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  داري زنان و عوامل مؤثر بر آن ارزش افزوده كار خانه

شهال باقري
∗  

  

داري زنان در محيط خانه، داراي ارزش اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و مشتمل بر انجام  كار خانه :چكيده

و اجتماع تبيين عالوه نقش آن در اقتصاد  هاي متنوع زنان در خانه است كه عمدتاً، پنهان و نامحسوس بوده و به فعاليت

هايي كه زنان در زمينه نگهداري و تداوم منابع انساني و مراقبت از  به عبارت ديگر، بخش اعظم فعاليت. نشده است

. آيد هاي ملي به حساب نمي ها و آمارگيري ، در حسابرسيدهند و محل اجراي آن در منزل است كيان خانواده انجام مي

بر اساس . بر آن است مؤثرداري زنان و بررسي برخي عوامل  ه كار خانهمحاسبه ارزش افزود ،هدف اين مقاله

روش مورد نظر در اين . آورد گرديدريال بر 1600000زنان معادل مبلغ داري  محاسبات، ارزش افزوده هفتگي كار خانه

اي  ند مرحلهگيري چ پژوهش، روش پيمايشي و ابزار مورد استفاده در اين روش، پرسشنامه بوده و از شيوه نمونه

مربوط جمع آوري و توسط هاي  داده زن خانه دار، 2000پس از تكميل پرسشنامه نهايي از . تصادفي استفاده شده است

» تحصيالت زن«، »سن زن«دهد كه سه متغير  نتايج تحقيق نشان مي. مورد تحليل قرار گرفته است spssنرم افزار

رسيون و در معادله نهايي رگ داري داشته ارزش افزوده كار خانه يين متغيراثر معناداري در تب» تعداد اعضاي خانواده«و 

بيشترين سهم را در تبيين تغييرات ارزش افزوده » تعداد اعضاي خانوار«هاي مستقل، متغير در بين متغير. باقي ماندند

  . داري داشته است كار خانه

  .دار رهيافت ستانده، زنان خانه رهيافت نهاده، ،داري، ارزش افزوده كار خانه: واژگان كليدي

  طرح مسئله مقدمه و

در سال جهاد اقتصادي و تحقق اهداف اين برنامه راهبردي كشور در حوزه اقتصاد خانواده، توجه به 

ازآن رو . داري زنان وسهم آنان در اقتصاد منزل و اقتصاد جامعه از اهميت خاصي برخوردار است نقش خانه
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اجتماعي است كه بر پايه ازدواج قرار گرفته است و نوع دوستي و يگانگي زوجين  خانواده، نهاد فطري و كه

آورد و زنان،  وجود مي در نهاد خانواده، بهترين فرصت را براي اتحاد و وحدت كاري، اخالقي و رواني به

يفه خطير وظ. داري در محيط خانه اشتغال دارند هاي اجتماعي متنوع به ايفاي وظيفه مهم خانه رغم نقش علي

هايي همچون نگهداري و تربيت فرزندان، تهيه غذا، خريد وسايل و مواد الزم منزل،  داري كه فعاليت خانه

دار در اقتصاد  گيرد، مؤيد همياري وسيع زنان خانه را در بر مي... ها، نظافت منزل و  شستشوي ظروف و لباس

 . خانواده و كشور است

توسعه كشور نيز، تهيه سند جامع توسعه زنان در امور معيشتي و  برنامه پنجم 230از آنجا كه ماده  

فعاليت اقتصادي،  لذا توجه به كار خانه داري زنان به عنوان يك. تأمين اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته است

وسط دار ت هاي اقتصادي، اجتماعي براي زنان خانه هاي پشتيباني كننده و اتخاذ برنامه اجتماعي و لزوم فعاليت

بديهي  ).1389برنامه پنجم توسعه،( .تواند مقتضي و مناسب تلقي گردد هاي اجرايي در اين راستا مي دستگاه

واقدامات زير بنايي چندي است  است تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در اين خصوص مستلزم فراهم آمدن

كما اينكه در حال حاضر . اقتصادي استعنوان قشر فعال  دار به كه از جمله آنها به رسميت شناختن زنان خانه

هاي نفوس و  هاي عمومي و سرشماري دار در شمارش المللي، زنان خانه هاي بين ها و مقياس بنا بر شاخص

به يك معني و به عبارت ديگر، بخش اعظم . شوند مسكن جزو بخش فعال اقتصادي محسوب نمي

دهند كه محل اجراي آن  داري انجام مي ع انساني و خانههايي كه زنان در زمينه نگهداري و تداوم مناب فعاليت

هاي ملي به حساب  ها و آمارگيري در منزل است به صورت نهفته، نامحسوس و پنهان بوده و در حسابرسي

هاي  ها و آمارگيري بديهي است كه با عدم احتساب فعاليت اقتصادي و اجتماعي زنان در حسابرسي. آيد نمي

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي الزم براي آنان مسدود  ريزي اقدام الزم براي برنامهملي، زمينه هر گونه 

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه سهم فعاليت زنان از انجام كارهاي خانه در اقتصاد خانواده و . خواهد بود

مي قرار گرفته و بايست مورد توجه و شناخت عل مي) و حتي اقتصاد جهاني(به طريق اولي در اقتصاد جامعه 

   .اي كشور قرار گيرد توسعه ريزي و در خدمت نظام اقتصادي، اجتماعي و خرده نظام برنامه

نتايج بررسي بودجه خانوار بانك مركزي ايران نشان دهنده اين مطلب است كه بخش مهمي از نيروي 

درصد كل  2/25ين تعداد برابر شوند كه ا شامل مي) اعم از شاغل و غيرشاغل(دار  كار بدون مزد را زنان خانه

آرد، گوشت، سبزي، (ها، مواد خام   خانواده). 1385بررسي بودجه خانوار، بانك مركزي، (جمعيت ايران است 

رسانند و به همين دليل مصرف كننده به شمار  را از بازار خريداري كرده و آن را به مصرف مي...) پارچه و 
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هايي نيز در بازار وجود دارد كه  شود فعاليت هايي كه در خانوارها انجام مي تدر حالي كه در برابر فعالي. آيند مي

گران جامعه، يعني خانوار و  ترين كنش به عبارت ديگر، يكي از مهم. بايد در جريان توليد ملي به حساب آيد

  .گيرد دار در مجموعه مصرف كنندگان و نه توليد كنندگان قرار مي خانه زن

سازي علمي و عملي جهت  زمينه آوري و داري زنان، فراهم سبه ارزش كار خانهاهميت و ضرورت محا

ملحوظ نمودن ارزش افزوده كارخانگي در محاسبات درآمد ملي و رشد توليد ناخالص ملي وتسهيل زير 

با توجه به اهميت . اجتماعي است مؤثرهاي حمايتي، تأمين اجتماعي و فرهنگي براي اين قشر  ساخت

هاي توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، هدف اصلي اين  دار در پيشبرد برنامه خانه بر كار زنانگذاري  ارزش

