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 64 .................................... )1390 سال در(تهران شهر در یغاتیتبل یآگه کی در يمزد کار بازار در سیتدر هرساعت متیق3 - 4شکل

 
 سال در یخانگ يها تیفعال کیتفک کشوربه يشهر مناطق در همسر يدارا دار خانه زنان یخانگ مزد کاربدون ماهانه یپول ارزش1 - 7شکل
 112 .......................................................................................................................................... )تومان به(1387

 سال در یخانگ يها تیفعال کیتفک کشوربه يشهر مناطق در همسر يدارا دار خانه زنان یخانگ مزد کاربدون ساالنه یپول ارزش2 - 7شکل
 113 ..................................................................................................................................)تومان ونیلیم به(1387

 سال در یخانگ يها تیفعال کیتفک کشوربه يشهر مناطق در همسر يدارا دار خانه زنان یخانگ مزد کاربدون ماهانه یپول ارزش3 - 7شکل
 114 .......................................................................................................................................... )تومان به(1388

 سال در یخانگ يها تیفعال کیتفک کشوربه يشهر مناطق در همسر يدارا دار خانه زنان یخانگ مزد کاربدون ساالنه یپول ارزش4 - 7شکل
 115 ..................................................................................................................................)تومان ونیلیم به(1388
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  چکیده
ر بـه تفکیـک اسـتان د    خانه دار داراي همسـر کاربدون مزد خانگی زنان  پولی هدف از این مطالعه برآورد ارزش

. مـی باشـد   1388و1387در سالهاي  )GDP(تولید ناخالص داخلیمناطق شهري کشور و محاسبه نسبت آن به 
خانـه داري، مراقبـت از کودکـان، مراقبـت از     : کار خانگی نیز به چهار دسته تقسیم شـده اسـت کـه عبارتنـد از    

  . بزرگساالن و آموزش و تدریس به کودکان
در  ایرانتوسط مرکز آمار که ستدر این پژوهش از تحلیل ثانویه داده پیمایش گذران وقت ایران استفاده شده ا

زمان . گردآوري شده است» طرح آمارگیري گذران وقت«در نقاط شهري کشور با عنوان 1388و  1387سال 
می  1388و بهار و تابستان سال 1387آمارگیري این طرح در دو نوبت به ترتیب در فصل پاییزو زمستان سال 

روش نمونه گیري به کار . است فصل جداگانه به اجرا درآمده 4سال و در  2بعبارت دیگر این طرح در . باشد
سال مناطق  15رفته در آن نیز روش نمونه گیري احتمالی است وجامعه آماري در این پیمایش افراد باالي 

سال  15پاسخگوي باالي  33757در مجموع تعداد افراد نمونه در پیمایش گذران وقت . شهري کشور می باشند
حاضر تمامی زنان خانه دار و داراي همسر ساکن در نقاط  جامعه آماري تحقیق .می باشد) خانوار12075(

سالی که در نمونه پیمایش  15پاسخگوي باالي  33757شهري کشور می باشد؛ بنابراین در این پژوهش تمامی 
براي دستیابی به افراد مورد نظر پژوهش حاضر، نیاز به فیلتر . گذران وقت حضور داشته اند، بررسی نمی شوند

رهاي مورد بررسی در پیمایش گذران وقت وتفکیک زنان داراي همسر و خانه دار از سایر نمودن خانوا
زنان (با اعمال پروسه فیلترینگ و حذف موارد پرت، تعداد افراد نمونه مورد نظر تحقیق. می باشیم پاسخگویان

  .سال تقلیل یافت 15فرد باالي  9328نفر به  33757از  )خانه دار داراي همسر
ارهاي مزدي و بازار که با واحد پول سنجیده می شود، کار بدون مزد خانگی را می توان بصورت برخالف ک

کار بدون مزد خانگی زنان با  پولیبرآورد ارزش  .واحدهاي زمانی اندازه گیري و به واحدهاي پولی تبدیل نمود
کار بدون مزد خانگی اختصاص مدت زمانی که به ) 1: استفاده از داده هاي گذران وقت مبتنی بر سه عامل است

قیمت و دستمزدي که به این فعالیت ها در بازار ) 2داده می شود که از پیمایش گذران وقت استخراج می شود، 
تعداد افرادي ) 3و  که از آژانس هاي ارایه دهنده این نوع خدمات بدست می آید کار مزدي پرداخت می شود
روش برآورد ارزش کاربدون مزد خانگی در  ).ان خانه دار داراي همسردر اینجا زن(که درگیر این فعالیت هستند

روش «در . »)کل گرا و خاص گرا(روش داده محور جایگزینی بازار با رویکرد تلفیقی«این پژوهش عبارتست از 
ازار مزدي به انجام دهندگان آن از نرخ دستمزدي که براي انجام کاربدون مزد خانگی در ب» جایگزینی بازار

  .رداخت می شود، استفاده می شودپ
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کار بدون مزد خانگی یک زن خانه دار داراي همسر در کشوردر  پولیبرآورد ما نشان می دهد که ارزش 
 تومان16,457تومان آن مربوط به کار خانه داري،  154,683هزار تومان است که 185ماهانه در حدود  1387سال

تومان آن  11,754مربوط به کار مراقبت از بزرگساالن و آن تومان 2098مربوط به کار مراقبت از کودکان،  آن
کاربدون مزد خانگی از  پولیدرصداز ارزش  84درواقع . کار درس دادن وآموزش به کودکان می باشدمربوط به 

فعالیت درصد از  6از بزرگساالن و درصد از کار مراقبت  1درصد از کار مراقبت از کودکان،  9خانه داري، 
کار  پولیبرآورد ساالنه در این سال نیز نشان می دهد که ارزش . آموزش و تدریس به کودکان ناشی می شود

می باشد که از این درسال تومان تریلیون  25بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در کل کشور بیش از
مراقبت از کودکان، مربوط به کارتومان  تریلیون 2به کارخانه داري، حدود مربوط آن تریلیون 21.4حدودمبلغ، 

کار آن نیزمربوط به  تومان تریلیون1.4 حدودمراقبت از بزرگساالن وبه  آن مربوط تومان میلیارد 212بیش از
کار بدون مزد  پولیارزش برآوردهاي استانی نیز نشان می دهد که  .بوده استدرس دادن و آموزش به کودکان 

 پولیبدین ترتیب ارزش  می باشد؛تریلیون تومان  9خانگی زنان خانه دار داراي همسردر تهران رقمی در حدود 
کار  پولیارزش از  درصد 36کار بدون مزد خانگی درمناطق شهري استان تهران از سایر استانها باالتر بوده و 

تولیدبدون مزد خانگی  پولیارزش  بارت دیگر بیش از بع. بدون مزد خانگی را در کل کشور تشکیل می دهد
شده در استان تهران تولید کرده اندتولید 1387در سال کشور مناطق شهريکه زنان خانه دار داراي همسر در

  .است
کار بدون مزد خانگی یک زن خانه دار داراي همسر درمناطق  پولیارزش  کهنتایج همچنین نشان می دهد

تومان است که از حداقل دستمزد اعالم شده توسط دولت در این  206,634ماهانه  ،1388شهري کشور در سال 
تومان مربوط به کار خانه داري، 172,743تومان،  206,634از این . هزار تومان کمتر است 57سال حدود 

مراقبت از بزرگساالن و کارتومان مربوط به 2,349کار مراقبت از کودکان،  به وطتومان مرب 18,410
کل کار بدون مزد خانگی زنان ارزش  .مربوط به کار درس دادن و آموزش به کودکان می باشد تومان13,132

 ی باشدمتومان  تریلیون 29حدود نیز) برآورد ساالنه(در مناطق شهري کشور1388خانه دار داراي همسر در سال
مراقبت از  کارتومان ناشی از تریلیون 2.4خانه داري، کارتومان مربوط به  تریلیون 24.6 ،که از این میزان

کار درس دادن و  تریلیون تومان مربوط به 1.6مراقبت از بزرگساالن و کارتومان مربوط به میلیارد 244کودکان، 
درسال  )بدون نفت(GDPکشور به رمناطق شهري نسبت کار بدون مزد خانگی د .می باشدآموزش به کودکان 

 . درصدمی باشد 8.69درحدود 1388در سال  و 8.61 ،1387
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  رح مسالهط1-1

پیش از صنعتی شدن، حاصلِ دسترنج اعضاي خانواده دارایی مشترك همه ي ایشان محسـوب مـی شـد و آن را    

هر عضو خانواده براي تولید آن چه خانواده نیاز داشـت کـار   . افراد تفسیم شود نمی دانستند ثروتی که باید میان

با صنعتی شدن، خانه از محل کار یعنـی مصـرف از تولیـد فاصـله     . می کرد و میان تولید و مصرف تمایزي نبود

نوعی تقسیم جنسیتی شده ابتدایی ترین نتیجه و پیامد این امر نهادینه شدن ). 116:1380آبوت و واالس (گرفت 

اقتصـاددانان  . بود که بدنبال آن زنان عمدتا کار بدون مزد خانه و مردان کارهاي مزدي را بـر عهـده گرفتنـد    1کار

کالسیک و نئوکالسیک کاربدون مزد خانگی را بعنوان کار تولیدي از تعاریف و مفهوم سازي خود خـارج کـرده   

نیز تولید را براساس پاداش پولی کاالها و خدمات محاسبه می کننـد  وبدنبال آن مدل هاي اقتصادي تدوین شده 

 محققان چنین رویکردي را مورد انتقاد قرار داده و حذف کار. که کارِ بدون مزد خانه در این مدل ها جایی ندارد

ل معتقـد اسـت زنـان در اصـ     2مارگارت بنسـتون . خانگی زنان را در تولید اقتصادي نادرست می دانندبدون مزد

از دید بنستون زنان در واقع یک طبقه را تشکیل می . تولید کننده اند و مصرف کنندگی خصلت ثانوي آنان است

را در فعالیتهـایی کـه بـه خانـه و      سـاده   3دهند یعنی همان طبقه اي از مردم که مسئولیت تولیـد ارزش مصـرف  

در ) 1972(4داالکوسـتا و جیمـز  ). 94:1387به نقل از تانگ 1969بنستون (خانواده مربوط می شود بر عهده دارند

ادعا کردند که کار خـانگی زنـان کـاري مولـد اسـت امـا نـه بـه معنـاي عامیانـه           » زنان و براندازي جامعه«مقاله 

آنـان  . خلـق مـی کننـد    5بلکه به این معناي دقیق مارکسیسـتی کـه ارزش اضـافی   » مفید بودن«مارکسیستی یعنی 

کار تولیدي تعلق دارندو کار زنان شرط الزم براي هر کار دیگري است که به نوبه معتقدند زنان از قبل به نیروي 

                                                             
1 - institutionalization gendered division of work 
2 -Margaret Beneston 
3 -use-value 
4 -Dalla Costa and James 
5 -surplus value  
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زنان با فـراهم کـردن خـوراك و پوشـاك و آرامـش خـانگی و عـاطفی        . خود از آن ارزش اضافی اخذ می شود

ـ  1972داالکوستا و جیمز (گردش چرخ هاي ماشین سرمایه داري را تداوم می بخشند) و آتی(کارگران کنونی  ه ب

درواقع آنان معتقدند کار خانه در بازتولید و بازسازي قـدرت نیـروي کاربـا مـزد نقـش      ). 95:1387نقل از تانگ 

در جداسـازي تولیـد و بازتولیـد کـار از     ) 1994(1دایانـا السـون   .مهمی ایفامی کند و ارزش اضافی خلق می کند

اقتصاد پولی و غیـر پـولی تاکیـد    2وابستگی متقابلاو بر . مفاهیمِ تولید پولی و غیر پولی اقتصادي استفاده می کند

می کند و معتقد است سیاست اقتصاد کالن تنها اقتصاد پولی را مدنظر قرار می دهد و اقتصاد غیرپولی کـه درآن  

 . زنان عمده کار را انجام می دهند را نادیده می گیرد

کشـور   14کشـور شـامل    31وقـت در   حلیل داده هـاي گـذران  ، ت3)1995(به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل

کـه تقریبـا در   نشـان مـی دهد  و مشـترك المنـافع    کشور در اروپاي شرقی 8و  4کشور در حال توسعه 9صنعتی، 

تمامی کشورها چنانچه کار مزدي و غیر مزدي باهم در نظر گرفته شوند، زنان مدت زمان بیشتري از مردان کـار  

درصـد از   51درصد و در کشورهاي توسعه یافتـه   53بطور متوسط  در کشورهاي در حال توسعهزنان می کنند؛ 

زمان کاري مردان در کشورهاي توسعه یافته به کار مـزدي اختصـاص مـی     تقریبا . کل کارها را انجام می دهند

از آن به کار غیر مزدي اختصاص یافته وخـارج از   لحاظ می شود و) SNA(5یابد که در سیستم حسابهاي ملی

در کشـورهاي در حـال   . براي زنان در این کشورها وضعیت برعکس است. سیستم حسابهاي ملی باقی می ماند

فعالیتهاي مردان در سیستم حسابهاي ملی ثبت می شود، بنابراین مردان سـهم بسـیار بزرگـی از     توسعه بیش از

داده و سهم آنان از مشارکت اقتصادي به رسمیت شناخته می شود، در حالیکه عمده  درآمد را به خود اختصاص

                                                             
1 -Diana Elson 
2 -interdependence 
3- United Nations Development Program(UNDP)  

  . ایران در این بررسی حضور نداشته است؛ این کشورها شامل کنیا، نپال، ونزوئال، اندونزي، کلمبیا، بنگالدش، گواتماالو فیلیپین بوده است - 4
5 - System National Accounts 
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 UNDP(کار زنان در این جوامع بدون مزد بـوده، بـی ارزش تلقـی شـده و بـه رسـمیت شـناخته نمـی شـود         

1995:88   .(   

نـه بـودن کـار    زنا. در کشورمان مانند اغلب کشورهاي در حال توسعه کار بی مزد خانگی عموما کاریست زنانـه 

خانه بیش از هر گروهی در خصوص زنان داراي همسر نمود پیدا می کنـد زیـرا فعالیـت اصـلی و عمـده زنـان       

نتایج سرشماري مرکـز آمـار ایـران نشـان مـی دهـد کـه        . داراي همسررا کار بدون مزد خانگی تشکیل می دهد

 86زن داراي همسـر،  ) 7529550(از حـدود هفـت ونـیم میلیـون نفـر      1375در سـال  درمناطق شـهري کشـور   

میلیـون و ششصـد   11تعداد زنان داراي همسربه بیش از  1385در سال . خانه دار بوده اند) نفر6515389(درصد

نتـایج  . آنان را زنان خانه دار تشکیل می دهنـد  از )نفر10746627(درصد 81می رسد که ) 11608440(هزار نفر

 58، 1375ر داراي همسر در منـاطق شـهري کشـوردر سـال     سرشماري همچنین نشان می دهد که زنان خانه دا

مرکـز آمـار   (سال رادر مناطق شهري کشور تشکیل می دهـد  15درصداز زنان باالي  59، 1385درصد و در سال 

درحالی تعداد قابل توجهی از زنان داراي همسـر در کشـورمان بـه کـار     ). 1385و 1375ایران، نتایج سرشماري 

دارند که به تالش و کار آنهامزد و پاداش عینی تعلق نمی گیردو در سیستم حسـابهاي  بدون مزد خانگی اشتغال 

روي «نشـدن آن عدم ارزش گذاري کار بدون مزد خانگی زنان و بـه رسـمیت شـناخته    . ملی به حساب نمی آید

فرصت هاي آنان در زندگی عمومی تاثیر می گذارد و بی ثمـر شـدن سیاسـت هـاي      وضعیت زنان در جامعه و

کار بـدون مـزد خـانگی     پولیبرآورد ارزش ).  UNDP 1995:87(»وسعه اي بر مبناي جنسیت را بدنبال داردت

آنان اجتماعی  و منزلت نقش مهمی در نشان دادن سهم آنان از توسعه کشور داشته و رفاه اقتصاديخانه دارزنان 

ا آن را در جامعـه مـی توانـد بهبـود     ارتق وزنان دستخوش تغییر نموده و حمایت از حقوق انسانی و اجتماعی را

در مناطق شهري کشور و با نمونـه اي معـرف    ران وقت که توسط مرکز آمار ایرانگذپیمایش داده هاي . ببخشد
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خانـه دار   زنتوسـط  که  م می آورد که با احتساب مدت زمان کار خانهگردآوري شده است، این فرصت را فراه

    .آن پرداخته شود پولیبه برآورد ارزش  انجام می شود همسرداراي 

  هدف تحقیق2-1

در منـاطق  داراي همسرِ خانه دار به تفکیک اسـتان   خانگی زنان بدون مزدهدف از این مطالعه برآورد ارزش کار

: کار خانگی نیز به چهار دسته تقسیم شده اسـت کـه عبارتنـد از   . می باشد 1388و1387در سالهايشهري کشور

کار خـانگی   نسبتبررسی . و آموزش و تدریس به کودکانبزرگساالن  ، مراقبت ازمراقبت از کودکان خانه داري،

  .از اهداف دیگر این پژوهش می باشد) GDP(تولید ناخالص داخلیبه دار  بدون مزد زنان خانه

  در جهان و ایران چیست؟ مروري بر تاریخچه پیمایش گذران وقت پیمایش گذران وقت 

از آنجایی که اجـراي ایـن پیمـایش بـه ایـن      . از داده هاي پیمایش گذران وقت استفاده شده است در این تحقیق

وسعت براي اولین بار است که در کشورمان اجرا می شود، مقدمه اي از تاریخچه آن و هـدف از اجـراي آن در   

 معمول طور به فرد یک که شود می اطالق هایی فعالیت تمامی به وقت گذران هاي فعالیت. اینجا ارایه می شود

 یـک کشـور،   در وقت گذران هاي فعالیت آمار آوري جمع از اصلی هدف واقع در .دهد می انجام روز درشبانه

 هـایی را  فعالیت خودچه روزانه زندگی در گذرانند، می را وقتشان چگونه مردم که هاست پرسش این به پاسخ

 هـاي  فعالیت و تفریح آموزش، بامزد، کار مزد، بدون کار زمینه در ها فعالیت این از مقدار چه و دهند می انجام

  .)1؟1387مرکز آمار ایران، اصول کلی طبقه بندي فعالیت هاي گذران وقت، (باشد  می فردي

مطالعات گذران وقت اولین بار در اوایل قرن بیستم به عنوان ابـزاري بـراي فهـم روش زنـدگی مـردم از جملـه       

در نیمه دوم قرن بیسـتم خصوصـا در دهـه هـاي     . زندگی اجتماعی آنان بر اساس الگوي گذران وقت انجام شد

                                                             
  .گذاشتن عالمت سوال بدین منظور بوده است ،می باشد 1387تاریخ دقیقی براي این اثر ذکر نشده است اما تاریخ تقریبی آن سال  - 1
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یع کار بدون مزد کـه بـه منظـور رفـاه     آخر قرن نیاز به اندازه گیري کار بدون مزد مردان و زنان براي برآورد توز

توسط کانادا و بریتانیـاي کبیـر آغـاز و توسـط      1960این بررسی ها در دهه . فردي انجام می شود، احساس شد

ایـن  . دنبـال شـد   1980و  1970نروژ، بلغارستان، ژاپن، فنالند، اتریش و بعضی کشورهاي دیگـر در دهـه هـاي    

در . اندازه گیري و تجزیه و تحلیل مزد کار زنان و مردان استفاده کردند کشورها از مفاهیم و روش هایشان براي

برگزار شد، نیاز به ایـن مطالعـات از سـوي مراکـز آمـار ملـی،        1995و 1985دو کنفرانس جهانی که در سالهاي 

ن، بـه  منطقه اي و بین المللی و نهادهاي وابسته به سازمان ملل براي ایجـاد مبنـایی بـراي بـرآورد کـل کـار زنـا       

در قالب یک طرح عملی که در چهارمین کنفرانس جهـانی  . خصوص کار بدون مزد آنان مورد تاکید قرار گرفت

در پکن ارایه شد، گسترش طبقه بندي هاي بین المللی فعالیت هاي گذران وقت با توجه به  1995زنان در سال 

  ).به نقل از پیشین( ید قرار گرفتتفاوت هاي بین زنان و مردان در کار با مزد و بدون مزد مورد تاک

 شـده  انجـام  مزد بدون کار میزان یافتن میان آنها در که کند می دنبال را چندي اهداف وقت گذران هاي بررسی

 بخـش  زنـان  کـه  پیشرفته کشورهاي در حتی این نکته .دارد زیادي اهمیت زنان مورد در بخصوص کشورها در

مرکـز آمـار ایـران     (اسـت  ویـژه  اهمیـت  داراي نیـز  پردازنـد  خانه می امور اداره به را خود وقت از توجهی قابل

2:1383(. 

 و هـاي اقتصـادي   پـژوهش  و مطالعـات  در وقـت  گذران هاي بررسی متنوع هاي داده گسترده کاربرد سبب به

 هاي سازمان .است شتاب یافته افزون روز طور به گوناگون کشورهاي در بررسی این انجام به گرایش اجتماعی،

 در و ها بررسی این انجام در کشورهاي پیشرو تجربیات گردآوري با نیز ملل سازمان آنها راس در و المللی بین

 در الزم هـاي  همـاهنگی  هستند، پژوهش اجراي این پی در که کشورهایی براي تجربیات این قراردادن دسترس
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 کـارگیري  به و بررسی هاي روش استانداردکردن اي براي ویژه اقدامات آنکه کند؛ ضمن می فراهم را زمینه این

 .است رسانده ثمر به مطالعات این انجام نیاز براي مورد هاي بندي طبقه و مفاهیم و تعاریف

 انجـام  ایـران  در وقـت  گـذران  با ارتباط در تاکنون که آنچه :ایران در وقت گذران هاي داده آوري گرد سابقه

 افـراد  فراغـت  اوقـات  گـذران  بررسـی  هدف با صرفًا که است اي پراکنده هاي  بررسی و مطالعات است، شده

 صورت به گردد، می باز نیز انقالب از پیش هاي سال به آن انجام پیشینه که ها این بررسی .است گرفته صورت

 نبوده برخوردار هماهنگ و استاندارد الگوي یک از که است بوده مطالعاتی هاي طرح پایه نیازهاي بر و موردي

 هـاي  دستگاه از برخی سوي از عموما فراغت اوقات درباره هایی پژوهش چنین .)4:1383مرکز آمار ایران  (اند

 اجرایـی  هـاي  فعالیت ریزي برنامه و ها دستگاه وظایف انجام در آن هاي داده از گیري منظوربهره به و اجرایی

 نوجوانـان  و جوانـان  بـویژه  اجتمـاعی  هـاي  گـروه  فراغـت  اوقـات  گذران براي ریزي برنامه .شده است دنبال

 و وزارت فرهنـگ  پرورش، و آموزش وزارت چون هایی دستگاه توجه مورد موضوعات از تابستان درتعطیالت

 محـور  بـر  این سازمانها سوي از شده انجام هاي بررسی و است بوده ... و جوانان عالی شوراي اسالمی، ارشاد

 داده گـردآوري  ایـران،  آمـار  مرکـز  آماري هاي فعالیت در .است داشته تکیه اجتماعی هاي گروه فراغت اوقات

 اقتصـادي  - اجتماعی خصوصیات از آمارگیري طرح ” در خانوار اوقات فراغت هاي ویژگی درباره آماري هاي

 پرسشـنامه  در خانوار اعضاي فراغت اوقات گذران نحوه درباره هایی پرسش گرفته و قرار توجه مورد “ خانوار

 بـا  شـود،  مـی  پرسـیده  نمونـه  خانوارهاي بیشتر و ساله 10 افراد از که ها پرسش این .شده است گنجانده طرح

 سـال  در طرح این . باشد می خانوار اعضاي فراغت اوقات هاي فعالیت درباره کمی هاي گردآوري داده هدف

 در کـرد  توجـه  بایـد  .اسـت  آمده در اجرا به کشور روستایی و شهري نقاط در مقاطع از برخی در هاي گذشته

 بـه  صـرفًا  و بوده ها بررسی مطالعات و اصلی محور “ فراغت اوقات ” ، شده اشاره هاي آمارگیري و مطالعات
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 افراد اوقات از بخشی تنها ،“ اوقات غیرکاري ” دیگر بیان به یا “ فراغت اوقات ” که حالی در شده پرداخته آن

 و روز شـبانه  طـول  در افـراد  هاي فعالیت جانبه وهمه جامع بررسی نیازمند افراد وقت گذران شناخت و است

 گـذران  بررسـی  ” طـرح  .اسـت  کاري غیر و کاري دراوقات آنان هاي فعالیت از هریک براي شده سپري زمان

 آن گسـترده  و جامع صورت به وقت افراد گذران آماري بررسی براي تالش نخستین آن کنونی شکل به “ وقت

 طرح این اجراي زمینه در جهان کشورهاي ازتجربیات گیري بهره با که منظور این براي شده تدوین طرح .است

 هـاي  شـیوه  کـارگیري  به درصدد است، شده تدوین المللی هاي بین سازمان و پیشرو کشورهاي پیشنهادهاي و

    .است المللی بین هاي سازمان هاي بادیدگاه سازگار و استاندارد و شده شناخته

  اصلی تحقیق تعریف متغیرها و مفاهیم3-1
  .هاي کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است منظور از سن، تعداد سال: سن

اي را بخوانند و بنویسند خواه مـدرك رسـمی    توانند به فارسی یا هر زبان دیگري متن ساده کسانی که می: باسواد

  .  شوند داشته یا نداشته باشند، باسواد تلقی می

همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان نهضـت سـوادآموزي نیـز باسـواد بـه حسـاب        

  .آیند می

هاي آموزش رسمی کشـور بـه تحصـیل     شود که طبق برنامه در حال تحصیل به فردي گفته می: در حال تحصیل

  .باشد مشغول 

) نقدي یا غیر نقـدي (مد آاست که به منظور کسب در) فکري یا بدنی(هاي اقتصادي کار آن دسته از فعالیت: کار

  .صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد
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، محصـل و داراي درامـد بـدون کـار بـه      )جویاي کار(شود که شاغل، بیکار  دار به کسانی گفته می خانه: دار خانه

  .داري هستند آیند و مشغول انجام وظایف خانه حساب نمی

که در هنگام آمارگیري بـا همسـر خـود زنـدگی      اند، اعم از این زنان یا مردانی که عقد ازدواج بسته: همسرداراي 

  .شوند مشترك داشته یا نداشته باشند، داراي همسر محسوب می

روز تعطیـل  “. شـوند  تقسیم مـی » تعطیل رسمی«و » غیرتعطیل«روزهاي آمارگیري به دوگروه : نوع روزآمارگیري

  . است که طبق تقویم رسمی کشور، تعطیل باشدروزي ” رسمی

  فعالیت هاي گذران وقت4-1
. فعالیت هاي گذران وقت به تمامی فعالیت هایی اطالق می شود که یک فرد در طول شبانه روز انجام می دهـد 

. متفـاوت اسـت  ) اوقات غیر کاري(بر اساس این تعریف فعالیت هاي گذران وقت با فعالیت هاي اوقات فراغت

قات فراغت یا به بیان دیگر اوقات غیر کاري، تنها بخشی از اوقات افراد است و شناخت گـذران وقـت افـراد    او

نیازمند بررسی جامع و همه جانبه فعالیت هاي افراد در طول شـبانه روز و زمـان سـپري شـده بـراي هریـک از       

  ).1:1387مرکز آمار ایران (فعالیت هاي آنان در اوقات کاري و غیر کاري است

 طبقه بندي فعالیت هاي گذران وقت5-1

خواست کـه در زمینـه   ) UNSD(کمیسیون آماري، در بیست و هشتمین جلسه خود، از بخش آمار سازمان ملل

یـک طبقـه بنـدي بـین      UNSDدر پاسخ بـه آن،  . طبقه بندي فعالیت هاي گذران وقت تحقیقات به عمل آورد

سی هاي گذران وقت براي کشـورهاي توسـعه یافتـه و در حـال     المللی مقدماتی به منظور طراحی و معرفی برر

آخرین ویرایش طبقه بندي آزمایشی بین المللی فعالیت ها براي آمارهاي گذران وقت . توسعه معرفی کرده است

)ICATUS(1  واحد طبقه بندي فعالیت هاي گذران وقت، فعالیت می باشد. انجام شده است 2003در سال.  

