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The aims
 في األسریة اإلحصائیة المسوح تاریخ في نوعھ من األول ھو ُجھٍد في◘

 العراق في لألسرة واإلقتصادي  اإلجتماعي المسح تضمن ، العراق
2007، IHSES وتحلیل وصف بھدف الزمن بإستخدام خاصًا جزءًا 

 ..العراقي الفرد یمارسھا التي والفعالیات األنشطة بین الیوم ساعات تقسیم
 اإلقتصادي الرفاه وتحقیق الیومیة الحیاة توجھات تحسین أن إذ

 التصرف كیفیة لوصف واضحة قاعدة على یقوم أن البد  واإلجتماعي
 استیعابھا مع القاعدة ھذه مثل أھمیة وتزداد .. األفراد قبل من بالزمن

.المختلفة  واإلجتماعیة واإلقتصادیة الدیموغرافیة للخصائص
 استخدام استمارة وغطت فأكثر سنوات 10 بعمر األفراد المسح شمل◘

 الطعام، وتحضیر األكل النوم، منھا، وممارسة فعالیة )27( الزمن
 الدینیة األنشطة العمل، والمنزلیة، الشخصیة والعنایة الصحیة الرعایة

.وغیرھا الھوایات، ، االتصاالت واإلجتماعیة،

1



Time use

The aims

أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي أن المرأة تنام وقتًا أطول من الرجال ◘
بمعدل ربع ساعة والیزید الزمن المخصص لتناول الطعام عند النساء اّال 

بدقیقتین مقارنة بالرجال مع فروق بسیطة في ذلك بین المرأة الریفیة 
.والمرأة الحضریة

ویقل اھتمام االفراد بشؤون الرعایة الصحیة عموما مع تراجع اكبر ◘
وتظھر الفروق كبیرة في .بالنسبة لالفراد من سكان المنطقة الریفیة 

الزمن الذي یقضیھ كل من الرجل والمرأة في ممارسة النشاطات 
من الذكور یمارسون العمل % 46فقد اظھرت النتائج ان .وفعالیات الیوم

من % 2.3ویقضون فیھ ست ساعات ونصف یومیا،في حین یمارس 
وسجلت النتائج فروقا .االناث مھن العمل وتقضي فیھ ثالث ساعات یومیا

.في توزیع استخدامات الزمن بین الفصول المناخیة االربعة



Time use

The aims
  المقاییس ذلك في الزمن،واعتمد لفقر مقاییس اشتقاق البحث حاول◘

 الدولي،بعد البنك دراسات في الدخل فقر لقیاس  المعتمدة الثالثة الدولیة
Head( االساس الدلیل ،وھي معتمدة دولیة تطبیقات ضوء في تكییفھا

Count Index( الزمن فقر وفجوة)Time Poverty Gap( ومربع، 
Squared(الزمن فقر فجوة Poverty Gap(.

 واآلخر )سنة 14-10(الصغار لفئة احدھما الزمن لفقر خطان قدر وقد◘
 واآلخر منخفض احدھما بتقدیري )فأكثر سنة 15( الكبار لفئة

 یعد الفرد فإن الدخل، فقر مقیاس في یعتمد الذي للمنھج وخالفا..مرتفع
 ساعات على االشتغال ساعات زادت اذا الزمن استخدام حیث من فقیرا

 االفراد من %10.3 ان التقدیر عملیات أظھرت وقد . الزمن فقر حد
 %2.3و الزمن فقر لخط المنخفض للتقدیر طبقا زمنیا فقراء ھم البالغین

  االعمال ممارسة زیادة من یعانین النساء ان ظھر كما.العالي للتقدیر طبقا
.زمنیا فقرھن فیشتد )المنزلیة ذلك في بما(
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The aims
األفراد نسبة في واضح تفاوت إلى الزمن استخدام مسح نتائج تشیر 

 النوم باستثناء ..بالمسح المشمولة الفعالیات من فعالیة كل یمارسون الذین
 للنوم خلدوا األفراد من %99.6 أن ظھر )1( رقم الجدول ففي .واألكل
 للمسح، الزمني األسناد تمثل التي والعشرین األربعة الساعات خالل
 ساعات تسع حوالي( دقیقة 574 ھو النوم لزمن العام المعدل وكان

