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 المدخل
مااا ا دثاادال فلااال للمسااافة فااي م تماال تتااوفر لاال الك ياار ماان المللومااات   فااي  اا ا الم ااا  

 distance-decay سااافة الم تااداعي وتاايريرات   local spaceنت صااد دوا الم ااا  المثلااي 

effects االنت اا   الثركاة وتل علاد ام تمل اتسم بتزادد قدا دليشون فيناس عند الثياة اليومية أل

 . المختلفة  اإلعالمالسردلة و التثودل المباشر لالتصاالت و وسائل  السفروسائل  توفرنتي ة 

التكامال المل اد لل اداة   إلد اإلشااةمفتاحا له ه الثالة من خال   Bo Lenntorpل د قدم 

عاان جارافياة الازمن الموسااومة  أطروحتالالنشااطات ال ابتاة المكااان فاي عالقتاال بعلاد االنت اا  و 

. وماان ’Paths in space–time environments‘ الاازمن  -فااي بيتااات الم ااا   لك)مسااا

من  لألفرادومية الرحالت الي أنماطالمنظوا الدقيق ال ي اكز عليل لملرفة الكيفية التي تتشكل بها 

 أنمااطخال  مسا ماتهم في مختلا  النشااطات داخال المناز  و خااجال . ونااقذ بلاد  لاك تاراكم 

  . فاي  ا ا الم اا  1ليخار  بانمع عاام واحاد د اابق نماو   تاداعي المساافة )دنظار شاكل  األفراد

 اادة .ت صي مينتواب علد ضوء المسائل الملاصرة و النظردات و البيانات االختب إلدسنلود 
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 ن اط االبتلاد
عان ال اداة اللالياة  اان المثاوا السائدة فاي الم تملاات اللصاردة المتايخرة تضام مفا يما

. فالناااس  عبر اااو التاادفق اللااولمي  االتصاااالت ، وتوساايل لشاابكات للثركااة واالنت ااا  المكاااني

االتصاالت عبر مساحة جارافية كبيارة ، وبا لك النت ا  و أك ر في ا أوقاتاوبشكل متزادد د ضون 

 النشااااطات اليومياااة  أنمااااط تايااارت  للم تملاااات ، وكااا لك اإلجمااااليتايااار التركيااار ال ارافاااي 

  دجااوالتدفتار  أنهام  قااداون علاد   فاألشاخا و م االت مختل  طرز الثياة و الثضااة . 

، وعلااد خااع االتصااا  المباشاار شاايء ت ردبااا  باايي، وقاااداون علااد االاتباااط  األماااكنفااي ملظاام 

إلاد اساتخدام وساائل الن ال الساردلة للوصاو   فبإمكاانهم. فاي أي مكاان  شاخ   أيمل  والمرأى

فاي مناازلهم  (ICT) النشااطات حي ماا كانات ، واساتخدام ت نياات المللوماات و االتصااالت أماكن

. اصالة عنهاا الفباا  النظار عان المساافة  أماكن أخارىللثصو  علد مللومات عن نشاطات و 

ب ارب  تالثكادااهم دتفاعلون مل غير م با  النظر عن مواقلهم المكانية . وقد تنتهي م ل   ه ف

ال ارافيا ، وم ايء بادو اللولماة لماا بلاد الملاصارة  و سايناادو ات م تمال بادون ت زئاة  موت

 ناا  انت اا   ان دكاون إمكانياة، ان ت نيات ت اوز المسافة )الم ا   قادمت  أخرىمكانية . بلبااة 

تنتهاي  األحيان. وفي بل   بين األماكن مستمر )ح ي ي وافتراضي  وبدون ان دكون  نا  عائق

دات بنهادة ملاكسة ، مستخلصة ان الم تمل الملتمد شبكة االتصاالت   ه د ضي ملظم ا  ه الرو

اللاب الفياددو شاشات التلفاز و  أمام عن بلضهم  الم تمل ملزولونأفراد  وقتل في المنز  ، وان 

 و الكومبيوتر .

 إمكاناتهااالمتن ال  بااإلعالمفاي الت نياات اللصاردة  ات اللالقاة  أدضاوملروف ومتيصل 

النشاطات. و بمفردات اجتماعية اك ر مثلية و المكان طرز حياة رابتة  النتا  أنماطال اتية الكامنة 

فاي وقات  )مفتوحاة و منلزلاة نشاطات مزدوجة الوجود  أنماط ممااسةالشخ   بإمكانزنا ، اتو

 بإمكاانالكامنة لتلزدز كليهما . وبمفردات جارافياة ،  اإلمكانات، و تمتلك الت نيات الرا نة  واحد 

عن كي  ان   ا الشاد باين شابكات انف ااداة مكانياا التاي اتسامت باالساتخدام  دتساء الشخ  ان 

قاد ارار فلاال علاد  اآلخرال انر لنشاطات الفرددة في االمرن لالماكن ، في جانر ، و خصوصية 

   .الثياة اليومية )الم تملات المثلية ، استخدام الناس للمكان

ان استيلاب   ا التوجل المزدو  وما دصاحبل من شد بين المثلي و غير المثلي موجاود 

 لألبثااالفاي موقال مركازي بالنسابة  أدضاا. و اي  في اللددد من النظردات االجتماعية الملاصرة

 ، بها مل بل  وباألخ الثياة اليومية و التايرات الت نية و الم ا  و المكان . الملنية بية ال اراف

  . دبدو انل من المل و  االفترا  بان ت زئة المسافة تزو  بشكل مستمر

قد تاير بشكل كبيار   ’friction of distance‘ ومل   ا ، فان ملند   ت زئة المسافة  

لكمية في ع د ستينات ال رن الماضي . فما دب ي الناس مارتب ين بمكاان من  ظهواه نتي ة ال واة ا

 الف اادان اللااام لت نيااات الن اال  أوملااين لفتاارة زمنيااة طودلااة اليااوم ال دتثاادد بااالكل  الماددااة للساافر 

التزامات شخصية وو االتصاالت المناسبة . فاالاتباط بمكان مثدد  و مسيلة عالقات اجتماعية ، 

المكاااني .  -، و مااا د ابلهااا ماان ت ااابق فااي التنظاايم االجتماااعي مناال توقاال مااا دو بالمكااان ر ااة  و

 رغبااة فااي المشااااكة فااي مشاااادل  ات ااتباااط مكاااني لااددهم الو ،  إلاادباختصاااا ، الناااس بثاجااة 