                                                             
1 - International classification of activities for time – use statistics 
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المللـی فعالیـت هـا بـراي       بندي بین دهد براساس طبقه روز انجام می  هایی که فرد درطول یک شبانه تمامی فعالیت

هـا یـک گـروه     هریـک از ایـن گـروه   . به پانزده گروه اصلی تقسیم می شـوند  ICATUSآمارهاي گذران وقت 

، بـراي تفهـیم و   )ICATUS(یـت  بنـدي فعال  گروه اصـلی طبقـه   15در این مجموعه، . روند فعالیت به شمار می

 .به شرح جدول زیر ادغام شده است گروه عمده 10ها به  تشخیص بهتر فعالیت

ICATUSگروه اصلی بر اساس دسته بندي  15طبقه بندي فعالیت ها در 1 -1جدول

  
  ).1388(مرکز آمار ایران: منبع  

مراقبت از کودکان و بزرگساالن و آموزش و تدریس کودکان در مصادیق فعالیت هاي خانه داري، 6-1
 پیمایش گذران وقت

خانـه   خانگی زنـان  بدون مزدهدف از این مطالعه برآورد ارزش کارهمانطور که پیش از این نیز بدان اشاره شد، 

کـار خـانگی نیـز بـه     . می باشد 1388و1387درسالهايدر مناطق شهري کشوربه تفکیک استان  دار داراي همسر
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و آمـوزش و  بزرگسـاالن   ، مراقبت ازمراقبت از کودکان خانه داري،: چهار دسته تقسیم شده است که عبارتند از

ارائـه خـدمات داخلـی    «در پیمایش گذران وقت، فعالیت هاي خانه داري تحت عنـوان کلـی  . تدریس به کودکان

و فعالیتهـاي مراقبـت از کودکـان، مراقبـت      06 بـا کـد  » بدون دسـتمزد بـراي مصـرف نهـایی در خـود خـانوار      

ارایه خدمات مراقبتـی بـدون دسـتمزد بـه اعضـاي      «ازبزرگساالن، و درس دادن و تدریس به کودکان ذیل عنوان 

جزییـات و ریـز   . در این بخش به برخی از اجزاي این فعالیت ها اشاره می شود. آغاز شده اند 07با کد » خانوار

  .  آمده است 2ت در پیوس فعالیت هااین 

در طبقـه   06مجموعـه کـدهاي   (ارائه خدمات داخلی بدون دستمزد براي مصرف نهایی در خود خانوار  -

  ) ICATUSبندي 

  :باشد هاي زیر می این گروه شامل فعالیت

  .تهیه و ارائه غذا

  .خانه و اطراف آن... تمیز کردن، جارو کردن و

  .ها کارهاي مربوط به لباس 

  .ه مدیریت خانوارکارهاي مربوط ب

  .خرید

  .هاي این گروه اصلی سفر یا تردد مرتبط با فعالیت

کارهـاي  (خدمات داخلی بدون دستمزد براي مصرف نهایی در خود خانوار در محدوده تولیـد عمـومی     :توضیح

  .هاي ملی گیرد و نه در محدوده تولید سیستم حساب قرار می) منزل
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بنـدي   طبقه 08دستمزد انجام شده براي خانوارهاي دیگر تحت گروه اصلی خدمات خانگی بدون   :موارد استثناء

  .شوند می

 )ICATUSدر طبقه بندي  07مجموعه کدهاي (خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضاي خانوار ارائه  -

 :باشد هاي زیر می این گروه شامل فعالیت

شـامل   ،خـود مرتبط با خدمات بدون دستمزد براي مراقبت از کودکان و بزرگسـاالن خـانوار    هاي فعالیت تمامی

  .مراقبت از اعضایی از خانوار که بیمار یا ناتوان هستند

 .اصلی گروههاي این  مرتبط با فعالیت تردد یا سفر

  . شود بندي می طبقه 08اصلی  گروهشده به سایر خانوارها در  ارائهمراقبتی بدون دستمزد  خدمات: استثناء موارد

  درس دادن و آموزش به کودکان -3

  . شامل فعالیت هایی مانند درس دادن به کودکان و سایر فعالیت هاي مرتبط با آن را شامل می شوداین گروه 
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  ایتالیا و لهستانمطالعه فرانچاویال و همکارانش در 1-2

در پژوهشی با استفاده از داده هاي پیمایش گذران وقت بـه مقایسـه   ) 2011(و همکارانش 1فرانچسکا فرانچاویال

در این مطالعـه از هـردو   . هاي ایتالیا و لهستان پرداختنددر کشور 2حجم و ارزش کار غیر مزدي مراقبت خانواده

کار مراقبت نیز . 4کار مراقبت استفاده شده است براي برآورد ارزش» 3هزینه فرصت«و » جایگزینی بازار«رویکرد 

نتایج نشان می دهد که در مجموع در ایتالیـا بـه دلیـل    . شامل مراقبت از کودك و مراقبت از سالمندان بوده است

جمعیتـی   سـاختار هرچنـد  . بزرگتر بودن میزان جمعیت، تعداد افرادي که کار مراقبت انجام می دهند بیشتر است

مشارکت ایتالیایی ها در مراقبت از کودك کمتر از لهستانی ها باشـد، امـا در عـوض بـازهم      سبب شده است که

نتـایج همچنـین   . ایتالیایی ها مشارکت بیشتري در کار مراقبت از سالمندان ایفا می کننـد  بدلیل ساختار جمعیتی،

این افـزایش  . هاي لهستانی است برابر بیشتر ازخانواده 8نشان می دهد، ارزش کار مراقبت خانواده هاي ایتالیایی 

برابر لهسـتان   5بیشتر ناشی ازتفاوت دستمزد ها در دوکشور اروپایی است، بطوریکه متوسط دستمزدها در ایتالیا 

کار مراقبت در خانواده در هردو کشور مشـابه   نسبت، GDPنسبت کار هاي مذکور به اما با درنظر گرفتن.  است

 5تـا   4.1درصـد و در ایتالیـا    4.4تـا   3.7دامنه اي بـین   درGDP بهر مراقبت کا نسبتدر لهستان . هم می باشد

  . درصد می باشد

 مطالعه جیانللی و همکارانش در اتحادیه اروپا2-2

در کشـورهاي اروپـایی در مطالعـه اي     5نسبت اندازه و ارزش کار بدون مزد خانگی و مراقبت به تولیـد بـازاري  

درحالیکه مطالعات متعددي به بررسی ارزش کار بدون . بررسی شده است) 2009(و همکارانش 1توسط جیانللی

                                                             
1 - Francesca Francavilla 
2 -Unpaid Family Care Work 
3 - Market Replacement and Opportunity Cost 

   .شده است در فصل سوم این پژوهش در خصوص این روش ها بحث -٤
5 -Market Production 
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مزد خانگی در کشورهاي اروپایی بصورت منفرد وجود دارد، مطالعه فراگیري که کل اروپـا را مـدنظر قـرار داده    

محـدودیت را بـا   علت عمده این امر فقدان داده است که جیـانللی و همکـارانش ایـن    . باشد در دسترس نیست

، آمارهـاي اتحادیـه اروپـا در خصـوص     2هماهنگ شدهدرآمدترکیب منابع داده اي مختلف مانند آخرین پیمایش 

برطرف نموده و به برآورد  3و پیمایش گذران وقت هماهنگ شده اروپایی 2006درآمد و شرایط زندگی در سال 

آنها از دوروش هزینه فرصت و جـایگزینی بـازار   . ارزش کار بدون مزد خانگی و مراقبت در خانواده می پردازند

 27.1خانگی و مراقبت بـین   بدون مزدنتایج مطالعه آنها نشان می دهد که در مجموع ارزش کار. استفاده می کنند

در سرتاسر  2006در سال . را بسته به اینکه از کدام روش استفاده شود، تشکیل می دهد GDPدرصد از  36.8تا 

میلیـارد یـورو و ارزش    2655استفاده از رویکرد هزینه فرصت، ارزش کار بدون مزد خـانگی   اروپا و درصورت

میلیارد یـورو مـی گـردد کـه ایـن       3125میلیارد یورو می باشد که در مجموع بالغ بر  470کار مراقبت از کودك 

اسـتفاده شـود مقـدار     چنانچه از رویکرد جایگزینی بازار. اروپا در این سال می باشد GDPدرصد از 27.1میزان 

میلیـارد یـورو و در مجمـوع     458و  3570برآورد شده براي کار بدون مزد خانگی و مراقبت از کودك به ترتیب 

  .کشورهاي اروپایی را تشکیل می دهد GDPدرصد از 34.9میلیارد یورو می گردد که  4028بالغ بر 

    ارزش کار خانگی زنان در والی کاتماندايِ نپال3-2

در نپـال نشـان داد کـه زنـان طیـف وسـیع و متنـوعی از         4در والی کاتمانـدا 2008مطالعه دیگري در سال نتایج 

درصـد از زنـان    92تقریبـا  . فعالیتهاي خانگی را انجام می دهند که این کارها عمدتا در تنهایی انجـام مـی شـود   

درصـد   5ت نمی دارند، کمتـر از  گزارش نمودند که آنها هیچ کمکی در انجام کارهاي خانه از سوي مردان دریاف

درصد نیز اعالم نموده اند کـه   10گزارش نمودند که از خدمتکار در انجام امور منزل استفاده می کنند و کمتر از 
                                                                                                                                                                                                    
1 - Gianelli 
2 - Harmonized income survey 
3 - Harmonized European Time Use Survey 
4 - Kathmanda Valley 
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کـار بـدون مـزد زنـان      پـولی برآورد این مطالعه نشان می دهد که ارزش . از بستگانشان کمک دریافت می دارند

این . برابر می گردد 2نپال حدود  GDP ،ا می باشد؛ که با درنظر گرفتن این میزانمیلیارد دالر آمریک 11.25نپالی 

بدین معنی است که اگر زنان کاربدون مزد را انجام ندهند، مبلغ مذکور بایستی توسط مردان بـراي کارهـاي بـی    

  ). Rajbhandari-Shreshta 2008(اجر خانگی پرداخت گردد

  در هند و مغولستان Non_SNAو  SNAفعالیت هايمدت زمان اختصاص داده شده به 4-2

بـه تجربـه هنـد و مغولسـتان در     » 1دخالت دادن کار بدون مزد در سیاستهاي ملی«در کتابِ ) 2002(سازمان ملل

هرچند در بررسی نتایج پیمـایش گـذران وقـت در ایـن     . اجراي پیمایش گذران وقت در این کشورها می پردازد

نمی شود اما اطالعات مهمـی در   GDP به ار بدون مزد خانگی زنان هندي و مغولک نسبتکشورها اشاره اي به 

خصوص مدت زمانی که زنان و مردان در مناطق شهري و روستایی به فعالیتهاي ثبت شده در سیستم حسـابهاي  

اختصاص می دهند ارایه شده است که در بخش زیر به ) Non-SNA(و فعالیتهاي ثبت نشده در آن) SNA(ملی

 . اشاره می شود آن

بـا هـدف    1999تـا جـون    1998پیمایش گذران وقت در هند در سطح ملی و در یک دوره یکسـاله از جـوالي   

خانوار  18951حجم نمونه این پیمایش . کسب اطالعات معتبر از الگوهاي گذران وقت مردم هند به اجرا درآمد

روستایی و خـانوار انتخـاب شـده    /هاي شهريمی باشد که به روش طبقه اي سه مرحله اي شامل ناحیه، بلوك 

نتایج اصلی این پیمایش به طور خالصه نشان می دهد که در مجموع و در کل کشور مردان نسبت بـه زنـان   . اند

مقایسه روستا و شهر حاکی از آنست کـه زنـان و   . اختصاص می دهند SNAمدت زمان بیشتري را به فعالیتهاي 

مـردان  . اختصـاص مـی دهنـد    SNAنیز مدت زمان بیشـتري بـه فعالیتهـاي     هانسبت به شهر هامردان در روستا

                                                             
1 - Integrating Unpaid Work into National Policies. 
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 22.53اختصاص می دهند، در حالیکه زنان روستایی  SNAساعت را درطول هفته به فعالیتهاي  42.31روستایی 

 SNAساعت بدان می پردازند، بعبارت دیگر مردان تمایل دارند که تقریبا دو برابر بیشـتر از زنـان بـه فعالیتهـاي     

ساعت و زنان شـهري   41.06در شهرها این اختالف بسیار بیشتر است، بطوریکه مردان شهري . اختصاص دهند

برابر بیشتر از زنان شهري بـه   4.5اختصاص می دهند، بنابراین مردان شهري  SNAساعت را به فعالیتهاي  9.16

  . می پردازند SNAفعالیتهاي 

نفـر   2753خـانوار و   1086با نمونه اي به حجـم   2000پیمایش گذران وقت در مغولستان در آپریل و می سال 

نتـایج ایـن پیمـایش نشـان داد کـه      . سال در مناطق شهري و روستایی به اجرا درآمده است 12پاسخگوي باالي 

نزدیک به . ي دولتی اعالم می کنندمشارکت در نیروي کار و نرخ هاي اشتغال باالتر از آن چیزي است که آمارها

ساله در کارهایی درگیر می شوند که به عنـوان فعالیتهـاي موجـود     15تا  12درصد از کودکان در گروه سنی  37

بسـیاري معتقدنـد   . اما در آمارهاي رسمی اشتغال و نیروي کار انعکاس نمی یابند طبقه بندي می شوند GDPدر 

م اشتغال و کار توسط سنجه ها و آمارهاي ملی اعالم می شود بـا واقعیـت   ارقکه در حال حاضر آنچه به عنوان ا

پیمایش گذران وقت نه تنها این فرضیه را تایید کرد بلکه میزان بی کفایتی آمارهاي دولتـی را  . فاصله زیادي دارد

و  SNAلیتهـاي  نتایج این پیمایش همچنین نشان می دهد که مردان مدت زمان بیشـتري را بـه فعا  . نیز نشان داد

اختصـاص مـی دهنـد؛ ایـن الگـو بـراي زنـان کـامال بـرعکس           Non-SNAمدت زمان کمتري را به فعالیتهـاي  

زنان و مردان شهري مدت زمان بیشتري به فعالیتهاي شخصی اختصاص می دهند کـه   ).جدول صفحه بعد(است

ر جدول نیز مالحظه مـی شـود   همانطور که د. می تواند ناشی از سبک زندگی و سکونت در مناطق شهري باشد

اختصـاص مـی    Non-SNAو  SNAمردان و زنان در روستا نسبت به شهر مدت زمان بیشـتري بـه فعالیتهـاي    
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 ,UN(زنان روستایی همچنین نسبت بیشتري از وقت خود را به فعالیتهاي غیر مزدي اختصاص می دهنـد . دهند

2008.( 

  2000در مغولستان در سال  بدون مزد در هفتهو کار  GDPمتوسط تعداد ساعات اختصاص یافته به 
  روستا  شهر  فعالیت

  زن  مرد  زن  مرد
GDP 3.05  2.12  7.47  4.43  

  6.27  2.28  4.87  2.80  بدون مزد
  13.38  14.25  17.02  18.15  شخصی

 . 199: 2008ملل متحد، : منبع  

  کار بدون مزد خانگی در کره اقتصاديارزش  5-2

توسط  1999استفاده از داده هاي پیمایش گذران وقت کره جنوبی که در سپتامبر سال با ) 2001(1هونگ-کیم تی

این . گردآوري شده است به برآورد ارزش کار بدون مزد خانگی در کره می پردازداین کشور اداره آمارملی

اد که در نتایج مطالعه او نشان د. دربرمی گیردسال را  10پاسخگوي باالي  46109خانوار و  17000پیمایش 

 GDPدرصد از  40تا  30می باشد که بین  2تریلیون ون 180تا  140مجموع ارزش کار بدون مزد در کره بین 

 180و  3تریلیون با استفاده از روش جایگزینی بازار با رویکرد کل گرا 140.تشکیل می دهد 1999کره را درسال 

طالعه همچنین نشان می دهد که ارزش اقتصادي نتایج این م. تریلیون با روش هزینه فرصت برآورد شده است

هونگ نتایج . تریلیون ون می باشد 38تا  24و ارزش کار مردان حدود  150تا  120کار بدون مزد زنان حدود 

مطالعه خود را به تفکیک ابعاد کار خانگی نیز گزارش می نماید؛ بطوریکه ارزش اقتصادي مراقبت از کودك 

میلیارد ون،  400تریلیون و  12یون ون، مراقبت از سالمندان و افراد ناتوان خانواده تریل 18توسط زنان ساالنه 

  . تریلیون ون می باشد 15تریلیون ون و تمیز کردن  42تهیه غذا حدود 
                                                             
1 - Kim Tea-Hong 
2 - Won 
3 - Generalist Market Replacement Method 
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  در مناطق شهري ایران نقش زنان خانه دار در کاهش هزینه هاي خوراکی6-2

در بخشی از مقاله خود به اهمیت اقتصادي فعالیت هاي بی مزد خانگی زنان پرداخته ) 1388(عبدلی و ورهرامی

و عدم محاسبه ارزش اقتصادي این فعالیت ها در سیستم حساب هاي ملی رادلیل اندازه گیري نادقیق و 

برآورد ارزش پولی کار بدون مزد  نویسندگان این مقاله به دلیل فقدان داده مناسب براي. می داند GDPنادرست 

تنها فعالیت غذا پختن زنان خانه دار را در مناطق شهري مورد بررسی قرار می دهند و براي این منظور  ،خانگی

مقایسه سهم هزینه غذاهاي آماده  ،روش شناسی این مطالعه. استفاده می کنند 1385از آمار بودجه خانوار سال 

وارهاي مختلف و تلقی آن به عنوان برآورد تقریبی از بخش کوچکی از خدمات به هزینه هاي خوراکی در خان

هرچند در این مقاله هیچ برآوردي از ارزش پولی کار بدون مزد خانگی صورت . زنان خانه دار شهري می باشد

که گیرند، نتیجه می نمی گیرد اما نویسندگان آن با مقایسه سهم هزینه هاي غذاهاي آماده به کل مخارج خوراکی

نقش پنهان زنان در اقتصاد خانوار و به عبارت دیگر نقش فعالیت زنان در منزل بسیار قابل تامل می باشد؛ براي 

مثال مطالعه آنها نشان می دهد که در بین خانوارهاي تک نفره میانگین کل سهم غذاهاي آماده به کل مخارج 

بنابراین وجود زنان خانه دار هزینه هاي خوراکی  می باشد، 0.001و براي زنان  0.01خوراکی براي مردان 

  .خانوار را کاهش می دهد و عالوه برآن خانواده مجبور نیست براي آن پرداختی انجام دهد

  )1383(مطالعه جزنی: برآورد ارزش کار خانگی زنان خانه دار در شهر تهران 7-2
 داده هـاي  .دار در شـهر تهـران مـی پـردازد     در کتاب خود به برآورد ارزش کار خانگی زنان خانه) 1383(جزنی

هزار نفري از زنان  2ابتدا نمونه اي . مورد نیاز در این کتاب از طریق پیمایش و دردو نوبت گردآوري شده است

پرسشـنامه اول بـرآورد ارزش کـار    «شـده و  خانه دار از طریق نمونه گیري خوشه اي در شـهر تهـران انتخـاب    

در این پرسشنامه مستقیما از زنان خانه دار، تعداد . در میان آنان توزیع شده و داده ها گردآوري می شود »خانگی
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اما پس از جمع آوري پرسشنامه ها و استخراج «ساعاتی که به کار خانگی اختصاص می دهند پرسیده شده بود؛ 

ي راز تعداد ساعاتی که بـه امـور خانـه دا    بسیاري از موارد برداشت زنان خانه داردراطالعات مشاهده گردید که 

سـتفاده از  ابی به نتـایج، بـار دیگـر بـا ا    ن دلیل براي ارتقا دقت براي دستیبه ای. می پردازند همراه با تورش است

: 1383جزنـی  (»خـاب گردیـد  نفـر انت  534ي خوشـه اي نمونـه دیگـري بـه تعـداد      مفروضات روش نمونه گیر

در میان آنان توزیع شده و گویا در این پرسشـنامه تعـداد   » رد ارزش کار خانگیپرسشنامه دوم برآو«و ) پیشگفتار

براي مثـال چنانچـه زن خانـه    . ساعات اختصاص داده شده به کار خانگی به طور غیر مستقیم پرسیده شده است

مـوده  ساعت در هفته براي آن فعالیـت وقـت صـرف ن    3دار بگوید یک بار در هفته فعالیتی را انجام داده است، 

پـس از ثبـت تعـداد سـاعات     . سـاعت وقـت بـه آن اختصـاص داده اسـت      6است و اگر بگویددفعات متعـدد،  

اختصاص داده شده به کار بدون مزد خانگی، قیمت هر ساعت کار به تفکیک فعالیت هاي خانگی از منابع ارائـه  

ارزش افزوده کار خانگی زنـان  دهنده این نوع خدمات در شهر تهران استخراج و بابه کارگیري مدلی رگرسیونی 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش افزوده ماهانه کار خانگی هر زن خانـه دار در شـهر   . برآورد شده است

خانوار در شهر تهران در این سال،  3211000تومان می باشد و با توجه به وجود 106540، 1383تهران در سال 

تریلیون تومان می باشد، بنابراین می تـوان گفـت سـهم کـار      4.1هر تهران ارزش افزوده کار خانگی ساالنه در ش

  ).222-218: 1383جزنی (درصد است 11.95خانگی در تولید ناخالص داخلی در شهر تهران 

  مطالعه مرکز پژوهشهاي مجلس: 1385برآورد ارزش اقتصادي کارخانگی زنان در ایران در سال 8-2

را براسـاس حـداقل   1385ی ارزش اقتصادي کـار خـانگی زنـان در سـال     مرکزپژوهشهاي مجلس شوراي اسالم

به گـزارش  . هزارتومان در ماه برآورد نموده است160هزار تومان در سال و یا  920دستمزد معادل یک میلیون و 

بـا  : مرکز پژوهشهاي مجلس ضمن اعالم این مطلب افـزوده اسـت  ) 1386خرداد  3پنج شنبه (روزنامه همشهري
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خانواده در کشور ارزش اقتصادي کار زنان خانه دار در کل کشـور   826هزار و  498میلیون و 17جود توجه به و

 16.7تریلیون تومان در سال می شود که سهم آن در تولید ناخالص داخلی به قیمـت هـاي جـاري     33.6بالغ بر 

  .درصد خواهد بود

  )1390(مطالعه باقري: انبرآورد ارزش افزوده کار خانگی زنان خانه دار در شهر تهر 9-2
این . در مقاله اي به برآورد ارزش افزوده کار خانگی زنان خانه دار در شهر تهران می پردازد) 1390(باقري

نفري از زنان خانه دار شهر تهران اجرا شده است و به لحاظ  2000مطالعه به روش پیمایشی بر روي نمونه 

در این پژوهش تعداد . دارد) 1383(وانی با مطالعه جزنیروشی، حجم نمونه و جامعه آماري مشابهت فرا

ساعاتی که زنان خانه دار به فعالیت هاي خانگی مانند پختن غذا، شستن ظرف، شستشوي لباس و اطوکشی، 

مراقبت از کودکان و آموزش به فرزندان اختصاص داده اند، ثبت شده است، سپس قیمت این فعالیت ها در 

ابالغی وزیر کار و امور اجتماعی در مورد تعیین حداقل دستمزدوبنگاههاي ارایه دهنده  بازار از طریق بخشنامه

این نوع خدمات در شهر تهران برآورد شده و در نهایت ارزش افزوده کارخانگی زنان خانه دار در شهر تهران 

  . شدهزار تومان در ماه می با 640هزار تومان در هفته و  160برآورد شده است که میزان آن 

در مجموع می توان اینگونه نتیجه گیري نمود که تقریبا در تمامی کشورها زنان نسـبت بـه مـردان مـدت زمـان      

بیشتري را به کار بدون مزد اختصاص می دهند که دلیل عمده آن نیز فقدان فرصت هاي اشتغال  در بازار مزدي 

مانند این واقعیت که مردان اسـتقالل مـالی زنـان را    دالیل دیگري نیز در این زمینه وجود دارند . براي زنان باشد

بدین ترتیب توسعه روش شناسی معتبر و نیرومند به منظور تلفیق کار بدون مزدزنان . نوعی تهدید تلقی می کنند

نقش مهمی در نشان دادن سهم آنان از توسعه کشور داشته و رفـاه اقتصـادي و منزلـت    در حساب ملی می تواند



32 
 

دستخوش تغییر نموده و حمایت از حقوق انسانی و اجتماعی زنان و ارتقا آن را در جامعه مـی   اجتماعی آنان را

  .تواند بهبود ببخشد
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  خانگیبدون مزدهاي برآورد ارزش کار روش 1-3

 Fleming(آن چیز دیگر سنجشدرك و پذیرش اهمیت سنجش کارخانگی یک چیز است و نحوه و روش 

and Spellerberg 1996:22( . کار بدون مزد مناقشات روشی و تکنیکی مهمی در خصوص نحوه سنجش

ایسه ري عینی و قابل مقتولید کاال و خدمات در عرصه بازار معموال بر اساس پول که ام. وجود دارد خانگی

این امر . نمی شود پرداخت اري می گردد اما کارخانگی این ویژگی را نداردو عموما پولی بابت آنذاست ارزشگ

نیازمند روشهاي پیچیده بوده و توافق بر سر مجموعه اي از  کار بدون مزد خانگیسبب می شود سنجش 

ز پیشگامان مباحث مربوط به سنجش ا1کلرمونت-لوئیزال گلداشمیت. تعاریف و استانداردها را ضروري گرداند

دو روش عمده  )1999(2آلیگیسا-او در مقاله اي با همکاري الیزابت پاگنوسین. ارزش تولید خانگی می باشد

  :زنان را بحث می کند کار بدون مزد خانگیرزش براي سنجش ا

 )3روش ستاده محور(در قالب قیمت هاي بازار کار بدون مزد خانگیارزشگذاري مستقیم  3- 1-1

ازمند داده هایی است که بکارگیري این روش نی. ترجیح داده شده است 4این روش در سیستم حساب هاي ملی

براي مثال تعداد و نوع . اندازه گیري شده باشد  5در قالب کمیت هاي فیزیکی کار بدون مزد خانگیدر آن ها 

و موارد ) به کیلوگرم(، تعداد بچه هایی که نیازمند مراقبتند، مقدار لباسهاي شسته شدهغذاهایی که آماده شده اند

سپس با در نظر گرفتن قیمت هاي متناظر این فعالیت ها در بازار مزدي و رسمی می توان برآوردي . این چنینی

) 1981-86(فنالند .شدعلی رغم نقاط قوت این روش، داده هاي آن عموما در دسترس نمی با. از آن ارایه نمود

                                                             
1 -Luisella Goldschmidt-Clermont 
2 -Elisabett Paagnossin-Aligisa 
3 -Output-based 
4 -System of National Accounts 
5 -physical quantities 
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گردآوري نموده است؛ هرچند از آنها براي برآورد  نوع داده ها را در نمونه اي معرفکه این است تنها کشوري 

  .زنان استفاده نگردید کار بدون مزد خانگی

 )1روش داده محور(ارزشگذاري کارخانگی بر اساس هزینه هاي ورودي 3- 2-1

به لحاظ مفهومی ترجیح داده می شود اما نیازمند داده هایی است که غالبا در دسترس  ستاده محوراگر چه روش 

را در قالب هزینه هاي ورودي ارزش  کار بدون مزد خانگیاز همین روي اغلب مطالعات در دسترس، . نیستند

 ارزش پولیزدر این روش است که با استفاده از داده هاي گذران وقت می توان برآوردي ا. گذاري کرده اند

در واقع بر خالف کارهاي مزدي و بازار که با واحد پول سنجیده می شود، . خانگی بدست آورد بدون مزدتولید

در . را می توان بصورت واحدهاي زمانی اندازه گیري و به واحدهاي پولی تبدیل نمود کار بدون مزد خانگی

از داده هاي گذران وقت استخراج می شود و  این روش مدت زمانی که زن خانه دار به تهیه غذا صرف کرده

نسبت  بدون مزد خانگیسپس قیمتی که انجام این فعالیت در بازار مزدي در مدت زمان مشابه نیاز دارد، به کار 

این روش محدودیت . زن تلقی شود کار بدون مزد خانگیآوردي از ارزش نتیجه می تواند بر؛ داده می شود

-کلرمونت و پاگنوسین-محدودیت مهمی که گلداشمیت. یستی آنها را مدنظر داشتهایی در بردارد که با

را نمی سنجد بلکه اختصاص  2بدان اشاره می کنند اینست که پیمایش گذران وقت تالش انسان) 1999(آلیگیسا

ر در تفاوتی بین یک ساعت کا داده محوردر واقع در روش . زمان به فعالیت مورد نظر در آن سنجیده شده است

کار محددیت دیگر آنست که . شرایط بسیار سخت و یک ساعت کار در شرایط بسیار راحت قایل نمی شود

براي مثال زن خانه . عمدتا انعطاف و خودمختاري بیشتري نسبت به کار مزدي در بازار دارد بدون مزد خانگی

ساعت کار  1ر رسمی نیازمند اما همین کار در بازا ،ساعت اختصاص دهد 2دار ممکن است براي غذا پختن 

                                                             
1 -input-based 
2  -human effort 
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از سوي دیگر این نکته را نباید دور از ذهن داشت که کیفیت کارِ زن خانه دار بیشتر و بهتر از کیفیت . باشد

زن خانه دار صرفا غذایی را جهت سیر نمودن اعضاي خانواده . کاالیی است که در بیرون خانه تولید می شود

در مجموع باید گفت که . اد فضاي آرام و مطبوعی نیز در خانه می باشدتولید نمی کند بلکه عموما مسئول ایج

تولید خانگی زنان  پولیارزش دست کم در ایران و در مقطع کنونی داده هایی که در حال حاضر امکان محاسبه 

  .را فراهم می کند، تنها داده هاي پیمایش گذران وقت می باشد

روش «این روش به دو روش عمده شامل . مختلفی تقسیم می شودروش داده محور به نوبه خود به روش هاي 

  .تقسیم می شود» 2روش جایگزینی بازار«و » 1هزینه فرصت

  »جایگزینی بازار«و  »هزینه فرصت«روش 2-3

در روش داده محور است که با استفاده داده هاي گذران وقت می توان  همانطور که پیش از این نیز بحث شد

در سطح ملی مبتنی بر سه  کار بدون مزد خانگیاصوال مجموع ارزش . خانگی بدست آوردبرآوردي از تولید 

تعداد افرادي که آن فعالیت را ) 2مدت زمانی که هر فرد به این فعالیت اختصاص می دهد، ) 1: عامل است

 مزد خانگیکار بدون ارزش پولی که به هر یک از واحدهاي زمانی اختصاص داده شده به ) 3انجام می دهند و 

نیازمند اطالعاتی هستند که از داده هاي پیمایش گذران وقت بدست می ) 2(و ) 1(موارد . نسبت داده می شود

اینکه از چه منبعی براي . مورد سوم نیازمند اطالعاتی است که می تواند از منابع مختلفی استخراج گردد. آید

شود، روش هاي هزینه فرصت و روش جایگزینی  بدست آوردن اطالعات مورد نیاز براي بخش سوم استفاده

مبتنی بر این ایده است که تعداد ساعاتی که فرد به کار » روش هزینه فرصت«. بازار را از هم جدا می کند

در  ؛) Francavilla and etc. 2011: 7-8(خانگی اختصاص می دهد را می تواند در بازار به فروش برساند

                                                             
1 -opportunity cost method 
2 -market replacement cost 
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بر اساس شغل، تحصیالت، سن و سایر  زن خانه دار دستمزد بالقوه اي است کهمبناي کار  ،واقع در این روش

 2مثال چنانچه زنی . ویژگی هایش می توانست در بازار کار مزدي بدست آورد ولی از آن صرفنظرشده است

ساعتی راکه به کار غذا پختن در خانه اختصاص دهد را اگر بخواهد در بازار مزدي به فروش برساند به چه 

یمتی خواهد فروخت؟ براي مثال ارزش کارِ یک زن پرستار را که دو ساعت را در طول روزدر خانه براي ق

همسر و فرزندانش به پختن غذا اختصاص می دهد را می توان با دستمزد بالقوه اي که او به عنوان پرستار در 

ساعتی را که صرف غذا  2او در واقع فرض می شود که اگر . بازار می توانست بدست آورد، جایگزین نمود

پختن کرده است، به آن اختصاص نمی داد و وقت خود را در بازار کار مزدي به عنوان پرستار به فروش می 

 1روش هزینه فرصت محدودیت هایی دارد که عموما به بیش برآورد. رساند چه پولی بابت آن دریافت می نمود

کار بدون مزد خانگی متناسب با اینکه چه کسی کار بدون در این روش ارزش . ارزش کار خانگی می انجامد

دراین روش فرض می شود که فردفرصت کاري در بازار کار مزدي . مزد را انجام می دهد، تغییر می کند

این روش همچنین مبتنی بر چندین پیش فرض اقتصاد خرد است که با ). United Nations 2003: 85(دارد

  . فاصله زیادي داشته و چندان رضایت بخش نیستندواقعیت در بازار کار مزدي 

از نرخ دستمزدي که براي انجام کاربدون مزد خانگی در بازار مزدي به انجام » روش جایگزینی بازار«در 

ساعت کار در بازار کار  8براي مثال نرخ دستمزدي که براي . دهندگان آنان پرداخت می شود، استفاده می شود

بنابراین . ی شود می تواند معادل ارزش پولی کار آشپزي توسط زن خانه دار تلقی شودبه یک آشپز پرداخت م

در این روش قیمت هاي معادل تعداد ساعات کاري که زنان در خانه انجام می دهند از بازار اخذ شده و به 

رد نظر ما به نرخ دستمزد مو. عنوان دستمزد پرداخت نشده به زنان در ازاء ساعات کار خانگی تلقی می گردد

                                                             
1 -overestimate 
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در روش کل گرا قیمت کل فعالیتهاي . »2خاص گرا«و دیگري » 1کل گرا«یکی روش . دوشیوه قابل اخذ است

در روش خاص گرا فعالیت هاي خانگی زنان . خانگی زنان در بازار کار به صورت یکجا در نظر گرفته می شود

لیتها بصورت مجزا از بازار استخراج می در طبقات مشخصی از یکدیگر جدا شده و قیمت هر یک از این فعا

مشکل و محدودیت ) کل گرا و خاص گرا(معتقدند رویکرد جایگزینی بازار) 2011(فرانچاویال و دیگران. شود

هرچند که این روش بخصوص  ،روش هزینه فرصت را نداردو براي اهداف محاسبه درآمد ملی مناسبتر است

مشکل اصلی در روش خاص گرا آن است که شرایط . ه باشدروش خاص گرا ممکن است با مشکالتی مواج

کار و تولیدتوسط کارگري که بصورت تخصصی در یک حوزه کار می کند بطور معناداري از آنچه که توسط 

این موضوع همواره منجر به بیش برآورد کار بدون مزد خانگی  ر خانه انجام می شود، متفاوت است کهزنان د

زنان استفاده می شود مهم  کار بدون مزد خانگیه از چه روشی براي برآورد ارزش در مجموع اینک. می شود

است اما مهمتر از آن در نظر داشتن نقاط قوت آن روش نسبت به روش هاي دیگر، تناسب داده هاي در 

  . دسترس با روش مورد استفاده و همچنین نقاط ضعف آن روش می باشد

  کار بدون مزد خانگیروش هاي برآورد ارزش 1 -3شکل

  روش ستاده محور-1                            
  

  روش هاي برآورد                                                   
 روش هزینه فرصت -1                         ارزش کار خانگی

  
  روش کل گرا-1        روش داده محور- 2                         

  روش جایگزینی بازار- 2                 
  روش خاص گرا-2                                                                                     

                                                             
1 -Generalist 
2 -Specialist 
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  روش مورد استفاده در این پژوهش 3-3

داده روش «در ایران داده هاي پیمایش گذران وقت در دسترس است که از طریق آن می توان با بکارگیري 

بدین ترتیب که مدت زمانی که زنان . پرداختداراي همسر خانه دار  به برآورد ارزش کار خانگی زنان »محور

با . نگی آنان برآورد می شودخانه دار داراي همسر به کار خانگی اختصاص می دهند محاسبه و ارزش کار خا

