 0.63 2.43 1.54 3.14 رىـــــــــــــــــــــــــــــاألخالهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية 

 0.69 1.45 0.58 1.16 1.44 1.06 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلةاأللعاب  اإلشتراك في

 74.18 76.14 73.90 2.35 2.46 2.34 وسائط اإلعالم الجماهيري

 100 100 100 12.50 12.49 12.50 الرعاية والعناية الشخصية
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نطاق  نشطة ومعدل الوقت المستخدم لهم ضمنالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10المختلفة لآلفراد األنشطة  : توزيع الوقت المستخدم في 8 جدول
 2015 - النوعو محل اإلقامةنوع العمل ول الحسابات القومية وفقاً 

 لــــــــــــــوع العمـــــــن

 المختلفةاألنشطة  متوسط الوقت المستخدم في
معدل الوقت المستخدم في تنفيذ 

 النشاط لمن قاموا بالنشاط
 سبة من قاموا بالنشاطن

 جملة ثإنا ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د

ةــــــــــــــــــــــــــجملة العين  

 34.46 17.15 51.42 7.34 4.48 8.29 2.37 0.49 4.22 ةـــــــالعمل الداخل في نطاق الحسابات القومي

 62.01 91.98 32.62 4.57 5.60 2.03 3.04 5.31 0.40 العمل الغير داخل في نطاق الحسابات القومية

 99.98 100.00 99.97 18.20 17.40 18.59 18.19 17.40 18.58 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنشطة غير االنتاجي

رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحض  

 29.94 13.72 45.90 8.13 5.37 8.59 2.28 0.46 4.08 ةـــــالعمل الداخل في نطاق الحسابات القومي

 62.19 92.06 32.81 4.49 5.50 2.01 2.60 5.22 0.40 العمل الغير داخل في نطاق الحسابات القومية

 99.98 99.98 99.99 18.32 17.51 19.13 18.32 17.51 19.13 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنشطة غير االنتاجي

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  

 40.08 21.44 58.27 6.58 4.08 7.59 2.47 0.53 4.39 ةــــعمل الداخل في نطاق الحسابات القوميال

 61.77 91.88 32.39 5.07 6.12 2.06 3.09 5.42 0.41 العمل الغير داخل في نطاق الحسابات القومية

 99.98 100.03 99.94 18.04 17.25 18.41 18.03 17.25 18.40 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنشطة غير االنتاجي
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للعمل وفقاً  نشطة ومعدل الوقت المستخدم لهمالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10المختلفة لآلفراد األنشطة  : توزيع الوقت المستخدم في 9جدول 
 2015 - والنوعاإلقامة  ومحلاألجر  المدفوع وغير المدفوع

 لــــــــــــــموع العـــــــن

 المختلفةاألنشطة  متوسط الوقت المستخدم في
معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط 

 لمن قاموا بالنشاط
 سبة من قاموا بالنشاطن

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س  د س  د س  د س  د س  د س  د

ةــــــــــــــــــــــــــجملة العين  

 36.49 19.34 53.61 7.25 4.23 8.31 2.43 0.51 4.34 رــــــــــــــــــالعمل المدفوع األج

 60.07 90.94 29.27 4.54 5.52 1.55 2.57 5.20 0.34 رـــــــــــالعمل غير المدفوع األج

رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحض  

 31.74 14.98 48.47 8.06 5.01 9.03 2.34 0.45 4.23 رــــــــــــــــالعمل المدفوع األج

 60.75 91.16 30.39 4.44 5.41 1.53 2.52 5.11 0.34 رـــــــــالعمل غير المدفوع األج

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  

 40.92 23.40 58.40 6.56 3.60 8.07 2.50 0.56 4.44 رــــــــــــــالعمل المدفوع األج

 59.45 90.74 28.22 5.04 6.02 1.57 3.01 5.28 0.33 رـــــــلعمل غير المدفوع األجا
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 2015 جملة –نشاط والنوع واليوم للوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل:  10جدول 

 اطــــــــــــالنش

 من قاموا بالنشاطنسبة  قت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاطالو معدل

 جملة الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت جملة الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د س د

ــــل لحســــاب الشــــركات/  ــــبا  العم أش
الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح 

 والحكومة
7.58 5.22 7.35 8.15 7.26 7.57 7.31 7.32 5.63 8.63 14.93 12.58 12.19 13.34 13.42 11.66 

 المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب
 األوليأنشطة اإلنتاج 

4.43 5.39 4.57 5.39 5.16 5.57 5.37 5.26 7.55 7.85 7.68 10.55 7.98 9.59 7.93 8.47 

 المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب
 غير األوليأنشطة اإلنتاج 

6.35 7.44 7.22 6.14 7.19 6.44 7.35 7.05 1.82 2.56 1.56 2.55 2.58 2.48 3.09 2.35 

 المعيشــية فــياألســرة  العمــل لحســاب
 التشييدأنشطة 

9.36 8.50 6.43 8.24 8.40 8.32 7.46 8.13 0.73 2.92 3.02 1.59 4.16 4.07 2.75 2.76 

المعيشــية فــي األســرة  العمــل لحســاب
 توفير الخدمات للحصول علي الدخل

7.19 8.25 6.46 6.36 6.44 7.00 7.31 7.09 10.8 12.15 13.02 11.85 11.62 13.4 12.94 12.26 

تـوفير الخـدمات المنزليـة غيـر العمل فـى 
ـــائي األجـــر  المدفوعـــة لإلســـتخدام النه

 المعيشيةرة األس الخاص داخل
4.06 4.15 4.11 4.13 4.21 4.21 4.02 4.13 60.03 61.02 56.64 58.32 58.52 57.41 56.85 

58.3
3 

توفير خدمات منح الرعاية غيـر العمل فى 
 المعيشيةاألجر ألفراد األسرة  المدفوعة

1.60 2.08 2.09 2.16 2.29 2.20 2.04 2.13 20.14 19.07 22.49 26.09 21.28 23.8 21.93 22.22 

توفير خدمات المجتمع المحلي العمل فى 
 األخرى المعيشيةلألسر  هومساعدت

2.24 3.13 3.51 3.26 2.06 2.30 4.07 2.59 3.95 3.78 3.57 4.24 5.43 3.54 2.96 3.95 

 16.07 16.49 17.36 15.29 16.83 16.9 15.42 13.98 7.09 7.35 7.00 7.29 7.60 7.27 7.11 4.58 ــــــــــمـــــوالتعلـــــــــ مـــــــــــالتعلي