مل النشاطات و الم اصد  ان فان الرحالت و السفر دزداد،  اتها ة و ضمن تنظيم ملين . وبال رد 

الزمن والم ا  )النشاطات غير المرتب ة بالزمن  ، فال بات في المكان قد اصبح  المرنة من حيث

تزاداد وصاو  المللوماات ، . ومان مششارات  ا ا التوجال مما كان عليل سااب ا  إلزاماخيااا و اقل 

 أ مياة واألك ارعلاد مواقال النشااطات المختلفاة . وتيرير  لك اللمل وغير ا  أماكنالمناز  و  إلد

ساهلة الوصاو  الكميات  ائلاة مان المللوماات و التساليات  وفراال ما يري قد  إلعالموا ICT ان

 المسااتار  المناااز  . وطب ااا لمسااح ميااداني عاان اليااافلين فااي السااودد ، وجااد ان ملااد  الوقاات إلااد

سااعات عددادة .  إلادوقاراءة الصاث  فاي المناز  دصال  CD لمشا دة التلفاز و سماع الم داع و

التااي تااداخلت بشااكل نسااي ي ماال  اإلعااالماالنت ااا  و االتصاااالت و  أنااواعوكمااا  ااو حااا  جمياال 
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 فبإمكانهاا. عناد م الممااسات اليومية في مشاادل الناس مشكلة تراتبا لالمااكن اجتماعياا و مادداا 

 .  CD أوالم داع  أوفيل التلفاز  ونتابلدفي الوقت ال ي  أخرى بيعما ال يام 

 و البيانات األستلةالهدف و 
دوا  لهاا كاان للمساافة ارار و إ ااستكشااف فيماا من الم ا   و دف الهبل   ه الخلفية ، م ا

 تيرير ااف ادت  إنهاا أوفي الت اوا وال رب وابع الناس ببل  ضمن ال يرة و المثاالت الساكنية 

كماا  او حاا  الم تمال فاي الساودد . والتنظيار الارا ن موجال )الملاصر  ، في م تمل المللومات 

لات عالية ال داة علد الثركة واالنت ا  و  ات صالت و مروناة و تادفق للمللوماات ، الم تم إلد

،  ا أدضاالت اه الملاكس ا تمامالتوسل ال ارافي في استخدام الم ا  و المكان . وسنولي اوك لك 

 آخ دن بنظر االعتباا ال بات المكاني و االست راادة و الت اوا في استخدام المكان . 

    المثلي يمنظتالجيوب جارافية الزمن دفيدان في فهم   ا التوجل : )مص لثان من 

‘pocket of local order’   الاا ي قدماالHagerstrand  و طااواهLenntorp  ومفهااوم ، 

اسااالتل  عنااد كتابتاال Lenntorpالاا ي اكتشاافل   ’the principle of return‘ )مباادأ اللااودة 

د ر ، مشاادل مثددة وحيث دمااسون نشاطات  المثلي مينظتال املية . فالناس دنشتون جيوبا لل

ثميهااا ماان التاايريرات التدميردااة لللااالم الخااااجي . ولتث يااق  لااك فااان دان تن ااز فااي مكااان ملااين 

 أ ادافالظروف الضروادة لتتابل النشاطات و االست راادة من اجل تث ياق  تهييالموااد ت مل و 

بل  االعتبااات فان جيوب النظاام المثلاي تنات  مشاادل  ات صلة بملظم م االت الثياة. وفي 

خموال و رباتا. ومل   ا ، وضمن   ه ال يوب ،  نا  فساثة للمنااواة و التكيا  لتساهيل تايارات 

لتاياارات الخااجيااة فااي البيتااة ل التكياا   السااكان و ال اايم ، وكاا لكب تللااقداخليااة ، م اال ، فيمااا د

أدضاا فيماا مادخالت مان خااجال و اللكاس صاثيح  نفا داةم المثلي دسمح بينظتالمثي ة. ف ير ال

 و الرسائل .  األفكاام ل  واألشياءلناس دتللق با

التصاالت اليومية ا ابلد : ما  ي ك افةوعم ا سشا  مهم دت لر استكشافا  إلدود ودنا   ا 

  خااا  ال ياوب المثلياة   باختصااا ، اإلعاالمالمكاني )بادني ، فللاي و وساائل  هاللناس واتساع

من ك افة استخدام ت نياات اللصار مان  التيكدلسفر و االتصاالت ، واغم لاليومية  األنماطى ان نر

مكانيا بداجة كبيرة .  اسيااات و كومبيوتر و انترنيت و  ات  ن ا  ، فان الم تمل ما زا  مرتب 

قليلاة  لها اكائز اا فاي ن ااط األنماط  ه  أنت ت لك ، فان المشاادل و النشاطات التي  إلددضاف 

ن اطها . فالمنز   و المكان ال ي تماااس  أ مواحد من دلد فان المنز  ، ولبل  ال يوب  .اللدد 

 إلاد. دضااف إلاد المكاان نفسال و ب لك ترتبع بها مبادئ اللودة ، فيل اللددد من المشاادل الفرددة 

ليومياة ، علاد عظيماة لملظام النااس فاي حيااتهم ا أ مياةان ت زئة المساافة ماا زالات  ات ف لك ، 

المساتودات  إلاددلتمدون علد غير م ودلملون كلوائق مخفية لتدفق غيار م  أشخا  نا   األقل

 إدااكهاامالناااس ، وكاا لك دفلاال  حركااة حردااة ثااددغير ااا . فااللتزامااات االجتماعيااة ت أواللالميااة 

  األفاراد لكاتهم البدنية . فثواجز الزمن ال ارافي من تزاو  و توجيل و طاقال مسااالمثدود و قدا

 بكامال اإلد ابيااتلفارد ا من المستثيل ان دتمتل،  متبادنة لل وب ر  تالزمن  -مساا الم ا   أو

 االفتراضية . أو، سواء من الناحية الفللية  اللصردة الت نياتلل و الفر  التي وفرتها 

ولااايس توجهناااا لتوضااايح ال انااار النظاااري لهااا ا الموضاااوع ، بااال مواجهاااة مختصااارة 

ات النظردة م ابال بياناات اختبااداة قصاد تساليع الضاوء علاد اللملياات الفللياة واع ااء لالعتباا

. وسنوضااح  لااك  لوتضاامينات المسااافة  ت زئااةمفهااوم  لبلاا  المششاارات عاان الملاااني ال دداادة 

تفاصايل التل ياد واللالقاات  سايتم مناقشاة ت ردبيا وبمستوى عام باستخدام بيانات عان الساكان ، و