  الـ أما . دقیقة 577 إلى الفعلي النوم زمن معدل أرتفع حین في ،)ونصف
 بسبب النوم عدم حاالت فتعكس للنوم یخلدوا لم الذین األفراد من 0.4

.ذلك غیر أو الشغل ساعات أو المرض،
من ونصف ساعة حوالي بلغ فقد الطعام لتناول المخصص الوقت أما 
  ساعة 24 خالل فعًال الطعام تناولوا الذین األفراد نسبة وبلغت یوم، كل

98.8%.
تقریبًا ساعة ربع بفارق( الرجل من أطول وقتأ تنام المرأة أن یالحظ(  
 فروق مع .. فقط بدقیقتین اّال الرجل على للطعام تناولھا وقت یزید وال

 الذي الوقت مجموع یقل حیث والریفیة، الحضریة المرأة بین بسیطة
.بالرجل مقارنة الریفیة المرأة تخصصھ

توزیع الزمن على األنشطة الیومیة. 2
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The aims وال ) بفارق ربع ساعة تقریبًا(یالحظ أن المرأة تنام وقتأ أطول من الرجل 
مع فروق بسیطة  .. یزید وقت تناولھا للطعام على الرجل اّال بدقیقتین فقط 

بین المرأة الحضریة والریفیة، حیث یقل مجموع الوقت الذي تخصصھ 
.المرأة الریفیة مقارنة بالرجل

ام  راد المشمولین         : یقصد بالمتوسط الع ل األف دل لك ة، مع ت المستخدم للنشاط أو الفعالی الوق
.بالمسح سواٌء مارسوا ذلك النشاط أو الفعالیة أم ال

ي ط الفعل د بالمتوس راد  : یقص دل لألف ة، مع اط أو الفعالی تخدم للنش ت المس ط الوق متوس
..المشمولین بالمسح ممن مارسوا فعًال ذلك النشاط أو الفعالیة

ال  بیل المث ى س ل  " عل ي حق وارد ف حیة ال ة الص اط الرعای ت لنش ام(أن متوسط الوق ي ) ع یعن
حاصل قسمة مجموع الزمن المستخدم في النشاط المذكور مقسومًا على كل األفراد المشمولین  
رة       اعة لفت رین س ة والعش الل األربع حیة خ ة الص اط الرعای وا نش انوا مارس واء أك ح س بالمس

وا  م یمارس ي أم ل ناد الزمن ل   .. اإلس ي حق وارد ف ط ال ا المتوس ي(أم مة  ) فعل ل قس ل حاص فیمث
مجموع الزمن المستخدم في النشاط المذكور على األفراد الذین مارسوا نشاط الرعایة الصحیة 
ام       ن أرق ل م ام أق ط الع ام المتوس ون أرق ذلك تك ذكورة ول اعة الم رین س ة والعش الل األربع خ

ل عام یساوي          .. المتوسط الفعلي ي حق ت المستخدم ف ت الوق ا أن مجموع الوق .. ساعة  24كم
.بینما یزید الوقت على ذلك في حقل فعلي ألنھ یمثل حاالت منفصلة
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The aims
أكبر تراجع مع عمومًا، الصحیة الرعایة بشؤون األفراد اھتمام ویقل 

 ظھر المحافظات مراكز ففي ..الریفیة المناطق سكان من لألفراد بالنسبة
 بنسبة مقارنة الصحیة برعایتھم تتعلق أنشطة یمارسون السكان ربع أن

 الزمن ویقترب .الریف في %20.1 وبنسبة الحضر بقیة في 22%
 أرباع ثالثة من األنشطة ھذه لمثل األفراد ھؤالء قبل من المخصص

 لجوانب اإلناث تخصصھ الذي الوقت یقل متوقع ھو لما وخالفًا .الساعة
 الذكور، یخصصھ الذي الوقت عن دقائق سبع بحوالي الشخصیة العنایة

 30 اإلناث تقضي حین في النشاط ھذا في دقیقة 37 الذكور یقضي إذ
.دقیقة
دقیقة 146 قدره وقتًا اإلناث من %73.4 تقضي الذي الوقت وفي 
 الذكور من األنشطة ھذه مثل یمارس ال الخبز وصنع الطعام تحضیر في