 74.26 76.66 70.32 72.88 72.13 72.96 76.27 79.63 2.56 2.51 2.44 2.51 2.56 2.53 2.49 3.26 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

الثقافيـة األماكن  /األحداث  حضور / زيارة
 والترفيهية والرياضية

1.49 0.10 2.53 4.44 0.37 1.21 2.42 3.01 0.41 0.14 1.06 2.26 0.82 0.49 0.76 0.88 

ـــاب وأنشـــطة التســـلية ـــات واأللع  الهواي
 األخرى

2.22 2.01 1.47 2.47 1.42 1.38 2.16 2.05 4.55 3.78 3.96 4.61 4.92 3.54 3.98 4.20 

الرياضـية الداخليـة األلعـاب  فياإلشتراك 
 والخارجية والبرامج ذات الصلة

2.24 2.17 2.27 2.09 2.43 2.11 1.51 2.19 5.50 4.48 4.01 2.72 3.66 3.91 3.73 3.98 

 71.93 69.03 75.62 72.87 71.3 71.55 70.61 72.07 2.36 2.32 2.33 2.42 2.20 2.40 2.35 2.49 الجماهيرياإلعالم  وسائط

 100 99.88 100 100 100 100 100 12.55 12.54 12.34 12.47 12.40 12.50 13.15 13.33 الرعاية والعناية الشخصية
99.9
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 2015 ذكور –نشاط والنوع واليومللوفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  معدل : 10جدول تابع 

 ــــــاطــــلنشــا

 من قاموا بالنشاطنسبة  الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاطمعدل 

 جملة الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت جملة الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د س د

ـــل لحســـاب الشـــركات/ أشـــبا   العم
ــر الهادفــة  الشــركات والمؤسســات غي

 للربح والحكومة
8.18 5.39 8.16 8.51 7.37 8.15 7.51 7.58 9.57 12.79 20.8 18.48 16.8 20.2 18 16.9 

 المعيشـية فـياألسرة  العمل لحساب
 األوليأنشطة اإلنتاج 

5.48 6.56 6.04 7.03 6.25 6.54 6.41 6.35 10.63 11.74 10.84 13.91 11.11 13.6 11.4 11.9 

 المعيشـية فـياألسرة  العمل لحساب
 غير األولياإلنتاج أنشطة 

6.28 9.45 8.17 7.22 8.13 8.03 8.14 8.04 2.54 3.20 2.24 3.44 4.38 3.60 5.06 3.47 

 المعيشـية فـياألسرة  العمل لحساب
 التشييدأنشطة 

9.36 8.50 7.06 8.24 8.44 8.32 8.27 8.24 1.45 5.78 5.47 3.15 8.17 8.04 4.97 5.32 

 المعيشـية فـياألسرة  العمل لحساب
 توفير الخدمات للحصول علي الدخل

8.08 8.34 7.54 7.45 7.56 7.59 8.25 8.06 16.69 20.85 17.84 17.33 17.02 20.5 20.9 18.6 

توفير الخدمات المنزلية غير العمل فى 
لإلســتخدام النهــائي األجــر  المدفوعــة

 المعيشيةاألسرة  الخاص داخل
1.43 1.32 2.03 1.29 1.47 1.43 1.34 1.42 27.52 31.83 24.71 28.49 25.75 22.1 24.9 26.4 

توفير خـدمات مـنح الرعايـة العمل فى 
ــة ــر المدفوع ــراد األســرة  غي ــر ألف األج

 المعيشية
1.41 2.04 1.47 1.35 1.39 2.27 1.51 1.50 9.05 8.07 7.41 10.15 6.58 5.78 6.69 7.68 

ــى  ــل ف ــع العم ــدمات المجتم ــوفير خ ت
 يشـيةالمعلألسـر  هالمحلي ومساعدت

 األخرى
2.23 4.33 5.47 4.21 3.10 2.37 4.45 4.02 1.38 2.6 2.25 2.94 2.18 2 0.78 2.04 

 19.8 20.3 20.7 19.5 21.45 20.5 17.72 18.15 7.09 7.42 6.59 7.38 8.11 7.33 6.29 4.53 والتعلــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

ـــع  ـــي المجتم ـــآنس والمشـــاركة ف الت
 ليالمح

3.47 3.10 3.01 3.06 3.05 2.58 2.53 3.09 78.7 77.24 74.5 73.66 75.94 69.6 78.5 75.3 

ـــارة ـــداث  حضـــور / زي ـــاكن  /األح األم
 الثقافية والترفيهية والرياضية

0.46 -- 3.32 4.02 0.46 2.49 1.25 2.52 0.5 -- 1.5 2.99 1.22 0.36 0.78 1.1 

ــات واأللعــاب وأنشــطة التســلية  الهواي
 ألخرىا

2.24 1.58 1.52 2.33 1.45 1.33 1.46 2.00 7.11 5.84 6.13 6.71 8.07 4.74 5.43 6.31 

الرياضــــية األلعــــاب  فــــياإلشــــتراك 
الداخليــــة والخارجيــــة والبــــرامج ذات 

 الصلة
2.33 2.28 2.34 2.10 2.58 2.12 1.47 2.25 9.99 7.29 7.11 5.24 6.15 7.62 6.5 7.1 

 69.7 67 72.7 70.17 69.98 67.19 70.22 71.04 2.37 2.28 2.30 2.47 2.19 2.47 2.38 2.50 الجماهيرياإلعالم  وسائط

 100 100 99.8 100 100 100 100 100 13.02 12.58 12.39 12.5 12.45 12.51 13.21 13.58 الرعاية والعناية الشخصية
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 2015 إناث –للنشاط والنوع واليوموفقاً  نشطةالذين قاموا باألاألفراد  سنوات فأكثر ونسبة 10: معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لألفراد  10تابع جدول 

 ــــــاطــــلنشــا

 من قاموا بالنشاط نسبة الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط معدل

 جملة الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء نيناألث األحد السبت جملة الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد السبت

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ س د س د س د س د س د س د س د س د

العمل لحساب الشركات/ أشبا  الشـركات 
 والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة

