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  .۱۳۹۸٫۱٫۱۹ پذیرش: ،۱۳۹۶٫۲٫۹دریافت: 

  والدین ایرانی بررسی الگوی گذران وقت

  زهرا رضایی قهرودی
   ی آمار پژوهشکده

 های ســال در کــه اســت موضــوعاتی از جامعه افراد وقت گذران آمارهای گردآوریچکیده: 
 از بســیاری در و اجتمــاعی اقتصــادی مطالعــات محققــان و ریزان برنامــه توجــه مــورد اخیر

هــای مختلــف  گروه در جامعــه افــراد گــذران وقــت الگــوی است. بررســی گرفته قرار کشورها
فــراهم  را کشــور اقتصــادی اجتمــاعی مسائل ی زمینه در ریزی برنامه برای مبناییاجتماعی، 

هــای مختلــف ماننــد ارزیــابی  های گذران وقت در حوزه کاربردهای متنوعی از داده .نماید می
های مختلف از جمله جوانان، سالمندان، ارزیابی کیفیت زنــدگی،  سبک زندگی افراد و گروه

اســاس  جــا کــه والــدین بــر ریزی شهری، مشارکت در بازار کار و ... وجود دارد. از آن برنامه
ترین فرزندشــان و وضــعیت  وضع فعالیــت اقتصــادی، ســن جــوانهای مختلفی مانند  عامل

کننــد، در ایــن  روز به طرق مختلف صــرف می خود را در طول شبانه  اشتغال هر زوج، زمان
، بــه بررســی ۱۳۹۴ســال  مربــوط بــه تابســتان اساس آخرین اطالعــات ایــن طــرح مقاله بر

ین فرزندشــان و تر اســاس ســن جــوان الگــوی گــذران وقــت والــدین شــاغل و غیرشــاغل بــر
ثر ؤهــای مــ همچنــین بــه بررســی برخــی عامل .وضعیت اشتغال هر زوج پرداخته شده اســت

مانند تحصیالت، جنســیت، وضــع زناشــویی، وضــع ســواد و ســن والــدین شــاغل بــر زمــان 
  ها پرداخته شده است. شده به برخی فعالیت صرف

لیــت اقتصــادی؛ ســن گیری چرخشــی؛ وضــع فعا گذران وقت؛ والدین؛ نمونه واژگان کلیدی:
  ترین فرزند. جوان

  مقدمه -۱
، آمارگیری گذران وقت در سطح ملی با تالش زیادی بــرای اســتاندارد ۱۹۷۰از اوایل سال 

 یافتــه اجــرا شــد. ها، ابتدا در اروپا (نروژ) و دیگر کشورهای توسعه کردن ابزار گرداوری داده
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شــده بــرای  زندگی با تمرکز بر زمان صــرفاین آمارگیری در ابتدا برای ارزیابی فرایند سبک 
اوقات فراغت، رفت و آمد و کار با مزد و بدون مزد طراحی شده بــود. اهمیــت اســتفاده از 

گیری اشــتغال، بیکــاری و اشــتغال نــاقص در ســیزدهمین  های گذران وقت برای انــدازه داده
هــای  داوری دادهمطرح و تشویق به گــر ۱۹۸۲المللی آمارشناسان کار در سال  کنفرانس بین

همچنــین، در  .]۷[گیری ایــن جنبــه از نیــروی کــار صــورت گرفــت  گذران وقت بــرای انــدازه
 در۱۹۹۵، پس از برگزاری چهارمین کنفرانس جهــانی زنــان در ســال ۱۹۹۰ی  اواسط دهه

پکن، اولین آمارگیری گذران وقت در کشورهای در حال توسعه و در حــال گــذار، بــا هــدف 
 .جنسیتی در کار بدون مزد و با مزد، به طــور آزمایشــی بــه اجــرا در آمــدگیری شکاف  اندازه
هــای ارزیــابی ســبک زنــدگی و رفــاه،  هــای گــذران وقــت کاربردهــای متنــوعی در حوزه داده

ــه الگوهــا، اســتانداردها و کیفیــت زنــدگی دارد. مطالعــه ی مطالعــه ی  های بســیاری در زمین
یی که به طــور مــنظم بــه منظــور بــرآوردن ها با هدف بررسی فعالیت» روش و سبک زندگی«

شود، صورت گرفته است. به عنــوان مثــال  ها انجام می های مختلف افراد و خانواده خواسته
هــای مختلــف اجتمــاعی در مجارســتان  تفاوت بین سبک زندگی گروه ]۲[اندورکا و فالسی 

نیکــوالس  فــاکس و .هایی از استانداردهای زندگی توصیف کرده اســت را با تعریف شاخص
شــده بــرای  های گذران وقت امریکای شمالی بــه بررســی زمــان صرف با استفاده از داده ]۶[

  .داری و اشتغال زنان پرداختند خانه
شــده بــرای کــار بــا مــزد،  کاربردهای دیگــری از طــرح گــذران وقــت بــه بررســی زمــان صــرف

ی  هــدف توســعه داری، مراقبــت و نگهــداری دیگــران، کــار داوطلبانــه بــا هــای خانــه فعالیت
های  ریزی ســالمت و تحصــیل، مشــارکت در بــازار کــار، برنامــه ی گذاری در حــوزه سیاســت

های عمومی و استفاده از حمل  شهری با هدف بررسی الگوی گذران وقت بین خانه و مکان
پردازد. موضــوعات مربــوط بــه گــذران وقــت ســالمندان و  های تفریحی می و نقل و فعالیت

د سالمند، فرزندان و افراد جوان و مطالعات روانی و اجتمــاعی از دیگــر ی زندگی افرا نحوه
های گــذران وقــت اســت. در حــال حاضــر، نزدیــک بــه یــک صــد  کاربردهای استفاده از داده

شــود. در بســیاری از کشــورها، دسترســی محــدود بــه  کشــور دنیــا اجــرا می ۶۵آمارگیری در 
عمده، ادارات ملی آمــار) وجــود دارد ولــی های نهادهای ملی (به طور  ها در وب سایت داده

  در معـــدود کشـــورهایی ماننـــد لتـــونی و لیتـــوانی (قابـــل دسترســـی از طریـــق وب ســـایت
 HETUS ۱ و استرالیا، آلمان، مجارستان، لهستان و اسلوونی (قابل دسترســی از طریــق (

) امکــان دسترســی بــه OECD۲ســایت  هــای اقتصــادی و توســعه یــا وب ســازمان همکاری
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ـــ ـــن وباطالع ـــود دارد. ای ـــایت ات وج ـــن بین س ـــد انجم ـــت  ها همانن ـــذران وق ـــی گ الملل
)IATUR۳) مرکز تحقیقات گــذران وقــت دانشــگاه اکســفورد ،(CTUR۴(  و بخــش آمــار

