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2012البحث الوطني حول استعمال الوقت : مصادر المعطيات

فقواالجتماعيةالطبقاتومختلفالمملكةجهاتجميعتمثلأسرة9200سحب▪

درجات؛ثالثمنطبقيتصميم

سحبها؛تمأسرةكلمنواحدورجلواحدةامرأةاختيار▪

بيننمأطفاللديهاأسرخمسسحب:التاليةالمقاييسحسبواحدطفلاختيار▪

البحثموضوعليكونأسرةكلمنواحدطفلوسحبمسحوبةأسرة15

مالاستعحيثمنمتساويبشكلتمثيلهاتم(7)األسبوعأيامكل:للبالغينبالنسبة▪

بالبحثالمعنيةالمناطقصعيدعلىالمالحظالوقت

يومان+األحد+السبت+الجمعة)أيام5طيلةاليومفيواحدطفل:لألطفالبالنسبة▪

(الخميسإلىاالثنينمن
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2012الوطني حول استعمال الوقت البحث األسئلة التي تم تحديدها من

4 3 2 1

المدة الزمنية للنشاط المدى الزمني لمزاولة النشاط الرئيسي االنشغالأوالنشاط

نوعه،كانكيفماالمزاول

نشاط:زمنهأوطبيعته

منزلية،أعمالمهني،

مرحاض،نوم،ترفيهية،

باألطفال،عنايةتنقل،
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5.4.1تعريف المؤشر 

غيروالرعايةالمنزليةاألشغالفيساعة24خاللقضاءهيتمالذيالوقتنسبة

.والنساءالرجالقبلمناألجرمدفوعة

اتالخدمبتقديمالمتعلقةاألنشطةإلىتشيراألجرمدفوعةغيروالرعايةالمنزليةاألعمال▪

.أخرىأسرفييعيشونالذينالعائلةأفرادأو،األسرةأفرادقبلمنالذاتيلالستخدام

ICATUSفيمدرجةاألنشطةهذه▪ لصالحاألجرمدفوعةغيرالمنزليةالخدمات«:2016

»العائلةوأفراداألسرةألفرادالمدفوعةغيرالرعايةتقديمخدمات«و»العائلةوأفراداألسرة

الطعامإعدادمنبكلالخاصةاألنشطةاألجرمدفوعةغيروالرعايةالمنزليةاألعمالتشمل▪

والتسوقيفةاأللالحيواناتورعايةوالبستنةوالكيوالغسيلالمسكنوصيانةوتنظيفاألطباقوغسل

األسرةادوأفرالمرضىورعايةاألطفالورعايةوالمنزليةالشخصيةالسلعوإصالحوخدمةوالتركيب

…إعاقةوضعيةفي
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5.4.1كيفية احتساب المؤشر 

متوسط عدد + متوسط عدد الساعات اليومية المخصصة لألشغال المنزلية

الساعات اليومية المخصصة للرعاية

___________________________________________

ساعة 24
100 X

مجموع عدد الساعات التي يقضيها السكان في النشاط ذي الصلة 

____________________________________

بغض النظر عن ما إذا كانوا قد زاولوا )مجموع السكان 

(النشاط

ةاليوميالساعاتعددمتوسط

شطةاألنفيقضائهايتمالتي

الصلةذات
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( 1تابع)5.4.1كيفية احتساب المؤشر

الرجال النساء

ئقبالدقااالجماليةالمدة  المدة االجمالية بالدقائق األنشطة

7168406073,45 8024004322,37 يــةالفزيولوجاالحتياجات 

3780571277,07 994357438,62 العمل المهني

386962311,78 300280367,99 الدراسة والتكوين

430991686,77 3248898276,52 األشغــال المنزليــة

74219843,70 426954048,48 االعتناء بأفراد األسرة

4913177953,93 4649903545,62

قات الترفيه،العال)وقت حر 

(العباداتواالجتماعية 

32120701,45 54621333,02 العمل التطوعي

505211530,47 3675852325,00 العمل غير مدفوع األجر

المجموع الرجال النساء

23888005 11634951 12253054

سنة فما فوق15عدد السكان 

 (2012)سنة فما فوق15عدد السكان 
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)2 تابع)5.4.1كيفية احتساب المؤشر

غاللألشالمخصصةاليوميةالدقائقعددمتوسط

للنساءبالنسبةالمنزلية

3248898276,52

_____________

12253054

265,15

الرجال النساء

متوسط الوقت 

بالدقائق

متوسط الوقت 

بالدقائق األنشطة

616,11 654,86

االحتياجات 

الفزيولوجيــة

324,93 81,15 العمل المهني

33,26 24,51 الدراسة والتكوين

37,04 265,15 ــةاألشغــال المنزلي

6,38 34,84

االعتناء بأفراد 

األسرة

422,28 379,49

وقت حر 

ات الترفيه،العالق)

واالجتماعية 

(العبادات

2,76 4,46 العمل التطوعي

47,60 304,90

العمل غير مدفوع 

األجر

عايةللرالمخصصةاليوميةالدقائقعددمتوسط

للنساءبالنسبة

426954048,48

_____________

11634951

34,84
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( 3تابع)5.4.1كيفية احتساب المؤشر

ىالمستوعلىللنساءبالنسبة5.4.1المؤشر

2012خالل(٪)الوطني

ىالمستوعلىللرجالبالنسبة5.4.1المؤشر

2012خالل(٪)الوطني

المجموع الرجال النساء الفئة 
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143 31 258 15 - 24

211 45 365 25 - 34

213 58 352 35 - 49

170 62 270 50 - 64

117 53 180 65 +

180 48 305 المجموع

305
____

1440
100 X21,2

48
____

1440
100 X3,3
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ساعة في األشغال المنزلية  والرعاية غير مدفوعة األجر ، حسب 24نسبة الوقت الذي يتم قضاءه خالل 

2012خالل( ٪)االقامةالجنس والفئة العمرية ووسط 

المجموع الرجال النساء الفئة العمرية

8,0 1,7 14,2 15 - 24 الحضري

13,4 2,5 23,6 25 - 34

14,1 3,6 23,6 35 - 49

11,4 3,9 18,5 50 - 64

8,1 3,8 12,4 65 +

11,6 2,9 19,7 المجموع

12,2 2,6 22,4 15 - 24 القروي

16,5 4,1 28,0 25 - 34

16,1 4,8 25,9 35 - 49

12,6 5,0 19,4 50 - 64

8,2 3,6 12,7 65 +

13,8 3,9 23,4 المجموع

9,9 2,1 17,9 15 - 24 الوطني

14,6 3,1 25,4 25 - 34

14,8 4,0 24,4 35 - 49

11,8 4,3 18,8 50 - 64

8,1 3,7 12,5 65 +

12,5 3,3 21,2 المجموع
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