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آن  برای  که  است  سالمندان  کار  از  هایی  جنبه  اقتصادی  ارزش  دادن  نشان  مقاله  این  اصلی  دغدغه 
امر  این  نتیجه  که  آید  نمی  حســاب  به  نیز  ملی  های  حســاب  سیســتم  در  و  گردد  نمی  پرداخت  مزدی 

گردد. جمعیت  سالمندی  موضوع  به  ناروا  و  منفی  رویکردی  گیری  شکل  سبب  تواند  می 
گذران  پیمایش  داده های  از  مزد خانگی سالمندان  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  برآورد  برای  مقاله  این  در 
گردآوری شده، استفاده  ایران  آمار  که در مناطق شهری در سال 1387 و 1388 توسط مرکز  ایران  وقت 
در  ســالمندان  که  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  مجموع  در  که  دهد  می  نشــان  نتایج  گردید. 
تولید  از  درصد   1.65 رقم  این  که  است  سال  در  تومان  تریلیون   5.5 حدود  در  دهند  می  انجام  خانواده 
مزد  بــدون  کار  اقتصادی  ارزش  از  ای  عمــده  بخــش  دهــد.  مــی  تشــکیل  را   )GDP( داخلــی  ناخالــص 
که 3.8 تریلیون  که بالغ بر 5.1 تریلیون در سال است  گردد  کار خانه داری باز می  خانگی سالمندان به 
در  را  نکته  این  باید  است.  شده  خلق  مرد  سالمندان  توسط  تریلیون   1.3 و  زن  سالمندان  توسط  آن  از 
دادن  نشــان  در  مهمی  نقش  ســالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  بــرآورد  که  داشــت  نظــر 
تغییر  را دستخوش  آنان  اجتماعی  منزلت  و  اقتصادی  رفاه  تواند  و می  کشور داشته  توسعه  از  آنان  سهم 

ببخشد. بهبود  جامعه  در  را  آن  ارتقا  و  زنان  اجتماعی  و  انسانی  حقوق  از  حمایت  و  نموده 
ایران وقت  گذران  پیمایش  داخلی،  ناخالص  تولید  سالمندان،  خانگی،  مزد  بدون  کار  کلیدی:  واژگان 
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messkoub@iss.nl هلند،  روتردام  دانشگاه  اجتماعی،  مطالعات  موسسه  ارشد،  مدرس   .2

nader.mehri@yahoo.com ،)3. دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران )نویسنده مسئول
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طرح مساله
اجتماعی  و  اقتصادی  عظیم  تغییرات  اجتماعی،  زندگی  سنتی  ساختارهای  تغییر  ضمن  صنعتی  انقالب 
خواهد  مشهود  دراز  ســالیان  برای  که  حاضر  زمان  در  تنها  نه  آنها  عواقب  که  اســت  کرده  ایجاد  انســانها  برای 
شــروع  میر  و  مرگ  ابتدا  آن  نتیجه  در  که  اســت  انقالب  این  پیامدهای  از  یکی  جمعیتشــناختی  انتقال  بود. 
کشــور  هر  مانند  نیز  ایران  یافت.  کاهش  پاییــن  ســطحی  به  باروری  تاخیر،  کمی  با  ســپس  و  نمود  کاهــش  بــه 
به  توسعه  درحال  ازکشورهای  بســیاری  همانند  حاضر  ودرحال  گذاشــته  ســر  پشــت  را  جمعیتی  گذار  دیگری 
خود  ساختارسنی  در  را  ومهمی  اساسی  تغییرات  زندگی،  امید  وافزایش  ومستمرباروری  مداوم  کاهش  دنبال 
برآوردهای  طبــق  گرفت.  خواهند  قــرار  جمعیتی  تغییرات  این  مرکــز  و  کانون  در  ســالمندان  میکندکــه  تجربــه 
هزار   903 1330ش)1950م(  ســال  در  ایران  در  باالتر(  و  ســاله  ســالمند)65  جمعیت  متحد)2011(تعداد  ملل 
سالمندان  تعداد   2000 سال  در  دهد.  می  تشکیل  را  جمعیت  کل  درصداز  تعداد5.2  این  که  است  بوده  نفر 
پیش  ســال   50 به  نســبت  آنکه  رغم  علی  تعداد  این  که  رســد  می  نفر  میلیون  حــدود 3  بــه  ســال  بــاالی 65 
های  بینی  پیش  دهد.  می  تشــکیل  را  کشــور  جمعیت  کل  از  درصد   4.5 تنها  اســت  شــده  برابر  ســه  حدود 
کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون   20 حدود  سال 2050  در  که  دهد  می  نشان  همچنین  ملل  سازمان  متوسط  حد 
را شامل می شود. مهمترین  از کل جمعیت  باالی 65 سال سن خواهند داشت که این تعداد 23.5 درصد 
عوامل مؤثربرسالخورده شدن جمعیت،کاهش مرگ ومیر،خصوصامرگ ومیرنوزادان وکودکان وکاهش اساسی 
جمعیت  درساختارسنی  اساسی  تغییرات  باعث  که  است  رشدجمعیت  کاهش  آن  تبع  وبه  ومستمرباروری 
ســوی  از  و  کنند  زندگی  تری  طوالنی  زمان  مدت  ســو  یک  از  مردم  اگر  اســت.  شــده  ایران  ازجمله  جوامع  اکثر 
کشور  جمعیت  از  بزرگی  نسبت  ناگزیر  به  کشور  در  سالمند  افراد  تعداد  آورند،  بدنیا  هم  کمتری  فرزندان  دیگر 

