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 مسوح استخدام الوقت العنوان

مؤهل علمي في االحصاء او االقتصاد او العلوم االنسانية مع خبرة في عمل االحصاءات  المتطلبات االساسية

 .الرسمية او الوحدات االحصائية او البحثية في المؤسسات الحكومية او المؤسسات البحثية

االساليب والممارسات المتبعة في جمع وتجهيز ونشر حول تدريبية مادة  الدليليقدم  نظرة عامة

احصاءات استخدام الوقت بشكل مبسط معتمداً على دليل االمم المتحدة النتاج االحصاءات 

المتعلقة باستخدام الوقت. ويحاول الدليل تبسيط االجراءات المتبعة في انتاج مثل تلك 

ستخداماتها والتي تبين اهمية تنفيذها في الدول. ويساعد الدليل االحصاءات وتوسيع مفاهيم ا

المؤسسات االحصائية الرسمية في انتاج مؤشرات استخدام الوقت كما ويساعد مستخدمي 

بالتعمق فيها  خفهم مخرجات احصاءات استخدام الوقت بالحد الذي يسمتلك المؤشرات في 

 من خالل استخدام مراجع اكثر تفصيال.

االساس الذي تبدأ منه فكرة انتاج احصاءات استخدام الوقت ليبدأ من  الدليلتم تنظيم محاور 

وسيركز الدليل على مسح واهميتها مرورا بالتخطيط النتاج تلك المؤشرات والتنفيذ والنشر. 

 ساعة. 24استخدام الوقت القائمة على يومية الـ 

  .االحصائي وتصميم المسوح الميدانية وبخاصة المسوح االسرية المعرفة في اساسيات العمل المهارات المطلوبة

 

استخدام القدرة على المساهمة في تطوير وتحسين ادوات انتاج احصاءات  وإعطائهالهدف االساسي هو تمكين المتدرب 

 التدريبي الى اآلتي: الدليليهدف  . وبشكل تفصيلي اكثرالوقت

  وأهميتها.التعريف بمفهوم احصاءات استخدام الوقت 

 ادوات التخطيط والتنفيذ لمسوح استخدام الوقت. 

  احصاءات استخدام الوقت للتمكن من المقارنات الدولية بإنتاجالرسمية الدولية المتعلقة  باألدلةالتعريف 

  وأهميتها وأشكالهالمستدم بيانات استخدم الوقت بمخرجات تلك االحصاءات االتعريف 

  

 الدليلوصف 

 الهدف التعليمي
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 مقدمة:

 إبراز قضايا تساعد فينفيذ مسوح استخدام الوقت، والتي ت تساهم فيالتي  االساسية من األدوات واحديشكل هذا الدليل 

تخدمة في دراسات مسح الوقت هناك اهتمام متزايد بالتقنيات المسن السنوات االخيرة أفي  حيث لوحظ، النوع االجتماعي

السياسة والبحث على حد سواء فحسب، بل أيضا إلى  ألغراض ليس فقط واإلستراتيجيةترجع هذه االهمية االساسية والتي 

رة تحظى باهتمام السياسة العامة )مثل تعدد استعماالت إحصاءات استخدام الوقت واتساع نطاق تطبيقاتها في مجاالت كثي

   النقل، وأوقات الفراغ والترفيه، وبرامج الرعاية الصحية إلى آخره(.

 

تقديم  كما يسعى الدليل الىالمستخدمة عند تنفيذ مسوح استخدام الوقت،  والمفاهيميهدف هذا الدليل للتعرف على االساليب 

 البيانات،تصميم الدراسات االستقصائية الستخدام الوقت عند جمع ونشر خذ به في الذي أاستعراض عام للنهج المختلف 

يشكل الدليل استجابة لالهتمام الناشئ بين صانعي السياسات، والباحثين والدعاة بزيادة فهم تخصيص استخدام الوقت بين و

 .(1996)منهاج بيجين،  مختلف المجتمعات وفئات السكان
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  الوحدة االولى

 بإحصاءات استخدام الوقت وأهميتهاالتعريف 
 

 . الغرض من الدليل1.1

 وتجهيز ،إعدادعند المستخدمة األساليب والممارسات  ستعراضا في تساعدسالتي الدليل أحد االدوات الرئيسية  هذا يشكل

التطبيقات المتعددة الستخدام الوقت  انواع علىفي التعرف يسهم هذا الدليل س، كما استخدام الوقتب الدراسات الخاصةونشر 

  .السياسة العامةأو ألغراض البحث سواء كانت 

 

 ما هي إحصاءات استخدام الوقت  2.1

هذه الفترة  -خالل فترة زمنية معينةاالفراد وقتهم  تساعد في التعرف على كيفية قضاء أو توزيع احصاءات استخدام الوقت

استخدام الوقت االنشطة التي  تمثلو على مستوى االسبوع حيث يومين أو ثالث أيام أ ساعة( أو 24ما يوم كامل )أي تمثل إ

 ومعدل الوقت الذي يقضيه االفراد في هذه االنشطة. ،يقوم بها االفراد في هذا المجتمع

  

 واألمثلة على إحصاءات استخدام الوقت هي: 

 الرسمي او العمل التطوعي معدل الوقت الذي يقضيه االفراد في أنشطة العمل.  

 .نسبة االفراد الذين يقومون بأنشطة ثقافية أو اجتماعية 

 .الوقت الذي يقضيه االفراد في االعمال سواء كانت مدفوعة االجر او غير مدفوعة االجر 

  الرعائية. واألعمالمعدل الوقت الذي يقضيه الفرد في االعمال المنزلية 

  التنقلفي  االفرادمعدل الوقت الذي يقضيه. 

 

تحديد الفئة المستهدفة  يعتمدسنة فأكثر، حيث  15سنوات فأكثر أو  10بفئة معينة تكون إما مرتبطة  هذه اإلحصاءاتوعاده 

 أو حسب المنطقة او التجمعالفئة العمرية،  وأمصنفة حسب الجنس،  البيانات وعادة ما تكون على  المجتمع المراد دراسته،

 وغيرها التي تهم القائمين بتحليل اإلحصاءات.

 

 

 استخدام الوقت مسح أهمية بيانات 3.1

األمم ) الحياة اليومية للفرد والتي ال تظهر في أي نوع آخر من المسوح والدراسات تفاصيل بيانات استخدام الوقت تعكس

اإلحصاءات الناتجة من ذلك الشمول الحصري لكيفية قضاء األفراد ألوقاتهم يمكن أن ترسم كما أن   .(1997المتحدة، 

 مدفوعاألجر وغير  مدفوعالعمل " للعديد من االنشطة ومن هذه االنشطةصورة متكاملة لكيفية ترابط األنشطة المختلفة 

 ."األجر، والعمل الطوعي، والعمل المنزلي، ووقت الفراغ واألنشطة الشخصية

 

جر مادي ام ال هل تنفذ مقابل أو ،وكيفية تنفيذها ،من خالل استخدام مسوح الوقت يمكن أن نحدد االنشطة التي تنفذو

كما ان جمع البيانات بطريقة صحيحة الستخدام الوقت سيساعد في التعرف على  . والوقت التي تستغرقه في تنفيذها

 للفرد.اإلقتصادي و -الوضع الديموغرافي واإلجتماعي 
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)االمم المتحدة،  من األهداف التحليلية لجمع البيانات المتعلقة باستخدام الوقت تدور حول المواضيع الرئيسية التاليةو

2006): 

 قياس وتحليل نوعية الحياة أو الرفاه العام. )أ( 

 قياس وتقييم العمل غير المدفوع األجر )العمل المنزلي والطوعي(. )ب( 

 التي ترتبها قضايا تخطيط التنمية على السياسة العامة. )د( تحليل اآلثار 

 

 التخطيط والتنظيم إلنتاج احصاءات استخدام الوقت 4.1

وبعدد الحدرب   .(Harvey, 1999) العديدد مدن الدراسدات اجريدت فدي البدايدة مدن قبدل االكداديميين والمعاهدد والجامعدات

حددث تطدوير علدى  مدع ذلدكبالعمل على تنفيذ هدذا المسدح علدى نطداق واسدع ولكدن  بدأتمن الدول  والعديدالعالمية الثانية 

 حتاجهدا تنفيدذ مثدل هدذه المسدوح وخاصدة فدي البلددان المتقدمدة وقت بسبب الموازنة العالية التي يالعينات ودراسات مسح ال

نيدات إجدراء المقدابالت، وتق الجديدة أخذ العينات الالزمة للدراسات االستقصدائية فضدال عدنحيث تضمنت هذه التطورات 

 االلكتروني للبيانات. التسجيل والترميز، والتجهيز

 

بمسدتمعي ومشداهدي اإلذاعدة  الوقدت مدا يتعلدق فدي البحدوث الخاصدة استخدام ومن التطورات الجديدة على تطبيقات مسح

 لبحوث ثقافدة اإلذاعدة والتليفزيدونالتي أجراها المعهد الياباني و( 1961-1960) وكان ذلك في الفترة ما بين ،والتليفزيون

كمدا ان التغييدر علدى  جميدع طبقدات الشدعب اليابداني، وغطدت هدذه الدراسدة مقابلةألف  170 حيث قام باجراء مقابالت مع

طدوال جميدع وفدي بيئدات المددن الكبدرى، والحضدر والريدف، وجميدع أنحداء البلدد،  التطبيقات الخاصة بمسح الوقت شملت

العديدد أجريدت وبعدد السدبعينات   .(Szalai, ed. 1972) أيام العمل، واآلحداد والعطدالت الخاصدة فيوالفصول األربعة، 

على األقل الستخدام الوقت فدي اسدتراليا وكنددا  في البلدان المتقدمة النمو على االقل مسح واحد ستقصائيةاال اتدراسمن ال

 .(Harvey, 1999) ونيوزيلندا واليابان وتقريبا في جميع البلدان األوروبية الشرقية والغربية

 

كاندت  حيدث اسدتخدام الوقدتمسدوح لم يقدم إال عددد قليدل مدن المكاتدب اإلحصدائية الوطنيدة بدإجراء في البلدان األقل نموا و

بحاجدة لهدا البداحثون الجدراء دراسدات، لمنطقدة معيندة واحددة أو عددد قليدل مدن المنداطق  لوقدت حالدةمسدح ا تمثل دراسات

علدى تنفيدذ  فدي مجتمدع غيدر معتدادتنفيذ مسوح  الوقدت صعوبات في بشكل رئيسي لل لهذه الدراسات يعود الضيقالنطاق و

ء ، وعدددم المعرفددة والخبددرة فددي مددلحسددب سدداعة التوقيددت تسددجيل االنشددطة باسددتخدام الوقددتب ، وذلددكمثددل هددذه الدراسددات

ولديها مؤسسات احصائية متقدمدة تكدون  الدول االقل نمواً افادت بعض الدراسات ان  ، كمااالستبيانات الخاصة بالدراسات

هدذه  عملت، حيث احصائية ثابته ومتطورةامج التي يوجد لديها برتلك الدول اقدر على تنفيذ مثل هذه المسوحات وخاصة 

تطدوير وتعزيدز القددرات المتعلقدة بالدراسدات دورا فداعالً فدي الماضدية  25على مدى السدنوات ال المؤسسات االحصائية 

 من إجراء الدراسات االستقصائية الستخدام الوقت. االمر الذي مكنها االستقصائية الوطنية
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 ةالثانيالوحدة 
 

 ومجال استخدامها وشمولها دام الوقتخالخاصة باست المفاهيم والمصطلحات

 

  (2013-2012 ،استخدام الوقتمسح ) المفاهيم والمصطلحات 1.2
وهددذه  ،2006األمددم المتحدددة الصدادر فددي عددام دليدل  االسدداس علددى فدياعتمدددت التددي تدم اسددتخدامها المفداهيم والمصددطلحات 

 عشر.نشطة الموضوعة لكل مجموعة من المجموعات الخمسة المفاهيم تم اقتباسها من اال
 

 العمل لحساب الشركات/أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح والحكومة )العمل في القطاع النظامي(:
جميع األنشطة التي تؤدى فيما يتعلق بالعمل في الشركات/أشباه الشركات، والمؤسسات غير الهادفة للربح، والحكومة، كما 

جر على حد سواء بصرف النظر عن القطاع الصناعي للنشاط والوضع في يشمل العمل المدفوع األجر وغير المدفوع األ

 العمل الذي يؤدى في إطار برامج التمهن، كذلك برامج التدريب الداخلي والتدريب في مكان العمل وانشطة اخرى.
 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي:

األنشطة اإلنتاجية التي تتم خارج نطاق المنشآت كالعمل في الزراعة لسد الحاجة واألنشطة المرتبطة بتربية تشمل 

الحيوانات والدواجن واألسماك، وأنشطة الصيد، وجمع المنتجات البرية من الغابات والحفر وأعمال التحجير والنحت وجمع 

إلضافة إلى التنقل لتأدية هذه األنشطة، وغير ذلك من األنشطة المشابهة. الماء، وشراء البضائع وبيع الفائض الناتج عنها، با

 وقد يكون ناتج أنشطة اإلنتاج األولي لالستهالك ولسد حاجة األسرة وقد يكون للبيع أو المقايضة. 
 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي:

ت التي تتم خارج نطاق المنشآت بهدف الحصول على الدخل، كأنشطة تجهيز تشمل أنشطة إلنتاج البضائع وتقديم الخدما

وحفظ األطعمة والحبوب واللحوم، وتحضير وبيع األطعمة والمشروبات والخبز، وعمل وبيع المنسوجات والمنتجات 

اد والتجهيز ووضع الجلدية، والحرف المرتبطة بذلك، والتجارة ضيقة النطاق والبيع في الشوارع وتنظيف األحذية، واإلعد

 اآلالت. 
 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد:
جميع األنشطة التي تؤديها المشاريع العائلية فيما يتعلق بأنشطة التشييد سواء للحصول على الدخل أو لتكوين رأس المال 

جية، وتغطية األسطح بالمواد النباتية، الخاص، كما تشمل األنشطة التالية رص الطوب، والجبصين، وتركيب األلواح الزجا

وقطع الزجاج، والسباكة، والدهان، وتركيب ورق الحائط، والنجارة، والتبليط، وتوزيع التوصيالت الكهربائية، وصنفرة 

 األرضيات، وتركيب السجاد.
 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على الدخل:
تؤديها المشاريع العائلية فيما يتعلق بإنتاج الخدمات للحصول على الدخل، والتي تشمل بيع األغذية جميع األنشطة التي 

واالتجار بها، توفير خدمات اإلصالح، التركيب والصيانة، توفير الخدمات التجارية والمهنية، نقل البضائع والركاب، 

 الخدمات المنزلية المدفوعة األجر.
 

 

 غير المدفوعة األجر لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية: توفير الخدمات المنزلية
ونقصد بها الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة المعيشية تعتبر عمال فيما يتعلق 

نظام الحسابات القومية كما تشمل بحد اإلنتاج العام )العمل المنزلي( وليس فيما يتعلق بحد اإلنتاج الداخل في نطاق 

 التنظيف، والكنس إلى آخره للمسكن والمناطق المحيطة، العناية بالمالبس، جميع جوانب التدبير المنزلي، والتسوق.
 

 توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية:
عاية األطفال والكبار في األسرة المعيشية للفرد بما في ذلك جميع األنشطة المتعلقة بالخدمات غير المدفوعة األجر لر

 الرعاية الموفرة ألفراد األسرة المعيشية المرضى أو المعوقين.
 

 توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى:
المساعدة غير المدفوعة األجر تشمل الخدمات الطوعية واإللزامية على حد سواء لمنفعة أفراد المجتمع المحلي فضال عن 

المقدمة لألسر المعيشية األخرى )مثل األسر المعيشية لألقارب، واألصدقاء والجيران( كما تشمل العمل الطوعي غير 

 المدفوع األجر لحساب أو عن طرق المنظمات المهنية او النقابية او السياسية او المدنية او اإلجتماعية.
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 التعلم: األنشطة التربوية أو أنشطة

تشمل الوقت المقضي في الصفوف الدراسية على أساس التفرغ وعلى أساس عدم التفرغ، والمحاضرات الخاصة،  

والمختبرات، واالمتحانات، والواجب البيتي، وصفوف وقت الفراغ وصفوف الميول الخاصة، واإلنتقاالت ذات الصلة 

واألنشطة ذات  التربوية، وأنشطة اكتساب المهارات بالتعليم وجميع األشكال األخرى للدراسة النشطة. وتعتبر األنشطة

 من منظور الطالب/التلميذ، تمثل الدراسة نشاطا استهالكيا ألنه ال يمكن تفويضها لشخص آخر. ،الصلة أنشطة شخصية
 

 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي:

المحددة المضمون، كما تشمل أداء تشمل التحدث، والثرثرة ذات الطابع الشخصي/االجتماعي بوجه عام أو غير 

األنشطة/الذهاب إلى األماكن أو األحداث معا، الزيارة واستقبال الزوار، قراءة، وكتابة البريد ذي الطابع 

 الشخصي/االجتماعي، المشاركة في األحداث الثقافية/االجتماعية للمجتمع المحلي.
 

 رياضيةحضور/زيارة األحداث/األماكن الثقافية، والترفيهية وال
تشمل زيارة األحداث أو األماكن الثقافية، والمعارض، مشاهدة العروض المسرحية، واألفالم، زيارة المنتزهات العامة، 

 والحدائق، وحدائق الحيوان، زيارة المالهي، والمعارض، والمهرجانات، والسيرك، مشاهدة أحداث األلعاب الرياضية.
 

 

 األخرى:الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية 

تشمل االشتراك الفعلي في الفنون، والموسيقى، والمسرح، والرقص )ليس كوظيفة(، ممارسة هوايات تقنية من قبيل جمع 

طوابع البريد، والعمالت المعدنية، وبطاقات صور المشاهير واستخدام الحاسوب والبرمجيات، والبرمجة؛ والحرف، التسلي 

 ق بالهوايات.باأللعاب،أخذ برامج دراسية فيما يتعل
 

 االشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة:

ب، والتدريب، البحث عن  تشمل االشتراك الفعلي في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية )ليس كوظيفة( القيام بدور المدر ِّ

ب، تجميع وتجهيز معدات األل عاب الرياضية في مركز األلعاب الرياضية،  أخذ قاعة رياضية، وبرنامج تمرين، ومدر ِّ

 دورات دراسية فيما يتعلق باأللعاب الرياضية.
 

 وسائط اإلعالم الجماهيري:

تشمل األنشطة القراءة )ال تتعلق على وجه التحديد بالعمل، والتعلم(، مشاهدة/االستماع إلى التلفزيون والفيديو، االستماع إلى 

األخرى، استخدام تكنولوجيا الحاسوب )ليس بالتحديد ألغراض العمل، والتعلم، والتدبير الراديو واألجهزة السمعية 

 .(المنزلي، والتسوق(، الذهاب إلى المكتبة )ليس بالتحديد ألغراض العمل، والتعلم

 

 :الشخصيةالرعاية والعناية 
واألكل، والخلود إلى الراحة إلى آخره، القيام تشمل األنشطة الالزمة للفرد فيما يتعلق باالحتياجات البيولوجية: النوم، 

بالرعاية الشخصية والصحية والعناية الخاصة أو تلقي هذا النوع من الرعاية، األنشطة المتعلقة بالرعاية الروحية/الدينية، 

 عدم فعل شيء، والخلود إلى الراحة، واالسترخاء، التأمل، والتفكير، والتخطيط.

 

 األنشطة:الوقت المستخدم في تنفيذ 
ً على جميع األفراد، بما فيهم األفراد الذين لم  24هو الوقت الذي تم قضاؤها في األتشطة المختلفة خالل  ساعة مقسوما

 يمارسوا النشاط.
 

 )مؤشر( نسبة األفراد الذين قاموا بتنفيذ النشاط:

 مضروباً بمائة. ط مقسوما على مجموع أفراد العينةعدد األفراد الذين مارسوا النشا

 

 )مؤشر( معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا به:
الوقت الذي يقضيه األفراد الذين مارسوا النشاط )بالساعات والدقائق( سواء كان الفرد ذكراً أو أنثى للقيام باألعمال 

مدفوع األجر أو الوقت الذي يقضيه الفرد  واألنشطة المختلفة سواء كانت تتعلق بالعمل الرسمي مدفوع األجر أو العمل غير

مقسوماً على عدد  واألعمال، وذلك خالل فترة المسح في إدارة المنزل أو العناية باألطفال أو الكبار، وغير ذلك من األنشطة

 هؤالء األفراد.

 

 :(2006)االمم المتحدة،  األنشطة المتزامنة

 فترة من الزمن.نشاطان متوازيان أو أكثر يقوم بهما شخص على مدى 
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 العمر بالسنوات الكاملة:

 هو الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد وتاريخ اإلسناد معبرا عنه  بالسنوات الكاملة.

 

 

 :(2006)االمم المتحدة،  سجل الوقت
 ساعة. 24التسجيل الحصري والمرتب زمنيا لجميع أنشطة المستجيب على مدى 

 

 التنقل:
كان ذكراً أو أنثى من مكان إلى آخر بهدف تنفيذ أنشطة مختلفة، وذلك باستخدام وسائل التنقل  يقصد به انتقال الفرد سواء

 المتعددة.
 

  وسيلة التنقل:
ً على األقدام، وسائل النقل الخاصة كالسيا رة الخاصة أية وسيلة يستخدمها الفرد للقيام بنشاط التنقل. وتشمل: السير مشيا

 العامة كالباصات وسيارات األجرة.  وأية وسيلة نقل أخرى غير الوسائل سابقة الذكر. وسائل النقل ،والدراجة الهوائية

 

 (2006)االمم المتحدة،  مجال بيانات استخدام الوقت وشمولها 2.2
 

  استخدام الوقت كمؤشر للرفاه ( أ)

وقد أكدت هذه الدراسات لمستويات المعيشة   جرى تحليل وتفسير أنماط استخدام الوقت لألفراد في تقييم نوعية الحياة.

مقاييس هامة أهمية وقت الفراغ بوصفه أحد جوانب الرفاه. ففي البلدان المتقدمة النمو، يمثل الوقت المقضي في الفراغ 

 مؤشرا للفقر.“ قلة وقت الفراغ”وفي البلدان النامية، يمكن أن تكون  للرفاه العام للسكان

 

وقت الفراغ في المجتمعات ألنشطة  أفادوا ان هناك توجهين ( 1986غيرشوني وآخرون )عدد من الكتاب ومنهم 

في االستمرار وربما في يجب علينا أن نتقبل مستوى وقت فراغ ال إرادي آخذ ”األولى، إنه  -الصناعية المتقدمة النمو 

قدم النمو تتمثل في محاوالته إفساح مجال الصفة المميزة الغالبة للمجتمع المت”، والثانية، أن “شكل بطالة علىالتزايد 

وقد خلص تحليل لبيانات استخدام الوقت في بريطانيا على مدى “. في وقت قليل جداً  ألنشطة االستهالك الكثيرة جداً 

بهذا وقت فراغ كاف للتمتع “ لألفراد ذوي الدخل العالي”عقدين إلى أن المجتمع البريطاني مجتمع مزدوج ال يتوافر فيه 

 الموارد الالزمة لالستهالك في وقت الفراغ تتوافر لهم ولكن ال“ للمعدمين”لهم، بينما يتوافر الوقت  المتاحقت الو

 (.1999، واسبيلبرغفلمينغ )

حالة من يشعرون كما لو لم يكن لديهم الوقت الكافي لفعل األشياء التي يحتاجون ”هو “ اإلحساس بضيق الوقت”و

. وفهم االتجاهات المتعلقة بكيفية إحساس األشخاص Ver Ploeg and others, eds., 2000)) “ويريدون القيام بها

باستخدامهم للوقت أو قلة الوقت المتاح ألنشطة وقت الفراغ يمكن أن يعطي صورة أكثر اكتماال لنوعية الحياة 

 والتغييرات فيها.

 

لوقت أحد الموارد القليلة المتاحة لألسر وتوفر طريقة تخصيص الوقت إشارات إلى أسباب الفقر ونتائجه. ويمثل ا

المعيشية الفقيرة التي لديها سبل محدودة للحصول على الموارد األخرى من قبيل رأس المال واألرض. وهكذا، تستغل 

ويتضح من  ،(Ilahi, 2000) األسر المعيشية الفقيرة وقت جميع أفرادها لتوفير االحتياجات األساسية لألسرة المعيشية

استعراض الدراسات العملية التجريبية المتعلقة باألبعاد الجنسانية الستخدام الوقت وتخصيصه للمهام في البلدان النامية 



 

10 
 

وأن “ األسر المعيشية التي تعتبر فقيرة بمقياس االستهالك هي أيضا التي تتحمل فيها المرأة أعباء عمل كبيرة”أيضا أن 

 .Ilahi, 2000)) “يادة دخل األسرة المعيشية شريطة وجود سوق للعملأعباء العمل هذه تنخفض بز”

 

والنتائج المستخلصة من مختلف دراسات الحالة التي أجريت في السبعينات في إندونيسيا، وبنغالديش، وبوتسوانا، 

ووقت الفراغ  ضرورية لقياس عبء العمل”والفلبين، وماليزيا، ونيبال، والهند تشير إلى أن بيانات استخدام الوقت 

الحقيقيين لمختلف فئات السكان، ولتوفير مقاييس أدق للعمالة والبطالة في البلدان النامية، ولدراسة انتقال األنشطة من 

وهكذا، فإنه عند قياس مستويات المعيشة تتسم إحصاءات “. القطاع غير السوقي إلى القطاع السوقي في عملية التنمية

وضع مؤشرات أكثر واقعية وذات مغزى فيما يتعلق بالرفاه والفقر ولتوفير فهم أعمق ”أجل استخدام الوقت باألهمية من 

 (.Acharya, 1982)“ لديناميات الفقر والتنمية

 

 قياس وتقييم العمل غير المدفوع األجر  ( ب)

إلجراء تقديرات  تمثل حسابات استخدام الوقت وحسابات إنتاج األسر المعيشية نهجين يوفران البيانات التفصيلية الالزمة

كما أنهما يتمتعان بميزة ربطهما بسهولة بالحسابات القومية عن   للدخل واالنتاج على نحو أفضل على أساس فردي.

. وتتمثل األهداف الرئيسية (1995األمم المتحدة، ) ت العمل ومخرجات السلع والخدماتطريق قياس وتوزيع مدخال

ات في توفير شرح أدق لالقتصاد الوطني بإدراج إنتاج األسر المعيشية في لجمع بيانات استخدام الوقت لهذه الحساب

وتحسين مركز  -وال سيما مقياس الناتج المحلي اإلجمالي  -المقاييس التقليدية للحالة االقتصادية أو التقدم االقتصادي 

 المرأة بجعل مساهمتها االقتصادية منظورة وتحظى بالتقدير.

 

سر المعيشية، هناك قدر كبير من العمل غير المدفوع األجر يؤدىى أيضا في المجتمع المحلي، وباإلضافة إلى إنتاج األ

تنتج عنه طائفة من السلع والخدمات الهامة. ويقوم األشخاص بإدارة النوادي الرياضية، والمدارس، ورعاية المسنين 

ينتج األفراد األغذية من أجل معيشتهم ويساعد  والمعوقين، ونقل غير القادرين على نقل أنفسهم. وفي المناطق الريفية،

ويمثل هذا العمل أيضا جزءا من اإلنتاج الوطني غير المدرج   بعضهم بعضا في العمل في المزارع على أساس تعاوني.

وعة في المقاييس التقليدية لالقتصاد. والعمل من هذا النوع قد ينتقل بين القطاعات المدفوعة األجر والقطاعات غير المدف

بين الخدمات الطوعية والخدمات السوقية تُبحث  واالرتباطاتوالمشاركة في العمل الطوعي من مختلف األنواع  األجر. 

 أيضا من خالل بيانات استخدام الوقت.

 

 بيانات استخدام الوقت ألغراض قياس جميع أشكال العمل بصورة أكثر شموال  )ج(

تأثرت استخدامات بيانات استخدام الوقت في التسعينات بالمناقشة الدولية التي دارت بشأن إدراج اإلنتاج غير المدفوع 

األجر في الحسابات االقتصادية الوطنية. وكانت إحدى التوصيات الرئيسية الصادرة عن مؤتمرات األمم المتحدة األربعة 

وبوجه  عمل المرأة المدفوع األجر وغير المدفوع األجر على حد سواء. بأكملها بشأن المرأة تتعلق بتحسين مقياس 

خاص، نتج منهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة عن االهتمام بجمع بيانات استخدام 

هاج العمل ضرورة توفير وأكد من ،مية على حد سواء، وأسهم فيه أيضاالوقت في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النا

 .موال بجميع أشكال العمل والوظائفمعرفة أكثر ش
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 قضايا تخطيط التنمية  )د(

يمكن استخدام البيانات المتعلقة باستخدام الوقت إلبالغ صانعي السياسة عن اإلنتفاع بالخدمات العامة من قبيل النقل 

عند قيام صانعي السياسة بتقدير آثار توفير المياه المنقولة العام، والمدارس والكهرباء، وآثارها. وعلى سبيل المثال، 

باألنابيب، ينبغي أن تتوافر لديهم المعلومات المتعلقة بكمية الوقت الذي سيوفره ذلك لألسر المعيشية فضال عن 

 التحسينات التي يحتمل أن تنتج فيما يتعلق بالصحة.