 جملت عن ساكن مفرد . علد ضوء بيانات

البيانااات عاان السااكان ماان مسااوحات عاادة جاارت علااد المسااتوى الااوطني تلنااد   أخاا تو 

باسااتخدام اللينااات للوقاات ، وللمللومااات و ت نيااات االتصاااالت و الن اال . وقااد اسااتخدمنا وبلمااق 

ق وابان مرا ا  واألب أالم، وقد اخترنا عوائل مكونة من  1996بيانات عن الساكنين جملت عام 

 األسارة أفارادو طفلين دون سن اللاشرة دليشون في مدن متوس ة الث م في السودد .  رالال مان 
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. وكل عائلة تمتلك سيااتان   1996وليوم عمل عام  األسبوعدثتفظون بتس يل دومي لل لة نهادة 

 بالشبكة الدولية )االنترنيت  .   ااتباط وحاسبتان و 

 المنز  ك ير ائيس للتنظيم المثلي
 كان السااودد اليااوم قااد ت اااوزوا المسااافة ال ارافيااة ، عمرانيااا باسااتخدام ت نيااات الن اال ساا

و فرضيا باستخدام ت نياات المللوماات و االتصااالت المباشارة ، ولا لك ف اد انتفلاوا مان الخادمات 

البلياادة . وماال  اا ا ، مااا زا   نااا  ناااس ماارتب ين بااال واا ال ارافااي فيمااا  األماااكنالم دمااة فااي 

اساتخدام الكومبياوتر ، وشاخ   أوللثصو  علد الا اء و مكان للنوم  األساسيةنشاطات دخ  ال

 ساياقات نشااطات  إلادكماا دتوقال . وعنادما دنظار  أوكما درام ،  األمواما للتلاون حي ما ال تكون 

علد المساتوى الادقيق والتفصايلي ك ازء مان عملياة الثيااة المتصالة فاي اليومية و مشاادل الثياة 

فاي حيااة  المساافة أ مياةو الم ا  ، فان ضوء جددادا مهماا دضايء دوا ال باات المكااني و الزمن 

 .  فيل الناس . ول لك سنلد المنز  ك ير جو ري للتنظيم المكاني حيث د ضي الناس ملظم الوقت

   1جدو  ) 

 األماكن \النسبة المتودة للوقت الم ضي في مختل  المواقل 

 المكان \الموقل 

 20ر السكان بلم

 سنة 64 –

 الملد  اليومي

 اللائلة )س 

 أدام األسبوع نهادة األسبوع

 64.6 89.5 62.6 في المنز 

 - 4.2 1.0 المثيع الم اوا للمنز 

 - - 0.7 المنز  الردفي

 32.4 0.3 18.3 الدااسة \مكان اللمل 

 - - 3.6 زدااة اآلخردن في منازلهم

 0.9 3.3 6.9 أماكن أخرى خاا  المنز 

 - - 0.1 مشسسات

 - - 0.5 خاا  البلد

 2.1 2.7 5.7 السفر

 - - 0.7 غير ا

 100.00 100.00 100.00 الم موع

Sources: Population data from Swedish National Time Use Survey, 

1990–1991 (SCB); household  data from a Pilot Household Time Use 

Survey (SCB, unpublished). 

 

المنز  ك ير للتنظيم المكااني د ار ان تفهام و داتم ت صايها ت ردبياا مان خاال   أ ميةان 

 استكشاف است ماا

المنز  ك ير للتنظيم المثلي قد دفهم و دت صد ت ردبيا مان خاال  استكشااف ،  أ ميةان 

ال ايم م ال ، النشااطات وماا توحيال مان اساتهال  ، المن ازات المتث  اة ، المواقا  و التوجهاات ، 

و كاال مااا دصاااحر المنااز  . وساانبر ن علااد  لااك ماان خااال  عاار  الوقاات  األحااالم،  األساسااية

المشاااادل التااي  أنااواعو  األخاارى األماااكنماال الوقاات فااي  تاالم اانوالمسااتار  فااي المنااز  فلااال 

 دشتركون فيها في المنز  . 

ح فاي ان الوقت المساتار  فاي مختلا  المواقال مان قبال ساكان الساودد بشاكل عاام موضا

دوضاح الوقات عناد الليناة  األدسار  ، بينماا اللماود 1اللمود ال ااني مان اليماين فاي ال ادو  اقام )

المختااة . وان تراكم الوقت لكل موقل دل ي وزنا للنشاطات التي تمااس في المنااز  . فالساكان 

دضااف  في البيتاة المثي اة بال مباشارة . أوعموما دمضون حوالي رل ي الوقت اليومي في المنز  
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حاوالي خماس سااعات الياوم . لا لك ال  تيخا اللمال  أمااكن لك ، فان النشااطات التاي ت ال فاي  إلد

للتنظيم المثلي ال ي دفار  تنظيماا علاد  أساسيينغرابة ان المنز  ومكان اللمل دشكالن جيبين 

 األقاااب أو األصادقاء. وقضاء بل  الوقات خااا  المناز  ، م ال زداااة  األشخا حياة ملظم 

 ديخاا ماان الوقاات اليااومي ، بينمااا الوقاات المسااتار  فااي الساافر  %10ي منااازلهم ، دثتاال حااوالي فاا

 من الوقت ، أو ساعة و عشرون دقي ة . %6حوالي 

تخفي عاددا مان  فإنها وبالتيكيد  ه المللومات استندت علد بيانات تراكمية غير مش بة ، 

ت اوز ااا ، ممااا جلاال ماان المسااتثيل  تاام األفااراداللواماال واللالقااات ال و ردااة . فالصااالت بااين 

في اللمال . دضااف  أوسواء في المنز   األشخا التثدال عن اللالقات الموجودة و التفاعل بين 

كلياا . ولام  أ ملاتوقات قاد  أي لك ، فان سمات كل حالة و مكاان )أدان ، متاد و كيا   وفاي  إلد

ساانة فاااك ر  . وكااان اليااوم  65ماان عشااردن ساانة  وال المساانين ) األقاالدشاامل المسااح ال الشااباب )

 .  األسبوع أدامالم صود  و اليوم االعتيادي ، ل ميل 

ساكن واحاد واساتخدامهم  أعضااءوال رد ة ال  ادة لتلزدز الصاواة  اي باالتركيز علاد 

علاد التاوالي . وعلاد  األسابوعاللمال ، وخاال  ع لاة نهاداة  أدااممليناة  خاال   أمااكنللوقت في 