ج قیمت توجه به محدودیت هاي روش هزینه فرصت، در این پژوهش از روش جایگزینی بازار براي استخرا

رویکرد مورد استفاده نیز در استخراج قیمت هاي بازار تلفیقی از . 1اده می شودخدمات بدون مزد خانگی استف

له منابعی که با آن بتوان قیمت متناظر با کار خانگی را در بازار از جم. می باشد» خاص گرا«و » کل گرا«رویکرد 

بررسی ما نشان می دهد که . مزدي بدست آورد آژانس هاي خدماتی است که ارایه دهنده این خدمات هستند

بدین ترتیب در این پژوهش . این آژانس ها قیمت هاي مشابه اي براي کار خانگی و کار مراقبت ارایه می دهند

اما قیمت کار آموزش و تدریس  می شود، دو کار یک کاسه شده و قیمت مشابه اي براي آن در نظر گرفتهاین 

بنابراین . به کودکان در بازار مزدي در ایران با کار خانه داري و مراقبت از کودکان و بزرگساالن متفاوت است

بدین . داري و مراقبت صورت پذیرد استخراج قیمت این فعالیت بایستی بطور جداگانه و مستقل از کار خانه

روش داده محور جایگزینی «ترتیب می توان گفت روش برآورد ارزش کار خانگی در این پژوهش عبارتست از 

  .   »)کل گرا و خاص گرا(بازار با رویکرد تلفیقی

  )منابع داده، جامعه آماري و روش نمونه گیري در پیمایش گذران وقت(ایر مالحظات روشیس4-3

                                                             
این روش نیز محدودیت هاي خاص خود . البته این موضوع بدین معنی نیست که روش جایگزینی بازار هیچ محدودیتی ندارد -  ١

اما در . یکی از محدودیت هاي مهم این روش یافتن قیمت هاي معادل کار بدون مزد خانگی در بازار کار مزدي است. را دارد
محقق با اتخاذ تدابیر و تالش بیشتر در دستیابی به قیمت هاي مرتبط با کار بدون مزد خانگی  ،زارمجموع در روش جایگزینی با

  .ر استتشیدر واقع انعطاف پذیري این روش ب ؛دست یابدبه روش هزینه فرصت می تواند به برآورد هاي دقیقتري نسبت 
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توسط مرکز آمار در سال  که گذران وقت ایران استفاده شده استپیمایش داده  1این پژوهش از تحلیل ثانویهدر 

زمان . گردآوري شده است» طرح آمارگیري گذران وقت«در نقاط شهري کشور با عنوان 1388و  1387

می  1388تابستان سال و بهار و 1387آمارگیري این طرح در دو نوبت به ترتیب در فصل پاییزو زمستان سال 

روش نمونه گیري به کار  .فصل جداگانه به اجرا درآمده است 4سال و در  2بعبارت دیگر این طرح در . باشد

سال مناطق شهري  15جامعه آماري در این پیمایش افراد باالي . ري احتمالی استروش نمونه گی نیز رفته در آن

  :مختلف اجراي این پیمایش در جدول زیر ارایه شده است حجم نمونه در فصول و سالهاي. کشور می باشند

  به تفکیک فصول 1388و1387حجم نمونه پیمایش گذران وقت در سالهاي 1 - 3جدول

  سال 15تعداد افراد باالي   فصل  سال
  8498  پاییز  1387
  8446  زمستان  1387
  8390  بهار  1388
  8423  تابستان  1388
  33757  -  جمع

 یافته هاي تحقیق براساس تحلیل داده هاي پیمایش گذران وقت ایران: منبع

می  )خانوار12075( سال 15پاسخگوي باالي  33757 در مجموع تعداد افراد نمونه در پیمایش گذران وقت 

شد؛ و داراي همسر ساکن در نقاط شهري کشور می باجامعه آماري تحقیق حاضر تمامی زنان خانه دار . باشد

که در نمونه پیمایش گذران وقت حضور  سالی 15پاسخگوي باالي  33757بنابراین در این پژوهش تمامی 

مورد نظر پژوهش حاضر، نیاز به فیلتر نمودن خانوارهاي  افرادبراي دستیابی به . داشته اند، بررسی نمی شوند

  .می باشد مورد  بررسی در پیمایش گذران وقت

  فیلتر نمودن نمونه5-3

  :گزینش شده اند که داراي ویژگیهاي زیر باشند زنانی از نمونه پیمایش گذران وقتدرمطالعه حاضر 
                                                             
1 -secondary analysis 
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وضع زناشویی آنها بی همسر در اثر فوت، بی همسر در اثر طالق و هرگز ازدواج زنانی که  .داراي همسر باشند -1

  از مطالعه کنار گذاشته می شوند، بوده استنکرده 

 .خانه دار باشند -2

  نمونه نهایی پژوهش حاضر بعد از فیلترینگ حجم 6-3

فرد  9328نفر به  33757با اعمال پروسه فیلترینگ و حذف موارد پرت، تعداد افراد نمونه مورد نظر تحقیق از 

نفر می  9328 در پیمایش گذران وقت در واقع تعداد زنان داراي همسر خانه دار. سال تقلیل یافت 15باالي 

این تعداد، قریب به اتفاق زنان داراي همسر را در  .باشد که حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل می دهد

 64.2سال شرکت داشته اند که  15زن باالي  17212در این پیمایش . می دهدتشکیل پیمایش گذران وقت 

آنان را زنان خانه دار تشکیل می  از) 9328(درصد 84از آنان داراي همسر بوده اند که ) 11056(درصد 

  ).2-3جدول(دهد

 و مقایسه آن با سایر زنان 1388و  1387درصد زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقت سالهاي 2 - 3جدول

 
وضعیت فعالیت زنان در پیمایش 

  گذران وقت

  وضعیت ازدواج زنان در پیمایش گذران وقت

  هرگز ازدواج نکرده  بی همسر بر اثر طالق  بی همسر در اثر فوت  داراي همسر

  %78.6  %68.5  %58.6  %15.6  غیر خانه دار

  %21.4  %31.5  %41.4  %84.4  خانه دار

%100  %100  کل  100%  100%  

 یافته هاي تحقیق براساس تحلیل داده هاي پیمایش گذران وقت ایران: منبع
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  :چهارمفصل 
اطالعات مورد استخراج 

نیاز براي برآورد ارزش کار 
  بدون مزد خانگی زنان 
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خانه دار داراي همسر در مناطق خانگی زنان  بدون مزداز نظر روشی در برآورد ارزش کارکه سوال مهم  سه

  :عبارتند ازشهري با روش مورد نظر این تحقیق بحث می شود 

اختصاص فعالیتهاي بدون مزد خانگی به زنان خانه دار داراي همسر در کشورمان چه مدت زمانی را  -1

 می دهند؟

 قیمت هاي متناظر با این فعالیت ها در بازار رسمی و مزدي چقدر است؟ -2

 چند نفر بوده اند؟    1388و1387تعداد زن خانه دار داراي همسر درمناطق شهري کشور در سالهاي  -3

. 1موارد فوق سه جزء اصلی برآورد ارزش کار خانگی زنان خانه دار داراي همسر را تشکیل می دهدهریک از 

در واقع برآورد ارزش کار خانگی زنان خانه دار مستلزم آنست که بدانیم کار خانگی شامل چه فعالیت هایی می 

ا در بازار مزدي کشور چقدر شود و چه مدت زمانی به آن اختصاص یافته است؛ قیمت هاي متناظر با این کاره

در این فصل بدین سه سوال مذکور آن را انجام می دهند؛ داراي همسر در کشور  است و چه تعداد زن خانه دار

  .پاسخ داده می شود

به فعالیتهاي بدون چه مدت زمانی را  1388و  1387زنان خانه دار داراي همسر در ایران در سالهاي 1-4

  اند؟اختصاص داده  خانگی مزد

ابتدایی ترین سوالی که در برآورد ارزش کار خانگی با استفاده از داده هاي پیمایش گذران وقت مطرح می 

چه مدت زمانی  1388و  1387در سالهاي  مناطق شهري کشورزنان خانه دار داراي همسر در«اینست که شود،

به این سوال نیازمند آنیم که بدانیم کار  براي پاسخ دادن. »اختصاص داده اند؟ خانگی را به فعالیتهاي بدون مزد

مصادیق کارِ خانگی رهنمون ما را به  این سوال پاسخ بهبدون مزد خانگی اساسا شامل چه فعالیتهایی می شود؛ 

                                                             
  . کار بدون مزد خانگی در فصل ششم توضیح داده شده است پولی فرمول و نحوه محاسبه ارزش - 1
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بنابراین در این بخش ابتدا مصادیق کار خانگی درپیمایش گذران وقت بررسی شده و سپس مدت . می سازد

داراي همسر در مناطق شهري کشور به این فعالیت ها اختصاص داده اند ارایه می زمانی را که زنان خانه دار 

ارایه خدمات داخلی بدون «مصادیق کار خانگی درپیمایش گذران وقت در دو مقوله تحت عناوین . گردد

» ارایه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضاي خانوار خود«و » دستمزد براي مصرف نهایی در خانوار خود

یا به زبان ساده » ارایه خدمات داخلی بدون دستمزد براي مصرف نهایی در خانوار خود«. سته بندي شده استد

نیز » ارایه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضاي خانوار خود«خانگی بوده ومزد تر همان کارهاي بدون

به این فعالیتها درجدول ذیل اشاره  مصادیق مربوط. کارهاي مراقبتی از کودکان و بزرگساالن را در بر می گیرد

  . ارایه شده است 2می شود و جزییات این فعالیتها در پیوست 

  مصادیق کلی مربوط به کار خانه بر اساس دسته بندي فعالیت ها در پیمایش گذران وقت1 - 4جدول

  مصادیق  فعالیت  ردیف

خدمات داخلی بدون   1
دستمزد براي مصرف 
  نهایی در خود خانوار

مدیریت غذا، تمیز و مرتب کردن خانه و محیط اطراف آن، دکوراسیون، نگهداري وتعمیرات جزیی 
توسط خود اشخاص، مراقبت از منسوجات و پاپوش، مدیریت خانوار، مراقبت از حیوانات خانگی، 

  تردد مرتبط با ارایه خدمات داخلی بدون دستمزد/خرید، سفر
  
  
2  

  
  
  

 
 

مراقبتی بدون  خدمات
دستمزد به اعضاي 

 خانوار

  
  مراقبت از کودکان

  مراقبت فیزیکی
  درس دادن، آموزش و کمک به کودکان 

  همراهی کردن کودکان در مکان ها
  )مراقبت غیر فعال(توجه به کودکان

  
  مراقبت از بزرگساالن

  مراقبت فیزیکی
  حمایت عاطفی

  همراهی کردن بزرگساالن در مکان ها
  مرتبط با ارایه خدمات مراقبتی بدون دستمزد به اعضاي خانوارتردد /سفر

 )؟ICATUS)1387ن وقت در ایران بر اساسطبقه بندي فعالیت ها براي آمارهاي گذرا: مرکز آمار ایران: منبع
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بنابراین در پژوهش حاضر فعالیتهاي بدون مزد خانگی و مراقبتی که زنان براي خانواده خود انجام می دهند 

نمی و آن دسته از فعالیت هایی که زنان به خانوارهاي دیگر به عنوان کمک ارایه داده اند، مدنظر  بودهمدنظر 

 حاضر نیازمند داشتن اطالعاتی در زمینه مدتاینک با آگاهی از مصادیق کار خانگی مورد نظر در پژوهش . باشد

 بدون مزداز آنجایی که روش برآورد ارزش کار. اختصاص داده شده به کار بدون مزد خانگی هستیم زمان

فصل . نگ(می باشد» )کل گرا و خاص گرا(روش جایگزینی بازار با رویکرد تلفیقی «وهش حاضر خانگی در پژ

 ، مراقبت ازمراقبت از کودکان خانه داري،: ه تقسیم شده است که عبارتند ازکار خانگی نیز به چهار دست، )سوم

بنابراین مدت زمان اختصاص داده شده به کار بدون مزد خانگی در . و آموزش و تدریس به کودکانبزرگساالن 

  . خواهد شد برآوردفعالیت  4آن نیز به تفکیک  پولیگانه ارایه و ارزش  4کشور به تفکیک فعالیت هاي 

پیش از ارایه مدت زمان اختصاص یافته به کار بدون مزد خانگی بایستی به یک نکته مهم توجه وآن را مورد 

کشورمان در در مناطق شهري همانطور که در فصل سوم نیز گفته شده پیمایش گذران وقت . کنکاش قرار داد

شامل در دو نوبت  1387یمه دوم سال این پیمایش در ن. فاز به اجرا درآمده است 4در  و1388و  1387سالهاي 

نکته . اجرا شده است شامل خرداد و شهریور ماه نیز در دونوبت 1388نیمه اول سال  در و آذر و اسفند ماه

بیانگر الگوي گذران  1387و اسفند ماه آنست که الگوي گذران وقت در آذر مهمی که باید بدان توجه داشت

نیز بیانگر الگوي  1388الگوي گذران وقت در خرداد و شهریور ماه نیست و همچنین  1387وقت در کل سال 

علت این امر آنست که زنان در . بخصوص در اندازه گیري کار بدون مزد خانگی نیست افراد گذران وقت

 ماهدر اسفند. ماههاي آذر و اسفند نسبت به خرداد و شهریور کار بدون مزد خانگی بیشتري انجام می دهند

بدلیل آنکه به روزهاي پایانی سال نزدیک می شویم بار کار خانه داري بیشتر از هر زمانی در طول سال است و 

و این پیمایش در  به اجرا درآمده استاسفند ماه  در1387درسال پیمایش گذران وقت فاز دوم از آنجایی که 
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بنابراین  در این سال شامل می شده است، را اجرا نشده و تنها ماههاي خرداد و شهریور 1388اسفند ماه سال 

بطور غیر واقعی مدت زمان بیشتري را به کار بدون مزد خانگی 1388نسبت به سال 1387زنان در سال 

نکته دیگري که باید بدان توجه داشت آنست که بخشی از کار بدون مزد خانگی . اختصاص داده اند

تان که عموما مدارس تعطیل می باشد زنان مدت زمان در تابسمی باشدو »آموزش و تدریس به کوکان«شامل

شامل  1388پیمایش گذران وقت در سال . کمتري رابه آموزش و تدریس به کودکان اختصاص می دهند

تنها در ماههاي آذر و اسفند به اجرا در آمده است، که این موضوع  1387شهریور ماه می شده است و در سال 

به کار بدون مزد خانگی اختصاص می دهند بطور 1387زنان در سال  نیز سبب می شود مدت زمانی که

جلوه کند و در نهایت برآورد ارزش کار بدون مزد خانگی را دچار خطاي فاحشی  1388مصنوعی باالتر از سال 

 داراي راه حلی بسیار ساده است؛ براي رفع این مسئله می توان به ،این مسئله و تورش بالقوه بسیار مهم. نماید

در واقع پیمایش گذران وقت که در نیمه . تلفیق نمود 1388را با سال  1387سادگی الگوي گذران وقت سال 

اجرا  1388به اجرا درآمده است تکمیل کننده پیمایش گذران وقتی است که در نیمه اول سال  1387دوم سال 

اجرا شده است به تنهایی 1387پیمایش گذران وقتی که در نیمه دوم سال بعبارت دیگر. شده است و بالعکس

نمی باشد و  1387انعکاس دهنده الگوي گذران وقت زنان در خصوص فعالیتهاي بدون مزد خانگی در سال 

اجرا شده است نیز به تنهایی انعکاس دهنده الگوي گذران  1388پیمایش گذران وقتی که در نیمه اول سال 

نیست، و این دو پیمایش در واقع تنها زمانی  1388سال وقت زنان در خصوص فعالیتهاي بدون مزد خانگی در 

در نظر گرفته شوند که با هم تلفیق شوند و هریک خال  1388و  1387می توانند به عنوان نماینده براي سالهاي 

بر این اساس در جدول زیر مدت زمانی که زنان خانه دار داراي همسر در طول روز در . دیگري را پر کنند

  . ه تفکیک استان به کار بدون مزد خانگی اختصاص می دهند ارایه شده استمناطق شهري ب
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مدت زمان اختصاص یافته به کار بدون مزد خانگی توسط زنان خانه دار داراي همسر در طول روز در مناطق شهري به 2 - 4جدول
  )ساعت:دقیقهبه ( 1388و  1387تفکیک استان و فعالیت در سال 

  
 فعالیت

 جمع درس دادن و آموزش به کودکان مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري نام استان ردیف

 06:27 00:09  00:34 00:24 05:20 مرکزي 0

 07:13 00:12 00:29 00:35 05:57 گیالن 1

 07:22 00:08 00:02 00:36 06:36 مازندران 2

 06:32 00:05 00:02 00:24 06:01 آذربایجان شرقی 3

 06:49 00:07 00:01 00:46 05:55 آذربایجان غربی 4

 06:47 00:06 00:01 00:40 05:59 کرمانشاه 5

 06:29 00:04 00:02 00:28 05:54 خوزستان 6

 06:33 00:07 00:02 00:38 05:46 فارس 7

 07:01 00:06 00:14 00:33 06:08 کرمان 8

 06:24 00:05 00:03 00:37 05:39 خراسان رضوي 9

 06:31 00:08 00:02 00:40 05:42 اصفهان 10

 06:22 00:04 00:00 00:25 05:52 سیستان و بلوچستان 11

 06:53 00:01 00:01 00:45 06:06 کردستان 12

 06:58 00:04 00:03 00:36 06:15 همدان 13

 06:34 00:05 00:02 00:46 05:42 چهارمحال و بختیاري 14

 06:29 00:06 00:04 00:42 05:36 لرستان 15

 07:16 00:05 00:02 00:39 06:30 ایالم 16

 06:05 00:06 00:07 00:20 05:32 کهکیلویه و بویر احمد 17

 05:30 00:08 00:04 00:10 05:08 بوشهر 18

 06:47 00:06 00:04 00:34 06:03 زنجان 19

 07:13 00:11 00:02 01:18 05:42 سمنان 20

 05:09 00:04 00:08 00:31 04:26 یزد 21

 06:12 00:09 00:02 00:36 05:26 هرمزگان 22

 06:26 00:06 00:02 00:32 05:47 تهران 23

 07:33 00:04 00:00 00:59 06:31 اردبیل 24

 06:06 00:05 00:01 00:30 05:30 قم 25

 07:04 00:08 00:00 00:37 06:20 قزوین 26

 06:44 00:04 00:01 00:50 05:49 گلستان 27

 06:35 00:01 00:07 00:45 05:42 خراسان شمالی 28

 07:05 00:06 00:01 00:44 06:15 خراسان جنوبی 29

 06:36 00:06 00:04 00:36 05:50 کل کشور جمع

  . 1388و  1387سالهاي  گذران وقتپیمایش داده هاي  و تلفیق یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل: منبع
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ساعت و  6کشور بطور متوسط در طول روز  مناطق شهرينتایج نشان می دهد که زنان خانه دار داراي همسر در

از آن را کار خانه داري تشکیل می دهد؛  درصد 87دقیقه به کار بدون مزد خانگی اختصاص می دهند که  36

دقیقه از وقت خود را به کار خانه داري اختصاص می  50ساعت و  5بطوریکه آنان بطور متوسط در طول روز 

انجام سایر فعالیت هاي بدون مزد خانگی مانند مراقبت از کودکان، مراقبت از بزرگساالن، و درس دادن و . دهند

   .دقیقه زمان نیاز دارند 6و  4، 36آموزش به کودکان نیز هریک در طول روز به ترتیب به 

) دقیقه 9ساعت و  5(دهد که زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري یزد کمترین نتایج استانی نیز نشان می

بیشترین زمان را نسبت به سایر استانها به کار بدون مزد خانگی اختصاص ) دقیقه 33ساعت و  7(و در اردبیل

دقیقه به کار  26ساعت و  4دقیقه کار بدون مزد خانگی،  9ساعت و  5 می دهند که در استان یزد از مجموعِ

دقیقه به کار درس دادن  4مراقبت از بزرگساالن و کاردقیقه به  8دقیقه به کار مراقبت از کودکان،  31خانه داري، 

   .  و آموزش در طول روز اختصاص داده می شود

و در ) دقیقه 10(کمترین زمان  نتایج همچنین نشان می دهد که زنان خانه دار داراي همسر در استان بوشهر

در خصوص . را به کار مراقبت از کودك اختصاص داده اند) دقیقه 18ساعت و  1( بیشترین زمان استان سمنان

و استان ) صفر دقیقه(کار مراقبت از بزرگساالن نیزاستانهاي سیستان و بلوچستان، اردبیل و قزوین کمترین زمان

زنان خانه دار داراي همسر در استان . 1اند را در طول روز به آن اختصاص داده) دقیقه 34(مرکزي بیشترین زمان

دقیقه را به درس  12دقیقه و در استان گیالن  1هاي کردستان و خراسان شمالی در طول روز بطور متوسط تنها 

  . دادن و آموزش به کودکان اختصاص می دهند
                                                             

و در استانهاي سیستان  مدت زمان واقعی اختصاص داده شده به کار مراقبت از بزرگساالن تنها در استان اردبیل صفر بوده است -  ١
ما در . به صفر تبدیل شده اند دقیقه بوده است و به دلیل آنکه از یک دقیقه کمترند 0.24و  0.3و بلوچستان و قزوین به ترتیب 

برآورد ارزش کارمراقبت از بزرگساالن در این استانها از ارقام واقعی استفاده خواهیم نمود، لذا ارزش کار مراقبت از بزرگساالن در 
  .  این دو استان صفر نخواهد بود
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در ایران  بازار مزديدر و مراقبت از کودکان و بزرگساالن  کارهاي خانه داريقیمت هاي متناظر با 2-4

 1390سال 

براي استخراج قیمت هاي معادل کار خانگی در بازار مزدي نیازمند یافتن مراکزي هستیم که در بازار مزدي این 

در کشورمان در اغلب استانها آژانس هاي خدماتی وجود دارند که خدمات کار . خدمات را ارایه می دهند

آنجایی که قیمت این خدمات در استانهاي مختلف متفاوت می باشد،  از. خانگی و مراقبت را ارایه می دهند

تصمیم گرفته شد حداقل در هر مرکز استان با دو آژانس خدماتی تماس گرفته و  قیمت خدماتی که این آژانس 

  :نتایج تماس هاي تلفنی نشان داد. ها ارایه می دهند، ثبت شود

مدیران برخی از آژانس در کشورمان وجود ندارد، هرچند عموماتعرفه هاي رسمی و دولتی براي صنف خدمات -1

در مجموع عمده قیمت ها توسط آژانس هاي خدماتی و بیشتر  دارداماچنین تعرفه هایی وجود اظهار داشتند  ها

 قیمت خدمات همچنین بررسی ها نشان می دهد که .متناسب با وضعیت اقتصادي استان مربوطه تنظیم می شود

 . در داخل استان تفاوت چندانی با هم ندارندژانس هاارایه شده توسط آ

چنانچه مدت قراردادي که با آژانس خدماتی . قیمت هاي قرار دادي از قیمت هاي روزانه بسیار کمتر می باشند -2

براي مثال یک خانم براي انجام کارهاي . باشد، از قیمت ها کاسته می شود) ماهه 6(تنظیم می شود بلند مدت

 6هزار تومان دریافت می دارد، اما چنانچه قرار داد  30ساعت کار در تهران روزانه بطور متوسط  8خانه و براي 

 . می رسددر روزهزار تومان  15ماهه بین طرفین بسته شود این مبلغ نصف و به حدود 

قیمت این خدمات در . قیمت خدمات خانگی و مراقبتی در استانهاي مختلف واریانس قابل مالحظه اي دارد -3

رابطه . استانهاي محروم و دور افتاده بسیار کمتر از استانهاي توسعه یافته مثل تهران و اصفهان می باشد
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ات وجود دارد که در بخش هاي سیستماتیکی بین هزینه زندگی وخط فقر در مراکز شهري استانها و قیمت خدم

 . بعدي بدان پرداخته می شود

استانهاي دور افتاده و محروم گاها فاقد آژانس هاي خدماتی هستند؛ در حالیکه در تهران دهها مورد از این  -4

شرکت هاي خدماتی را می توان یافت، در شهرهایی مانند زابل، خرم آباد و ایالم چنین خدماتی بصورت 

   .و غیر رسمی توسط اعضاي خانوار انجام می گیرد سازمان نیافته

براي مثال مدیر یکی از شرکت . انه داري متفاوت نیستقیمت کار مراقبت از کودك و بزرگسال با قیمت کار خ -5

ساعت کار روزانه در خصوص  8 اظهار داشت که قیمت در مرکز شهر تهران هاي ارایه دهنده خدمات مراقبتی

) ک و لگننیازمند پوش(سالمسالمند غیر ازنگهداري  هزار تومان و قیمت 400 ماهانهسالمند سالم ازمراقبت 

قیمت این خدمات با قیمت خدماتی که جهت نظافت . می باشدماهه  6هزار تومان براي یک قرارداد  500ماهانه

 .منزل داده می شود، تقریبا همسان است

اعزام می شوند، تحصیالت دانشگاهی در این زمینه  عموما افرادي که براي کار مراقبت از کودك و بزرگسال -6

. ندارند و به گفته مدیر مذکور این افراد تنها قادرند که داروي بزرگسال را خوانده و آن را به بزرگسال دهند

قطعا قیمت مراقبت هاي تخصصی از سالمندان و کودکان نیازمند افراد با تخصص ویژه مانند پرستاران می باشد 

اما باید توجه داشت که در . کار خانگی قیمت بسیار باالتري نیز در بازار براي آن پرداخته می شودو نسبت به 

این پژوهش برآورد ارزش کار خانگی زن خانه دار داراي همسر مد نظر ماست، بنابراین پیش فرض ما اینست 

یستند و لذا بطور متوسط که این زنان قادر به ارایه خدمات تخصصی در مراقبت از بزرگساالن و کودکان ن

  .خدماتی که توسط زنان خانه دار داراي همسر ارایه می شوداز نظر بازار کار مراقبت هاي تخصصی نیستند
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هر یک از ) 118(با مرکز اطالعات تلفن ،بدین ترتیب براي کسب اطالعات مربوط به قیمت خدمات خانگی

در این تماس تلفنی . آنها ارایه می شد، دریافت گردید مراکز استانها تماس و شماره آژانسی که این خدمات در

سپس با آژانس . تالش گردید از هر مرکز استان دو شماره تلفن مربوط به این آژانس هاي خدماتی دریافت شود

در مواردي که . ماهه ثبت گردید 6هاي مربوطه تماس گرفته و قیمت خدمات خانگی و مراقبتی براي یک دوره 

. آژانس خدماتی در یک مرکز استان تماس گرفته می شد، میانگین قیمت ها ثبت می گردیدبه بیش از یک 

چنانچه آژانس اطالعاتی در خصوص ویژگی خانوار دریافت کننده خدمات از ما می پرسید، ابتدا سعی گردید 

آژانس اعالم می نرخ دستمزدي که توسط » مثل بقیه مشتریاتون«و » یه خانواده معمولی«که با جمالتی از قبیل 

در مواردي هم که آژانس مصرانه اطالعات بیشتري در . شد، مربوط به شرایط متوسط و عادي آن شهر باشد

رابطه با خانواده متقاضی خدمات خانگی مانند تعداد اعضاي خانوار از ما می خواست، بعد خانوار در آن مرکز 

  .یداستان به عنوان تعداد اعضاي خانواربه آنان اعالم گرد

در ایران  در بازار مزديو مراقبت از کودکان و بزرگساالن  کارهاي خانه داريقیمت هاي متناظر با 3-4

 1388و  1387سال هاي 

 87اجرا می شود و داده هاي پیمایش گذران وقت مربوط به سال  1390از آنجایی که پژوهش حاضر در سال  

اخذ شده و سال گردآوري داده هاي  1390می باشد، بنابراین بین قیمت خدمات خانگی که در سال  88و 

ساعت کار  8ر زن براي یک کارگ کار خانگی براي مثال قیمت. پیمایش گذران وقت ناهمخوانی بوجود می آید

 هزار تومان می باشد که این قیمت 450حدودا ماهانه  1390ماهه در تهران در سال  6در روز براي یک قرارداد 

در بسیار باال بوده و برآورد نهایی ارزش کار خانگی زنان را  1388و1387براي سالهاي  بعلت تورم قیمت ها

یکی اینکه از  ؛اي حل این موضوع از دو روش استفاده شدبر. دچار تورش می کند 1388و  1387سالهاي 
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قیمت هاي  تارا نیز اعالم دارند1388و  1387آژانس هاي خدماتی خواسته شد، قیمت خدمات خود در سال 

نشان داد که قیمت  1390با  1388و  1387مقایسه قیمت هاي . نیز بدست آید 1388و 1387مربوط به سالهاي 

این روش از این جهت دچار . اختالف دارند 1390سال تومان با  100تا  75وسط بین بطور مت 88و87سالهاي 

ر از واقعیت تکاستی است که ممکن است مدیران آژانس هاي خدماتی قیمت هاي دو سال پیش را کمتر یا بیش

وردند و از سوي دیگر برخی از آژانس هاي مذکور اصوال قیمت هاي دو سال پیش را به خاطر نمی آ. بیان کنند

تورم ساالنه از قیمت هاي سال روش دیگر کم نمودن نرخ . یا در آن سال شرکت را تاسیس ننموده بودند

بدین منظور نرخ . می باشد 1387و1388 هايسالخدمات مورد نظر در قیمت برآوردي از و بدست آوردن 1390

. کاسته شدند 90اخذ شده در سال از قیمت هاي  90و 89،  88تورم استانی در مناطق شهري کشور در سالهاي 

علت استفاده از نرخ تورم استانی آنست که قیمت هاي اخذ شده از آژانس هاي خدماتی براي استانهاي مختلف 

هزار تومان در استانهاي مختلف نوسان  450تا  250با هم تفاوت باالیی دارند، بطوریکه این قیمت ها از بین 

که نرخ تورم ساالنه استانی در مناطق شهري بر اساس ارقام اعالم شده از سوي بنابراین تصمیم گرفته شد  .دارند

قیمت ). 3پیوست . نگ(کاسته شود 1390بانک مرکزي از قیمت هاي اخذ شده از آژانس هاي خدماتی در سال 

  . در جدول زیر به تفکیک استان ارایه شده است1388و تعدیل شده براي سال 1390هاي سال

  )به تومان(به تفکیک استان در ایران  1390و1388قیمت ماهانه خدمات خانگی ارایه شده توسط آژانس هاي خدماتی در مراکز شهري در سال 3 - 4جدول

  قیمت خدمات در ماه  
 13881ساعت کار روزانه در سال  8به ازاء 

  قیمت خدمات در ماه
  1390ساعت کار روزانه در سال  8به ازاء 

 کد استان استان

 0 مرکزي 2---  ---  

 1 گیالن 300,000 212,572  

 2 مازندران 280,000 190,473  

                                                             
  . برآورد شده اند 1390ز قیمت سال ا) 3پیوست . نگ(از طریق کاستن نرخ تورم به تفکیک استان  1388قیمت هاي سال  -١
قیمت ها قابل استخراج نبوده ) 118(در این استانها بعلت نبود آژانس هاي خدماتی و یا عدم ثبت اطالعات آنان در مرکز خدمات تلفن -  ٢

  .  است
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  قیمت خدمات در ماه  
 13881ساعت کار روزانه در سال  8به ازاء 

  قیمت خدمات در ماه
  1390ساعت کار روزانه در سال  8به ازاء 

 کد استان استان

 3 آذربایجان شرقی 300,000 194,354  

 4 آذربایجان غربی ---  ---  

 5 کرمانشاه ---  ---  

 6 خوزستان ---  ---  

 7 فارس 300,000 213,776  

 8 کرمان ---  ---  

 9 رضوي خراسان ---  ---  

 10 اصفهان 350,000 235,395  

 11 سیستان و بلوچستان ---  ---  

 12 کردستان 275,000 180,073  

 13 همدان ---  ---  

 14 چهارمحال و بختیاري 270,000 181,402  

 15 لرستان ---  ---  

 16 ایالم ---  ---  

 17 کهکیلویه و بویر احمد 250,000 178,344  

 18 بوشهر ---  ---  

 19 زنجان ---  ---  

 20 سمنان 350,000 235,887  

 21 یزد 300,000 195,808 

 22 هرمزگان ---  ---  

 23 تهران 450,000 322,979  

 24 اردبیل 280,000 185,279  

 25 قم 280,000 189,200  

 26 قزوین 300,000 205,152  

 27 گلستان ---  ---  

 28 خراسان شمالی ---  ---  

 29 خراسان جنوبی ---  ---  

  .یافته هاي تحقیق: منبع
در جدول فوق  )1390ساعت کار روزانه در سال  8به ازاء  قیمت خدمات در ماه(اطالعات مربوط به ستون دوم