5.56 4.32 5.59 6.33 7.01 6.57 6.49 6.25 1.63 4.38 8.94 6.55 7.50 6.28 8.70 6.36 

ــل لحســاب ــياألســرة  العم  المعيشــية ف
 األوليأنشطة اإلنتاج 

2.06 1.39 2.12 2.51 2.35 3.34 2.44 2.37 4.42 3.88 4.45 7.12 4.79 5.52 4.35 4.97 

ــل لحســاب ــياألســرة  العم  المعيشــية ف
 غير األوليأنشطة اإلنتاج 

6.51 4.15 4.54 3.47 2.02 3.09 4.26 4.11 1.08 1.89 0.86 1.63 0.75 1.34 1.06 1.22 

ــل لحســاب ــياألســرة  العم  المعيشــية ف
 التشييدأنشطة 

-- -- 2.47 -- 0.10 -- 0.17 1.37 -- -- 0.53 -- 0.08 -- 0.47 0.16 

ــل لحســاب ــي األســرة  العم المعيشــية ف
 توفير الخدمات للحصول علي الدخل

4.27 7.27 4.15 3.22 3.21 3.39 3.26 4.02 4.82 3.29 8.11 6.26 6.13 6.17 4.74 5.76 

تــوفير الخــدمات المنزليــة غيــر العمــل فــى 
لإلستخدام النهائي الخاص األجر  المدفوعة

 المعيشيةاألسرة  داخل
4.49 5.13 4.47 5.07 5.04 4.59 4.44 4.57 92.98 90.78 89.17 88.80 91.87 93.58 89.65 90.96 

توفير خدمات مـنح الرعايـة غيـر العمل فى 
 شيةالمعياألجر ألفراد األسرة  المدفوعة

2.05 2.09 2.14 2.26 2.39 2.19 2.06 2.18 31.38 30.27 37.85 42.38 36.24 42.23 37.58 37.05 

وفير خدمات المجتمع المحلـي العمل فى ت
 األخرى المعيشيةلألسر  هومساعدت

2.24 2.30 2.56 2.55 1.49 2.28 4.01 2.37 6.56 4.98 4.92 5.58 8.74 5.12 5.19 5.89 

 12.25 12.58 13.96 11.01 12.11 13.24 13.08 9.76 7.11 7.25 7.02 7.13 7.40 7.17 8.09 5.05 والتعلــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــالتعلي

 73.18 74.79 71.08 69.76 70.58 71.40 75.29 80.56 2.43 2.48 2.30 2.36 2.46 2.44 2.27 3.06 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

الثقافيـة األمـاكن  /األحـداث  يارةحضور / ز
 والترفيهية والرياضية

3.27 0.10 1.19 6.10 0.10 0.28 4.05 3.16 0.33 0.27 0.62 1.51 0.41 0.62 0.74 0.66 

 2.05 2.49 2.31 1.72 2.46 1.75 1.69 1.96 2.21 3.22 1.50 1.29 3.25 1.28 2.10 2.14 األخرى الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية

الرياضـية الداخليـة األلعـاب  فـيإلشتراك ا
 والخارجية والبرامج ذات الصلة

0.48 1.26 1.32 1.20 1.20 0.20 2.23 1.26 0.94 1.62 0.85 0.14 1.12 0.12 0.88 0.79 

 74.17 71.11 78.67 75.63 72.65 75.99 71.01 73.11 2.35 2.36 2.36 2.37 2.21 2.35 2.31 2.47 الجماهيرياإلعالم  وسائط

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12.48 12.50 12.29 12.43 12.35 12.48 13.08 13.08 الرعاية والعناية الشخصية
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 2015لنوع لمكان وااً لوفقاألماكن  سنوات فأكثر الذين قضوا الوقت في هذ  10األفراد  المختلفة ونسبةاألماكن  الوقت المستخدم في توزيع:  11جدول 

 انــــــــــــــــــالمك

 الذين قضوا الوقت في هذ  األماكناألفراد  نسبة المختلفةاألماكن  الوقت المستخدم فى

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 س د س د س د س د س د س د

 99.93 99.96 99.90 18.32 21.00 16.06 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 3.65 3.28 4.02 1.55 1.33 2.12 زلـــــــــــــــــــــــض المحيطة بالمنراأل

 27.58 10.32 44.51 6.56 5.26 7.17 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكان العم

 23.00 22.62 23.37 2.55 3.09 2.42 رينــــــــــــــــــــــــــــــــــخأبيت اناس 

 0.67 0.68 0.66 2.17 1.57 2.38 منزل لقضاء نهاية االسبوعأو  بيت ثاني

 14.04 9.81 18.19 2.03 1.40 2.16 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألماكن العام

 10.62 8.16 13.03 4.44 4.29 4.53 ةــــــــــــــــــــــــــــــــمدرسة / جامع

 13.77 3.16 24.17 1.20 2.01 1.14 ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور العب

 25.06 19.36 30.65 1.40 1.21 1.52 ارعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش

 13.95 10.29 17.52 1.53 1.28 2.08 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير ذل
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 2015اإلقامة  محلللمكان ووفقاً األماكن  سنوات فأكثر الذين قضوا الوقت في هذ  10األفراد  المختلفة ونسبةاألماكن  لوقت المستخدم فياتوزيع :  12جدول 

 انــــــــــــــــــالمك

 الذين قضوا الوقت في هذ  األماكناألفراد  نسبة المختلفةاألماكن  الوقت المستخدم فى

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 س د س د س د س د س د س د

 99.93 99.92 99.94 18.32 18.18 18.43 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 3.65 5.63 2.07 1.55 1.45 2.16 زلـــــــــــــــــــــــرض المحيطة بالمناأل

 27.58 31.20 24.68 6.56 6.27 7.27 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكان العم

 23.00 29.17 18.04 2.55 2.35 3.21 رينــــــــــــــــــــــــــــــــــبيت اناس اخ

 0.67 0.97 0.43 2.17 2.15 2.21 سبوعمنزل لقضاء نهاية األأو  بيت ثاني

 14.04 12.14 15.57 2.03 1.47 2.14 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألماكن العام

 10.62 12.17 9.37 4.44 4.48 4.40 ةــــــــــــــــــــــــــــــــمدرسة / جامع

 13.77 16.10 11.90 1.20 1.19 1.21 ادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور العب

 25.06 22.99 26.72 1.40 1.42 1.39 ارعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش

 13.95 14.98 13.11 1.53 1.54 1.53 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير ذل
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 2015 -اإلقامة  لمن قام بهذا النشاط والنوع ومحلوفقاً  سنوات فأكثر 10خرين لآلفراد أ ناسمع أو  بمفرد الفرد  ه: توزيع الوقت الذي يقضي 13جدول