.ذلك أنجاز في دقیقة 52 ویقضون منھم %6 سوى
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كتنظیف أخرى أنشطة ممارسة في أطول أوقاتًا اإلناث تقضي كما 

 ینصرف حین في ..األخرى المنزلیة واألعمال باألطفال والعنایة البیت
 .العمل خاص بشكل ومنھا أخرى فعالیات الى الذكور وقت من مھم جزء

 ست حوالي فیھ ویقضون العمل یمارسون الذكور من %46  أن إذ
 ھذا نصف من أقل الى العام المعدل ینخفض حین في ..ونصف ساعات
 بزمن العمل مھن %12.3 فتمارس اإلناث أما ..)دقیقة 177( الزمن
 تقضیھ الذي للزمن العام المعدل ینخفض حین في )دقیقة 186( قدره

  وأظھرت .فقط دقیقة 23 الى ال أم العمل مارست سواء العمل في اإلناث
 %5.8 نسبتھم تبلغ بالوقود یتزودون الذین األفراد أن المسح نتائج

.ذلك في الساعة أرباع ثالثة حوالي ویقضون
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The aims
)دقیقة(في استخدام الزمن حسب التجمع السكاني أثر النوع اإلجتماعي  :1شكل رقم 



Time use

تستغرقھ الذي الوقت فمعدل الدراسة، صفوف في للدوام بالنسبة أما 
 فعًال المدرسة في یداوم لمن الُمقدر المعدل لكن ..دقیقة 26 الفعالیة ھذه

  ساعات خمس من یقترب البحث مجتمع من %10.5 یشكلون والذین
 بین الصف في الدوام معدل في كبیرة فروق تسجل ولم .ربعًا إال

 في مبین كما واإلناث الذكور بین أو ، المختلفة السكانیة التجمعات
.)1( رقم الشكل
األفراد من %17 حوالي فیمارسھا والبحث المنزلیة المذاكرة أما 

 إن لوحظ وقد ..ذلك في یومیًا ونصف ساعتین حوالي ھؤالء ویقضي
 الذي الوقت من قلیًال أطول وقتًا یقضین منزلیًا یتذاكرن اللواتي اإلناث
 یزید حیث الریف في السیما منزلیًا، یتذاكرون الذین األفراد یقضیھ
 ثالثة حوالي عمومًا والطالبات الطلبة ویقضي .دقیقة 20 على الفرق
..منھا والرجوع المدرسة الى للذھاب الساعة أرباع
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حوالي إلى األفراد ھؤالء نسبة تصل حیث التلفزیون مشاھدة األفراد غالبیة یمارس 
  بینما یومیًا ساعات ثالث على عام بشكل یزید وقتًا ذلك في الذكور ویقضي .. 88%
  واإلناث الذكور من فعًال التلفزیون یشاھد من لكن .. لإلناث بالنسبة ذلك عن یقل

  وتنحصر .التوالي على وربع ساعات وثالث ونصف ساعات ثالث حوالي یقضي
  نسبة التزید كما %7 على نسبتھم التزید إذ المطالعة یمارسون الذین األفراد نسبة

  .%11 على والھوایات الریاضة یمارسون الذین األفراد
األنشطة على الزمن توزیعات من األسبوع نھایة عطلة یومي استثنینا ما وإذا  

 من فعالیة كل تتطلبھا التي األزمنة في كبیرة فروق وجود یالحظ ال والفعالیات
 أو للعمل الُمخصص الوقت في بسیط انخفاض سوى المسح في الواردة الفعالیات

..الصف في الدوام
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 39-30 األعمار في األفراد عند ھو للنوم مخصص زمن أدنى إن1.
 الذكور أن كما المتقدمة، األعمار عند أقصاه یبلغ حین في .. سنة
  غیرھم من أكثر ینامون األمیین وأن وأن اإلناث من للنوم میًال أقل
 عدد في فروق وجود النتائج وأظھرت .العاملون األفراد وكذلك ..

.السكانیة والتجمعات المحافظات بین النوم ساعات
  على التزید جدًا منخفضة االنترنت یتابع ممن األفراد نسبة تزال ما2.