مواردي که بصورت عالمت . همگی مستقیما از آژانس هاي خدماتی در مراکز شهري استان ها اخذ شده است
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در جدول درج شده اند، مواردي هستند که اطالعات موثقی در خصوص قیمت خدمات مورد نظر ما در ) --- (

براي مثال استان هایی . این موضوع به دالیل مختلفی رخ داده است. بازار کار مزدي قابل استخراج نبوده است

) 118(باشد، مرکز اطالعات تلفن هستند که چنین آژانس هایی در آنها دایر نمی باشد و یا چنانچه دایر می

در مواردي آژانس مورد نظر محل خود را تغییر داده و شماره یا . شماره اي از آنها را در اختیار نداشته است

در مواردي نیز آژانس مورد نظر به هیچ عنوان حاضر به ارایه خدمات . آدرسی از خود بر جاي نگذاشته بود

ماهه نبود؛ این امر بدلیل قیمت نازل خدمات خانگی در بلند مدت  6دت و خانگی به صورت قراردادهاي بلند م

استانی  16حال براي  گردید،استان کسب و ثبت  14در هر حال تا بدینجاي کار اطالعات مربوط به . می باشد

ر که اطالعات مورد نظر براي آن در دسترس نمی باشد چه می توان کرد؟ ایده اي که براي حل این موضوع بکا

. گرفته شد، محاسبه نسبت قیمت خدمات ارایه شده در جدول فوق با خط فقر در مراکز شهري استانها می باشد

این ایده بر این منطق ساده استوار است که قیمت ها به میزان زیادي تابع هزینه هاي زندگی در هریک از استانها 

ه هاي زندگی در مراکز شهري باشد، خط می باشند و شاخص در دسترسی که در کشورمان انعکاسی از هزین

که در پژوهشی توسط 1388بدین ترتیب اطالعات مربوط به خط فقر در مراکز شهري استانها در سال . فقراست

محاسبه شده است،  "گیري و تحلیل اقتصادي فقر شهر اندازه"اي با عنوان  در پروژه)1389(کیانی و دیگران

به  1388 در سال  در مناطق شهري کشور و استانی آن هاي قر و شاخصخط ف پروژهدر این  .استخراج گردید

کمک اطالعات خام طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و به کارگیري روش نیازهاي اساسی در دو 

در جدول زیرنسبت قیمت . ه استشد محاسبه مدل فقر و هاي رگرسیون ه از مدلسناریو برآورد، سپس با استفاد

بدست آمده از آژانس هاي خدماتی به خط فقر در هر یک از مراکز استانها به تفکیک دو سناریو و  خدمات

  .متوسط دو سناریو آمده است
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به خط فقر در هر یک از مراکزشهري در  1388نسبت قیمت خدمات بدست آمده از آژانس هاي خدماتی در سال 4 -4جدول
  )قیمت ها به تومان(دو سناریو و متوسط دو سناریو استانها به تفکیک

 به خدمات نسبت قیمت
 )درصد(خط فقر متوسط

ساعت 8(قیمت خدمات در ماه
 1388در )کار روزانه

دو خط فقر در  میانگین
 سناریوي اول و دوم

سناریوي خط فقر در
 دوم

سناریوي خط فقر در
 اول

کد  استان
 استان

 0 مرکزي 632,336 525,903 579,119 ---  --- 

 1 گیالن 586,041 485,291 535,666 212,572 40

 2 مازندران 619,122 519,683 569,403 190,473 33

 3 آذربایجان شرقی 622,735 547,457 585,096 194,354 33

 4 آذربایجان غربی 627,967 527,053 577,510 ---  --- 

 5 کرمانشاه 607,669 459,911 533,790 ---  --- 

 6 خوزستان 648,480 549,019 598,749 ---  --- 

 7 فارس 640,636 526,716 583,676 213,776 37

 8 کرمان 583,011 486,465 534,738 ---  --- 

 9 خراسان رضوي 580,092 472,007 526,050 ---  --- 

 10 اصفهان 617,467 502,206 559,836 235,395 42

 11 بلوچستانسیستان و  585,770 511,572 548,671 ---  --- 

 12 کردستان 623,224 529,743 576,483 180,073 31

 13 همدان 559,973 465,735 512,854 ---  --- 

 14 چهارمحال و بختیاري 623,158 511,702 567,430 181,402 32

 15 لرستان 643,731 532,660 588,196 ---  --- 

 16 ایالم 665,526 555,932 610,729 ---  --- 

30 178,344 591,593 537,307 645,878 
کهکیلویه و بویر 

 احمد

17 

 18 بوشهر 660,382 561,853 611,118 ---  --- 

 19 زنجان 613,421 510,540 561,981 ---  --- 

 20 سمنان 605,402 501,786 553,594 235,887 43

 21 یزد 535,281 428,171 481,726 195,808 41

 22 هرمزگان 636,112 520,984 578,548 ---  --- 

 23 تهران 813,054 662,029 737,541 322,979 44

 24 اردبیل 631,126 535,683 583,405 185,279 32

 25 قم 523,340 459,089 491,214 189,200 39

 26 قزوین 650,840 529,280 590,060 205,152 35

 27 گلستان 569,804 475,460 522,632 ---  --- 

 28 خراسان شمالی 613,978 503,457 558,718 ---  --- 

 29 خراسان جنوبی 599,250 505,465 552,358 ---  --- 

  .اخذ شده و سایر موارد یافته هاي تحقیق می باشد) 1389(خط فقر در سناریوي اول و دوم از پژوهش کیانی و دیگران: منبع
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میانگین این نسبت . درصد را در بر می گیرد 44تا  30نسبت قیمت خدمات به خط فقر در استانها دامنه اي بین 

بدین ترتیب تصمیم گرفته شد براي . درصد می باشد 30درصد و مد آن نیز  36درصد، میانه آن  36حدودا 

ارایه شده در جدول ) متوسط دو سناریو(درصد مقدار خط فقر36استانهایی که اطالعات آنها در دسترس نیست، 

مرکز استان مورد نظردر  16این در مجموع قیمت خدمات خانگی و مراقبت دربنابر. فوق در نظر گرفته شود

درصدي از میانگین دو سناریوي خط فقر محاسبه و در جدول  36بر اساس نسبت  1388مناطق شهري در سال 

نیز نرخ تورم در مناطق شهري در سال  1387قیمت هاي مربوط به سال  برآوردبراي . ارایه شده است 3-4

 26سپس قیمت هاي ماهانه بر . )3پیوست . نگ(شد کاسته1388تفکیک استان از قیمت هاي سال  به 1388

و  1387دستمزد ساعتی این خدمات به تفکیک استان براي سال هاي  ،8و درنهایت با تقسیم بر  1تقسیم شده

  . گردید در تمامی استان ها برآورد 1388

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

کنند بنابراین با آژانس هاي ارایه دهنده خدمات خانگی در طول ماه تعطیالت روز جمعه را جزء روز کاري محسوب نمی  -  ١
  .روز کاري باقی می ماند 26ل ماه جمعه در هر ماه که تعطیل رسمی است، در طو 4احتساب 
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در ایران به ازاء هرساعت کار 1388و1387قیمت خدمات خانگی و مراقبت در مراکز استان مناطق شهري در سال 5 -4جدول
  )به تومان(روزانه

قیمت خدمات در هر ساعت 
 1387در 

 8به ازاء  قیمت خدمات در ماه
 1387ساعت کارروزانه در 

قیمت خدمات هر ساعت در 
1388 

 8به ازاء  قیمت خدمات در ماه
 1388رروزانه در ساعت کا

کد  استان
 استان

 0 يمرکز 208,483 1,002 186,384 896

 1 گیالن 212,572 1,022 186,000 894

 2 مازندران 190,473 916 166,092 799

 3 آذربایجان شرقی 194,354 934 170,837 821

 4 آذربایجان غربی 207,904 1,000 182,124 876

 5 کرمانشاه 192,164 924 172,371 829

 6 خوزستان 215,550 1,036 198,521 954

 7 فارس 213,776 1,028 196,247 943

 8 کرمان 192,506 926 172,870 831

 9 خراسان رضوي 189,378 910 165,138 794

 10 اصفهان 235,395 1,132 209,972 1,009

 11 سیستان و بلوچستان 197,522 950 176,387 848

 12 کردستان 180,073 866 162,066 779

 13 همدان 184,627 888 166,165 799

 14 چهارمحال و بختیاري 181,402 872 161,448 776

 15 لرستان 211,751 1,018 190,999 918

 16 ایالم 219,862 1,057 199,195 958

 17 کهکیلویه و بویر احمد 178,344 857 163,898 788

 18 بوشهر 220,002 1,058 203,502 978

 19 زنجان 202,313 973 185,723 893

 20 سمنان 235,887 1,134 209,468 1,007

 21 یزد 195,808 941 172,507 829

 22 هرمزگان 208,277 1,001 188,907 908

 23 تهران 322,979 1,553 287,451 1,382

 24 اردبیل 185,279 891 163,972 788

 25 قم 189,200 910 162,712 782

 26 قزوین 205,152 986 188,740 907

 27 گلستان 188,148 905 163,500 786

 28 خراسان شمالی 201,138 967 183,036 880

 29 خراسان جنوبی 198,849 956 178,964 860

  -   کل کشور 205,306 987 183,840 884
 .یافته هاي تحقیق:منبع
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در استان هاي مختلف  نیز خانگی همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، متوسط قیمت یک ساعت کار

و در سال تومان  1382تومان تا  776بین  1387در سال قیمت یک ساعت کار خانگی . مقادیر متفاوتی دارد

تومان  884، 1387سالکل کشور درآن در  متوسط. تغییر می کند تومان در هر ساعت1553تا  857بین 1388

در کل کشور 1387قیمت ماهاته کار خانگی در سال . تومان در هر ساعت می باشد 987، 1388ودر سال

بدین ترتیب اطالعات اصلی که خارج از داده . تومان می باشد 205306، 1388تومان در ماه و در سال  183840

   .هاي گذران وقت براي برآورد ارزش کار خانگی زن مورد نیاز می باشد تا حد زیادي فراهم شده است

 ایران  در بازار رسمی و مزديو فرایند محاسبه قیمت آن  » درس دادن و آموزش«فعالیت 4-4

خانگی بدست آوردن قیمت هاي متناظر با بدون مزدکارپولی ساس ترین بخش در برآورد ارزش مهمترین و ح

فعالیت درس حساسیت و پیچیدگی این موضوع در خصوص . فعالیت هاي زنان خانه دار در بازار مزدي است

همانطور که پیش از این نیز در خصوص آن بحث شد، در این . دادن و آموزش به کودکان بیشتر می باشد

رویکرد . اده می شودج قیمت خدمات بدون مزد خانگی استفپژوهش از روش جایگزینی بازار براي استخرا

اتخاذ رویکرد . می باشد» خاص گرا«و  »کل گرا«مورد استفاده در استخراج قیمت هاي بازار، تلفیقی از رویکرد 

تلفیقی به این واقعیت در بازار مزدي ایران باز می گردد که کارهاي متفاوتی که زنان خانه دار انجام می دهند، 

این تفاوت قیمت بیش از همه در خصوص فعالیت درس دادن و . در بازار کار مزدي قیمت متفاوتی دارد

کند؛ لذا الزم است تا قیمت این فعالیت بطور جداگانه و مستقل از کارهاي نمود پیدا می  به کودکان آموزش

برخالف فرایند استخراج قیمت کارهاي خانه داري و . خانه داري و مراقبت از کودك و بزرگسال برآورد گردد

گی ها فعالیت درس دادن و آموزش با پیچید مراقبت که در بخش قبلی بدان پرداخته شد، فرایند استخراج قیمت

یکی از محدودیت ها به این موضوع بازمی گردد که در پیمایش گذران . و محدودیت هاي بیشتري مواجه است
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وقت دقیقا مشخص نیست که زن خانه دار فعالیت درس دادن و آموزش را دقیقا براي چه کسی انجام می دهد 

ه فعالیت آموزش دقیقا چه فعالیتی و او چه ویژگی هایی دارد؟ محدودیت دیگر به این موضوع باز می گردد ک

است؟ براي مثال مشخص نیست که وقتی زن خانه دار نیم ساعت به فرزند خود ریاضی درس داده است، فرزند 

حساب دیفرانسیل و « درس داده یا » ریاضی سوم ابتدایی«او در چه مقطعی در حال تحصیل است؟ آیا به او 

که قیمت آموزش و درس دادن در بازار کار مزدي ایران تابعی از ؟ اهمیت این موضوع در اینجاست »انتگرال

در آگهی تبلیغاتی که در ذیل آمده کامال این موضوع محرز است که قیمت . مقطع تحصیلی دانش آموزان است

همانطور که در شکل نیز . آموزش و تدریس متناسب با کیفیت کادر آموزشی و مقطع تحصیلی متفاوت است

تومان و در مقطع اول و  4000ک ساعت تدریس در مقطع ابتدایی و راهنمایی با کادر عادي پیداست، قیمت ی

  .تومان می باشد 6000تومان و در مقطع سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی  5000دوم دبیرستان 

 1تهرانقیمت هرساعت تدریس در بازار کار مزدي در یک آگهی تبلیغاتی در شهر 1 - 4شکل

  
 .1390آذر : به آگهی تاریخ دسترسی، http://www.bartarinha.com  :منبع  

اطالعاتی که در خصوص فعالیت آموزش و تدریس در پیمایش گذران وقت مد نظر بوده است در دو کد شامل 

» سایر فعالیت هاي درس دادن، آموزش و کمک به کودکان«و » ) 071121کد شماره (درس دادن به کودکان«

                                                             
   .سال آگهی نامشخص است -  ١
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تواي آموزشی و به ثبت رسیده است و جزییات بیشتر در این خصوص اینکه چه مح» )071129کد شماره (

در هرحال ما براي . مربوط به چه مقطع تحصیلی توسط زن خانه دار آموزش داده شده است، ثبت نشده است

آنکه بتوانیم قیمت معادل فعالیت آموزش و درس دادن را در بازار کار مزدي بدست آوریم نیازمند آنیم چنین 

ش گذران وقت و بخصوص در فازهاي اول و دوم آن خوشبختانه در پیمای. اطالعاتی را در دسترس داشته باشیم

 محتواي عالوه بر آنکه کد فعالیت ثبت شده است، توضیح مختصري نیز در خصوص) 1387آذر و اسفند ماه (

چنین اطالعاتی می تواند به ما ایده اي در این خصوص که . کلمه نیز به ثبت رسیده است 5یا  4آن در حدود 

مورد از محتواي فعالیت  4973در مجموع . او درس داده شده چیست، بدهدمقطع تحصیلی کودکی که به 

برخی از . آموزش و درس دادن در اختیار بود که دو مورد از پرتکرارترین آنها انتخاب و فراوانی آن حساب شد

  .این توضیحات در جدول زیر ارایه شده است

  درس دادن در پیمایش گذران وقت در ایران محتواي فعالیت آموزش و6 - 4جدول

درس فعالیت  ه محتوايکلید واژ
  دادن 

  درصد  تعداد  مثال ها

رسیدگی به تکالیف بچه، رسیدگی به دروس کودك، رسیدگی به   رسیدگی
  فرزندان درس به رسیدگی، تکالیف پسرم

1096  22  

ها،  بچه از گرفتن گفتن، امال دیکته پسرم فرزند، به به دیکته گفتن  امال و دیکته
   ساله 7 خواهر به امالء، گویم می دیکته خواهرم بچه به، امال تصحیح

654  13  

  براساس تحلیل داده هاي پیمایش گذران وقت ایران یافته هاي تحقیق: منبع  

محتواي فعالیت آموزش و درس دادن را در پیمایش  ،درصدموارد 35کلید واژه هاي رسیدگی، امالو دیکته در 

سایر اصطالحات مانند مشق، به درس و مشق بچه رسیدگی کردن، . گذران وقت به خود اختصاص داده است

رسیدگی به تکالیف بچه ها، آموزش ریاضی به کودکان، انشا گفتن به بچه ها و مواردي از این دست نیز عمده 
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این  گانریس را به خود اختصاص می دهد که نشان می دهد عمده دریافت کنندمحتواي فعالیت  آموزش و تد

    .      خدمات نمی توانند از مقطع راهنمایی باالتر باشند

از سوي دیگر ما مدرك تحصیلی زنان خانه دارداراي همسر مورد نظرمان در پیمایش گذران وقت را نیز در 

ایده اي در این خصوص که زن خانه دار قادر به آموزش به چه مقطع اختیار داریم که از طریق آن نیز می توان 

قدر مسلم آنست که فرد نمی تواند بیش از مدرك تحصیلی اي که دارد به . تحصیلی است را به ما می دهد

فردي که تا پنجم ابتدایی درس خوانده است بعید است که بتواند انگلیسی مقطع دوم . دیگري آموزش دهد

در جدول زیر توزیع فراوانی زنان خانه دار داراي همسر بر حسب مدرك . به فرزندش بیاموزدراهنمایی را 

 .تحصیلی شان ارایه شده است

 وضعیت تحصیلی زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقت7 - 4جدول

تجمعی درصد درصد فراوانی تحصیالت  

 19.7 19.7 1837 بی سواد
 24.2 4.5 424 سواد آموزي و غیر رسمی

 51.3 27.1 2526 ابتدایی
 69.3 18.0 1676 راهنمایی

 90.6 21.3 1990 متوسطه و دیپلم
 95.4 4.8 448 پیش دانشگاهی

 97.0 1.5 143 فوق دیپلم
 99.9 3.0 276 لیسانس

 100.0 0.1 8 فوق لیسانس و باالتر
  100.0 9328 جمع

 یافته هاي تحقیق براساس تحلیل داده هاي پیمایش گذران وقت ایران: منبع                                

درصد  51درصد از زنان بی سواد هستند و  20همانطور که مدرك تحصیلی زنان خانه دار نشان می دهد حدود 

براساس . درصد از آنان حداکثر تا متوسطه و دیپلم درس خوانده اند 91از آنان تا ابتدایی درس خوانده و 
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مدرك تحصیلی زنان خانه دار، ارایه شد و  6-4اطالعات مربوط به جزییات آموزش و درس دادن که در جدول

بیشتر احتمال می رود که این زنان عمدتا قادر به آموزش و درس دادن به فرزندان در دوره تحصیلی ابتدایی و 

 . راهنمایی باشند

  در ایران  در بازار رسمی و مزدي »درس دادن و آموزش«فعالیت قیمت هاي متناظر با 5-4

و ) 7-4جدول (زنان خانه دارداراي همسردر پیمایش گذران وقتبراساس اطالعات مربوط مدرك تحصیلی 

ارایه شد، بیشتر احتمال می رود که زنان خانه دار  6-4که در جدولمحتواي فعالیت آموزش و درس دادن 

از . داراي همسر در کشورمان عمدتا قادر به آموزش و درس دادن به فرزندان ابتدایی و راهنمایی شان باشند

سوال مهمی که در . مت هاي بازار مزدي بستگی به مقطع تحصیلی و کیفیت کادر آموزشی داردآنجایی که قی

و 2-4که در شکل هاي این بخش بدان پاسخ داده می شود، اینست که این متوسط قیمت چقدر است؟ همانطور 

عادي و یا نیز پیداست، قیمت یک ساعت تدریس در مقطع ابتدایی و راهنمایی بر حسب اینکه از کادر  4-3

براي فهم تفاوت کادرهاي آموزشی تصمیم گرفته شد با این . کادرویژه استفاده شود، با یکدیگر متمایز است

  :نتایج تماسهاي تلفنی با مراکز آموزشی نشان داد. مراکز آموزشی تماس تلفنی صورت پذیرد

  .قیمت تدریس در مقاطع ابتدایی و راهنمایی با یکدیگر تفاوت چندانی ندارد -1

منظور از نوع معلم، . آنچه که تفاوت مهمی را در نرخ تدریس ایجاد می کند، نوع معلم و یا کادر آموزشی است -2

براي تدریس ) کادر عادي(چنانچه یک دانشجو. دبیر رسمی آموزش و پرورش بودن و یا دانشجو بودن است

هزار تومان  7تا  6طور متوسط بایستی بین فرزندتان در شهر تهران در مقطع ابتدایی یا راهنمایی استخدام کنید، ب

 10در هر ساعت بپردازید؛ در حالیکه این میزان براي یک معلم رسمی و یا حق التدریس آموزش و پرورش بین 



63 
 

به عنوان کادر (تفاوت استفاده از معلم آموزش و پرورش و یک دانشجو. هزار تومان در ساعت می باشد 11تا 

 . تجربه تدریس به دانش آموزان می باشد داشتنهاي آموزشی و ، آشنایی معلم با روش)عادي

با تماس تلفنی که با آموزشگاهها در مراکز استانها صورت گرفت، مشخص شد که در شهرستانها نیز مانند تهران  -3

ش دستمزد معلمان رسمی آموزش و پرور نقش مهمی بازي می کند، بطوریکهنوع معلم است که در قیمت ها 

 .ابر معلمان عادي می باشدحدودا دو بر

با آژانس هاي ارایه دهنده خدمات خانه داري و مراقبت، تخفیف هاي ) ماهه 6مثال (قراردادهاي بلند مدت -4

ساعت کار خانه داري در  8براي مثال نرخ . جدي و بزرگی را نسبت به قراردادهاي یک روزه به همراه دارد

 6هزار تومان می شود؛ در حالیکه قیمت آن براي یک دوره  900هزار تومان است که ماهیانه  30روزانهتهران 

. در خصوص کار آموزش و تدریس چنین تخفیفی در میان نیست. هزار تومان می باشد 450ماهه، ماهیانه 

را براي  معلم عموما خانواده ها. مدت می باشد اصوال کار تدریس و آموزش کاریست که نیازمند قرارداد بلند

 . می کنند استخدام یک سال تحصیلی

 )1390در سال (قیمت هرساعت تدریس در بازار کار مزدي در یک آگهی تبلیغاتی در شهر تهران2 -4شکل  

  
  .1390آذر : به آگهی تاریخ دسترسی، http://www.bartarinha.com: منبع
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نسبت به یک معلم رسمی با سابقه تدریس در آموزش ) فاقد تجربه آموزش در مدرسه(دستمزد یک معلم عادي -5

  . داردو پرورش با کاري که زن خانه دار جهت آموزش و تدریس کودکان اختصاص می دهد، سنخیت بیشتري 

فرض  ،)6-4جدول (وقت اردر پیمایش گذرانتوجه به محتواي فعالیت تدریس و آموزش توسط زنان خانه دبا  -6

می شود که زنان خانه دار  داراي همسر در پیمایش گذران وقت عمدتا به کودکان در مقطع تحصیلی ابتدایی و 

 . راهنمایی تدریس نموده اند

 )1390در سال (قیمت هرساعت تدریس در بازار کار مزدي در یک آگهی تبلیغاتی در شهر تهران3 -4شکل

  
  .1390آذر : به آگهی تاریخ دسترسی، http://www.bartarinha.com: منبع

بر اساس معیارهاي فوق  در بازار مزدي کشور بدین ترتیب براي استخراج قیمت تدریس و آموزش خصوصی

سپس شماره حداقل دو  ،مراکز استانهاي سراسر کشور تماس گرفته شد) 118(ابتدا با مرکز اطالعات تلفن

در تماس تلفنی با آموزشگاه نیز با مدیریت آموزشگاه . آموزشگاه خصوصی اخذ و با آموزشگاه تماس گرفته شد

) بدون سابقه تدریس درآموزش و پرورش(نرخ دستمزد یک ساعت کار معلم عادي خانم «مکالمه و از آنها 

نتایج تماسهاي . پرسیده شد 1390در سال » لم خصوصیماهه یا یکساله بعنوان مع 6 دورهبراي تدریس در یک 

تلفنی نشان داد که بر خالف کار خانه داري و مراقبت که قیمت ها در استانهاي مختلف متفاوت بودند، قیمت 

عموما  ،قیمت هاي اعالم شده از سوي موسسات. در استانها نسبتا یکسان بودش حاضرتدریس مورد نظر پژوه
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نکته جالب . تومان می شود 6500 اهزار تومان اعالم گردید که ساعتی حدود 10عته سا 1.5براي یک جلسه 

هزار  7تا  6در تهران نیز این قیمت حدود . توجه اینجاست که این قیمت با تهران تفاوت قابل مالحظه اي ندارد

می  1388و  1387 می باشد که نیازمند تعدیل آن براي سالهاي 1390این قیمت مربوط به سال . تومان می باشد

تومان  6500از مقدار در مناطق شهري و به تفکیک استان باشیم که براي تعدیل آن نیز متوسط نرخ تورم ساالنه 

بر اساس ارقام اعالم شده از نرخ تورم ساالنه استانی در مناطق شهري بنابراین تصمیم گرفته شد که . کاسته شد

شده از آموزشگاههایی که به کار تدریس و آموزش دانش  از قیمت اخذ )3پیوست . نگ(بانک مرکزيسوي 

سه بار  1387براي بدست آوردن برآورد قیمت در سال . آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی می پردازند کاسته شود

به 1387و1388شده براي سال  برآوردقیمت هاي . کاسته شد )تومان6500یعنی (1390نرخ تورم از قیمت سال 

  .در جدول زیر ارایه شده است شهري کشور ر مناطقتفکیک استان د
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 6خانم براي تدریس در یک دوره ) بدون سابقه تدریس درآموزش و پرورش(ستمزد یک ساعت کار معلم عادي د8 - 4جدول
  )قیمت ها به تومان( 1388، 1387ماهه یا یکساله بعنوان معلم خصوصی در سال هاي

کد  استان 1388 دستمزد در سال 1387 دستمزد در سال
 استان

 0 يمرکز  4,418           3,950         

 1 گیالن  4,606           4,030         

 2 مازندران  4,422           3,856         

 3 آذربایجان شرقی  4,211           3,701         

 4 آذربایجان غربی  4,205           3,684         

 5 کرمانشاه  4,308           3,864         

 6 خوزستان  4,635           4,268         

 7 فارس  4,632           4,252         

 8 کرمان  4,274           3,838         

 9 خراسان رضوي  4,188           3,652         

 10 اصفهان  4,372           3,899         

 11 سیستان و بلوچستان  4,124           3,683         

 12 کردستان  4,256           3,831         

 13 همدان  4,361           3,925         

 14 چهارمحال و بختیاري  4,367           3,887         

 15 لرستان  4,560           4,113         

 16 ایالم  4,292           3,888         

 17 کهکیلویه و بویر احمد  4,637           4,261         

 18 بوشهر  4,606           4,261         

 19 زنجان  4,337           3,982         

 20 سمنان  4,418           3,950         

 21 یزد  4,606           4,030         

 22 هرمزگان  4,422           3,856         

 23 تهران  4,211           3,701         

 24 اردبیل  4,205           3,684         

 25 قم  4,308           3,864         

 26 قزوین  4,635           4,268         

 27 گلستان  4,632           4,252         

 28 خراسان شمالی  4,274           3,838         

 29 خراسان جنوبی  4,188           3,652         

  -   کل کشور  4,390           3,930         
 .یافته هاي تحقیق: منبع                       
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قیمت یک ساعت تدریس زنان خانه دار داراي همسر در سال میانگین بدین ترتیب در مجموع در این پژوهش،  

منابع دیگر نیز قیمت نسبتا مشابه . می شود برآورد تومان 4390، 1388و در سال  تومان 3930درکشور  1387

غی وزیر کار و امور اجتماعی در مورد تعیین به استناد به بخشنامه ابال) 1390(مثال باقري . اي را اعالم داشته اند

و بنگاههاي ارایه دهنده این نوع خدمات در تهران، حق الزحمه معلم خصوصی فرزندان  1388حداقل مزد سال 

تومان در ساعت  5000تومان در ساعت و حق الزحمه معلمان خصوصی فرزندان راهنمایی را  3000ابتدایی را 

  . در نظر می گیرد

  1388و  1387تعداد زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور در سالهاي  برآورد6-4

ما تمامی داده هاي مورد نیاز براي برآورد ارزش کار خانگی زنان را تا بدینجاي کاردر اختیار داریم، جز یک 

ما قصد داریم ارزش درواقع در این پژوهش . مورد از آنها؛ ما جمعیت درگیر در کار خانگی را در اختیار نداریم

برآورد » 1388و  1387زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور را در سالهاي «کار خانگی بدون مزد 

کنیم، بنابراین ما باید بدانیم تعداد این زنان چقدر است؟ در این بخش به برآورد تعداد زنان خانه دار داراي 

  .پرداخته می شود 1388و  1387همسر در مناطق شهري کشور در سالهاي 

چنانچه . اصوال برآوردها و پیش بینی هاي جمعیتی از مهمترین اجزاي علم جمعیت شناسی به شمار می آیند

اطالعات و داده هاي کافی در اختیار محقق گذاشته شود، برآوردها و پیش بینی هاي جمعیت شناختی عالوه بر 

خوشبختانه این موضوع . ضوع بسیار ساده اي نیز تبدیل می گردداینکه از دقت باالیی برخوردار می شود، به مو

رویکرد مورد استفاده در برآورد این زنان . در برآوردتعداد زنان خانه دار مورد نظر پژوهش حاضر صدق می کند

ما تعداد زنان خانه دار داراي همسر در مناطق  می باشدکه براساس آن» رویکرد نسبت گیري«حاضر در تحقیق

همچنین اطالعات مربوط به تعداد افراد . به تفکیک استان در اختیار داریم 1385و  1375را در سالهاي  شهري
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چنانچه . ساکن در نقاط شهري را نیز مرکز آمار ایران به تفکیک استان در سالهاي مذکور منتشر نموده است

و  1375ي هر استان در سالهاي نسبت تعداد زنان خانه دار داراي همسر در نقاط شهري کشور به جمعیت شهر

نیز بکار  1388و  1387از الگو و منطق مشخصی پیروي کند، می توان این الگو و منطق را براي سالهاي  1385

این نسبت ها در . برد و تعداد زنان خانه دار داراي همسر را در این سالها به تفکیک استان برآورد نمود

اند؟ آیا از منطق مشخصی پیروي می کنند؟ در جدول زیر این چگونه بوده  1385و  1375سرشماري هاي 

  .نسبت ها به تفکیک استان محاسبه شده است
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  1385و1375نسبت جمعیت زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور به کل جمعیت شهري به تفکیک استان در سالهاي 9 - 4جدول

 ردیف
 

1375 1385 

 جمعیت شهري نام استان
زنان خانه دار داراي 

 همسر 
 جمعیت شهري نسبت

زنان خانه دار داراي 
 همسر 

 نسبت

 21 499,199 2,402,539 24 377,756 1,602,931 آذربایجان شرقی 1

 20 349,616 1,724,954 24 239,499 1,001,914 آذربایجان غربی 2

 19 137,731 715,597 22 96,049 427,813 اردبیل 3

 21 786,516 3,798,728 23 535,396 2,301,851 اصفهان 4

 17 54,837 331,231 20 37,638 188,021 ایالم 5

 18 101,640 577,465 21 62,072 296,151 بوشهر 6

 20 2,512,585 12,260,431 24 1,786,560 7,589,366 تهران 7

 18 78,429 442,298 20 52,233 258,722 چهارمحال و بختیاري 8

 17 54,087 326,695 -  -  -  *خراسان جنوبی 9

 19 736,217 3,811,900 23 586,292 2,586,722 خراسان رضوي 10

 18 69,146 392,458 -  -  -  *خراسان شمالی 11

 18 520,897 2,873,564 22 379,929 1,723,819 خوزستان 12

 19 104,787 559,340 23 84,605 374,520 زنجان 13

 20 87,681 440,559 23 61,690 269,590 سمنان 14

 16 188,238 1,193,198 22 117,557 533,544 سیستان و بلوچستان 15

 19 491,778 2,652,947 22 368,300 1,673,897 فارس 16

 21 160,563 777,975 -  -  -  *قزوین 17

 21 202,383 983,094 24 139,268 579,798 قم 18

 20 175,066 855,819 23 122,326 526,126 کردستان 19

 17 258,596 1,552,519 20 158,445 802,864 کرمان 20

 20 249,397 1,255,319 23 191,368 829,344 کرمانشاه 21

 16 48,560 302,192 21 31,388 152,388 کهگیلویه و بویراحمد 22

 19 152,073 795,126 -  -  -  *گلستان 23

 20 257,834 1,295,751 22 188,654 839,112 گیالن 24

 19 190,166 1,020,150 22 137,565 632,578 لرستان 25

 21 322,286 1,554,143 23 321,803 1,389,721 مازندران 26

 21 191,342 932,073 24 129,497 538,117 مرکزي 27

 17 113,619 661,325 21 68,621 325,553 هرمزگان 28

 20 197,498 980,771 24 147,051 624,431 همدان 29

 19 146,877 789,803 22 93,827 435,140 یزد 30

 20 9,439,644 48,259,964 23 6,515,389 28,504,033 کل کشور جمع

  . به استان تبدیل نشده بودند1375در سال *
  .1385و 1375سرشماري سالهاي : منبع
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دار داراي همسردر مناطق شهري نسبت به جمعیت  نتایج جدول فوق حاکی از آنست که تعداد زنان خانه