 

استخدام الخدمات العامة لصالح األسر المعيشية المنخفضة الدخل  وعالوة على ذلك، كثيرا ما يقدم الدعم المالي لسعر

لكفالة حصولها على هذه الخدمات. ومع ذلك، قد ال تكون الخدمة المدعومة مفيدة في الواقع لألسر المعيشية المقصودة 

لتالي فإن الحصول على إذا كانت توجد في مكان بعيد، إذ أن هذا يمثل تكلفة كبيرة لألسر المعيشية من ناحية الوقت. وبا

المعلومات المتعلقة بمدد االنتقال واالنتظار قد يوضح لصانعي السياسة مدى تآكل الدعم المالي  للسعر من جراء تلك 

التكاليف للفرص البديلة. وبالمثل، إذا فهم صانعو السياسة كيف تنظم األسر المعيشية يومها، فإنه يمكنهم أن يحددوا على 

ليوم التي ينبغي أن تكون الخدمات العامة متاحة فيها لكفالة حصول األسر المعيشية المستهدفة نحو أفضل ساعات ا

 المعنية على أكبر قدر منها.

 

 عالقة بيانات استخدام الوقت بالسياسة: فنلندا 

فنلندا أجريت أثبت نيمي وباكونين عالقة بيانات استخدام الوقت بالسياسة في دراسة للتغيرات في استخدام الوقت في 

واستكشف التحليل التجربة الفنلندية في عدد من المجاالت، بما في ذلك اآلثار التي رتبتها  ،على مدى عشر سنوات

األنظمة الجديدة على ساعات العمل المدفوع األجر، والتخفيض الممكن في العمل المنزلي بإدخال التكنولوجيات الجديدة، 

 ي بين الرجل والمرأة، وأنشطة وقت الفراغ.والتغيرات في تقسيم العمل المنزل

 

وتمثلت إحدى النتائج الهامة المستخلصة من بيانات استخدام الوقت في أن الساعات التي قضاها الرجل والمرأة على حد 

 سواء في العمل المدفوع األجر قد زادت. وحدث هذا التغير برغم التغير التنظيمي الذي خفىض الوقت في العمل المدفوع

 األجر بتمديد العطالت اإللزامية وتحديد نوبات العمل.

__________ 

 Source : Fleming and Spellerberg, 1999. 

مت أيضا إحصاءات استخدام الوقت كمؤشر لقرارات استثمار رأس المال البشري. واستثمارات رأس المال  وقد استُخدِّ

المقضي في المدرسة والوقت المقضي في العمل المنزلي مقياسين البشري تشمل التعليم والرعاية الصحية. ويمثل الوقت 

هامين لالستثمار الذي يقوم به الفرد واألسرة المعيشية في التعليم. ولذلك تحظى بيانات استخدام الوقت المتعلقة باألطفال 

دفوع األجر أو الواجبات، قد والشباب باهتمام السياسة ألن األنشطة غير المدرسية التي يقوم بها األطفال، مثل العمل الم

تمنعهم من االستفادة الكاملة من الوقت الذي يقضونه في المدرسة. وعلى سبيل المثال، إذا تعين على الكبار أن يقضوا 

وقتا أطول في أنشطة السوق، قد يتعين على األطفال القيام بمهام األسرة المعيشية الواقعة على عاتق الكبار، األمر الذي 

ؤدي بدوره إلى تخفيض كمية الوقت الذي يكرسونه لتعليمهم المدرسي. وعدم وجود معلومات عن كمية الوقت يمكن أن ي

األطفال ومشاريع  التي يقضيها األطفال في العمل المنزلي يمكن أن يؤدي إلى نُهج غير مرضية للقضاء على عمل

 .(Ilahi, 2000)التعليم المدرسي 

 

 

 

 يمكن أن تكون بيانات استخدام الوقت أيا مما يلي:وفيما يتعلق بشمول األنشطة، 
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حصرية: أن تكون جميع األنشطة التي يمارسها الشخص في أثناء فترة زمنية متواصلة أو فترة زمنية محددة )علدى سدبيل   -

 أيام في األسبوع( مسجلة. 7ساعة في اليوم أو  24ساعة، أو  12المثال، فترة مدتها 

 .(1999هارفي وتايلور، ) فترة معينة الوقت المقضي مسجال إال لنشاط مختار أو لمجموعة أنشطة فيانتقائية: أال يكون   -

 

ألنشطة المسجلة في استقصاءات استخدام الوقت تشكل الطائفة الكاملة لألنشطة التي قد يقضي فيها الشخص وقتا في خالل فا

واالنتقاالت، والقيام برعاية األطفدال بددون أجدر، العمدل فدي وظيفدة فدي اليوم، بما في ذلك، على سبيل المثال، تناول الطعام، 

قطاع نظامي )سواء بوصفه موظفا أو رب عمل، في القطاع العدام أو الخداص(، والقيدام بعمدل اقتصدادي بددون أجدر، وقيدادة 

 .“عدم فعل شيء”مركبة، وانتظار وسيلة مواصالت، والتدخين و

 

الحدال  كمدا هدو الوحيد الذي يُؤدىى طوال فترة زمنيدة معيندة أي أنده يمثدل نشداطا وحيددا أووقد يكون أحد األنشطة هو النشاط 

قد يجري القيام بنشاط ما جنبا إلى جنب مع نشاط واحد أو أكثر من األنشطة األخرى طوال فترة زمنية، ويشار إلدى و أحيانا،

قدال للمدرأة التدي ترعدى أطفالهدا فدي أثنداء اسدتماعها إلدى وعلدى سدبيل المثدال، يُ   هذه المجموعة بأكملها بأنها أنشطة متزامنة.

الراديو بأنها تقوم بنشاطين متزامنين؛ أو يُقال للرجل الذي يتناول طعام العشاء بينما يتحدث مع األسرة ويشداهد أنبداء المسداء 

ـ )أ( األنشدطة الرئيسدية أو في التليفزيون، بأنده يقدوم بثالثدة أنشدطة متزامندة. وهكدذا، قدد تتعلدق إحصداءات اسدتخدام الوقدت بد

 المتزامنة. األولية، أو )ب( األنشطة الثانوية أو )ج( األنشطة 

 

س  واإلحصاءات األساسية المتعلقة باستخدام الوقت عادة ما تكون في شكل تقديرات للوقت المقضدي فدي األنشدطة التدي تمدار 

األسبوع العادي أو الممثل، يلزم أن تكون بياندات اسدتخدام وللوصول إلى هذا اليوم أو  “. عاديأسبوع ”أو “ عادييوم ”في 

الوقت شاملة ليس فقدط فيمدا يتعلدق بشدمول الطائفدة الكاملدة لألنشدطة الممكندة بدل أيضدا فيمدا يتعلدق بمراعداة االختالفدات بدين 

السنة وفي جميع بقاع نهايات األسبوع وأيام العمل، وآثار أيام العطالت الخاصة، واالختالفات في األنشطة في جميع فصول 

 أو مناطق البلد.

 جمع البيانات  طرق 3.2

 المقابلدةالغ الدذاتي، وثالثهدا اإلبد ثانيهداو، المباشدرةمشداهدة ال أولهدا؛؛ جمدع بياندات اسدتخدام الوقدتطرق مختلفدة ل ثالثةهناك 

 االستجابة والتكلفة. ولها وعيوب، ولها اثار تعتمد على على معدل مزايالها وهذه الطرق  ،الشخصية

 

 هذه الطرق على النحو التالي: تفسيرويمكن 

 

 المشاهدة المباشرة 1.3.2

ويمكدن القيدام االنشطة التي يقوم بها االفراد خالل اليدوم، بمشاهدة وتسجيل وهنا يقوم عدىاد الباحث المختص الستخدام الوقت 

اهدة بمشدد المشدداهدة المسددتمرة، يقددوم الباحددثوفيمددا يتعلددق ب دة إمددا بصددفة مسددتمرة أو علددى أسدداس نقطددة عشددوائية،بالمشدداه

بمشداهدة المسدتجيب إال فدي  ومدن ناحيدة أخدرى ال يقدوم الباحدثعلى أساس نقطدة عشدوائية، المستجيب طوال فترة التسجيل، 

 ً  خالل فترة التسجيل. نقاط زمنية مختارة عشوائيا

 

 اإلبالغ الذاتي 2.3.2
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يوميدة زمنيدة مصدممة علدى فدي  باالبالغ عن االنشطة التي يقومون بها مدن خدالل تسدجيل االنشدطةمن خالل قيام المبحوثين 

د حددوث النشداط  أو بُعد وقدتامدا أن يسدجل النشداط  المبحدوث طرق القيام بذلك في أن يُطلب مدن وتتمثل إحدى نحو مناسب،

أن يتذكر ويسجل األنشطة التدي أداهدا طدوال  المبحوثمن طريقة أخرى للقيام بذلك تتمثل في أن يطلب ، وهناك بفترة حدوثه

 أو اليوميددة اإلسددترجاعية( “ األمددس” عددادة اليددوم السددابق أو طددوال األسددبوع المنصددرم )نهددج يوميددة  -فتددرة إسددتذكار معينددة 

تقبال جهداز اسد”أو نهدج الدراسدات باسدتخدام “ اتطريقدة معايندة الخبدر”فدي  والدذي يتمثدل بدنفس القددروالنهج الثالدث يكدون 

التي يُنبــه فيها جهاز استقبال اإلشارات المسدتجيبين لتسدجيل معلومدات موضدوعية معيندة، وربمدا معلومدات “ تنبيهإشارات ال

 ذاتية أيضا، عما كانوا يفعلونه وقت إطالق هذا الجهاز إلشاراته الصوتية.

 

 المقابلة الشخصية 3.3.2

بمسداعدة  ، أوهداتفمدن خدالل اسدتخدام الأو كطريقة لجمع البيانات،  وجها لوجه والطريقة الثالثة واالخيرة تتمثل في المقابلة

لدم تطبدق حتدى اآلن إال فدي  مجموعة مختلفة من المواضديع، والتديالحاسوب في الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية في 

عدن يدوم محددد ايضداً وعلدى  باليوميدات الزمنيدةوقد تُستخدم طريقة المقابلة فيمدا يتعلدق  ندا في جمع بيانات استخدام الوقت،ك

 على حد سواء.

 

 (2006)االمم المتحدة،  وترميزها أنشطة استخدام الوقت 4.2

 (،ICATUSالتصدنيف الددولي المقتدرح لألنشدطة ألغدراض إحصداءات اسدتخدام الوقدت )الجزء من التقرير يناقش هذا س

حيدث يعتبدر  ،)المصدر الساابق( 2006قبل االمم المتحدة خالل عام والذي تم وضعه من  والهيكل ونظام الترميز المعتمد

ً  هذا التصنيف  .األربع وعشرين ساعة في اليوم قضي فيها عامة السكان الوقت خالللجميع األنشطة التي ي موحداً  تصنيفا
 

لألنشاطة ويقصد بالتصانيف الادولي لألنشاطة ألغاراض إحصااءات اساتخدام الوقات أن يكاون بمثاباة تصانيفات موحادة 

 ألغراض إحصاءات استخدام الوقت يمكن تطبيقها على البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على حد سواء. 

الهدف رئيسي لوضع التصنيف الدولي لألنشطة ألغراض إحصاءات اسدتخدام الوقدت يتمثدل فدي تمكدين خبدراء اإلحصداء 

االقتصدادية وغيدر االقتصدادية واألنشدطة اإلنتاجيدة وغيدر اإلنتاجيدة والباحثين من أن يحددوا بصورة أدق حددود األنشدطة 

  في ذلك العمل بدون أجر.  وأن يقيسوا جميع أشكال العمل بما
 

 هيكل ونظام ترميز مسح استخدام الوقت 1.4.2

 جرى وضع التصنيف الدولي المقترح لألنشطة ألغراض إحصاءات استخدام الوقت حسب خطة ترميز تفصيلية مدن سدتة

ً  15ويتددألف المسددتوى األول مددن   أرقددام وفقددا لتسلسددل هرمددي. ً  قسددما علددى النحددو المشددار إليدده فددي الفددرع السددابق.  رئيسدديا

ويتددألف المسددتوى الثدداني مددن أقسددام ضددمن األقسددام    .15إلددى  01رمددوزا مددن رقمددين مددن  15الددـ  األقسدداموأعطيددت هددذه 

ويتألف المستوى الثالث من مجموعات ضمن األقسدام؛ وأعطيدت   الرئيسية؛ وأعطيت هذه األقسام رموزا من ثالثة أرقام.

ويتألف المستوى الرابع من فئات ضمن وتوفر المستويات األعلدى أنشدطة أكثدر  هذه المجموعات رموزا من أربعة أرقام. 

زيدادة علدى  وهدذه األقسدام تقسدم   فدي مجموعهدا. 54ويتألف كل قسم رئيسي من ثالثة أقسام أو أكثر يوجد منهدا   تفصيال.

  مجموعة.  92ذلك إلى ما مجموعه 
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 05إلى  01األقسام الرئيسية من - 1

ف 05-01فيمددا يتعلددق باألقسددام الرئيسددية التددي تشددمل أنشددطة العمددل الددداخل فددي نطدداق نظددام الحسددابات القوميددة ) (، تعددرى

 واألنشدطة ذات“.  وقت العمدل”األنشطة األساسية بأنها األنشطة التي تمارس كجزء من أداء عمل الشخص أو كجزء من 

العاملدة )البحدث عدن عمدل، والتددريب  القدوىالصلة هي األنشطة المتصلة بها من الناحية المفاهيمية في إطدار إحصداءات 

 والدراسات في العمل( حتى لو كانت تلك األنشطة أنشطة إنتاج غير داخل في نطاق نظام الحسابات القومية.

( منظمددة 05إلددى  01ل الددداخل فددي نطدداق نظددام الحسددابات القوميددة )األقسددام الرئيسددية مددن المقابلددة ألنشددطة العمدد األقسددامو

 بصورة موحدة على النحو التالي:

 األنشطة األساسية، التي تتألف من أنشطة العمل. -

 األنشطة ذات الصلة، التي تتألف من األنشطة ذات الصلة بالبحث عن عمل/إنشاء عمل تجاري. -

 اإلنتقاالت. -

 لوظددائفاو“ ةالرئيسددي وظيفددةال”( يشددمل العمددل كجددزء مددن 01)القسددم الرئيسددي “ النظددامي”لعمددل فددي مشدداريع القطدداع ا

وللتمشي مع تعريف سداعات العمدل المسدتخدم فدي إطدار إحصداءات العمدل، فدإن أنشدطة العمدل   على حد سواء.“ األخرى

ظددائف ذات صددلة واألنشددطة التددي تددؤدى أثندداء فتددرات التددي يؤديهددا الممتهنددون، والمتدددربون الددداخليون والددذين يشددغلون و

أمدا األنشدطة األخدرى التدي تحددث فدي مكدان العمدل فدي  الراحة القصيرة في العمل تصنف أيضا في هذا القسدم الرئيسدي. 

 والنتيجدة المنشدودة هدي ل قسما آخر في هذا القسم الرئيسي،مشاريع القطاع النظامي خارج أوقات العمل العادية فإنها تشك

 تغطية كاملة لألنشطة التي تحدث في مكان العمل. 01أن يمثل القسم الرئيسي 

 

بوصدفها جدزءا “ عدن العمدل ةالقصدير لتوقفداتحة واإلسدترافتدرات ا”يشمل أيضا األنشطة المتعلقة بـ  01والقسم الرئيسي 

ة ليسدت محدددة بصدورة مسدتقلة بيدد أن تلدك األنشدط  “. األخدرى حةإلسدترافترات ا”من وقت العمل واألنشطة المتعلقة بـ 

فيما يتعلق بالعمل الذي يؤدى في مشاريع األسر المعيشية. والسبب في هذا هو أن مدن المفتدرض أن ترتيبدات وقدت العمدل 

فددي المشدداريع العائليددة غيددر االعتباريددة أقددل تنظيميددا أو أكثددر مرونددة بوجدده عددام مقارنددة بالمشدداريع فددي القطدداع النظددامي. 