داري زنان و بررسي برخي الزامات و تمهيدات حقوقي و ارائه  مقاله محاسبه ارزش افزوده اقتصادي كار خانه

  .راهبردهايي در اين زمينه است

  پيشينه تجربي موضوع

به اين تحقيقاتي  هاي اخير ولي در سال ،داري موضوع جديدي است خانهاگر چه توجه به ارزش كار 

نشان مي دهد با  1383داري زن در سال  نتايج يك پژوهش با عنوان ارزش كار خانه .اند موضوع پرداخته

داري افزايش مي يابد در نتيجه براي كارهاي  افزايش سن زنان خانه دار، تخصص آنها در زمينه كارهاي خانه

همچنين ارزش . ابدي داري كاهش مي شود و ارزش افزوده كارهاي خانه فرصت كمتري صرف مي منزل

ها، تعداد فرزندان و ساعات كار  داري با متغير تحصيالت رابطه معكوس و با متغير تعداد اتاق افزوده كار خانه

 يابد داري افزايش مي در اين معناست كه ارزش افزوده كارخانه. رابطه مستقيم نشان داده است در خانه،

  ).1383جزني،(

زن نمونه در شهر  2000با استفاده از » در اقتصاد غير رسمي جايگاه زنان«تحت عنوان ديگر تحقيقي 

هدف اساسي اين تحقيق . ه استانجام شد) ، سروستانيعني كوار، خرامه، زرقان(ديگر  ستانشهر 4شيراز و 

ه از طريق محاسبه ارزش افزوده ايجاد شده توسط زنان در محاسبه سهم زنان در اقتصاد غير رسمي است ك

ي ، تدريس به فرزندان، تهيه غذاسال، اياب و ذهاب فرزندان 6نگهداري از فرزندان زير : بعد هشتمنزل در 

هاي هنري و صنايع دستي و باالخره توليد  ، خياطي و تعمير لباس، فعاليتنزل و لباسمروزانه، تميز كردن 

بر ارزش  مؤثرثير عوامل أنتايج حاصل از بررسي ت. قرار گرفته است غذايي و لبني مورد بررسيهاي  فرآورده

دهد كه در مجموع كل ارزش ايجاد شده توسط زنان بيشتر  دار نشان مي افزوده ايجاد شده توسط زنان خانه



   1390 پاييز، 3 ةشمار ،9 ة، دورياستزن در توسعه و س  92

نوع . فراد خانواده استو شوهر و درآمد و تعداد ا ثير پايگاه اقتصادي، اجتماعي يعني ميزان سواد زنأتحت ت

طوري كه زنان  هگذارد ب ثير ميأت شده توسط زنان شغل نيز از جمله عواملي كه بر ميزان ارزش افزوده ايجاد

  . )1378 ،ايمان و اردشيري(نمايند دار ارزش افزوده بيشتري را نسبت به زنان شاغل توليد مي بازنشسته و خانه

هاي خانواده و كار روي كار  كارخانگي، قيد و بندها، محدوديتكار انعطاف پذير، «تحقيقي تحت عنوان 

 .در اياالت متحده انجام گرفت 1994شنايدر در سال اتوسط هايالري سيلور و فرانكس گولد »خانگي زنان

و ) هاي نقش جنسي خانواده، بعد خانوار، نگرش درآمد(هاي خانواده  اطالعات حاصله نشان دهنده اثر ويژگي

روي ميزان كارخانگي زنان ) شغليوضعيت سن، تحصيالت، وضعيت تأهل و ( ردي زنانهاي ف ويژگي

 نتايج،. طلبد هاي بزرگتر، كارخانگي بيشتري را مي دهد كه خانواده نتايج اين تحقيق نشان مي.دار است خانه

ي دهد كه زنان با تحصيالت باال نسبت به زنان دارا حاكي از اثر متغيرهاي فردي است و نشان مي

دهد كه زنان  سن نيز نشان مي تأثير. دهند كمتري را انجام مي سواد، كارخانگي تحصيالت كمتر يا بي

خانگي كمتري را در مقايسه با زنان  كار) شان دليل داشتن فرزندان كمك دهنده و باال بودن سن به(مسن

به زنان ازدواج نكرده يا تازه همچنين زنان ازدواج كرده و داراي فرزندان كوچك نسبت . دهند جوان انجام مي

  )1110، 1994 ،داشنايدرلگوو سيلور (دهند كار خانگي بيشتري انجام مي ازدواج كرده،

  نظري مباني

  نظريات جامعه شناختي

 در اين راستا ارزش فردي، .است» ارزش بيروني«و  »ارزش دروني« داراي كليكار در يك دسته بندي 

، عنوان يكي از مظاهر خاص انجام كار هكار زنان در خانه ب .صال استقابل استح اجتماعي كار اقتصادي و

ارزيابي  ،واجد ارزش )خانواده وجامعه(جانب مفعول انجام كار و هم از )زنان(هم از جانب فاعل انجام كار

 ارتباط با اين در .باشد» ارزش سازندگي« تواند في نفسه داراي ارزش كار در بعد دروني يا فردي مي.شود مي

كار ممكن است براي فرد داراي  .ارزش دروني كار است كه فرد بيكار ممكن است احساس بيهودگي نمايد

 .تواند موجب رضايت خاطر شود تكميل هر كاري في نفسه مي انجام و .باشد »تكميلي« ارزش به اصطالح

امي در فرد احساس ناك لياقتي و تكميل كار ممكن است موجب احساس بي عكس آن يعني عدم انجام و

درآن صورت كار حائز ارزش اخالقي براي  معنوي تلقي شود، اگر كار به عنوان نوعي وظيفه اخالقي و .شود

م با أدر اين حالت انجام كار يا انجام وظيفه اخالقي ولو اينكه براي فرد تو .خواهد شد )حتي جامعه و( فرد
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 بديهي است براي چنين فردي، .نمايد هم ميرضايت باطني را فرا براي او نوعي سرخوشي و هزينه باشد،

تواند  كار مي.كند مي )احساس منفي(مسئوليتي  احساس بي بيكاري توليد احساس ولنگاري و عدم انجام كار و

شناخت براي شخص  ممكن است كار في حد ذاته نوعي تجربه و .نيز باشد »ارزش شناختي« بالقوه داراي

 براي چنين فردي عدم انجام كار، .گردد ميپاداش دروني تلقي  شناختي كه خود نوعي تجربه و باشد،

بديهي است كه عناصر مختلف  .تجربگي شود بي تواند منجر به بروز احساس ناداني و يا بيكاري ميكاري  كم

 به لحاظ تحليلي،.متغير باشد از كاري به كار ديگر متفاوت و تواند از فردي به فردي و دروني كار مي ارزش

 .از شفافيت بيشتري براي فهم برخوردارند هاي دروني كار، كار در مقايسه با ارزش )ابزاري( اي بيرونيه ارزش