براي مثال این نسبت ها در استانهاي . شهري در هر یک از استانها از منطق و قاعده مشخصی پیروي می کند

، میانه آن 22.4میانگین این نسبت ها . درصد در نوسان است 24تا  20مختلف به یکدیگر نزدیک بوده و بین 

الگوي جالبتري که در خصوص نسبت ها . درصد می باشد 23متوسط کشوري نیز درصدو 23، مد آن نیز 23

در اغلب استان ها تقریبا نسبت زنان خانه دار داراي همسر در مناطق  ؛است 1385وجود دارد مربوط به سال 

. می باشد 1375درصد کمتر از نسبت هاي مربوط به سال  3حدود  1385شهري به کل جمعیت شهري در سال 

 16به کل جمعیت نواحی شهري در مجموع در دامنه اي بین  1385نسبت زنان خانه دار داراي همسر در سال 

این ارقام حاکی از . درصدمی باشد 20نیز و مد آن 19، میانه آن نیز 19تغییر می کند؛ میانگین آن  درصد21تا 

 1375هر چند کمتر از سال  1385آنست که نسبت تعداد زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري در سال 

ه استانها رو به افزایش بوده است اما ارقام مطلق حاکی از آنست که تعداد زنان خانه دار داراي همسر در هم

را  1388و  1387الگوي حاکم بر این نسبت ها، برآورد تعداد زنان خانه دار داراي همسر را براي سالهاي . است

  . نوید می دهد

رویکرد دیگري که براي برآورد تعداد زنان مورد نظر پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده واقع شود، استفاده 

و نسبت دادن این نرخ رشد به  1385و1375ه تعداد زنان خانه دار داراي همسر بین سالهاي از نرخ رشدساالن

نیز  1388و  1387در واقع با این فرض که نرخ رشد مذکور براي سالهاي . می باشد 1388و  1387سالهاي 

مقادیر بدست آمده را  ما از هردو روش استفاده نموده و. ادامه داشته باشد، می توان تعداد زنان را برآورد نمود

که استفاده از نرخ رشد در مقایسه با استفاده از نسبت هاي مربوط به سال  دادنتایج نشان . 1باهم مقایسه نمودیم

                                                             
  .نتایج آماري مقایسه صورت گرفته ارایه نشده است - 1
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استفاده از نرخ رشد ساالنه بر مبناي این پیش فرض عمل می کند که . ارقام بزرگتري را تولید می کند ،1385

در ضمن هیچ دلیل و یا استدالل محکمی وجود . یکنواخت است 1385و  1375آهنگ رشد در فاصله سالهاي 

نیز  1388و  1387لزوما در سالهاي  1385و1375ندارد که نشان دهد نرخ رشد تعداد زنان خانه دار بین سالهاي 

ساله اي که بین  10در واقع فاصله . چنین پیش فرضهایی می تواند به بیش برآورد منجر شود. ادامه داشته باشد

وجود دارد، شک و تردیدها را نسبت به این موضوع که نرخ رشدي که بین سالهاي  1385و1375سرشماري 

  .  نیز تداوم یابد را دوچندان کند 1388و1387وجود دارد می تواند در سالهاي  1385و 1375

 1388و  1387، براي سالهاي 1385در سال9-4تفاده از نسبت هاي مربوط به جدولبنابراین به نظر می رسد اس 

با استفاده از برآوردهایی که مرکز آمار از جمعیت شهري 10-4در جدول. هاي دقیق تري منجر شود به تخمین

بدست آمده، تعداد  9- 4که از جدول  1385منتشر کرده و نسبت هاي مربوط به سال  1388و1387در سال هاي 

  .آورد و گزارش شده استزنان خانه دار داراي همسر به تفکیک استان در مناطق شهري بر
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  1388و1387برآورد جمعیت زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور به تفکیک استان در سالهاي 10 - 4جدول

  ردیف
1387 1388 

 زنان خانه دار داراي همسر  جمعیت شهري زنان خانه دار داراي همسر  جمعیت شهري نام استان

 525,776 2,530,446 516,481 2,485,711 آذربایجان شرقی 1

 378,775 1,868,822 368,752 1,819,368 آذربایجان غربی 2

 147,303 765,329 143,992 748,129 اردبیل 3

 850,393 4,107,243 828,418 4,001,105 اصفهان 4

 58,890 355,714 57,492 347,265 ایالم 5

 114,046 647,947 109,823 623,956 بوشهر 6

 2,763,673 13,485,642 2,677,802 13,066,627 تهران 7

 84,523 476,667 82,424 464,826 چهارمحال و بختیاري 8

 61,051 368,758 58,683 354,456 خراسان جنوبی 9

 799,605 4,140,105 777,837 4,027,395 خراسان رضوي 10

 75,368 427,775 73,234 415,662 خراسان شمالی 11

 552,605 3,048,485 541,581 2,987,671 خوزستان 12

 113,313 604,849 110,380 589,194 زنجان 13

 94,416 474,400 92,095 462,737 سمنان 14

 212,967 1,349,948 204,562 1,296,672 سیستان و بلوچستان 15

 521,680 2,814,255 511,284 2,758,171 فارس 16

 177,884 861,899 171,971 833,252 قزوین 17

 216,733 1,052,798 211,773 1,028,708 قم 18

 185,059 904,671 181,575 887,640 کردستان 19

 290,204 1,742,283 279,445 1,677,691 کرمان 20

 258,843 1,302,865 255,476 1,285,916 کرمانشاه 21

 53,896 335,399 52,075 324,069 کهگیلویه و بویراحمد 22

 166,270 869,356 161,406 843,924 گلستان 23

 274,041 1,377,201 268,414 1,348,921 گیالن 24

 200,372 1,074,899 196,804 1,055,758 لرستان 25

 348,305 1,679,611 339,352 1,636,438 مازندران 26

 208,147 1,013,936 202,380 985,839 مرکزي 27

 128,206 746,231 123,246 717,360 هرمزگان 28

 208,620 1,036,002 204,740 1,016,736 همدان 29

 160,163 861,247 155,607 836,747 یزد 30

 10,231,127 52,324,783 9,959,104 50,927,943 کل کشور جمع

  . ستون مربوط به جمعیت شهري برآورد مرکز آمار ایران و تعداد زنان خانه دار داراي همسر برآورد تحقیق می باشد: منبع
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در  1387نتایج برآورد نشان می دهد که کمترین تعداد زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري در سال 

در مناطق شهري . نفر بوده است 2677802نفرو بیشترین آن در تهران با  52075استان کهگیلویه و بویر احمد با 

نفر و تهران  53896ویه و بویر احمد با نیز کهگیل 1388در سال . بوده است 9961500کل کشور نیز این تعداد 

در کل کشور در این . نفر کمترین و بیشترین تعداد زنان خانه دار همسر را در خود جاي داده اند 2763673با 

  . زن خانه دار داراي همسر وجود داشته است10234722سال  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



74 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پنجمفصل 
توصیف ویژگی هاي زمینه اي زنان 
خانه دار داراي همسر در پیمایش 

زمان اختصاص مدت گذران وقت و 
  خانگی هايداده شده به کار
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در بخش اول توصیفی از ویژگی هاي زمینه اي نمونه . این فصل از گزارش دردو بخش عمده تنظیم شده است

سالهاي  همسر در مناطق شهري کشور که در پیمایش گذران وقتتحقیق یعنی زنان خانه دار داراي 

منظور از تلفیقی آنست که داده هاي ؛ تحلیل می شودوتجزیه بصورت تلفیقی  شرکت داشته اند، 1388و1387

فصل . خصوص نگبراي بحث بیشتر در این (.بصورت یکجا تحلیل می شود 88با 87پیمایش گذران وقت سال 

جداول تقاطعی بین متغیرهاي زمینه اي بخش اول و مدت زمان اختصاص داده شده به در بخش دوم، . )چهارم

  .کارهاي خانه داري، مراقبت از کودك، مراقبت از بزرگسال و تدریس به کودکان ارایه و توصیف شده است

    1388و1387سالهاي در پیمایش گذران وقتینه اي زنان خانه دار داراي همسروصیف ویژگی هاي زمت1-5
  

  زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقتتوزیع سنی 5- 1-1
در گروه ) نفر 2613/ درصد 28(حاکی از آن است که عمده زنان خانه دار داراي همسر توزیع سنی پاسخگویان 

 30تا  21) درصد 24.1(نفر  2248سال و کمتر از آن،  20) درصد 3.2(نفر  297. ساله قرار دارند 40تا  31سنی 

) درصد 5.6(نفر  518ساله،  60تا  51) درصد 13.8(نفر  1284ساله،  50تا  41) درصد 23.4(نفر  2185ساله، 

  .سال سن دارند 70نیز بیش از ) درصد 2(نفر  183ساله بوده و  70تا  61

 سنی پاسخگویان عیتوز1 - 5جدول

تجمعی درصد درصد فراوانی سن  

کمتر از آنسال و  20  297 3.2 3.2 
ساله 30-21  2248 24.1 27.3 
ساله 40-31  2613 28.0 55.3 
ساله 50-41  2185 23.4 78.7 
ساله 60-51  1284 13.8 92.5 
ساله 70-61  518 5.6 98.0 

+70  183 2.0 100.0 
  100.0 9328 جمع

  .1388و  1387گذران وقت سالهاي یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش : منبع
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  توزیع زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقت بر حسب مدرك تحصیلی5- 2-1
نفر  1837. داراي تحصیالت ابتدایی می باشند) درصد27.1/نفر2526(اي همسرداردارعمده زنان خانه 

 18.0(نفر  1676و غیر رسمی،  داراي تحصیالت سواد آموزي) درصد 4.5(نفر  424بی سواد، ) درصد19.7(

نفر  143پیش دانشگاهی، ) درصد 4.8(نفر  448متوسطه و دیپلم، ) درصد 21.3(نفر  1990راهنمایی، ) درصد

داراي تحصیالت فوق لیسانس و ) درصد 0.1(نفر  8لیسانس و ) درصد 3.0(نفر  276فوق دیپلم، ) درصد 1.5(

 .باالتر می باشند

 پاسخگویان بر حسب مدرك تحصیلی عیتوز2 - 5جدول

تجمعی درصد درصد فراوانی تحصیالت  

 19.7 19.7 1837 بی سواد
سواد آموزي و غیر 

 رسمی
424 4.5 24.2 

 51.3 27.1 2526 ابتدایی
 69.3 18.0 1676 راهنمایی

 90.6 21.3 1990 متوسطه و دیپلم
 95.4 4.8 448 پیش دانشگاهی

 97.0 1.5 143 فوق دیپلم
 99.9 3.0 276 لیسانس

 100.0 0.1 8 فوق لیسانس و باالتر
  100.0 9328 جمع

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
  

بر حسب زمان اجـراي پیمـایش گـذران     زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقتتوزیع 3-1-5
  وقت

به ) 1388و بهار و تابستان  1387پاییز و زمستان (در چهارنوبت  1388و  1387پیمایش گذران وقت در سال

مربوط ) درصد 25.1(نفر ازپاسخگویان  2340مشاهده می شود  زیرهمانطور که در جدول . اجرا در آمده است
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 پاسخگویان نفر از2324، 1387اسفند ماه مربوط به ) درصد 24.7( ازپاسخگویاننفر  2302، 1387آذر ماه  به

 1388شهریور ماه مربوط به ) درصد 25.3( پاسخگویان نفر از2362و  1388خرداد ماه مربوط به ) درصد 24.9(

  .می باشند

 وقتپاسخگویان بر حسب زمان اجراي پیمایش گذران  عیتوز3 - 5جدول

تجمعی درصد درصد فراوانی زمان اجراي پیماییش  

1387آذر ماه   2340 25.1 25.1 
1387اسفند ماه   2302 24.7 49.8 
1388خرداد ماه   2324 24.9 74.7 
1388شهریور ماه   2362 25.3 100.0 
  100.0 9328 جمع

  .1388و  1387وقت سالهاي یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران : منبع

  بر حسب بستگی با سرپرست خانوار زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقتتوزیع 5- 4-1
 160از پاسخگویان همسر، ) درصد 95.2(نفر  8879از پاسخگویان سرپرست خانوار، ) درصد 0.6(نفر 59

از پاسخگویان با ) درصد 2.5(نفر  230از پاسخگویان فرزندسرپرست خانوار هستندونسبت) درصد 1.7(نفر

 . سرپرست خانوار در گروه سایر موارد طبقه بندي شده است

 پاسخگویان بر حسب بستگی با سرپرست خانوار عیتوز4 - 5جدول

بستگی با سرپرست 
 خانوار

تجمعی درصد درصد فراوانی  

 0.6 0.6 59 سرپرست خانوار
 95.8 95.2 8879 همسر
 97.5 1.7 160 فرزند

 100.0 2.5 230 سایر موارد
  100.0 9328 جمع

  .1388و  1387تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و : منبع
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  بر حسب وضعیت تحصیل زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقتتوزیع 5- 5-1
که عمده زنان خانه دار داراي همسریعنی توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی حاکی از آن است 

  .از آنان تحصیل می کنند)درصد 1.1(نفر  105تحصیل نمی کنند و ) درصد 98.9(نفر  9223

 پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیل عیتوز5 - 5جدول

تجمعی درصد درصد فراوانی وضعیت تحصیل  

 1.1 1.1 105 تحصیل می کند
 100.0 98.9 9223 تحصیل نمی کند

  100.0 9328 جمع
  .1388و  1387تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و : منبع

 بر حسب وضعیت سواد زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقتتوزیع 5- 6-1

از زنان خانه دار داراي ) درصد 80.3(نفر  7491توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت سواد حاکی از آنست که

  .سواد می باشند بی) درصد 19.7(نفر  1837همسر باسواد و 

 پاسخگویان بر حسب وضعیت سواد عیتوز6 - 5جدول

تجمعی درصد درصد فراوانی وضعیت سواد  

 80.3 80.3 7491 باسواد
 100.0 19.7 1837 بی سواد

  100.0 9328 جمع
  .1388و  1387سالهاي یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت : منبع

بر حسب نیازمندي به پرستاري و مراقبت  زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقتتوزیع 5- 7-1
  روزانه به سبب معلولیت و ناتوانی

و عمده  می باشند از پاسخگویان نیازمند به پرستاري و مراقبت به سبب معلولیت و ناتوانی) درصد 0.4(نفر  37
  .نیازمند این مراقبت و پرستاري نمی باشند) درصد 99.6(نفر  9291پاسخگویان 
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 پاسخگویان بر حسب نیازمندي و مراقبت روزانه به سبب معلولیت و ناتوانی عیتوز7 - 5جدول

نیازمند به پرستاري و 
 مراقبت

تجمعی درصد درصد فراوانی  

 0.4 0.4 37 آري
 100.0 99.6 9291 خیر
  100.0 9328 جمع

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
  

  بر حسب روزِ پر کردن پرسشنامه زنان خانه دار داراي همسر در پیمایش گذران وقتتوزیع 5- 8-1
از ) ددرص 16.9(نفر  1573از پاسخگویان در روز غیر تعطیل و ) درصد 83.1(نفر  7755 نتایج نشان می دهد،

  .را پر کرده اندپرسشنامه پاسخگویان در روز تعطیل 

 پاسخگویان بر حسب روزِ پر کردن پرسسشنامه عیتوز8 - 5جدول

تجمعی درصد درصد فراوانی روزِ پر کردن پرسشنامه  

تعطیلغیر   7755 83.1 83.1 
 100.0 16.9 1573 تعطیل
  100.0 9328 جمع

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
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داراي  جداول تقاطعی بین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی توسط زنان خانه دار2-5
 1388و1387در پیمایش گذران وقت سالهاي  اجتماعی-و برخی متغیرهاي جمعیتی همسر درمناطق شهري

مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی توسط زنان خانه دار داراي همسر بر حسب زمان 5- 1-2
 اجراي پیمایش گذران وقت

 58ساعت و  5ي کشور، بطور متوسط در طول روز  زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهر1387در آذر ماه 

دقیقه، در  17ساعت و  6 ،متوسط روزانه انجام کار خانه داري در اسفند ماه. دقیقه به خانه داري پرداخته اند

همچنین زنان بطور متوسط . دقیقه می باشد 23ساعت و  5دقیقه و در شهریور ماه  44ساعت و  5خرداد ماه 

دقیقه  27به  1388دقیقه به کار مراقبت می پردازند که این میزان در شهریور ماه 44طول روز  در1387آذرماه در

به خود اختصاص می مراقبت از بزرگساالن بطور متوسط در طول روز زمان اندکی را از زنان خانه دار . می رسد

اختصاص می دهند که این  دقیقه به آن 2بطوریکه در آذرماه زنان خانه دار داراي همسر بطور متوسط  دهد،

دقیقه  10بطور متوسط روزانه  1387زنان خانه دار در آذرماه . دقیقه افزایش می یابد 5میزان در شهریور ماه به 

به آموزش و درس دادن به کودکان می پردازند که رفته رفته از میزان آن کاسته شده و در نهایت در شهریور ماه 

  . دقیقه در طول روز می رسد 1به رندکه مدارس در تعطیلی به سر می ب

) دقیقه 50ساعت و  5(در مجموع روزانه بطور متوسط، زنان خانه دار بیشترین زمان خود را به کار خانه داري

 36کارهاي مراقبت از کودکان، درس دادن به آنان و مراقبت از بزرگساالن نیز به ترتیب . اختصاص می دهند

 .وقت زنان را در طول روز به خود اختصاص می دهددقیقه از  6دقیقه و  4دقیقه، 
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  )ساعت:دقیقه(میانگین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی در طول روز برحسب زمان اجراي پیمایش9 - 5جدول

 
زمان اجراي 

 پیمایش

 
میانگین کار انجام 

شده بر حسب تعداد 
 زنان

 کار خانگی
داريخانه  انمراقبت از کودک  مراقبت از  

 بزرگساالن
درس دادن و 

 آموزش به کودکان

1387آذر ماه  )ساعت:دقیقه(میانگین   05:58 00:44 00:02 00:10 

 2340 2340 2340 2340 تعداد زنان خانه دار

1387اسفند ماه  )ساعت:دقیقه(میانگین   06:17 00:39 00:02 00:08 

 2302 2302 2302 2302 تعداد زنان خانه دار

1388خرداد ماه  )ساعت:دقیقه(میانگین   05:44 00:34 00:06 00:05 

 2324 2324 2324 2324 تعداد زنان خانه دار

1388شهریور ماه  )ساعت:دقیقه(میانگین   05:23 00:27 00:05 00:01 

 2362 2362 2362 2362 تعداد زنان خانه دار

)ساعت:دقیقه(میانگین میانگین کل  05:50 00:36 00:04 00:06 

 9328 9328 9328 9328 تعداد زنان خانه دار

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع

مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی توسط زنان خانه دار داراي همسر بر حسب 5- 2-2
  گروههاي سنی

 4سال و کمتر قرار دارند به طور متوسط در طول روز  20که در گروه سنی  يخانه دار داراي همسر زنان

 21-30متوسط روزانه انجام کار خانه داري براي گروه سنی . خانه داري پرداخته اند کار دقیقه به 55ساعت و 

 6ساله  41-50راي گروه سنی دقیقه، ب 8ساعت و  6ساله  31-40دقیقه،  براي گروه سنی  31ساعت و  5ساله 

 4سال به باال  70دقیقه و براي گروه سنی  49ساعت و  5ساله  51-60ي گروه سنی دقیقه، برا 12ساعت و 

 نسبت به دیگرساله  21-30سنی  دار داري همسر در گروه همچنین زنان خانه. دقیقه می باشد 45ساعت و 

کنند که این میزان براي  ا صرف مراقبت از کودکان میر) دقیقه  13ساعت و  1(سنی زمان بیشتريگروههاي 

تمامی . گروههاي سنی کمترمی باشددیگرنسبت به  کهقه می باشددقی6ساله و بیشتر 70ساله و 51- 60گروه سنی 
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نتایج درخصوص درس دادن وآموزش به . صرف مراقبت از بزرگساالن می کنند گروههاي سنی زمان اندکی را

دقیقه 2سال و کمتر به طور متوسط در طول روز  20زنان خانه دار در گروه سنی کودکان نیز نشان می دهد که 

سنی دقیقه، براي گروه  12 ساله 31-40که این میزان براي گروه سنی ف آموزش دادن به کودکان می کنندرا صر

  .زمانی را صرف آموزش دادن به کودکان نمی کنندساله  51- 60و  41-50دقیقه وگروه سنی  3ساله  50-41

  )ساعت:دقیقه(میانگین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی در طول روز برحسب گروههاي سنی10 - 5جدول

 
 گروههاي سنی

 
میانگین کار انجام 

بر حسب تعداد شده 
 زنان

 کار خانگی
مراقبت از  خانه داري

انکودک  
مراقبت از 
 بزرگساالن

درس دادن و آموزش به 
 کودکان

سال و کمتر  20
 از آن

)ساعت:دقیقه(میانگین  04:55 00:55 00:04 00:02 

 297 297 297 297 تعداد زنان خانه دار

21-30  
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:31 01:13 00:03 00:08 

 2248 2248 2248 2248 تعداد زنان خانه دار

40-31  
)ساعت:دقیقه(میانگین  06:08 00:44 00:03 00:12 

 2613 2613 2613 2613 تعداد زنان خانه دار

50-41  
)ساعت:دقیقه(میانگین  06:12 00:12 00:03 00:03 

 2185 2185 2185 2185 تعداد زنان خانه دار

60-51 )ساعت:دقیقه(میانگین   05:49 00:06 00:05 00:00 

 
 1284 1284 1284 1284 تعداد زنان خانه دار

70-61 )ساعت:دقیقه(میانگین   05:10 00:09 00:07 00:00 

 
 518 518 518 518 تعداد زنان خانه دار

70+  
)ساعت:دقیقه(میانگین  04:45 00:06 00:08 00:01 

 183 183 183 183 تعداد زنان خانه دار

 میانگین کل
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:50 00:36 00:04 00:06 

 9328 9328 9328 9328 تعداد زنان خانه دار

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
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خانه دار داراي همسر بر حسب مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی توسط زنان 5- 3-2
  بستگی با سرپرست خانوار
دقیقه به کار  30ساعت و  5که سرپرست خانوار هستند به طور متوسط در روز  يزنان خانه دار داراي همسر

 53ساعت و  5 سرپرست خانوار همسرانِ براي توسط روزانه انجام کار خانه داريم. خانه داري پرداخته اند

همچنین زنان خانه . دقیقه می باشد 4ساعت و  5دقیقه و براي سایر موارد 13ساعت و 4فرزندان دقیقه، براي 

دقیقه و سایر  13دقیقه، فرزندان  36دقیقه، همسران  30دار که سرپرست خانوار هستند به طور متوسط در روز 

بیشترین نسبت به سایرین وار سرپرست خانزنان خانه دار . دقیقه را صرف مراقبت از کودکان کرده اند 57موارد 

دقیقه در طول  10(راصرف مراقبت از بزرگساالن و همچنین آموزش به کودکان کرده اند) دقیقه 10(زمان خود 

  .)روز

 میانگین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی در طول روز برحسب بستگی با سرپرست خانوار11 - 5جدول
  )ساعت:دقیقه(

 
بستگی با 

 سرپرست خانوار

 
میانگین کار انجام شده 

 بر حسب تعداد زنان

 کار خانگی
مراقبت از  خانه داري

انکودک  

مراقبت از 
 بزرگساالن

درس دادن و آموزش به 
 کودکان

 سرپرست خانوار
)ساعت:دقیقه(میانگین ) 05:30 00:30 00:10 00:10 

 59 59 59 59 تعداد زنان خانه دار

 همسر
)ساعت:دقیقه(میانگین ) 05:53 00:36 00:03 00:06 

 8879 8879 8879 8879 تعداد زنان خانه دار

 فرزند
)ساعت:دقیقه(میانگین ) 04:13 00:13 00:07 00:05 

 160 160 160 160 تعداد زنان خانه دار

 سایر موارد
)ساعت:دقیقه(میانگین ) 05:04 00:57 00:05 00:03 

خانه دارتعداد زنان   230 230 230 230 

 میانگین کل
)ساعت:دقیقه(میانگین ) 05:50 00:36 00:04 00:06 

 9328 9328 9328 9328 تعداد زنان خانه دار

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
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خانگی توسط زنان خانه دار داراي همسر بر حسب مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي 5- 4-2
  وضعیت تحصیل

دقیقه و زنانی که  24ساعت و  5زنان خانه دار داراي همسر که تحصیل می کنند به طور متوسط در روز 

زنان خانه داري که همچنین . دقیقه به انجام کار  خانه داري پرداخته اند 50ساعت و  5تحصیل نمی کنند 

مراقبت از . راصرف مراقبت از کودکان می کنند) دقیقه 58(طور متوسط زمان بیشتري  بهتحصیل می کنند

زنانی که تحصیل می کنند به . بزرگساالن بطور متوسط در طول روز زمان اندکی را از زنان خانه دار می گیرد

  .ته انددقیقه را به آموزش کودکان پرداخ 6دقیقه و زنانی که تحصیل نمی کنند 9طور متوسط در روز 

  )ساعت:دقیقه(میانگین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی در طول روز برحسب وضعیت تحصیل 12 - 5جدول

 
 وضعیت تحصیل

 
میانگین کار انجام 

شده بر حسب تعداد 
 زنان

 کار خانگی
مراقبت از  خانه داري

انکودک  
مراقبت از 
 بزرگساالن

و آموزش به درس دادن 
 کودکان

 تحصیل می کند
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:24 00:58 00:03 00:09 

 105 105 105 105 تعداد زنان خانه دار

 تحصیل نمی کند
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:50 00:36 00:04 00:06 

 9223 9223 9223 9223 تعداد زنان خانه دار

 میانگین کل
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:50 00:36 00:04 00:06 

 9328 9328 9328 9328 تعداد زنان خانه دار

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی توسط زنان خانه دار داراي همسر بر حسب 5- 5-2

 وضعیت سواد

پردازند بین زنان باسواد وزنانی که بی ی به انجام کار خانه داري متفاوت چندانی در متوسط زمانی که زنان 

را نسبت به زنانی که ) دقیقه  41(سواد به طور متوسط زمان بیشتري  دار بازنان خانه . سواد هستند وجود ندارد

از بزرگساالن بطور متوسط در طول روز زمان  مراقبت .داراي سواد نیستند صرف مراقبت از کودکان کرده اند
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دقیقه و براي زنان بی سواد  3سواد به طور متوسط ي زنان باکه این میزان برا اندکی را از زنان خانه دار می گیرد

درس دادن و آموزش دقیقه راصرف  6به طور متوسط در روز ار باسوادهمچنین زنان خانه د. می باشد دقیقه 5

  . نکرده اند آنند اما زنان بی سواد زمانی را صرف کن می به کودکان

  )ساعت:دقیقه(میانگین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی در طول روز برحسب وضعیت سواد 13 - 5جدول

 
 وضعیت سواد

 
میانگین کار انجام 

شده بر حسب تعداد 
 زنان

 کار خانگی
از مراقبت  خانه داري

انکودک  

مراقبت از 
 بزرگساالن

درس دادن و آموزش به 
 کودکان

)ساعت:دقیقه(میانگین باسواد  05:51 00:41 00:03 00:06 

 7491 7491 7491 7491 تعداد زنان خانه دار

)ساعت:دقیقه(میانگین بی سواد  05:47 00:13 00:05 00:00 

 1837 1837 1837 1837 تعداد زنان خانه دار

کلمیانگین  )ساعت:دقیقه(میانگین   05:50 00:36 00:04 00:06 

 9328 9328 9328 9328 تعداد زنان خانه دار

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
بر حسب مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی توسط زنان خانه دار داراي همسر 5- 6-2

  مدرك تحصیلی
ساعت  6(که داراي تحصیالت سواد آموزي و غیر رسمی هستند به طور متوسط زمان بیشتري  يزنان خانه دار

ساعت  6متوسط روزانه انجام کار خانه داري  براي زنان بی سواد . را صرف کار خانه داري کرده اند) دقیقه 4و 

دقیقه،  55ساعت و  5دقیقه، راهنمایی 1ساعت و  6ستند دقیقه، زنانی که داراي تحصیالت ابتدایی ه 4و 

دقیقه،  24ساعت و  5دقیقه، فوق دیپلم  32ساعت و  5دقیقه، پیش دانشگاهی  44ساعت و  5متوسطه و دیپلم 

که داراي  يزنان خانه دار. دقیقه می باشد 13وساعت  5دقیقه و فوق لیسانس و باالتر  20ساعت و  5لیسانس 

و زنانی که بی سواد هستند  ) دقیقه 6ساعت و  1(تحصیالت لیسانس می باشند به طور متوسط زمان بیشتري 
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مراقبت از بزرگساالن بطور متوسط در طول روز . را صرف مراقبت از کودکان کرده اند) دقیقه 13(زمان کمتري 

نسبت به که داراي تحصیالت پیش دانشگاهی هستندو همچنین زنانی  دکی را از زنان خانه دار می گیردزمان ان

  .را صرف آموزش دادن به کودکان می کنند) دقیقه  11(به طور متوسط زمان بیشتري  سایر گروههاي تحصیلی

  )ساعت:دقیقه(میانگین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی در طول روز برحسب مدرك تحصیلی 14 - 5جدول
 

 مدرك تحصیلی
 

میانگین کار انجام شده 
 بر حسب تعداد زنان

 کار خانگی
انمراقبت از کودک خانه داري  درس دادن و آموزش به کودکان مراقبت از بزرگساالن 

 بی سواد
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:47 00:13 00:05 00:00 

 1837 1837 1837 1837 تعداد زنان خانه دار

 سوادآموزي 

غیر رسمیو   

)ساعت:دقیقه(میانگین  06:04 00:21 00:03 00:02 

 424 424 424 424 تعداد زنان خانه دار

 ابتدایی
)ساعت:دقیقه(میانگین  06:01 00:29 00:04 00:05 

 2526 2526 2526 2526 تعداد زنان خانه دار

 راهنمایی
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:55 00:41 00:03 00:09 

خانه دارتعداد زنان   1676 1676 1676 1676 

)ساعت:دقیقه(میانگین متوسطه و دیپلم  05:44 00:52 00:03 00:08 

 
 1990 1990 1990 1990 تعداد زنان خانه دار

)ساعت:دقیقه(میانگین پیش دانشگاهی  05:32 01:00 00:04 00:11 

 
 448 448 448 448 تعداد زنان خانه دار

 فوق دیپلم
)ساعت:دقیقه(میانگین  5:24 00:55 00:01 00:09 

 143 143 143 143 تعداد زنان خانه دار
)ساعت:دقیقه(میانگین لیسانس  05:20 01:06 00:03 00:07 

 
 276 276 276 276 تعداد زنان خانه دار

فوق لیسانس و 
 باالتر

)ساعت:دقیقه(میانگین  05:13 01:00 00:13 00:06 

دارتعداد زنان خانه   8 8 8 8 

 میانگین کل
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:50 00:36 00:04 00:06 

 9328 9328 9328 9328 تعداد زنان خانه دار

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
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خانه دار داراي همسر بر حسب روز  مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی توسط زنان5- 7-2
  پر کردن پرسشنامه