تزداد  بيعمااامان اللائلاة المختاااة  أعضااءله ه الدااسة وجد ان رالراة المستوى التفصيلي الدقيق 

 أيعن عشر سنوات تمضي وقتا دفو  الملد  بك ير في المنز  . و  ا صثيح با  النظار عان 

وااء  لك وتساليع  األسباب. وم ل   ا االختالف ال دفاجتنا ، و  دفنا كش   األسبوع أدامدوم من 

ملينة و نشااطات تمااساها  بيماكنالمنوع لللالقات التي تربع الناس  الضوء علد الشكل المل د و

اعاداة حياث  إلادان  ناا  طفلاين بثاجاة  األسابابنسبة كبيرة مان النااس دومياا . واحاد مان  ا ه 

 لاك ،  إلادد وماون برعاادتهم . دضااف  اآلخاردن األسارة أفارادعندما ال دكونوا في الثضانة فان 

غيار قصاير لنشااطات تماااس فاي المناز  . كا لك ، وم ااناة مال فان المرا  ين دخصصون وقتا 

دلملاون لكسار  األسارةالبالاين في  األشخا اللمل ، فان  وأماكنالوقت المستار  في المدااس 

 الصااا في دوا الثضانة . واألطفا الدوام الرسمي ،  أدامعيشهم ، والمرا  ين في المدااس في 

سااكنين مختااادن  أعضااءن قبل الناس بشكل عام ومان قبال ان قضاء الوقت الواسل في المنز  م

 المسافة   لت زئةكلينات حفزنا للت صي عن دوا المنز  ك ير  ي سيادة للتنظيم المثلي و كمنت  

المشاادل التي تدفل الناس لتار  المنااز   أنواعمركزي في   ا الموضوع  و الفر  بين 

مشاادل حيااتهم  إن ازدن دشتركون في المنز  قد قراوا ال  األفرادو تلك التي تن ز فيها . فملظم 

الكباارى  ، )الب اااء واللاايذ ماال بلاا   ، واسااتخدام المنااز  لممااسااة وظااائ  متلااددة ، مشاابلة 

ببسااطة ال  إنهااجيابهم الخاا  بهام للتنظايم المثلاي .  أوجادوابسلسلة من الرموز والملاني . انهم 

ملتااددن علاد التواجاد فيهاا .  أوست رون فيهاا مشقتاا د أفرادتلمل ل مل  أوتلمل كمث ات تثتوي 

 أعضااءمركزدة ، ع د لتلزداز ، وتثودال واتخاا  ال ارااات و تاربع باين  أماكن،  األقلعلد  إنها

ومتاد وكيا  . فاالمنز   أدانالسكن ، ودنلكس   ا في النشاطات والمشاادل المن زة و مال مان و 

   ، ودشااكل مشاااادل الثياااة ) اللنادااة الشخصااية ملنااي فااي جمياال النشاااطات اليوميااة ، تشخاا   نااا

تشااكيل  إعااادة، الماار  ، المساانين و الملااوقين  ، واعادااة الساااكنين ، وانلكاااس و  األطفااا و 

، الن ال ، تهيتاة ال لاام وانتاجال ، اللمال و النشااطات المداساية . وجميال  ا ه النشااطات  األشياء

 تركة والتلاون في النشاطات . تت لر مناز  فاعلة تخدم كمكان لالتصاالت المش

و المتثركاة ماان ناحياة مختلاا  مكانيااا سانناقذ تتاابل و تكاماال نشااطات الساااكنين ال ابتاة 

   فان ملاد  الوقات المساتار  د لال مان التل ياد 1البيتات . وباستخدام البيانات الواادة في جدو  )

 إنهالمتداخلة المهمة . ومل   ا ، و مثتودات الثياة اليومية لداجة تختفي فيها الصالت اللالقات ا

ال تختفي من الثياة الفللية ، ل ا فان ف دان الت ابق بين االرنين دصالر عملياة حسااب تل اد الثيااة 

اليومية باستخدام م ل   ه الملدالت . وطرداق واحاد لت ااوز  لاك  اي باساتخدام مفاا يم جارافياة 

لمشاادل  ، البيتات ال ارافية ، البيتة االجتماعية، الزمن )بيتات النشاطات ، البيتة اليومية و بيتة ا

كن ااط مرجلياة و جميلهاا تارتبع فاي المكاان زمنياا .  األفرادالبيتة الت نية  ات اللالقة النها تلتمد 

لللائلة المختااة . وجميل  األسبوع  توضح   ه البيتات من دوميات ع لة نهادة 2في الشكل اقم )
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الموضاثة .  األحاداالاتبتها الث ي ية في الازمن ول ميال  إلدلشكل دشير ان ا أيالبيتات تتابلية ، 

 أينشاطاتها بدون  إلن ازرنائية كل حدال ، و  ا مهم حين ت صي فر  الناس  إلدودشير الشكل 

 شيء و جلل المكان  ادئ لتركيز االنتباه . أي أوتدخل من البل  

في المخ اع حياث  لألباط اليومي الموجل نثو النشاط دوضح بيتة النش األفرادان مسلك 

دم ل فتات النشاطات السابل لمشااادل الثيااة . و فتاات  xالزمن اليومي و المثوا  yدم ل المثوا 

 ، االعتناااء بالساااكنين ، التفكياار  باااآلخردنالنشاااطات  ااي ، االعتناااء باا ات الشااخ  ، االعتناااء 

المداسة . والخاع اللماودي  أوات اللمل ، السفر ، تهيتة ال لام وانتاجل ، واخيرا نشاط اإلبداعو 

 إلاددشاير  األف ينشاطاتل ، بينما الخع الرفيل  األبالسميك في مخ ع المسلك دلر  متد دن ز 

،  األب)الساعة صفر عند النوم ، رم دانه   األسفلآخر . والمسلك دبدأ في  إلداالنت ا  من نشاط 

الزمن )جميلها في فتة الرعادة ال اتية  قبل ان لين ز مهام النظافة الصباحية و دستردح لبر ة من 

وبلاا   األطباا الثاساوب ، وداسال  دهياي  . بلااد  لاك اإلباداعد ارأ الصاثيفة )فاي فتاة التفكيار و 

، ودلاود بلاد ا  األعماا مكان عملل ، لي وم بابل   إلدغسيل المالبس . رم دنت ل بالسيااة  أعما 

، والوقات  األبالتاي زاا اا  األمااكن أناواعال ارافياة  ةالبيتاالمنز  ، و ك ا دواليك . وتشير  إلد