  :توان براي كار قائل شد طور جداگانه مي هچهار عنصر ارزش بيروني را ب به طور كلي،

 ثروت توان به كسب درآمد و از طريق كار مي است و )اقتصادي( يكي آنكه كار داراي ارزش مادي

تواند منزلت  فرد از طريق كار مي .ارزش اجتماعي آن است هاي ابزاري كار، يكي ديگر از ارزش .پرداخت

به طور توان  چرا كه از طريق كار مي ،كار همچنين داراي ارزش بيروني فرهنگي است .اجتماعي كسب نمايد

  ).270: 1375 چلبي،( تجربه اندوخت معرفت و ،بالقوه

تسهيالت ابزاري  امكانات و :شرايط كار مشتمل بر چهار بعد .شرايط كار است كار، يكي از ابعاد اجتماعي

بعد اثباتي  تسهيالت ابزاري، امكانات و.تسهيالت رفاهي كار است امكانات و تقسيم كار و ،زمان كار كار،

ط براي انجام شراي اطالعات بيشتر باشند، تسهيالت ابزاري شامل ابزار و هر قدر امكانات و .شرايط كار است

 ترين مباحث مربوط به شرايط كار، يكي از مهم .زمان كار بعد فرهنگي شرايط كار است .تر است كار مناسب

بازدهي  سهمي مثبت در افزايش ميزان كار و ،گر چه از يك نظر زمان انجام كار .آهنگ آن است زمان كار و

ذخيره سازي انواع انرژي را به جامعه  تبديل و امكان فناورانه جامعه، درعين حال، قدرت علمي و آن دارد،

 ي تواند بازگو كننده مي سازد و افزايش اوقات فراغت را فراهم مي همچنينطول زمان انجام كار  .دهد مي

در اين مقاله  ).273،همان( باشد ...روستايي و شهري، تفاوت زمان انجام كار در شرايط مختلف جغرافيايي،

انتخاب و به انجام » شرايط كار« با تمركز بر داري زنان، ر ارزش اقتصادي كار خانهگ عوامل اجتماعي تبيين

  .رسيده است
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  نظريه اقتصاد خانواده

ي كردن حجم كار خانگي و ارزش در چارچوب نظريه اقتصادي خصوصاً اقتصاد سنتي، تالش براي كم

براي برآورد ارزش توليدات خانگي به ها  اي از روش دامنه. كمك آن به اقتصاد خانواده صورت گرفته است

هاي كار خانگي و اسناد قيمتي براي برون  اينها شامل اسناد براساس مزد به درون داده. كار گرفته شده است

ها در  معادل اين فعاليت هاي داخلي در خانه براساس مزد و فعاليت به عبارت ديگر، .باشد هاي آن مي هداد

كند هر چند  اين نظريه بيان مي. گردد ها در بازار محاسبه مي ين فعاليتاساس قيمت ا خارج از خانه بر

مشكالتي براي اندازه گيري وجود دارد، ليكن ميزان كمك اقتصادي ايجاد شده توسط كار خانگي زنان غير 

هاي مختلف و با موضوعات متفاوت به  هاي اقتصادي به حوزه خانواده از ديدگاه تحليل .قابل انكار است

هاي اقتصادي به خانوار توجه  حدوداً از بيست سال پيش، در تجزيه و تحليل .پردازد سي توليد خانگي ميبرر

يه و جاي آنكه خانوار را از تجز هدر كتابش بوي . است» بكر«اين تحول تا حدودي مديون .شده استخاص 

هايي  اي آن را با مدلرفتار اعضآن را محور تجزيه و تحليل خود قرار داد و  ،هاي اقتصادي كنار گذارد تحليل

 ).1965بكر، (تشريح نمود » ها هينه سازي با توجه به محدوديتب«در زمينه 

با توجه به (كند كه نه تنها محصول نهايي توليدي زنان در خانه  استدالل مي »بكر« طبق اين نظر، 

 بيش از  وران توليد خود،بلكه در بيشتر د  هاست، بيش از دستمزد بازاري آن) زمان صرف شده براي آن

نظريات  باشد كه از جمله اقتصادداناني مي »بكر«). 28: 1376 نوربخش،( دستمزد بازاري مردان است 

عنوان يك منبع كمياب تلقي  روي كار خانگي را مد نظر قرار داده و زمان را به »زمان«اقتصادي به كارگيري 

در مقابل نظريات فمينيستي  .گردد دي شان توزيع ميخانوار به نسبت كار تولي يكند كه ميان اعضا مي

كاربرد زمان، زمان صرف شده در كار خانگي را به عنوان كاركرد روابط قدرت بين زن و مرد در خانه و در 

اند كه طبق سيستم حسابداري ملي توصيه شده از سوي  برخي از اقتصادانان متوجه شده .دانند محل كار مي

د ارزش افزوده توليد كاال يا خدمات توسط توليد كنندگان كه توسط خود ايشان سازمان ملل متحد، باي

ي كه بايد برآورد همچنين معتقدند يكي از اقالم .برآورد گردد) شود به بازار زياد عرضه نمي و( شود مصرف مي

بازار باشد كه براي مصرف شخصي يا براي عرضه به  دار مي توليد كاال و خدمات توسط زنان خانه گردد

  .باشد مي
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 :ارائه شده است عبارتند از) 1989(1هاي خانگي توسط مارگارت ريد معيارهاي تشخيص فعاليت

شود كه مشابه آن  هاي بدون دستمزدي است كه توسط خانوار و براي اعضاي خانوار انجام مي فعاليت

فروش آن  ي ، تمايل افراد، اجازهدر صورتي كه شرايطي نظير درآمد، وجود بازار. توان در بازار ابتياع نمود مي

) ، مراقبت از كودكان خردساله مدرسهوظايفي مثل خريد كردن، تميزكردن، تهيه غذا، بردن بچه ب. (را بدهد

هاي  مركز تحقيقات دانشگاه ميشيگان بر اساس نظر مارگارت ريد، فعاليت ).31همان، ( شود را شامل مي

نظافت داري و مراقبت از فرزندان،  بچهسازي غذا،  آماده :شاملروه گ 9را به ) دار خصوصاً زن خانه(خانوار 

، آموزش و كمك در امر تحصيل فرزندان، شستشوي ظروف غذايي، خريد وسايل ضروري منزل، منزل

تقسيم  هاي هنري صنايع دستي خانگي و فعاليت، هاي درماني راقبت، مخانواده يهاي اعضا شستن لباس

ي مربوط به بازار نيز براي سازد كه معيارها اي بين كشورها، اين اصل را روشن مي تحليل مقايسه .كرده است

هر چند معيار ارائه شده توسط ريد معيار مناسبي . كار خانگي زنان قابل اجرا و مناسب هستند ي محاسبه

از بازار  توان هاي خانگي را مي ماند كه كدام يك از توليدات و فعاليت ليكن پاسخ اين سؤال باقي مي،است