 بهذا النشاط مع من قام

 مع اخرين لمن قاموا بهذا النشاطأو  لوقت الذي بقضية الفرد بمفرد امعدل 

 جملة ريف حضر جملة إناث ذكور

 ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة

 15.52 15.48 15.56 15.52 17.07 14.37 رديــــــــــــــــــــــــــــــــبمف

 3.56 3.53 3.60 3.56 4.28 3.25 رةـــــــــــــاالسأفراد  مع احد

 3.49 4.03 3.34 3.49 2.17 5.21 مــمع اشخاص اخرين اعرفه

 0.23 0.17 0.29 0.23 0.09 0.37 مع اشخاص اخرين ال اعرفهم
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 2015 -والنوع  لمن قام بهذا النشاط وفقاً  النتقاالاتفى ا سنوات فأكثر 10األفراده توزيع الوقت الذي يقضي:  14جدول 

 مع من قام بهذا النشاط

 فى األنتقاالتاألفراد  الوقت الذي بقضيةمعدل 

 جملة إناث ذكور

 ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة

 1.14 0.52 1.22 ذات الصلة بالعمل في القطاع النظامي اإلنتقاالت 

 1.14 0.59 1.17 ي ــــــــــولاالبأنشطة اإلنتاج  ذات الصلةاإلنتقاالت 

 0.59 0.43 1.02 ي ــغير االولبأنشطة اإلنتاج  ذات الصلةاإلنتقاالت 

 1.12 0.40 1.12 المعيشية األسرة  التشييد التي تقوم بهابأنشطة  ذات الصلةاإلنتقاالت 

 1.00 0.49 1.01 ل ـــــــــــــــــــــذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول علي الدخاإلنتقاالت 

 0.38 0.40 0.35 األجر  ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعةاإلنتقاالت 

 0.59 0.53 1.11 المعيشية األجر ألفراد األسرة  ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعةاإلنتقاالت 

 0.51 0.40 1.09 األخرى  عيشيةالملألسر  ذات الصلة بخدمات المجتمع المحلي ومساعدتةاإلنتقاالت 

 1.14 1.18 1.11 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات الصلة بالتعلياإلنتقاالت 

 0.47 0.44 0.49 آنس والمشاركة في المجتمع المحليذات الصلة بالتاإلنتقاالت 

 1.05 1.01 1.08 الثقافية والترفيهية والرياضية كن األماأو  األحداث زيارةأو  ذات الصلة بحضوراإلنتقاالت 

 0.38 1.00 0.37 األخرى  يات وااللعاب وانشطة التسليةذات الصلة بالهوااإلنتقاالت 

 0.36 0.34 0.36 الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة األلعاب  فياإلشتراك ذات الصلة باإلنتقاالت 

 0.19 0.10 0.20 ريــــــــــــــالجماهياإلعالم  بوسائطذات الصلة اإلنتقاالت 

 0.46 0.49 0.45 الرعاية والعناية الشخصية بأنشطة  ذات الصلةاإلنتقاالت 

 1.25 1.06 1.36 بالساعةاإلنتقاالت  * متوسط الوقت الذي بقضيه الفرد في
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 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  من قاموا بهذا النشاطسنوات فأكثر ونسبة  10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في دلعم:  15جدول 

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 العمل في القطاع النظامي

 10.98 6.11 15.74 6.05 5.11 6.28 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت العمل في القطاع النظام

 1.67 1.01 2.32 0.44 0.44 0.44 األخرىاإلستراحة  فترات

 0.27 0.08 0.46 2.46 5.00 2.25 البحث عن عمل /انشاء عمل تجاري في القطاع النظامي

 10.91 5.65 16.07 1.14 0.52 1.22 يـــــــــــذات الصلة بالعمل في القطاع النظاماإلنتقاالت 

 1.98 0.83 3.11 0.42 0.21 0.48 العمل في القطاع النظامي غير المصنف في موضع اخر

 أوليأنشطة إنتاج  العمل في

 7.92 4.54 11.25 4.37 2.20 5.36 يــــــــــــــــــــــــــــــاالولأنشطة اإلنتاج  وقت العمل في

أنشطة  فىاللوازم وتصريف المخرجات المستخدمة أو  خالتالحصول علي المد
 المعيشيةلألسر  االولياإلنتاج 

3.18 1.43 2.43 0.12 0.13 0.12 
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 2015 -والنوعنشاط للوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 0.04 0.03 0.06 2.10 1.50 2.20 االوليأنشطة اإلنتاج  ل تجاري فيعمإنشاء أو  البحث عن عمل

 6.79 2.00 11.48 1.14 0.59 1.17 ياالولبأنشطة اإلنتاج  ذات الصلةاإلنتقاالت 

االولي غير المصنفة في أنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسر  العمل لحساب
 موضع اخر

1.09 0.35 1.06 0.55 0.05 0.30 

 غير أوليأنشطة إنتاج  العمل في

 2.16 1.00 3.30 6.39 3.50 7.33 غير االوليأنشطة اإلنتاج  وقت العمل في

فــى اللــوازم وتصــريف المخرجــات المســتخدمة أو  التالحصــول علــي المــدخ
 المعيشيةلألسر  غير االولياإلنتاج  ىنشطةأ

2.14 3.53 2.56 0.21 0.22 0.22 

 0.01 0.02 -- 1.20 1.20 -- غير االوليأنشطة اإلنتاج  عمل تجاري فيإنشاء أو  البحث عن عمل

 1.70 0.51 2.87 0.59 0.43 1.02 غير االوليبأنشطة اإلنتاج  ذات الصلةاإلنتقاالت 

غير االولي غير المصـنفة أنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسر  العمل لحساب
 في موضع اخر

0.30 0.26 0.29 0.23 0.10 0.16 
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 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 لتشييداأنشطة  العمل فى

 2.64 0.12 5.11 7.23 1.53 7.33 دـــــــــــــــالتشييأنشطة  وقت العمل في

إنتاج لألسـرة  اللوازم النشطة التشييد الغراضأو  لي المدخالتالحصول ع
 المعيشية

-- 0.10 0.10 -- 0.03 0.02 

 0.12 -- 0.23 2.03 -- 2.03 التشييدأنشطة  عمل تجاري فيإنشاء أو  البحث عن عمل

 2.57 0.02 5.08 1.12 0.40 1.12 ةـــالمعيشياألسرة  التشييد التي تقوم بهابأنشطة  ذات الصلةاإلنتقاالت 

