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 نقش زنان در اقتصاد خانواده
 1يدکتر محمد رضا باقر

 

 چکیده

 يزنان خانه دار در خانه، دارا تیاست. فعال یاز مباحث مهم در اقتصاد مل یکیقتصاد خانواده ا
دد گر یم زین یمختلف يهاتیاست و شامل فعال یفراوان یو اجتماع یفرهنگ ،ياقتصاد يهاارزش

 ادصمختلف زنان در اقت يهاتینوع فعال نیکه اغلب آنان نامشهود، ناشناخته و بدون دستمزد است. ا
 یگخان يهاتیارزش فعال انیمقاله ب نیا یمورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصل یو ملاحظات مل

 .خانوار است یداخل طیمختلف در مح يهاتیموثر بر ارزش افزوده فعال یعوامل اجتماع یبررس و
 

 .زنان، ارزش افزوده، زنان يخانه دار، اقتصاد خانواده واژگان کلیدي:

                                                 
 اي مدیریت فرهنگیدکتر 1
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 مقدمه 

  مســیر در توانمی آن از که شــودمی محســوب آفریننده و بخش خلاقیت عوامل از یکی »کار«
ستفاده بشر روانی و روحی و معنوي تکامل   "اصرف کار ارزش دینی، بینی جهان در اینرو از. کرد ا

 ارزش ســایر ســاز زمینه نیز کار معنوي و فرامادي ارزش و شــودنمی ســنجیده مادي موازین با
سان همه براي فعالیت و کار کننده شکوفا و بخش خلاقیت سازنده، نقش .هاست  و زن چه ها، ان

شأ سر و مظهر مرد، چه سانی یافتن هویت من   اعضاي عنوان به نیز زنان. اوست بخش تکامل و ان
سک با جامعه،   معنوي و فردي تکامل سطح ارتقاي ضمن بود خواهند قادر تلاش، و کار به تم
 .نمایند ایفا ايسازنده و موثر نقش خود اجتماعی زندگی بخشی تعالی در خویش،

  متمرکز و ترعلمی نگاه با خانه در زنان هاي فعالیت و وظایف به دارد سعی مقاله این رو این از
شاء خانه، کارهاي انجام قبل از را دار خانه زنان و اندازد نظر صادي ارزش و فعل صدور من  و اقت

 .کند تعریف اجتماعی آن، متعاقب
 

 مثابه یک نهادخانواده به  

 که چرا شود؛می اجتماعی تلقی بزرگ جهاد که فردي تلاش یک تنها نه کار همچنانکه گفته شد
 .نمایدمی حکایت خود اجتماعی محیط و جامعه و افراد سایر قبال در انسان مسئولیت احساس از
ــلامی بینی جهان در ــیدن فعلیت به نیز اس ــمی، نیروهاي رس ــد عقلی، جس ــکوفائی و رش   ش

 جهان این در. اوست فعالیت و تلاش و کار به بسته انسانی، شخصیت درونی و فطري استعدادهاي
 رابطه عنو تواند می کار طریق از نیز انسان و است خداوند صنع عالم همه اینکه به اعتقاد با بینی،
 بخش هویت و سازنده نقش بر گردد، بد یا خوب پاداش خور در و کند تعیین خداوند با را خود
  ).88 ،1386 باقري،( است شده تأکید کار

سد، چرا که خانواده شکیل خانواده به اوج خود می ر سانها براي کار با ت  و فطري نهادي انگیزه ان
ست اجتماعی ست شده بنا ازدواج پایه بر که ا ستی نوع و ا  نهاد، این در زوجین یگانگی و دو

  وجود با زنان و آورد می وجود به روانی و اخلاقی کاري، وحدت و اتحاد براي را فرصـت بهترین
ماعی هاينقش فاي به متنوع، اجت فه ای نه مهم وظی ند می نیز داري خا فه. پرداز  خطیر وظی
 لازم مواد و وســایل خرید غذا، تهیه فرزندان، تربیت و نگهداري چون هاییفعالیت که داريخانه

 وسیع همیاري موید گیرد،می بر در را...  و منزل نظافت ها، لباس و ظروف شوي و شست منزل،
در این رهگذر برخی  .است کشور و خانواده اقتصاد و فرزندان اجتماعی کردن امر در دارخانه زنان