  های گذران وقت هستند. های غنی از داده سازمان ملل متحد منبع
ــن ــا وجــود ای ــارگیری گــذران وقــت را انجــام می ب ــف، آم ــه کشــورهای مختل ــد،  ک ــا دهن ام

ی نمونــه،  گو، انــدازه شناسی، نوع آمــارگیری، حــداقل ســن پاســخ هایی در مورد روش تفاوت
هــا، ســطح جغرافیــایی اجــرای آمــارگیری (ملــی،  ی گــرداوری داده نوع ابزار آمارگیری، نحوه

 ۱ی روزانه بر حسب مقطع زمانی ( نامه ها در پرسش شهری، روستایی)، زمان ثبت فعالیت
های  بنــدی ی اجــرای آمــارگیری و اســتفاده از طبقه دقیقــه)، دوره ۳۰یــا  ۱۵،  ۱۰ســاعت، 

 ۱) وجــود دارد کــه در جــدول ۶ICATUS or HETUS۵المللــی مختلــف فعالیــت ( بین
اساس اطالعــات موجــود در پایگــاه  اند، بر انجام داده  آمارگیری ۱۰۲کشور که  ۶۵فهرست 

شــده در  هــای اشــاره بیــان تفاوتهمچنــین در ادامــه بــه  .ه شــده اســتیــهای کشورها ارا داده
  شود. می پرداختهکشورهای مختلف، 
هــایی در ســطح جغرافیــایی اجــرای  طــور کــه اشــاره شــد تفاوت همــان ســطح جغرافیــایی:

آمارگیری گذران وقت در کشورهای مختلف وجود دارد. به عنوان مثــال کشــورهای چــین و 
های مختلف کشور و جمهوری اسالمی  ی بزرگ در منطقه ی نمونه را با اندازه  هند، آمارگیری

  کنند.  ایران و پاناما در سطح نقاط شهری اجرا می
ی روزانه بر حســب مقطــع  نامه ها در پرسش اگر چه زمان ثبت فعالیت زمان ثبت فعالیت:

دقیقــه اســت، امــا یــک  ۳۰یــا  ۱۵، ۱۰ســاعت یــا  ۱زمانی در کشورهای مختلف حــداکثر 
هــیچ یــک از هفــت کشــور آمریکــای  دارد. بــه طــوری کــه استثنا برای آمریکای التین وجــود

شــده ندارنــد. در ایــن  هــا و درج زمــان صــرف ی روزانه برای گرداوری داده نامه التین، پرسش
ی دقیق برای هر یک از اعضای خانوار واجــد شــرایط تنظــیم شــده  نامه هفت کشور، پرسش

روزهــای هفتــه و روزهــای آخــر شده در هفته به تفکیک  است که در آن تعداد ساعات صرف
شــود. الزم بــه ذکــر اســت  زیرگــروه فعالیــت ثبــت می ۸۰گروه فعالیــت اصــلی و  ۱۶هفته و 

صــورت ســاعت و دقیقــه در هفتــه بــه جــای ســاعت و دقیقــه در روز  ها به گزارش این نتیجه
  شود. منتشر می

ری اســالمی در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، جمهــو ی اجرای آمارگیری: دوره
 و ۱۳۸۷ زمستان و پاییز های ساله (فصل ۶ ی فصل یک دوره ۴ایران این آمارگیری را در 
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) ۱۳۹۴ تابســتان و بهار و ۱۳۹۳ سال زمستان و پاییز های و فصل ۱۳۸۸ تابستان و بهار
ســاله تکــرار کــرده اســت (بــرای دو  ۱۲ی  و دولت فلسطین ایــن آمــارگیری را در یــک دوره

). همچنین در بــین کشــورهای امریکــای التــین ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲و  ۲۰۰۰ - ۱۹۹۹ی  دوره
 ۲۰۰۲ساله تکرار کرده اســت (ســال  ۷ی  تنها کشور مکزیک این آمارگیری را در یک دوره

). بسیاری از کشورهای اروپایی به جز کشورهای در حال گــذار، آمــارگیری گــذران ۲۰۰۹و 
ی امریکا ایــن  ، کانادا و ایاالت متحدهکنند. در کشورهای امریکای شمالی وقت را تکرار می
تــاکنون ایــن  ۲۰۰۳ی امریکــا از ســال  ای که ایاالت متحــده به گونه شود آمارگیری تکرار می

یافته، دو کشور ژاپــن و  کند. در نهایت در سایر کشورهای توسعه آمارگیری را ساالنه اجرا می
ســاله ایــن آمــارگیری را  ۱۰ی  دوره ساله و نیوزلند در ۵ی  کشور، ژاپن در دوره ۳نیوزلند از 
بــار  ۲کشور مغولستان و تایلند  ۳کنند. همچنین در میان کشورهای آسیایی، تنها  تکرار می

  اند.  سال، این آمارگیری را اجرا کرده ۵زمانی  ی بار با فاصله ۳و جمهوری کره 
تنوع سنین مختلف بــرای گــرداوری اطالعــات طــرح گــذران وقــت افــراد زیــاد  گروه سنی:

سال) مانند کشــورهای هنــد و  ۳سال (و حتی  ۷و  ۶، ۵است به طوری که از حداقل سن 
ســال  ۲۰و  ۱۸، ۱۵، ۱۰سال تــا حــداقل ســن  ۵ی تانزانیا با حداقل سن  جمهوری متحده

  .وجود دارد
در کشورهای در حال توسعه در آفریقــا و آســیا و  عمدتًا ICATUSبندی  طبقهبندی:  طبقه

ســازی اطالعــات در  بــرای هماهنگ HETUS بنــدی شــود. طبقه نیــز در ایــران اســتفاده می
هــای زیــادی بــرای  شــود. تالش کشورهای اروپایی و در کشورهای در حال گذار اســتفاده می

ه است و بســیاری از بندی در شمال آفریقا و دیگر مناطق صورت گرفت استفاده از این طبقه
  .کنند استفاده می  ICATUSیا  HETUSبندی  کشورها از طبقه

، ۳شــود. در بخــش  بــه معرفــی آمــارگیری گــذران وقــت در ایــران پرداختــه می ۲در بخــش 
، بــه بررســی الگــوی گــذران ۱۳۹۴ســال  تابســتان در اساس آخرین اطالعات ایــن طــرح بر

بــه بررســی  ۴فعالیت اقتصادی و در بخش تر به تفکیک وضع  ساله و بیش ۱۵وقت افراد 
ترین فرزندشــان و  اســاس ســن جــوان الگــوی گــذران وقــت والــدین شــاغل و غیرشــاغل بــر