التشـييد غيـر المصـنفة فـي أنشـطة  المعيشية فـياألسر  العمل لحساب
 موضع اخر

0.52 -- 0.52 1.08 -- 0.54 

 تقديم خدمات للحصول على دخلأنشطة  العمل فى

 5.46 3.22 7.66 6.47 4.42 7.33 اـــــــــــــــــــــــــــــواالتجار بهاألغذية  بيع

 1.72 0.67 2.76 5.11 0.48 6.01 والتركيب والصيانة توفير خدمات االصالح
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 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 بهذا النشاط نسبة من قاموا معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 2.02 1.22 2.81 4.03 2.10 4.51 توفير الخدمات التجارية والمهنية

 0.23 0.06 0.40 8.24 7.10 8.38 توفير خدمات الرعاية الشخصية

 2.14 0.11 4.12 7.33 0.10 7.48 ابــــــــــــــــــنقل البضائع والرك

 0.12 0.17 0.08 4.29 4.14 4.53 األجر الخدمات المنزلية مدفوعة

 0.01 -- 0.02 5.30 -- 5.30 التدريب والدراساتأو  االجتماعات

الخدمات في مشـروع أنشطة  عمل تجاري فيإنشاء أو  البحث عن عمل
 عائلي

1.19 0.23 1.13 0.90 0.16 0.53 

 9.01 2.26 15.63 0.60 0.49 1.01 ول علي الدخلذات الصلة بتوفير الخدمات للحصاإلنتقاالت 

المعيشـية فـي تـوفير الخـدمات للحصـول علـي األسـرة  العمل لحسـاب
 الدخل غير المصنفة في موضع اخر

4.19 3.53 4.15 2.44 0.50 1.48 
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 2015 -والنوعنشاط للوفقاً  ا بهذا النشاطسنوات فأكثر ونسبة من قامو 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 الخدمات المنزلية غير مدفوعة األجرأنشطة  العمل فى

 48.39 89.07 8.51 4.11 4.26 1.33 األجر الخدمات المنزلية غير مدفوعة

 22.36 25.83 18.95 0.53 0.57 0.47 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتس

 22.76 25.90 19.67 0.38 0.40 0.35 األجر ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعةاإلنتقاالت 

 9.29 13.78 4.88 1.11 1.14 1.00 غير المصنفة في موضع اخرجر األ الخدمات المنزلية غير المدفوعة

 رعاية األطفال والكبار غير مدفوعة األجرأنشطة  العمل فى

 20.25 34.85 5.94 1.58 2.07 1.14 الــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاية االطف

 1.96 2.59 1.35 1.31 1.28 1.37 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاية الكب

األجـر ألفـراد  ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعـةاإلنتقاالت 
 المعيشيةاألسرة 

1.11 0.53 0.59 2.42 4.92 3.66 

المعيشية األجر ألفراد األسرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة
 غير المصنفى في موضع اخر

1.27 1.01 1.10 1.06 1.91 1.48 
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 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 المعيشية األخرىاألسر  تقديم خدمات للمجتمع المحلي ومساعدةأنشطة  العمل فى

 3.63 5.70 1.60 2.29 2.13 3.26 األخرى المعيشيةاألجر لألسر  المساعدة غير المدفوعة

 0.09 0.06 0.11 4.30 9.10 2.57 يـــــــــــــالخدمات التي ينظمها المجتمع المحل

 0.12 0.12 0.11 1.55 1.48 2.04 األجر طوعية المنظمة غير المدفوعةتالالخدمات 

 0.01 -- 0.03 0.10 -- 0.10 اتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحضور االجتما

 0.06 0.04 0.07 0.43 0.27 0.55 رىـــــــــــــــــــــــاألخ خدمات المجتمع المحلي

لألسـر  صلة بخـدمات المجتمـع المحلـي ومسـاعدتةذات الاإلنتقاالت 
 األخرى المعيشية

1.09 0.40 0.51 1.28 2.29 1.78 

غيـر األخـرى  المعيشـيةلألسـر  خدمات المجتمع المحلي ومساعدنة
 المصنفة في موضع اخر

0.56 0.53 0.54 0.48 0.51 0.49 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــأنشطة التعليم والتعل

 9.54 7.03 11.99 4.47 4.47 4.47 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العالالتعلي
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 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط الوقت لمن قاموا بهذا النشاطمعدل 

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

ة المقررات الدراسية والبحث واالنشطة ذات عالواجب البيتي ومراج
 الصلة بالتعليم العالي

3.53 4.14 4.02 16.55 10.34 13.48 

والبـرامج الدراسـية فـي ظـامي الدراسة االضافية والتعليم غير الن
 راغــــــــــــــــــــــوقت الف

2.30 1.26 2.03 0.21 0.14 0.17 

 0.01 -- 0.01 2.40 -- 2.40 التدريب والدراسات فيما بتعلق بتطوير الحياة الوظيفية/ المهنية

 2.52 1.94 3.09 0.27 0.26 0.27 مـــــــــالتعليبأنشطة  التي تؤدي فيما يتعلقاألخرى  األنشطة

 12.58 9.19 15.91 1.14 1.18 1.11 مـــــــــــــــــــــــذات الصلة بالتعلياإلنتقاالت 

 2.07 1.32 2.80 0.31 0.31 0.31 انشطة التعلم غير المصنفة في موضع اخر

 والمشاركة في المجتمع المحليالتآنس  أنشطة

 73.28 72.52 74.01 2.30 2.22 2.38 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتآنس واالتص

 2.83 2.32 3.34 2.18 2.28 2.12 الثقافية/ االجتماعية في المجتمع المحلياألحداث  المشاركة في
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 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

ـــاالت  ـــع اإلنتق ـــي المجتم ـــاركة ف ـــآنس والمش ـــلة بالت ذات الص
 يـــــــــــــالمحل

0.49 0.44 0.47 34.19 18.23 26.29 

لتآنس والمشـاركة فـي المجتمـع المحلـي غيـر المصـنفين فـي ا
 خرأموضع 

1.03 0.15 0.52 0.82 0.27 0.55 

 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  زيارة

 0.43 0.25 0.61 0.41 0.29 0.47 ةــــــــــالثقافية المنظمة/ الجماهيرياألحداث  حضور