دقیقه و در  52ساعت و  5به طور متوسط در روزغیر تعطیل خانه دار داراي همسرمیزان کار خانه داري زنان 

دقیقه  37همچنین زنان خانه دار به طور متوسط در روز غیر تعطیل . دقیقه می باشد 43ساعت و  5روز تعطیل 

هم در روز  مراقبت از بزرگساالن بطور متوسط .کرده اند دقیقه را صرف مراقبت از کودکان 31 وز تعطیلر و در

. )دقیقه 3و  4هر یک به ترتیب (غیر تعطیل و هم در روز تعطیل زمان اندکی را از زنان خانه دار می گیرد

صرف آموزش به کودکان دقیقه را  5دقیقه و در روز غیر تعطیل 6همچنین زنان به طور متوسط در روز تعطیل 

  .کرده اند

میانگین مدت زمان اختصاص داده شده به کارهاي خانگی در طول روز برحسب روز پر کردن پرسشنامه 15 - 5جدول
  )ساعت:دقیقه(

 
روز پر کردن 

 پرسشنامه

 
میانگین کار انجام 

شده بر حسب تعداد 
 زنان

 کار خانگی
از  مراقبت خانه داري

انکودک  

مراقبت از 
 بزرگساالن

درس دادن و آموزش به 
 کودکان

 غیر تعطیل
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:52 00:37 00:04 00:06 

 7755 7755 7755 7755 تعداد زنان خانه دار

 تعطیل
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:43 00:31 00:03 00:05 

 1573 1573 1573 1573 تعداد زنان خانه دار

کل میانگین  
)ساعت:دقیقه(میانگین  05:50 00:36 00:04 00:06 

 9328 9328 9328 9328 تعداد زنان خانه دار

  .1388و  1387یافته هاي تحقیق بر اساس تحلیل و تلفیق داده هاي پیمایش گذران وقت سالهاي : منبع
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  :ششمفصل 
برآورد ارزش کار خانگی 
زنان خانه دار داراي همسر 

شهري کشور در مناطق 
 GDP بهآن  نسبتو
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خانگی زنان خانه  بدونکار پولی که ما را به هدف اصلی تحقیق خواهد رساند، به برآورد ارزشاین فصل در 

 نسبت آن بهو 1388و  1387ک استان در سالهاي دار داراي همسردر مناطق شهري درکل کشور به تفکی

کار خانگی زنان به  پولی همچنین ارزش. پرداخته می شود )بدون نفتبا و GDP(محصول ناخالص داخلی

برآورد و گزارش ) خانه داري، مراقبت از کودك، مراقبت از بزرگسال و تدریس(تفکیک فعالیت هاي چهارگانه 

کار خانگی زنان به تفکیک پولی در واقع در این فصل به این سواالت پاسخ داده می شود که ارزش . می گردد

به تفکیک استان ها و  GDPبهکار خانگی  نسبت و ان و هریک از فعالیت هاي چهارگانه مذکور چقدر استاست

   .میزان است به تفکیک هریک از فعالیت هاي چهارگانه به چه

برآورد ارزش کار خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور در سالهاي نحوه 1-6
   1388و1387

فرمول زیر را براي برآورد ارزش کار خانگی با استفاده از داده هاي گذران وقت پیشنهاد ) 2003(مللسازمان 

  :نموده است

( United Nations, 2003:86                  ) V= T*W*P  

متوسط مدت زمان )Time(Tارزش کار بدون مزد، )V)Value of unpaid workکه در این فرمول  

متوسط نرخ دستمزدي که در بازار کار مزدي به هر واحد )W)Wageاختصاص داده شده به فعالیت مورد نظر، 

در این پژوهش . جمعیتی است که درگیر آن کار یا فعالیت هستند )P)Populationزمانی پرداخت می شود و 

براي مثال متوسط . خراج و یا برآورد گردیدسه مجهول سمت راست فرمول فوق از منابع داده اي مختلف است

زمانیکه زنان خانه دار به کار بدون مزد خانگی اختصاص می دهند از پیمایش گذران وقت استخراج 

مزدي که به هر واحد زمانی از این فعالیت ها پرداخت می نرخ دست. )81،ص9-5وجدول47، ص2- 4جدول(شد
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، 8-4وجدول  57، ص5-4جدول (دماتی ارایه می دهند بدست آمدشود نیز از آژانس هایی که در بازار چنین خ

است که  1388و1387جمعیت مورد مطالعه پژوهش حاضر نیز زنان خانه دار داراي همسردر سالهاي . )66ص 

خانگی زنان  بدون مزداینک با یک ضرب ساده، ارزش پولی کار و )72، ص10-4جدول (آن نیز برآورد گردید

ارزش کار خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري در این . قابل محاسبه استخانه دار داراي همسر

  . بخش به تفکیک استان، سال انجام پیمایش و فعالیت مربوط به کار خانگی ارایه می شود
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 استانبه تفکیک خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور نارزش کار خانگی یک زماهانه برآورد 2-6
  1387در سال 

کار بدون مزد خانگی یک زن خانه دار داراي همسر در کشور ماهانه در  پولیبرآورد ما نشان می دهد که ارزش 

مربوط به کار  آن تومان16,457تومان آن مربوط به کار خانه داري،  154,683هزار تومان است که 185حدود 

کار درس مربوط به  آن تومان 11,754مراقبت از بزرگساالن ومربوط به کار  آن تومان 2098مراقبت از کودکان، 

 9خانگی از خانه داري،  بدون مزدکار پولی درصداز ارزش 84در واقع . دادن وآموزش به کودکان می باشد

درصد از آموزش و تدریس به  6درصد از کار مراقبت از بزرگساالن و  1درصد از کار مراقبت از کودکان، 

تومان می باشد که  219600حداقل دستمزد اعالم شده از سوي دولت  1387در سال . ودکودکان ناشی می ش

کار بدون مزد خانگی یک زن خانه دار داراي همسر در کشور نشان می دهد که  پولیمقایسه این رقم با ارزش 

خانگی در ماه  کار بدون مزد پولیهزار تومان باالتر از ارزش  35حداقل دستمزد اعالم شده در این سال حدود 

  . است

نیز مالحظه می شود  1-6جدول کار بدون مزد خانگی بین استانها یکسان نبوده و همانطور که در  پولیارزش 

 274حدود (و بیشترین آن مربوط به استان تهران) هزار تومان درماه 134حدود (کمترین آن مربوط به استان یزد

کار بدون مزد خانگی در استان یزد به مدت  پولیعلت اصلی پایین بودن ارزش . می باشد) هزار تومان در ماه

همانطور که پیش از این نیز گفته . ص می دهند، باز می گرددزمانی که زنان به کار بدون مزد خانگی اختصا

، زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري یزد کمترین زمان را )47، ص2-4فصل چهارم، جدول. نگ(شد

 9ساعت و 5آنان در طول روز بطور متوسط. نسبت به سایر استانها به کار بدون مزد خانگی اختصاص می دهند

علت اصلی باال بودن . دقیقه می باشد 36ساعت و 6صاص می دهند در حالیکه متوسط کشوريدقیقه به آن اخت

عامل اصلی ناشی می شود که عبارتند از باال بودن دستمزد این  2کار بدون مزد در شهر تهران نیز از  پولیارزش 
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برآورد ما نشان . پردازندنوع خدمات در بازار رسمی در شهر تهران و مدت زمانی که زنان به فعالیت خانگی می 

هزار تومان براي  287می دهد که در بازار رسمی در شهر تهران در این سال شرکت هاي خدماتی ماهانه حدود 

) 57، ص5-4فصل چهارم، جدول. نگ(ساعت کار در طول روز براي انجام فعالیت خانگی دریافت می دارند 8

زمان اختصاص داده شده به کار بدون مزد خانگی در تهران نیز مدت . که این مبلغ از تمامی استانها باالتر است

دقیقه به کار  26ساعت و  6به متوسط کشوري بسیار نزدیک می باشد، در این استان در طول روز بطور متوسط 

  . بدون مزد خانگی اختصاص داده شده است

کار خانه داري زنان  پولیرزش گانه نیز نشان می دهد که ا 4برآوردهاي صورت گرفته بر اساس فعالیت هاي 

و در ) هزار تومان در ماه 110حدود (خانه دار داراي همسر در مناطق شهري یزد نسبت به سایر استانها کمترین

در خصوص کار مراقبت از کودکان، کمترین ارزش . بوده است) هزار تومان در ماه 240حدود (تهران بیشترین

حدود (مربوط به استان سمنان پولیو بیشترین ارزش ) تومان در ماه 4800حدود (مربوط به استان بوشهر پولی

در استان اردبیل زنان خانه دار داراي همسر هیچ زمانی را در طول روز به . بوده است) هزار تومان در ماه 39

رزش این فعالیت براي زنان صفر می باشداما ا پولیمراقبت از بزرگساالن اختصاص نداده اندو به تبع آن ارزش 

درس  پولیارزش . هزار تومان در ماه برآورد شده است 15این فعالیت در استان مرکزي ماهانه حدود  پولی

هزار  24تومان در ماه در استان خراسان شمالی و بیش از  1800دادن و آموزش به کودکان نیز در دامنه اي بین 

  .  تومان در ماه در استان گیالن نوسان دارد
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برآوردماهانه ارزش پولی کار خانگی یک زن خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور به تفکیک استان و فعالیت 1 - 6جدول
  )مبالغ به تومان(1387در سال 

  
  فعالیت

 ردیف
 نام استان

درس دادن و آموزش به  مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري
 کودکان

 جمع

 187,979 18,681 15,282 10,830 143,187 مرکزي 0

 212,462 24,152 12,832 15,863 159,614 گیالن 1

 188,979 15,532 942 14,235 158,271 مازندران 2

 167,582 8,400 912 9,822 148,448 آذربایجان شرقی 3

 188,612 12,607 313 20,170 155,522 آذربایجان غربی 4

 177,780 11,758 354 16,766 148,902 کرمانشاه 5

 192,314 8,804 1,188 13,324 168,999 خوزستان 6

 196,902 14,732 1,116 17,920 163,133 فارس 7

 183,977 11,437 5,863 13,719 152,958 کرمان 8

 160,377 9,972 1,060 14,635 134,709 خراسان رضوي 9

 208,719 15,050 790 20,028 172,851 اصفهان 10

 167,732 7,664 147 10,808 149,113 سیستان و بلوچستان 11

 163,132 2,669 351 17,499 142,612 کردستان 12

 173,118 7,710 1,177 14,266 149,966 همدان 13

 160,049 8,763 643 17,964 132,679 چهارمحال و بختیاري 14

 188,822 13,358 2,029 19,247 154,188 لرستان 15

 215,788 9,247 1,139 18,569 186,833 ایالم 16

 154,736 13,396 2,654 7,856 130,829 کهکیلویه و بویر احمد 17

 173,680 16,076 2,097 4,786 150,722 بوشهر 18

 191,366 12,442 1,889 15,111 161,924 زنجان 19

 234,068 21,507 906 39,318 172,336 سمنان 20

 134,267 7,661 3,207 12,981 110,418 یزد 21

 182,290 17,244 757 16,164 148,125 هرمزگان 22

 274,696 11,794 1,148 22,023 239,731 تهران 23

 184,034 6,697 -  23,139 154,198 اردبیل 24

 150,774 9,593 497 11,703 128,981 قم 25

 204,614 15,502 111 16,570 172,431 قزوین 26

 165,245 8,319 222 19,461 137,243 گلستان 27

 175,074 1,786 2,887 19,965 150,435 خراسان شمالی 28

 190,582 10,055 433 18,966 161,129 خراسان جنوبی 29

 184,992 11,754 2,098 16,457 154,683 کل کشور جمع

  .یافته هاي تحقیق: منبع
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 به تفکیک استان داراي همسر در مناطق شهري کشورارزش کار خانگی زنان خانه دار ساالنه برآورد 3-6
 1387در سال 

به تفکیک استان و  کشور ارزش پولی کار خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري 2-6 جدول در

  . تومان می باشدبه میلیون ارایه شده همگی مبالغ . ارایه شده است 1387فعالیت مورد نظردر سال 

درمناطق 1387سالکار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در  پولیبرآورد ما نشان می دهد که ارزش 

مربوط به  آن تریلیون 21.4حدودمی باشد که از این مبلغ، درسال تومان تریلیون  25کشور بیش از شهري

 آن مربوط تومان میلیارد 212از بیشمراقبت از کودکان، مربوط به کارتومان  تریلیون 2کارخانه داري، حدود

 .بوده استکار درس دادن و آموزش به کودکان آن نیزمربوط به  تومان تریلیون1.4 حدودمراقبت از بزرگساالن و

، 1387کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسردر کشور در سال  پولیبدین ترتیب از مجموع ارزش 

 6مراقبت از بزرگساالن و فعالیت درصد از  1مراقبت از کودکان، کاردرصد از  8خانه داري، کاردرصد از85

  . درس دادن وآموزش به کودکان حاصل شده استفعالیت درصد از 

 تریلیون 9کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسردر تهران رقمی در حدود  پولی ارزش همچنین

میلیارد تومان مربوط به  717مربوط به کار خانه داري، حدود آن تریلیون تومان  7.8تومان برآورد شده است که 

میلیارد تومان مربوط به کار  384میلیارد تومان مربوط به کار مراقبت از بزرگساالن و  37مراقبت از کودکان، 

کار بدون مزد خانگی درمناطق شهري  پولیبدین ترتیب ارزش . درس دادن و آموزش به کودکان بوده است

کار بدون مزد خانگی را در کل کشور تشکیل  پولیارزش درصد 36 از سایر استانها باالتر بوده و انتهراستان 

تولیدبدون مزد خانگی که زنان خانه دار داراي همسر در  پولیارزش  بعبارت دیگر بیش از  .می دهد

داري زنان در استان  کار خانه پولیهمچنین سهم ارزش . کشورتولید می کنند در استان تهران تولید می شود
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درصد، مراقبت از بزرگساالن  34درصد، مراقبت از کودکان  37کار خانه داري کل کشور پولیتهران از ارزش 

  .     درصد می باشد 26درصد و درس دادن و آموزش به کودکان  18

درصد  0.4حدود بوده که  تومانمیلیارد 98حدوددر استان کهکیلویه و بویر احمد کار بدون مزد خانگی ارزش 

و نسبت به سایر استانها در رتبه آخر قرار  کشور را تشکیل می دهد کلکار بدون مزد خانگی در پولیاز ارزش 

میلیارد تومان مربوط  5میلیارد تومان مربوط به کار خانه داري،  83حدود میلیارد تومان،  98این از مجموع . دارد

میلیارد تومان  8.4رد تومان مربوط به کار مراقبت از بزرگساالن و میلیا 1.6به کار مراقبت از کودکان، حدود 

  . مربوط به کار درس دادن و آموزش به کوکان می باشد

البته در انجام چنین مقایسه هایی بر مبناي ارقام مطلق و نتیجه گیري بر مبناي آن باید محتاط بود زیرا همانگونه  

) GDP(ر بدون مزد خانگی نسبت به محصول ناخالص داخلیکه در بخش هاي بعدي خواهیم دید، ارزش کا

براي مثال رتبه اول استان تهران در جدول زیر، چنانچه نسبت به . ممکن است نتایج متفاوتی حاصل نماید

GDP  درنظر گرفته شود کاهش یافته وممکن است رتبه سایر استان ها که رده هاي پایینتري قرار دارند، تغییر

  .  نماید
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به تفکیک استان و فعالیت  کشور برآوردساالنه ارزش پولی کارخانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري2 - 6جدول
  )مبالغ به میلیون تومان(1387درسال

 ردیف
 نام استان

  درس دادن و آموزش  مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري
 به کودکان

 جمع

 462,859 45,997 37,628 26,666 352,567 مرکزي 0

 693,837 78,875 41,904 51,805 521,253 گیالن 1

 780,253 64,126 3,889 58,772 653,465 مازندران 2

 1,053,059 52,783 5,732 61,718 932,826 آذربایجان شرقی 3

 846,205 56,563 1,403 90,492 697,748 آذربایجان غربی 4

 552,593 36,548 1,100 52,113 462,831 کرمانشاه 5

 1,267,204 58,009 7,825 87,795 1,113,574 خوزستان 6

 1,224,851 91,643 6,942 111,475 1,014,791 فارس 7

 625,504 38,883 19,935 46,643 520,043 کرمان 8

 1,517,759 94,373 10,034 138,504 1,274,848 خراسان رضوي 9

 2,103,700 151,692 7,960 201,866 1,742,182 اصفهان 10

 417,459 19,074 366 26,901 371,118 سیستان و بلوچستان 11

 360,385 5,896 776 38,659 315,054 کردستان 12

 431,238 19,205 2,932 35,535 373,566 همدان 13

 160,501 8,788 645 18,015 133,054 چهارمحال و بختیاري 14

 452,126 31,985 4,859 46,085 369,196 لرستان 15

 150,941 6,468 796 12,989 130,687 ایالم 16

 98,037 8,488 1,682 4,977 82,890 کهکیلویه و بویر احمد 17

 232,068 21,481 2,801 6,394 201,391 بوشهر 18

 256,996 16,709 2,537 20,293 217,457 زنجان 19

 262,271 24,098 1,016 44,056 193,101 سمنان 20

 254,197 14,504 6,071 24,576 209,046 یزد 21

 273,342 25,858 1,135 24,238 222,112 هرمزگان 22

 8,949,570 384,256 37,408 717,497 7,810,409 تهران 23

 322,409 11,732 -  40,537 270,141 اردبیل 24

 388,480 24,717 1,280 30,154 332,330 قم 25

 428,117 32,435 232 34,670 360,780 قزوین 26

 324,505 16,337 436 38,218 269,515 گلستان 27

 155,993 1,592 2,573 17,789 134,040 خراسان شمالی 28

 136,071 7,179 309 13,541 115,042 خراسان جنوبی 29

 25,182,529 1,450,293 212,204 2,122,974 21,397,058 کل کشور جمع

  .یافته هاي تحقیق: منبع
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 1388ارزش کار خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور در سال  ماهانهبرآورد4-6

یک زن  کار بدون مزد خانگی پولیارزش  مالحظه می شود، براساس برآورد ما 3-6همانطور که در جدول 

تومان است که از حداقل دستمزد  206,634ماهانه  1388داراي همسر درمناطق شهري کشور در سال  خانه دار

تومان 172,743تومان،  206,634از این . 1هزار تومان کمتر است 57اعالم شده توسط دولت در این سال حدود 

مراقبت از کارومان مربوط به ت2,349کار مراقبت از کودکان،  به تومان مربوط 18,410مربوط به کار خانه داري، 

بدین ترتیب از . تومان در ماه مربوط به کار درس دادن و آموزش به کودکان می باشد13,132بزرگساالن و 

 1مراقبت از کودکان، درصد از کار 9خانه داري،  از کاردرصد  84کار بدون مزد خانگی،  پولیمجموع ارزش 

 . درس دادن و آموزش به کودکان حاصل شده استاز درصد  6مراقبت از بزرگساالن و درصد از کار

کار بدون مزد خانگی  پولیمانند سال قبل از آن، ارزش  1388برآوردهاي استانی نیز نشان می دهد که در سال 

 308استانها کمترین و در استان تهران ماهانه باحدود نسبت به سایر  هزار تومان 152در استان یزدماهانه باحدود 

نیز نشان به تفکیک هریک از فعالیت هابدون مزد خانگی  کار پولیارزش مقایسه . ن بیشترین می باشدهزار توما

هزار تومان و استان تهران ماهانه  125 حدودیت خانه داري در استان یزدماهانه فعال پولیمی دهد که ارزش 

مزد خانگی را به خود ارزش پولی کاربدون در ماه می باشد که به ترتیب کمترین و بیشترین  هزار تومان 269

وسط زنان خانه دار تولید شده ت پولیارزش در خصوص فعالیت مراقبت از کودکان نیز . اختصاص داده اند

در این . هزار تومان می باشد 44هزار تومان و در استان سمنان بیش از  5در بوشهر ماهانه بیش از داراي همسر

نداشته و بدلیل آنکه زنان خانه  پولیعالیت مراقبت از بزرگساالن در اردبیل ارزش ، ف1387سال نیز همانند سال 

این فعالیت نیز  پولیارزش  انددار داراي همسر در مناطق شهري این استان هیچ زمانی را به آن اختصاص نداده 

                                                             
    . تومان در ماه اعالم شده است 263520حداقل دستمزد از سوي دولت 1388در سال  -١
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 17هانه در حدود این فعالیت در استان مرکزي ما پولیدر این استان صفر می باشد؛ این درحالیست که ارزش 

 2خراسان شمالی با حدود  ، استاندر خصوص فعالیت درس دادن وآموزش به کودکان. هزار تومان می باشد

خانگی  بدون مزدهزار تومان در ماه به ترتیب کمترین و بیشترین تولید 27هزار تومان در ماه و گیالن با بیش از 

  . این فعالیت به خود اختصاص داده اند خصوصرادر

تولید خانگی با  پولیبا سال پیش از آن نشان می دهد که در سطح کشور ارزش  1388قایسه برآورد سال م

      .رسیده است 1388هزار تومان در سال  206,634به 1387تومان در سال 184,992هزار تومانی از 21افزایشی 
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پولی کار خانگی یک زن خانه دار داراي همسر در مناطق شهري به تفکیک استان و فعالیت در برآوردماهانه ارزش 3 -6جدول
  )مبالغ به تومان(1388سال 

  
  فعالیت

 ردیف
 نام استان

درس دادن و آموزش به  مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري
 کودکان

 جمع

 210,267 20,896 17,094 12,114 160,164 مرکزي 0

 242,813 27,603 14,665 18,130 182,416 گیالن 1

 216,719 17,811 1,080 16,324 181,503 مازندران 2

 190,650 9,556 1,038 11,174 168,883 آذربایجان شرقی 3

 215,311 14,392 357 23,025 177,537 آذربایجان غربی 4

 198,194 13,109 395 18,691 166,000 کرمانشاه 5

 208,810 9,559 1,289 14,467 183,495 خوزستان 6

 214,490 16,048 1,216 19,521 177,705 فارس 7

 204,874 12,736 6,529 15,277 170,332 کرمان 8

 183,919 11,436 1,216 16,784 154,483 خراسان رضوي 9

 233,990 16,872 885 22,453 193,779 اصفهان 10

 187,830 8,582 165 12,104 166,980 سیستان و بلوچستان 11

 181,258 2,965 390 19,444 158,458 کردستان 12

 192,354 8,566 1,308 15,851 166,629 همدان 13

 179,830 9,846 722 20,185 149,077 چهارمحال و بختیاري 14

 209,338 14,809 2,250 21,338 170,941 لرستان 15

 238,177 10,206 1,257 20,496 206,218 ایالم 16

 168,374 14,577 2,888 8,549 142,360 کهکیلویه و بویر احمد 17

 187,762 17,380 2,267 5,174 162,942 بوشهر 18

 208,460 13,554 2,058 16,460 176,388 زنجان 19

 263,590 24,219 1,021 44,277 194,072 سمنان 20

 152,403 8,696 3,640 14,735 125,333 یزد 21

 200,981 19,013 834 17,821 163,313 هرمزگان 22

 308,647 13,252 1,290 24,745 269,360 تهران 23

 207,948 7,567 -  26,146 174,235 اردبیل 24

 175,319 11,155 578 13,608 149,978 قم 25

 222,406 16,850 121 18,011 187,425 قزوین 26

 190,156 9,573 255 22,395 157,932 گلستان 27

 192,389 1,963 3,173 21,939 165,314 خراسان شمالی 28

 211,758 11,172 481 21,073 179,032 خراسان جنوبی 29

 206,634 13,132 2,349 18,410 172,743 کل کشور جمع

  .یافته هاي تحقیق: منبع
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 1388کشور در سال ارزش کار خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري ساالنه برآورد 5-6

در 1388همسر در سال کل کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار دارايپولی ارزش برآورد ما نشان می دهد که 

تومان مربوط به  تریلیون 24.6که از این میزان  می باشددر سال تومان  تریلیون 29کشور، حدودمناطق شهري 

مراقبت از کارتومان مربوط به میلیارد 244مراقبت از کودکان،  کارتومان ناشی از تریلیون 2.4خانه داري، کار

بدین ترتیب به لحاظ . می باشدکار درس دادن و آموزش به کودکان  تومان مربوط بهتریلیون  1.6بزرگساالن و 

درصد و درس  1درصد، مراقبت از بزرگساالن  8درصد، مراقبت از کودکان  85خانه داري فعالیت درصدي 

د، نتشکیل می ده 1388کار بدون مزد خانگی را در سال  پولیدرصد از کل ارزش  6ش به کودکان دادن وآموز

بنابراین در این سال نیز مانند سال گذشته ارزش کارهاي خانه داري، مراقبت از کودکان، درس دادن و آموزش 

  . پولی قرار دارنداز نظر مقدار ارزش  4تا  1به کودکان و مراقبت از بزرگساالن به ترتیب در رتبه 

تریلیون تومان در سال برآورد شده 10.3در مجموع در استان تهران ارزش کار بدون مزد خانگی  در این سال

کار بدون مزد خانگی در استان  پولیاز سایر استان ها باالتر می باشد، ارزش  1387مانند سال  است که

نتایج همچنین . پایینتر از سایر استانهاست ،ان در سالمیلیاردتوم110بالغ بر  یکهکیلویه و بویر احمد با رقم

کار بدون مزد خانگی در این سال در استان تهران تولید شده  پولیدرصد از کل ارزش  36نشان می دهد که 

درصد،  34درصد، مراقبت از کودکان  37سهم استان تهران نسبت به کل کشور در فعالیت خانه داري . است

  . درصد می باشد 27درصد و در فعالیت درس دادن وآموزش به کودکان  18 مراقبت از بزرگساالن

کار بدون مزد خانگی در کشوربا افزایش  پولینیز نشان می دهد که کل ارزش  1387با  1388مقایسه نتایج سال 

  . تافزایش یافته اس 1388تریلیون در سال  29به حدود  1387تریلیون در سال  25تریلیون تومانی از حدود 4
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مبالغ به (1388برآوردساالنه ارزش پولی کار خانگی زنان خانه دار داراي همسردر مناطق شهري به تفکیک استان و فعالیت درسال4 -6جدول
  )میلیون تومان

  
  فعالیت

 ردیف
 نام استان

به درس دادن و آموزش  مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري
 جمع کودکان

 532,492 52,917 43,289 30,678 405,608 مرکزي 0

 809,580 92,032 48,895 60,447 608,206 گیالن 1

 918,392 75,480 4,577 69,178 769,157 مازندران 2

 1,219,580 61,130 6,638 71,477 1,080,335 آذربایجان شرقی 3

 992,244 66,324 1,645 106,109 818,165 آذربایجان غربی 4

 624,165 41,282 1,242 58,863 522,777 کرمانشاه 5

 1,403,907 64,267 8,670 97,266 1,233,704 خوزستان 6

 1,361,390 101,859 7,715 123,902 1,127,914 فارس 7

 723,371 44,967 23,054 53,941 601,409 کرمان 8

 1,789,259 111,255 11,829 163,280 1,502,896 خراسان رضوي 9

 2,420,968 174,569 9,160 232,310 2,004,928 اصفهان 10

 486,686 22,237 427 31,362 432,661 سیستان و بلوچستان 11

 408,111 6,677 879 43,778 356,777 کردستان 12

 488,234 21,743 3,319 40,232 422,940 همدان 13

 184,931 10,125 743 20,757 153,306 چهارمحال و بختیاري 14

 510,335 36,103 5,484 52,018 416,729 لرستان 15

 170,653 7,313 901 14,685 147,754 ایالم 16

 110,409 9,559 1,894 5,606 93,350 کهکیلویه و بویر احمد 17

 260,531 24,116 3,145 7,179 226,092 بوشهر 18

 287,391 18,686 2,837 22,693 243,176 زنجان 19

 302,793 27,821 1,172 50,863 222,936 سمنان 20

 296,980 16,945 7,093 28,713 244,230 یزد 21

 313,498 29,657 1,302 27,798 254,742 هرمزگان 22

 10,378,160 445,593 43,380 832,029 9,057,158 تهران 23

 372,681 13,561 -  46,858 312,262 اردبیل 24

 462,301 29,414 1,523 35,884 395,480 قم 25

 481,344 36,467 261 38,980 405,636 قزوین 26

 384,676 19,366 516 45,304 319,490 گلستان 27

 176,416 1,800 2,910 20,118 151,589 خراسان شمالی 28

 157,291 8,298 357 15,653 132,983 خراسان جنوبی 29

 29,028,771 1,671,563 244,856 2,447,961 24,664,391 کل کشور جمع

  .یافته هاي تحقیق: منبع
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 به کشور خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري بدون مزدکار پولیارزش نسبت 6-6
  1387به قیمت جاري به تفکیک استان در سال ) بدون نفت GDP(محصول تولید ناخالص داخلی

 292بیش از  کشور در مناطق شهري) بدون نفت( GDP 1387در سال  بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران

داراي همسردر کار بدون مزد خانگی زنان خانه دارِ پولیو بر اساس برآورد ما ارزش  1تریلیون تومان بوده است

کار بدون  نسبت بنابراین ،)2-6جدول. نگ(تریلیون تومان می باشد 25در این سال بیش از  کشور مناطق شهري

کار  مربوط به آناز درصد 7.32که  2خواهد بوددرصد  8.61 )بدون نفت(GDPمزد خانگی در کل کشور به 

فعالیت مراقبت از ازآن مربوط به  درصد 0.07کار مراقبت از کودکان، ازآن مربوط به  درصد 0.73خانه داري، 

   . می باشدکار درس دادن و آموزش به کودکان ازآن مربوط به درصد  0.5بزرگساالن و 

آذربایجان در استان  )بدون نفت(GDP به کار بدون مزد خانگی برآوردهاي استانی نیز نشان می دهد که نسبت

بیش از سایر استانها بوده و این استان از این نظر رتبه اول را به خود اختصاص داده  درصد 12.39با  غربی

این مقدار در استانهاي بوشهر . در رتبه دوم قرار دارددرصد 12.01با ستان و بلوچستانسیاستان است؛ همچنین 

 9.16این نسبت در استان تهران  .درصد از سایر استانها کمتر می باشد 4.51و  4.14و هرمزگان به ترتیب با 

کار بدون مزد خانگی در این استانها  پولیارزش درصد می باشد؛ این درحالیست  5.31و در استان یزد  درصد

در این استانها نسبت به  پولیاما هنگامیکه ارزش )2- 6جدول(به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بوده است

GDP)بعبارت دیگر هرچند تولید بدون مزد خانگی . سنجیده می شود جایگاه آنها تغییر می کند) بدون نفت

                                                             
     .آمده است 4، بدون نفت و با نفت در پیوست )GDP( ارقام مربوط به محصول ناخالص داخلی -١
 ناخالص داخلی زنان خانه دار داراي همسردر مناطق شهري به تولیدکار بدون مزد خانگی  ، ارزش پولینسبتاین براي محاسبه  -٢

)GDP( رویکرد دیگري نیز در این زمینه وجود دارد و آن محاسبه سهم ارزش پولی کار بدون مزد خانگی از . تقسیم شده است
GDP ارزش پولی کار بدون مزد خانگی با  است که در این رویکرد ابتداGDP رویکرد اول . جمع و سپس برآن تقسیم می شود

 .    بهمین دلیل در این پژوهش نیز این رویکرد استفاده شده است در اغلب مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است و
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 پولیارزش تهران رقم قابل توجه اي است اما بدلیل آنکه شهري استان  در مناطقزنان خانه دار داراي همسر 

از استانهاي توسعه نیافته کمتر می  برخیلذا نسبت این دو بر یکدیگر از  ،مزدي نیز در این استان باالست کار

  . باشد

ناخالص دتولینکته دیگري که باید بدان توجه داشت آنست که در اینجا ما برآوردها را بر اساس محصول 

با نفت مبناي محاسبات قرار گیرد برآورد هاي استانی و کل  GDPداخلی بدون نفت ارایه نمودیم و چنانچه 

) بدون نفت( GDPنسبت ارزش کار بدون مزد خانگی به براي مثال در حالیکه . کشور دستخوش تغییرمی گردد

با نفت محاسبه شود به رقم  GDPبا  درصد است، این نسبت چنانچه 6.52در استان کهکیلویه و بویر احمد 