 شطة المرتبطة بفترات الراحة تلك من العمل في األقسام المقابلة وليس ضمن القسم الرئيسي.وهكذا، تُصنف األن

 

 

 08إلى  06األقسام الرئيسية من  - 2

( 08إلدى  06تتسم األقسام الرئيسية المقابلة للعمل غيدر الدداخل فدي نطداق نظدام الحسدابات القوميدة )األقسدام الرئيسدية مدن 

 بالهيكل الموحد التالي:

 األنشطة األساسية، التي تتألف من أنشطة العمل. -

 فقط(. 08األنشطة ذات الصلة )فيما يتعلق بالقسم الرئيسي  -

 اإلنتقاالت. -
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. وباإلضدافة إلدى ذلدك، يخصدص القسدم الرئيسدي األقسداموتشكل أنشطة وقت العمل األنشطة األساسية لكل طائفة من هدذه 

دته إلددى األسددر المعيشددية األخددرى( قسددما واحدددا لألنشددطة غيددر األساسددية أو )تقددديم خدددمات المجتمددع المحلددي ومسدداع 08

 األنشطة ذات الصلة.

 

 15إلى  09األقسام الرئيسية من  - 3

 تتسم األقسام الرئيسية المقابلة لألنشطة الشخصية أو غير اإلنتاجية بالهيكل الموحد التالي:

 .بالمجموعة األنشطة األساسية، التي تتألف من األنشطة الخاصة -

 فقط(. 09األنشطة ذات الصلة )فيما يتعلق بالقسم الرئيسي  -

 اإلنتقاالت. -

)الدتعلم( الدذي يخصدص قسدما  09 إال فيمدا يتعلدق بالقسدم الرئيسدي  األقسدامتشكل األنشطة األساسية جميع األقسام في هذه 

 واحدا لألنشطة غير األساسية أو األنشطة ذات الصلة.
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 :الرئيسية للترميز الخاصة بمسح الوقت يمكن تصنيفها على النحو التاليالمجموعات 

 االنشطة الرئيسية الرمز

 العمل لحساب الشركات/أشباه الشركات، والمؤسسات غير )الهادفة للربح والحكومة )العمل في القطاع النظامي(      01

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي 02

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي 03

04 
 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة الشييد

05 
 العمل لحساب األسرة المعيشية في توفير الخدمات للحصول على الدخل

06 
 المعيشيةتوفير الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر لالستخدام النهائي الخاص داخل األسرة 

07 
 توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية

08 
 توفير خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى

09 
 التعلم

10 
 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي

11 
 حضور/زيارة األحداث/األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية

12 
 الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى

13 
 اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والبرامج ذات الصلة

14 
 وسائط اإلعالم الجماهيري

15 
 الرعاية والعناية الشخصيتان

 

 ICATUS  ( تصنيفات انشطة مسح استخدام الوقت حسب دليل الترميز المعد من قبل االمم المتحدة 1رفق )ملحق رقم م

 للحد الخامس.
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 أمثلة على الترميز والتصنيف ألغراض إحصاءات استخدام الوقت للحد الخامس

 

 الوصف الرمز

 حضور/درس فنون بوصفه نشاطا خارج المدرسة 12111

 حضور/درس فنون بوصفه جزءا من المقرر الدراسي للمدرسة 09111

 حضور/كنيسة 15152

 حضور/عيادة 15142

 حضور/حفلة موسيقية 11113

 حضور/دورة تدريب ذات صلة بالعمل فيما يتعلق بالقطاع النظامي 01115

 غلي الماء/ألغراض الطهي، أو الشرب، أو صنع الشاي أو القهوة 061119

الماء/ليس ألغراض الطهيغلي  061125  

 تضفير شعر شخص آخر/ليس لكسب الدخل 071211

 جمع/الحطب 021143

 جمع/معدات العمل المتعلقة بكشك المالبس 02122

 جمع/معدات العمل المتعلقة بتجهيز األغذية 03112

 جمع/معدات العمل المتعلقة بكشك األغذية 02122

آخرجمع/معدات العمل المتعلقة بكشك  02122  

سادس إلعطاء رقم جمع/معدات العمل المتعلقة بأعمال اإلصالح )القطاع غير النظامي(: يُسأل عن النوع  04111  
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 الوحدة الثالثة

 

 تصميم العينة وحساب االوزان 

 مقدمة:  
راعدي هدذا التصدميم أهدداف المسدح التدي تدم وضدعها فدي االسداس عندد يأن ري مدن الضدروعند تصميم عينة مسح الوقدت 

أن ، وديراتتقدالدقدة الكفداءة مدن حيدث التكداليف وعندد تصدميم العيندة  االخدذم يدت علدى ان ،طريقة جمع البيانداتو ،االعداد

ً  ةكون قابلت  بسهولة. و للتنفيذ عمليا

 

بوجده بنفس التصداميم لألسر المعيشية داخل البلد كثيرا ما تتسم بشكل عام تصميم العينات المتعلق بمسوح استخدام الوقت 

مسدوح الوقدتحتياجات المحددة لدراسة عام، مع أنها تختلف من حيث التفاصيل تبعا لال
(1)

وفدي معظدم البلددان، يُسدتخدم   .

وعلى سبيل المثال، فدي البلددان الناميدة، كثيدرا مدا تكدون وحددات المعايندة األوليدة  “عينة طبقية متعددة المراحل”م لـتصمي

معيشدية وضع قوائم لألسدر البُ عينة من مناطق العـد الختيار إطق العـد المستخدمة في آخر تعداد والخالصة، يجري هي منا

 تُختار عينات األسر المعيشية من القوائم.على أن في مناطق العد المختارة، 

 

إذا كانت وحدة الدراسة هي الفرد، فإما أن يُدرج في الدراسة االستقصائية جميع األفراد في األسدر المعيشدية المختدارة، أو 

و أكثدر؛ وإذا كاندت وحددة الدراسدة هدي األسدرة المعيشدية، تُجمدع بياندات الدراسدة اإلسقتصدائية تختار عينة من فرد واحد أ

مدن الندوع المسدتخدم ألغدراض  هدي وتصدميم العيندة الطبقيدة المتعدددة المراحدل ،باألسر المعيشية المختارة كعيندة المتعلقة

ة االستقصائية الستخدام الوقت، مع أنده قدد يلدزم الدراسات االستقصائية األخرى لألسر المعيشية مناسب بوجه عام للدراس

األسدر  وأ ألفدرادبغدرض اختيدار اسدواء والقضدايا المتعلقدة بتصدميم العيندة   إجراء بعض التعديالت لجمع البيانات بكفداءة.

اختيدار  وفي هدذا الصددد  مسحية خاصة بالسكان،المعيشية إلجراء دراسة استخدام الوقت هي القضايا العادية ألي دراسة 

لعيندات، واألهدداف المعيندة تصميم العينة يعتمد إلى حد كبير علدى األوضداع المحليدة، والمدوارد، واألطدر المتاحدة لجمدع ا

 .(2006)االمم المتحدة،  دراسات مسح الوقتل

 

خدالل يدوم أو  التقديرات موضع االهتمام باألنشطة التي يقدوم بهدا النداسبالدراسات االستقصائية الستخدام الوقت ال تتعلق 

وبدالنظر إلدى أن أنشدطة النداس يمكدن أن تتفداوت بصدورة   أسبوع معين، ولكنها تتعلق بفترة زمنية أطول، تبلغ سنة عدادة.

ملحوظددة حسددب يددوم األسددبوع وفصددل السددنة، تدددعو الحاجددة إلددى أن تضددمن الدراسددات االستقصددائية السددتخدام الوقددت أن 

 الزمنية التي تُطلب تقديرات بشأنها. تصميم العينة يوفر تمثيال مناسبا للفترة

يجب ان نأخذ بعين االعتبار طبيعة المسح والنمط الزمني لهذا المسح والذي يكون عادة لفترة زمنيدة طويلدة قدد تصدل الدى 

إلدى  2000/ ديسدمبر 1)علدى سدبيل المثدال،  شهراً  12سنة حيث تعتبر الفترة الزمنية هذه هي الفترة المثالية أي تمتد لمدة 

                                                           
(. وهندداك 1965“ )Kish”بالكتابددات العامددة المتعلقددة بوضددع تصددميمات العينددة للدراسددة االستقصددائية الوطنيددة لألسددر المعيشددية يرجددى رجددوعهم إلددى كدديش القددراء المهتمددون 1

(؛ 1975الميددة للخصددوبة )عتوصدديات بشددأن تصددميمات العينددة الوطنيددة فددي البلدددان الناميددة لبددرامج معينددة للدراسددات االستقصددائية الدوليددة قدددمتها الدراسددة االستقصددائية ال

( فيمددا يتعلددق 1996( فيمددا يتعلددق بالدراسددات االستقصددائية الموحدددة للبنددك الدددولي بشددأن األبعدداد االجتماعيددة للتكيددف؛ ومدداكرو انترناشدديونال، المحدددودة )1992“ )Scott”ٍو

( فيمددا يتعلددق بالدراسددات االستقصددائية المتعددددة المؤشددرات 2000يونيسدديف( )ببرنددامج الدراسددات االستقصددائية الديموغرافيددة والصددحية؛ ومنظمددة األمددم المتحدددة للطفولددة )ال

 لليونيسيف.
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ساعة بوصفه وحددة القيداس األساسدية، ينبغدي بالتدالي أن يهددف تصدميم  24(. وإذا أُخذ يوم مدته 2001 /تشرين ثاني 30

والمجتمدع االسدتداللي لدراسدة استقصدائية  ،يومدا 365ام السنة البالغ عددها العينة إلى اختيار عينة من األيام تمثل جميع أي

بدداره بمثابددة شددبكة ذات اتجدداهين، حيددث يُرتىددب األشددخاص علددى طددول أحددد السددتخدام الوقددت تغطددي سددنة كاملددة يمكددن اعت

 .(2006)االمم المتحدة،  المحاور وأيام السنة على طول المحور اآلخر

 

وعلى سبيل المثال، فإن التصميم الذي يأخدذ فدي االعتبدار كدل يدوم مدن األيدام السدبعة فدي األسدبوع والفصدول األربعدة فدي 

وبغيددة تقدددير  الفصددل.  موعددات مؤلفددة مددن اليددوم فددي األسددبوع/طبقددة مددن مج فصددول( 4× أيددام  7) 28السددنة سددتنتج عندده 

ا على األقل لكدل شدخص يوم 56، يلزم اختيار ما ال يقل عن يومين عشوائيا في كل طبقة؛ وستبلغ العينة الناتجة الموثوقية

 لحاجة إلى توفير بعض التخفيف. وعبء االستجابة الناشئ عن هذا التصميم مفرط بوضوح وتدعو ا ،مختار كعينة

 

وسيتطلب أحد أشكال التخفيف االستغناء عن تقسيم الفصول إلى طبقات وتقسيم أيام األسبوع إلى طبقتين مدؤلفتين مدن أيدام 

العمل وأيام نهاية األسبوع. وعندئذ لن تكون هناك سوي طبقتين )أيام االثندين إلدى أيدام الجمعدة طدوال العدام؛ وأيدام السدبت 

حد طوال العام( بحيث أنه باستخدام يومين على األقل مختارين كعينة لكل طبقة، لدن تددعو الحاجدة إال إلدى أربعدة أيدام واأل

الختيارها كعينة لكل شخص مختار كعينة. وحتى ذلك العدد من األيام المختارة كعينة قد ال يدزال أكبدر مدن المرغدوب فيده 

والتخلدي عدن اشدتراطات قيداس الموثوقيدة  تجابة ويعطي بياندات أقدل جدودة. بمعنى أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدم االس

)االمام المتحادة،  يمكن أن يؤدي إلى تخفيض العدد إلدى النصدف ويمكدن، بددال مدن ذلدك، إجدراء دراسدة مسدتقلة للموثوقيدة

2006) . 

 

قدد تتمثدل وحددة التحليدل المفضدلة فدي شخص/أسدبوع بددال والتدي اعتبار آخر يتمثل في أنه يتعلق ببعض التحليالت  وهناك

الشخص/األسدبوع، عندئدذ تتمثدل الممارسدة العاديدة فدي اختيدار عيندة  وإذا كانت هناك حاجدة إلدى بياندات من شخص/يوم. 

علدى أسداس األيدام “ تركيبدي”أيام العمدل وأيدام نهايدة األسدبوع علدى حدد سدواء لكدل شدخص مختدار كعيندة وإنشداء أسدبوع 

وعلى سبيل المثال، يمكن جمع البيانات من كل شخص مختار كعينة فيما يتعلدق بيدومين مدن أيدام العمدل،  تارة كعينة. المخ

وبعد ذلك يمكن تجميع البيانات إلنشاء أسبوع تركيبدي لكدل مسدتجيب، وتدرجيح أيدام العمدل بعامدل    ويوم سبت ويوم أحد.

ة بصورة خطيرة عند إنشاء األسابيع التركيبية، ينبغي أن تظدل عوامدل ولتالفي ضياع الدق عند إنشاء المجموع.  5/2يبلغ 

 الترجيح صغيرة، وهو ما يحث، في هذه الحالة، على أخدذ يدومين عيندة بددال مدن يدوم واحدد مدن أيدام العمدل لكدل مسدتجيب

 .(2006)االمم المتحدة، 

 

 

 التحليل على مستوى األسرة المعيشية

وهددذا النددوع مددن التحليددل يبحددث ، مسددتوى األسددرة المعيشددية دام الوقددت يُجددرى علددىهندداك نددوع آخددر لتحليددل بيانددات اسددتخ

استخدام األسرة المعيشية ككل للوقت والمبادالت بين مختلف أفراد األسرة المعيشية. وأحدد األمثلدة علدى ذلدك هدي الطدرق 

وألغدراض تلدك التحلديالت، فدإن   ورعايدة األطفدال بدين أفرادهدا الكبدار. ،التي توزيع بها األسرة المعيشية العمدل المنزلدي

 .(2006)االمم المتحدة،  بيانات استخدام الوقت مطلوبة فيما يتعلق بجميع أفراد األسرة المعيشية المؤهلين ولنفس األيام
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شددية، إمددا أن تشددمل جميددع وفددي معظددم البلدددان، تُجددرى الدراسددات االستقصددائية للسددكان عددن طريددق عينددة مددن األسددر المعي

األشددخاص المددؤهلين أو عينددة مددن واحددد أو أكثددر مددن األشددخاص المددؤهلين المختددارين لكددل أسددرة معيشددية مختددارة كعينددة. 