 0.37 0.35 0.39 4.10 4.15 4.06 والعروضالحدائق أو  الحضور في المنتزهات العامة

 0.05 0.06 0.04 2.03 2.50 1.40 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالرياضيأحداث األلعاب  حضور

الثقافيـة األماكن أو  األحداث زيارةأو  ذات الصلة بحضوراإلنتقاالت 
 ةــــــوالترفيهية والرياضي

1.08 1.01 1.05 0.50 0.33 0.41 

ضور/ زيارة االحداث/االماكن الرياضية والترفيهية والثقافية غيـر ح
 خرأالمصنفة في موضع 

0.47 0.40 0.44 0.11 0.09 0.10 

  

76 



 

 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 ممارسة الهوايات وااللعاب وأنشطة التسلية األخرى

ــون ــة وفن ــون التشــكيلية واالدبي ــة  -األداء  الفن ــرامج  -كهواي والب
 الدراسية ذات الصلة

4.00 1.30 2.13 0.12 0.18 0.15 

 0.20 0.19 0.20 3.32 5.43 1.54 ةـالهوايات التقنية والبرامج ذات الصل

 3.70 1.59 5.78 1.55 1.41 1.60 والبرامج ذات الصلةاألخرى  وانشطة التسليةباأللعاب  التسلي

 0.55 0.07 1.02 0.38 1.00 0.37 األخرى ذات الصلة بالهوايات وااللعاب وانشطة التسليةاإلنتقاالت 

غيـر المصـتفة فـي األخـرى  الهوايات وااللعاب وانشطة التسـلية
 موضع اخر

2.32 1.43 2.16 0.18 0.09 0.14 

 الرياضية الداخلية والخارجيةاأللعاب  فياإلشتراك 

 3.81 0.60 6.96 1.59 1.09 2.03 يةــــــــالرياضاأللعاب  فياإلشتراك 

 0.06 0.08 0.04 0.48 0.30 1.25 األخرى جيةالتخييم واالنشطة الخار
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 2015 -والنوع نشاطللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نشاطنسبة من قاموا بهذا ال معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

الرياضية الداخليـة األلعاب  فياإلشتراك ذات الصلة باإلنتقاالت 
 والخارجية والبرامج ذات الصلة

0.36 0.34 0.36 4.36 0.37 2.39 

الرياضـية الداخليـة والخارجيـة والبـرامج األلعـاب  فياإلشتراك 
 خرأع في موض ذات الصلة غير المصتفة

2.07 1.50 2.02 0.10 0.06 0.08 

 الجماهيرياإلعالم  ستخدام وسائطإ

 1.82 0.85 2.76 1.14 0.54 1.20 راءةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق

 69.34 72.67 66.08 2.25 2.28 2.22 الي التليفزيون والفيديواإلستماع  مشاهدة /

 1.45 1.22 1.68 1.08 1.10 1.06 ةــــــــزة السمعيهستماع الي الراديو واالجاال

 5.35 3.75 6.92 2.01 1.53 2.06 وبــــــــــــــــــــــــــتكنولوجيا الحاسإستخدام 

 0.01 -- 0.01 0.50 -- 0.50 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيارة المكتب

 0.09 0.02 0.16 0.19 0.10 0.20 الجماهيرياإلعالم  ذات الصلة بوسائطتقاالت اإلن

 -- -- -- -- -- -- خرأالجماهيري غير المصنفة في موضع اإلعالم  وسائط
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 2015 -نشاط والنوعللوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  15جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 أنشطة العناية والرعاية الشخصية

 99.97 100.00 99.94 9.20 9.17 9.23 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشطة ذات الصلالنوم واأل

 97.00 97.37 96.64 1.11 1.13 1.09 ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل والشاأل

 99.27 99.10 99.43 1.03 1.00 1.05 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظافة والرعاية الشخصي

 2.56 2.54 2.57 0.55 0.59 0.50 رـــــــــــة والصحية/الطبية من الغييتلقي الرعاية الشخص

 58.61 58.77 58.45 1.05 1.02 1.08 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدينياألنشطة 

 41.19 42.25 40.15 1.21 1.25 1.18 اءـــــــــــسترخالمرتبطة بالخلود الي الراحة واإلاألنشطة 

 14.95 5.17 24.54 0.46 0.49 0.45 الرعاية والعناية الشخصيةبأنشطة  ذات الصلةاإلنتقاالت 

 عانشطة الرعاية والعناية الشخصية غير المصنفة في موض
 خرأ

0.52 1.14 1.02 2.35 1.66 2.00 

 

  

79 



 

 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد نشطة األ الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 العمل في القطاع النظامي

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت العمل في القطاع النظام
6.41 5.4 6.2 12.82 8.69 10.98 

 األخرىاإلستراحة  فترات
0.38 0.44 0.41 1.55 1.83 1.67 

 البحث عن عمل /انشاء عمل تجاري في القطاع النظامي
2.35 3.09 2.46 0.32 0.21 0.27 

 يـــــــــــل في القطاع النظامذات الصلة بالعماإلنتقاالت 
1.31 1.09 1.23 12.88 8.46 10.91 

 العمل في القطاع النظامي غير المصنف في موضع اخر
0.41 0.55 0.45 2.64 1.16 1.98 

 أوليأنشطة إنتاج  العمل في

 يــــــــــــــــــــــــــــــاالولأنشطة اإلنتاج  وقت العمل في
5.07 4.37 4.39 0.87 16.70 7.92 

أنشطة  فى اللوازم وتصريف المخرجات المستخدمةأو  الحصول علي المدخالت
 المعيشيةلألسر  االولياإلنتاج 

1.00 3.26 2.32 0.08 0.17 0.12 
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 2015 -محل االقامة و لنشاطلوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 االوليأنشطة اإلنتاج  عمل تجاري فيإنشاء أو  البحث عن عمل
-- 1.59 1.59 -- 0.10 0.04 

 االوليبأنشطة اإلنتاج  لةذات الصاإلنتقاالت 
0.58 1.16 1.15 0.83 14.20 6.79 

االولي غير المصنفة في أنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسر  العمل لحساب
 موضع اخر

4.12 0.48 0.56 0.02 0.66 0.30 

 غير أوليأنشطة إنتاج  العمل في

 غير االوليأنشطة اإلنتاج  وقت العمل في
7.42 5.26 6.31 1.87 2.53 2.16 

فــى اللــوازم وتصــريف المخرجــات المســتخدمة أو  الحصــول علــي المــدخالت
 المعيشيةلألسر  غير االولياإلنتاج  شطةأ