در مجموع به نظر می . آمده است 5جزییات بیشتر در این زمینه در پیوست شماره . درصد سقوط می کند 1.03

  . تصویر دقیق تري از موضوع بر جا می گذارد) بدون نفت( GDPرسد ارایه و تفسیر نسبت کار بدون مزد به 
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محصول تولید ناخالص به  خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشوربدون مزدکار  پولیارزش سبت ن5 - 6جدول
  )به درصد( 1387به قیمت جاري به تفکیک استان در سال ) بدون نفت GDP(داخلی 

  
 فعالیت

 جمع دادن و آموزش به کودکان درس مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري نام استان ردیف

 7.05 0.70 0.57 0.41 5.37 مرکزي 0

 8.49 0.97 0.51 0.63 6.38 گیالن 1

 6.08 0.50 0.03 0.46 5.09 مازندران 2

 8.67 0.43 0.05 0.51 7.68 آذربایجان شرقی 3

 12.39 0.83 0.02 1.33 10.22 آذربایجان غربی 4

 10.42 0.69 0.02 0.98 8.73 کرمانشاه 5

 7.40 0.34 0.05 0.51 6.50 خوزستان 6

 8.82 0.66 0.05 0.80 7.31 فارس 7

 7.17 0.45 0.23 0.53 5.96 کرمان 8

 8.72 0.54 0.06 0.80 7.33 خراسان رضوي 9

 9.68 0.70 0.04 0.93 8.02 اصفهان 10

 12.01 0.55 0.01 0.77 10.68 سیستان و بلوچستان 11

 10.75 0.18 0.02 1.15 9.40 کردستان 12

 8.90 0.40 0.06 0.73 7.71 همدان 13

 6.88 0.38 0.03 0.77 5.70 چهارمحال و بختیاري 14

 11.51 0.81 0.12 1.17 9.40 لرستان 15

 10.57 0.45 0.06 0.91 9.15 ایالم 16

 6.52 0.56 0.11 0.33 5.51 کهکیلویه و بویر احمد 17

 4.14 0.38 0.05 0.11 3.59 بوشهر 18

 8.36 0.54 0.08 0.66 7.07 زنجان 19

 8.96 0.82 0.03 1.50 6.59 سمنان 20

 5.31 0.30 0.13 0.51 4.37 یزد 21

 4.51 0.43 0.02 0.40 3.66 هرمزگان 22

 9.16 0.39 0.04 0.73 7.99 تهران 23

 9.19 0.33 0.00 1.16 7.70 اردبیل 24

 11.70 0.74 0.04 0.91 10.01 قم 25

 8.13 0.62 0.00 0.66 6.85 قزوین 26

 7.30 0.37 0.01 0.86 6.06 گلستان 27

 6.90 0.07 0.11 0.79 5.93 خراسان شمالی 28

 7.21 0.38 0.02 0.72 6.09 خراسان جنوبی 29

 8.61 0.50 0.07 0.73 7.32 کل کشور جمع

  .یافته هاي تحقیق: منبع
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محصول به  کشور داراي همسر در مناطق شهريخانگی زنان خانه دار بدون مزدکار پولی ارزش نسبت7-6
   1388به قیمت جاري به تفکیک استان در سال )بدون نفت GDP(تولید ناخالص داخلی 

 334بیش از 1388در سال در مناطق شهري کشور را )بدون نفت GDP(تولید ناخالص داخلی مر کز آمار ایران

نشان می دهد که در این سال ارزش  )4-6جدول (ما برآورد). 4پیوست. نگ(تریلیون تومان برآورد نموده است

تریلیون تومان در  29کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور بیش از  پولی

داراي همسر در مناطق شهري کاربدون مزدخانگی زنان خانه دار  پولینسبت ارزش سال می باشد؛ بنابراین 

که درصدمی باشد 8.69 درحدود1388به قیمت جاري در سال )بدون نفت GDP(لیتولید ناخالص داخ کشوربه

مراقبت از درصدرا کار  0.07، درصدراکار مراقبت از کودکان 0.73کار خانه داري ، را  از این مقداردرصد  7.38

مقایسه این نسبت با سال  .تشکیل می دهددرصد را درس دادن وآموزش به کودکان  0.50بزرگساالن و 

مقدار این نسبت در سال ووجود ندارد نسبتنیز نشان می دهد که تفاوت چندانی بین این دو) 5-6جدول(1387

   .باالتراز سال گذشته می باشد 0.08تنها  1388

درصد، سیستان و بلوچستان با  12.28در استان هاي قم با ) بدون نفت(GDPنسبت کاربدون مزد خانگی به

درصد و  3.56درصد از سایر استانها باالتر و در استان بوشهر با  11.67درصد و آذربایجان غربی با  11.96

چنانچه نفت را در محاسبه محصول تولید ناخالص . از سایر استانها کمتر می باشد درصد 5.16هرمزگان با 

در . مربوط به استانهاي داراي نفت دستخوش تغییر می گردد يدخالت دهیم برآوردها) با نفت GDP(خلی دا

کیلویه و بویر احمد باز می تغییر قابل توجهی که با حذف نفت رخ می دهد به استانهاي ایالم و کهاین میان 

  ). 5پیوست . نگ(گردد
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تولید ناخالص داخلی به  کار بدون مزدخانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور پولینسبت ارزش 6 - 6جدول
)GDP به درصد( 1388به قیمت جاري به تفکیک استان در سال ) بدون نفت(  

  
  فعالیت

 جمع درس دادن و آموزش به کودکان مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري نام استان ردیف

 7.29 0.72 0.59 0.42 5.55 مرکزي 0

 8.87 1.01 0.54 0.66 6.66 گیالن 1

 6.46 0.53 0.03 0.49 5.41 مازندران 2

 8.99 0.45 0.05 0.53 7.96 آذربایجان شرقی 3

 11.67 0.78 0.02 1.25 9.62 آذربایجان غربی 4

 9.82 0.65 0.02 0.93 8.22 کرمانشاه 5

 7.94 0.36 0.05 0.55 6.97 خوزستان 6

 8.63 0.65 0.05 0.79 7.15 فارس 7

 7.07 0.44 0.23 0.53 5.88 کرمان 8

 8.74 0.54 0.06 0.80 7.34 خراسان رضوي 9

 10.56 0.76 0.04 1.01 8.74 اصفهان 10

 11.96 0.55 0.01 0.77 10.64 سیستان و بلوچستان 11

 10.24 0.17 0.02 1.10 8.95 کردستان 12

 8.37 0.37 0.06 0.69 7.25 همدان 13

 6.80 0.37 0.03 0.76 5.63 چهارمحال و بختیاري 14

 11.18 0.79 0.12 1.14 9.13 لرستان 15

 10.06 0.43 0.05 0.87 8.71 ایالم 16

 6.35 0.55 0.11 0.32 5.37 کهکیلویه و بویر احمد 17

 3.56 0.33 0.04 0.10 3.09 بوشهر 18

 8.15 0.53 0.08 0.64 6.90 زنجان 19

 9.05 0.83 0.04 1.52 6.66 سمنان 20

 5.42 0.31 0.13 0.52 4.46 یزد 21

 5.16 0.49 0.02 0.46 4.20 هرمزگان 22

 9.15 0.39 0.04 0.73 7.99 تهران 23

 9.27 0.34 0.00 1.17 7.76 اردبیل 24

 12.28 0.78 0.04 0.95 10.51 قم 25

 8.14 0.62 0.00 0.66 6.86 قزوین 26

 7.44 0.37 0.01 0.88 6.18 گلستان 27

 6.58 0.07 0.11 0.75 5.66 خراسان شمالی 28

 5.86 0.31 0.01 0.58 4.95 خراسان جنوبی 29

 8.69 0.50 0.07 0.73 7.38 کل کشور جمع

  .یافته هاي تحقیق: منبع
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  تحقیق خالصه1-7

خانگی نه تنها کار می باشد بلکه کاري طاقت فرسا و مولد بـوده و بـه معنـاي دقیـق مارکسیسـتی      کاربدون مزد 

اقتصاددانان کالسیک و  عدم پرداخت پول و دستمزد به این فعالیت ها سبب شد که. ارزش اضافی خلق می کند

ل هاي اقتصادي جـاي  را بعنوان کار تولیدي ازتعاریف و مفهوم سازي خود خارج کرده و در مدآن  نئوکالسیک

ایـن درحالیسـت   . و به رسمیت شناخته نمی شوداین قبیل کارها در سیستم حسابهاي ملی نیز ثبت نشده . ندهند

زنان بخش بزرگی از کار بدون مـزد خـانگی را انجـام مـی     ) درحال توسعهتوسعه یافته و (اکه در تمامی کشوره

از زمـان کـاري زنـان بـه      ر کشورهاي در حـال توسـعه   و د بطوریکه در کشورهاي توسعه یافته حدود، دهند

در کشورمان نیزمانند اغلب کشورهاي در حال توسعه کار بی مـزد  . کارهاي بدون مزد خانگی اختصاص می یابد

زنانه بودن کار خانه بیش از هر گروهی در خصوص زنان داراي همسر نمود پیـدا  . خانگی عموما کاریست زنانه

نتایج سرشـماري  . اصلی و عمده زنان داراي همسررا کار بدون مزد خانگی تشکیل می دهد می کند زیرا فعالیت

ودر سـال  )نفـر 6515389(درصـد  86، 1375مرکز آمار ایران نشان می دهد که درمناطق شهري کشـور در سـال   

از زنـان   درحالی تعداد قابـل تـوجهی  . خانه دار بوده اند، راي همسرااز زنان د) نفر10746627(درصد 81، 1385

داراي همسر در کشورمان به کار بدون مزد خانگی اشتغال دارند که به تالش و کار آنهامزد و پاداش عینی تعلـق  

کـار بـدون مـزد خـانگی زنـان       پولیبرآورد ارزش . به حساب نمی آید نیز نمی گیردو در سیستم حسابهاي ملی

اشته و رفـاه اقتصـادي و منزلـت اجتمـاعی آنـان      خانه دارنقش مهمی در نشان دادن سهم آنان از توسعه کشور د

رادستخوش تغییر نموده و حمایت از حقوق انسانی و اجتماعی زنان و ارتقا آن را در جامعـه مـی توانـد بهبـود     

در مناطق شهري کشور و با نمونـه اي معـرف    ران وقت که توسط مرکز آمار ایرانگذپیمایش داده هاي . ببخشد

بـرآورد  را آن  پـولی ارزش آورد که بتوان م می وري شده است، این فرصت را فراهگردآ1388و1387در سالهاي 
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در به تفکیـک اسـتان   خانـه دار داراي همسـر   خانگی زنان بدون مزدهدف از این مطالعه برآورد ارزش کار .نمود

عبارتند کار خانگی نیز به چهار دسته تقسیم شده است که . می باشد 1388و1387درسالهاي مناطق شهري کشور

کـار   نسـبت بررسـی  . و آموزش و تدریس بـه کودکـان  بزرگساالن  ، مراقبت ازمراقبت از کودکان خانه داري،: از

  .از اهداف دیگر این پژوهش می باشد) GDP(تولید ناخالص داخلیدار به  خانگی بدون مزد زنان خانه

توسط مرکز آمار در سال  که شده است گذران وقت ایران استفادهپیمایش داده  در این پژوهش از تحلیل ثانویه

زمان . گردآوري شده است» طرح آمارگیري گذران وقت«در نقاط شهري کشور با عنوان 1388و  1387

می  1388و بهار و تابستان سال 1387آمارگیري این طرح در دو نوبت به ترتیب در فصل پاییزو زمستان سال 

روش نمونه گیري به کار  .فصل جداگانه به اجرا درآمده است 4سال و در  2بعبارت دیگر این طرح در . باشد

سال مناطق  15ري احتمالی است وجامعه آماري در این پیمایش افراد باالي روش نمونه گی نیز رفته در آن

 سال 15پاسخگوي باالي  33757 در مجموع تعداد افراد نمونه در پیمایش گذران وقت. شهري کشور می باشند

جامعه آماري تحقیق حاضر تمامی  .می باشداما تمامی آنها در این پژوهش مورد نظر ما نیستند) خانوار12075(

 33757بنابراین در این پژوهش تمامی و داراي همسر ساکن در نقاط شهري کشور می باشد؛ زنان خانه دار 

براي دستیابی . ندکه در نمونه پیمایش گذران وقت حضور داشته اند، بررسی نمی شو سالی 15پاسخگوي باالي 

وتفکیک  بررسی در پیمایش گذران وقتبه فیلتر نمودن خانوارهاي مورد  مورد نظر پژوهش حاضر، نیاز افرادبه 

با اعمال پروسه فیلترینگ و حذف موارد پرت، تعداد افراد  .یممی باشزنان داراي همسر و خانه دار از سایر زنان 

  .سال تقلیل یافت 15فرد باالي  9328نفر به  33757نمونه مورد نظر تحقیق از 

خالف کارهاي مزدي و بازار که با واحد پول سنجیده می شود، کار بدون مزد خانگی را می توان بصورت بر

 رايدر این روش مدت زمانی که زن خانه دار ب. واحدهاي زمانی اندازه گیري و به واحدهاي پولی تبدیل نمود
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ان وقت استخراج می شود و سپس قیمتی که انجام این فعالیت در بازار تهیه غذا صرف کرده از داده هاي گذر

  .مزدي در مدت زمان مشابه نیاز دارد، به کار بدون مزد خانگی نسبت داده می شود

روش هاي مختلفی براي برآورد ارزش کار بدون مزد خانگی از طریق داده هاي پیمایش گذران وقت وجود  

روش داده محور جایگزینی بازار «ن مزد خانگی در این پژوهش عبارتست از روش برآورد ارزش کاربدو ؛دارد

از نرخ دستمزدي که براي انجام کاربدون » روش جایگزینی بازار«در . »)کل گرا و خاص گرا(با رویکرد تلفیقی

ستمزدي براي مثال نرخ د. مزد خانگی در بازار مزدي به انجام دهندگان آنان پرداخت می شود، استفاده می شود

ساعت کار در بازار کار به یک آشپز پرداخت می شود می تواند معادل ارزش پولی کار آشپزي  8که براي 

بنابراین در این روش قیمت هاي معادل تعداد ساعات کاري که زنان در خانه . توسط زن خانه دار تلقی شود

نرخ دستمزد مورد . ه زنان تلقی می گرددانجام می دهند از بازار اخذ شده و به عنوان دستمزد پرداخت نشده ب

در روش کل گرا قیمت کل . »2خاص گرا«و دیگري » 1کل گرا«یکی روش  ؛نظر ما به دوشیوه قابل اخذ است

در روش خاص گرا فعالیت هاي . فعالیتهاي خانگی زنان در بازار کار به صورت یکجا در نظر گرفته می شود

یکدیگر جدا شده و قیمت هر یک از این فعالیتها بصورت مجزا از بازار خانگی زنان در طبقات مشخصی از 

از جمله منابعی که با آن بتوان قیمت متناظر با کار خانگی را در بازار مزدي بدست آورد . استخراج می شود

ت فعالی 4در این پژوهش کاربدون مزد خانگی به . آژانس هاي خدماتی است که ارایه دهنده این خدمات هستند

. شامل خانه داري، مراقبت از کودکان، مراقبت از بزرگساالن و آموزش و تدریس به کودکان تقسیم شده است

از  بررسی ما نشان می دهد که آژانس هاي خدماتی قیمت هاي مشابه اي براي کار خانگی و کار مراقبت

یک کاسه شده و قیمت مشابه اي بدین ترتیب در این پژوهش این دو کار . ارایه می دهند کودکان و بزرگساالن

                                                             
1 -Generalist 
2 -Specialist 
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اما قیمت کار آموزش و تدریس به کودکان در بازار مزدي در ایران با کار . براي آن در نظر گرفته شده است

بنابراین استخراج قیمت این فعالیت بایستی بطور . خانه داري و مراقبت از کودکان و بزرگساالن متفاوت است

بدین ترتیب می توان گفت روش برآورد ارزش . و مراقبت صورت پذیردجداگانه و مستقل از کار خانه داري 

کل گرا و خاص (روش داده محور جایگزینی بازار با رویکرد تلفیقی«کار خانگی در این پژوهش عبارتست از 

  .   »)گرا

) 1: استکار بدون مزد خانگی زنان با استفاده از داده هاي گذران وقت مبتنی بر سه عامل  پولیبرآورد ارزش  

قیمت و دستمزدي که به این فعالیت ها در ) 2مدت زمانی که به کار بدون مزد خانگی اختصاص داده می شود، 

در اینجا زنان خانه دار داراي (تعداد افرادي که درگیر این فعالیت هستند) 3بازار کار مزدي پرداخت می شود و 

از پیمایش گذران وقت استخراج صاص می دهندر بدون مزد خانگی اختکامدت زمانی که زنان به  ).همسر

، قیمت و دستمزدي که به این فعالیت ها در بازار )81، ص9-5و  47، ص2-4، جدول4فصل . نگ(گردید

پرداخت می شود نیز می تواند به عنوان برآوردي از قیمت و دستمزد پرداخت نشده به کاربدون مزد خانگی 

. نگ(استخراج گردید ي خدماتی که این قبیل خدمات را ارایه می دهندازآژانس هانیزرددکه این قیمت هاتلقی گ

و تعداد جمعیت درگیر با فعالیت خانگی نیز از اطالعاتی که مرکز  )66و57، صفحات 8-4و5- 4، جدول4فصل 

بادر اختیار داشتن  .)72، ص10- 4، جدول4فصل . نگ(به سادگی برآوردشود می تواندآمارایران منتشر می کند

می توان بایک ضرب ساده ارزش ) 89به فصل ششم، صفحه. نگ(داده ها و بافرمول پیشنهادي سازمان مللاین 

  . پولی کار بدون مزدخانگی زنان را برآورد نمود

در کار بدون مزد خانگی یک زن خانه دار داراي همسر در کشور پولیبرآورد ما نشان می دهد که ارزش 

 تومان16,457تومان آن مربوط به کار خانه داري،  154,683ومان است که هزار ت185ماهانه در حدود  1387سال



112 
 

تومان آن  11,754مربوط به کار مراقبت از بزرگساالن و آن تومان 2098مربوط به کار مراقبت از کودکان،  آن

  .)93، ص1-6جدول(کار درس دادن وآموزش به کودکان می باشدمربوط به 

به تفکیک فعالیت هاي ماهانه کاربدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور پولیارزش 1 - 7شکل
  )به تومان(1387در سال  خانگی

  
  .93، صفحه 1-6یافته هاي تحقیق بر اساس جدول: منبع  

 1درصد از کار مراقبت از کودکان،  9کاربدون مزد خانگی از خانه داري،  پولیدرصداز ارزش  84در واقع  

 1387در سال . درصد از آموزش و تدریس به کودکان ناشی می شود 6درصد از کار مراقبت از بزرگساالن و 

کار بدون  پولیتومان می باشد که مقایسه این رقم با ارزش  219600حداقل دستمزد اعالم شده از سوي دولت 

نشان می دهد که حداقل دستمزد  در این سالکشور مناطق شهريمزد خانگی یک زن خانه دار داراي همسر در

ارزش . کار بدون مزد خانگی در ماه است پولیهزار تومان باالتر از ارزش  35اعالم شده در این سال حدود 

نیز مالحظه می شود  1-6شماره جدولکار بدون مزد خانگی بین استانها یکسان نبوده و همانطور که در  پولی

 274حدود (و بیشترین آن مربوط به استان تهران) هزار تومان درماه 134حدود (کمترین آن مربوط به استان یزد
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کار بدون مزد خانگی  پولیکه ارزش  ساالنه در این سال نیز نشان می دهدبرآورد . می باشد) هزار تومان در ماه

می باشد که از درسال تومان تریلیون  25بیش از 1387درسال کشور مناطق شهريزنان خانه دار داراي همسر در

مراقبت از مربوط به کارتومان  تریلیون 2مربوط به کارخانه داري، حدود آن تریلیون 21.4حدوداین مبلغ، 

بوط به آن نیزمر تومان تریلیون1.4 حدودمراقبت از بزرگساالن و آن مربوط تومان میلیارد 212بیش ازکودکان، 

  .)96،ص2-6جدول(بوده استکار درس دادن و آموزش به کودکان 

ساالنه کاربدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشوربه تفکیک فعالیت هاي  پولیارزش 2 -7شکل
  )تومانمیلیون به (1387خانگی در سال 

  
  .96صفحه  ،2-6اساس جدولیافته هاي تحقیق بر : منبع  

رقمی در  1387درسال  تهراناستان کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسردر  پولی ارزشهمچنین  

 717تریلیون تومان آن مربوط به کار خانه داري، حدود  7.8تومان برآورد شده است که  تریلیون 9حدود 

میلیارد  384میلیارد تومان مربوط به کار مراقبت از بزرگساالن و  37میلیارد تومان مربوط به مراقبت از کودکان، 

کار بدون مزد خانگی  پولیبدین ترتیب ارزش . تومان مربوط به کار درس دادن و آموزش به کودکان بوده است

کار بدون مزد خانگی را  پولیدرصدارزش  36رمناطق شهري استان تهران از سایر استانها باالتر بوده و د
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تولیدبدون مزد خانگی که زنان  پولیارزش  بعبارت دیگر بیش از . کشور تشکیل می دهد مناطق شهريدر

  .خانه دار داراي همسر در کشورتولید می کنند در استان تهران تولید می شود

کار بدون مزد خانگی یک زن خانه دار داراي همسر درمناطق شهري کشور در  پولیارزش  راساس برآورد ماب

 57تومان است که از حداقل دستمزد اعالم شده توسط دولت در این سال حدود  206,634ماهانه  1388سال 

 تومان مربوط 18,410ه داري، تومان مربوط به کار خان172,743تومان،  206,634از این . هزار تومان کمتر است

تومان در ماه مربوط به کار 13,132مراقبت از بزرگساالن و کارتومان مربوط به 2,349کار مراقبت از کودکان،  به

درصد  84کار بدون مزد خانگی،  پولیبدین ترتیب از مجموع ارزش . درس دادن و آموزش به کودکان می باشد

درس درصد از  6مراقبت از بزرگساالن و درصد از کار 1مراقبت از کودکان، درصد از کار 9خانه داري،  از کار

  . )99، ص3-6جدول(دادن و آموزش به کودکان حاصل شده است

ماهانه کاربدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشوربه تفکیک فعالیت هاي  پولیارزش 3 - 7شکل
  )به تومان(1388خانگی در سال 

  
  .99صفحه  ،3-6یافته هاي تحقیق بر اساس جدول: منبع  
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کار بدون مزد خانگی  پولیمانند سال قبل از آن، ارزش  1388برآوردهاي استانی نیز نشان می دهد که در سال 

 308هزار تومان نسبت به سایر استانها کمترین و در استان تهران ماهانه باحدود  152در استان یزدماهانه باحدود 

در 1388کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در سالپولی ارزش . هزار تومان بیشترین می باشد

تومان مربوط به  تریلیون 24.6که از این میزان  در سال می باشدتومان  تریلیون 29مناطق شهري کشور، حدود

مراقبت از کارتومان مربوط به میلیارد 244مراقبت از کودکان،  کارمربوط به تومان  تریلیون 2.4خانه داري، کار

ب به لحاظ بدین ترتی. می باشدکار درس دادن و آموزش به کودکان  تریلیون تومان مربوط به 1.6بزرگساالن و 

درصد و درس  1درصد، مراقبت از بزرگساالن  8درصد، مراقبت از کودکان  85درصدي فعالیت خانه داري 

تشکیل می دهند،  1388کار بدون مزد خانگی را در سال  پولیدرصد از کل ارزش  6دادن وآموزش به کودکان 

مراقبت از کودکان، درس دادن و آموزش  بنابراین در این سال نیز مانند سال گذشته ارزش کارهاي خانه داري،

 .)101،ص4-6جدول(از نظر مقدار قرار دارند 4تا  1به کودکان و مراقبت از بزرگساالن به ترتیب در رتبه 

ساالنه کاربدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشوربه تفکیک فعالیت هاي  پولیارزش 4 -7شکل
  )تومانمیلیون به (1388خانگی در سال 

  
  .101صفحه  ،4-6یافته هاي تحقیق بر اساس جدول: منبع  
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راي همسر، می توان نسبت آن اکاربدون مزد خانگی زنان خانه دار د پولیاینک با دراختیار داشتن برآورد ارزش 

اساس محاسبات مرکز آمار ایران در سال بر .برآورد نمود)GDP(محصول ناخالص داخلیرا به 

1387،GDP)و بر  )4پیوست . نگ(تریلیون تومان بوده است 292در مناطق شهري کشور بیش از ) بدون نفت

اي همسردر مناطق شهري کشور در این کار بدون مزد خانگی زنان خانه داردار پولیاساس برآورد ما ارزش 

بدون (GDPبنابراین نسبت کار بدون مزد خانگی در کل کشور به ، تریلیون تومان می باشد 25سال بیش از 

ازآن مربوط به کار  درصد 0.73درصد ازآن مربوط به کار خانه داري،  7.32درصد خواهد بود که  8.61) نفت

درصد ازآن مربوط به کار  0.5ازآن مربوط به فعالیت مراقبت از بزرگساالن و  درصد 0.07مراقبت از کودکان، 

  .  درس دادن و آموزش به کودکان می باشد

 334بیش از 1388در مناطق شهري کشور را در سال )بدون نفت GDP(تولید ناخالص داخلی مر کز آمار ایران 

کار بدون  پولیشان می دهد که در این سال ارزش برآورد مان). 4پیوست. نگ(تریلیون تومان برآورد نموده است

تریلیون تومان در سال می باشد؛  29مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري کشور بیش از 

محصول  داراي همسر در مناطق شهري کشوربهکاربدون مزدخانگی زنان خانه دار  پولینسبت ارزش بنابراین 

 7.38درصدمی باشدکه  8.69درحدود 1388به قیمت جاري در سال )دون نفتب GDP(تولید ناخالص داخلی 

درصدرا کار مراقبت از  0.07درصدراکار مراقبت از کودکان،  0.73درصد از این مقدار را کار خانه داري ، 

  . درصد را درس دادن وآموزش به کودکان تشکیل می دهد 0.50بزرگساالن و 

درصـد،   12.28استان هاي قـم بـا    در1387در سال) بدون نفت(GDPگی بهکاربدون مزد خانارزش پولی نسبت 

درصـد از سـایر اسـتانها بـاالتر و در اسـتان       11.67درصد و آذربایجان غربی بـا   11.96سیستان و بلوچستان با 

  .درصد از سایر استانها کمتر می باشد 5.16درصد و هرمزگان با  3.56بوشهر با 
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 نتیجه گیري-2-7

مطالعات گذران وقت براي اولین بار در ابتداي قرن بیستم به عنوان ابزاري براي فهم سبک زندگی مردم استفاده 

علی رغم . ، اما بعد از چندسال به ابزارمهمی براي سنجش کار بدون مزد خانگی زنان ومردان تبدیل گردیدشد

گی عمومیت یافته و در سرتاسر دنیا از آن آنکه بکارگیري داده هاي گذران وقت براي سنجش کاربدون مزد خان

به منظور برآورد ارزش کار بدون مزد خانگی و اصالح سیستم حسابهاي ملی استفاده شده است، از کاستی ها و 

نسبت دادن قیمت هاي بازار به کار بدون مزد خانگی را ) 2008(1آنتونوپولوس. محدودیت هایی نیز رنج می برد

تحت شرایطی رقابتی انجام کار اقتصادي در بازار . می داند که غیرقابل مقایسه اند مقایسه نمودن دو موضوعی

نوارانجام می شود در حالیکه کار بدون مزد خانگی در خاارزش آن دارد /نقش مهمی درتعیین قیمت کهمی شود

کار خانگی عالوه براین ارزشگذاري کاربدون مزد خانگی براساس این پیش فرض که کیفیت . که رقابتی نیست

د، کیفیت نخانه دار می پزهاي آیا غذایی که خانم . در همه خانوارها یکسان و ثابت است، صورت می گیرد

آموزش و تدریس در همه خانوارها یکسان است؟ آیا مراقبتی که یک  کیفیتیکسانی در همه خانوارها دارد؟ آیا

یک مادر با تحصیالت دکتري انجام می دهد، کیفیت  ی کهمادر کم سواد از فرزند خود به عمل می آورد با مراقبت

هنگام استفاده از داده پیمایش گذران ، همانطور که در فصل سوم نیز بطور مبسوط توضیح داده شدمشابهی دارد؟

تبدیل می شود، بنابراین  به واحدهاي پولی وقت در برآورد ارزش کاربدون مزدخانگی، واحدهاي زمانی

اي محاسبه و برآوردارزش کاربدون مزد خانگی قرارمی گیرد، کیفیت کاربدون مزد هنگامیکه واحدزمانی مبن

برآورد باید توجه داشت که علی رغم این محدودیت ها . شده و ثابت درنظر گرفته می شودخانگی کنار گذاشته 

معه سهم رفاه جادرنیزارزش پولی کاربدون مزدخانگی اهمیت زیادي داردزیرا مانند کارمزدي، کارغیر مزدي 

شاخص هاي اقتصادي بایستی کار بدون مزد خانگی نیز به  زایش می دهد، بنابراین در محاسبهداشته و آن را اف
                                                             
1 - Antonopoulos, R. 
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اگر چه براي کار بدون مزد خانگی پولی پرداخت و دریافت نمی شود، اما این بدین معنی نیست . حساب آید

بنابراین مانند  ،سرمایه انسانی و تجهیزات می باشد مندکه رایگان است؛ کار بدون مزد خانگی هزینه داردونیاز

مهمترین پیامدارزشگذاري کاربدون مزدخانگی براي زنان و فقرا . هر کاالي اقتصادي بایستی ارزشگذاري گردد

    . است، زیرا می تواند برابري جنسیتی و کاهش فقر را بدنبال داشته باشد

  پیشنهادات پژوهشی3-7

خانگی زنان و بخصوص زنان خانه دارهمواره دغدغه وموضوع مورد عالقه محققان و  مساله برآورد ارزش کار

کار بدون مزد خانگی زنان  پولیپژوهشگران کشورمان بوده است تالشهاي ارزشمندي در راستاي برآورد ارزش 

العه مطدرکه  خانه دار و نشان دادن سهم آنان از توسعه و ایجاد رفاه اقتصادي کشورصورت پذیرفته است

پوشش 1388و1387در سالهاي با استفاده از داده هاي پیمایش گذران وقت که مناطق شهري کشور را نیزحاضر

این مطالعه داراي  .شد به برآورد ارزش پولی کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسرپرداختهمی دهد

آن را توسعه داده و ابعاد تازه اي بدان پر کردن این خالها، خالهایی است که محققان بعدي می توانند با 

  :بیفزایند که دراین بخش بصورت تیتر وار به آنها اشاره می شود

 .برآورد ارزش پولی کار بدون مزد زنان روستایی -

 .برآورد ارزش پولی کاربدون مزد زنان شاغل، زنان سرپرست خانوار، زنان بی همسر و زنان سالمند -

 .مردان و مقایسه آن با زنان برآوردارزش پولی کاربدون مزد -

 .پیري جمعیت ایران و رابطه آن با کار بدون مزد زنان در آیندهفرآیند -

و تدوین حساب هاي اقماري  انعکاس ارزش پولی کاربدون مزد خانگی در سیستم حسابهاي ملینحوه  -

 . آنبراي 
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ها و کاستی هاي توسعه روش شناسی براي برآورد ارزش کار بدون مزد خانگی و کاهش محدودیت  -

 .روش هاي کنونی

نحوه تدوین و اجراي سیاست گزاري ها در راستاي بهبود رفاه اقتصادي و منزلت اجتماعی زنان خانه  -

مانند بیمه تامین اجتماعی و پرداخت دستمزد به (آناندار براساس ارزش پولی کاربدون مزد خانگی 

  ).زنان خانه دار
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  :1پیوست
پیمایش پرسشنامه 

  گذران وقت
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  پیمایش گذران وقت در ایران 2و  1فرم شماره :1پیوست
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 مصادیق و زیر کدهاي فعالیت هاي خانه داري و مراقبت در پیمایش گذران وقت: 2پیوست