 على %2.6و%3.4( اإلناث من متابعة أكثر والذكور .3%
 فُیقدر  النشاط ھذا ممارسة في یقضونھ الذي الوقت أما .)التوالي
 مقارنة ذلك في ساعة حوالي الذكور ویقضي ، الساعة أرباع بثالث

.لإلناث ساعة بنصف

ودون التطرق لتفاصیل أثر الخصائص الدیموغرافیة أو االقتصادیة أو اإلجتماعیة من 
 The:توزیع ساعات الیوم بین الفعالیات واألنشطة، یمكن اإلشارة إلى ما یأتي

methodology
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 الفصول بین الزمن استخدامات توزیع في ُمسجلة فروق ھناك3.
 الربیع فصلي خالل النوم في أطول وقتًا یقضون فالناس .. األربعة

 النوم وقت من یرفع الفصلین في الظھیرة نوم أن ویعتقد والصیف
 خالل الطعام تناول في أطول وقتا األفراد یقضي حین في ..فیھما

 الصیف في المنزلیة بالحدائق األفراد ویھتم والشتاء الخریف فصلي
.الساعة على قلیًال یزید أطول وقت بتخصیص

 وتحضیر وتنظیفھ البیت شؤون إدارة في وقتًا العراقیة المرأة تقضي4.
 األخرى والمنزلیة الیدویة  األعمال وإنجاز األطفال وتربیة الطعام

 یقضیھ الذي الوقت عن یزید وھو ساعات ثماني عن الیقل وقتا
 الوقت أضفنا ما وإذا ،)تقریبًا ساعة 6.5( العمل ممارسة في الرجل
 والذین تقریبًا ساعات ثالث البالغ العمل في المرأة تقضیھ الذي

 أحدى عن التقل لمدة تعمل العراقیة المرأة فأن الیھ، اإلشارة سبقت
.ساعة عشرة

The 
methodology
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 أو دخل بمستوى الیقاس الرفاه إن في الوقت أستخدام دراسة أھمیة تكمن
  والتمتع الزمن تقسیم في حریتھم في بل فقط، األسر أو األفراد أستھالك
  كبیر حد الى یرتبط الفعالیات على الزمن توزیع أن والشك .أیضًا بالوقت
 ضرورة كبیر حد الى یعني الفقر شبح عن اإلبتعاد إن كما العمل، بسوق

 أبعادًا الوقت إلستخدام أن كما .منتج عمل في الوقت من المزید أستثمار
 للعمل النساء تضطر ما كثیرًا إذ ، اإلجتماعي بالنوع صلة لھ فیما مھمة

 من بدًال والوقود المیاه توفیر وفي منزلیة أعمال في طویلة ساعات
.المنتج العمل بسوق اإلنخراط

 لتوفیر النامیة للدول مھمًا أمرًا یّعد الزمن استخدام حول بیانات توفیر إن
Time( الزمن فقر مفھوم وأن ، البیانات تلك لتحلیل أدوات Poverty( 

  .واضحھ قیاس أدوات الى یفتقر كان وإن ، حدیثًا مفھومًا لیس

فقر الزمن من منظور النوع اإلجتماعي  . 3

The 
methodology
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 للراحة الكافي الوقت لھم الیتاح أفرادًا ھناك بأن الزمن فقر فھم ویمكن
 أو المنزلي والعمل المنتج العمل ساعات بالحسبان األخذ بعد والمتعة

.الوقود أو الماء لتوفیر تقضى التي الساعات
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النشاط
10-1415+

المجموعأناثذكورالمجموعأناثذكور

0.35.42.90.314.77.7تحضیر الطعام بما فیھ صنع الخبز

0.38.94.60.211.66.0تنظیف البیت

0.52.71.60.65.83.2العنایة باالطفال ومساعدتھم

0.60.50.50.60.50.5العنایة بالحدیقة

0.10.20.10.10.60.4..)الحیاكة ، الخیاطة،(األعمال الیدویة 

2.79.15.91.612.27.0أعمال منزلیة أخرى

4.01.72.824.03.813.7العمل واألنشطة المتعلقة بالعمل

0.30.10.20.40.20.3)بنزین، الخ(التزود بالوقود 

0.20.10.10.50.00.3صیانة السیارة

1.50.30.92.70.81.8شراء سلع وخدمات أخرى

10.528.919.831.050.340.9أجمالي الریف

متوسط عدد ساعات االسبوع المقضیة النشطة متنوعة :  1جدول رقم 
(*)حسب العمر والجنس والبیئة 
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متوسط عدد ساعات االسبوع المقضیة النشطة متنوعة :  1جدول رقم 
(*)حسب العمر والجنس والبیئة 