3.55 3.08 3.24 0.13 0.32 0.22 

 غير االوليأنشطة اإلنتاج  عمل تجاري فيإنشاء أو  البحث عن عمل
1.20 -- 1.20 0.02 -- 0.01 

 غير االوليتاج بأنشطة اإلن ذات الصلةاإلنتقاالت 
1.03 0.58 1.01 1.67 1.74 1.70 

غير االولي غير المصـنفة أنشطة اإلنتاج  المعيشية فياألسر  العمل لحساب
 في موضع اخر

0.27 0.41 0.35 0.13 0.20 0.16 
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 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  النشاط سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 التشييدأنشطة  العمل فى

 دـــــــــــــــالتشييأنشطة  وقت العمل في
6.53 7.12 7.04 2.00 3.43 2.64 

إنتاج لألسـرة  اللوازم النشطة التشييد الغراضأو  الحصول علي المدخالت
 المعيشية

-- 0.10 0.10 -- 0.04 0.02 

 التشييدأنشطة  عمل تجاري فيإنشاء أو  البحث عن عمل
1.34 2.05 1.56 0.07 0.18 0.12 

 ةـــلمعيشيااألسرة  التشييد التي تقوم بهابأنشطة  ذات الصلةاإلنتقاالت 
1.34 1.07 1.18 1.97 3.33 2.57 

التشـييد غيـر المصـنفة فـي أنشـطة  المعيشية فـياألسر  العمل لحساب
 موضع اخر

0.55 0.46 0.51 0.50 0.60 0.54 

 تقديم خدمات للحصول على دخلأنشطة  العمل فى

 اـــــــــــــــــــــــــــــواالتجار بهاألغذية  بيع
7.16 5.52 6.38 5.45 5.48 5.46 

 توفير خدمات االصالح والتركيب والصيانة
5.01 4.18 4.42 1.75 1.69 1.72 
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 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول تابع 

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط وقت لمن قاموا بهذا النشاطمعدل ال

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 توفير الخدمات التجارية والمهنية
4.05 3.32 3.55 2.51 1.41 2.02 

 توفير خدمات الرعاية الشخصية
8.46 7.59 8.23 0.21 0.26 0.23 

 ابــــــــــــــــــنقل البضائع والرك
7.56 6.55 7.28 2.07 2.21 2.14 

 الخدمات المنزلية مدفوعة األجر
2.54 5.14 4.00 0.12 0.13 0.12 

 التدريب والدراساتأو  االجتماعات
-- 5.30 5.30 -- 0.02 0.01 

الخدمات في مشـروع أنشطة  عمل تجاري فيإنشاء أو  البحث عن عمل
 عائلي

2.19 0.22 1.27 0.53 0.53 0.53 

 ذات الصلة بتوفير الخدمات للحصول علي الدخلقاالت اإلنت
1.01 0.59 1.00 10.11 7.64 9.01 

المعيشـية فـي تـوفير الخـدمات للحصـول علـي األسـرة  العمل لحسـاب
 الدخل غير المصنفة في موضع اخر

5.33 3.41 4.50 1.64 1.28 1.48 

  

83 



 

 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10ألفراد المختلفة لاألنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 عة األجرالخدمات المنزلية غير مدفوأنشطة  العمل فى

 الخدمات المنزلية غير مدفوعة األجر
4.01 4.16 4.08 49.19 47.39 48.39 

 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتس
1.03 0.43 0.56 26.28 17.47 22.36 

 ذات الصلة بتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجراإلنتقاالت 
0.37 0.38 0.38 26.04 18.68 22.76 

 غير المصنفة في موضع اخراألجر  الخدمات المنزلية غير المدفوعة
1.00 1.12 1.10 3.17 16.90 9.29 

 رعاية األطفال والكبار غير مدفوعة األجرأنشطة  العمل فى

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاية االطف
2.09 1.55 2.02 17.98 23.08 20.25 

 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاية الكب
1.37 1.28 1.33 1.99 1.94 1.96 

األجـر ألفـراد  ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعـةاإلنتقاالت 
 المعيشيةاألسرة 

0.59 0.53 0.58 4.65 2.42 3.66 

المعيشية األجر ألفراد األسرة  توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة
 وضع اخرغير المصنفى في م

1.02 1.10 1.05 1.70 1.21 1.48 
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 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول تابع 

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 ا النشاطنسبة من قاموا بهذ معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 المعيشية األخرىاألسر  تقديم خدمات للمجتمع المحلي ومساعدةأنشطة  العمل فى

 األخرى المعيشيةاألجر لألسر  المساعدة غير المدفوعة
2.23 2.32 2.29 2.00 5.65 3.63 

 يـــــــــــــالخدمات التي ينظمها المجتمع المحل
4.38 4.07 4.28 0.10 0.06 0.09 

 ظمة غير المدفوعة األجرتطوعية المنتالخدمات ال
4.08 1.01 1.45 0.05 0.20 0.12 

 اتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحضور االجتما
-- 0.10 0.10 -- 0.03 0.01 

 رىـــــــــــــــــــــــاألخ خدمات المجتمع المحلي
0.33 1.40 0.51 0.07 0.03 0.06 

لألسـر  ذات الصلة بخـدمات المجتمـع المحلـي ومسـاعدتةاإلنتقاالت 
 األخرى المعيشية

1.13 0.48 0.56 1.05 2.69 1.78 

غيـر األخـرى  المعيشـيةلألسـر  خدمات المجتمع المحلي ومساعدنة
 المصنفة في موضع اخر

1.12 0.54 1.01 0.36 0.67 0.49 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــتعلأنشطة التعليم وال

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعليم العال
4.56 4.46 4.51 8.25 11.13 9.54 
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 2015 -محل االقامة ولنشاط لوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول تابع 

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

ة المقررات الدراسية والبحث واالنشطة ذات عالواجب البيتي ومراج
 الصلة بالتعليم العالي

3.55 3.42 3.49 12.91 14.18 13.48 

الدراسة االضافية والتعليم غير النظـامي والبـرامج الدراسـية فـي 
 راغــــــــــــــــــــــوقت الف

3.10 1.47 2.23 0.13 0.22 0.17 

 التدريب والدراسات فيما بتعلق بتطوير الحياة الوظيفية/ المهنية
2.40 -- 2.40 0.03 -- 0.01 

