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چکیده
هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تخصیص زمان کار خانگی سرپرست خانوارهای ایرانی ،به
تفکیک مناطق شهری و روستایی ،در سال  4931و با استفاده از دادههای مرکز آمار ایران
می باشد .در این تحقیق از نظریه تخصیص زمان (تولید خانوار) گَری بکر بهره گرفته شده و
با در نظرگرفتن تابع مطلوبیت استون گری ،قیود بودجه خانوار و زمان ،اثر ویژگیهای
اقتصادی -اجتماعی خانوار (شامل سن سرپرست خانوار ،بعد خانوار ،سطح زیربنای محل
سکونت خانوار ،تحصیالت و درآمد سرپرست خانوار) بر زمان صرفشده سرپرست خانوار در
کار خانگی بررسی شده است .نتایج پژوهش داللت بر آن دارد که زنان و مردان سرپرست
خانوار در مناطق روستایی در مقایسه با نقاط شهری ،ساعت بیشتری را به کار خانگی
اختصاص می دهند .همچنین مردان در نقاط شهری و روستایی در مقایسه با زنان ،ساعت
بیشتری را به کار خانگی اختصاص دادهاند .زیرا بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری
مردان طی سالهای  ،4931-4931به ترتیب +0/1 ،و  +0/5درصد تغییر داشته در حالیکه
تغییر نرخ بیکاری زنان در همین بازه زمانی ،به ترتیب -0/4 ،و  -0/9درصد بوده است ،که به
معنای افزایش بیکاری مردان و کاهش بیکاری زنان است.
واژههای کلیدی :اقتصاد خانوار ،کار خانگی ،نظریه تخصیص زمان ،سرپرست خانوار
طبقهبندی .D19 ،D13 ،D10 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
یکی از مولفههای مهم در چرخهی جریان اقتصاد ملی هر کشور ،نهاد خانوار است که
نقشی بنیادین در اقتصاد و زندگی اجتماعی هر جامعه دارد .خانوار در چرخهی اقتصاد
ملی ،از طرفی عرضهکنندهی نهادهها به بنگاهها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر
مصرفکننده ی کاالها و خدمات نهایی آنها در بازار است .همچنین ،خانوار تولیدکنندهی
بسیاری از کاالها و خدمات میباشد که ناشی از کار خانگی است.
اطالعات ثبتشدهای از محصوالت ناشی از کار خانگی در محاسبات ملی که یکی از
مهمترین ابزارهای اطالعاتی اقتصاد ملی ،جهت انعکاس تصویری جامع ،شفاف و قابل اتکا
از عملیات و فعالیتهای اقتصادی یک کشور میباشد ،وجود ندارد .طبق نظریهها و تعاریف
مرسوم ،ارزش محصوالتی در محاسبات ملی در نظر گرفته میشود که از بازار رسمی عبور
کنند ،لذا این قبیل محصوالت در چرخهی حسابهای ملی قرار نمیگیرد و کمشماری
تولید ملی را موجب میشود.
چالشها وکشمممکشها دربارهی چگونگی محاسممبهی ارزش اقتصممادی حاصممل از کار در
خانه بسممیار مطرب بوده اسممت چرا که نقش اقتصممادی کار بیرون از خانهی افراد در بازار
رسمممی ،به سممادگی و با ارایه مدارل شممغلی ،برگههای مالیاتی و یا دیگر اطالعات قابل
اندازهگیری اسمت .این موضو همواره سیاستگذاران ،برنامهریزان و پژوهشگران را بر آن
داشته تا به دنبال راه حلی برای نشان دادن نقش مهم فعالیتهای خانگی در اقتصاد ملی
باشند (شارپ و همکاران.)4338 ،4
شمایان توجه اسمت که در دهههای اخیر ،تحول فعالیتهای اقتصادی کشورهای مختلف،
به ویژه کشورهای پیشرفته ،موجب حرکت از اقتصاد خانگی به اقتصاد بازاری شده است.
این حرکت ،محاسممبه و برآورد ارزش واقعی تولیدات جوامع را تا حدی ممکنتر و قابلیت
مقایسهی درآمد ملی واقعی کشورها را نیز تا حدودی بیشتر و فراهمتر نموده است .لیکن
بسمیاری از کشمورها بر آن شدند ارزش محصوالت ناشی از کار در خانه را برآورد و آن را
در محاسمممبات ملی ملحوم نمایند .برای م،ال ،کشمممورهای پیشمممرفتهای مانند آمریکا و
کشورهای عضو اتحادیهی اروپا ،با وجود تعداد زنان خانهدار کمتر در مقایسه با کشورهای
در حال توسمممعه نظیر ایران،گامهای مهمی را برای دسمممتیابی به آمار تولیدات خانگی و
سهم آن از تولید ناخالص داخلی برداشتهاند.
1