الم ضي فيها وما  ي وسائع الن ل المستخدمة .  الوالد في المنز  ، انت ل باستخدام السيااة لللمل 

وعاد بها . وبلد ساعتان من النشاطات داخل المباني د  ر خااجها ، ومن البيتة اليومية نرى ان 

 ال يران . إلدتثدال السيااة مرتبة ونظيفة ، ود

فااي الثوانياات ، ود ااوم  األراااال إلاادحيااث دنظاار  األسااوا  إلاادوبلااد  لااك دنت اال بالساايااة 

ال ااادم .  واألساابوعباابل  المهااام المصاارفية وماان راام دتسااو  الخضاارة ودشااتري طلامااا لللشاااء 

تاال ناوع ماان الت نيااات دتلاماال فااي حيا أي، وماال  األبوتلار  البيتااة االجتماعيااة والت نيااة نوعيااة 

. تسااعدنا  أعمااا موبمختل   أسرتل أفراداليومية . فم ال ، فانل في ساعة الراحة جلس مل جميل 

فااان  أدضاااو الناااس والت نيااات . ولكاان  األماااكن اا ه البيتااات لمناقشااة ف ااع النشاااطات المباشاارة و 

 وإنهاا أدضاانشاط  و جزء من )بيتة المشروع  . وان تتابل و ب اء و التدخالت مهماة  أيمشروع 

 في الاالر عوامل مهملة توحيها بل    ه البيتات .

 تكامل النشاطات ال ابتة والمتثركة في المنز 
وحادة اللائلاة .  إلداماةالمشاادل مشتركة و بشكل مكرا فاي المناز   او وسايلة  إن ازان 

ان ن از فاي جيار مثلاي التنظايم ، م ال المناز  ، طالماا تكون ابسع عنادما تفاللددد من المشاادل 

اللددد من الموااد مخزونة  نا  وبتنظيم مناسر للمشاادل  ات الصلة . وفي اللددد مان الثااالت  

 فان نشاطات المشاادل تصبح سياقا اوتينيا بلد فترة من الزمن .

ومن وجهة نظر الناس ، فان نسبة عالية من الوقت المستار  في المنز  دكون بنشاطات 

  . ومالحظااة 2ت التسااو  و تناااو  ال لااام )دنظاار جاادو   ات عالقااة بالساااكنين ، م اال احااال

المناز   أعماا فاي  أوقاتااتراكمية مهمة افرز ا المساح  اي ان النسااء فاي الساودد ماازلن د ضاين 

وقات  إلاداك ر من الرجا  ، و  ا اغم التوجل لت ليل الفاصلة بين ال نسين . والثا  نفسل بالنسبة 

للسااكنين كانات متسااودة ت ردباا باين  بيعماا نشااطات تارتبع التسو  ، بينماا كاان وقات االنت اا  ل

آنفاا ، فاان مل ياات مهماة قاد ح بات نتي اة م ال  ا ا التثليال ،  أشايرال نسين . ومل   ا ، وكماا 

 الساكن وكا لك صالة الارحالت  أفارادوعلد وجل الخصو  تتابل النشاطات ، وت سيم المهاام باين 

 و السفرات بنشاطات المنز  ال ابتة .

الساكن ، وكا لك االنت اا  الاداخلي والخاااجي سانلتمد  أفارادن اجل ت صي التلاون باين م

ل ميال السااكنين ، وعلاد وجال التثدداد : تهيتاة  األسااسملني بما عرف بالمشروع  اتفصيلي م اال

فااي البيتااة  واإلناااالال لااام .  وساايلمل الم ااا  للتوضاايح التفصاايلي عاان اسااتخدام الاازمن للاا كوا 

اللشاااء  لللائلااة المختااااة . ودن ساام  إعاادادلسااكن . وساانتفث  تضاامين مشااروع  االجتماعيااة ل

نشاطات ،  ي : شراء ال لام ، تهيتة ال لام ، تنظي  طاولة ال لام و غسل  أابلة إلدالمشروع 

مان د اوم  موضاوع  ، ودب اد أعاالهالصثون . و ا ه النشااطات د ار ان تن از بالتتاابل الما كوا 

 واألب أالملك كيفية ال يام بها . تكونت اللائلة المختاااة مان  عائلية ، وك بما ا من نشاطات مسيلة
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و مرا ق جميلهم سا موا في مشروع اللشاء ليوم السبت . الوالد اشترى ال لاام مرتاان فاي  لاك 

  دقي ة للشراء ومان رام 50) أمضد 14.00  ، في الساعة 2اليوم ، وكما موضح في الشكل اقم )

غسل الصثون . و ناا ت سايم  واألبطاولة ال لام  ا. أالم واالبن نظفرة ال انية في الموقتا قصيرا 

كال مااا فااي الم اابع ، وبلااد انتهاااء عمليااة  أالم األب األو لللماال فااي مشااروع دااوم الساابت . فااي 

مرة.  أو السو   إلد   ابلعند  أساسيةقد نسي شراء مواد  األبال هي ولبل  الوقت اكتشفا ان 

لشرائها . والنهم دملكون سيااة فليس  نا  تردد لل يام ب لك .  أخرىالسو  مرة  لدإل لك ف د عاد 

ان داتم  أو،  األولادان دكاون اك ار حرصاا فاي المارة  األبلم دكونا دملكان سايااة فاان علاد  لو و

واالبن لياوم  أالم األب  ميخو  من دوميات 3ال هي بشيء من االبتكاا و المرونة . والشكل اقم )

 . لشاءال إعدادلتوضيح مشروع  السبت

  دقي ة كان عليال ال ياام بلمال ماا علاد 20وبلد حوالي ) 16.00بال هي الساعة  األببدأ 

الثاسبة ، واالتصا   اتفيا . ولما كان دلمال لثساابل الخاا  ، فاان فتارات قصايرة مان نشااطات 

ال لاام . وبلاد ان  ادإعاد ات ال ابل الخصوصي ، م ال  األخرىالثاسبة قد انزل ت في المشاادل 

ال هاي ، وبلاد وقات لايس بال ودال اكتشا  انال نساي شاراء ماواد  إلادالمكالمة الهاتفية عااد  أنهد

مثال باائل  إلادالتسو   لك الياوم . لا ا ف اد اخا  السايااة  إلد   ابلال لام عند وجبة مهمة العداد 

عملياة ال هاي . وارنااء  المناز  ، ليلااود اساتكما  إلادالخضرة واشترى الم لوب من مواد وعاد 