واختيار جميع األشخاص المؤهلين لكل أسرة معيشدية مختدارة كعيندة كثيدرا مدا يكدون فعداال مدن حيدث التكداليف، ويُسدتخدم 

عبء استجابة ثقيل على نحو يمكن أن يؤدي إلدى انخفداض معددالت االسدتجابة. ومدع األخدذ على نطاق واسع إال إذا سبىب 

في االعتبار الميزة اإلضدافية إلمكانيدات التحليدل علدى مسدتوى األسدرة المعيشدية، فدإن اختيدار جميدع األشدخاص المدؤهلين 

بيددد أندده فيمددا يتعلددق باألسددر  . لكددل أسددرة معيشددية موصددى بدده علددى نطدداق واسددع للدراسددات االستقصددائية السددتخدام الوقددت

 ً  .(2006)االمم المتحدة،  المعيشية التي تضم كثيرا من األشخاص المؤهلين، قد يكون عبء اإلستجابة مفرطا
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 ةالرابع الوحدة

 

  ستخدام الوقتالسجالت اليومية ال

 مقدمة:

األساسددية السددتخدام الوقدت مددن معلومددات بشددأن األنشدطة، والوقددت فددي اليددوم الدذي تحدددث فيدده )ومدددتها(  السددجالتتتدألف 

وهذه البيانات األساسية تُجمع وتُسدجل عدادة عدن طريدق يوميدة   واألبعاد السياقية لألنشطة ذات الصلة باألهداف التحليلية.

يومية مبسدطة تحتدوي علدى عددد محددود مدن االنشدطة،  أوزمنية تسجل فيها النشطة التي تتم خالل اليوم او الفترة الزمنية 

 الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية لالفراد.والخصائص  ،األسرة المعيشيةب اضافة الى أسئلة متعلقة

 

لددى جانددب تقريددر او ألغددراض جمددع بيانددات اسددتخدام الوقددتوتمثددل اليوميددة الزمنيددة األداة الرئيسددية للدراسددة االستقصددائية 

سداعة تُسدجل الوقدت الدذي يحددث فيده  24يوميدة  مداشأن نوع اليومية التي ستستخدم، أمحتوى اليومية، يتعين اتخاذ قرار ب

ال يسجل عادة إال مدة النشاط على مددى فتدرة زمنيدة معيندة، ليسدت  ةمبسط يوميةساعة أو  24يوم مدته  النشاط على مدى

تتعلددق أيضددا بطريقددة جمددع البيانددات )علددى سددبيل المثددال، المقابلددة وهددذه القددرارات   سدداعة. 24بالضددرورة يومددا مدتدده 

 .(2006)االمم المتحدة،  دراسات مسح الوقتاإلسترجاعية أو اليومية التي تُترك للمستجيب( التي ستستخدم في 

 

 ساعة 24السجل اليومي أوالً: 

ً  24ال يوميال السجل مسدتجيب وشامل لجميع األنشدطة التدي يقدوم بهدا ال ،ساعة الوسيلة الالزمة للقيام بتسجيل مرتب زمنيا

فدي منتصدف الليدل إلدى السداعة  12ساعة اليدوم القياسدي مدن السداعة  24 ـوقد تمثل فترة ال، ساعة 24على مدى يوم مدته 

 4لدى سدبيل المثدال، السداعة أو قد تبدأ وتنتهي في وقت يعتبر قريبا مدن وقدت االسدتيقاظ العدادي، ع ،في منتصف الليل 12

وتسمح اليومية بتسجيل أوصاف األنشطة )بما في ذلك األنشطة المتزامنة إذا كانت جزءا من التصدميم(، وأوقدات ، صباحا

ويتم الحصول على مجموع الوقت المقضي في نشداط مدا  بدايتها ونهايتها، واألبعاد السياقية المصاحبة المتعلقة باألنشطة. 

وهذا ما تم تطبيقه في فلسطين حيث تم وضع سدجل يدومي  ساعة 24فترة الخالل اليوم بجمع مدة كل حدث للنشاط طوال 

دقدائق بعدد  10صدباحاً ومدن ثدم  6لديال الدى السداعة  12محد ومقسم الفترات الزمنية الى فترتين نصف سداعة مدن السداعة 

 (.29صفحة )في وادناه سوف تجدوا مثاال على سجل الوقت لدولة فلسطين  الساعة السادسة لكل نشاط

 

 

 

 

 

 

 مثال توضيحي إلستيفاء سجل وقت لفلسطين
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TU-1   ما هو النشاط الرئيسي الذي تقوم

 به؟
سجل النشاط الرئيسي الذي قمت به في 

 المربع المخصص له ومقابل كل فترة زمنية

 

 مالحظات:

 واحد في  رئيسي سجل نشاط
 كل سطر

  فيما يتعلق بالتنقل، سجل
وسيلة النقل المتبعة )باص، 

 الخ( …سيارة، مشي، 

TU-2  هل

عملت هذا 
النشاط 

مقابل اجر 

أو مردود 
 مادي؟

 

1 .
 نعم

. ال2  

 

TU-3   الثانوي الذي  نشاطالسجل

 قمت به الى جانب النشاط الرئيسي
 في كل فترة زمنية

 

 :ةمالحظ
واحد في  ثانوي سجل نشاط

 كل سطر
 

TU-4  هل

عملت هذا 
النشاط مقابل 

اجر أو مردود 

 مادي؟

 

 . نعم1

. ال2  

 

TU-5   مع من عملت

 النشاط؟ اهذ

TU-6 اين أو كيف :

 قمت بالنشاط؟

البيت أو السيارة على سبيل 

 المثال

 .وحدك .1
مع افراد من داخل  .2

 اسرتك.
مع افراد من خارج  .3

 أسرتك.
مع افراد من داخل  .4

 وخارج اسرتك.

 

 الرمز النشاط الرمز الوقت
 الرمز

 الرمز الرمز الرمز النشاط
 وأ المكان

 الرمز التنقل

  
 

 

02.00-01.50 60          

02.00-02.10 61          

02.20-02.10 62          

02.20-02.30 63          

02.40-02.30 64          

02.50-02.40 65          

 

 ساعة فيما يلي: 24 ـوتتمثل القضايا الرئيسية في تصميم اليومية الزمنية ل

ل  ( أ)  .“(الكاملة”مية )اليومية الزمنية حرفيا في اليووصف األنشطة: ما إذا كانت األنشطة تُسجى

دح بتسدجيل أوقدات البدايدة والنهايدة الفعليدة )طريقدة   ( ب) تسجيل الوقت: مدا إذا كدان الوقدت الدذي يحددث فيده النشداط يُوضى

وعندد  ،ة محدددة مطبوعدة مسدبقا فدي اليوميدةالتسجيل المفتوح أو طريقة الفتدرات المفتوحدة( أو باسدتخدام فتدرات زمنيد

 تخدام طريقة الفترات المحددة، يتعين اتخاذ قرار آخر يتعلق بطول الفترة. اس

 تسجيل المعلومات السياقية: ما إذا كانت متغيرات السياق تُسجل كجزء من وصف النشاط أو بصورة مستقلة.  ( ت)

 

نشداط وعمدود لوصدف ساعة من عمود لتسجيل وقت بدايدة ونهايدة ال 24يتألف الشكل األساسي لليومية الزمنية الكاملة ل و

   تشمل اليومية أعمدة إضافية لتسجيل األنشطة الثانوية أو المتزامنة ومتغيرات السياق.، كما النشاط الرئيسي

 

مداذا كندت تفعدل بعدد ”بتوجيده األسدئلة  ، يبددأ الباحدث“(اإلسترجاعية”مية وعند إجراء مقابلة استذكارية )يشار إليها بـ اليو

“ )أو أيا كانت نقطة بداية  اليومية( في )يوم يومية معين(؟ ومتى بدأ ذلدك؟ ومتدى انتهدى ذلدك؟ منتصف الليل بدقيقة واحدة

وعندد القيدام أيضدا بتسدجيل أنشدطة    وعندئذ يددون الباحدث الدرد حرفيدا وأوقدات البدايدة والنهايدة المبلدغ عنهدا فدي اليوميدة.

“ الل ذلك الوقت؟ ومتى بدأ ذلك؟ ومتى انتهدى ذلدك؟خر خأهل كنت تفعل أي شيء ”يه األسئلة متزامنة، يُجري ذلك بتوج

وللتمييز بين األنشطة المتعاقبة واألنشدطة المتزامندة، يمكدن توجيده سدؤال إضدافي آخدر،   ويدون الرد في األعمدة المقابلة.

تُسددتخلص و“ هددل أوقفددت )النشدداط الرئيسددي/األولي المبلددغ عندده( للقيددام بددـ )النشدداط الثددانوي/ اإلضددافي المبلددغ عندده(؟”مثددل 
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إلدى آخدره. وتسدتكمل بقيدة “ مدن كدان معدك؟”و“ أيدن كندت؟”المعلومات السياقية المتعلقة بالنشاط الرئيسي بتوجيه األسئلة 

وفي حالة اسدتخدام اليوميدة كيوميدة تُتدرك   “ماذا فعلت بعد ذلك؟”اليومية بسلسلة متعاقبة من األسئلة المماثلة تبدأ بالسؤال 

، تُعطددى للمسددتجيبين توجيهددات لتدددوين أنشددطتهم ومددلء األعمدددة فددي اليوميددة وهددم يباشددرون “الغددد”للمسددتجيب أو كيوميددة 

 أعمالهم اليومية.

 

ال  ةمبسدط ضدمن فتدرات زمنيدة محدددة يوميدة ،نشدطةعدد محدود مدن األوتتكون هذه اليومية من  ثانياً: اليومية المبسطة

باالختيار من قائمة أنشطة سابقة الترميز ومطبوعدة مسدبقا فدي أو  يسجل عادة إال مدة النشاط على مدى فترة زمنية معينة،

ومثددال ذلددك سددجل الوقددت لدولددة ُعمددان ودولددة العددراق حيددث قدداموا بتجربددة اليوميددة  “(البسدديطة”اليوميددة )اليوميددة الزمنيددة 

 .نشاط بفترات زمنية محدودة 26المبسطة من خالل وضع عدد محدود من االنشطة ال تتجاوز 

 مانع   وقت سجل: مثال

 االنشطة

 صباح     فجر

                

04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 

05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 

 وقت النوم / االسترخاء 
 
               

 وقت تناول الطعام
                

 العناية الشخصية
                

 المدرسة / أداء الواجبات
                

 الوظيفة )عام /خاص(
                

 صاحب العمل / يعمل لحسابه
                

 العمل بالزراعة
 
               

 العمل بتربية الحيوانات
 
               

 العمل بصيد االسماك 
                

 التسوق
                

 …(المشغوالت اليدوية ) الخياطة، الغزل ، النسيج
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 أمثلة حول طرق جمع البيانات لمسح استخدام الوقت

 

 الدراسة االستقصائية البلد
الدراسة نوع 

 االستقصائية
 طريقة جمع البيانات أداة الدراسة االستقصائية

جنوب 
 أفريقيا

الدراسة االستقصائية الستخدام 
 2000الوقت، 

يومية كاملة؛ فترات مدة كل منها  مستقلة
 دقيقة 30

المقابلة االستذكارية وجها 
 لوجه؛ يومية ليوم واحد

الدراسة االستقصائية السويدية  السويد
 2000الستخدام الوقت، 

يومية كاملة؛ فترات مدة كل منها  مستقلة
 دقائق 10

 الترك للمستجيب؛ يومية ليومين

 مانعُ 
الرصد الشامل للدراسة 
االستقصائية للمؤشرات الوطنية 

 2007، 1999السنوية، لعام 

وحدة الدراسة 
االستقصائية 

لمصروفات ودخل 
 األسر المعيشية

نشاطا؛ فترات  23يومية مبسطة؛ 
 محددة مسبقاً 

المقابلة االستذكارية وجها لوجه 
واإلبالغ الذاتي؛ يومية ليوم 

 واحد

الدراسة االستقصائية الستخدام  فلسطين
 2000-1999الوقت، 

 2012/2013و

يومية كاملة؛ فترات مدة كل منها  مستقلة
دقيقة في المسح  15و دقيقة 30

 االول

للمستجيب؛ يومية ليوم الترك 
 واحد

دقائق ونصف ساعة في  10و 
 المسح الثاني

الدراسة االستقصائية الستخدام  مصر
 2015الوقت، 

 10و يومية كاملة؛ فترات مدة كل  مستقلة
 دقيقة في المسح 30دقائق و

الترك للمستجيب؛ يومية ليوم 
 واحد

الدراسة االستقصائية الستخدام  فنلندا
 1999/2000الوقت، 

يومية كاملة؛ فترات مدة كل منها  مستقلة
 دقائق 10

المقابلة االستذكارية وجها لوجه 
بمساعدة الحاسوب؛ يومية 

 ليومين

الدراسة االستقصائية االجتماعية  كندا
 12الدورة  1998العامة لعام 

للدراسة االستقصائية الستخدام 
 الوقت

المقابلة االستذكارية الهاتفية  يومية كاملة؛ فترة مفتوحة مستقلة
بمساعدة الحاسوب؛ يومية ليوم 

 واحد

الدراسة االستقصائية الوطنية  المغرب
المتعلقة بموازنة الوقت للمرأة، 

 2012-2011و 1997/1998

المقابلة االستذكارية وجها  يومية كاملة؛ فترة مفتوحة مستقلة
 لوجه؛ يومية ليوم واحد

الدراسة االستقصائية الستخدام  العراق
 2007و  1998 الوقت لعام 

في المسح  يومية كاملة؛ فترة مفتوحة مستقلة
االول وسجل مغلق لفترات محددة 

 في المسح الثاني

المقابلة االستذكارية وجها 
 لوجه؛ يومية ليوم واحد
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 ةالخامس الوحدة

 ةمعالجة البيانات والجدول

، لتبدأ تم اعداده وتجهيزه في مرحلة سابقةادخال على برنامج  ميدانياً يتم العمل على إدخال استمارات هاء من جمع البياناتتبعد االن

معالجة البيانات المدخلة وتنظيفها، بعد ذلك يتم العمل على معالجة البيانات من خالل العمل على استخراج بيانات وجداول  مرحلة

 ساعة في اليوم. 24لتعكس تقديرات االفراد على  المدخلة احصائية تم معالجتها من البيانات
 

، ومعدل باألنشطة؛ الوقت المستخدم في االنشطة المختلفة، ونسبة االفراد الذين قاموا المؤشرات الرئيسية التي احتوتها الجداول

 الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط.
 

 المخرجات الرئيسية للدراسات االستقصائية 5.1

ات التحليددل )علددى سددبيل المثددال، مددن ناحيددة متغيددرهندداك عدددد مددن المواصددفات المتعلقددة بالمخرجددات الرئيسددية للجددداول االحصددائية 

عمر والحالة التعليميدة والحالدة ف )على سبيل المثال، الجنس، والالنشاط، والموضع، ومتغيرات السياق األخرى(، ومتغيرات التصني

واختيددار  ،فددي نشدداط مددا( يقضدديه الفددردالوقددت الددذي  معدددل( واإلحصدداءات الرئيسددية )علددى سددبيل المثددال، العمليددة والحالددة الزواجيددة

وقدد يكددون هدذا التحليددل علدى مسددتوى األسدرة المعيشددية، أو علدى مسددتوى   المتغيدرات واإلحصدداءات فضدال عددن مسدتوى التفصدديل. 