Sharp et al.
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بر اسماس نتایج سرشماری سال  4935مرکز آمار ایران ،بیش از  15درصد جمعیت ایران
و بیش از  50درصممد جمعیت زنان ایران ،خانهدار هسممتند .از سمموی دیگر به اسممتناد به
نتمایج طرب آممارگیری گمذران وقت ،زمان قابل توجهی از مردان ( )4/41و به ویژه زنان
( )5/15به فعالیتهای خانهداری در طی شبانه روز اختصاص مییابد.
تدوین محاسممبات ملی بر مبنای ارزش بازاری موجب شممده اسممت نقش زنان در اقتصمماد
خانوار کشمور نادیده گرفته شود .بهطورکلی ،جنسیت با توجه به نقش و محدودهی کاری
متفاوت زنان و مردان ،در اقتصماد بازاری اثرگذار اسمت .یکی از موارد قابل رکر این است
که به طور معمول ارزش تولید محصممموالت مردان به واسمممطه عبور از بازار در اقتصممماد
محاسبه می شود ولیکن ارزش تولید زنان در خانه و مصرف آن توسط خانوار ،بدلیل عدم
عبور از بازار ،در محاسمبات اقتصمادی لالب کشورها جایی ندارد (کالشرشتا .)4333 ،4در
همین زمینه بررسمی پژوهشهای صمورتگرفته در سالهای اخیر ،حاکی از آن است که
اقتصماددانان به دنبال دسمتیابی و تنظیم مجموعهی کاملی از حسابهای ملی با استفاده
از اطالعمات خانوارها بودهاند .ایشمممان در پی آن بودهاند کلیه تولیدات خانگی خانوارها را
کمی و دارای قابلیت ثبت در محاسممبات ملی نمایند .نتایج به دسممت آمده از محاسممبه و
ارزشگذاری تولیدات خانگی در اقتصماد ملی برخی کشورها طی سالهای اخیر به حدی
باال بود که سمممازمانهای بینالمللی (نظیر سمممازمان ملل متحد ،سمممازمان همکاری ها و
توسمعهی اقتصمادی ،1و اتحادیهی اروپا) را بر آن داشت تا به دنبال راهحلی یکسان جهت
محاسبهی ارزشگذاری تولید خانگی در اقتصاد ملی باشند؛ حاصل تالش آنان را میتوان
در نظام حسابهای ملی سال  4339و ( 1008نسخه بهنگام شدهی سیستم حسابهای
ملی  )4339و حسمابهای اقماری تولید خانگی مشاهده نمود .وجود یک نظام هماهنگ
در تنظیم حسابهای ملی افزون بر آن که امکان مقایسهی اقتصاد کشورهای گوناگون را
فراهم میکنمد ،موجب آسمممانی ارتباط و همکنش اقتصمممادهای ملی با اقتصممماد جهانی
میشود .دلیل اصلی تخمین ارزش تولیدات خانگی  ،بهبود قابلیت مقایسهی اندازهی کل
فعالیتهای اقتصادی در بین کشورها است (روگر 9و وارجنن.)1000 ،1
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نظام حسمابهای ملی متشمکل از استانداردهای توافقشده در سطح بینالمللی است که
مجموعه جامع ،سمازگار و انعطافپذیر حسابهای اقتصاد کالن را برای سیاستگذاریها،
تحلیملهما و مقماصمممد پژوهشمممی فراهم میکند؛ به عبارت دیگر این نظام با ادلام تمام
فعالیتها ،تصویر جامعی از اقتصاد یک کشور ارائه مینماید .حساب اقماری تولید خانگی،
توجه را به سممموی کار بدون دسمممتمزد جلب میکند و امکان بررسمممی فعالیتهای به
حسمابنیامدهی اقتصادی را به صورت نظامیافته و قابل مشاهده فراهم میکند ،به طوری
که آماده کردن لذا ،شمست و شو ،اتو کردن لباسها و حتی مراقبت از کودکان تبدیل به
فعمالیمتهای تولیدی خانوار میگردند .مزیت دیگر این حسمممابها در این اسمممت که با
حسابهای ملی سازگار و تحلیلهایی که بر پایهی اجزای این حسابها صورت میگیرد،
معتبر و قابل اتکا میباشند (قربانی.)4981 ،4
یکی از مهمترین ابزارهای الزم برای تنظیم حسابهای اقماری خانوار ،بررسیهای گذران
وقت 1اسمت که با هدف دسمتیابی به شیوه گذران وقت افراد جامعه ،شناخت نو و مدت
زمان فعالیتهای انجام شده توسط آنها بر حسب طبقهبندیهای بینالمللی طراحی شده
اسمت .مطالعاتی که در داخل کشور به ارزشگذاری فعالیتهای خانگی پرداختهاند بسیار
انگشمتشمار و محدود هستند؛ همچنین در اللب این مطالعات به نوعی از رهیافت نهاده
(انتخاب یک نرخ دسمممتمزد بازاری و ضمممرب آن در تعداد سممماعات صمممرفشمممده برای
فعالیتهای خانگی) جهت ارزشگذاری کار خانگی اسممتفاده شممده اسممت .عالوه بر این،
اللب این مطالعات در منطقهی خاصی از کشور و یا صرفا در منطقهی شهری یا روستایی
خاص بر اسمماس جنسممیت مشممخصممی صممورت گرفته اسممت .لذا تاکنون در داخل کشممور
مطالعهای در سممطح کل کشممور به تفکیک مناطق شممهری و روسممتایی و نیز به تفکیک
جنسیت صورت نگرفته است.
با توجه به اهمیت محاسمبهی تولیدات خانوار به ویژه تولیدات زنان در حسابهای ملی و
نیز نبود و عمدم پرداخمت پژوهشهمای مرتبط مکفی با این مسممماله در کشمممور ،در این
پژوهش تالش میشمممود تا با اسمممتناد به جدیدترین آمار و اطالعات و بر اسممماس نظام
حسابهای ملی  1008و طرب آمارگیری گذران وقت ،نحوه تخصیص زمان کار خانهداری
برآورد گردد .تفاوت مطالعهی حاضممر با مطالعات پیشممین داخلی در این اسممت که ارزش
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تولید خانگی کشممور در کل کشممور به تفکیک مناطق شممهری و روسممتایی و به تفکیک
جنسمیت با استفاده از آمار رسمی بودجه خانوار کل کشور ( 10000نمونه خانوار شهری
و روسمتایی بهینه شده در سطح کل کشور و نیز استانی) مرکز آمار ایران که نهاد رسمی
متولی تهیه و تولید آمارهای حسابهای ملی کشور است ،محاسبه خواهد گردید.
این پژوهش ،گامی مهم در جهت تبیین روشممی مناسممب برای منظور نمودن فعالیتهای
خانگی در اقتصاد ملی است تا بدینوسیله سازمانهای متولی تنظیم و ارائهی آمار رسمی
جامع و کامل از حسممابهای اقماری تولیدات خانگی بتوانند حسممابهای ملی را به طور
واقعیتری برآورد و محاسبه نمایند.

 -2ادبیات موضوع
 -1 -2مبانی نظری تحقیق
تا دهه  60میالدی مدل رفتار مصرفی افراد بر اساس کاالهایی طراحی میشد که از طریق
بازار تهیه میگشت و مطلوبیت تابعی بود از تک تک کاالهایی که فرد از بازار تهیه و مورد
مصرف قرار می داد .بر همبن اساس ،خانوارها توابع مطلوبیتی به فرم زیر را حداک،ر می-
کنند:
()4