با معرفی یــک مــدل رگرســیونی،  ۵در بخش  .وضعیت اشتغال هر زوج پرداخته شده است
های مختلف ماننــد تحصــیالت، وضــع زناشــویی، جنســیت، وضــع ســواد و ســن  عاملتأثیر 
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های اصلی فعالیت مــورد مطالعــه قــرار  گذران وقت والدین به تفکیک برخی گروه والدین بر
  ه شده است. یگیری و پیشنهادهایی ارا نتیجه ۶گرفته شده و در بخش 

  
  دهند به تفکیک منطقه فهرست کشورهایی که آمارگیری گذران وقت انجام می-۱جدول
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  استرالیا  کانادا  آلبانی  استرالیا کلمبیا  ارمنستان  بنین  الجزایر
  ژاپن  ایاالت متحده امریکا  بلغارستان  بلژیک کاستاریکا  کامبوج  اتیوپی  ایران
  نیوزلند    استونی  دانمارک اکوادور  چین  غنا  عراق

      مجارستان  فنالند السالوادور  هند  جزیره ماالگازی  مراکش
      لتونی  فرانسه مکزیک  جمهوری کره  مالی  عمان

      لیتوانی  آلمان پاناما  قرقیزستان  موریس  فلسطین
       سابق مقدونیه جمهوری  یونان پرو  مغولستان  فریقالی جنوبیآ  قطر

      یوگسالوی  ایرلند   پاکستان  جمهوری تانزانیا  تونس
      مولدووا ایتالیا تایلند    ترکیه

      لهستان  هلند       
      رومانی  نروژ       
      صربستان  پرتقال       
      اسلوونی  اسپانیا       
        سوئد       
        انگلستان       

  UNDP Human Development Report Office, 2015منبع: 

  معرفی آمارگیری گذران وقت در ایران  -۲
 زمان مدت و نوع شناخت به مربوط اطالعات ی هیارا هدف با وقت گذران آمارگیری طرح

 نخستین افراد، زندگی ی شیوه بررسی تغییرات و جامعه افراد توسط شده انجام های فعالیت
 و بهــار و ۱۳۸۷ ســال زمستان و پاییز های فصل در ساله یک آماری  ی دوره یک برای بار

 بعدی آماری ی دوره .شد اجرا و طراحی تهیه، توسط مرکز آمار ایران ۱۳۸۸ تابستان سال
 نقــاط در ۱۳۹۴ تابســتان و بهــار و ۱۳۹۳ ســال زمســتان و پــاییز های فصل در طرح این

  .شد اجرا کشور شهری
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این ترتیب کــه  شود. بـه در این آمارگیری اطالعات خانوار به روش خودتکمیلی گرداوری می
خانوار بــا توجــه بــه توضــیحات مــأمور آمــارگیر و راهنمــای خــانوار کــه در اختیــار وی قــرار 

هــای زمــانی  هـای خـود را در طـول یک شــبانه روز بــه تفکیــک دوره گیرد، شرح فعالیت می
نامه ثبت کرده و در زمان مراجعه مأمور آمــارگیر  دقیقه به طور دقیق و شخصًا در پرسش۱۵

شـــده  ورد تغییــرات متوســط زمــان ســپریادهد. در این طرح به منظور بــر تحویـل می به وی
گیری چرخشــی بــا الگــوی چــرخش  های مختلف، از روش نمونــه توسـط افـراد برای فعالیت

درصــد خانوارهــا در دو فصــل متــوالی حضــور دارد و  ۵۰استفاده شده است که در آن  ۲-۰
  . ]۵[شوند  سپس خارج می

اســـاس  دهـــد، بــر روز انجــام می هایی که فرد در طــول یــک شــبانه یری فعالیتدر این آمارگ
بــه پــانزده  (ICATUS)ها بـــرای آمارهـــای گـــذران وقـــت  المللی فعالیـــت بندی بین طبقـه

گیری آمــارگیری گــذران وقــت در ایــران  شــوند. همچنــین روش نمونــه گروه اصــلی تقســیم می
ی نمونه در هــر فصــل در  بندی است و اندازه با طبقهای  مرحله ای سه گیری خوشه روش نمونه
تــر در خصــوص تعــاریف و  خــانوار اســت. بــرای کســب اطالعــات بــیش ۴۲۲۸کــل کشــور 

  مراجعه شود.  ]۱[ها و ... این طرح، به  بندی مفاهیم، طبقه

ــراد  -۳ ــذران وقــت اف ــه تفکیــک وضــع  ســاله و بیش ۱۵الگــوی گ ــر ب ت
  فعالیت اقتصادی
، در ایــن بخــش بــه بررســی الگــوی ۴ی گــذران وقــت والــدین در بخــش قبل از بررسی الگو
تــر جامعــه بــر حســب وضــع فعالیــت اقتصــادی پرداختــه  ساله و بیش ۱۵گذران وقت افراد 

اســاس  تر نقاط شهری کشــور بــر ساله و بیش ۱۵شود. بررسی الگوی گذران وقت افراد  می
 ۲تــر،  ســاله و بیش ۱۵فــراد دهد کــل ا نشان می ۱۳۹۴های طرح آمارگیری تابستان  نتیجه

کننــد کــه ایــن رقــم  دقیقه از وقت خود را برای کار و فعالیت شغلی صرف می ۴۶ساعت و 
اســاس  دقیقــه بــوده اســت. امــا بــر ۳۹دقیقــه و بــرای زنــان  ۵۴ســاعت و  ۴بــرای مــردان 

تر شاغل برای کار و  ساله و بیش ۱۵افراد  ی شده ، متوسط زمان سپری۲های جدول  نتیجه
 ۱۰شاغل (بیکار و غیرفعال)  تنهــا  دقیقه و برای افراد غیر ۷ساعت و  ۷فعالیت شغلی، 

شده بــرای کــار و فعالیــت شــغلی،  ترین زمان صرف دقیقه بوده است. در بین شاغالن، بیش
تــرین زمــان مربــوط بــه ســایر شــاغلین  دقیقــه و کم ۳۶ســاعت و  ۷مربوط به کارفرمایان با 
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ــا (کــارکن فــامیلی بــدون مــزد  دقیقــه بــوده اســت. در میــان  ۴۹ســاعت و  ۵و کــاراموز) ب
شده برای کار و فعالیت شغلی، مربوط به بیکاران بــا  ترین زمان صرف غیرشاغالن نیز بیش

  دقیقه بوده است.   ۹ترین زمان مربوط به غیرفعاالن با  دقیقه و کم ۳۴
  

تر به تفکیک وضع فعالیت اقتصادی و  ساله و بیش ۱۵شده توسط جمعیت  متوسط زمان سپری -۲جدول 
  (بر حسب ساعت و دقیقه) ۱۳۹۴های گذران وقت در تابستان سال  فعالیت