در مأموریت هاي اداري طولانی مدت  "زنان با تلاشـی مضـاعف در غیاب همسـران خود که بعضـا
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ــر می ــري و مادري، ایثار گرانه مجبور به ایفاي نقش پدري هم براي بس برند، علاوه بر نقش همس
 باشند. فرزندان خود می

سهم خویش، نقش بی بدیلی در  ست و به  صاد ملی ا صاد خانواده یکی از مباحث مهم در اقت اقت
ی چگونگ«واده را کند. اگر اقتصــاد خانارتقاي ســطح کمی و کیفی اقتصــاد در ســطح ملی ایفا می

تعریف کنیم، باید اذعان داشــت که اقتصــاد خانواده تا حد » ســازماندهی و مدیریت منابع خانه
 زیادي مرهون فعالیت ها و تلاش هاي زنان در خانه است.

ــاك تا نقش هاي مراقبتی و حمایتی آنان  ــل، تولید غذا و پوش نقش تولیدي زنان اعم از تولید نس
ـــازي فرد براي احراز همانند مراقبت از کودك ـــد فرزند، حمایت در برابر بیماریها، آماده س ، رش

سانی آینده جامعه، از جمله نقش شاغل و تربیت نیروي ان ست که علاوه بر ابعاد تربیتی و م هائی ا
اجتماعی داراي ابعاد اقتصــادي نیز هســت و از این منظر نیز می تواند مطالعه و بررســی شــود. از 

، اند، چنانکه در زبان یونانی[تدبیر منزل] دانسته» خانه داري«نی اقتصاد را مع "سوي دیگر اساسا
تشکیل شده است » قانون«) به معنی Nomosو (» خانه«) به معنی Okiosاقتصاد از دو کلمه (

) و Home Economicsهایی تحت عنوان اقتصاد خانه(هاي دنیا، رشتهو امروزه نیز در دانشگاه
 ). 2، 1380کنند (افشاري،) تدریس میFamily Economicsاقتصاد خانواده (

ها بویژه در دنیاي غرب، زن و شــوهر هر دو شــاغلند، در خارج از خانه کار امروزه در اکثر ازدواج
شتغالات کنند و زمانی را که با یکدیگر و با فرزندان خود کار میمی ست و ا سیار محدود ا کنند ب

ــترس  ــت. با وجود ذهنی بالا و منابع خارجی اس ــار قرار داده اس ــدت آنان را تحت فش زا نیز به ش
افزایش فعالیت هاي اقتصـــادي زنان، حتی وقتی آنان به کارمزدي اشـــتغال دارند، غالب کارهاي 

شو) را نیز انجام می دهند. ست و ش صادي، بعد از "غالبا خانه (از جمله پخت و پز، نظافت و    اقت
 ر،دیگ عبارت به. است دستمزد بدون و نامحسوس و پنهان خانه، در زنان متنوع هاي فعالیت انجام
ــانی منابع تداوم و نگهداري زمینه در زنان که هائی فعالیت اعظم بخش   کیان از مراقبت و انس

ــت، منزل در آن اجراي محل و دهند می انجام خانواده ــی در و بوده نهفته اس ــابرس  و ها حس
 .آید نمی حساب به ملی هاي آمارگیري

ــهم آن در  ــبه ارزش کار خانگی زنان و س ــوع چگونگی محاس با این حال طی دو دهه اخیر، موض
ساب  ست. در نظام فعلی ح صادي جهان بوده ا سائل مورد بحث محافل اجتماعی و اقت تولید، از م
هاي ملی، فقط ارزش کار و تولید آن تعداد از زنان که اشــتغال آشــکار دارند و در مقابل خدماتی 

دهند، مزد و حقوق نقدي دریافت می دارند، محاســـبه می در خارج از خانه انجام می "اکه معمول
سبات  ست، در محا شود و کار زنان در منزل (وظیفه خانه داري) که خود نوعی از تولید خدمت ا
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درصــد جمعیت ایران و  25اقتصــادي غالب کشــورها جایی ندارد. این در حالی اســت که بیش از 
 ).1385معیت زنان ایران، خانه دار هستند (بانک مرکزي،درصد ج 50بیش از 

شی از بار خانواده را بر دوش می  ضاي خانواده، بخ سایر اع سران و  زنان خانه دار نیز همانند هم
کشند و به تعبیري تولید کننده به حساب می آیند. بسیاري از آنان با وجود تحصیلات مناسب، به 