اإلحصداءات الرئيسدية الالزمدة لمعظدم األندواع العامدة للتحلديالت المتعلقدة بكيفيدة قضداء النداس  القسدموينداقش هدذا   الشخص /اليدوم.

 لوقتهم. 

 

 :جداول والمؤشراتأمثلة على ال
 

اموا بالنشاط ومعدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قالذين قاموا بأنشطة وقت الفراغ  سنوات فأكثر 10(: نسبة األفراد 1جدول )

 حسب الجنس 
 

 االنشطة 

من إجمالي السكان باألنشطةنسبة من قاموا   وقت المستخدم في تنفيذ النشاطال  
تنفيذ  وقت المستخدم فيمعدل ال

لمن قاموا بالنشاط النشاط  

 كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور

د.س   د.س   د.س   د.س   د.س   د.س   % % %   

        

        

        

 النشاط حسب باألنشطة قاموا الذين االفراد ونسبة فأكثر سنوات 10 لألفراد النشاط تنفيذ في المستخدم الوقت (: معدل2جدول )

 العمل بقوة والعالقة والجنس

 نسبة من قاموا  باألنشطة من إجمالي السكان معدل الوقت المستخدم في تنفيذ النشاط لمن قاموا بالنشاط  النشاط والجنس

 المجموع خارج قوة العمل داخل قوة العمل المجموع خارج قوة العمل داخل قوة العمل  

 %     %     %      د. س د. س د. س  
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 :Szalai, ed. 1972) ) تقوم معظم تحليالت بيانات استخدام الوقت على ستة أنواع من مقاييس استخدام الوقت كما

 .معدل الوقت الذي يقضيه االفراد الذين مارسوا نشاط معين ( أ)

 الوقت الذي يقضيه االفراد في مجتمع معين.  ( ب)

 .باألنشطة امواقنسبة االفراد الذين   ( ت)

 االفراد في التنقل.معدل الوقت الذي يقضيه  ( ث)

 معدل الوقت المستخدم في االماكن المختلفة. ( ج)

 .خرينمع آ معدل الوقت الذي يقضيه االفراد (ح) 

 

ً وهددذه المقدداييس تمثددل أساسدد والجددنسالنشدداط ية لمسددح الوقددت تعتمددد علددى متغيددرين وهمددا حدددة التحليددل االساسددو  ا متوسددطات أو نسددبا

المجتمدع اإلحصدائي للدراسدة االستقصدائية، والمشدتركون فدي النشداط المعدين أو المجموعدة  –مأخوذة من مجموعتين من األشدخاص

ويبقى العدد الكلي في المجتمع اإلحصدائي للدراسدة االستقصدائية ثابتدا ، ائي التي اشتغلت بالنشاط المعينالجزئية من المجتمع اإلحص

وحددات زمنيدة مختلفدة  أومقداييس الدى  تشديرط، الجدداول التدي يمكدن اسدتخراجها المشتركين رهندا بالنشدد الكلي لفي حين يتغير العد

تمثل إما معددل الوقدت علدى مسدتوى االسدبوع أو علدى مسدتوى يدوم محددد، أو نسدب االفدراد الدذين قداموا باألنشدطة سدواء كدان علدى 

ة.داف التقددددددددير للدراسدددددددة االستقصدددددددائيوأهدددددددأسدددددددبوع، أو فصدددددددل/ربع سدددددددنة أو سدددددددنة رهندددددددا بالعيندددددددة الزمنيدددددددة مسدددددددتوى 
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 آلية احتساب مؤشر الوقت ومعدل الوقت  5.2

 :يرجى االنتباه إلى 
أن الوقت المستخدم لنشاط رعاية األطفال أو أي نشاط آخر، يعني حاصل قسمة مجموع الوقت المستخدم في ذلك النشاط على كل األفراد 

ساعة لفترة اإلسناد الزمني بحيث يصل مجموع الوقت  24طفال أم لم يمارسوا خالل المشمولين بالمسح سواء مارسوا نشاط رعاية األ

ساعة، أما معدل الوقت المستخدم لنشاط الرعاية لمن قاموا بالنشاط الوارد في الجداول فيمثل حالة تقسيم مجموع الوقت  24المستخدم 

الرعاية بشكل فعلي خالل األربع والعشرين ساعة المذكورة، وبالتالي  المستخدم في نشاط رعاية األطفال على األفراد الذين مارسوا نشاط

 تكون الساعات والدقائق في الوقت المستخدم أقل من الساعات والدقائق في معدل الوقت لمن مارسوا النشاط المعدل الفعلي.

 مثال على آلية االحتساب:

 المستخدم لممارسة نشاط معين حسب التالي:( أفراد تم قياس الوقت المستخدم ومعدل الوقت 10عينة من )

 

 الوقت بالدقيقة األفراد

1 60 

2 35 

3 40 

4 0 

5 0 

6 10 

7 12 

8 15 

9 0 

10 0 

 172 المجموع

                                                            

 دقيقة. 17=   0+0+15+12+10+0+0+40+35+60الوقت المستخدم= 

                                10 

 

 دقيقة. 29=   15+12+10+40+35+60معدل الوقت المستخدم لمن قاموا بالنشاط= 

                                                6 

 

 :المراجع

 دليل انتاج االحصاءات المتعلقة باستخدام الوقت: قياس  (.2006ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ) -االمم المتحدة

 العمل المدفوع االجر وغير المدفوع االجر. 

 ( ،2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .) فلسطين. –: النتائج النهائية.  رام هللا 2012/2013مسح استخدام الوقت 
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 ملحق 
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العمااال لحسااااب الشركات/أشاااباه الشاااركات، والمؤسساااات غيااار الهادفاااة للاااربح  01

 والحكومة )العمل في القطاع النظامي(

 “القطاع النظامي”األنشطة األساسية: العمل في وظيفة في   011

 “القطاع النظامي”وقت العمل في وظيفة في   0111 

 وقت العمل في الوظيفة الرئيسية 01111  

 ت العمل في الوظائف األخرىوق 01112  

 وقت العمل كمتمهن، ومتدرب داخلي وفي الوظائف ذات صلة 01113  

 فترات اإلستراحة والتوقفات القصيرة عن العمل 01114  

 “القطاع النظامي”التدريب والدراسات فيما يتعلق بالعمل في  01115  

 فترات اإلستراحة األخرى  0112 

 

 

. وهـــددددـذا النـــددددـص للتصنيـــددددـف الدولـــددددـي لألنشددددطة ألغددددراض 2003آب/أغسددددطس  8 * 

إحصددداءات اسدددتخدام الوقدددت متددداح بوصدددفه قاعددددة بياندددات علدددى موقدددع الشدددبكة التدددالي: 

try/regcst.asp?C1=231&Lg=1http://unstats.un.org/unsd/cr/regis. 

م هيكدل التصدنيف الددولي لألنشدطة ألغدراض إحصداءات اسدتخدام الوقدت أنشدطة العمدل  )أ(  يقس ِّ

يؤديها األفدراد إلدى مجمدوعتين رئيسديتين فيمدا  التيالداخل في نطاق نظام الحسابات القومية 

يهدا األفدراد بوصدفهم التدي تندتج المخرجدات؛ األنشدطة التدي يؤد ‘الوحددة المؤسسدية’يتعلق بـ 

أفرادا في األسرة المعيشية وتسهم في إنتاج األسرة المعيشية، واألنشطة التدي يؤديهدا األفدراد 

وتسهم في إنتداج وحددات تنتمدي إلدى قطاعدات غيدر قطداع األسدر المعيشدية. ولهدذا الغدرض، 

ف الوحدات المؤسسية وتصدنىف وفقدا لنظدام الحسدابات القوميدة لعدام  النحدو  ، علدى1993تعرى

كيددان اقتصددادي قددادر، بحكددم صددفاته، علددى امددتالك األصددول، ”الوحدددة المؤسسددية التددالي: 

وتحمددل االلتزامددات وممارسددة األنشدددطة االقتصددادية والدددخول فدددي معددامالت مددع كياندددات 

وهندداك نوعددان رئيسدديان للوحدددات المؤسسددية، همددا: )أ( األشددخاص أو مجموعددات “. أخددرى

الكياندات القانونيدة أو االجتماعيدة التدي يعتدرف  )ب( يشية واألشخاص في شكــــل أســـر مع

القانون أو المجتمع بوجودها مستقلة عمن يملكها أو يسيطر عليها من األشخاص أو الكيانات 

الشدددركات وأشدددباه الشدددركات بمدددا فدددي ذلدددك  – 1وهدددذه الوحددددات تصدددنف إلدددى: “. األخدددرى

الحكومية، على الصعيد الدوطني أو  الوحدات – 2التعاونيات وشركات التوصية البسيطة؛ و 

المؤسسددددات غيددددر الهادفددددة للددددربح. والوحدددددات  – 4األسددددر المعيشددددية؛ و  – 3المحلددددي؛ و 

 – 1المؤسسية المماثلة مصنفة تصنيفا جامعا مانعا إلى القطاعات المؤسسية الخمسدة التاليدة: 

قطدداع  – 2 قطدداع الشددركات غيددر الماليددة، بمددا فددي ذلددك المؤسسددات غيددر الهادفددة للددربح؛ و

قطـــدددـاع  – 3الشدددركات الماليدددة، بمدددا فدددي ذلدددك المؤسسدددات غيدددر الهادفـــدددـة للربـــدددـح؛ و 

المؤسسددات  – 4 الحكومـــددـة العامـــددـة، بمددا فــددـي ذلددك المؤسســددـات غيددر الهادفددة للددربح؛ و

 .قطاع األسر المعيشية – 5 غير الهادفــــة للربـــــح التي تخدم قطاع األسر المعيشية؛ و

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?C1=231&Lg=1
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?C1=231&Lg=1
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 قبل/بعد العملوقت غير المستغل ال 01121  

 اإلستراحة من العمل لتناول الغذاء 01122  

األنشاااطة ذات الصااالة: البحاااإ عااان عمل/إنشااااء مشاااروع تجااااري فاااي   012

 “القطاع النظامي”

 “القطاع النظامي”البحإ عن عمل/إنشاء مشروع تجاري في   0120 

 “القطاع النظامي”البحث عن عمل في  01201  

 “القطاع النظامي”البحث عن/إنشاء مشروع تجاري في  01202  

 “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في   013

 “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في   0130 

 “القطاع النظامي”االنتقاالت ذات الصلة بالعمل في  01300  

 موضع آخرغير المصنف في “ القطاع النظامي”العمل في   019

 غير المصنف في موضع آخر“ القطاع النظامي”العمل في   0190 

 غير المصنف في موضع آخر“ القطاع النظامي”العمل في  01900  

 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج األولي 02

 

 وقت العمل في أنشطة اإلنتاج األولي :األنشطة األساسية  021

 أنشطة اإلنتاج األوليوقت العمل في   0211 

 زراعة المحاصيل واألشجار؛ زراعة الُخض ر المنزلية 02111  

تربيددة الحيوانددات؛ وإنتدداج المنتجددات الحيوانيددة؛ وخدددمات العنايددة  02121  

 بالحيوانات وإنتاج السالالت

 القنص، والصيد باألشراك وإنتاج جلود الحيوانات 02113  

وقطددع الخشدب وجمدع الحطدب وأنشددطة جمدع المحاصديل البريدة،  02114  

 الحراجة األخرى

 صيد األسماك وتربية األسماك/األحياء المائية 02115  

 التعدين واقتالع الحجارة 02116  

 المياه تجميع 02117  
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التدريب والدراسات فيما يتعلق بالعمل في أنشطة اإلنتداج األولدي  02118  

 لألسر المعيشية

  0211x ة اإلنتاج األولي غير المحددة بالكاملوقت العمل في أنشط 

الحصااول علااى الماادخالت/اللوازم وتصااريف المخرجااات التااي   0212 

 تستخدم ألغراض أنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

شراء/الحصدول علددى المدددخالت/اللوازم التددي تسددتخدم ألغددراض   02121  

 أنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية

 ف مخرجات أنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشيةبيع/تصري 02122  

األنشطة ذات الصالة: البحاإ عان عمل/إنشااء عمال تجااري فاي أنشاطة   022

 اإلنتاج األولي في مشروع عائلي

البحإ عن عمل/إنشاء عمل تجاري فاي أنشاطة اإلنتااج األولاي   0220 

 في مشروع عائلي

 في مشروع عائلي البحث عن عمل في أنشطة اإلنتاج األولي 02201  

البحث عدن عمل/إنشداء عمدل تجداري فدي أنشدطة اإلنتداج األولدي  02202  

 في مشروع عائلي

 االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية  023

 االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة اإلنتاج األولي لألسر المعيشية  0230 

 اإلنتاج األولي لألسر المعيشيةاالنتقاالت ذات الصلة بأنشطة  02300  

العمل لحساب األسر المعيشية في أنشاطة اإلنتااج األولاي غيار المصانفة   029

 في موضع آخر

العمل لحساب األسر المعيشاية فاي أنشاطة اإلنتااج األولاي غيار   0290 

 المصنفة في موضع آخر

العمددل لحسدداب األسددر المعيشددية فددي أنشددطة اإلنتدداج األولددي غيددر  02900  

 لمصنفة في موضع آخرا

 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة اإلنتاج غير األولي 03

 

 األنشطة األساسية: وقت العمل في أنشطة اإلنتاج غير األولي  031
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 وقت العمل في أنشطة اإلنتاج غير األولي  0311 

 تجهيز منتجات األغذية 03111  

 األخرىصنع منتجات األغذية والمشروبات  03112  

صدددنع المنسدددوجات، والمالبدددس والمنتجدددات الجلديدددة والمنتجدددات  03113  

 المرتبطة بها

 األشغال اليدوية باستخدام جميع أنواع المواد 03114  

 إعداد ومعالجة التبغ 03115  

غددة،  03116   صددنع الطددوب، وكتددل الددبالط الخراسددانية، والقوالددب المفرى

 والبالط إلى آخره

 حضرات العشبية والدوائيةصنع المست 03117  

التدريب والدراسدات فيمدا يتعلدق بالعمدل فدي أنشدطة اإلنتداج غيدر  03118  

 األولي لألسر المعيشية

  0311x وقت العمل في أنشطة اإلنتاج غير األولي غير المحددة بالكامل 

 