  ؟ بتياع نمودا

  فرضيات تحقيق

  :مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارت بودند از پنج فرضيه در اين تحقيق

  فرضيات اصلي

و ارزش افزوده كار خانگي وي رابطه معني دار معكوس وجود  »تحصيالت زن«رسد بين  نظر مي هب -

  .دارد

 .انگي وي رابطه معني دار معكوس وجود داردو ارزش افزوده كار خ »سن زن«رسد بين  نظر مي هب -

دار مستقيم  خانواده و ارزش افزوده كار خانگي وي رابطه معني »تعداد فرزندان«رسد بين  نظر مي هب -

  . وجود دارد

  

  

                                                           
1. m.ride 
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n =  

 فرضيات فرعي

دار مستقيم وجود  و ميزان ارزش افزوده كار خانگي وي رابطه معني »سن شوهر«رسد بين  نظر مي هب -

  .دارد

  .ه زن در خانه رابطه مستقيم داردبا ميزان ارزش افزود »مدت ازدواج«احتماالً  -

  روش شناسي تحقيق

ر اين پيمايش پرسشنامه ابزار مورد استفاده د. مي باشد 1روش مورد نظر در اين پژوهش، روش پيمايش

ها  ر تجزيه و تحليل دادهدار در شهر تهران، به منظو زن خانه 2000و پس از تكميل پرسشنامه نهايي از  بوده

هاي استنباطي با توجه به سطوح سنجش متغيرهاي  براي آماره .استفاده شده است SPSSاز نرم افزار 

استفاده  »رگرسيون چند متغيره«و  »پيرسون«هاي آماري ضريب همبستگي  مستقل و وابسته، از تكنيك

كنند  كه اطالعات و آمار خانوار را ارائه مي با توجه به اينكه اطالعات مورد نياز توسط مراكزي .شده است

پرسشنامه كار « ،بدين منظور. اطالعات استفاده كردآوري  شود، بايد از روش ميداني براي جمع آوري نمي جمع

  .آوري شد طراحي و به كمك آن اطالعات الزم جمع »داري خانه

  حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

توان جامعه  منطقه شهر تهران وجود ندارد، مي 22دار در  ان خانهاز آنجا كه فهرست دقيقي براي زن 

در مواقعي كه فهرست دقيقي براي اعضاي جامعه آماري . تحقيق را به عنوان جامعه نامحدود در نظر گرفت

در اين مواقع، . گيري تصادفي با شيوه جامعه نامحدود استفاده شود هاي نمونه شود، بايد از طرح مطرح نمي

ملكميان، (شود  برداري لحاظ مي هاي نمونه ترين طرح اي به عنوان مناسب گيري چند مرحله ي نمونهها روش

فهرست اعضاي جامعه و نيز حدود جامعه آماري در شهر تهران  كه در اين تحقيق نيز به جهت آن. )1372

از شيوه نمونه برداري  تعداد جامعه آماري لحاظ كرد، توان رقم دقيقي را به عنوان چندان واضح نيست و نمي

، 0/0 5گيري و سطح آلفاي  با توجه به واريانس ابزار اندازه .اي تصادفي استفاده گرديد چند مرحله

   : شود ترين طرح نمونه گيري براي جامعه نامحدود به شرح زير مطرح مي مناسب

n2 =                                                                           
 

                                                           
1. Survey method 
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n =  

 05/0برابر  dبا توجه به اينكه ميزان  و) 92/47(و واريانس ) 96/1(لذا با توجه به سطح اطمينان 

  : باشد، خواهيم داشت مي

  

05/0  

با توجه به جمعيت هر  ر يك از مناطق بيست و دوگانه شهر، از هبا مشخص شدن تعداد حجم نمونه

ها  ها به جهت جبران افت آزمودني در صد نيز اضافه بر تعداد پرسشنامه 5، حدود در نهايت. منطقه انتخاب شد

  .نفر مورد پرسش قرار گرفتند 2000لذا در كل  .اضافه گرديد

  نظريات پشتيبان روش شناسي محاسبه ارزش افزوده و

به عنوان  يهاي مل به دليل سازگاري با نظام حساب »نهاده«و » ستانده«دو رهيافت  در اين پژوهش از 

هاي  سازمان ملل متحد و ديگر سازمان .استفاده شده استهاي اصلي برآورد ارزش توليد خانگي  رهيافت

با اين حال هر . شناسند درگير در موضوع بررسي وضعيت اقتصادي، رهيافت ستانده و نهاده را به رسميت مي

روش . توان از اين رهيافت استفاده كرد يهايي نيز دارد كه بر اساس شرايط هر كشور م ها كاستي دو رهيافت

الزم براي انجام هر  »زمان«در اين مقاله عبارت از محاسبه  داري نهايي براي محاسبه ارزش افزوده كار خانه

توان ارزش  ، لذا ميها است هر يك از فعاليت »قيمت هر ساعت كار«هاي مذكور و محاسبه  يك از فعاليت

محاسبه كرد و با جمع كل ارزش  شود، دار در خانه انجام مي ه توسط زنان خانهافزوده هر يك از خدماتي را ك

   ).217:1383 جزني،( دست آورد هها، ارزش افزوده كل را ب افزوده

  نظريه و رهيافت نهاده

داري مورد استفاده قرار  براي ارزشگذاري كار و توليد خانه »رهيافت نهاده«آنچه امروزه به عنوان 

اين رهيافت براي ارزش گذاري كاالها .معرفي شده است1993هاي ملي تين بار در نظام حسابگيرد، نخس مي

توان به مديريت  از جمله اين موارد مي. دار نيستند كه قيمت آنها از نظر اقتصادي معني است و خدماتي

هاي ملي از اين  با توجه به استفاده نظام حساب. نهادهاي عمومي، دفاع، آموزش و بهداشت و غيره اشاره كرد

را براي استفاده از رهيافت نهاده براي  هاي خود پژوهش رهيافت، سازمان ملل و كارشناسان اقتصادي،

. منتشر كردند »حسابداري خانوار«داري آغاز و آن را به صورت كتاب دوجلدي با نام  ارزشگذاري توليد خانه

= 1878  n =   
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داري عنوان شد و استقبال خوبي نيز از آن  د خانهبدين ترتيب رهيافت نهاده، رهيافت اصلي ارزش گذاري تولي

كيد است، رهيافت نهاده بر اين نكته تأدر ادبيات توليد خانگي مصطلح  بر اساس آنچه امروز. به عمل آمد

هاي توليدي  داري، زماني را صرف فعاليت يند توليد خانهدار و ديگر اعضاي خانوار در فرآ دارد كه زنان خانه

توانستند اين زمان را به هر  اين در حالي است كه آنان مي. كنند قبال آن دستمزد دريافت نمي كنند، اما در مي

داري شده، داراي  يعني زماني كه صرف كار خانه. ترتيب ممكن در بازار كار سپري و دستمزد دريافت كنند