)u = U(Y1, Y2, … , Yn

محدود به قید بودجه یا منابع:
()1

∑PiYi = I = W + V

کممه در آن  Yiکاالهممای خریممداریشممده از بممازار Pi ،قیمممتهممای آنهمما I ،درآمممد
پولی W،عایدیهای حاصل از کار و  Vسایر درآمدها میباشد.
همچنین برای وارد کردن زمان در تحلیلها بین کار و استراحت یک دوگانگی در نظر
گرفته می شد؛ در چنین حالتی استراحت ،آشکارا هزینه فرصتی داشت که برابر است با
کاالها و خدماتی که به خاطر کار نکردن ،از آنها چشمپوشی شده است.
گَری بکر تالش کرد رفتارهایی را که افراد در خانواده دارند ،با تئوریها و روشهای
اقتصادی مورد بررسی قرار دهد .او بر این عقیده است که حاالت استفاده از زمان ،بیش
از دو مورد کار و فرالت است .واضح است که همانند دیدگاه سنتی ،زمان را میتوان در
بازار نیروی کار صرف کرد .با این وجود ،میتوان آن را در بسیاری دیگر از کارهایی که
پرداختی بابتشان صورت نمیگیرد نیز صرف کرد (م،ل کارهای منزل ،تعمیر اتومبیل
شخصی و  .)...بر اساس نظر وی دلیلی ندارد که فرالت را به صورت متمایز در نظر بگیریم:
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همواره «فرالت» با «مصرف» و «مصرف» با «فرالت» همراه میشود و الزم نیست که
میان مصرف و فرالت یک دوگانگی را در نظر بگیریم بلکه باید میان فعالیت های مختلف
مصرفی (فعالیت هایی که در آنها از ترکیبات مختلفی از کاالها و خدمات تولیدشده در بازار
استفاده میشود) تمایز قائل شویم.
در تحلیل رفتار اقتصادی و در مقالهای که اولین بار در سال  4365ارائه نمود ،بکر برای
زمان ارزش زیادی قایل شده است .او با وارد کردن مساله تخصیص زمان ،پایهای را برای
مدلسازی دوبارهی تئوری مصرفکننده به وجود آورده است .در تئوری تخصیص زمان
وی اینچنین فرض میشود که خانوارها زمان و کاالهای بازاری را برای تولید کاالهای
اساسیتر که به طور مستقیم در تابع مطلوبیت آنها وارد میشود ،ترکیب میکنند .یک
م،ال برای این کاال ،دیدن نمایش است که به نهادههای بازیگران ،نمایشنامه و زمان
تماشاگران بستگی دارد .این کاالهای اساسی با  Ziنمایش داده میشوند.
یک خانواری را در نظر بگیرید که از مصرف کاالی ترکیبی ) (Z1,Z2,…,Zmمطلوبیت
کسب میکند.
)u = U(Z1, Z2, … , Zm
() 9
بر اساس نظریهی بکر این کاالها مستقیما در بازار خریداری نمیشوند بلکه خانوارها با
ترکیب یک بردار از دادههای زمان استفاده شده در تولید  iامین کاالی اساسی ( )Tiو
برداری از کاالهای بازاری ( Xiها) آن را تولید میکنند .بنابراین  Ziبه صورت زیر مشخص
میشود:
) Zi = fi(Xi, Ti

)(1

در مدل گری بکر ،خانوار هم تولید کننده و هم حداک،ر کنندهی مطلوبیت هستند.آنها
زمان و کاالهای بازاری را بر اساس تابع تولید  fiبرای تولید کاالی اساسی  Ziترکیب
می کنند و آنها بهترین ترکیب از این کاالها را به روش سنتی با حداک،ر کردن یک تابع
مطلوبیت انتخاب میکنند:
()5

)u=U(Z1,Z2,…,Zm) =u(f1,f2,…,fm) =u(X1,X2,…,Xm,T1,T2,…,Tm

مقید به محدودیت بودجه:
()6

g(Z1,Z2,…,Zm) = Z

که  gیک تابع مخارج از  Ziها و  Zمحدودیت منابع است .بر این اساس هدف ،پیدا کردن
مقادیر  gو  Zخواهد بود.
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ترکیب تولید و مصرف ،با توجه به اینکه اقتصاددانان عالقمند به تفکیک آنها به صورت
تولید در بنگاهها و مصرف در خانوارها هستند بعید به نظر میرسد اما بر اساس نظریات
جدید اقتصادی ،یک خانوار ،در واقع یک کارخانهی کوچک است (طایی.)4913 ،4
 -2 -2پیشینه تحقیق
مطالعاتی که در رابطه با ارزشگذاری فعالیتهای خانگی در داخل کشور انجام گرفتهاند
بسیار محدود میباشند و مسألهی فعالیتهای خانگی در اقتصاد ملی اهمیت و جایگاه
مناسبی در پژوهشهای داخلی نداشته است .در ادامه مطالعات داخلی که به این موضو
پرداختهاند ،عنوان خواهد شد.
چنگیزی )4911( 1مطالعه ای تحت عنوان احتساب زنان در تولید کشور انجام داد .هدف
از مطالعهی وی ،بررسی این مسأله بود که چنانچه زنان خانهدار ،شالل فرض گردند چه
تغییری در حجم تولید کشور ،رخ خواهد داد .این تحقیق بر اساس اطالعات حسابهای
ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از سال  4966تا  4910به تفکیک جنسیت به
قیمت جاری و ثابت نسبت به محاسبهی تولید ناخالص داخلی کشور انجام شده است.
به منظور برآورد سهم زنان در تولید کشور ،او در مطالعهی خود از دو رویکرد بهره گرفت.
در رویکرد نخسممت ،تولید بخشهای مختلف به نسممبت شممالالن مرد و زن در گروههای
عمدهی فعالیت به قیمت جاری و ثابت بر اساس اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تفکیک گردید .رویکرد دوم وی با این فرض صورت گرفت که تولید هر زن خانهدار،
معمادل تولیمد زن شمممالل در همان بخش اسمممت و بدین ترتیب تولید زنان خانهدار در
بخشهای مختلف برآورد شمممد .نتایج مطالعهی وی نشمممان داد که نسمممبت تولید مردان
شممالل ،طی سممالهای مورد بررسممی به قیمت جاری و ثابت نسممبت به کل تولید تغییر
چندانی نداشمممته و  31/1تا  31/1درصمممد کل تولید (طبق الگوی رایج محاسمممبات) را
دربرمیگیرد و سمهم زنان تنها  1/9تا  1/6درصمد کل تولید را تشکیل میدهد .بر اساس
نتمایج حاصمممل از این پژوهش با احتسممماب سمممهم زنان خانهدار و منظور نمودن آن در
محاسممبات ،سمماختار تولید به طور کامل تغییر میکند به گونهای که سممهم زنان افزایش
مییمابمد و به  16/1تا  18/1درصمممد تولید میرسمممد .عالوه بر آن با احتسممماب فعالیت
خانهداری به عنوان یک فعالیت تولیدی ،تولید ناخالص داخلی کشمممور به قیمت جاری و
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ثابت حدود  10درصممد افزایش مییابد .وی همچنین نشممان داد که در همهی سممالهای
مورد نظر ،سمهم تولید مردان در مقایسه با سهم تولید زنان بیشتر میباشد؛ او عمدهترین
دلیل این امر را نابرابری دریافتی مردان و زنان در فعالیتهای مشمابه از یک سو و تعداد
مطلق بیشتر مردان نسبت به زنان را از سویی دیگر عنوان نموده است.
امیدی )4980( 4به بررسی جایگاه زنان در اقتصاد لیررسمی از طریق برآورد ارزش خدمات
خانگی زنان متأهل و تأثیر متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی بر ارزش افزودهی
زنان خانهدار در شهر اردل استان فارس پرداخته است .وی با استفاده از شیوهی نمونه-
گیری تصادفی تعداد  150پرسشنامه از زنان متأهل این شهر جمعآوری نمود و از روش-
های آماری ضریب همبستگی پیرسون 1و رگرسیون چند متغیره 9جهت برآورد ارزش
افزوده و تحلیل نتایج استفاده نمود .نتایج تحقیات وی نشان داد که کل ارزش افزودهی
ایجادشده توسط زنان مورد مطالعه ،بیش از  166میلیون تومان میباشد .از میان متغیرهای
مستقل موردنظر ،سطح تحصیالت زن ،سن زن ،تعداد فرزندان ،درآمد همسر ،شغل زن،
مدت ازدواج و شغل رسمی همسر ،رابطهی معناداری با متغیر وابسته (ارزش افزوده)
داشتهاند لیکن متغیرهای تحصیالت همسر و درآمد زن رابطهی معناداری با متغیر وابسته
نداشتهاند.
قربممانی ( )4981بمما بررسممی نظریممههمما ،روشهمما و تجربممههممای مربمموط بممه کممار زنممان
خانممهدار و تولیممد خممانگی ،راهکارهممایی مناسممب بممرای تنظممیم آمممار نیممروی کممار و
چگممونگی محاسممبهی تولیممد خممانگی ارائممه داده اسممت .در مطالعممه وی ،سممه رهیافممت
نهمماده ،سممتانده و ارزش افممزوده بممه منظممور انممدازهگیممری ارزش فعالیممتهممای تولیممدی
خانگی بررسی شمدهانمد و در نهایمت دو رهیافمت سمتانده و نهماده بمه دلیمل سمازگاری
با نظام حسابهای ملمی ،بمه عنموان رهیافمتهمای اصملی بمرآورد ارزش تولیمد خمانگی
معرفی گردیمدهانمد .عمالوه بمر ایمن او در پمژوهش خمود ،تجربمهی دو کشمور فنالنمد و
انگلسمتان در رابطممه بمما تنظممیم حسمماب اقممماری تولیممد خممانگی بممر اسمماس دو رهیافممت
نهاده و سمتانده را ممورد بررسمی قمرار داده اسمت .نتمایج بررسمیهمای وی نشمان ممی-
دهد که به لحمام نظمری ،رهیافمت سمتانده بمر رهیافمت نهماده ارجحیمت دارد ،بما ایمن
حال به دلیل فقمدان آممار و اطالعمات قابمل اتکما بمرای بمرآورد ارزش تولیمد خمانگی از
1

