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ارزشگذاري كار خانگي و به حساب آوردن ارزشافزوه آن در حسابهاي
ملي ،پيش از آنكه روش يا مدل علمي طلب كند؛ به فرهنگسازي و تغيير
نگرش جامعه نسبت به كار و فعاليتهاي زنان خانهدار به عنوان آيينه
تمام نماي سالمت شخصيت و حس اعتماد آنان در مسير توسعه بهرهوري و
موفقيت ،نياز دارد .چرا كه زنان خانهدار با توجه به نقشهاي
متفاوت و متنوع خود از جنبههاي مختلف بر فرآيند فرهنگي -اقتصادي
در سطح جامعهتاثيرگذار هستند .به گونهاي كه زنان خانهدار نه تنها
ارائهدهند و تامينكننده نيازهاي اساسي نيروي كار فعال در سطح
جامعه هستند .بلكه فعاليتهاي آنان از نظر روحي ،رواني و فرهنگي
اهميت بهسزايي بر جاي ميگذارد كه متاسفانه در جايي ثبت نميشود.
در اواخر سال  1831قرارداد پژوهشي ميان معاونت پژوهشي دانشگاه
شهيد بهشتي و معاونت پژوهشي مركز امور مشاركت زنان منعقد شد.
موضوع اين قرارداد برآورد ارزش كار خانگي زنان بود .اين طرح
ابتدا با عنوان بررسي راههاي افزايش فعاليتهاي اقتصادي زنان با
تاكيد بر فعاليت آنان در صنايع كوچك ،كار آفريني ،خود اشتغالي و
كار در خانه به معاونت پژوهشي مركز امور مشاركت زنان پيشنهاد شده
بود .با تبادل نظرهايي كه صورت گرفت طرح پيشنهادي با توجه به
ضرورت و نياز پژوهشي مركز به پژوهش درباره اهميت و جايگاه ارزش
كار خانگي زنان خانهدار تغيير يافت .آنچه در دست داريد طرح تكامل
يافته آن پيشنهاد است .مهمترين هدف اين پژوهش يافتن راهكارهايي
براي ارزشگزاري كار خانگي و برآورد ميزان ارزش افزوده آن است.
اين كتاب در  5فصل و  8پيوست تدوين شده است .فصل اول كلياتي
درباره تحقيق است كه به بيان مساله ،اهميت و ضرورت ارزش كار
خانگي ،هدفهاي تحقيق ،پرسشهاي اساسي تحقيق و متغيرهاي مورد
مطالعه ميپردازد .فصل دوم مروري بر ادبيات مربوط به ارزش كار
خانگي است .فصل سوم مربوط به روش تحقيق است كه در جامعه آماري
نمونه و روش نمونهگيري را توضيح ميدهد .فصل چهارم شامل تجزيه و
تحليل دادههاي استخراج شده از دو پرسشنامه كار خانگي ،ويژگيهاي
دموگرافي نمونههاي تحقيق در دو پرسشنامه و تحليل آماري مربوط به
شاخصهاي سازنده امور خانهداري است .فصل پنجم روش برآورد ارزش كار
خانگي با الگو برداري از مطالعات برگرفته از تحقيقات (،Gronau1980
 Heckman1974و  )Becker ،1965را ارائه ميكند.
با مطالعاتي كه انجام گرفت مشخص شد كه از دو طريق ميتوان ارزش
كار خانگي را برآورد نمود:
 .1محاسبه هزينه فرصت زنان خانهدار
 .2محاسبه ارزش افزوده زنان خانهدار
در برآورد ارزش كار خانگي متوسط زمان اختصاص يافته به كار
خانگي به كار رفته است .نتايج به دست آمده از يافتههاي
تحقيق عبارتاند از:
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با افزايش سن زنان خانهدار تخصص آنها در زمينه كارهاي
خانه افزايش مييابد؛ در نتيجه ،براي انجام كارهاي منزل
زمان كمتري صرف ميكنند.
با افزايش سطح تحصيالت زنان خانهدار براي انجام كارهاي
خانه نظم و ترتيبي به وجود ميآيد و در نتيجه نياز به كار
در منزل كاهش مييابد.
افزايش تعداد فرزندان در خانه موجب افزايش كارخانگي
ميشود.
افزايش تعداد اتاقهاي منزل باعث افزايش كار خانگي ميشود.
گام كليدي در جهت برآورد و محاسبه ارزش كار خانگي ارتقاي
سطح آگاهي زنان و افزايش خرد جمعي آنان نسبت به اهميت
كيفيت فعاليتهايي است كه در طي روز به عنوان امور
خانهداري انجام ميدهند .تغيير چهارچوب ذهني برنامهريزان،
سياستگذاران و مديران كالن جامعه نسبت به نقش زنان خانهدار
و اهميت فعاليتهايي كه آنها در طي روز و به طور مستمر طي
سال انجام ميدهند نياز به باور توانمنديهاي زنان جامعه در
انجام فعاليتهاي اقتصادي و ارزش افزودهاي دارد كه زنان با
انجام امور خانهداري فرآيند رشد اقتصادي توليد ميكنند.
اين مقاله تاثيرات خصوصيات خانواده و كارگر را بر هر دو
روش هزينه فرصتي و قيمت بازار ،اساسا با يكديگر
متفاوتاند.
عالوه بر آن ،اين مقاله نشان داده است كه مي توان تغييرات
(مخدوشهاي) واقعي در برآوردهاي ارزيابي را به تاثيرات
دستمزد نسبت داد.
يكي از توضيحات محتمل اين است كه از دستمزدهاي باال ،به
طور خاصي ،ميتوانند به جاي ويژگي يك تعادل بازار رقابتي،
يك ويژگي از بازار نوع انحصاري باشند .به عبارت ديگر ،اگر
در حالي كه برآوردهاي قيمت براي خدمات مبتني بر بازار
نشانه تعادل بازارهاي كار رقابتي باشند ،اما برخي از
دستمزدها اينگونه نباشند ،فرد بايد در انتظار تفاوت و
اختالف در روش قيمت بازار ،اقدام به جمع آوري حسابهاي
درآمد ملي كند.
اميد است اين كتاب بتواند در ايجاد حساسيت و ارتقاي آگاهي
دستاندركاران و انديشمندان اقتصادي كشور نسبت به ارزش
افزوده كار خانگي زنان گامي موثر بردارد.
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