لي توليد خانگي در دار و به طور ك ارزش بالقوه است كه پايه ارزش گذاري كار بدون دستمزد زنان خانه

دار و ديگر اعضاي  توان با انتساب دستمزد به كار بدون دستمزد زنان خانه بنابراين مي. شود رهيافت نهاده مي

نهايت به  ن به ارزش كار آنان پي برد و ديگر موارد به كار رفته در توليد خانگي را نيز محاسبه كرد تا درآ

  ).1387 ،نيقربا( داري دست يافت ارزش توليدات خانه

ارزش ديگر «و برآورد  »دستمزدها«، »هاي گذران وقت بررسي» «شخص ثالث«ر حقيقت معيار د

ررسي و توجه به آنها لفه اصلي رهيافت نهاده هستند كه شناخت رهيافت نهاده بدون بؤچهار م »ها نهاده

  :ردازيمپ صلي آن ميهاي ا لفهؤدر ادامه به بررسي م بنابراين براي درك اين رهيافت،. غيرممكن است

بتوان آن را به  معرفي شد و بر اساس آن هر فعاليتي كه 1934 اين شاخص توسط مارگارت ريد در سال

  .آيد ، توليد به حساب ميديگري واگذار كرد

داري را به شش دسته  هاي توليد خانه ، فعاليت»معيارشخص ثالث« هاي ملي برپايه  ، نظام حسابدر واقع

مراقبت از كودكان «، »سمين و مراقبت از لباتأ«، »تامين غذا«: زكرده است كه عبارتند ا اصلي تقسيم بندي

اين تقسيم  .»لحمل و نق«، »هكارهاي داوطلبان«، »نمين مسكن و خدمات مربوط به آتأ«، »نو سالمندا

ها براي مند آن هاي گذران وقت و دسته بندي نظام بندي موجب تسهيل در استفاده از آمارهاي خام داده

  .داري شده است ارزيابي ارزش كار و توليد خانه

توان  هاي گذران وقت مي است براساس داده» هاي گذران وقت ررسي دادهب«ؤلفه رهيافت نهاده دومين م

 شوند، از هم تفكيك مي »عيار شخص ثالثم«بر اساس  داري هاي توليدي خانه به كار سپري شده در فعاليت

  .دست يافت

كند كه در ميان آنها يافتن كار بدون دستمزد،  اهدافي را دنبال مي »هاي گذران وقت ررسيب«در حقيقت 

» غيررسمي«هاي بخش  به دست آوردن اطالعات درباره فعاليت. به ويژه در مورد زنان اهميت زيادي دارد

  .رود مي نيز در زمره اهداف مهم اين بررسي به شمار ماند، هاي ملي پنهان مي كه از ديد نظام حساب
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  نظريه و رهيافت ستانده 

برخي از اقتصاد دانان، براي نشان دادن اين حقيقت كه نقش اقتصادي توليد خانگي، برابر با ارزش 

، بر ارزش گذاري ستانده )راهبرد رهيافت نهاده(و نه ارزش زمان سپري شده در آن ستانده خانوار است 

ها ركن  كنند كه اين ستانده تأكيد مي ر قيمت معادل بازاري خانگي د ي انگي با ضرب مقادير فيزيكي ستاندهخ

  . اصلي رهيافت ستانده هستند

نبود اطالعات دقيق در مورد ، ، نسبت به رهيافت نهادههاي نظري رهيافت ستانده با وجود مزيت

چرا كه اطالعات مربوط به مقادير  ؛ت استفاده از اين رهيافت شده استخانگي موجب محدودي ي ستانده

گيرند و  شود به آساني در اختيار قرار نمي اي كه در خانه توليد مي ها و نيز نوع ستانده فيزيكي اين ستانده

  . ار بسيار وقت گير و پر هزينه استگردآوري اين آم

رمول رهيافت ستانده براي برآورد ارزش توليد خانگي از راه رهيافت ستانده، و محاسبه اقالمي كه در ف 

بر اين اساس، نخستين گام براي رسيدن به . هاي رهيافت ستانده را شناسايي كرد ؤلفهبايد م. وجود دارند

گام دوم، . ارزش گذاري توليد خانگي از راه رهيافت ستانده، شناسايي ستانده و نهاده در توليد خانگي است

ها  به تركيب ارزش انتسابي ستاندهم سوم يمت در بازار، گاترين ق قيمت گذاري هر يك از اجزا و يافتن مناسب

به ارزش توليد خانگي و تبديل آن به اعداد سازگار با نظام  ها براساس فرمول براي رسيدن و نهاده

  .هاي ملي است حساب

 در واقع اين معيار. شود استفاده مي» معيار شخص ثالث«گام اول، براي شناسايي ستانده توليد خانگي از 

ها  ستانده در بخش. هاي اين رهيافت كارايي و كاربرد دارد  ها و هم در شناسايي نهاده هم در شناسايي ستانده

 حمل و نقل ولباس؛ مراقبت؛  غذا؛ مسكن؛: هاي خانگي به شش دسته ستانده» معيار شخص ثالث«بر مبناي 

، كارهاي »معيار شخص ثالث«راساس ها نيز، ب از سوي ديگر در بخش نهاده.شوند كار داوطلبانه تقسيم مي

  .شوند ، از يكديگر تفكيك مي)مانند رهيافت نهاده(توليدي 

هاي معادل شش ستانده خانگي در  گام دوم، قيمت گذاري ستانده خانگي است، اين مهم براساس قيمت

يند آز فرهاي يافتن قيمت مناسب براي توليدات خانگي اين است كه ا يكي از روش. گيرد بازار انجام مي

براي  .، استفاده شودگذاري كاالهاي عمومي كه قيمت بازاري ندارند قيمت هاي ملي در موجود در حساب

اما مسئله اين است كه . شود هاي به كار رفته استفاده مي ارزش گذاري اين كاالها و خدمات از هزينه نهاده
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اظهار ) 1996( 1در اين باره گلداشميت. برخالف بخش عمومي در بخش خانوار، دستمزد بازاري وجود ندارد

مشكل اين روش آن است كه يافتن . هاي بازاري براي ارزش گذاري هر كاال استفاده شود داشت كه از قيمت

براي مثال، قيمت غذاي يك . نزديك ترين قيمت بازاري به توليدات خانگي كار چندان آساني نيست

از سوي ديگر عناصر استفاده . ستاره به كلي متفاوت است رستوران بين راهي با قيمت غذا در يك هتل پنج

در اين . شده براي توليد وعده غذايي صبحانه ميان خانوارها و جوامع مختلف نيز تفاوت هاي زيادي دارند

اند بدست آوردن قيمتي است كه نشان  ميان تأكيد همه پژوهش هايي كه از رهيافت ستانده استفاده كرده

هاي جدي  ها بايد پژوهش ن ارزش به توليد خانگي باشد، براي به دست آوردن اين قيمتتري نزديك ي دهنده