  غیرشاغل  شاغل  وضع فعالیت
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داری  دقیقه در روز را صــرف فعالیــت خانــه ۱۹ساعت و  ۱دهد شاغالن  نشان می ۲جدول 
انــد. در  پرداخته داری  دقیقــه را بــه خانــه ۳۶ســاعت و  ۴شــاغالن  اند در حــالی کــه غیــر کرده

هــا کــه مربــوط بــه آمــوزش، ورزش، تفــریح،  ی فعالیت شده برای بقیــه خصوص زمان صرف
شــاغالن نســبت بــه  های جمعی و نگهداری و مراقبت شخصی است، غیــر استفاده از رسانه

فعالیــت نگهــداری و  کنند. برای افــراد شــاغل، بعــد از تری را صرف می شاغالن زمان بیش
روز مربوط به کــار و فعالیــت  شده در شبانه ترین زمان صرف مراقبت شخصی، متوسط بیش

داری بــوده اســت. در حــالی  دقیقه و خانه ۴۱ساعت و  ۱شغلی، استفاده از رسانه جمعی با 
تــرین  شاغل، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصــی، متوســط بیش که برای افراد غیر
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 ۳۶ســاعت و  ۴داری ( روز بــه ترتیــب مربــوط بــه فعالیــت خانــه شــده در شــبانه فزمان صر
دقیقه و مشــارکت اجتمــاعی بــا  ۳۵ساعت و  ۲دقیقه) و سپس استفاده از رسانه جمعی با 

  دقیقه بوده است.  ۱۶ساعت و  ۱

  الگوی گذران وقت والدین   -۴
های طــرح  اســاس نتیجــه شــاغل بــر در این بخش الگوی گذران وقت والدین شاغل و غیــر

هــای ســنی  فعالیــت، گروه  گــروه ۹بــه تفکیــک  ۱۳۹۴آمــارگیری از گــذران وقــت تابســتان 
ســال،  ۱۷تــا  ۶ترین فرزند بــین  سال، دارای جوان ۶ترین فرزند زیر  فرزندان (دارای جوان

سال) و وضع فعالیت اقتصادی زوجین  ۱۸سال و دارای فرزند زیر  ۱۷دارای فرزند باالی 
ی  بــه مقایســه ۱ شــکلشــود.  شــاغل) بررســی می وج شــاغل، مــرد شــاغل و زن غیــر(هر ز

هــا  سال و کل والــدین بــرای برخــی فعالیت ۱۸الگوی گذران وقت والدین دارای فرزند زیر 
به تفکیک جنسیت و وضع فعالیت اقتصادی پرداخته است. نتایج، الگــوی متفــاوت زمــان 

 شکلدهد.  های مختلف فعالیت را نشان می شاغل در گروه شده والدین شاغل و غیر سپری
ســال بــر حســب وضــع  ۱۸نیز به بررسی الگــوی گــذران وقــت والــدین دارای فرزنــد زیــر  ۲

الگــوی متفــاوت زمــان  ۱ شــکلپردازد کــه نتــایج نیــز مشــابه  فعالیت اقتصادی هر زوج می
را  سال بر حسب وضع فعالیــت اقتصــادی هــر زوج ۱۸شده والدین دارای فرزند زیر  سپری

  دهد.    نشان می

  کار و فعالیت شغلی والدین  -۴-۱
درصــد والــدین  ۷۷٫۲، ۱۳۹۴های طرح آمارگیری از گذران وقــت تابســتان  اساس نتیجه بر

شــده  الگــوی متوســط زمــان ســپری ۳انــد. جــدول  درصــد والــدین زن شــاغل بوده ۹٫۶مرد و 
لیــت اقتصــادی و تــر را بــه تفکیــک وضــع فعا ســاله و بیش ۱۵توســط والــدین زن و مــرد 

تــر کــه دارای  ســاله و بیش ۱۵به ترتیب الگوی گذران وقت پــدر و مــادر  ۷تا  ۵های  جدول
ســال اســت را  ۱۷ساله و فرزنــد بــاالی  ۱۷تا  ۶ساله، جوانترین فرزند  ۶ترین فرزند  جوان

، در میان والدین شاغل، مــادران مــدت زمــان ۳های جدول  اساس نتیجه بر. دهد نشان می
ســاعت  ۷دقیقه) را صرف کار و فعالیت شغلی نسبت به پــدران ( ۴۳ساعت و  ۴تری ( کم
، در میــان والــدین مــرد شــاغل، ۷تــا  ۵های جــداول  اســاس نتیجــه اند. بــر دقیقه) کرده ۸و 
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شــده بــرای کــار و فعالیــت شــغلی والــدین مــرد دارای  داری بــرای زمــان صــرف تفاوت معنی
ســال و  ۱۷تــا  ۶ترین فرزنــد بــین  دارای جــوانســال، والــدین مــرد  ۶ترین فرزند زیر  جوان

شده بــرای کــار و فعالیــت  سال وجود دارد و زمان صرف ۱۷والدین مرد دارای فرزند باالی 
شغلی والدین مرد شاغل، با افزایش ســن فرزنــدان، کــاهش یافتــه اســت. ایــن ارقــام بــرای 

ســال  ۱۷تــا  ۶ند بین ترین فرز سال، والدین زن دارای جوان ۶والدین زن دارای فرزند زیر 
 ۳ســاعت و  ۵دقیقــه،  ۵۲ســاعت و  ۲سال به ترتیب  ۱۷و والدین زن دارای فرزند باالی 

شده برای کار  دقیقه بوده است و بر خالف والدین مرد، زمان صرف ۴۸ساعت و  ۴دقیقه و 
و فعالیت شغلی مادران، با افــزایش ســن فرزنــدان، تقریبــاً افزایشــی بــوده اســت و مــادران 

  اند.  کرده تری را صرف کار و فعالیت شغلی می سال زمان بسیار کم ۶ی فرزند زیر دارا
سال، والــدین  ۱۷، در میان والدین شاغل دارای فرزند باالی ۷های جدول  اساس نتیجه بر

تــر در روز بــرای کــار و فعالیــت شــغلی صــرف  ســاعت بیش ۲مــرد نســبت بــه والــدین زن، 
 ۱۸، در میــان والــدین شــاغل دارای فرزنــد زیــر ۴دول های جــ اساس نتیجــه کنند اما بر می

تر در روز برای کار و فعالیت شغلی  ساعت بیش ۴سال، والدین مرد نسبت به والدین زن، 
  دقیقه).  ۴۰ساعت و  ۷دقیقه در مقابل  ۴۹ساعت و  ۳کنند ( صرف می

ه اســاس وضــعیت اشــتغال هــر زوج متفــاوت بــود الگوی گذران وقت والدین مــرد و زن بــر
ــر ــر ۸های جــدول  اســاس نتیجــه اســت. ب ــد زی ــا فرزن ــان  ۱۸، در خانوارهــای ب ســال، زم