 عملياة طهاو ال لاام ،  أنهادالصاااا . وبلاد ان  أطفالالعملية ال هو كان دسر  الوقات لللار مال 

ان ملظم وقتل كاان فاي المناز    إلدفان البيتة ال ارافية تشير  ،و تناو  اللشاء و غسل الصثون 

ال لاام فاي  إعاداددما بادأ التسو  لوقت قصير . وتلر  البيتة االجتماعياة انال عنا إلدوانل   ر 

التسو  اخا   إلدالساعة الرابلة كان وحده في الم بع ، والتث ت بل زوجتل الح ا ، وعندما   ر 

 عائلتل كل الوقت .  أفرادالصااا وبلد الساعة السادسة كان مل  أبناءه أحدملل 

لمل بادأت ال أنهتمنهمكة في عمل علد حاسبتها ، وبلد ان  أالمفي الساعة الرابلة كانت 

ال لام . وقامت ب لك حتد توقفت للادم وجاود بلا  الماواد ، وانتظارت زوجهاا حتاد عااد  إعداد

بالمواد لتلاود ما بدأت بل . وقبل تناو  اللشاء قرأت الصثيفة اليومية ، وبلاد ا تناولات اللشااء ، 

تتثادال ، ولكان  و نظفت طاولة ال لام ، و ييت الثلودات و تناولتها . وقبل الساعة ال امناة كانات

 األسارة أفاراد أحادكانات تتثادال مال  بينهاامل من   ومن البيتة االجتماعية و الت نية دمكنناا ال او  

، الثالااة  األساارة أفااراداك اار ماان  أوساانوات . فااي ملظاام  اا ا الوقاات كاناات ماال واحااد  9بلماار 

و خاال  السااعة الراددا إلاداالست نائية كانت عندما   بات لتهيتاة الفارال للناوم . وكا لك اساتملت 

في المنز  ،  بينها، واستخدمت الثاسبة لبل  الوقت . ومن البيتة ال ارافية دمكننا ال و   األولد

 داخل جداانل ، كل الوقت .

  اار المرا ااق دللاار بدااجتاال الهوائيااة فااي الساااعة الرابلااة ولشااراء بلاا  الثلودااات . 

من قبل والددل . وبلد  لك سااعد م ، رام  ان دعي إلدبالثاسبة  أللاباالمنز  للر  إلدوعندما عاد 

الساعة ال امنة . ل د قضد ملظم  إلدتناو  اللشاء ، ونظ  ال اولة و تناو  الثلودات وب ي ملهم 

 إعادادالوقت في المنز  عدا حوالي نص  ساعة علاد الدااجاة والتاي قاام بهاا لوحاده . ساا م فاي 

 ال اولة و شاا  اللائلة في   ا المشروع .و نظ   األسرة أفرادال لام مل والددل ، واكل مل 

من منظوا   ا اليوم لللائلة المختااة فان مبدأ اللاودة قاد توضاح بشاكل جياد ، مان خاال  

التااي انزل اات فااي المشاااادل  األوقاااتساايادة المنااز  ك ياار للتنظاايم المثلااي . وماان خااال  تفثاا  

بلاد فتارة قصايرة .  إلن از اا المشااادل حياث تمات اللاودة إن اازفان  لك لم داشرر علاد  األخرى

والسااتخدام الفاار  المتاحااة التااي دمكاان ان  األساارة ألفاارادوبسابر تااوفر وسااائل الن اال الشخصااية 

المشااادل ال اااي  أوتن ز في المنز  . ولكنهم لم دتركوا المنز  بدون سبر  ي عالقة برغباتهم 

 تنفي  ا .

ال دلني انال مان الضارواي ان  األسرة أفرادو نا فان وجود فر  لتر  المنز  من قبل 

د وموا ب لك . ف بل المااداة قيموا غيابهم عان المناز  و مساا متهم الفردداة فاي مشاروع مشاتر  

خ اي وقال بال  او ، وآلن  إصالحالتسو  رانية فللية  إلدان دلود  لألب. ف د كان مهما  األسرةمل 
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. و ناا سابر بسايع و باددهي  مثال قردار مان المناز  إلادالوقت المتاح قصيرا ف د اجبر للا  اب 

 . وتيريراتهاالمسافة  إلدلللودة 

   3شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

  2جدو  )

 سنة  60 – 20الوقت المستار  في قضاء األعما  عند الساكنين في السودد بلمر 

  1991 – 1990والتايرات الثاصلة عن عام  2001 – 2000عام 

 ال نس الملد 
عمل  نالزم

 الساكنين

شراء السلل 

 والخدمات

وجبات 

 ال لام

تن الت  ات 

 صلة

م موع 

 الساكنين

 نساء
 0.29 1.24 0.30 1.57 ساعة

 1 - - 32- الفر 

 اجا 
 0.26 1.18 0.21 0.57 ساعة

 1 7 - - الفر 

مسا مة 

 المشتركين

 نساء
% 95 55 99 64 

 1 1 5- 1- الفر 

 اجا 
% 78 43 97 58 

 1 1- 4- 4- الفر 

المسا مة في 

 النشاط

 نساء
 0.45 1.24 0.53 2.02 ساعة

 1 8 5 32- الفر 

 اجا 
 0.44 1.20 0.48 1.12 ساعة

 - 8 4 4 الفر 

Swedish National Time Use Survey , 1990-1991 and 2000-2001 

   4شكل )

   مخ ع األب
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 نمخ ع االب

 

 

   4شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنز  وحركة ال سم و ت زئة المسافة
الم ااا  الموجااود فااي الم تملااات الملاصاارة دباارز فااي الاالاار علااد  -ان ضاااع الاازمن 

و الدولياااة و اللااالم ، ودفتااار  اناال دلمااال علااد مساااتوى الثياااة اليومياااة .  اإلقليميااةالمسااتودات 

ائل الن ل السردلة )السيااات ، م ال  فان ملظم الساكنين قد تمادد وتداد يا ونتي ة التكي  مل وس

نمع احالتهم لما بلد حدود البيتة المثلية . وقد ربت  لك من خال  بيانات عن الساكان والتايارات 

  . فاي عاام 4لها . )دنظار شاكل  أساساللتوزدل المكاني للرحالت التي تلتمد المنز   األمدال ودلة 
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 كلام ،  5عان  تبلادلمساافة ال و مان المنااز  مثلياة المن ل اة مان الارحالت   %66كانت ) 1078

  علد %36  و )%61  ه النسر ) أصبثت 2001في عام و كلم . 2  لمسافات ضمن %42و )

