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ى مدار عام البياناتُجمعت    كامل  ع

ي قطر علن نتائج مسح وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء تُ    استخدام الوقت 

ي دولة قطر ، وقد  استخدام الوقتسح منتائج وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء أعلنت   الذي أجري ألول مرة 

ى ُنفذ ر 20 من  كامل عام مدار ع ى   2012سبتم  اً قطري اً فرد 16574 وبلغ حجم عينة املسح  م . 2013ر سبتم19إ

ر قطري  ا الفرد ( يدرس مسح استخدام الوقت األ .وغ ر ) خالل اليوم (  15نشطة ال يقوم  ساعة )  24سنة فأك

ي ال ل ، و يمكن استخدام أنواع األنشطة و املدد ال تستغرقها  تحليل و يشمل األنشطة ال تتم داخل أو خارج امل

ر  ي ، والقطاع غ ي األنشطة االقتصادية ، قيمة اإلنتاج امل ي مثال ذلك مساهمة املرأة  االقتصادي و االجتما

ية وثقافيةاملنظم ، و    . سعة الوقت للقيام بأنشطة ترف

ي دولة قطر ، كما  دف مسح استخدام الوقت ى نوعية الحياة أو الرفاه العام  ى   دفبشكل أساس للتعرف ع إ

م اليومية ، وال تتعلق بأنشطة األعمال اإلنتاجية سواء  ي حيا ى طبيعة األنشطة ال يزاولها األفراد  التعرف ع

لية ، والعناية بأفراد األسرة ، ورعاية أطفال األسرة وكبار السن ،  ممدفوعة األجر أأ ر مدفوعة ، واألعمال امل غ

ية  رف ى األنشطة ال ر ذلك من األنشطة . وسوف نستعرض  اهدة التلفزيون واستخداممشكإضافة إ رنت وغ اإلن

  ثالث طرق لقياس الوقت املستخدم:

ي تنفيذ األنشطة : ي األنشطة املختلفة خالل ؤ ويقصد به الوقت الذي يتم قضا أواًل : الوقت املستخدم   24ه 

ر 15(ساعة لجميع السكان  م أولئك  )سنة فأك   مارسوا النشاط .الذين لم يبمن ف

 مسح استخدام الوقت

ر 2013 ر 2012 - 19 سبتم  20 سبتم
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ىأشارت نتائج مسح استخدام الوقت  ر) لتلبية أسنة ف 15( الرجال القطريون متوسط الوقت الذي يقضيه أن  إ ك

من  45%دقيقة يوميًا بنسبة  51ساعات و  10حتياجات الشخصية (من نوم وعناية شخصية وتناول طعام) تبلغ اال 

  . للنساء القطريات 49%دقيقة بنسبة  42ة وساع 11الوقت املستخدم ملجموع األنشطة ، مقابل 

ي  أنالنتائج  بينتكما  متوسط الوقت الذي يقضيه الرجال القطريون الذين يعملون والذين ال يعملون خالل اليوم 

ى دخل  من الوقت املستخدم ملجموع األنشطة  16%دقيقة بنسبة  49ساعات و  3بلغ يأنشطة األعمال للحصول ع

ن، مقابل  ر العامالت .  8%سبة بن ساعت  للنساء القطريات العامالت وغ

ـــــــ الرجـــــــال القطريـــــــون خـــــــالل اليـــــــوم ســـــــاعة واحـــــــدة و  ليـــــــة والتســـــــوق ، مقابـــــــل  8%دقيقـــــــة بنســـــــبة  50يم   ـــــــي األعمـــــــال امل

  للنساء القطريات . 14%دقيقة بنسبة  19ساعات و  3

ـــى وأشـــارت النتـــائج  مـــن  5%دقـــائق بنســـبة  6نحـــو ســـاعة واحـــدة و يبلـــغ م الوقـــت املخصـــص خـــالل اليـــوم للدراســـة والـــتعل أنإ

ن الذكور ، مقابل ساعة واحدة و    للقطريات . 5%دقائق بنسبة  10مجموع األنشطة للقطري

رنـت ، والسـفر ، والتنقـل وممارسـة  ية والثقافية من مشاهدة تلفزيون وقراءة و اسـتخدام اإلن رف أما فيما يخص النشاطات ال