تصادي، کار در خانه را به کار در بازار ترجیح داده اند. در کنار دلایل فرهنگی، اجتماعی و گاهی اق
این گروه از زنان، زنان شــاغلی نیز هســتند که هم در بازار و هم در منزل به کار مشــغولند، اما 

دانان پنهان مانده اســت و در بخشــی از کار زنان شــاغل و همه کار زنان خانه دار، از دید اقتصــاد
 نمی شود.حساب هاي ملی منظور 

ست و انجام این  ست، ولی غیر ممکن نی شکل ا سیار م هر چند برآورد کل فعالیت هاي خانگی ب
ـــد. با وجود تفاوت در میزان  ـــه درآمد ملی واقعی باش برآورد می تواند کمک موثري براي مقایس
ــترده  ــورهاي مختلف؛ لیکن نقش زنان در منزل آنچنان گس ــده در منزل در کش کارهاي انجام ش

ست ک ستی چگونه ا ست؛ برا سبه و ارزش گذاري تمامی آن مشکل و گاه غیر ممکن ا ه امکان محا
ــم بر هم نمیمی ــب چش ــتاري توان فداکاري مادري که تمام ش گذارد و از فرزند بیمار خود پرس
ـــق، عطوفت و گرمی را به خانواده می می کند را به پول تبدیل کرد و یا دامن پر مهري را که عش

 انواده را رقم می زند، محاسبه کرد؟!بخشد و بقاي خ
 

 ي محاسبه ارزش افزوده کار خانگیهاهشیو

سبه هايشیوه ست که هر کدام نیز  کار افزوده ارزش محا صلی ا شیوه ا سه  خانگی، مبتنی بر 
 شوند:مشتمل بر انواع و روشهاي گوناگونی می

آنچه امروزه به عنوان رهیافت نهاده براي ارزش گذاري کار و تولید خانگی  نهاده: رهیافت) الف

ستفاده می ساب هاي ملی ا ستین بار در نظام ح ست. این رهیافت  1993شود، نخ شده ا معرفی 
براي ارزش گذاري کالاها و خدماتی که قیمت آنها از نظر اقتصادي معنی دار نیستند، استفاده می 

ـــود. از جمله این موا ـــت و غیره رد میش توان به مدیریت نهادهاي عمومی، دفاع، آموزش، بهداش
اشــاره کرد. نکته اي که این رهیافت بر آن تأکید دارد، اینســت که زنان خانه دار و دیگر اعضــاي 

ي کنند و در قبال آن دستمزدخانوار در فرایند تولید خانگی، زمانی را صرف فعالیتهاي تولیدي می
سپري  کنند،دریافت نمی ستند این زمان را به هر ترتیب ممکن در بازار کار  در حالی که می توان

، »شــخص ثالث«ي اصــلی این رهیافت عبارتند از معیار هاهکرده، دســتمزد دریافت کنند. مولف
که با اســتفاده از آنها می » هاارزش دیگر نهاده«و برآورد » دســتمزدها«، »بررســی گذران وقت«

 اگونی براي سنجش کار خانگی دست پیدا کرد.توان به روش هاي گون
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برخی از اقتصــاد دانان براي نشــان دادن این حقیقت که نقش  ستانده: رهیافت و نظریه )ب 

اقتصــادي تولید خانگی برابر با ارزش ســتانده خانوار اســت و نه ارزش زمان ســپري شــده در آن 
رب مقادیر فیزیکی ستانده خانگی در (راهبرد رهیافت نهاده)، بر ارزش گذاري ستانده خانگی با ض

رکن اصلی رهیافت ستانده هستند. از جمله  هاهکنند که این ستاندقیمت معادل بازاري، تأکید می
ــتاند ــکن، تأمین حمل و نقل، تأمین غذا، تأمین لباس و  هاهاین س ــتانده تأمین مس عبارتند از: س

 قبت از بزرگسالان و کار داوطلبانه .خدمات شست و شو، تأمین مراقبت از کودکان، تأمین مرا

ــت: ـــاس این رهیافت هر خانوار داراي یک تابع تولید  ج) نظریه و رهیافت هزینه فرص بر اس

خانگی است که این تولیدات تابعی از کالاهاي خریداري شده از بازار (به عنوان کالاي واسطه اي) 
ست. بنابر نظریه و زمان سپري شده در فعالیت )، تولید این کالاها با تابع 1965بکر (هاي خانگی ا

مطلوبیت هر فرد از خانوار ارتباط مســتقیم دارد. گرچه این رهیافت در ابتدا به عنوان بخشــی از 
رهیافت نهاده مطرح بوده است که بعدها از آن مستقل شده است ولی هنوز هم سازمان هاي بین 

ـــ تفاده نمی کنند و تنها آن را براي مطالعه المللی از این روش براي اندازه گیري تولید خانگی اس
 بیشینه سازي مطلوبیت در سطح تصمیم سازي خرد به کار می برند.