0.33.11.60.413.67.1تحضیر الطعام بما فیھ صنع الخبز

0.25.92.90.210.95.6تنظیف البیت

0.31.70.90.65.73.2العنایة باالطفال ومساعدتھم

0.30.30.30.40.30.3العنایة بالحدیقة

0.10.40.30.20.70.4..)الحیاكة ، الخیاطة،(األعمال الیدویة 

1.95.83.81.89.45.7أعمال منزلیة أخرى

3.01.12.123.82.613.0العمل واألنشطة المتعلقة بالعمل

0.20.20.20.60.20.4)بنزین، الخ(التزود بالوقود 

0.30.00.10.70.00.4صیانة السیارة

1.00.50.82.51.92.2شراء سلع وخدمات أخرى

7.719.013.031.245.438.4أجمالي الحضر
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متوسط عدد ساعات االسبوع المقضیة النشطة متنوعة :  1جدول رقم 
(*)حسب العمر والجنس والبیئة 

النشاط
10-1415+

المجموعأناثذكورالمجموعأناثذكور

0.36.93.50.211.15.7تنظیف البیت

0.42.01.20.65.83.2العنایة باالطفال ومساعدتھم

0.40.30.40.40.40.4العنایة بالحدیقة

0.10.40.20.20.70.4..)الحیاكة ، الخیاطة،(األعمال الیدویة 

2.17.04.51.810.16.0أعمال منزلیة أخرى

3.31.32.423.92.913.2العمل واألنشطة المتعلقة بالعمل

0.30.10.20.50.20.3)بنزین، الخ(التزود بالوقود 

0.20.00.10.60.00.3صیانة السیارة

1.20.40.82.61.62.1شراء سلع وخدمات أخرى

8.622.415.231.246.639.0األجمالي

سرة  لأل للوقوف على تفاصیل نسبة األفراد الذین یمارسون النشاط ومتوسط أستخدام الوقت ، یراجع جداول تقریر جداول المسح اإلجتماعي واإلقتصادي * 
.2007العراقیة لعام 



Time use

The 
methodology   حیث اإلستھالك أو الدخل منظور من الرفاه قیاس في المعتمد للمبدأ خالفًا

more( بزیادتھما ًاــــــعموم الرفاه یزداد is better(، ھو الزمن فأن 
 على ذلك  كان كلما للعمل أطول وقت خصص وكلما محدود، مورد

  .الزمن فقر من یعاني أنھ بمعنى وراحتھ، اإلنسان متعة حساب
 العمل أنشطة في المستخدم الزمني المتوسط یزداد )2( رقم الجدول في

 أسبوع / ساعة )48( إلى لیصل األفقر الفئة في للنساء البیتیة واألعمال
 الفئة في للنساء المتوسط ھذا ویقل للرجال أسبوع / ساعة )30( مقابل

.األفقر الفئة في علیھ ھو عما األغنى



Time use

سنة فأكثر ألنشطة العمل حسب 15متوسط استخدام الزمن العام لألفراد بعمر :  2جدول رقم 
)اسبوع/ساعة(الجنس والبیئة والفئات الخمسیة 

1 
(poorest)

2345 
(richest)

االجمالي

27.027.726.528.727.927.6رجال  

3.83.84.74.26.44.7نساء

14.415.515.316.316.916.0حضر

15.915.617.215.615.816.0ریف

15.115.515.816.216.716.0االجمالي

سنة فأكثر ألنشطة العمل واالعمال البیتیة حسب 15متوسط استخدام الزمن العام لألفراد بعمر 
)اسبوع/ساعة(الجنس والبیئة والفئات الخمسیة 