هاي  به همين دليل در نظريه. اجتماعي هر كشور بستگي دارد- و جامع صورت گيرد كه به شرايط اقتصادي

  . موجود راهكار واحدي براي آن مشخص نشده است

در حقيقت براساس . هاست ها با ستانده تركيب آنها و نيز  گام سوم، شناسايي و ارزش گذاري نهاده

هاي توليد خانگي، يعني  رهيافت ستانده، براي محاسبه ارزش توليد خانگي بايد اطالعاتي را نيز درباره نهاده

البته . اي خانگي يا همان سرمايه خانگي، خدمات مرتبط و كار بدست آوريم اي، كاالي سرمايه كاالي واسطه

اي هستند و  هاي عمده هاي خانگي داراي تفاوت ها در فعاليت نهاده توجه كرد كه هر يك از بايد به اين نكته

ها در توليد خانگي  بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرند، اما نبايد از اين نكته غافل شد كه ماهيت آن

ي ملي، در رهيافت ستانده، ها بر مبناي نظام حساب. پردازيم ها مي در ادامه به بررسي اين نهاده. ثابت است

اي؛ خدمات مرتبط با توليد  اي؛ كاالي سرمايه كاالهاي واسطه: كه عبارتند از ه اصلي وجود داردچهار نهاد

  .خانگي و كار

ره اي يا شخصي گفته شده كه در به كاالها و خدماتي مانند مواد خام و مسكن اجا اي كاالي واسطه

ي بادوامي اكاالهبه  2سرمايه خانگي يا اي كاالي سرمايه. يابد ر شكل ميشود و يا تغي يند توليد مصرف ميفرآ

يند توليد خانگي مورد استفاده شود كه در فرآ و مسكن شخصي گفته مي ظرفشويي مانند ماشين لباسشويي و

در مورد چگونگي مصرف سرمايه خانگي و سهم آن در توليد خانگي مباحث مختلفي مطرح . گيرند قرار مي

اي خانگي در هنگام  معتقد است ارزش همه كاالهاي سرمايه) 1994( 3به عنوان مثال آسالكسن .تشده اس

ها قابل تشخيص خواهد  شوند درآمد حاصل از استفاده آن خريد اندازه گيري شده و تا زماني كه مستهلك مي

                                                           
1. Goldschmidt  
2. Household capital 
3. Aslaksen 
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اده كرده است تا به وسيله ستانده استف - نيز براي اندازه گيري سرمايه خانگي از جداول داده  آيرنمونگر. بود

 .هاي خانگي را نشان دهد آن چگونگي اختصاص سرمايه خانگي، كار و هزينه كاالهاي واسطه اي به فعاليت

  .بنيادي بر مبناي كار انجام شده فراهم ساخته است ،بدين وسيله او براي محاسبه كار خانگي

به عبارت ديگر نهاده . ند رهيافت نهاده استيند ارزش گذاري نهاده كار در رهيافت ستانده همانفرآ: كار

اندازه گيري شده  ،گيرد كار در توليد خانگي با استفاده از مدت زماني كه به عنوان نهاده مورد استفاده قرار مي

  .شود ارزش گذاري مي» هزينه جانشيني«يا » هاي هزينه فرصت روش«اساس  و بر

ها را دارند و در هر فعاليت با  ش مكمل ديگر نهادهقن اين خدمات: خدمات مرتبط با فعاليت هاي خانگي

شوند، كه خريد مورد نياز در هر ستانده بارزترين نمونه اين خدمات  ها انجام مي استفاده از اين خدمات، فعاليت

  .شود ها از آن استفاده مي است و كمابيش در همه ستانده

ستانده اصلي از يكديگر تفكيك مي شوند و  همان طور كه در باال اشاره شد، در رهيافت ستانده، شش

به عبارت ديگر ستانده و . گيرند هاي آن نيز شناسايي و مورد ارزيابي قرار مي راساس هر ستانده، نهاده ب

نهاده هر فعاليت با ستانده و نهاده فعاليت ديگر يكسان نيست و بايد هر كدام را با توجه به نوع فعاليت مورد 

  .بررسي قرار داد

داري مجموعه  ا در يك جمع بندي كلي بايد اذعان نمود كه به منظور محاسبه ارزش افزوده كار خانهلذ

براي محاسبه ارزش افزوده ايجاد  مثالً. ايم داري را محاسبه كرده هاي خانه ساعات صرف شده براي فعاليت

صورت  هب و آشپزي پز مجموعه ساعات صرف شده براي پخت و ،بابت تهيه غذا در منزل توسط زنانشده 

محاسبه قيمت  پخت وپز و با محاسبه زمان الزم براي انجام آشپزي و .ؤال در پرسشنامه پرسيده شده استس

با محاسبه زمان الزم براي انجام هر گروه  .توان ارزش افزوده اين خدمت را محاسبه نمود هر ساعت كار مي

توان ارزش افزوده هر يك از  ها مي ك از گروهاز كارهاي مذكور و محاسبه قيمت هر ساعت كار در هر ي

ها، ارزش  شود محاسبه كرد و با جمع كل ارزش افزوده دار انجام مي خدمات مذكور را كه توسط زنان خانه

  .دست آورد افزوده كل را به

هاي كاري كه در جدول  به كمك پرسشنامه مذكور و محاسبه هزينه هر ساعت كار در هر يك از گروه

توان ارزش افزوده  ال و تحقيق از چند منبع ارائه اين نوع خدمات، ميؤشده است و به كمك سيك مشخص 

داري هر  مدل طراحي شده، ارزش افزوده كار خانه دار را بر حسب ريال محاسبه كرد بنابراين، كار زنان خانه
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يا ساالنه هر خانوار را  توان ارزش افزوده ماهانه كند كه به كمك آن، مي خانوار را در هر هفته محاسبه مي

  .محاسبه كرد

  ارزش هر ساعت كار به تفكيك نوع فعاليت ):1(جدول شماره 

مبلغ بر 

 )ريال(حسب
 رديف شرح

 1 پختن غذا 87840

 2 شستن ظروف 87840

 3 نظافت منزل 87840

 4 شستشوي لباس واطوكشي 87840

 5 مراقبت از كودكان 87840

 6 )حق الزحمه معلم خصوصي(ابتدايي مديريت تحصيلي فرزندان 30000

 7 )حق الزحمه معلم خصوصي(مديريت تحصيلي فرزندان راهنمايي 50000

  8  )حق الزحمه معلم خصوصي(مديريت تحصيلي فرزندان دبيرستاني  80000
  

  .دهنده اين نوع خدمات در تهرانهاي ارائه  و بنگاه 1388بخشنامه ابالغي وزير كار وامور اجتماعي در مورد تعيين حداقل مزد سال : مĤخذ 

  نتايج تحقيق

هاي دو  سپس تحليل. دست آمده پرداخته شده است ههاي ب در اين قسمت، ابتدا به توصيف آماري داده

هاي جمعيت  ويژگي.از متغيرهاي تحقيق ارائه شده استهاي چنده  نهايت تحليلمتغيره مطرح شده و در 