الحصول على المدخالت/اللوازم وتصريف المخرجات في أنشطة اإلنتاج   0312

 لألسر المعيشيةغير األولي 

شراء/الحصدددول علدددى المددددخالت/اللوازم المسدددتخدمة ألغدددراض  03121  

 أنشطة اإلنتاج غير األولي لألسر المعيشية

بيع/تصدددريف مخرجدددات أنشدددطة اإلنتددداج غيدددر األولدددي لألسدددر  03122  

 المعيشية

األنشطة ذات الصالة: البحاإ عان عمل/إنشااء عمال تجااري فاي أنشاطة   032

 لي في مشروع عائلياإلنتاج غير األو

البحااإ عاان عمل/إنشاااء عماال تجاااري فااي أنشااطة اإلنتاااج غياار   0320 

 األولي في مشروع عائلي

البحددث عددن عمددل فددي أنشددطة اإلنتدداج غيددر األولددي فددي مشددروع  03201  

 عائلي
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البحث عن/إنشاء عمل تجاري في أنشطة اإلنتاح غير األولي فدي  03202  

 مشروع عائلي

 الصلة بأنشطة اإلنتاج غير األولي لألسرة المعيشية االنتقاالت ذات  033

االنتقااااالت ذات الصااالة بأنشاااطة اإلنتااااج غيااار األولاااي لألسااارة   0330 

 المعيشية

االنتقددداالت ذات الصدددلة بأنشدددطة اإلنتددداج غيدددر األولدددي لألسدددرة  03300  

 المعيشية

العماال لحساااب األساارة المعيشااية فااي أنشااطة اإلنتاااج غياار األولااي غياار   039

 لمصنفة في موضع آخرا

العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشاطة اإلنتااج غيار األولاي   0390 

 غير المصنفة في موضع آخر

العمل لحسداب األسدرة المعيشدية فدي أنشدطة اإلنتداج غيدر األولدي  03900  

 غير المصنفة في موضع آخر

 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في أنشطة التشييد  04

 األساسية: وقت العمل في أنشطة التشييد األنشطة  041

 وقت العمل في أنشطة التشييد  0411 

 التشييد واإلصالح لتكوين رأس المال الخاص 04111  

 تشييد وإصالح المباني، والطرق، والسدود واإلنشاءات األخرى 04112  

أنشددددطة التشددددييد واإلصددددالحات الرئيسددددية للطددددرق، والمبدددداني،  04113  

 دود إلى آخره، التي ينظمها المجتمع المحليوالجسور، والس

التدددريب والدراسددات فيمددا يتعلددق بالعمددل فددي أنشددطة التشددييد فددي  04114  

 مشروع عائلي

          0411x وقت العمل في أنشطة التشييد غير المحددة بالكامل 

الحصاااول علاااى المااادخالت/اللوازم ألنشاااطة التشاااييد المتعلقاااة   0412 

 عيشيةبإنتاج األسرة الم

شراء/الحصول على المددخالت/اللوازم ألنشدطة التشدييد المتعلقدة  04120  

 بإنتاج األسرة المعيشية
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األنشطة ذات الصالة: البحاإ عان عمل/إنشااء عمال تجااري فاي أنشاطة   042

 التشييد في مشروع عائلي

البحااإ عاان عمل/إنشاااء عماال تجاااري فااي أنشااطة التشااييد فااي   0420 

 مشروع عائلي

البحددث عددن عمل/إنشدداء عمددل تجدداري فددي أنشددطة التشددييد فددي  04201  

 مشروع عائلي

البحث عن عمل/إنشاء عمل تجاري في أنشطة التشدييد كمشدروع  04202  

 عائلي

 االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة التشييد التي تقوم بها األسر المعيشية 043

ساار االنتقاااالت ذات الصاالة بأنشااطة التشااييد التااي تقااوم بهااا األ  0430 

 المعيشية

االنتقددداالت ذات الصدددلة بأنشدددطة التشدددييد التدددي تقدددوم بهدددا األسدددر  04300  

 المعيشية

العمل لحسااب األسارة المعيشاية فاي أنشاطة التشاييد غيار المصانفة فاي   049

 موضع آخر

العمااال لحسااااب األسااارة المعيشاااية فاااي أنشاااطة التشاااييد غيااار   0490 

 المصنفة في موضع آخر

األسرة المعيشية في أنشدطة التشدييد غيدر المصدنفة العمل لحساب  04900  

 في موضع آخر

 

 العمل لحساب األسرة المعيشية في تقديم الخدمات للحصول على الدخل 05

 األنشطة األساسية: وقت العمل في تقديم الخدمات للحصول على الدخل  051

 بيع وتجارة األغذية  0511 

 إعداد وبيع األغذية والمشروبات 05111  

التجددارة البسدديطة، والبيددع مددن بدداب لبدداب، والبيددع فددي الطريددق،  05112  

 والبيع بالمناداة

 

 تقديم خدمات اإلصالح، والتركيب والصيانة  0512 
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التجهيدددز، والتركيدددب، وشدددحذ العُددددد، وصددديانة وإصدددالح العُددددد  05121  

 والماكينات

 إصالح المركبات 05122  

 إصالح األمتعة الشخصية 05123  

 إصالح أمتعة األسرة المعيشية 05124  

 تقديم الخدمات التجارية والمهنية  0513 

 تأجير الغرف، وأماكن النوم واألعمال المرتبطة بذلك 05131  

 إقراض وتحصيل األموال؛ النقد األجنبي 05132  

الطباعدددة علدددى اآللدددة الكاتبدددة، وتجهيدددز النصدددوص، والبرمجدددة،  05133  

 والترميز

سددبة، ومسددك الدددفاتر، والخدددمات القانونيددة والخدددمات ذات المحا 05134  

 الصلة

 التدريس الخصوصي 05135  

 توفير الخدمات الطبية وخدمات عالج األسنان 05136  

 توفير خدمات التمريض/المداواة 05137  

 توفير خدمات الرعاية الشخصية  0514 

 توفير خدمات الرعاية الشخصية 05141  

 اية الصحية غير المهنيةتوفير الرع 05142  

 نقل البضائع والركاب  0515 

 نقل البضائع 05151  

 نقل الركاب 05152  

 الخدمات المنزلية المدفوعة األجر  0516 

 تقديم الخدمات المنزلية المدفوعة األجر 05160  

 االجتماعات/التدريب والدراسات  0517 

 أنشطة الخدمات التدريب والدراسات فيما يتعلق بالعمل في 05170  
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 051x   وقااات العمااال فاااي تقاااديم الخااادمات للحصاااول علاااى الااادخل غيااار

 المحددة بالكامل

األنشطة ذات الصالة: البحاإ عان عمل/إنشااء عمال تجااري فاي أنشاطة   052

 الخدمات في مشروع عائلي

البحاإ عان عمل/إنشااء عمال تجااري فاي أنشاطة الخادمات فاي   0520 

 مشروع عائلي

 عمل في أنشطة الخدمات في مشروع عائليالبحث عن  05200  

 االنتقاالت ذات الصلة بتقديم الخدمات للحصول على الدخل  053

 االنتقاالت ذات الصلة بتقديم الخدمات للحصول على الدخل  0530 

 االنتقاالت ذات الصلة بتقديم الخدمات للحصول على الدخل 05300  

الخدمات للحصول علاى الادخل  العمل لحساب األسرة المعيشية في تقديم  059

 غير المصنفة في موضع آخر

العماال لحساااب األساارة المعيشااية فااي تقااديم الخاادمات للحصااول   0590 

 على الدخل غير المصنفة في موضع آخر

العمل لحساب األسرة المعيشية في تقديم الخدمات للحصول علدى  05900  

 الدخل غير المصنفة في موضع آخر

 

المنزلية غيار المدفوعاة األجار لالساتخدام النهاائي الخااص داخال تقديم الخدمات  06

 األسرة المعيشية

األنشاااطة األساساااية: وقااات العمااال فاااي تقاااديم الخااادمات المنزلياااة غيااار   061

 المدفوعة األجر لالستخدام النهائي الخاص

 الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر  0611 

 إدارة األغذية 06111  

 وصيانة المسكن واألماكن المحيطة بهتنظيف  06112  

 الزخرفة والصيانة واإلصالحات الصغيرة بنظام نف ِّذه بنفسك 06113  

 العناية بالمنسوجات والنِّعال 06114  

 التدبير المنزلي 06115  
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 رعاية الحيوانات المدللة 06116  

 التسوق  0612 

 التسوق لـ/شراء السلع واألنشطة ذات الصلة 06121  

 التسوق لـ/االنتفاع بالخدمات واألنشطة ذات الصلة 06122  

 061x   وقت العمال فاي تقاديم الخادمات المنزلياة غيار المدفوعاة األجار

 لالستخدام النهائي الخاص غير المحددة بالكامل

 االنتقاالت ذات الصلة بتقديم الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر  062

ديم الخادمات المنزلياة غيار المدفوعاة االنتقاالت ذات الصلة بتقا  0620 

 األجر 

االنتقدداالت ذات الصددلة بتقددديم الخدددمات المنزليددة غيددر المدفوعددة  06200  

 األجر

 الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر غير المصنفة في موضع آخر  069

الخاادمات المنزلياااة غيااار المدفوعاااة األجاار غيااار المصااانفة فاااي   0690 

 موضع آخر

الخدمات المنزلية غير المدفوعة األجر غير المصنفة في موضدع  06900  

 آخر

 توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية 07  

األنشااطة األساسااية: وقاات العماال فااي تااوفير خاادمات ماانح الرعايااة غياار   071

 المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية

 رعاية األطفال  0711 

 رعاية األطفال/الرعاية البدنية 07111  

 تعليم األطفال، وتدريبهم ومساعدتهم 07112  

 اصطحاب األطفال إلى األماكن 07113  

 مالحظة األطفال )الرعاية السلبية( 07114  

 رعاية الكبار  0712 

 رعاية الكبار/الرعاية البدنية 07121  
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 رعاية الكبار/المساندة العاطفية 07122  

 اصطحاب الكبار إلى األماكن 07123  

 071x   وقت العمال فاي تاوفير خادمات مانح الرعاياة غيار المدفوعاة

 األجر ألفراد األسرة المعيشية غير المحددة بالكامل

االنتقاالت ذات الصلة بخدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجار ألفاراد   072

 األسرة المعيشية

مددنح الرعايددة غيددر المدفوعددة االنتقدداالت ذات الصددلة بخدددمات   0720 

 األجر ألفراد األسرة المعيشية

االنتقدداالت ذات الصددلة بخدددمات مددنح الرعايددة غيددر المدفوعددة  07200  

 األجر ألفراد األسرة المعيشية

توفير خدمات منح الرعاية غير المدفوعة األجر ألفراد األسرة المعيشية   079

 غير المصنفة في موضع آخر

ت ماانح الرعايااة غياار المدفوعااة األجاار ألفااراد تااوفير خاادما  0790 

 األسرة المعيشية غير المصنفة في موضع آخر

تدددوفير خددددمات مدددنح الرعايدددة غيدددر المدفوعدددة األجدددر ألفدددراد  07900  

 األسرة المعيشية غير المصنفة في موضع آخر

 

 خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األخرى توفير 08

ساسااية: وقاات العماال فااي تااوفير خاادمات المجتمااع المحلااي األنشااطة األ  081

 ومساعدته لألسر المعيشية األخرى

تقاااديم المسااااعدة غيااار المدفوعاااة األجااار لألسااار المعيشاااية   0811 

 األخرى

الصددديانة والتددددبير المنزليدددان علدددى سدددبيل المسددداعدة لألسدددر  08111  

 المعيشية األخرى

علدى سدبيل المسداعدة لألسدر التسوق لـ/شراء السلع والخدمات  08112  

 المعيشية األخرى

تشدييد، وتجديدد وإصددالح المسداكن واإلنشدداءات األخدرى علددى  08113  

 سبيل المساعدة لألسر المعيشية األخرى
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إصالحات السلع االسدتهالكية والمنزليدة علدى سدبيل المسداعدة  08114  

 لألسر المعيشية األخرى

ي المشددددددددروع المسدددددددداعدة غيددددددددر المدفوعددددددددة األجددددددددر فدددددددد 08115  

التجاري/المزرعددددة والعمددددل علددددى سددددبيل المسدددداعدة لألسددددر 

 المعيشية األخرى

 رعاية األطفال على سبيل المساعدة لألسر المعيشية األخرى 08116  

 رعاية الكبار على سبيل المساعدة لألسر المعيشية األخرى 08117  

 المساعدة في مجال النقل لألسر المعيشية األخرى 08118  

 الخدمات التي ينظمها المجتمع المحلي  0812 

األعمددال التددي ينظمهددا المجتمددع المحلددي: الطهددي لالحتفدداالت  08121  

 الجماعية إلى آخره

العمدددل فدددي إصدددالح الطرق/المبددداني، وتطهيدددر وإعدددداد أرض  08122  

 المجتمع المحلي ، وتنظيف )الشوارع، واألسواق إلى آخره(

المسددداعدة القائمدددة علدددى المجتمدددع تنظددديم والعمدددل فدددي تقدددديم ال 08123  

 المحلي للقرى، واألماكن الثانوية األخرى

التنظددديم والعمدددل فدددي تقدددديم المسددداعدة القائمدددة علدددى المجتمدددع  08124  

 المحلي لألسر واألفراد

 الخدمات الطوعية المنظمة غير المدفوعة األجر  0813 

 العمل الطوعي للمنظمات )ليس لألفراد مباشرة( 08131  

 العمل الطوعي عن طريق المنظمات )المقدم مباشرة لألفراد( 08132  

 081x   وقات العماال فاي تااوفير خادمات المجتمااع المحلاي ومساااعدته

 لألسر المعيشية األخرى غير المحددة بالكامل

 األنشطة ذات الصلة: حضور االجتماعات  082

 حضور االجتماعات  0820 

 حضور االجتماعات 08200  

 ذات الصلة: خدمات المجتمع المحلي األخرىاألنشطة   083
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 خدمات المجتمع المحلي األخرى  0830 

 المشاركة في المسؤوليات الوطنية والمسؤوليات ذات الصلة 08300  

االنتقااااالت ذات الصااالة بخااادمات المجتماااع المحلاااي ومسااااعدته لألسااار   084

 المعيشية األخرى

المحلددي ومسدداعدته  االنتقدداالت ذات الصددلة بخدددمات المجتمددع  0840 

 لألسر المعيشية األخرى

االنتقدداالت ذات الصددلة بخدددمات المجتمددع المحلددي ومسدداعدته  08400  

 لألسر المعيشية األخرى

خااادمات المجتماااع المحلاااي ومسااااعدته لألسااار المعيشاااية األخااارى غيااار   089

 المصنفة في موضع آخر

خرى خدمات المجتمع المحلي ومساعدته لألسر المعيشية األ  0890 

 غير المصنفة في موضع آخر

خدمات المجتمع المحلدي ومسداعدته لألسدر المعيشدية األخدرى  08900  

 غير المصنفة في موضع آخر

 

 التعلم 09

 األنشطة األساسية: الوقت المقضي في أنشطة التعلم  91

 التعليم العام  0911 

 االلتحاق بالمدرسة/الجامعة 09111  

 نتظار في مكان التعليم العامفترات االستراحة/اال 09112  

الدراسدة الذاتيددة لمقررتعليمددي عددن بعدد )مرئددي، سددمعي، علددى  09113  

 اإلنترنت(

الواجاااب البيتاااي، ومراجعاااة المقاااررات الدراساااية والبحاااإ   0912 

 واألنشطة ذات الصلة بالتعليم العام

الواجدددب البيتدددي، ومراجعدددة المقدددررات الدراسدددية، والبحدددث  0912  

 الصلة بالتعليم العامواألشطة ذات 

الدراسة اإلضافية، والتعليم غير النظامي والبرامج الدراسية   0913 

 في وقت الفراغ
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الدراسة اإلضافية، والتعلديم غيدر النظدامي والبدرامج الدراسدية  09130  