29.630.931.032.331.331.2رجال  

48.146.448.047.144.446.6نساء

37.538.338.339.537.838.4حضر

40.739.842.041.340.540.9ریف

39.138.839.339.838.139.0االجمالي



Time use

سنة فأكثر ألنشطة العمل حسب الجنس 15متوسط استخدام الزمن العام لألفراد بعمر :  2جدول رقم 
)اسبوع/ساعة(والبیئة والفئات الخمسیة 

1 (poorest)
234

5 
(richest)

االجمالي
)اسبوع/ساعة(سنة فأقل ألنشطة العمل حسب الجنس والبیئة والفئات الخمسیة 14متوسط استخدام الزمن العام لألفراد بعمر 

5.44.34.06.54.45.0ذكور

1.62.11.32.22.61.9اناث

2.72.82.34.43.53.2حضر

3.94.13.85.14.24.1ریف

3.43.32.84.53.53.5االجمالي

سنة فأقل ألنشطة العمل حسب الجنس وحالة االلتحاق بالمدرسة والفئات الخمسیة 14متوسط استخدام الزمن العام لألفراد بعمر 
)اسبوع/ساعة(

3.73.23.35.84.14.1ملتحق ذكور

0.92.10.92.02.71.7ملتحق اناث

11.710.510.210.713.011.0غیر ملتحق ذكور

2.42.22.22.72.02.4غیر ملتحق اناث



Time use

سنة فأكثر ألنشطة العمل حسب 15متوسط استخدام الزمن العام لألفراد بعمر :  2جدول رقم 
)اسبوع/ساعة(الجنس والبیئة والفئات الخمسیة 



Time use

 على العمل أنشطة في المستخدم الوقت متوسط في كبیرة اختالفات التوجد
 حسب الفئات بین فیما بشكل واضح التباین إن إال الخمسیة، الفئات مستوى
 بشكل للنساء العمل أنشطة في المستخدم الزمن متوسط یقل حیث الجنس

 بالنسبة األعلى بالمتوسطات مقارنة الخمسیة الدخلیة الفئات جمیع في كبیر
 )3.8( للنساء العمل نشاط في المستخدم الزمن متوسط فبلغ للرجال،

 أن إال األفقر الفئة في للرجال أسبوع /ساعة )27.0( مقابل أسبوع /ساعة
 أسبوع/ ساعة )6.4( الى لیصل األغنى الفئة في یرتفع المتوسط ھذا

 لیصل األغنى الفئة في وللنساء للرجال أسبوع/ ساعة )27.9( بـ مقارنة
 األفقر الفئة في المستخدم المتوسط نفس مقابل أسبوع / ساعة )6.4( الى

     .للرجال
  متوسط في فروق وجود فیالحظ فأقل سنة 14 بعمر لألطفال بالنسبة أما

 في الزمن متوسط یزید حیث واإلناث الذكور بین اإلشتغال ساعات عدد
 ساعات عدد متوسط ویرتفع لإلناث، علیھ ماھو على للذكور العمل نشاط

 سواء واضح بشكل بالدراسة الملتحقین غیر لألطفال بالنسبة اإلشتغال
  .لإلناث و للذكور



Time use

,FGT)Foster بـ أختصارًا المعروفة الثالثة الفقر مقاییس تًكیّف Greer, and
Thorbeke,1984( الزمن فقر دراسة ألغراض)ھي المقاییس وھذه .. )1:

Head( األساس الدلیل Count Index( : أولئك أي زمنیًا، الفقراء السكان نسبة تمثل 
  حجم كان فإذا )Z( الزمن فقر حد على یزید  )y( الساعات من عددًا یعملون الذین

:كاألتي یحسب الدلیل فأن Z من أكثر ساعات یعملون منھم (q) وكان )n( المجتمع

تمثل متوسط المسافة التي تفصل السكان  ):Time Poverty Gap(فجوة فقر الزمن 
ویقیس ھذا . ویعطى أولئك الذین یقفون تحت خط الفقر مسافة صفر. عن خط فقر الزمن

الدلیل عجز الزمن داخل المجتمع ، أي الزمن الذي قد یحتاج الیھ المجتمع لیتحول كل 
أفراده الذین یعانون من فقر الزمن الى مادون خط فقر الزمن من خالل تحویالت زمنیة  

.  مستھدفة) time transfers(معینة 
من أمثلة ھذه التحویالت ما تقدمھ الدول المتقدمة لألسر من دعم لرعایة األطفال في 