 -نشاااطات الالتااوالي . ان التوساال المكاااني للنشاااطات خاااا  المناااز  جاااء نتي ااة التكياا  لاانمع 

اك ار للتن ال  أوقاتااان النااس دخصصاون  ا ا افة ، ودلناي مكانية و التراخي في خصاو  المساال

 إلداك ر خاا  المناز  . ومل   ا فان تراكم البيانات تاادخيا دشير  أوقاتوالسفر ، ول لك دب ون 

نوع من االست راا الزمني في خصو  االنت ا  البدني علد مستوى عماوم الساكان )دنظار شاكل 

عموماا ، حياث د ضاين سااعة دومياا فاي الرحلاة للمادة مان   . و  ا االت ااه واضاح عناد النسااء 5

 ، بينما  نا  ت لي  طفي  في زمن الرحالت عند الرجا  . 2001 - 1978

فان طو  الرحلة اليومية للموم السكان قاد ازدادت بشاكل  2001 - 1978عموما ، للمدة 

  . وقااد 6شااكل  النشاااطات اليوميااة )دنظاار إلااد أماااكن كبيار مششاارة م اااالت النشاااط و الوصااو  

كانت نسبة التاير كبيرة عند النساء م اانة بالرجا  ، وللل   ا دلكاس زداادة مشاااكة النسااء فاي 

 قوة اللمل ، والتايرات في اللالقات في الم تمل السوددي .

ان توافاق رباات كمياة ووفي الفترة الزمنية نفسها ف د ازداد عدد السيااات بثوالي ال لث . 

 إلادي الرحالت اليومية علد مستوى عموم السكان و تثسان ساهولة الوصاو  الوقت المستار  ف

 اساتخدامهم للوقات الفاائ فاي فاي م اا  عمال النااس ولايس كانات وسائل الن ل دلني ان الزداادة 

خاصة  وبي مية،  اآلخر. وبال انر  االنت ا  لنشاطات ال ابتة المكان عندما تزداد سرعةا لممااسة

، فان الزدادة في الوصو  ال ارافي و طو  الرحلة اليومية للسكان عموما في م ا    ه الدااسة 

لم دشرر فلليا علد م موع الزمن المستار  للنشاطات ال ابتة المكان في جيوب التنظايم المثلاي ، 

 م ل المنز  .

وعلاد المساتوى  األفرادومل   ا ، فان الملد  التراكمي للمسافة الم  وعة دوميا من قبل 

تلاار  كميااة الكيلااومترات التااي دنت لهااا  إنهاااللسااكان لاام تيخاا  بالثساابان مباادأ اللااودة .  ياإلجمااال

مالحظااة ان ملظاام  أدضااادوميااا ، و ااي تلكااس التوساال المكاااني للم تماال الاارا ن . ومهاام  األفااراد

. نتي اة  لاك  األخارىمنازلهم للنوم و تلبية االلتزاماات  إلدالناس ال د  بون بليدا ، انهم دلودون 

دم اال نصاا  المسااافة الم  وعااة دوميااا . وفااي الث ي ااة ، فااان ال يمااة الوسااي ة  األفلااا ن م ااا  فااا

الناس ما زا  مثادودا  إليلان ما دصل  إلدكيلومتر دوميا ، مشيرة  8حوالي  ي لم ا  الفلل   ا 

 ومتوقل . 

الااد   ، فالو7اللوائاال المختااااة للدااساة )دنظاار شااكل  إلاادتوضاايح  اا ا بااللودة  وبإمكانناا

شراء ما دثتاجل من مواد لل بع عنادما انهماك مال زوجتال فاي مشاروع ال لاام .  إلدف ية بثاجة 

 إلادواللاودة بسارعة  شاراءهباائل الخضارة المثلاي )ال ردار  ، ل لار ماا نساي  إليالفمهم بالنسبة 

المنز  الكما  عملية ال هو . م ا  آخار مان اللائلاة دوضاح الصاراع باين النشااطات التاي ت ا ب 

التي تدفلهم للب اء في المناز  ، قدمها ابنهم المرا اق .  األخرىناس خاا  منازلهم و النشاطات ال

. وجزئياا احالتال علاد  أصادقاءهفلددل ا تماام ائايس ددفلال خااا  المناز  ، للار كارة ال ادم مال 

دااجتاال الهوائيااة و التاادادر علااد كاارة ال اادم ، فاناال د ضااي ملظاام الوقاات داخاال المنااز  ، و لااك 

 أخارىفاي الثاسابة . ومال  ا ا ف اد ساثر خااا  المناز  لمارة  أللابااملظام الوقات دللار  اءهقض

المنز   إلدلشراء بل  الثلودات ف  ر علد دااجتل الهوائية من الثانوت ال ردر . وبلد عودتل 

واالبان  األبكاال  األم لاةحلوداات . فاي  ا ه  ديكاللسااعة دللار و  أخارىالثاسبة مرة  أمامجلس 

المختاااة كليناة  األسارة أعضااء، فان  اإلجما نز  استكماال لمشاادل بدءو ا  نا  . في تركا الم

 أماكنال تتسو  من  أنها إلدلتن ل ، مشيرة لار  امن الوقت الكلي  %2قضت وقتا قليال حوالي 

ا الهوائياة بينما ودااجتالمسافة ابلد من ابنال  إلدلددل السيااة ل لك   ر  فاألببليدة عن المنز  . 

 في المنز  طوا  اليوم . أالمب يت 
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  5شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6شكل )
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  7شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

  8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنز  واالنت ا  الفرضي و ت زئة المسافة
ع من خال  االنت ا  البدني للساكنين ، فلبر الل د ان التالال الد المنز  لم دتم تثددل ف 

الماضي توسلت النشاطات التي وفرتها اجهزة االنت ا  الفرضي م ل وسائل االتصا  عن طردق 

الكومبيوتر و االنترنيت و الهات  الن ا  والتي غزت البيت السوددي بشكل واسل . وقد استفاد 

اقل من  1997، اضافة الد النفا دة البدنية . ففي عام الناس من   ا التالال الت ني الد منازلهم 

من سكان السودد لددل اتصا  بالثاسبة و مرتبع باالنترنيت في منزلل ، بينما في عام  20%

  . و سهولة الثصو  علد الهات  الن ا  و 8  )دنظر شكل %65وصلت النسبة الد ) 2001

.  1997مستوى المرتفل ال ي كان عليل عام ، و  ا بلد ال 2001الكومبيوتر في تزادد حتد عام 

سنة لددهم  25 - 15  من السكان باعماا %90و  ا صثيح جدا بالنسبة الد الشباب ، فثوالي )

. وبم اانة السكان ال دن لددهم سهولة الوصو  الد السيااات ، فان  2001  ا التسهيل عام 

، مما دلني ان ما زا   نا   ما زالت غير مشبلة 2001في عام   ICTسهولة الوصو  الد 

 امكانية لزدادة كامنة لن ل المللومات . 