   .ارائه شده است مطالعه كلي افراد مورد هاي ترين ويژگي ت مهمشناختي افراد مورد مطالعه در اين قسم

  )زن(گويان  توزيع سني پاسخ: )2(شماره  جدول

  فراواني                       

  توزيع سني
  درصد  فراواني

30-18  504  9/25  

40-31  544  2/27  

50-41  495  7/24  

60-51  285  2/14  

  5/7  151  و بيشتر 61

  8/98  1978  كل
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، 31-40درصد در گروه سني  2/27سال،  18 - 30درصد در گروه سني  9/25راد مورد مطالعه، كل اف از

 61 درصد در گروه سني 5/7سال و  51-60درصد در گروه سني  2/14، 41-50درصد در گروه سني  7/24

  . باشد سال مي 31-40بيشترين توزيع سني مربوط به گروه سني . و بيشتر قرار دارد

  )زن(گويان  توزيع سطوح تحصيالت پاسخ :)3(ره شما جدول

  فراواني                        

  سطوح تحصيالت
  درصد  فراواني

  3/8  167  سواد بي

  8/12  256  ابتدايي

  4/19  389  راهنمايي

  6/2  52  دبيرستان

  1/37  742  ديپلم

  3/5  106  فوق ديپلم

  4/12  248  ليسانس

  5/1  30  فوق ليسانس و باالتر

  4/99  1990  كل
  

درصد  4/19درصد تحصيالت ابتدايي،  8/12سواد،  درصد بي 3/8گويان مورد مطالعه،  از كل پاسخ

درصد  3/5درصد تحصيالت در سطح ديپلم،  1/37درصد تحصيالت دبيرستان،  6/2تحصيالت راهنمايي، 

الت فوق صيدرصد تح 5/1درصد تحصيالت در سطح ليسانس و  4/12تحصيالت در سطح فوق ديپلم، 

  . باشد صد مربوط به تحصيالت در سطح ديپلم ميبيشترين در. ليسانس و باالتر دارند

  داري توزيع ميانگين ارزش افزوده كار خانه

 .است ريال در هفته 1600000برابر با ) دار زنان خانه( گويان ميزان ارزش افزوده برآورده شده براي پاسخ

  . شود ابر ميريال بر 6400000اين ميزان در ماه با 

  رگرسيون چند متغيريبر اساس آماره آزمون فرضيات 

بيني و تبيين متغير  ، با استفاده از رگرسيون چند متغيره به پيشفرضيات تحقيق مطابق با فهرست

تر رگرسيون چند متغيري،  به عبارت دقيق. شده است  اساس مجموع متغيرهاي مستقل پرداخته وابسته بر
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مدل خطي رگرسيون چند . دهد مورد بررسي قرار مي متغير وابستهبر  را متغيرهاي مستقل اي از ثير مجموعهتأ

 : توان نشان داد مي زيردر معادله  متغيره را

Y = B0 X0 I + B1 X1i + B2 X2i + Σi 

به عنوان متغيرهاي پيش بيني  1گام به گام ، متغيرهاي مستقل در مدلي جداگانه با روشدر اين مرحله

گيرد و آن دسته از متغيرهايي كه به طور  ثير آنها بر متغير وابسته مورد بررسي قرار ميأاظ شده و تكننده لح

معادله نهايي رگرسيون عبارت  .گردند ، مشخص ميي در واريانس متغير وابسته دارندخالص نقش معنادار

  : است از

 Y=  4/344973+ 8/13460) تعداد اعضاء خانوار( -9/21447) سن زن( -  9/8142) تحصيالت زن(

باتوجه به مباحث فوق، متغيرهاي مستقل تعيين شده، در تبيين متغير وابسته اثر معناداري داشته و مبين 

بيشترين سهم را در  »خانوار يتعداد اعضا«در اين بين، متغير . اند داري بوده تغييرات ارزش افزوده كار خانه

خانوار موجب افزايش تعداد  يزيرا افزايش تعداد اعضا ،اشته استداري د تبيين تغييرات ارزش افزوده كار خانه

شود و در  ها در خانه و افزايش ساعات اختصاص يافته به كارهاي خانه مي هاي خانه، افزايش نوع فعاليت اتاق

   .داري خواهد شد نهايت موجب افزايش ميزان كار در خانه و باال رفتن ارزش افزوده كار خانه

و  -16/0، سن زن برابر با 16/0ي خانوار برابر براي متغيرهاي تعداد اعضا β، ضريبطبق مدل نهايي

غيرها در تبيين متغير سهم و وزن هر يك از مت ي مي باشد كه نشان دهنده - 09/0 تحصيالت زن برابر با

مستقل و بيانگر رابطه مثبت و قوي بين متغيرهاي  21/0برابر با  Rضريب همبستگي چندگانه . وابسته است

از واريانس متغير وابسته  04/0 دهد نشان مي باشد كه مي 04/0برابر  R2ضريب تعيين . باشد و وابسته مي

به بيان . باشد مي 000/0و در سطح معناداري  6/32برابر با  Fكميت . گردد توسط متغيرهاي مستقل تبيين مي

معناداري با متغير وابسته  ، مستقيم وياست كه متغيرهاي مستقل تركيب خطبيانگر آن  Fمعناداري  ،آماري

  . دارند

مقدار . باشد فرض عدم همبستگي بين خطاهاي چند متغير مي ي آماره دوربين و واتسون نشان دهنده

باشد  مي 6/1قرار دارد، در اين معادله ميزان آماره دوربين و واتسون برابر با  5/2تا  5/1در فاصله  D-Wآماره 

  .الل خطاهاستاستق ي كه نشان دهنده

                                                           
1. stepwise 
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تعداد اعضاي  متغير سن و متغير متغير تحصيالت،) معكوس(ثير أيد تؤنتايج حاصل از اين تحقيق نيز م

 اردشيري، ايمان و خانوار، مطابق با نتايج حاصله از تحقيقات پيشين است و نتايج حاصل از تحقيقات جزني،

  . كند أييد ميگلداشميت و ميجلر را ت

، »سن زن«ن متغيرهاي مستقل تنها سه متغير دهد كه از بي نيز نشان مي معادله رگرسيون نهايي

داري دارند و  اثر معناداري در تبيين متغير ارزش افزوده كار خانه »خانواده يتعداد اعضا«و » تحصيالت زن«

  . لذا بقيه متغيرهاي مستقل از معادله حذف گرديدند در معادله نهايي باقي ماندند و

  نتيجه گيري

 .اجتماعي قرار گيرد يريز برنامه و يتواند محل توجه سياستگزار داري زنان از ابعاد مختلف مي ر خانهكا 

مصوب در نظام جمهوري اسالمي ايران هاي زنان  مسئوليت با توجه به منشور حقوق و از منظر اقتصادي و