:وتعرف فجوة الفقر بالصیغة األتیة. العوائل العاملة أو العوائل كبیرة الحجم 

i  تمثل عدد ساعات األشتغال الكلیة للفردyi 

أدوات التحلیل األحصائي  . 4



Time use

المؤشرات تحلیل .5
  األوقات ونظمت .الزمن أستخدام مسح بیانات على الزمن فقر مؤشرات قیاس یعتمد
  سواء بالعمل، الصلة ذات المتنوعة األنشطة في )أناث ذكور،( األفراد یقضیھا التي
-Non( منتج غیر عمًال أو SNA القومیة الحسابات لتعریف طبقًا منتجًا عمًال أكان

SNA(.



Time use

)أسبوع/ ساعة (متوسط أستخدام وقت األفراد حسب الجنس والبیئة :  2شكل رقم 

1.75
7.00
12.25
17.50
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28.00
33.25
38.50
43.75
49.00
54.25
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قیم مختارة لدالة التوزیع التراكمي لوقت العمل حسب الجنس والبیئة :  3جدول رقم 
والعمر

10-14
MeanMedianPercentile 25Percentile 75

15.214.23.554.3االجمالي
8.67.80.047.3ذكور

22.422.019.359.2إناث

25.2ــ   160.5182.1(%)فجوة الجنس 
13.011.63.552.5الحضر
19.819.15.356.3الریف

52.364.751.47.2فجوة البیئة

15+

MeanMedianPercentile 25Percentile 75
39.039.310.557.2االجمالي

31.231.00.050.8رجال
46.648.028.062.3نساء

22.6ــ   49.454.8(%)فجوة الجنس 
38.438.310.556.0الحضر
40.942.012.359.5الریف

6.59.717.26.3فجوة البیئة

وع   في الوقت الذي تقترب فیھ قیم المتوسط والوسیط سواء لصغار العمر أو الكبار ، یالحظ أن فجوة الن
لفئة % 50، في حین تتراوح حوالي % 160اإلجتماعي  تعد عالیة جدًا لفئة صغار العمر إذ تزید على 

ى        ) حضر، ریف(كما أن فجوة البیئة .. كبار العمر یًال عل د قل ر وھي تزی ة لصغار العم % 50تعد عالی
).3(جدول % 10في حین تعد الفجوة منخفضة عند فئة األعمار الكبیرة إذ تقل عن 



Time use

 مع التعامل إمكانیة من الزمن استخدام مسح نتائج وفرتھ ما ضوء في
 اإلشارة سبقت التي الفقر مقاییس احتساب تم الفرد، مستوى على بیانات

threshold( الزمن فقر حد إن إّال ..إلیھا level( على یعتمد أن ینبغي 
  المؤشرات احتسبت الفقر، حد قیمة غیاب ظل في ..مناسبة معاییر
 قیمة ونصف لمرة الزمن فقر حد یساوي أحدھما بدیلین على اعتمادا
 الزمن فقر حد یساوي أن والثاني األفراد، اشتغال ساعات عدد وسیط

.W المصدر( .المذكور الوسیط قیمة من لمرتین B(.
 فئة ھي فئتین إلى بالمسح المشمولین بتقسیم اإلحتساب عملیات أجریت
 قیمة حساب وبعد ،)فأكثر سنة 15( الكبار وفئة )سنة 14 -10( الصغار
 ساعة 14.2 البالغة الفئتین من لكل اإلشتغال ساعات لعدد الوسیط
 الزمن فقر خط قدّر ،)2( التوالي على أسبوعا /ساعة 39.3 و إسبوعیًا
 :)4( رقم الجدول في ایضًا مبین وكما كاألتي،

فقر الزمن. 6



Time use

1.5× الوسیط =  )تقدیر منخفض(حد الفقر 

أسبوعًا/ ساعة  21=  1.5×14.2=   14 -10          للفئة العمریة

أسبوعیًا  / ساعة  59= 1.5×34.3=   15+          للفئة العمریة

أسبوعیًا/ ساعة 28= 2.0×14.2=  )تقدیر عالي(حد الفقر 

أسبوعیًا/ ساعة 79= 2.0×39.3=                                          



Time use

  للتقدیر طبقًا أسبوع /ساعة 21 ھو سنة 14- 10 بعمر لألطفال الزمن فقر خط أن أي
 15 بعمر لألفراد بالنسبة أما .. العالي للتقدیر طبقًا اسبوع / ساعة 28 و ، المنخفض