)Omidi (2001
Pearson Correlation Coafficient
3
Multivariate Regression
2
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طریممق رهیافممت سممتانده ،بیشممتر کشممورها از رهیافممت نهمماده اسممتفاده مممیکننممد و در
حقیقممت پیشممرفتهممای نظممری در حمموزهی بممرآورد ارزش تولیممد خممانگی بیشممتر در
قلمروی رهیافت نهاده دیده میشود.
رضایی ،)4988( 4در پایاننامهی خود به منظور تبیین نقش زنان خانهدار روستایی در
اقتصاد ملی ،ارزش افزودهی فعالیتهای خانگی زنان روستایی استان گیالن را در سال
 4985مورد بررسی و محاسبه قرار داده است .دادههای مورد نیاز در مطالعهی وی از
طریق مصاحبهی حضوری و تکمیل  158پرسشنامه از زنان خانهدار ساکن روستاهای
استان گیالن با روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای گردآوری شده است.
او در بررسی خود ضمن اشاره به روشهای اندازهگیری تولیدات خانگی ،با استفاده از روش
ارزش افزوده ،ارزش کار خانگی زنان را برآورد نموده است .رضایی بر اساس برآورد الگوی
رگرسیونی عوامل مؤثر بر زمان صرفشده بر فعالیتهای خانگی ،نشان داد که متغیرهای
بعد خانوار ،وجود فرزند زیر  5سال در خانواده و تحصیالت همسر ،دارای اثر م،بت و
معنادار می باشند .همچنین متغیرهای مشارکت زن در بازار کار و میزان مشارکت همسر
در فعالیت های خانگی دارای اثر منفی و معنادار هستند بدین معنا که افزایش آنها سبب
کاهش زمان صرفشده در فعالیتهای خانگی میگردد .وی در مطالعهی خود میزان ارزش
افزودهی فعالیتهای خانگی را معادل  9514میلیون ریال برآورد نمود .مقایسهی این
میزان با میزان تولید ناخالص داخلی استان گیالن در سال  4985نشان میدهد که سهم
ارزش افزودهی فعالیت های خانگی زنان روستایی از تولید ناخالص داخلی استان گیالن
 14درصد است.
خاوری ،)4931( 1در گزارش پژوهشی خود که متعلق به بانک مرکزی بوده است به برآورد
ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار بر اساس استانداردهای
حساب اقماری خانوار با استفاده از رهیافت نهاده پرداخته است .توجه به منافع اجتماعی
قابل توجه حاصل از تولیدات خانگی ،موضوعی با سابقهای طوالنی در ادبیات اقتصاد توسعه
مطرب بوده است .در اواخر دههی  4310پیشنهاد وارد کردن ارزش خدمات خانوار در
حسابهای درآمد ملی موجب عالقمندی اقتصاددانان به مسألهی برآورد ارزش تولید
خانوار شد .اما تالشهای اولیه به برآوردهای خام و نادرستی انجامید .به طور کلی در اک،ر
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مطالعات خارجی از دو رهیافت نهاده(استفاده از دستمزد بازاری مناسب) و ارزش افزوده
(تابع تولید خانوار) جهت محاسبه ارزش تولیدات خانگی استفاده شده است.
گرونائو )4380( 4در مطالعه خود به اندازهگیری ارزش تولیدات زنان آمریکایی ،بهرهوری
این فعالیتها و همچنین عوامل موثر بر آنها با استفاده از دادههای سال  4319پرداخت.
وی به منظور تخمین ارزش تولید خانگی از تئوری حداک،رسازی رفاه نسبت به دو
محدودیت بودجه و زمان بهره گرفت .بر این اساس بهرهوری تولیدات خانگی تابعی از
متغیرهای زمان صرفشده جهت فعالیتهای تولیدی خانگی ،سن زن ،تحصیالت زن،
تحصیالت مرد ،دستمزد مرد ،سایر درآمدها (لیربازاری) ،تعداد فرزندان ،سن کوچکترین
فرزند ،و تعداد اتاقها در نظر گرفته شده است .نتایج برآورد وی نشان میدهد که ارزش
متوسط تولیدات خانگی زنان آمریکایی در سال  4319بالغ بر  5100دالر (در حدود 60
درصد درآمد پولی خانوار بدون مالیات) میباشد .همچنین ارزش تولیدات خانگی در
خانوادههایی که زن ،شالل نیست  10درصد نسبت به خانوادههای با زنان شالل بیشتر
است؛ لیکن کاهش تولیدات خانگی در این حالت برابر با افزایش درآمد پولی جامعه است.
عالوه بر این وی نتیجه گرفت که افزایش تحصیالت ،موجب افزایش بهرهوری کار خانگی
میشود اما نرخ کمتری را نسبت به افزایش بهرهوری کار بازاری(ناشی از تحصیالت) دارد.
گراهام و گرین )4381( 1به برآورد ارزش افزودهی فعالیتهای خانگی زنان و مردان با
استفاده از تخمین تابع تولید خانوار با دو نهادهی زمان صرفشده و کاالهای بازاری با
استفاده از دادههای سال  4316پرداختند .آنها همچنین ارزش افزوده فعالیتهای خانگی
را به تفکیک جنسیت بر اساس روش هزینهی فرصت نیز محاسبه و نتایج حاصل از دو
برآورد را با یکدیگر مقایسه و نتایج را بر آن اساس گزارش نمودند.
نتمایج مطمالعهی آنها نشمممان داد که متغیرهای اندازهی خانوار ،تعداد اتاقها ،سمممن زن،
دسممتمزد همسممر ،مالکیت منزل و همچنین وجود فرزندان زیر  41سممال موجب افزایش
زمان صمممرفشمممده در کار خانگی و در نتیجه افزایش ارزش افزودهی فعالیتهای خانگی
خواهد شمد .همچنین متغیرهای تحصیالت زن ،دستمزد زن ،تحصیالت همسر و داشتن
فرزند باالی  41سمال باع کاهش زمان صمرفشده در فعالیتهای خانگی میگردد .آنها
همچنین ارزش افزودهی فعالیتهای خانگی را با استفاده از روش هزینه فرصت و در نظر
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گرفتن نرخ دسمتمزد نیز محاسبه نمودند و نتایج آن را با نتایج بدست آمده از تابع تولید
خانگی مقایسمه نمودند .آنها معتقدند که روش هزینه فرصمت نسممبت به روش تابع تولید
خانگی موجب تخمین بیش از اندازهی ارزش افزوده فعالیتهای خانگی خواهد شد.
چادئو ) 4331(49به تخمین زمانی که توسط زن و مرد در خانه صرف میشود و نیز
محاسبهی ارزش بازاری آن پرداخته است .او برای این منظور از روشهای مختلف رهیافت
نهاده استفاده نمود و نتایج را برای  5کشور آمریکا ،آلمان ،فرانسه ،استرالیا و نروژ طی
سالهای  4380 -4310گزارش نمود .نتایج مطالعه وی نشان داد که سهم زنان از کار
خانه ،بین دو سوم تا سه چهارم از کل زمان صرفشده است .بررسی زمانی در مطالعهی
وی نشان میدهد که مقدار کار انجامشده توسط زنان بستگی به وضعیت استخدامی آنها
در بازار کار ،تعداد بچه ها در خانه و سن کوچکترین بچه دارد .به طور م،ال مطالعه در
فرانسه نشان میدهد که زنانی که کار بازاری ندارند 50 ،درصد بیشتر از زنان لیر شالل،
زمان صرف میکنند .همچنین در هر وضعیت استخدامی ،زمان صرفشده در خانه با
افزایش تعداد بچهها در حالتی که سن کوچکترین بچه کمتر است ،افزایش مییابد .برآورد
ارزش زمان صرف شده نیز نشان داد این مقدار به نو روش مورد استفاده بستگی دارد و
در کشورهای مورد بررسی بین  11تا  11درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد.
روند زمانی در اللب این کشورها روند کاهشی را در زمان صرفشده در خانه را نشان
می دهد .چادئو معتقد است این امر گویای افزایش مشارکت زنان در بازار کار میباشد و
علت آن را ناشی از افزایش بهرهوری کار در خانه ،به واسطهی رخیرهی کار توسط
تجهیزاتی نظیر ماشین لباسشویی ،ظرفشویی و  ...بیان میکند .سوساپوزا4و همکاران
( ) 1004در پژوهشی با عنوان تخصیص و ارزش زمان تعیین شده برای کارهای خانه و
مراقبت از کودکان :تحلیل برای سوئیس؛ به بررسی و تحلیل میزان ساعات تخصیصیافته
زنان و مردان به کارهای خانه و مراقبت از بچهها پرداختند.
آنها در پژوهش خود به ارزشگذاری این زمان بر اسمماس دادههای سممال  4331بررسممی
نیروی کمار سممموییس ،بر اسممماس هر دو روش هزینه جایگزینی بازار و هزینه فرصمممت
پرداختند .آنها نشان دادند که اختصاص زمان مردان به کارهای خانه تا حد زیادی نسبت
به عوامل اجتماعی و اقتصممادی متغیر اسممت .از سمموی دیگر اختصمماص همین زمان برای