شده برای کار و فعالیت شغلی پدر شاغل خانوار با توجه به وضعیت اشــتغال همســر  صرف
ای که در خانوارهای کــه هــر زوج شــاغل هســتند، مــردان حــدود  وی متفاوت است. به گونه

 ۷انــد ( غلی کــه همســر آنــان شــاغل نیســتند، کــار کردهتــر از مــردان شــا دقیقه در روز کم ۱۴
شده برای کار و  دقیقه). از طرفی زمان صرف ۴۲ساعت و  ۷دقیقه در مقابل  ۲۸ساعت و 

 ۲ســاعت و  ۴انــد،  فعالیت شغلی مــادران شــاغل در خانوارهــایی کــه هــر زوج شــاغل بوده
و فعالیت شغلی مــادران شده برای کار  تر از زمان صرف دقیقه بیش ۲۲دقیقه بوده است که 
  سال دارند و هر زوج شاغل هستند، است. ۱۸شاغل که فرزند زیر 

  داری والدین  فعالیت خانه -۴-۲
داری برای مادران شاغل  خانه  شده برای فعالیت ، زمان صرف۳های جدول  اساس نتیجه بر

 ۸ت و ســاع ۶دقیقــه و  ۳ســاعت و  ۴ها بــه ترتیــب  شاغل فارغ از سن فرزندان آن و غیر
ســال کــه  ۱۸، مادران دارای فرزنــد زیــر ۴های جدول  اساس نتیجه دقیقه بوده است. اما بر
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هـــای  دقیقـــه در روز را بـــه فعالیت ۱۷ســـاعت و  ۷انـــد، بـــه طـــور متوســـط  شـــاغل نبوده
شــده مــادران  تــر از زمــان صرف دقیقــه بیش ۴۰ســاعت و  ۲اند که حدود  پرداخته داری  خانه

ســال  ۱۸سال بوده است. بــه عبــارت دیگــر، وجــود فرزنــد زیــر  ۱۸شاغل دارای فرزند زیر 
تــر بــه  ســاعت بیش۱شــاغل حــدود  شــود کــه زنــان شــاغل و همچنــین زنــان غیــر باعث می

شود که زنان شــاغل  سال باعث می ۶داری بپردازند. همچنین وجود فرزند زیر  فعالیت خانه
تــر  ساعت بیش ۱، و حدود تر از مادران شاغل، فارغ از سن فرزندان ساعت بیش ۲حدود 

  داری بپردازند. سال به خانه ۱۸از مادران شاغل دارای فرزند زیر 
 ۲انــد،  ســال کــه شــاغل نبوده ۱۸، پــدران دارای فرزنــد زیــر ۴های جــدول  اساس نتیجــه بر

دقیقــه  ۸ســاعت و  ۱اند که حــدود  داری پرداخته های خانه دقیقه را به فعالیت ۱۶ساعت و 
ســال،  ۶شاغل دارای فرزند زیــر  است که شاغل هستند. البته پدران غیر تر از پدرانی بیش
دقیقــه  ۱۲ســال،  ۶شاغل و پدران شاغل دارای فرزند زیــر  تر از پدران غیر دقیقه بیش ۲۰
ســال عــالوه  ۶اند. به عبارت دیگر وجود فرزند زیر  داری کرده تر از پدران شاغل، خانه بیش
دهد، بر مــدت زمــان  داری مادران را افزایش می ی خانهشده برا که مدت زمان صرف بر این
  ثیر گذار است. أداری پدران نیز ت شده برای خانه صرف

سال وجود دارند و هر زوج  ۱۸، در خانوارهایی که فرزند زیر ۸های جدول  اساس نتیجه بر
ی دار دقیقه در روز را به فعالیت خانــه ۳ساعت و  ۵شاغل هستند، مادران به طور متوسط 

انــد. الزم بــه  دقیقه را صرف این فعالیت کرده ۲۰ساعت و  ۱اند در حالی که پدران  پرداخته
تــر) را بــه فعالیــت  دقیقــه بیش ۱۳تــری ( ذکر است پدران در این خانوارها مدت زمان بیش

هــا شــاغل نیســتند، پرداختــه اســت. همچنــین در  داری نسبت به پــدرانی کــه همســر آن خانه
داری مــادران شــاغل  شده بــرای خانــه وج شاغل بوده است، زمان صرفخانوارهایی که هر ز

دقیقــه نســبت بــه کــل مــادران شــاغل فــارغ از ســن  ۱۸ســال، حــدود  ۱۸دارای فرزند زیر 
  تر بوده است.  فرزندان بیش

  های والدین  سایرفعالیت -۴-۳
هــای آموزشــی و فراگیــری بــا  والدین زن و مرد در روز به فعالیت ی شده ترین زمان صرف کم

شــاغل در  دقیقه تعلق داشته است. تفاوت قابل توجهی بین مادران شاغل و غیر ۴حداکثر 
های ورزشی، آموزش و فراگیری  ها مانند فعالیت داوطلبانه و خیریه، فعالیت برخی فعالیت

  و تفریحی و فرهنگی وجود نداشته است. 
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وی گذران وقت مادران شاغل نسبت به مادران غیرشاغل، فــارغ از ســن فرزنــدان و در الگ
ــرای فعالیت هــای ســنی جــوان هــر یــک از گروه ــد ب ــری،  ترین فرزن هــای آموزشــی و فراگی

های جمعــی و نگهــداری و  های ورزشی، اســتفاده از رســانه های اجتماعی، فعالیت مشارکت
تــر، بــرای پــدران  لگو ولی با اخــتالف بســیار بیشتر بوده است. همین ا مراقبت شخصی، کم

شــاغل زمــان  شاغل فارغ از سن فرزندانشان وجود داشته است و پدران غیــر شاغل و غیر
ــه فعالیت بیش ــری را ب ــاعی و اســتفاده از  هــای تفریحــی و ورزشــی، مشــارکت ت های اجتم
 ۳شــاغل بــین  راند به طوری که پــدران غیــ های جمعی نسبت به پدران شاغل گذرانده رسانه

تر نسبت به پدران شاغل، بسته به ســن فرزندانشــان،  دقیقه بیش ۳۰ساعت و  ۳ساعت تا 
  اند. های ذکر شده کرده در مجموع صرف فعالیت

شــاغل و  ی مادران شــاغل بــه نگهــداری و مراقبــت شــغلی از مــادران غیــر شده زمان صرف
حــالتی بــوده اســت کــه هــر زوج  تر بوده است. تنهــا اســتثنا در شاغل کم پدران شاغل و غیر

تــری را نســبت بــه مــادران شــاغل بــه  شــاغل بــوده و در ایــن گــروه، پــدران شــاغل زمــان کم
  اند.  نگهداری و مراقبت شخصی پرداخته