بهر حال طی ســالهاي اخیر، برآورد ارزش تولید خانگی از حیطه برآورد دانشــگاهی به حیطه ملی 
از  و یکی منتقل شده و در بسیاري از کشورها کم کم به عنوان جزیی لاینفک از حساب هاي ملی

ـــادي جامعه، یعنی خانوار، مبدل ین ابزارهاي برنامهمهمتر ـــگر اقتص ریزي براي بزرگ ترین کنش
 خواهد شد.

میزان ارزش افزوده ایجاد شده  1389در پژوهش انجام شده درباره زنان خانه دار تهرانی در سال 
ــاد ملی و تولید ناخالص ملی  ــهم در اقتص مان در ماه برآورد هزار تو 640آنان در جهت نقش و س

ـــت (باقري، ـــده اس ). گرچه این رقم میانگین بوده و تابع متغیرهایی همچون تعداد 98، 1391ش
فرزندان، میزان تحصیلات زنان، محل سکونت و بسیاري از عوامل دیگر می شود؛ لیکن این رقم را 

ـــنعتی بین  ـــورهــاي ص ــــد تولیــد نــاخــالص ملی تخمین زده 45تــا  25در کش انــد درص
)Goldschmit,2000,49.( 

ــتغال به  ــده که در نظام حقوقی ایران درباره درآمدهایی که زن در نتیجه اش با این وجود گفته ش
صرف هزین ست آورده و آنها را  شترك می کند، مقررات ویژه اي وجود ندارد. به هاهد ي زندگی م

ـــائل و اختلافاتی که از این ناحیه به وجود می آید، مطابق قواعد عام قانون مدنی  همین دلیل مس
حل و فصــل می شــود که ممکن اســت در عمل حقوق زوجه را آنچنان که باید تأمین ننماید. هر 

هاي مربوط به خانه داري و تربیت فرزندان متحمل می چند در مورد زحماتی که زن در انجام کار
ــی تحت عنوان  ــود، مقررات خاص وجود دارد، » براي کارهاي زن در خانه المثل ةاجرپرداخت «ش
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ي زندگی مشترك شده است، باید هاهولی براي درآمدهاي حاصل از اشتغال زنان، که صرف هزین
شورها و شود. در برخی ک سبی در نظر گرفته  سوم درآمدهاي  عوض منا ستان، یک  از جمله انگل

مشترك زوجین و یک سوم دارایی هاي بزرگ که مورد استفاده زوجین قرار داشته است (از جمله 
 ).  1، 1373خانه) پس از انحلال به زوجه اختصاص می یابد (خورمهرنهند،

اخیر مقرر نمود هاي اي که قانون گذار در ایران در دههرسد دلیل عمدهبه همین جهت به نظر می
نامه ازدواج مکتوب گردد، از جمله  ـــمن عقد در عقد  ـــروط ض حق زوجه بر نیمی از «برخی ش

 گفته توجیه نمودرا بتوان در جهت مطالب پیش» هاي همسر پس از ازدواجدارائی

 

 گیري نتیجه

سوب م يکند که خانه دار یم انیمطالعه ب نیا يها افتهی شغل مح  شود بلکه به یزنان نه تنها 
صاد یاجتماع ،یلحاظ فرهنگ شاغل مف یفراوان راتیتأث يو اقت  کارآمد د،یبر خانواده دارد و جزء م

مورد اشــاره در مقاله درخصــوص  قیشــود. با در نظر گرفتن تحق یو با ارزش جامعه محســوب م
فت توان گ ی) م1397-1389به متوســط نرخ تورم ( تیشــغل و با عنا نیا یالیارزش ر همحاســب

آن در رشــد کودکان خانواده،  میمســتق راتیکار و تاث نیا يمعنو يبدون در نظر گرفتن ارزش ها
ست که 25000000به  کیکار ماهانه نزد نیا یالیارزش ر نیانگیم سبه ا ریال در خانوار قابل محا

 .متفاوت است یرانیمختلف ا يارهاالبته در خانو
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