Sousa-poza
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زنمان بمه عوامل اجتماعی ،اقتصمممادی و جمعیتشمممناختی متعددی نظیر تعداد بچهها،
وضعیت ازدواج و نرخ دستمزد بستگی دارد.
فرانچاویال و همکاران )1044( 4در پژوهشی با استفاده از دادههای پیمایشی گذران وقت،
به مقایسهی حجم و ارزش کار لیرمزدی مراقبت خانواده 1در کشورهای ایتالیا و لهستان
پرداختند .در این مطالعه از هر دو رویکرد جایگزینی بازار و هزینهی فرصت برای برآورد
ارزش کار استفاده شده است .کار مراقبت نیز ،شامل مراقبت از کودکان و سالمندان بوده
است .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که در مجمو  ،در ایتالیا به دلیل بیشتر بودن
جمعیت ،تعداد افرادی که کار مراقبت را انجام میدهند ،بیشتر هستند .هر چند ساختار
جمعیتی سبب شده است که مشارکت ایتالیاییها در مراقبت از کودل،کمتر از لهستانیها
باشد لیکن در عوض باز هم به دالیل ساختار جمعیتی ،ایتالیاییها مشارکت بیشتری در
کار مراقبت از سالمندان ایفا میکنند .نتایج همچنین نشان میدهد ،ارزش کار مراقبت
خانوادههای ایتالیایی  8برابر خانوادههای لهستانی است .این افزایش ،بیشتر ناشی از تفاوت
دستمزدها در دو کشور اروپایی است به طوری که متوسط دستمزدها در ایتالیا  5برابر
لهستان است .اما با در نظرگرفتن نسبت کارهای مذکور به  ،GDPنسبت کار مراقبت در
خانواده در هر دو کشور مشابه است.
قاضی طباطبایی و همکاران )4931( 9در مقالهی خود با عنوان ارزش کار خانگی
لیرپرداختی به زنان چیست ،سعی بر آن داشتهاند تا بر اهمیت نقش اقتصادی و نیز
اجتماعی زنان در خانواده و جامعه تاکید داشته باشند .بر همین اساس آنها در پژوهش
خود بر اساس رویکرد مبتنی بر بازار ،میزان ارزش پولی کار خانگی زنان خانوارهای مناطق
شهری کشور ایران در طی سالهای  1008و  1003محاسبه نموده و میزان سهم آن در
تولید ناخالص داخلی لیر نفتی را  8/6درصد برآورد کردهاند.
فهمیدا خاتون و همکاران )1041( 1در پژوهش خود با عنوان برآورد مشارکت اقتصادی
زنان در اقتصاد بنگالدش به برآورد زمان اختصاص داده شده به کارهای خانهداری به
تفکیک جنسیت و نیز به برآورد ارزش اقتصادی فعالیتهای حساب نشده در این کشور
به تفکیک مناطق شهری و روستایی پرداختهاند .نتایج حاصل از پژوهش آنها حاکی از آن
1