مـن مجمـوع األنشـطة خـالل  23%دقيقة بنسبة  32و  ساعات 5 يقضون  نالقطري الرجالفإن االجتماعية الهوايات والزيارات 

  لقطريات .للنساء ا  21%دقائق بنسبة  3ساعات و   5ساعة ، مقابل  24

ي  ـــــــي نشـــــــاط الصـــــــالة خـــــــالل اليـــــــوم حـــــــوا ن الرجـــــــال    مقابـــــــل  4%دقيقـــــــة بنســـــــبة  52بلـــــــغ متوســـــــط اســـــــتخدام الوقـــــــت للقطـــــــري

  للنساء القطريات . 3%ة بنسبة دقيق 46

ــى صــعيد الجنســية جــا ن ، ءوع ــر القطــري ن وغ ن القطــري ــي قضــاء الوقــت بــ ن أن األفــراد القطــريفت النتــائج متباينــة  ن قــد تبــ

ــــــــــــــــــــى دخــــــــــــــــــــل ، مقا 11.9%دقيقــــــــــــــــــــة بنســــــــــــــــــــبة  52و  نســــــــــــــــــــاعتيقضــــــــــــــــــــون    ســــــــــــــــــــاعات و 6ل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العمــــــــــــــــــــل للحصــــــــــــــــــــول ع

ن .  27.9%دقيقــــة بنســــبة  42 ــــر القطــــري ن أن القطــــريكلغ ــــي األعمــــال  10.9%دقيقــــة بنســــبة  37و  نســــاعتن يمضــــون مــــا تبــــ
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ليــــــــــة ، مقابــــــــــل ســــــــــاعت ن أن القطــــــــــري 8.7% دقــــــــــائق بنســــــــــبة 5ن و امل ن ، وتبــــــــــ ــــــــــر القطــــــــــري   ن يمضــــــــــون ســــــــــاعة واحــــــــــدة ولغ

ن. 1.7%دقيقة بنسبة   25ي الدراسة والتعلم مقابل  4.7%دقائق بنسبة  8  ر القطري   لغ

ــــي اال ح املســــ وأشــــار ــــى تقــــارب النتــــائج  حتياجــــات الشخصــــية مــــن نــــوم وعنايــــة شخصــــية وتنــــاول طعــــام ، حيــــث بلــــغ متوســــط إ

ــــــــــــــي هــــــــــــــذه األنشــــــــــــــطة  ن ، مقابــــــــــــــل  47.1%دقيقــــــــــــــة بنســــــــــــــبة  18ســــــــــــــاعة و  11اســــــــــــــتخدام الوقــــــــــــــت    ســــــــــــــاعات و  10للقطــــــــــــــري

ن . 45.2%دقيقة بنسبة  51 ر القطري   لغ

ن ظهــر  ــر ــي حــ ن وغ ن القطــري ــر بــ يــة والثقافيــة، حيــث بلــغ متوســط اســتخدام الوقــت تبــاين كب رف ــي النشــاطات ال ن  القطــري

ـــ ي خـــالل اليـــوم  ن ، مقابـــل  22%دقيقـــة بنســـبة  17ســـاعات و  5ي هـــذه األنشـــطة حـــوا دقيقـــة بنســـبة  31ســـاعات و  3للقطـــري

ن . %14.6 ر القطري   لغ

ن ، مقابــــــل مــــــن مجمــــــوع األنشــــــطة   3.4%دقيقــــــة بنســــــبة  49وفيمــــــا يخــــــص الوقــــــت املســــــتخدم لنشــــــاط الصــــــالة بلــــــغ    للقطــــــري

ن . 1.9%دقيقة بنسبة  28 ر القطري   لغ

  ويقصد به عدد األفراد الذين قاموا باألنشطة من مجموع أفراد العينة . ثانيًا : نسبة من قاموا باألنشطة :

ــــى صــــعيد  ــــى دخــــل نحــــو  الجــــنسع ن بلغــــت نســــبة مــــن مارســــوا نشــــاط العمــــل للحصــــول ع  28%ل مقابــــل للرجــــا 49%للقطــــري

ليـــة والتســـوق ممارســـة بلغـــت نســـبة للنســـاء ، و  ممارســـة للنســـاء ، وبلغـــت نســـبة  81%للرجـــال مقابـــل  68%أنشـــطة األعمـــال امل