  
تر بــه تفکیــک وضــع فعالیــت  ساله و بیش ۱۵متوسط زمان سپری شده توسط والدین زن و مرد   -۳جدول 

  (بر حسب ساعت و دقیقه)   ۱۳۹۴ر تابستان سال های گذران وقت د اقتصادی و فعالیت
  پدر    مادر های فعالیت گروه

  غیرشاغل  شاغل  غیرشاغل  شاغل
  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰    ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  جمع 

  ۰۰:۱۱ ۰۷:۰۸    ۰۰:۰۹ ۰۴:۴۳ کار و فعالیت شغلی
  ۰۲:۰۶  ۰۰:۵۸    ۰۶:۰۸  ۰۴:۰۳  داری خانه

  ۰۰:۰۲ ۰۰:۰۲    ۰۰:۰۳ ۰۰:۰۳ فعالیت داوطلبانه و خیریه
  ۰۰:۰۱ ۰۰:۰۱    ۰۰:۰۳ ۰۰:۰۱ های آموزشی و فراگیری فعالیت

  ۰۱:۱۵ ۰۰:۴۹    ۰۱:۱۵ ۰۰:۳۸ مشارکت اجتماعی
  ۰۰:۳۱ ۰۰:۱۱   ۰۰:۰۷  ۰۰:۱۶  های تفریحی و فرهنگی فعالیت
  ۰۰:۴۷  ۰۰:۱۰    ۰۰:۱۱  ۰۰:۰۷  های ورزشی فعالیت

  ۰۳:۲۸  ۰۱:۴۳    ۰۲:۰۰  ۰۱:۳۰  جمعی ی استفاده از رسانه
  ۱۵:۴۱  ۱۲:۵۹    ۱۴:۰۵  ۱۲:۳۹  و مراقبت شخصینگهداری 
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 ۱۷تــا  ۶تــر دارای فرزنــد بــین  ســاله و بیش ۱۵شده توسط والدین زن و مرد  متوسط زمان سپری -۶جدول 
(بــر حســب  ۱۳۹۴هــای گــذران وقــت در تابســتان ســال  سال به تفکیک وضع فعالیــت اقتصــادی و فعالیت

  ساعت و دقیقه)

  پدر    مادر های فعالیت گروه
  غیرشاغل  شاغل  غیرشاغل  شاغل

  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰    ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰ جمع 
  ۰۰:۳۹ ۰۷:۱۴    ۰۰:۰۶ ۰۵:۰۳فعالیت شغلیکار و
  ۰۲:۰۷  ۰۰:۵۸    ۰۶:۳۴  ۰۳:۵۵  داری خانه

  ۰۰:۰۲ ۰۰:۰۲    ۰۰:۰۵ ۰۰:۰۲ فعالیت داوطلبانه و خیریه
  ۰۰:۱۵ ۰۰:۰۱    ۰۰:۰۳ ۰۰:۰۱ های آموزشی و فراگیری فعالیت

  ۰۱:۱۶ ۰۰:۴۷    ۰۱:۱۴ ۰۰:۵۲ مشارکت اجتماعی
  ۰۰:۲۴ ۰۰:۱۲    ۰۰:۰۹  ۰۰:۱۵  های تفریحی و فرهنگی فعالیت
  ۰۰:۴۲  ۰۰:۰۹    ۰۰:۰۹  ۰۰:۰۶  های ورزشی فعالیت

  ۰۳:۴۳  ۰۱:۴۵    ۰۱:۵۸  ۰۱:۳۹  استفاده از رسانه جمعی
  ۱۴:۵۳  ۱۲:۵۳    ۱۳:۴۲  ۱۲:۰۶ نگهداری و مراقبت شخصی

  
ســال  ۱۷تــر دارای فرزنــد بــاالی  ســاله و بیش ۱۵شــده توســط والــدین زن و مــرد  متوســط زمــان ســپری -۷جدول 

  (بر حسب ساعت و دقیقه) ۱۳۹۴های گذران وقت در تابستان سال  تفکیک وضع فعالیت اقتصادی و فعالیت به

  پدر   مادر های فعالیت گروه
  غیرشاغل  شاغل  غیرشاغل  شاغل

  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰   ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  جمع 
  ۰۰:۰۹ ۰۴:۴۸ کار و فعالیت شغلی

 

۰۶:۵۳ ۰۰:۰۷  
  ۰۵:۴۹  ۰۳:۴۹  داری خانه

 

۰۱:۰۱  ۰۲:۰۵  
  ۰۰:۰۲ ۰۰:۰۳ فعالیت داوطلبانه و خیریه

 

۰۰:۰۱ ۰۰:۰۲  
  ۰۰:۰۴ ۰۰:۰۰ های آموزشی و فراگیری فعالیت

  

۰۰:۰۱ ۰۰:۰۰  
  ۰۱:۱۹ ۰۰:۲۸ مشارکت اجتماعی

 

۰۰:۵۴ ۰۱:۱۸  
  ۰۰:۰۷  ۰۰:۱۱  های تفریحی و فرهنگی فعالیت

 

۰۰:۰۸ ۰۰:۳۳  
  ۰۰:۱۳  ۰۰:۰۶  های ورزشی فعالیت

 

۰۰:۱۰  ۰۰:۴۵  
  ۰۲:۰۶  ۰۱:۴۰  رسانه جمعیاستفاده از 

  

۰۱:۴۸  ۰۳:۲۱  
  ۱۴:۱۳  ۱۲:۵۵  نگهداری و مراقبت شخصی

 

۱۳:۰۳  ۱۵:۴۸  
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ســال بــه  ۱۸تــر دارای فرزنــد زیــر  ســاله و بیش ۱۵شــده توســط والــدین زن و مــرد  متوسط زمان ســپری -۸جدول 
  ساعت و دقیقه)(بر حسب  ۱۳۹۴های گذران وقت در تابستان سال  تفکیک وضع فعالیت اقتصادی و فعالیت

  های فعالیت گروه
  سال ۱۸دارای فرزند زیر   کل والدین

مرد شاغل و زن   هر زوج شاغل
اغل غ

مرد شاغل و زن   هر زوج شاغل
اغل غ   پدر  مادر  پدر  مادر  پدر  مادر  پدر  مادر

  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  ۲۴:۰۰  جمع 
  ۰۷:۴۲  ۰۰:۰۹  ۰۷:۲۸  ۰۳:۴۰  ۰۷:۲۸ ۰۰:۰۹  ۰۷:۲۸ ۰۴:۰۲ کار و فعالیت شغلی