Francavilla et al.
Unpaid Family Care Work
3
)Gazi Tabatabaiee (2013
4
Fahmida khatun
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است که بر اساس استفاده از روش هزینه فرصت ،ارزش فعالیتهای خانهداری محاسبه
نشده در  16/8 ،SNAدرصد از  GDPاست.
نورلینا ترمیزی و همکاران )1046( 4در مقالهی خود با عنوان ارزش اقتصادی کار خانگی
و سهم آن در درآمد خانوار ،به ارزش اقتصادی درآمد خانگی و عوامل اثرگذار بر میزان
درآمد خانوار پرداختهاند.
دادههای مورد نیاز در مطالعهی وی از طریق مصماحبهی حضوری و تکمیل پرسشنامه از
همهی خانوارهای سماکن در نه منطقهی شمهر پالمبنگ کشممو ر اندونزی ،گردآوری شده
اسمت .نتایج تحقیقات ایشمان حاکی از آن اسمت که سن زن ،سن شوهر و تعداد اعضای
خانوار بر میزان درآمد اقتصمممادی خانوار اثرگذار اسمممت .همچنین یافتههای مقالهی آنها
نشمممان میدهد که زنان دارای فرزند نوزاد ،قادر به فراهم آوردن درآمد اقتصمممادی باالتر
برای خانوادهی خود هستند.

 -3روش شناسی پژوهش
 -1 -3معرفی الگوی مدل
پشتوانه نظری پژوهش حاضر با برداشتی از نظریهی تخصیص زمان گری بکر ( )4365و
بر اساس رهیافت ارزش افزوده خواهد به شرب زیر ارائه میشود.
بر اسممماس این رهیافت ،هر خانوار دارای یک تابع تولید خانگی اسمممت که این تولیدات
تابعی از کاالهای خریداری شمده از بازار (به عنوان کاالی واسطه ای) و میزان ساعات کار
در فعالیتهای خانگی هستند .تعیین میزان ساعات کار در خانه(به تفکیک زن و مرد) از
الزامات اسممتفاده از رهیافت ارزش افزوده اسممت .به منظور تعیین سمماعات کار اختصمماص
یمافتمه بمه تولیمد خمانگی ،از فرآینمد حداک،ر کردن تابع مطلوبیت خانوار با رعایت قیود
استفاده میگردد .تابع مطلوبیت خانوار و قیود مربوطه به صورت زیر تصریح میگردد:

)̅̅̅̅
𝑗𝑖𝐿U=β1 ln(C- ∁̅)+β2 ln(Lij-
i= m , f j= u , r
()1
̅̅̅̅
)U=β1 ln(c)+β2 ln(lij
̅∁ c= C-
𝑗𝑖𝐿, lij= Lij-
()8
در رابطهی U ،4مقدار مطلوبیت خانوار C،مقدار مصرف کل ∁̅ ،حداقل معاش𝐿𝑖𝑗 ،

̅̅̅ حداقل استراحت است که به تفکیک مرد ( )mو زن (  )fو نیز شهری
استراحت کل و𝑗𝑖𝐿
( )uو روستایی ( ،)rدر نظر گرفته میشود β1 .و  β2ضرایب اهمیت (وزن) عوامل موثر بر
تابع مطلوبیت ،مقادیر م،بت کوچکتر از یک و  β1 +β2 = 4میباشد.
Tarmizi Nurlina
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با استفاده از مطالعات شارپ و همکاران( )4338و طرحی از گراهام و گرین در واقع مردان
و زنان برای حداک،رسازی تابع مطلوبیت خود Nij ،ℎ𝑖𝑗 ،xZ ،xM،را با توجه به محدودیتهای
 44 ،40 ،1 ،1و  41انتخاب میکنند .لذا در ادامه قصد داریم تابع مطلوبیت ریل را با
توجه به قیود مطرب شده حداک،ر سازیم:
()3

)MAX U=β1 ln(c)+β2 ln(lij
S.T: c = xM + z
𝛽) 𝑍𝑋( 𝜎) 𝑗𝑖𝑧 = 𝐴(𝑀𝑖𝑗 𝛼 ℎ
xM + xz = W𝑁𝑖𝑗 +Y
𝑗𝑖𝑇 = 𝐿′𝑖𝑗+ ℎ𝑖𝑗 + Nij
)Lij = L'ij + g (hij

̅̅̅̅̅ ارزش حداقل
در روابط فوق XM ،نمایندهی ارزش کاالهای خریداری شده از بازار𝑋𝑀 ،
کاالی خریداری شده از بازار Z ،ارزش کاالهای تولید شده در خانه و ̅𝑍 ارزش حداقل
کاالی تولیدشده در خانه A ،نماینده بردار ترکیبی از ویژگی های خانوار 𝑀 ،تحصیالت به
𝑗𝑖

تفکیک مرد و زن و شهری و روستایی 𝐻𝑖𝑗 ،و̅̅̅̅̅
𝑗𝑖𝐻 به ترتیب زمان و حداقل زمان سپری
شده برای تولید محصول خانگی به تفکیک مرد و زن و شهری و روستایی (تعداد ساعات)،

̅̅̅̅ به ترتیب نهادههای خریداری شده و حداقل نهادههای خریداری شده از بازار
 XZو 𝑧𝑋
هستند که در تولید محصول خانگی مورد استفاده قرار می گیرند.
𝑗𝑖𝑇  ،مقدار کل زمان (ساعت) است که در اختیار یک فرد به تفکیک مرد و زن و شهری و
روستایی قرار دارد و به سه فعالیت کار بازاری ،کار خانگی و استراحت اختصاص می دهد.
 ،Nijمقدار زمان (ساعات) کار بازاری به تفکیک مرد و زن و شهری و روستایی ، L'ij،زمانی
که صرفا از قبل به فعالیت های تفریحی (نه صرف کار بازاری و نه صرف کار منزل می
شود) اختصاص می یابد به تفکیک مرد و زن و شهری و روستایی(ساعت) hij ،زمان سپری
شده برای تولید محصول خانگی به تفکیک مرد و زن و شهری و روستایی است.
()40

j=u,r

,

i = m, f

𝛿 𝑗𝑖ℎ
ℎ
) 𝑗𝑖 ( 𝑗𝑖 )
𝑗𝑖𝑇
𝛿𝑖𝑗 +1

( – g (hij) = hij

که در آن ) g(hijتابع فرالت حاصل از تولید محصول خانگی به تفکیک مرد و زن و شهری
و روستایی ،hij ،تعداد ساعات صرفشده جهت تولید حصول خانگی به تفکیک مرد و زن
و شهری و روستایی ،Tij،تعداد کل ساعات در اختیار فرد به تفکیک مرد و زن و شهری و
روستایی و 𝑗𝑖𝛿 اندازهی مطلوبیت زمان سپریشده در فعالیت خانگی به تفکیک زن و مرد
و شهری و روستایی است که در رابطهی فوق بزرگتر مساوی صفر بوده و نشان میدهد
که چگونه مطلوبیت نهایی ناشی از زمان تولید محصول خانگی کاهش مییاید.
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برای حداک،رسازی مطلوبیت نسبت به محدودیتهای فوق ،تابع الگرانژ را به تفکیک مرد
و زن تشکیل داده و مشتق آن نسبت به  Nij ،hij ،xZ ،xMو  γرا برابر صفر قرار میدهیم:
( j = u ,r )44و 𝜋ij= β1 ln(c )+β2 ln(lij) + γ()WNij+Y( -(XM + XZ)), i = m , f
∂πij
=0
∂γ