للرجـــال  100%حتياجـــات الشخصــية ال تلبيــة ااملمارســـة لللنســـاء ، وبلغــت نســبة  15%للرجــال و  14%نشــاط الدراســة والـــتعلم 

ـى حـد سـواء ، وبلغـت نسـبة  يـة والثقافيـة اارسـة مموالنساء ع رف للنسـاء ، وبلغـت النسـبة  97%للرجـال و  100%لنشـاطات ال

  للنساء . 60%للرجال مقابل  67%ملن قاموا بنشاط الصالة 

ــــى دخــــل نحــــو  ــــى صــــعيد الجنســــية بلغــــت نســــبة مــــن مارســــوا نشــــاط العمــــل للحصــــول ع ن مقابــــل  38%وع ــــر  61%للقطــــري لغ

ن ، وبلغــــت نســــبة مــــن مارســــوا الدراســــة والــــتعلم  ن مقابــــل  14%القطــــري ن ، وبلغــــت نســــبة مــــن أدوا  7%للقطــــري ــــر القطــــري لغ

ن مقابـــــل  63%الصـــــالة نحـــــو  ن ، بينمـــــا  38%للقطـــــري ـــــر القطـــــري رفيـــــه و الثقافـــــةمارســـــوا نســـــبة مـــــن  صـــــلتلغ ـــــى نشـــــاطات ال  إ
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ن % 98  ـــر ل 94% وللقطـــري ن  100% وبلغـــت الحتياجـــات الشخصـــيةا ممارســـةة بنســـ تتطابقـــ ، بينمـــان قطـــريالغ لكـــال الطـــرف

ر القطري    .القطري وغ

ـــي تنفيـــذ النشـــاط ملـــن قـــاموا بالنشـــاط : ـــي تنفيـــذ النشـــاط  ثالثـــًا: معـــدل الوقـــت املســـتخدم  ويقصـــد بـــه الوقـــت املســـتخدم 

  فيذ النشاط.تنلألفراد الذين قاموا ب

ــــي تنفيــــذ ا ن للحصــــول عبلــــغ معــــدل الوقــــت املســــتخدم    ســــاعات و  8ــــى دخــــل نحــــو لنشــــاط ملــــن قــــاموا بالنشــــاط مــــن القطــــري

  .القطريات دقيقة للنساء 26و  ساعات 7دقيقة للرجال مقابل  11

ليــــة والتســــوق للنســــاءاملخصــــص وبلــــغ معــــدل الوقــــت  ي ضــــعف عــــدد ســــاعات الرجــــال القطريــــات لألعمــــال امل  نالقطــــري حــــوا

  للنساء). دقائق 4و  اتساع 4دقيقة للرجال مقابل  41و  تان(ساع

 اتسـاع 8مقابـل  نالقطـري دقيقـة للرجـال 19سـاعات و  8وبلغ معدل وقت الدراسة والتعلم ملن قاموا بالدراسة والـتعلم نحـو 

  .القطريات دقيقة للنساء 24و 

سـاعة و  11مقابـل  نالقطـري دقيقـة للرجـال 51و  اتسـاع 10حتياجـات الشخصـية اال بتلبيـة فيما بلغ معدل الوقت ملـن قـاموا 

  .القطريات دقيقة للنساء 42

ي تنفيذ  ى صعيد معدل الوقت  ـى دخـل حسـب الجنسـيةوع  53سـاعات و  7 فقـد بلـغ ،النشاط ملن قاموا بالعمل للحصـول ع

ن و  ليــــة والتســــوق  27ســــاعات و  9دقيقــــة للقطــــري ن ، وبلــــغ معــــدل الوقــــت لألعمــــال امل ــــر القطــــري  28و ســــاعات  3دقيقــــة لغ

ن مقابل دقيق ر القطري 14و  ساعات 4ة للقطري   ن . دقيقة لغ

يــــــة والثقافيــــــة  رف ن مقابــــــل للدقيقــــــة  21و ســــــاعات  5وبلــــــغ معــــــدل الوقــــــت للنشــــــاطات ال ــــــر  47و ســــــاعات  3قطــــــري دقيقــــــة لغ