 خانوار خود در نهایی مصرف براي دستمزد بدون داخلی خدمات ارائه :06
 :شامل

 غذا ارائه و تهیه -

 آن اطراف و خانه …و کردن جارو کردن، تمیز -

 ها لباس به مربوط کارهاي -

 خانوار مدیریت به مربوط کارهاي -

 خرید -

 اصلی بخش این تهاي فعالی با مرتبط تردد /سفر -

 می قرار )منزل کارهاي( عمومی تولید محدوده در که خانوار خود در نهایی مصرف براي دستمزد بدون داخلی خدمات :توضیح

 ملی بهاي حسا سیستم تولید محدوده در نه و گیرد

  .شوند می بندي طبقه08 اصلی بخش تحت دیگر خانوارهاي براي شده انجام دستمزد بدون داخلی خدمات :استثناء موارد

 خود نهایی مصرف براي دستمزد بدون داخلی خدمات ارائه در کار :اصلی هاي فعالیت: 061
 دستمزد بدون داخلی خدمات 0611
 غذا مدیریت 06111

 سبک /کامل غذاي تهیه 061111

 سبک /کامل غذاي ارائه 061112

 )سبک /کامل غذاي(غذا تهیه از بعد کردن تمیز 061113

 غذا مدیریت با مرتبط شده مشخص هاي فعالیت دیگر 061119

  x نامشخص غذا؛ مدیریت 06111
 

 آن اطراف محیط و خانه کردن مرتب و تمیز 06112
 خانه داخل کردن تمیز 061121

 :شامل

 تخت کردن مرتب ، سابیدن ، شستن، کشیدن برقی جارو ، کردن جارو ، …و آشپزخانه ها، حمام ها، اتاق معمول کردن تمیز

 و اتاق کف دادن جال یا انداختن برق خانه، کردن مرتب ، ها پنجره شستن گردگیري، ، آوري جمع وسایل، کردن مرتب خواب،
 فصلی کردن تمیز ، مبلمان

 خانه بیرون کردن تمیز 061122

 :شامل
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 و روبی برف ها، برگ کردن جمع بیرون؛ دستشویی و چمن و شده فرش محوطه نما، استخر، حیاط، گاراژ، معمول کردن تمیز
 )توفانی هواي براي( مضاعف هاي پنجره نصب

 هها زبال دفع بازیافت؛ 061123

 چمن /حیاط /ها محوطه به رسیدگی ، ها برگ و شاخ زدن محوطه، طراحی ، خانه از بیرون باغچه از مراقبت 061124

 )ها شومینه و ها آبگرمکن لها، مشع به رسیدگی شامل( آب و گرمایی امکانات تأمین 061125

 خانوار گوناگون تدارکات انجام 061126

 :شامل

 استفاده براي ها لباس کردن مرتب کردن، ذخیره براي غذا گذاشتن کنار ییالقی، خانه / خانه در مختلف وظایف کردن مشخص

 از کردن مراقبت جدید، زندگی محل به مکان نقل ، ها پرده آویختن پستی، صندوق از ها نامه آوري جمع خانوار، اعضاي فوري

 کردن ذخیره یا و انداختن دور سفر، اسباب بازکردن یا بستن خانه، درون هاي گل

 آن اطراف محیط و خانه کردن مرتب و تمیز با مرتبط شده مشخص هاي فعالیت سایر 061129

  x نامشخص آن؛ اطراف محیط و خانه کردن مرتب و تمیز 06112
 

 اشخاص خود توسط جزئی تعمیرات و نگهداري دکوراسیون، 06113
 اشخاص خود توسط خانه تعمیر و نگهداري بهسازي، 061131

 :شامل

 کشی لوله ، نجاري خانه، ورودي فرش کاشی /فرش سنگ بام؛ پشت و دیوارها کف، سقف، جزئی تعمیرات سفیدکاري، ، نقاشی

 کشی سیم و

 خانوار به متعلق و شخصی لوازم تعمیر و سرویس نصب، 061132

 :شامل

 به متعلق بادوام کاالهاي دیگر و مبلمان منزل، لوازم کردن تعمیر /سرویس / تمیز خانوار، به متعلق منزل لوازم و اثاث کردن سرهم

 خانوار

 نقلیه وسایل جزئی تعمیرات و نگهداري 061133

 :شامل

 …و ه دوچرخ موتورسیلکت، خودرو، جزئی تعمیرات کاري، گریس کردن، تمیز

 اشخاص خود توسط جزئی تعمیرات و نگهداري ، دکوراسیون با مرتبط شده ص مشخ هاي فعالیت سایر 061139

  x نامشخص اشخاص؛ خود توسط جزئی تعمیرات و نگهداري دکوراسیون، 06113
 

 پاپوش و منسوجات از مراقبت 06114
 ها آن آوردن در و لباسشویی ماشین در ها لباس ریختن دست، با شستن 061141

 ها لباس آوردن داخل به و کردن جمع و انداختن بند روي کردن، خشک 061142

 کردن پرس /زدن اتو 061143
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 دادن جا کردن، تا ، کردن مرتب 061144

 کفش زدن واکس و کردن پاك ، لباس تعمیر 061145

 پاپوش و منسوجات از مراقبت با مرتبط شده مشخص هاي فعالیت سایر 061149

  x نامشخص پاپوش؛ و منسوجات از مراقبت 06114
 

 خانوار مدیریت 06115
 )…و کابلی تلویزیون گاز، ، برق آب، قبض( خانوار هاي قبض پرداخت 061151

 ریزي برنامه و سازماندهی بندي، بودجه 061152

 خانوار هاي دارایی کردن رد ، فروش 061153

 خانوار مدیریت با مرتبط شده مشخص هاي فعالیت سایر 061159

  x نامشخص خانوار؛ مدیریت 06115
 

 خانگی حیوانات از مراقبت 06116
 خانگی حیوانات بردن روي ه پیاد و آراستن کردن، تمیز ، دادن غذا شامل روزانه هاي مراقبت 061161

 پزشکی دام خدمات براي خانگی حیوانات بردن 061162

 خانگی حیوانات از مراقبت با مرتبط شده مشخص هاي فعالیت سایر 061163

  x نامشخص خانگی؛ حیوانات از مراقبت 06116
 

 خرید 0612
 مرتبط هاي فعالیت و اجناس خریدن /براي رفتن خرید 06121

 :شامل

 اي سرمایه و مصرفی کاالهاي خریدن -

 ها مغازه ویترین تماشاي -

 محصول یک هاي قیمت مقایسه و جو و پرس -

  )on line(برخط خرید -

 :توضیح

 .شود می ي بند طبقه 062 کد در ها فروشگاه به برگشت و رفت -

 خود مناسب هاي گروه تحت نظر مورد کاالي / محصول هاي قیمت مقایسه یا جو و پرس منظور به خرید هاي مکان در گشتن -

 .شود می بندي طبقه

 مصرفی کاالهاي خریدن /براي رفتن خرید 061211

 :شامل
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 مایحتاج دارویی؛ مایحتاج غذا، ؛)خواروبار( خانوار مایحتاج و غذایی محصوالت: مصرفی کاالهاي خریدن / براي رفتن خرید

 لباس بنزین؛ مدرسه؛

 اي سرمایه /بادوام کاالهاي خریدن /براي رفتن خرید 061212

 :شامل

 خانه مبلمان، وسایل، و اسباب منزل، لوازم خودرو،

 ها مغازه ویترین تماشاي 061213

 :شامل

 خاص کاالهایی مورد در جو و پرس براي نه اما … و ها فروش کهنه بازار ، ها مغازه تماشاي و زدن پرسه

 مرتبط هاي وفعالیت اجناس خریدن / براي رفتن خرید با مرتبط شده مشخص هاي فعالیت سایر 061219

  x نامشخص مرتبط؛ هاي فعالیت و اجناس خریدن /براي رفتن خرید 06121
 

 مرتبط هاي فعالیت و خدمات از استفاده /براي رفتن خرید 06122
 :شامل

 …و گذاشتن قرار یا جو و پرس با ارتباط در زدن تلفن -

 کننده نصب تعمیرکار، به دستورات دادن -

 دهی خدمات محل به رفتن -

 .شود می بندي طبقه 061227 کد در دولتی خدمات انواع از استفاده :توضیح

 می بندي طبقه 15141 یا 15141 کدهاي در خود براي درمانی / بهداشتی و شخصی مراقبت خدمات انواع از استفاده :توضیح

 .شود

 در خود براي مرتبط خدمات سایر و آموزشی تحصیلی، خدمات از استفاده :توضیح

 .شوند می بندي طبقه 12 و 09 فعالیت اصلی هاي بخش

 .شود می بندي طبقه 062 کد در دهی خدمات محل به برگشت و رفت :توضیح

 قرار اصلی بخش این در خود مناسب بخش در دهی خدمات مکان در انتظار :توضیح

 .گیرد می

 نگهداري و تعمیر خدمات از استفاده /براي رفتن خرید 061221

 اداري خدمات از استفاده /براي رفتن خرید 061222

 :شامل

  نامه کردن پست، )ATM( خودپرداز تگاهدس از استفاده خدمات، صورتحساب پرداختن اي، اجاره و حقوقی بانکی، کارهاي

 )خود براي نه( شخصی مراقبت خدمات براي رفتن خرید 061223

 )خود براي نه( بهداشتی مراقبت و پزشکی خدمات براي رفتن خرید 061224

 کودکان از مراقبت خدمات از استفاده /براي رفتن خرید 061225

 آموزشی خدمات براي رفتن خرید 061226
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 عمومی /دولتی خدمات از استفاده 061227

 صشده مشخ خدمات از استفاده /خریدهاي سایر 061229

 x نامشخص مرتبط؛ تهاي فعالی و خدمات از استفاده /براي رفتن خرید 06122

x061 خود نهایی مصرف براي دستمزد بدون داخلی خدمات ارائه در کار  

 دستمزد بدون داخلی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 062
 دستمزد بدون داخلی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 0620

 دستمزد بدون داخلی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 06200
 دستمزد بدون داخلی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 062000

 
 دیگر جاي در نشده بندي طبقه دستمزد بدون داخلی خدمات 069
 دیگر جاي در نشده بندي طبقه دستمزد بدون داخلی خدمات 0690

 دیگر جاي در نشده بندي طبقه دستمزد بدون داخلی خدمات 06900
 دیگر جاي در نشده بندي طبقه دستمزد بدون داخلی خدمات 069000

 :شامل

  .داد قرار ها بخش دیگر در را ها آن نمیتوان که مدت کوتاه هاي فعالیت
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 خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه07
 :شامل

 اعضایی از مراقبت شامل خود خانوار بزرگساالن و کودکان از مراقبت براي دستمزد بدون خدمات با مرتبط هاي فعالیت تمامی -

 .هستند ناتوان یا بیمار که خانوار از

 اصلی بخش این هاي فعالیت با مرتبط تردد /سفر -

 تعیین کار این انجام راه یک .کنند مشخص را سنی حدباالي یک باید کشورها کودکان، از مراقبت هاي فعالیت مورد در :توضیح

 کشوري در اگر . باشد بزرگسال سرپرست یک بدون نباید کودك سن آن از کمتر در که است قانون توسط مشخص سن یک

 دائمی مراقبت بدون کودك گذاشتن تنها براي عمل در یا سنتی صورت به که سنی صورت آن در باشد، نداشته وجود قانونی چنین

 .شود می گرفته نظر در سنی حد عنوان به شده پذیرفته نظارت و

 .نمیشوند محسوب ملی هاي حساب سیستم هاي فعالیت جزء اصطالحاً خود خانوار براي دستمزد بدون مراقبتی خدمات :توضیح

 .شود می بندي طبقه 15142 و 15141 کدهاي در مراقبتی خدمات دریافت :توضیح

 :استثناء موارد

 .شود می بندي طبقه 08 اصلی بخش ر د خانوارها سایر به شده ارائه دستمزد بدون مراقبتی خدمات
 

 خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبت خدمات در شده یهارا کار :اصلی هاي فعالیت 071
 کودکان از مراقبت 0711
 فیزیکی مراقبت /کودکان از مراقبت 07111

 کودکان از کلی مراقبت 071111

 :شامل

 دائمی نظارت و مراقبت به نیاز که کودکانی ساله 4- 0 مثال عنوان به( کوچک بسیار کودکان از مراقبت با مرتبط هاي فعالیت تمامی

 )کهنه کردن عوض ، کردن حمام کردن، تمیز کردن، پرستاري / دادن غذا گرفتن، دوش به : دارند

 .شود می بندي طبقه 0711 در مراقبت هاي فعالیت بزرگتر، کودکان از مراقبت براي :توضیح

 رختخواب در کودك دادن قرار 071112

 مدرسه براي کودك کردن آماده 071113

 کودك به شخصی هاي مراقبت ارائه 071114

 کودکان به بهداشتی /پزشکی هاي مراقبت ارائه 071115

 کودکان فیزیکی هاي مراقبت با مرتبط شده مشخص هاي فعالیت سایر 071119

  x نامشخص فیزیکی؛ مراقبت /کودکان از مراقبت 07111
 

 نامشخص فیزیکی؛ مراقبت /کودکان از مراقبت 07111

 کودکان به کمک و آموزش دادن، درس 07112
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 کودکان به دادن درس 071121

 کودکان با کردن صحبت و کردن بازي خواندن، کتاب 071122

 کودکان از عاطفی هاي حمایت 071123

  کودکان به کمک و آموزش دادن، درس هاي فعالیت سایر 071129
 

 ها مکان در کودکان کردن همراهی 07113
 به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر – 072 کد در خدمات دریافت مکان به برگشت و رفت زمان :توضیح

 .شود می بندي طبقه –خانوار اعضاي

 .گیرد می قرار اصلی بخش این در خود مناسب بخش در ماندن منتظر :توضیح

 شخصی خدمات دریافت براي کودکان کردن همراهی 071131

 بهداشتی /پزشکی خدمات دریافت براي کودکان کردن همراهی 071132

 کودك مهد و مدرسه به رفتن براي کودکان کردن همراهی 071133

 …و درس هاي کالس و ورزشی نهاي مکا به رفتن براي کودکان کردن همراهی 071134

 و اجتماعی هاي فعالیت تسهیل یا کردن هماهنگ مشابه؛ هاي بردن بیرون و ها موزه از بازدید گردش، به کودکان بردن 071135
 کودك تحصیلی غیر

 صشده مشخ نهاي مکا سایر در کودکان کردن همراهی 071139

  x نامشخص ها؛ مکان در کودکان کردن همراهی 07113
 

 )فعال غیر مراقبت( کودکان به کردن توجه 07114
 )فعال غیر مراقبت( کودکان به کردن توجه 071140

 :شامل

 .شوند انجام 071113 تا 071111 هاي فعالیت که این بدون کودکان از مراقبت -

 .امن محیط یک حفظ ، خوابیدن هنگام یا بیرون در بازي هنگام کودکان بر نظارت -

 .کند مراجعه او به کودك نیاز صورت در که این براي بزرگسال یک حضور -

  ها بازي بر نظارت -
 
 

 بزرگساالن از مراقبت 0712
 فیزیکی مراقبت /بزرگساالن از مراقبت 07121

 بزرگساالن به شخصی هاي مراقبت ارائه 071211

 بزرگساالن به بهداشتی /پزشکی هاي مراقبت ارائه 071212

 بزرگساالن فیزیکی هاي مراقبت شده مشخص موارد سایر071219

 x نامشخص فیزیکی، مراقبت /بزرگساالن از مراقبت 07121
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 عاطفی حمایت /بزرگساالن از مراقبت 07122
  عاطفی حمایت /بزرگساالن از مراقبت 071220

 
 ها مکان در بزرگساالن کردن همراهی 07123
 ارائه با مرتبط تردد /سفر – 072 کد در خدمات دریافت مکان به برگشت و رفت :توضیح

 .شود می بندي طبقه –خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات

 .گیرد می قرار اصلی بخش این در خود مناسب بخش در ماندن منتظر :توضیح

 شخصی خدمات دریافت براي بزرگساالن کردن همراهی 071231

 بهداشتی /پزشکی خدمات دریافت براي بزرگساالن کردن همراهی 071232

 کردن خرید براي بزرگساالن کردن همراهی 071233

 اجتماعی هاي فعالیت براي بزرگساالن کردن همراهی 071234

 تفریحی و ورزشی فرهنگی، هاي مکان از دیدار براي بزرگساالن کردن همراهی 071235

 شده مشخص نهاي مکا سایر در بزرگساالن کردن همراهی 071239

 x نامشخص ها؛ مکان در بزرگساالن کردن همراهی 07123

x071 نامشخص خانوار؛ اعضاي به دستمزد بدون خدمات در شده ارائه کار  
 

 خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 072
 خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 0720

 خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 07200
 خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه با مرتبط تردد /سفر 072000

 :شامل

 خود رانندگی با خودرو با خانوار اعضاي از یکی برگرداندن و بردن یا و برگشتن و رفتن
 

 دیگر درجاي نشده بندي طبقه خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه 079
 دیگر درجاي نشده بندي طبقه خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه 0790

 دیگر درجاي نشده بندي طبقه خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه 07900
    .دیگر جاي در نشده بندي طبقه خانوار اعضاي به دستمزد بدون مراقبتی خدمات ارائه 079000
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  :3پیوست
نرخ تورم در مناطق 

شهري کشور به تفکیک 
استان در سالهاي 

  1390و1388،1389
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  1390و 1389، 1388نرخ تورم به تفکیک استان در مناطق شهري کشور در سالهاي : 3پیوست
 استان 1388 1389 1390

 مرکزي 10.6 13.3 21.6

 گیالن 12.5 12.3 19.2

 مازندران 12.8 13.7 21.2

 آذربایجان شرقی 12.1 14.7 24.1

 آذربایجان غربی 12.4 14.2 24.6

 کرمانشاه 10.3 13.5 23.4

 خوزستان 7.9 11.6 19.3

 فارس 8.2 10.9 20.0

 کرمان 10.2 14.4 23.2

 خراسان رضوي 12.8 13.8 25.3

 اصفهان 10.8 14.3 21.5

 سیستان و بلوچستان 10.7 15.9 24.6

 کردستان 10.0 14.6 23.3

 همدان 10.0 12.9 23.0

 چهارمحال و بختیاري 11.0 14.0 21.9

 لرستان 9.8 11.6 20.6

 ایالم 9.4 13.0 24.1

 کهکیلویه و بویر احمد 8.1 11.4 19.5

 بوشهر 7.5 11.7 19.7

 زنجان 8.2 12.3 23.9

 سمنان 11.2 12.4 23.1

 یزد 11.9 15.6 22.7

 هرمزگان 9.3 12.8 23.8

 تهران 11.0 10.4 19.9

 اردبیل 11.5 14.7 22.4

 قم 14.0 15.3 20.2

 قزوین 8.0 11.8 22.5

 گلستان 13.1 15.7 21.2

 خراسان شمالی 9.0 13.5 25.5

 خراسان جنوبی 10.0 15.8 28.0

   http://www.cbi.ir/simplelist:ایران، قابل دسترس دربانک مرکزي جمهوري اسالمی : منبع
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  :4پیوست
محصول ناخالص داخلی 

به تفکیک استان در 
  1388و1387سالهاي 
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به (به قیمت جاري در مناطق شهري 1388و1387استان در سالهاي به تفکیک ) با و بدون نفت(محصول ناخالص داخلی: 4پیوست
 )میلیون تومان

  
1387  1388 

 نام استان ردیف
محصول ناخالص 

 داخلی 

محصول ناخالص 
 داخلی بدون نفت 

 )نفر(جمعیت 
محصول ناخالص 

 داخلی 

محصول ناخالص 
 داخلی بدون نفت 

 )نفر(جمعیت 

 1,392,435 7,308,419 7,637,173 1,371,183 6,561,579 6,897,936 مرکزي 0

 2,453,469 9,132,027 9,134,559 2,427,941 8,170,710 8,173,252 گیالن 1

 3,037,336 14,227,021 14,246,073 2,978,495 12,837,888 12,852,819 مازندران 2

 3,691,270 13,571,696 14,099,710 3,645,555 12,149,783 12,683,425 آذربایجان شرقی 3

 3,016,301 8,501,377 8,504,408 2,943,567 6,827,148 6,829,560 آذربایجان غربی 4

 1,905,793 6,359,097 6,410,685 1,891,612 5,300,964 5,351,093 کرمانشاه 5

 4,471,488 17,692,163 46,206,709 4,371,252 17,125,437 52,005,667 خوزستان 6

 4,528,514 15,780,132 16,222,945 4,430,672 13,889,615 14,406,678 فارس 7

 2,947,346 10,236,400 10,342,973 2,798,955 8,721,711 8,831,104 کرمان 8

 5,940,766 20,464,222 20,502,511 5,764,490 17,403,263 17,438,185 خراسان رضوي 9

 4,804,458 22,935,096 24,756,105 4,679,806 21,735,801 23,573,182 اصفهان 10

 2,733,205 4,067,748 4,067,748 2,568,741 3,474,915 3,474,915 سیستان و بلوچستان 11

 1,467,585 3,987,269 3,987,345 1,453,135 3,351,583 3,351,659 کردستان 12

 1,699,588 5,833,959 5,835,538 1,700,493 4,843,263 4,844,878 همدان 13

 892,909 2,721,108 2,725,242 875,004 2,332,230 2,334,796 چهارمحال و بختیاري 14

 1,758,226 4,565,690 4,598,107 1,736,515 3,928,457 3,960,577 لرستان 15

 566,332 1,697,043 3,891,737 555,799 1,428,275 4,152,469 ایالم 16

 669,140 1,739,801 8,133,811 651,435 1,504,671 9,484,110 کهکیلویه و بویر احمد 17

 943,535 7,322,048 9,680,832 914,519 5,610,096 8,478,894 بوشهر 18

 983,369 3,524,512 3,541,922 973,493 3,074,671 3,091,697 زنجان 19

 624,482 3,345,741 3,370,895 606,852 2,928,443 2,953,742 سمنان 20

 1,065,893 5,480,105 5,483,889 1,027,948 4,785,692 4,788,768 یزد 21

 1,558,878 6,070,915 6,532,221 1,480,786 6,061,202 6,539,596 هرمزگان 22

 14,795,116 113,386,525 114,304,298 14,103,853 97,700,785 98,596,030 تهران 23

 1,242,956 4,022,015 4,023,718 1,234,913 3,509,611 3,511,310 اردبیل 24

 1,127,713 3,763,804 3,777,638 1,086,798 3,319,119 3,332,715 قم 25

 1,212,464 5,915,075 5,924,932 1,177,331 5,268,015 5,277,850 قزوین 26

 1,687,086 5,173,851 5,179,386 1,651,329 4,447,778 4,451,380 گلستان 27

 838,781 2,679,912 2,679,931 824,782 2,260,980 2,260,998 خراسان شمالی 28

 676,794 2,686,386 2,686,408 656,332 1,888,461 1,888,484 خراسان جنوبی 29

 74,733,230 334,191,154 378,489,450 72,583,586 292,442,145 345,817,767 کل کشور جمع

  http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=197مرکز آمار ایران، قابل دسترس در : منبع
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به کشورکار بدون مزدخانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري  پولیارزش نسبت : 5-1پیوست
   1387به قیمت جاري به تفکیک استان در سال ) با نفت GDP(ناخالص داخلی  محصول تولید

به 1387کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر در کشور در سال  پولیارزش  نسبت در مجموع

GDP)درصد مربوط به مراقبت  0.61درصد از آن مربوط به خانه داري،  6.19که  درصدمی باشد 7.28)با نفت

فعالیت درس دادن و  مربوط بهدرصد از آن  0.42درصد مربوط به مراقبت از بزرگساالن و  0.06از کودکان، 

آذربایجان در استان )با نفت(GDP به 1387در سال  کار بدون مزد خانگی نسبت. آموزش به کودکان بوده است

درصد در  12.01نیز با  سیستان و بلوچستاناستان . می رسددرصد 12.39از سایر استانها بوده وبه  بیش غربی 

  . رتبه بعدي قرار دارد

در استانهاي نفت خیز از سایر )با نفت(GDPبهکاربدون مزد خانگی  نسبتنشان می دهد که در مجموع مابرآورد

ستان کهکیلویه و بویر احمد در ا)با نفت(GDP بهکاربدون مزد خانگی  نسبتاستانها کمتر است، که از میان آنها 

درصد و  2.74درصد، بوشهر با  2.44استان خوزستان با . درصد می رسد 1.03کمتر بوده و به استانها از همه

  .  درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند 3.63ایالم با 
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ازمحصول تولید ناخالص داخلی کشورکار بدون مزدخانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري  پولیارزش نسبت 
)GDP به درصد( 1387به قیمت جاري به تفکیک استان در سال ) با نفت(  

  
 فعالیت

 جمع درس دادن و آموزش به کودکان مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري نام استان ردیف

 6.71 0.67 0.55 0.39 5.11 مرکزي 0

 8.49 0.97 0.51 0.63 6.38 گیالن 1

 6.07 0.50 0.03 0.46 5.08 مازندران 2

 8.30 0.42 0.05 0.49 7.35 آذربایجان شرقی 3

 12.39 0.83 0.02 1.33 10.22 آذربایجان غربی 4

 10.33 0.68 0.02 0.97 8.65 کرمانشاه 5

 2.44 0.11 0.02 0.17 2.14 خوزستان 6

 8.50 0.64 0.05 0.77 7.04 فارس 7

 7.08 0.44 0.23 0.53 5.89 کرمان 8

 8.70 0.54 0.06 0.79 7.31 خراسان رضوي 9

 8.92 0.64 0.03 0.86 7.39 اصفهان 10

 12.01 0.55 0.01 0.77 10.68 سیستان و بلوچستان 11

 10.75 0.18 0.02 1.15 9.40 کردستان 12

 8.90 0.40 0.06 0.73 7.71 همدان 13

 6.87 0.38 0.03 0.77 5.70 چهارمحال و بختیاري 14

 11.42 0.81 0.12 1.16 9.32 لرستان 15

 3.63 0.16 0.02 0.31 3.15 ایالم 16

 1.03 0.09 0.02 0.05 0.87 کهکیلویه و بویر احمد 17

 2.74 0.25 0.03 0.08 2.38 بوشهر 18

 8.31 0.54 0.08 0.66 7.03 زنجان 19

 8.88 0.82 0.03 1.49 6.54 سمنان 20

 5.31 0.30 0.13 0.51 4.37 یزد 21

 4.18 0.40 0.02 0.37 3.40 هرمزگان 22

 9.08 0.39 0.04 0.73 7.92 تهران 23

 9.18 0.33 0.00 1.15 7.69 اردبیل 24

 11.66 0.74 0.04 0.90 9.97 قم 25

 8.11 0.61 0.00 0.66 6.84 قزوین 26

 7.29 0.37 0.01 0.86 6.05 گلستان 27

 6.90 0.07 0.11 0.79 5.93 خراسان شمالی 28

 7.21 0.38 0.02 0.72 6.09 خراسان جنوبی 29

 7.28 0.42 0.06 0.61 6.19 کل کشور جمع

  .یافته هاي تحقیق: منبع
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به  کشورکار بدون مزدخانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري  پولیارزش نسبت : 5-2پیوست
   1388به تفکیک استان در سال به قیمت جاري ) با نفت GDP(محصول تولید ناخالص داخلی 

کار بدون مزد خانگی زنان خانه دار داراي همسر درمناطق شهري کشور در  نسبتنشان می دهد که برآورد ما 

درصد از  0.65درصد از کار خانه داري،  6.52که از این مقدار،  باشددرصد می  7.67  )با نفت(GDPبه 88سال 

درصد از فعالیت درس دادن و  0.44فعالیت مراقبت از بزرگساالن و درصد از  0.06کار مراقبت از کودکان، 

کاربدون مزد خانگی  نسبت افزایش بسیار کمی دردر این سال ما شاهد . آموزش به کودکان حاصل شده است

سهم کار بدون مزد خانگی زنان  87بعبارت دیگر در حالیکه در سال . هستیم 87نسبت به سال ) با نفت(GDPبه

 7.67درصدي به  0.39 افزایشدرصد بوده است، این مقدار با  7.28) با نفت(GDPداراي همسر از  خانه دار

  .می رسد 88درصد در سال 

درصد  12.24) با نفت(GDP بهکار بدون مزد خانگی  نسبت قمدر استان برآوردهاي استانی نیزنشان می دهدکه 

هریک به و آذربایجان غربی  سیستان استانهاي. می باشد که نسبت به سایر استانها در جایگاه باالتري قرار دارد

در این سال نیز مانند سال قبل استان کهکیلویه و . درصد در جایگاه بعدي قرار دارند11.67و 11.96ترتیب با 

  .ردنسبت را در اختیار دادرصد کمترین  1.36بویر احمدبا 
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محصول تولید ناخالص داخلی به کشورکار بدون مزدخانگی زنان خانه دار داراي همسر در مناطق شهري  پولیارزش نسبت 
)GDP به درصد( 1388به قیمت جاري به تفکیک استان در سال ) با نفت(  

  
  فعالیت

 جمع و آموزش به کودکان درس دادن مراقبت از بزرگساالن انمراقبت از کودک خانه داري نام استان ردیف

 6.97 0.69 0.57 0.40 5.31 مرکزي 0

 8.86 1.01 0.54 0.66 6.66 گیالن 1

 6.45 0.53 0.03 0.49 5.40 مازندران 2

 8.65 0.43 0.05 0.51 7.66 آذربایجان شرقی 3

 11.67 0.78 0.02 1.25 9.62 آذربایجان غربی 4

 9.74 0.64 0.02 0.92 8.15 کرمانشاه 5

 3.04 0.14 0.02 0.21 2.67 خوزستان 6

 8.39 0.63 0.05 0.76 6.95 فارس 7

 6.99 0.43 0.22 0.52 5.81 کرمان 8

 8.73 0.54 0.06 0.80 7.33 خراسان رضوي 9

 9.78 0.71 0.04 0.94 8.10 اصفهان 10

 11.96 0.55 0.01 0.77 10.64 سیستان و بلوچستان 11

 10.24 0.17 0.02 1.10 8.95 کردستان 12

 8.37 0.37 0.06 0.69 7.25 همدان 13

 6.79 0.37 0.03 0.76 5.63 چهارمحال و بختیاري 14

 11.10 0.79 0.12 1.13 9.06 لرستان 15

 4.39 0.19 0.02 0.38 3.80 ایالم 16

 1.36 0.12 0.02 0.07 1.15 کهکیلویه و بویر احمد 17

 2.69 0.25 0.03 0.07 2.34 بوشهر 18

 8.11 0.53 0.08 0.64 6.87 زنجان 19

 8.98 0.83 0.03 1.51 6.61 سمنان 20

 5.42 0.31 0.13 0.52 4.45 یزد 21

 4.80 0.45 0.02 0.43 3.90 هرمزگان 22

 9.08 0.39 0.04 0.73 7.92 تهران 23

 9.26 0.34 0.00 1.16 7.76 اردبیل 24

 12.24 0.78 0.04 0.95 10.47 قم 25

 8.12 0.62 0.00 0.66 6.85 قزوین 26

 7.43 0.37 0.01 0.87 6.17 گلستان 27

 6.58 0.07 0.11 0.75 5.66 خراسان شمالی 28

 5.86 0.31 0.01 0.58 4.95 خراسان جنوبی 29

 7.67 0.44 0.06 0.65 6.52 کل کشور جمع

    .یافته هاي تحقیق: منبع
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  .109- 89، صص 3شماره 

 :قابل دسترس در. 1388شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران سال ) 1388(ایرانبانک مرکزي 
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http://www.cbi.ir/simplelist /8809.aspx  
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http://www.cbi.ir/simplelist/8109.aspx 
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 .12و11فصلنامه جمعیت، شماره . پیش بینی خانوار) 1374(توفیق، فیروز

  .شرکت انتشارات سوره مهر، چاپ اول، تهران. ارزش کار خانگی زن) 1383(جزنی، نسرین
محاسبه ارزش اقتصادي فعالیت هاي خانگی ) ؟(مجلس شوراي اسالمی دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي
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 :قابل دسترس در. ICATUSطبقه بندي فعالیت ها براي آمارهاي گذران وقت در ایران براساس ) ؟1387(مرکز آمار ایران
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 :قابل دسترس در. 1387-88نقاط شهري کشور : نتایج طرح آمارگیري گذران وقت) 1388(مرکز آمار ایران

http://www.amar.org.ir/DeskTopModules/Magazines/showMagazine.aspx?id=40
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