ا به شرح ذيل مورد ان رداري زن توان كار خانه مي )ومجلس شوراي اسالمي(شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  :توجه قرار داد

 يك فعاليت اقتصادي محسوب شده و ،ه سبب توليد ارزش افزوده اقتصاديداري زنان ب كار خانه -1

خارج شوند  )بين المللي( در محاسبات ملي »بيكار«از گنجانيدن در رده  فعال اقتصادي شناخته شوند و زنان،

 .و بيكار محسوب نگردند

ارزش «فعاليت اقتصادي به سبب ايجاد  بالتبع انجام كار و داري و هاي خانه جام فعاليتزنان با ان -2

في المثل بررسي انجام ( داخلي توليد ناخالص نقش در اقتصاد ملي و به جهت سهم و و »افزوده اقتصادي

محتاج  ،)شده استهزار تومان در ماه برآورد  640به ميزان  ،1389دار تهراني در سال  شده در مورد زنان خانه

توليدي د اقتصادي با مقدار ارزش افزوده تخصيص برابر نها .اجتماعي هستند هاي الزم اقتصادي و حمايت

از اشتغال  تواند نياز اقتصادي آنان را به اشتغال خارج از منزل برطرف نموده و مي زنان به شكل مقتضي،

 و شده تر زنان در تربيت فرزندانمؤثر حضور بيشتر وساز  عالوه زمينه هب آورد، عمل  هكاذب آنان جلوگيري ب

  .سازد آرامش روحي آنان را فراهم  سكونت و

نقش پيشگيري  نمايند، داري كه ارزش افزوده اقتصادي توليد مي مين مقتضي اقتصادي زنان خانهتأ -3

 همسر، جدائي از يا طالق وفوت همسر . خواهد داشتانحرافات اجتماعي اين قشر  ها و كننده از ناهنجاري

نمايد كه به نوبه خود  عدم پشتوانه مالي اين قشر از زنان را فراهم مي ساز تهيدستي اقتصادي و زمينه
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در اين مورد الزم به يادآوري است كه  .فرهنگي خواهد بود مفاسد اجتماعي و بعضاً ها و ساز ناهنجاري زمينه

فرهنگي  و اجتماعي هاي اقتصادي و مين هزينهأو ت فرهنگي سرپرستي خانوار براي زنان تبعات اجتماعي و

  .با اين راهبرد قابل حل خواهد بود ،سرپرست خانوار شدن

ارزش افزوده ميزان  دار متناسب با زنان خانه» نظام تأمين رفاهي«و » نظام تأمين اجتماعي« -4

  . دار است اعي زنان خانهاجتم مين اقتصادي وهاي مقتضي تأ عنوان يكي از راه هب ،اقتصادي توليدي آنان

شود، بايد به  تنظيم مي 1993هاي ملي  به روش نظام حساب هاي ملي در ايران، حساب از آنجا كه -5

در اين ميان، مدتي است كه مركز . دجه و نسبت به تنظيم آنها اقدام نموهاي اقماري بيش از پيش تو حساب

پردازند، اما با وجود  مي »محيط زيستدشگري و حساب اقماري گر«ار ايران و بانك مركزي به تنظيم آم

ده و لذا نيازمند واقع شمغفول ها  همچنان به دليل كمبود داده» حساب اقماري توليد خانگي«، اهميت فراوان

درصد  50و بيش از » كل«درصد جمعيت  25در ايران بيش از  قابل توجه است كه .توجه مضاعف است

مسران و ديگر اعضاي آيند و همانند ه دار توليدكننده به حساب مي خانهزنان  .هستند» زنان خانه«جمعيت 

بسياري از آنان با وجود تحصيالت مناسب به . كشند بخشي از بار خانواده را به دوش مي ،خانواده خويش

گروه در كنار اين . اند داليل فرهنگي و اجتماعي و گاهي اقتصادي، كار در خانه را به كار در بازار ترجيح داده

اما بخشي از كار زنان شاغل . از زنان، زنان شاغلي نيز هستند كه هم در بازار و هم در منزل به كار مشغولند

  .دار از ديد اقتصاددانان پنهان مانده است و همه كار زنان خانه

هاي  ريزي اجتماعي در برنامه –زنان به عنوان يك فعاليت اقتصادي  داري الزم است كار خانه -6

فت و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ملحوظ گردد و ملزومات و استلزامات فرهنگي و پيشر

  .نظر قرار گيرد حهاي مختلف مطم اجتماعي آن در برنامه –اقتصادي 

هاي متنوع  فعاليت تفكيك امور و. ممتنع است امري سهل و ،داري نهمحاسبه ارزش افزوده كار خا -7

طلبد و ضمن  اي را نمي ها، زمان جداگانه ده و ازآن رو كه بسياري از اين فعاليتخانه از هم غير ممكن بو

االت يك تحقيق واحد، ؤدر قالب س با آنها همزمان نيز هست، هاي ديگر خانه بعضاً عجين شدن با فعاليت

م نبوده و قابل تعمي دست آمده از يك پژوهش كامالً هدر نتيجه اطالعات و ارقام ب. باشد قابل استخراج نمي

بنابراين  .بود باقي خواهند به سهم خود هايي كه قابل سنجش و پرسش نبوده، هميشه جاي خالي فعاليت

مورد  باز االتؤگو را نيز در قالب س بهتر است براي كامل بودن پژوهش نكات تكميلي و دلخواهانه پاسخ

   .پرسش و توجه قرار داد
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 ثير مثبت بر آرامش ورواني تأانگي زنان از لحاظ روحي و ارزش گذاري اجتماعي و فرهنگي به كار خ -8

وري و اصالح الگوي  هاي افزايش بهره قوت قلب و افزايش كيفيت ارزش افزوده كار خانگي داشته و زمينه

سازي در  فرهنگ ،لذا، پيش از محاسبه ارزش افزوده كار خانگي. كند مصرف جامعه را به نوبه خود فراهم مي

اجتماعي و اقتصادي  –در ارتباط با ارزش فرهنگي است تا نگرش افراد جامعه و مسئولين  الزماين زمينه 

    .زنان در افزايش سرانه ملي با واقعيت منطبق گردد داري كار خانه

هايي در سطح ملي براي بررسي ارزش افزوده كار  به عنوان يك سياست خرد، بهتر است پژوهش -9

شرايط  و جغرافيا تايي و عشايري انجام پذيرد تا سهم عامل اقليم ونقاط مختلف شهري، روس خانگي در

آمد بالتبع سهم آن در افزايش در و زنان روستايي و عشايري داري كار خانهمحيطي در تغيير ارزش افزوده 

  .سرانه ملي آشكار گردد

 از حيث كميت ودار  اي ميان زنان شاغل و خانه نمايد مقايسه الزم مي به عنوان يك سياست خرد، -10

 داري ن بر ميزان ارزش افزوده كار خانهثير اشتغال زناآنان انجام پذيرد تا تأ داري كار خانهكيفيت ارزش افزوده 

  .سنجيده شود
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