  ۰۱:۰۷  ۰۷:۱۹  ۰۱:۲۰  ۰۵:۰۳  ۰۱:۰۲  ۰۷:۰۰  ۰۱:۱۸  ۰۴:۴۶  داری خانه
  ۰۰:۰۱  ۰۰:۰۳  ۰۰:۰۰  ۰۰:۰۶  ۰۰:۰۱ ۰۰:۰۳  ۰۰:۰۲ ۰۰:۰۴ فعالیت داوطلبانه و خیریه

  ۰۰:۰۱  ۰۰:۰۲  ۰۰:۰۱  ۰۰:۰۰  ۰۰:۰۱ ۰۰:۰۴  ۰۰:۰۱ ۰۰:۰۰ های آموزشی و فراگیری فعالیت
  ۰۰:۴۲  ۰۱:۰۴  ۰۱:۱۳  ۰۱:۰۱  ۰۰:۴۵ ۰۱:۰۷  ۰۱:۰۰ ۰۰:۴۸ اجتماعیمشارکت 
  ۰۰:۱۳  ۰۰:۱۲  ۰۰:۱۸  ۰۰:۱۳  ۰۰:۱۲ ۰۰:۱۰  ۰۰:۱۷  ۰۰:۱۵  های تفریحی و فرهنگی فعالیت
  ۰۰:۰۸  ۰۰:۰۶  ۰۰:۰۹  ۰۰:۰۷  ۰۰:۰۸  ۰۰:۰۷  ۰۰:۱۲  ۰۰:۰۶  های ورزشی فعالیت

  ۰۱:۳۶  ۰۱:۵۱  ۰۱:۵۰  ۰۱:۴۰  ۰۱:۳۹  ۰۱:۵۱  ۰۱:۴۹  ۰۱:۳۵  استفاده از رسانه جمعی
  ۱۲:۲۹  ۱۳:۱۴  ۱۱:۴۱  ۱۲:۱۱  ۱۲:۴۳  ۱۳:۲۹  ۱۱:۵۳  ۱۲:۲۵  نگهداری و مراقبت شخصی

  ثر بر گذران وقت والدین شاغلؤهای م بررسی عامل -۵
هــای مختلــف ماننــد تحصــیالت، جنســیت، وضــع زناشــویی،  در این بخش به بررسی عامل

های مختلف در روز پرداختــه  شده به فعالیت وضع سواد و سن والدین شاغل بر زمان صرف
کنــد.  شــده در ایــن بخــش را بیــان می هــای اســتفاده  آمــار توصــیفی داده ۹شــود. جــدول  می

درصــد والــدین شــاغل  ۸۸سال بوده است و حدود  ۴۳میانگین سنی والدین شاغل، حدود 
درصــد والــدین  ۹۵دهــد. از بــین حــدود  درصــد را زنــان شــاغل تشــکیل می ۱۲را مردان و 

درصــد زیــر دیــپلم و یــا  ۷۲درصد دارای تحصیالت دانشــگاهی و حــدود  ۲۸باسواد، حدود 
  اند.   تحصیالت غیررسمی داشته

های گذران وقت مربوط به کار و فعالیت شــغلی و نگهــداری و  که توزیع داده با توجه به این
هــای گــذران وقــت مربــوط بــه  مراقبــت شخصــی والــدین شــاغل نرمــال اســت و توزیــع داده

ــا اســتفاده از مــدل  داری و اســتفاده از رســانه خانــه ــذا ب ــه نرمــال اســت، ل های جمعــی چول
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، نظر گرفته شــده نرمال در زیع نرمال و لگرگرسیونی زیر که خطاهای آن به ترتیب دارای تو
  پارامترهای مدل استخراج شده است.

۰ ۱ ۲ ۳ ۴  
۵ 	 																																																			 

همچنــین  نظر اســت. ام برای فعالیت موردوالدین  ی شده متوسط زمان سپری که در آن 
است. اگرچه  ۹شده در جدول  شده در مدل، متغیرهای کمکی معرفی متغیرهای کمکی اشاره

هــا و کــاهش  متغیر کمکی سطح تحصیالت گسسته اســت، ولــی بــه دلیــل ترتیبــی بــودن رده
  نظر گرفته شده است.  ترتیبی در تعداد پارامترهای مدل، به عنوان یک متغیر

  
  

هــا  نام متغیرهای پاسخ و کمکی، نوع، میانگین و انحراف معیار (در صورت پیوسته بودن) و رده -۹جدول 
  ها (در صورت گسسته بودن) مربوط به والدین شاغل  به همراه سهم آن

     میانگین (انحراف معیار) نوع متغیر متغیر پاسخ
 زمان صرف شده برای کار

      ۷٫۰۹۴) ۰٫۱۱۳(  پیوسته  و فعالیت شغلی
زمان صرف شده برای 

      ۱۲٫۵۹۸) ۰٫۰۷۱(  پیوسته  داری خانه
  درصد  سطوح متغیر کمکی      متغیر کمکی

    -  ۴۲٫۴۴)  ۰٫۲۸۰(  پیوسته  سن
  ۵٫۱۳  سواد بی    گسسته  تحصیالت

  ۶۷٫۷۷  زیر دیپلم و غیررسمی    
  ۲۳٫۳۷  فوق دیپلم یا لیسانس      
  ۳٫۷۳  لیسانس و دکتریفوق     

  ۱۱٫۸۹  زن    گسسته  جنسیت
  ۱ ۸۸٫۱  مرد    

  ۹۸٫۲۰  دارای همسر  گسسته وضع زناشویی
همسر بر اثر فوت یا  بی      

  ۱٫۸۰  طالق
  ۹۴٫۸۷  باسواد  گسسته  وضع سواد

  ۵٫۱۳   سواد بی      
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دهد با افزایش سن و تحصیالت والدین شاغل، مدت زمان  نشان می ۱۰های جدول  نتیجه
شده بــرای کــار و  سپری برای کار و فعالیت شغلی کاهش یافته است. همچنین زمان سپری

تــر بــوده اســت.  ســوادان بیش سوادان نسبت بــه بی فعالیت شغلی مردان نسبت به زنان و با
ای کــار و فعالیــت شــغلی والــدین شــاغل دارای همســر و شــده بــر تفــاوتی بــین زمــان سپری

ها همچنــین نشــان  اثر طالق و فوت وجود نداشــته اســت. نتیجــههمسر بر  والدین شاغل بی
داری افــزایش  با افزایش تحصیالت والدین شاغل، مــدت زمــان ســپری بــرای خانــه  دهد می

سبت بــه زنــان شــاغل داری مردان شاغل ن شده برای خانه یافته است. همچنین زمان سپری
انــد.  داری گذرانده تری را برای خانه سوادان زمان کم تر بوده است و باسوادان نسبت به بی کم