∂πij
=0
∂Nij

∂πij
=0
∂hij

∂πij
=0
∂xz

=0

∂πij
∂xM

از آنجا که بر اساس رابطه  ،4تابع مطلوبیت خانوار متأثر از  Zمیزان محصول خانگی
است؛ شرط حداک،رسازی مطلوبیت خانوار معادل حداک،رسازی تولید خانوار (رابطه  )9بر
اساس نهادهها یا عوامل تولید نیز است .لذا شرایط مرتبه اول مورد نیاز به صورت زیر است:

∂z
= βA(Mij α hij)σ xz β−1
∂xz
𝑧𝜕
𝛽 𝑧𝑥 = 𝜎A𝑀𝑖𝑗 𝛼𝜎 ℎ𝑖𝑗 𝜎−1
𝑗𝑖𝜕ℎ

)(41
)(49

برای حل این معادالت نیاز است ،کششهای تابع تولید خانوار ( )zمحاسبه و ترکیب روابط
حاصلشده ،روابط زیر را نتیجه خواهد داد:
=1

)(41
)𝛿𝑖𝑗 (𝛽−1

𝛽−1

𝑇 𝜎 𝛽−1

𝑗𝑖

)(45

𝛽 𝛽 𝐴𝑀𝑖𝑗 𝛼𝜎 𝑊 𝛽−1

=

𝑧𝑥 𝜎) 𝑗𝑖𝛽 A(𝑀𝑖𝑗 𝛼 ℎ

𝛿𝑖𝑗 (𝛽−1)+𝛽+𝜎−1

𝑗𝑖ℎ

از دو طرف رابطه فوق  lnمیگیریم و خواهیم داشت:

– (𝛿𝑖𝑗 (𝛽 − 1) + 𝛽 + 𝜎 − 1) Ln ℎ𝑖𝑗 = ln 𝜎 𝛽−1 + ln 𝑇𝑖𝑗 𝛿𝑖𝑗(𝛽−1) - ln 𝛽 𝛽 - ln a
ln 𝑀𝑖𝑗 𝛼𝜎 - ln 𝑊𝛽−1
)(46

که نتیجه میدهد:
))71

LN ℎ𝑖𝑗 = ∝0 + ∝𝐴 ln A + ∝𝑊 ln W + ∝𝑀𝑖𝑗 ln Mij i = m , f , j = u , r

بمه منظور تحلیل مدل موردنظر به تفکیک نقاط شمممهری و روسمممتایی و نیز به تفکیک
جنسیت ،دو متغیر دامی( D1شهر برابر یک و روستا برابر صفر) و ( D2مرد برابر یک و زن
برابر صمفر) در مدل تعریف شده است .با استفاده از مبانی نظری عنوانشده و مطالعات
انجامشده و با در نظر گرفتن ویژگیهای خانوارها مدل زیر برآورد خواهد شد:
LN ℎ = ∝0 + ∝𝐴𝐺𝐸 ln Age +∝𝐴𝑅𝐸𝐴 ln AREA + ∝𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑙𝑛 𝑆𝐼𝑍𝐸+∝𝑊 ln W +
∝𝑀 ln M+∝𝐷1 D1 +∝𝐷2 D2
)(48

در معادله فوق متغیرهای سن سرپرست خانوار ،مساحت منزل ،بعد خانوار ،دستمزد بازاری
دریافتی ،تحصیالت ،منطقه سکونت (شهری و روستایی) و جنسیت به عنوان عوامل
اثرگذار بر ساعت صرفشده بر کار خانگی معرفی شدهاند .سه متغیر سن سرپرست خانوار،
مساحت منزل و بعد خانوار به عنوان متغیرهای مربوط به بردار ویژگی های خانوار در نظر
گرفته شده اند .افز ایش یا کاهش سن سرپرست خانوار بر میزان صرف وقت بر ساعت
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صرف شده در کار خانگی موثر است؛ با افزایش سن معموال فرد توان و نشاط کمتری برای
کار در منزل دارد و بیشتر وقت خود را به استراحت اختصاص میدهد .از سوی دیگر لالبا
افرادی که از وضع مالی بهتری برخوردار میباشند مسکن بزرگتری در اختیار داشته و
خود زمان کمتری را به کار در منزل اختصاص میدهند و ترجیح میدهند جهت انجام
امور افرادی را از بیرون به کار گیرند یا وقت خود را به کارهای دیگری اختصاص دهند.
همچنین افزایش بعد و جمعیت خانوار زمان بیشتری برای صرف در کار منزل را میطلبد.
 -2 -3داده ها و اطالعات آماری
در این پژوهش روش برآورد مدل ،رگرسمممیون چندمتغیره اسمممت که به کمک آن نحوه
اثرگذاری متغیرها بر میزان سماعت اختصاص داده شده به کار خانگی بررسی و معناداری
متغیرهای تعریفشممده مورد آزمون واقع میشممود .به منظور برآورد ضممرایب رگرسممیونی
مدل ،از طالعات طرب هزینه و درآمد خانوار شمهری و روستایی سال  ،4931طرب اوقات
فرالت مرکز آمار ایران ،نظام حسممابهای ملی سممال  ،1008حسممابهای اقماری تولید
خانگی و اطالعات جمعیتی اسممتفاده میشممود .با اسممتفاده از مبانی نظری عنوانشممده و
مطالعات انجامشده و با در نظر گرفتن ویژگیهای خانوارها مدل زیر برآورد خواهد شد:

LN ℎ = ∝0 + ∝𝐴𝐺𝐸 ln Age +∝𝐴𝑅𝐸𝐴 ln AREA + ∝𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑙𝑛 𝑆𝐼𝑍𝐸+∝𝑊 ln W +
∝𝑀 ln M+∝𝐷1 D1 +∝𝐷2 D2
)(43

رابطه فوق عوامل اثرگذار بر سمماعات صممرفشممده بر محصمموالت خانگی ( )hرا نمایش
میدهد .بر اساس این رابطه ،بردار ترکیبی ویژگیهای خانوار ( ،)Aمیزان دستمزد بازاری
دریافتی ( )Wو تحصممیالت ( )Mبر تعداد سمماعاتی که فرد صممرف محصمموالت خانگی
میکند ،اثرگذار اسمت .بردار ترکیبی ویژگی های خانوار ،شامل ترکیبی از متغیرهای سن
سممرپرسممت خانوار ( ،)Ageمسمماحت محل زندگی خانوار ( )AREAو بعد خانوار ()SIZE
میباشممد و مدل به تفکیک هر سممه متغیر برآورد میشممود .متغیر وابسممته مدل ،میزان
ساعت اختصاص داده شده به کار خانگی به طریق زیر تعریف و ساخته میشود:

̅̅̅̅̅ hij = Hij−
Hij

)(10

̅̅̅̅̅ ساخته شوند؛ به همین
برای دسمتیابی به مقدار متغیر  hijالزم است دو متغیر  Hijو Hij
منظور متوسممط درآمد سممرانه خانوارها (̅ )dتعیین و میزان آن به منزله مقیاس هشممت
ساعت کار بازاری در نظر گرفته میشود یعنی:
̅ =∑ dij
d
n

D

ij
dij =size

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال پنجم /شماره  /9پاییز 4931

484

کمه در آن 𝑗𝑖𝐷 درآممد کمل خمانوار 𝑑𝑖𝑗 ،درآممد سمممرانه هر خانوار و 𝑛 تعداد کل خانوار
میباشممد .در ادامه به منظور دسممتیابی به مقدار 𝑗𝑖𝐻 هر خانوار ،در ابتدا درآمد سممرانه هر
خانوار نسممبت به ̅𝑑 مقیاس هشممت سمماعت کار بازاری سممنجیده ،و بر اسمماس آن میزان
سماعتی که هر خانوار به کار بازاری اختصماص می دهد تعیین و با کسر آن از ( 46میزان
ثابت در نظر گرفته شمده که صمرف اسمتراحت و کار بازاری می گردد) میزان ساعتی که
روزانه هر خانوار به کار خانگی اختصمماص می دهد ( ) Hijمشممخص می گردد .متوسممط
مقدارهای متغیر فوق ̅̅̅
̅̅̅̅̅  hij= Hij −را نتیجه خواهد داد.
 ̅Hijو در نهایت Hij

 -4یافتههای پژوهش
 -1 -4تخمین و تحلیل نتایج
در این بخش نتایج مدل برآوردی در جدول  4گزارش داده شده است .بر این اساس نتایج
مدل برآوردی به صورت الگوی شماره  14برآورد شده است:
LN h = 6/86 −0/05ln Age – 0/011ln AREA+0/104 ln SIZE − 0. 161 ln W
-0/013ln M-0/068D1+0/066D2 F=41414111
R2 =0. 161
)(14

نتایج مدل فوق حاکی از آن است که کلیه متغیرها دارای اثر معنادار بر زمان صرفشده
در کار خانگی هسممتند .بر اسمماس ضممرایب بدسممت آمده در مدل فوق با افزایش سممن
سرپرست خانوار و مساحت محل زندگی خانوار ،میزان ساعات صرف شده به کار در خانه
کاهش مییابد .به عالوه در نقاط روسمتایی مردان و زنان وقت بیشتری را به کار در خانه
در مقایسه با نقاط شهری اختصاص میدهند .یافتههای مدل همچنین حاکی از آن است
که مردان در نقاط شمهری و روسمتایی در مقایسه با زنان در سال  31وقت بیشتری را به
کار خانگی اختصمماص دادهاند .چنین نتیجهای را میتوان بر اسمماس مقایسممه نرخ بیکاری
زنان و مردان طی سمممالهای  4931-4931در گزارشمممات مرکز آمار ایران توجیه نمود.
نتیجه این مقایسه در جدول شماره  1ارائه شده است به طوریکه مالحظه میشود میزان
نرخ بیکاری مردان طی سمالهای مذکور به ترتیب  0/1و  0/5درصد افزایش داشته است
در حالیکه نرخ بیکاری زنان در همین بازه زمانی به ترتیب  0/4و  0/9درصد کاهش یافته
اسمممت .لذا میتوان بیان داشمممت که با توجه به افزایش نرخ بیکاری مردان ،آنها سممماعت
بیشممتری را در منزل به سممر برده و به کار در خانه اختصمماص دادهاند .از آنجا که مدل با
استفاده از دادههای مقطعی سال  31برآورد شده است ،فرض کالسیک واریانس همسانی
به وسیله روش گلدفلد –کوانت در سطح معناداری  0/35درصد آزمون شده است؛ مقدار
آماره ( )0/0098داللت بر آن دارد که فرض این فرض نقض نشده است.
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جدول ( :)1نتایج تخمین ضرایب مدل تقاضای زمان صرف شده به کار خانگی
احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

ضرایب استاندارد نشده
آماره تی
6/86
449/381
0/066
6/984
-0/068
-40/614
-0/05
-5/169
-0/011
-1/566
0/104
60/198
-0/161
-34/311
-0/013
-8/493
منبع :یافتههای پژوهش

متغیرها
مقدار ثابت
دامی جنسیت
دامی منطقه
سن
مساحت منزل
بعد خانوار
درآمد
تحصیالت

جدول ( :)2نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت طی سالهای 1334-1332
سال
4931
4939
4931
مقدار تغییر سال  4939نسبت به سال 4931
مقدار تغییر سال  4931نسبت به سال 4939

زن(درصد)
43/8
43/1
43/1
-0/4
-0/9

مرد(درصد)
8/6
8/8
3/9
+0/1
+0/5

منبع :یافتههای پژوهش مبتنی بر آمارگیری نیروی کار ،مرکز آمار ایران

 -4نتیجهگیری
بر اساس نتایج بدست آمده تمامی متغیرهای مدل شامل میزان دستمزد بازاری دریافتی
( )Wو تحصیالت ( ،)Mسن سرپرست خانوار ( ،)Ageمساحت محل زندگی خانوار
( ،)AREAبعد خانوار ( )SIZEبر میزان صرف شده بر ساعت کار خانگی اثرگذار هستند.
در میان متغیرهای مذکور ،دستمزد بازاری دریافتی دارای بیشترین اثر منفی بر ساعت
کار خانگی است .به ازای یک واحد افزایش در میزان دستمزد بازاری دریافتی ساعت کار
خانگی به میزان 0/161کاهش مییابد به عبارت دیگر چنانچه دستمزد دریافتی بازاری
فردی افزایش یابد او ترجیح میدهد زمان بیشتری را به صرف کار در بیرون از منزل
اختصاص دهد .متغیرهای سن سرپرست خانوار ،مساحت منزل خانوار و تحصیالت نیز
دارای اثر منفی بر ساعت صرف شده در کار خانگی هستند به ازای یک واحد افزایش در
متغیرهای سن سرپرست خانوار ،مساحت منزل و تحصیالت ساعت صرفشده در کار
خانگی به ترتیب  0/011 ،0/05و  0/013کاهش مییابد .از سوی دیگر با افزایش جمعیت
خانوار بر اساس نتایج بدست آمده ساعت بیشتری به کار خانگی اختصاص داده میشود.
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