 مـــــــــالتعليبأنشطة  تعلقالتي تؤدي فيما ياألخرى  األنشطة
0.30 0.26 0.28 1.70 3.53 2.52 

 مـــــــــــــــــــــــذات الصلة بالتعلياإلنتقاالت 
1.08 1.11 1.10 11.36 14.11 12.58 

 انشطة التعلم غير المصنفة في موضع اخر
0.44 0.29 0.35 1.67 2.56 2.07 

 والمشاركة في المجتمع المحليالتآنس  أنشطة

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتآنس واالتص
2.43 2.24 2.35 75.77 70.17 73.28 

 الثقافية/ االجتماعية في المجتمع المحلياألحداث  المشاركة في
2.32 2.09 2.19 2.19 3.63 2.83 
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 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  ت فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاطسنوا 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

ـــع  ـــي المجتم ـــاركة ف ـــآنس والمش ـــلة بالت ـــاالت ذات الص اإلنتق
 يـــــــــــــلالمح

0.55 0.44 0.50 25.29 27.53 26.29 

التآنس والمشـاركة فـي المجتمـع المحلـي غيـر المصـنفين فـي 
 خرأموضع 

0.43 1.10 0.55 0.55 0.55 0.55 

 الثقافية والترفيهية والرياضيةاألماكن  زيارة

 ةــــــــــالثقافية المنظمة/ الجماهيرياألحداث  حضور
1.22 0.23 0.51 0.36 0.51 0.43 

 الحدائق والعروضأو  الحضور في المنتزهات العامة
3.48 4.47 4.13 0.38 0.35 0.37 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالرياضيأحداث األلعاب  حضور
2.07 3.10 2.21 0.07 0.02 0.05 

الثقافيـة األماكن أو  األحداث زيارةأو  اإلنتقاالت ذات الصلة بحضور
 ةــــــية والرياضيوالترفيه

1.18 1.19 1.18 0.45 0.37 0.41 

حضور/ زيارة االحداث/االماكن الرياضية والترفيهية والثقافية غيـر 
 خرأالمصنفة في موضع 

0.35 0.53 0.43 0.10 0.10 0.10 
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 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  وا بهذا النشاطسنوات فأكثر ونسبة من قام 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 ممارسة الهوايات وااللعاب وأنشطة التسلية األخرى

ــة  ــون التشــكيلية واالدبي ــونالفن ــة  -األداء  وفن ــرامج  -كهواي والب
 الدراسية ذات الصلة

3.17 0.10 2.58 0.24 0.03 0.15 

 ةـالهوايات التقنية والبرامج ذات الصل
7.15 2.32 4.03 0.11 0.30 0.20 

 والبرامج ذات الصلةاألخرى  وانشطة التسليةباأللعاب  التسلي
1.48 1.53 1.50 3.75 3.64 3.70 

 صلة بالهوايات وااللعاب وانشطة التسلية األخرىاإلنتقاالت ذات ال
0.44 0.31 0.39 0.60 0.48 0.55 

غيـر المصـتفة فـي األخـرى  الهوايات وااللعاب وانشطة التسـلية
 موضع اخر

4.04 1.28 2.51 0.13 0.14 0.14 

 الرياضية الداخلية والخارجيةاأللعاب  فياإلشتراك 

 يةــــــــالرياضاأللعاب  فياإلشتراك 
1.55 2.01 1.58 3.76 3.87 3.81 

 التخييم واالنشطة الخارجية األخرى
1.24 0.12 0.34 0.03 0.09 0.06 
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 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10المختلفة لألفراد األنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

الرياضية الداخليـة األلعاب  اإلنتقاالت ذات الصلة باإلشتراك في
 والخارجية والبرامج ذات الصلة

0.39 0.35 0.38 2.97 1.67 2.39 

لرياضـية الداخليـة والخارجيـة والبـرامج ااأللعـاب  اإلشتراك في
 خرأ عذات الصلة غير المصتفة في موض

1.38 4.10 2.06 0.12 0.03 0.08 

 الجماهيرياإلعالم  ستخدام وسائطإ

 راءةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق
1.29 0.37 1.23 2.88 0.50 1.82 

 التليفزيون والفيديو الياإلستماع  مشاهدة /
2.41 2.14 2.29 65.98 73.53 69.34 

 ةــــــــزة السمعيهاالستماع الي الراديو واالج
1.47 0.32 1.25 1.85 0.96 1.45 

 وبــــــــــــــــــــــــــإستخدام تكنولوجيا الحاس
2.00 1.57 1.60 7.96 2.11 5.35 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيارة المكتب
0.50 -- 0.50 0.01 -- 0.01 

 الجماهيرياإلعالم  اإلنتقاالت ذات الصلة بوسائط
0.20 0.10 0.17 0.10 0.07 0.09 

 خرأالجماهيري غير المصنفة في موضع اإلعالم  وسائط
-- -- -- -- -- -- 
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 2015 -محل االقامة لنشاط ولوفقاً  سنوات فأكثر ونسبة من قاموا بهذا النشاط 10ألفراد المختلفة لاألنشطة  الوقت المستخدم في معدل:  16جدول  تابع

 ةـــــــــــــــــنشطاأل

 نسبة من قاموا بهذا النشاط معدل الوقت لمن قاموا بهذا النشاط

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

 ٪ ٪ ٪ س د س د س د

 أنشطة العناية والرعاية الشخصية

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشطة ذات الصلألالنوم وا
9.13 9.23 9.18 100.00 99.94 99.97 

 ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل والشاأل
1.11 1.12 1.12 95.35 99.05 97.00 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظافة والرعاية الشخصي
1.08 1.00 1.04 99.07 99.51 99.27 

 رـــــــــــة والصحية/الطبية من الغييتلقي الرعاية الشخص
1.18 0.35 1.02 2.90 2.13 2.56 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألنشطة الديني
1.09 1.04 1.07 55.92 61.95 58.61 

 اءـــــــــــسترخاألنشطة المرتبطة بالخلود الي الراحة واإل
1.33 1.18 1.26 40.49 42.06 41.19 

 الرعاية والعناية الشخصيةبأنشطة  اإلنتقاالت ذات الصلة
0.44 0.48 0.46 13.22 17.11 14.95 

ع انشطة الرعاية والعناية الشخصية غير المصنفة في موض
 خرأ

0.56 1.03 1.00 1.55 2.57 2.00 
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