شــده بــرای اســتفاده از  همچنین با افــزایش تحصــیالت والــدین شــاغل، مــدت زمــان ســپری
تــری را بــرای  ســوادان زمــان بیش های جمعی افزایش یافته و باسوادان نســبت بــه بی رسانه
  اند.  های جمعی گذرانده تفاده از رسانهاس
  

هــای فعالیــت (پارامترهــای  براورد پارامترها و انحراف معیار برای مــدل رگرســیونی برخــی گروه -۱۰جدول 
  دار به صورت تیره هستند) معنی

    گیری نتیجهبحث و  -۶
ــه کاربردهــای متنــوع داده ــا توجــه ب ریزی و سیاســتگذاری،  هــای گــذران وقــت در برنامــه ب

جــا کــه  هــای گــذران وقــت از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. از آن ضرورت تحلیــل داده
ترین  هــای مختلفــی ماننــد وضــع فعالیــت اقتصــادی، ســن جــوان اســاس عامل والــدین بــر

روز بــه طــرق مختلــف  شــان را در طــول شــبانه زوج، زمان فرزندشان و وضعیت اشتغال هر
، ۱۳۹۴سال  تابستان در اساس آخرین اطالعات این طرح کنند، در این مقاله بر صرف می

نگهداری و مراقبت   کار و فعالیت شغلی  متغیر پاسخ
های  استفاده از رسانه  داری خانه  شخصی

  جمعی
  انحراف معیار  براورد  انحراف معیار  براورد  انحراف معیار  براورد  انحراف معیار  براورد  پارامتر

  ۰٫۲۵۸  ۰٫۳۸۲  ۰٫۲۹۰  ۱٫۳۶۵  ۰٫۵۶۲  ۱۲٫۵۲۱  ۱٫۱۱  ۷٫۱۷  مقدار ثابت
  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۲  ۰٫۰۰۳  -۰٫۰۰۳  ۰٫۰۰۵  ۰٫۰۳۴  ۰٫۰۱۱  -۰٫۰۳۵  سن

  ۰٫۰۶۳  ۰٫۱۱۷  ۰٫۰۵۸  ۰٫۲۲۱  ۰٫۱۰۵  -۰٫۴۰۳  ۰٫۲۲۸  -۰٫۸۴۶  تحصیالت
  ۰٫۰۸۹  ۰٫۰۸۹  ۰٫۰۸۱  -۱٫۰۰۸  ۰٫۱۷۹  -۰٫۰۱۷  ۰٫۳۴۹  ۳٫۰۳۶  جنسیت (مرد)

  ۰٫۱۲۷  ۰٫۲۹۷  ۰٫۱۷۷  -۰٫۳۱۲  ۰٫۲۸۸  -۰٫۴۹۵  ۰٫۵۷۱  ۱٫۳۰۷  وضع سواد (باسواد)
ــــــویی  ــــــع زناش وض

  ۰٫۱۷۹  ۰٫۰۶۸  ۰٫۱۵۲  ۰٫۰۳۴  ۰٫۴۲۳  -۰٫۳۳۰  ۰٫۸۹۴  -۱٫۴۴۱  (دارای همسر)
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ترین  شــاغل براســاس ســن جــوان بــه بررســی الگــوی گــذران وقــت والــدین شــاغل و غیــر
ثر ؤهــای مــ لهمچنین برخی عام .فرزندشان و وضعیت اشتغال هر زوج پرداخته شده است

مانند تحصیالت، جنســیت، وضــع زناشــویی، وضــع ســواد و ســن والــدین شــاغل بــر زمــان 
  ها مورد بررسی قرار گرفته شده است.  شده به برخی فعالیت صرف
شــده بــرای کــار و فعالیــت  ترین زمــان صــرف دهد، در بین شاغالن، بیش ها نشان می نتیجه

مربــوط بــه کــارکن فــامیلی بــدون مــزد و تــرین زمــان  شــغلی، مربــوط بــه کارفرمایــان و کم
های مربوط به آموزش، ورزش،  شده برای فعالیت کاراموزان است. در خصوص زمان صرف

های جمعی و نگهداری و مراقبت شخصی، غیرشــاغالن نســبت بــه  تفریح، استفاده از رسانه
  اند.  تری را صرف کرده شاغالن زمان بیش

ای کار و فعالیت شغلی مــادران، بــا افــزایش ســن شده بر بر خالف والدین مرد، زمان صرف
تــری  سال زمــان بســیار کم ۶فرزندان، تقریبًا افزایشی بوده است و مادران دارای فرزند زیر 

ــا فرزنــد زیــر  را صــرف کــار و فعالیــت شــغلی کرده ســال، زمــان  ۱۸انــد. در خانوارهــای ب
وضعیت اشــتغال همســر  شده برای کار و فعالیت شغلی پدر شاغل خانوار با توجه به صرف

  وی متفاوت است. 
شــاغل  سال باعث شــده اســت کــه زنــان شــاغل و همچنــین زنــان غیــر ۱۸وجود فرزند زیر 

ســال  ۶داری بپردازنــد. همچنــین وجــود فرزنــد زیــر  تر به فعالیت خانــه ساعت بیش۱حدود 
تــر از مــادران شــاغل، فــارغ از ســن  ســاعت بیش ۲باعث شده است که زنان شاغل حدود 

ــدان، و حــدود فر ــر  ســاعت بیش ۱زن ــد زی ــادران شــاغل دارای فرزن ــر از م ــه  ۱۸ت ســال ب
دقیقه و پدران شاغل  ۱۰ساعت و  ۲شاغل حدود  داری بپردازند. همچنین پدران غیر خانه

  اند. داری پرداخته های خانه ساعت به فعالیت ۱حدود 
های آموزشی و  لیتشاغل برای فعا الگوی گذران وقت مادران شاغل نسبت به مادران غیر

های جمعــی و  هــای ورزشــی، اســتفاده از رســانه های اجتمــاعی، فعالیت فراگیری، مشــارکت
تر (در  تر بوده است. همین الگو ولی با اختالف بسیار بیش نگهداری و مراقبت شخصی، کم

شــاغل وجــود  دقیقه)، برای پــدران شــاغل و غیــر ۳۰ساعت و  ۳ساعت تا  ۳مجموع بین 
گروه دیگر  ۳ی مادران شاغل به نگهداری و مراقبت شغلی از  شده مان صرفداشته است. ز
تر بوده است. تنها استثنا در حالتی بــوده  شاغل کم شاغل و پدران شاغل و غیر مادران غیر

تــری را نســبت بــه  است که هر زوج شاغل هستند و در ایــن گــروه، پــدران شــاغل زمــان کم
  اند.  صی پرداختهمادران شاغل به نگهداری و مراقبت شخ
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های طــولی و همچنــین  های گذران وقت، انجام تحلیل با توجه به الگوی چرخشی بودن داده
   بررسی تغییرات الگوی گذران وقت در طول زمان ضروری است.
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