ن .   القطري
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ي األنشطة املختلفة ، ونسبة األفراد الذين  ي تنفيذ باألنشطة ، ومع قامواالوقت املستخدم  دل الوقت املستخدم 

  النشاط ملن قاموا بالنشاط

  (القطريون)

 األنشطة مجموعات
الوقت املستخدم 
  باألنشطة املختلفة

  نسبة 
  من قاموا بالنشاط

ي    معدل الوقت املستخدم 
  تنفيذ النشاط ملن قاموا بالنشاط

  ساعة  دقيقة  %من أفراد العينة   ساعة  دقيقة
ى دخل  07 53  38  02  52 العمل للحصول ع

لية   03  28  75  02  37 األعمال امل

  08  22  14  01  08 الدراسة والتعلم

  11  18  100  11  18 حتياجات الشخصيةاال 

ية وثقافية   05  21  98  05  17 نشاطات ترف

  01  17  63  00  49 الصالة

  -  -  24  00 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي األنشطة املختلفة  الوقت املست  خدم 

  ن)و (القطري

العمل 
للحصول 
 على دخل

األعمال 
 المنزلية

الدراسة 
 والتعلم

االحتياجات 
 الشخصية

نشاطات 
ترفيھية 
 وثقافية

 الصالة

 مسح استخدام الوقت

ر 2013 ر 2012 - 19 سبتم  20 سبتم
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ي األنشطة املختلفة ، ونس ي تنفيذ  قاموابة األفراد الذين الوقت املستخدم  باألنشطة ، ومعدل الوقت املستخدم 

  النشاط ملن قاموا بالنشاط

ر (  )نالقطريغ

 األنشطة مجموعات
الوقت املستخدم 
  باألنشطة املختلفة

  نسبة 
  من قاموا بالنشاط

ي    معدل الوقت املستخدم 
  تنفيذ النشاط ملن قاموا بالنشاط

  ساعة  دقيقة  %ينة من أفراد الع  ساعة  دقيقة
ى دخل  09 27  61  06  42 العمل للحصول ع

لية   04  14  65  02  05 األعمال امل

  07  56  7  00  25 الدراسة والتعلم

  10  51  100    10  51 حتياجات الشخصيةاال 

ية وثقافية   03  47  94  03  31 نشاطات ترف

  01  29  38  00  28 الصالة

  -  -  24  00 املجموع
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي األنشطة املختلفة    الوقت املستخدم 

ر (  ن)القطريغ

االحتياجات 
 الشخصية

طات نشا
ترفيھية 
 وثقافية

العمل 
للحصول 
 على دخل

الدراسة 
 والتعلم

الصالة

األعمال 
 المنزلية

 مسح استخدام الوقت

ر 2013 ر 2012 - 19 سبتم  20 سبتم
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  : األنشطةمجموعات التعاريف الخاصة ب

 .م ن لحسا ى دخل : يتكون من العمل بأجر، وأصحاب العمل والعامل  العمل للحصول ع

 .لية : تتكون من الغسيل والتنظيف، الطبخ، التسوق، والعناية باألوالد وكبار السن  األعمال امل

 ي امل  دارس، والواجبات املدرسية .الدراسة أو التعلم : وتتكون من الوقت املستخدم 

 . رخاء  االحتياجات الشخصية : وتشمل وقت األكل والعناية الشخصية والنوم واالس

  رفيه : ويشمل وقت القراءة، مشاهدة التلفزيون، ممارسة الرياضة، الرحالت والزيارات االجتماعية.الثقافة و  ال

 
  معادالت استخراج نتائج مسح الوقت :

ي   =  تنفيذ األنشطة الوقت املستخدم 
  ساعة 24ي األنشطة املختلفة خالل ؤهالوقت الذي تم قضا

م األفراد الذين لم يمارسو النشاط نجميع األفراد بم   ف

      

  =  نسبة من قاموا باألنشطة
  عدد األفراد الذين قاموا باألنشطة

  مجموع أفراد العينة

      

ي تنفيذ  معدل الوقت املستخدم 

  اموا بتنفيذهالنشاط ملن ق
=  

ي تنفيذ النشاط   الوقت املستخدم 

  عدد االفراد الذين قاموا بتنفيذ النشاط

  