ان اللالم الواقلي ونتائ    ه التنمية ما زالت مختلفة علد المستوى النظري . فم ال ،  ل 

ان المسافة ال ارافية و فيما ا ا كانت النشاطات المرتب ة بالمناز  قد توقفت تداد يا عند مسيلة 

 onlineبك افة ، ودكونون علد الخع  ICTاس   فاالشخا  ال دن دستخدمون التفاعل بين الن

بشكل متصل او شبل متصل لددهم الفرصة للليذ و اللمل والللر مل م تملات فرضية حي ما 

دثبون . فالناس بامكانهم اد اف الفرصة ليكونوا اك ر رباتا و ان ا  الرحالت غير الضروادة ، 

ليكونوا اك ر قداة لالنت ا  ال سدي . ت ردبيا ، ما زا   ICTاسخدام وبال انر االخر بامكانهم 
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غير واضح المدى و اجواء الثياة اليومية  النف اات المللومات في الم تمل من حيث النشاطات 

البليدة عن المنز  او   زدادة في النشاطات التي تمااس في المناز  ، وبه ا تكون اك ر رباتا 

 مكانيا . 

نسبة له ا السشا  ، ادن دفضل الناس قضاء اوقاتهم بينما درتب ون و  م ومركزي بال

فرضيا  م في تن ل عبر الت نيات الثدد ة ،  ل في المنز  ام مكان آخر . ومهم جدا ادضا  الد 

مستوى دمكن لالتصاالت وجها لوجل ان تستبد  باخرى افتراضية ، وما  و المدى ال ي تثل بل 

ات التي تمااس في المناز  ، م ل مشا دة التلفاز . دضاف الد  لك ، مثل النشاط ICTت نيات 

نمع  ICTمن المهم مناقشة المدى ال ي توسل بل شبكة االتصاالت الثدد ة المستندة علد ت نيات 

االتصاالت ال ارافي للسكان . فدااسات السكان تشير الد ، علد سبيل الم ا  ، ان صواة 

 ا  تتشابل مل اتصاالت الهات   ي الخع ال ابت ، وان صواة االتصاالت بواس ة الهات  الن

  . والتفسير  نا ان وسائع 3المسافة للبردد االلكتروني مشابهة للبردد االاضي )دنظر جدو  

 االتصاالت ال دددة عززت ال ددمة ولم تاير من انماط االتصاالت . 

انت تمتلك خع انترنيت في ، فانها ك 1996وبياناتنا عن اللائلة المختااة كلينة عام 

المنز  و لك الن االب دلمل لصالثل وبثاجة الد الشبكة الدولية الغرا  اللمل . ومل   ا ، ال 

دوضح الوقت  4دمكننا ت ردر بالضبع الوقت ال ي دستخدم بل الشبكة الدولية دوميا . جدو  اقم 

ر حيودة واستخداما للثاسبة في ادام المستار  الستخدام الثاسبة له ه اللائلة . واالبن المرا ق اك 

الل ل ، ود ضي حوالي ست ساعات . فهو ملني بللر االللاب ، وطالما ان الثاسبة تلود الد 

اللائلة وانها في غرفة مشتركة ل ا فانل دشتر  مل االخردن من افراد االسرة . واالم تستخدم 

بن خمس مرات . وكل مرة دكون الثاسبة رالرة اوقات في  لك اليوم ، واالب سبل مرات و اال

دقي ة . فاالم قد استخدمت الثاسبة لثوالي اابل ساعات ونص  في  110 - 10االستخدام بين 

ع لة نهادة االسبوع . واالرنين ، االم واالبن ، استخدما الثاسبة الغرا  اجتماعية ، طالما انهما 

خر . وملظم وقت االم عند لم دستخدما ا الك ر من عشر دقائق بدون المشااكة مل شخ  آ

الثاسبة كان ملها ابنها المرا ق ، وحوالي عشر دقائق مل ابنائها الصااا . واالبن المرا ق كان 

لوحده علد الثاسبة عندما انشال والداه باعداد ال لام . وكان الوالد وحده عندما  يي الثاسبة و 

اطفالل الصااا علد الثاسبة كان  عندما ان ز نشاطات ترتبع بلملل . وعندما للر االللاب مل

افراد االسرة حاضرون جميلا . ودمكن ان نخل  انل بينما االسرة المختااة امضت وقتا طودال 

 امام الثاسبة في ع لة نهادة االسبوع فان الثاسبة قد استخدمت ب رد ة اجتماعية .

المختااة دختل   وخال  ادام االسبوع فان نمع استخدام الكومبيوتر من قبل افراد االسرة

كليا عن دوم الل لة ، طالما انهم منشالون باللمل والمداسة و النشاطات االخرى  ات اللالقة 

باالطفا  . وفي الواقل فان االب واالم ال دستخدمان الثاسبة المنزلية ارناء ادام اللمل . واالبن 

ب بلد الظهيرة و عند المرا ق د وم باللمل عليها لثوالي رالال ساعات ونص  ، دللر االللا

المساء . وقد دعد الوالددن بل  االصدقاء ، ولكن االبن فضل الللر علد الثاسبة علد م السة 

 الضيوف .

   3جدو  ) 

 

 خاا  السودد السودد \داخل البلد  اتصا  مثلي نوع جهاز االتصا 

 2 33 57  ات  بخع مثلي

 1 34 56  ات  ن ا 

 8 55 24 بردد ااضي

 15 39 29 فاكس

 13 37 29 بردد إلكتروني

Swedish National Communication Survey , 1999 and 2000  
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   4جدو  ) 

 وقت استخدام الثاسبة 

 أدام اللمل األسبوعية أدام ع لة نهادة األسبوع 

 أعلد -أدند  التكراا دقي ة أعلد -أدند  التكراا دقي ة

 0 – 0 - - 110 – 50 3 260 أالم

 0 – 0 -  - 30 – 10 7 105 األب

 80 – 60 3 210 110 – 50 5 350 االبن

  80 – 60 3 210 110 - 10 15 715 الم موع

 

 

 

 

 