 في وقت الفراغ

التااااااادريب والدراساااااااات فيماااااااا يتعلاااااااق بتطاااااااوير الحيااااااااة   0914 

 الوظيفية/المهنية

دريب والدراسدددددددات فيمدددددددا يتعلدددددددق بتطدددددددوير الحيددددددداة التددددددد 09140  

 الوظيفية/المهنية

 091x  التعلم غير المحدد بالكامل 

األنشطة ذات الصلة: األنشاطة األخارى التاي تاؤديى فيماا يتعلاق بأنشاطة   092

 التعلم

 األنشطة األخرى التي تؤديى فيما يتعلق بأنشطة التعلم  0920 

 تؤدىى فيما يتعلق بأنشطة التعلماألنشطة األخرى التي  09200  

 االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم  093

 االنتقاالت ذات الصلة بالتعليم  0930 

 االنتقاالت ذات الصلة بالتعلم 09300  

 أنشطة التعلم غير المصنفة في موضع آخر  099

 أنشطة التعلم غير المصنفة في موضع آخر  0990 

 المصنفة في موضع آخرأنشطة التعلم غير  09900  

 

 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي 10

األنشطة األساسية: الوقت المقضي في التآنس والمشاركة فاي المجتماع   101

 المحلي

 التآنس واالتصال  1011 

 التحدث، والتحاور 10111  

 أنشطة التآنس 10112  

 قراءة وكتابة البريد 10113  

 االجتماعية/الالاجتماعية/االجتماعية السلبيةاألنشطة غير  10114  
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  1011x التآنس واالتصال غير المحددين بالكامل 

 المشاركة في األحداث الثقافية/االجتماعية للمجتمع المحلي  1012 

المشددددداركة فددددددي احتفدددددداالت المجتمددددددع المحلددددددي باألحددددددداث  10121  

 الثقافية/التاريخية

جتمددع المحلددي )غيددر الدينيددة( المشدداركة فددي طقوس/أحددداث الم 10122  

لحفددالت الزفدداف، والجنددازات، والددوالدات والطقددوس المماثلددة 

 المتعلقة باالنتقال من مرحلة إلى أخرى

المشددددداركة فدددددي المناسدددددبات االجتماعيدددددة للمجتمدددددع المحلدددددي  10123  

 )الموسيقى، والرقص، إلى آخره(

  1012x المشاركة في المجتمع المحلي غير المحددة بالكامل 

 االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي  102

االنتقااااالت ذات الصااالة بالتاااآنس والمشااااركة فاااي المجتماااع   1020 

 المحلي

 االنتقاالت ذات الصلة بالتآنس والمشاركة في المجتمع المحلي 10200  

 التآنس والمشاركة في المجتمع المحلي غير المصنفين في موضع آخر  109

التآنس والمشاركة في المجتمع المحلاي غيار المصانفين فاي   1090 

 موضع آخر

التددآنس والمشدداركة فددي المجتمددع المحلددي غيددر المصددنفين فددي  10900  

 موضع آخر

 

 حضور/زيارة األحداث/األماكن الثقافية، والترفيهية والرياضية 11

ة، األنشاااطة األساساااية: الوقااات المقضاااي فاااي حضاااور األحاااداث الثقافيااا  111

 والترفيهية والرياضية

 حضور األحداث الثقافية المنظمة/الجماهيرية  1111 

زيدددددارة المتددددداحف، وصددددداالت عدددددرض الفندددددون الجميلدددددة،  11111  

 والمنـتزهات العامة التاريخية/الثقافية، ومواقع التراث

 حضور عروض األفالم/السينما 11112  



 

 

 مسوح استخدام الوقت –المنهاج 

 

49 
 

والحفدددالت حضدددور عدددروض المسدددرح، واألوبدددرا، والباليددده  11113  

 الموسيقية

 حضور األحداث الثقافية الجماهيرية المحددة األخرى 11119  

 الحضور في المنتزهات العامة/الحدائق، والعروض  1112 

حضددور في/زيددارة حدددائق الحيددوان، والمندداطق المخصصددة ال 11120  

للحيوانات الطليقة، وحدائق النباتات، والمالهدي، والمعدارض، 

رك، وعددروض الحيوانددات، وعددروض والمهرجانددات، والسددي

 النباتات

 حضور أحداث األلعاب الرياضية  1113 

 حضور أحداث األلعاب الرياضية للمحترفين 11131  

 حضور أحداث األلعاب الرياضية للهواة 11132  

 111x   حضور األحداث الثقافية والترفيهية والرياضية غير المحددة

 بالكامل

بحضاااااور/زيارة األحاااااداث/األماكن الثقافياااااة، االنتقااااااالت ذات الصااااالة   112

 والترفيهية والرياضية

االنتقددددداالت ذات الصدددددلة بحضدددددور/زيارة األحدددددداث/األماكن   1120 

 الثقافية، والترفيهية والرياضية

االنتقددددداالت ذات الصدددددلة بحضدددددور/زيارة األحدددددداث/األماكن  11200  

 الثقافية، والترفيهية والرياضية

األحااداث/األماكن الرياضااية، والترفيهيااة والثقافيااة غياار حضااور/زيارة   119

 المصنفة في موضع آخر

حضاااااور/زيارة األحاااااداث/األماكن الرياضاااااية، والترفيهياااااة   1190 

 والثقافية غير المصنفة في موضع آخر

حضدددددور/زيارة األحدددددداث/األماكن الرياضدددددية، والترفيهيدددددة  11900  

 والثقافية غير المصنفة في موضع آخر

 

 هوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرىال 12

 األنشطة األساسية: الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى  121
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الفناااااون التشااااااكيلية، واألدبياااااة وفنااااااون األداء )كهوايااااااة(   1211 

 والميادين   ذات الصلة

 الفنون التشكيلية 12111  

 الفنون األدبية 12112  

 والموسيقى، والمسرح( فنون األداء )الرقص، 12113  

  1211x الفنون التشكيلية، واألدبية وفنون األداء غير المحددة بالكامل 

 الهوايات التقنية والميادين ذات الصلة  1212 

 الهوايات التقنية والميادين ذات الصلة 12120  

التسدددلي باأللعددداب وأنشدددطة التسدددلية األخدددرى والميدددادين ذات   1213 

 الصلة

 األلعاب المنفردة 12131  

 ، وألعاب اللوحات“الشدىة”ألعاب أوراق اللعب  12132  

ألعاب الحاسوب )بما في ذلك األلعاب باسدتخدام النقدد المعددني  12133  

 وألعاب الفيديو(

 األلعاب االجتماعية/الجماعية 12134  

 المقامرة 12135  

  1213x  المحدددددة التسدددلي باأللعددداب وأنشدددطة التسدددلية األخدددرى غيدددر

 بالكامل

 االنتقاالت ذات الصلة بالهوايات، واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى  122

االنتقدداالت ذات الصددلة بالهوايددات، واأللعدداب وأنشددطة التسددلية   1220 

 األخرى

االنتقدداالت ذات الصددلة بالهوايددات، واأللعدداب وأنشددطة التسددلية  12200  

 األخرى

التسلية األخرى غيار المصانفة فاي موضاع الهوايات، واأللعاب وأنشطة   129

 آخر
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الهوايات، واأللعاب وأنشطة التسالية األخارى غيار المصانفة   1290 

 في موضع آخر

الهوايات واأللعاب وأنشطة التسلية األخرى غير المصدنفة فدي  12900  

 موضع آخر

 

 اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية والميادين ذات الصلة 13

األنشطة األساسية: الوقت المقضي في اإلشاتراك فاي األلعااب الرياضاية   131

 واألنشطة الخارجية

 اإلشتراك في األلعاب الرياضية  1311 

 المشي والسير مسافات طويلة للنزهة؛ والهرولة والعدو 13111  

 ركوب الدراجات، والتزلج، والتزلج باللوح 13112  

يوغددددا، والتمددددرين برفددددع األثقددددال تمرينددددات اإليددددروبكس، وال 13113  

 وبرامج اللياقة األخرى

 ألعاب الكرة، األلعاب الرياضية الفردية 13114  

 ألعاب الكرة، األلعاب الرياضية الجماعية 13115  

 األلعاب الرياضية المائية 13116  

 األلعاب الرياضية الشتوية/على الجليد/على الثلج 13117  

 االحتكاكيةاأللعاب الرياضية  13118  

 التخييم واألنشطة الخارجية األخرى  1312 

 التخييم 13121  

 ركوب الخيل 13122  

 التجوالت بالسيارة للنزهة؛ مشاهدة المعالم الهامة 13123  

 131x   اإلشااتراك فااي األلعاااب الرياضااية الداخليااة والخارجيااة غياار

 المحددة بالكامل

األلعاااااب الرياضااااية الداخليااااة االنتقاااااالت ذات الصاااالة باإلشااااتراك فااااي   132

 والخارجية والميادين ذات الصلة
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االنتقاااااالت ذات الصاااالة باإلشااااتراك فااااي األلعاااااب الرياضااااية الداخليااااة  1320 

 والخارجية والميادين ذات الصلة

االنتقددداالت ذات الصدددلة باإلشدددتراك فدددي األلعددداب الرياضدددية  13200  

 الداخلية  والخارجية والميادين ذات الصلة

 

اإلشاااتراك فاااي األلعااااب الرياضاااية الداخلياااة والخارجياااة والمياااادين ذات   139

 الصلة غير المصنفة في موضع آخر

اإلشااااتراك فااااي األلعاااااب الرياضااااية الداخليااااة والخارجيااااة   1390 

 والميادين ذات الصلة غير المصنفة في موضع آخر

والميدادين اإلشتراك في األلعاب الرياضية الداخلية والخارجية  13900  

 ذات الصلة غير المصنفة في موضع آخر

 

 وسائط اإلعالم الجماهيري 14

األنشاااطة األساساااية: الوقااات المقضاااي فاااي اساااتخدام وساااائط اإلعاااالم   141

 الجماهيري

 القراءة  1411 

 قراءة الكتب 14111  

 قراءة الدوريات 14112  

 قراءة المواد المحددة األخرى 14119  

  1411x المحددة بالكامل القراءة غير 

 مشاهدة/االستماع إلى التلفزيون والفيديو  1412 

 مشاهدة/االستماع إلى التلفزيون 14121  

 مشاهدة/االستماع إلى برامج الفيديو 14122  

 االستماع إلى الراديو واألجهزة السمعية  1413 

 االستماع إلى برامج الراديو 14131  

 السمعية األخرىاالستماع إلى الوسائط  14132  

  1413x االستماع إلى الراديو واألجهزة السمعية غير المحددة بالكامل 
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 استخدام تكنولوجيا الحاسوب  1414 

 استخدام تكنولوجيا الحاسوب للقراءة 14141  

 استخدام تكنولوجيا الحاسوب لألغراض المرئية/السمعية 14142  

 تحميلالتجول على اإلنترنت؛ والتنـزيل وال 14143  

  1414x استخدام تكنولوجيا الحاسوب غير المحددة بالكامل 

 األنشطة ذات الصلة: زيارة المكتبة  142

 زيارة المكتبة  1420 

 زيارة المكتبة 14200  

 االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري  143

 االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري  1430 

 االنتقاالت ذات الصلة بوسائط اإلعالم الجماهيري 14300  

 وسائط اإلعالم الجماهيري غير المصنفة في موضع آخر  149

 وسائط اإلعالم الجماهيري غير المصنفة في موضع آخر  1490 

 وسائط اإلعالم الجماهيري غير المصنفة في موضع آخر 14900  

 

 الرعاية والعناية الشخصيتان 15

 ساسية: الوقت المقضي في الرعاية والعناية الشخصيتيناألنشطة األ  151

 النوم واألنشطة ذات الصلة  1511 

 النوم بالليل/النوم األساسي 15111  

 النوم العرضي/الغفوات 15112  

 األرق 15113  

  1511x النوم واألنشطة ذات الصلة غير المحددة بالكامل 

 األكل والشرب  1512 

 الوجبات/األكالت السريعةتناول  15121  

 الشرب بخالف المصحوب بالوجبة أو األكلة السريعة 15122  
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  1512x األكل والشرب غير المحددين بالكامل 

 النظافة والرعاية الشخصيتان  1513 

 النظافة والرعاية الشخصيتان 15131  

 الرعاية الصحية/الطبية بالنفس 15132  

 لصحية/الطبية من الغيرتلقي الرعاية الشخصية وا  1514 

 تلقي الرعاية الشخصية من الغير 15141  

 الرعاية الصحية/الطبية من الغير تلقي 15142  

 األنشطة الدينية  1515 

الصالة الخاصدة، والتأمدل، واألنشدطة الروحيدة غيدر النظاميدة  15151  

 األخرى

 للدين(اإلشتراك في األنشطة الدينية )الممارسة النظامية  15152  

 األنشطة المرتبطة بالخلود إلى الراحة، واالسترخاء  1516 

 عدم فعل شيء؛ الخلود إلى الراحة، واالسترخاء 15161  

 التدخين 15162  

 التفكر/التأمل، والتفكير، والتدبير 15163  

 االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصيتين  152

 لة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصيتيناإلنتقاالت ذات الص  1520 

 االنتقاالت ذات الصلة بأنشطة الرعاية والعناية الشخصيتين 15200  

 أنشطة الرعاية والعناية الشخصيتين غير المصنفة في موضع آخر  159

أنشاااطة الرعاياااة والعناياااة الشخصااايتين غيااار المصااانفة فاااي   1590 

 موضع آخر

الشخصيتين غير المصنفة في موضدع  أنشطة الرعاية والعناية 15900  

 آخر
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 رمز المكان أو التنقل 

 

يوجد في السجل اليومي مكان مخصص لترميز المكان ووسيلة التنقل حيث يتم ترميز ذلك استناد الى المعلومات المتوفرة حول 

هي  229-221اما الرموز من هي لترميز المكان )الموقع(،  119-111األنشطة التي قامك الفرد بتسجيلها، والرموز من 

 لترميز وسيلة النقل

 

 : البيت111 رمز الموقع والتنقل

 : األرض المحيطة بالمنزل112  

 : مكان العمل113  

 : بيت أناس آخرين114  

  

 : بيت ثاني أو منزل لقضائه في نهاية األسبوع115

 : األماكن العامة116

  

 : مدرسة / جامعة117

 : الشارع118

 غير ذلك: 119

 : السفر بالطائرة221  

 : السفر بوسائل النقل العامة مثال )سيارة عمومي،  باص....(222  

 : سيارة خاصة223  

 : دراجة هوائية224  

  

 : السفر سيراً على األقدام225

 : أي وسيلة نقل أخرى229

 