  للتقدیر اسبوع / ساعة 79و اسبوع / ساعة 59 ھو الزمن فقر خط فأن فأكثر سنة
 األفراد من %10.3 إن )27( الجدول من یتضح .التوالي على والعالي المتحقق
  الخاصة النسبة وإن ، الزمن فقر لخط المنخفض للتقدیر طبقًا زمنیًا فقراء ھم البالغین
 وتزید . % 6.4 بـ مقارنة %14.1 بالذكور الخاصة النسبة على كثیرًا تزید باألناث

 سواء الریفیة المناطق في علیھ ماھي على الحضریة المناطق في الزمن فقر نسبة
 األفراد من %2.3 أن فیالحظ الفقر لخط العالي التقدیر في أما . لإلناث أم للذكور
  في محدودة تعد األشتغال ساعات إن تعكس منخفضة نسبة وھي زمنیًا فقراء ھم البالغین
  اإلختالفات نط والیختلف .ذلك في مباشرًا أثرًا األمنیة للظروف أن والشك .. العراق
.المنخفض التقدیر في ذكر عما البیئة وحسب  اإلجتماعي النوع حسب



Time use

نسبة فقر الزمن لألفراد حسب مجموعات خطوط الفقر: 4جدول رقم 

الجنس

اسبوع/ ساعة 79خط فقر زمن اسبوع/ ساعة 59خط فقر زمن 
سنة فأكثر 15البالغین بعمر 

حضر وریفریفحضرحضر وریفریفحضر

9.53.56.42.00.81.4ذكور

19.28.714.14.12.13.2أناث

14.46.210.33.11.52.3ذكور وأناث

الجنس

اسبوع/ ساعة 28خط فقر زمن اسبوع/ ساعة 21خط فقر زمن 
سنة 14-10االطفال بعمر 

حضر وریفریفحضرحضر وریفریفحضر

6.820.616.12.45.64.4ذكور

13.531.424.86.713.711.7أناث

10.226.121.44.69.78.2ذكور وأناث



Time use

  بلغت إذ مرتفعة زمنیًا الفقر نسبة كانت فقد ، سنة 14- 10 بعمر لألطفال بالنسبة أما
  بالنسبة )%16.1( بـ مقارنة )%24.8( واضح بشكل اإلناث لدى وترتفع 21.4%
  الفقر نسبة تبلغ حیث البیئة حسب الفروق دراسة عند اإلستنتاج ھذا ویمتد .. للذكور
.للذكور بالنسبة %29.6 بـ مقارنة %31.4 الریف في لألناث الزمني

  بزیادة %8.2 الى عام بشكل الفقر نسبة فتنخفض الزمن فقر لنسبة العالي التقدیر في أما
.والریف الحضر من كل في بالذكور مقارنة لإلناث النسبة

 ومربع الزمن فقر فجوة حساب تم الزمن، لفقر أخرى متقدمة مقاییس إستخدام ولغرض
 یمكن التي اإلستنتاجات والتختلف .. )5( رقم الجدول یعرضھا كما الزمن فقر فجوة

.السابق الجدول تحلیل في الیھ اإلشارة سبقت عما الجدول ھذا معطیات من الیھا اإلشارة



Time use

فجوة فقر الزمن وتربیعھا: 5جدول رقم 
فجوة فقر الزمن للبالغین

الجنس

ساعة اسبوعیة 79خط فقر الزمن ساعة اسبوعیة 59خط فقر الزمن 

حضر وریفریفحضرحضر وریفریفحضر

30.535.332.216.619.317.5رجال

57.298.370.529.355.337.7نساء

44.366.251.623.137.027.8رجال ونساء

الجنس

ساعة اسبوعیة 79خط فقر الزمن ساعة اسبوعیة 59خط فقر الزمن 

حضر وریفریفحضرحضر وریفریفحضر

2.11.51.90.40.20.4رجال

2.43.92.80.20.30.2نساء

2.32.72.40.30.20.3رجال ونساء
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