داد.  خواهد  تشکیل  را 
یاد  »چالش«  عنوان  به  آن  از  تر  مودبانه  به صورت  یا   و  »مسئله«  عنوان  به  معموال  جمعیت  سالمندی  از 
عنوان  تحت  را  دســتورالعملی  ســال 1994  در  و  برد  می  نام  »بحران«  عنوان  به  آن  از  جهانی  بانک  شــود.  می 
وابســتگی  نســبت  نیز  شــناختی  جمعیت  ادبیات  در  نماید.  می  تدوین  جمعیت«  ســالمندی  بحران  »دفع 
در  جمعیت  دوش  بــر  ســالمند  جمعیت  تعداد  »بار«  دادن  نشــان  بــرای  متداولی  و  معمــول  بســیار  شــاخص 
نشــان  برای  بار  و  بحران  چالــش،  مســئله،  همچون  اصطالحاتی  از  اســتفاده  باشــد.  می  فعالیــت  و  کار  ســن 
گیری  شــکل  ســبب  ســالمندان  جمعیت  تعداد  افزایش  اقتصادی-اجتماعــی  هــای  هزینــه  و  تبعــات  دادن 
برای   .)2003 اســتانتون1  و  گــری  گــردد)دواس،  می  جمعیــت  ســالمندی  موضوع  بــه  نــاروا  و  منفــی  رویکــردی 
اســت  اســتوار  مادی  مســایل  بر  آن  بنیــاد  کــه  ای  جامعــه  "در  اســت  معتقــد   )50-51 برنــاردز2)1388:  مثــال 

1. De Vaus, D., M. Gray, and D. Stanton
2. Bernardes, J.
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که  اســت  عده  این  از  نگهداری  گذاشــته  ســن  به  پا  خانواده های  درباره  افراد  دغدغه  اولیه ترین  و  ســاده ترین 
سالمندی  اجتماعی  و  اقتصادی  های  هزینه  نفی  مقاله  این  از  هدف  ندارند".  فعالیتی  اقتصادی  لحاظ  به 
در  ســهمی  و  نقش  هیچ  آنان  آیا  دارند؟  جامعه  برای  هزینه  صرفا  ســالمندان  واقعا  آیا  اما  نیســت،  جمعیت 
نشــان  حاضر  مقاله  اصلی  دغدغه  واقــع  در  ندارند؟  جامعــه  در  اجتماعی  و  اقتصــادی  رفــاه  بهبــود  و  ایجــاد 
و  نمی گردد  پرداخــت  مزدی  کارها  آن  بــرای  که  اســت  ســالمندان  کار  از  هایی  جنبــه  اقتصــادی  ارزش  دادن 
که  برآوردهایی  معتقدند   )1999( بالتس1  و  کالمب  نمی آید.  حســاب  به  نیز  ملی  های  حســاب  سیســتم  در 
موضوع  این  نــدارد؛  جایی  آنها  در  مزد  بــدون  کار  و  بوده  ناقص  گردد  مــی  کشــورها  داخلی  ناخالــص  تولیــد  از 
آن  در  ســالمندان  و  زنان  مانند  جمعیت  از  بزرگی  بخش  فعالیت  و  اقتصادی  مشــارکت  که  شــود  می  ســبب 
ارزش گذاری  عینی  به صورت  سالمندان  مزد  بدون  کار  چنانچه  بماند.  باقی  مغفول  و  شــده  انگاشــته  نادیده 
بدون   کار  ارزش گــذاری   پیامد  مهمترین   دارد.  همــراه  به  ســالمندان  برای  مهمی  پیامدهــای  گــردد،  بــرآورد  و 
است،  اجتماعی  و  اقتصادی  رفاه  ایجاد  در  آنان  سهم  دهنده  نشــان  اینکه  بر  عالوه  ســالمندان  خانگی  مزد 
از  واقعی  تصویــری  و  نموده  تعدیل  را  دارد  وجــود  ســالمندی  به  که  منفی  نگاه های  و  هــا  ذهنیت  توانــد  مــی 
و  آربر  بخشــد.  بهبود  جامعه  در  را  آنان  اجتماعی  منزلت  و  دهد   ارایه  جامعه  در  ســالمندان  اقتصادی  نقش 
سوم  یک  از  بیش  بریتانیا  "در  معتقدند،  خصوص  این  در   )182-181  :1388 چیل3  از  نقل  به  )1999؛  گین2 
سالمندان  خود  که  را  هایی  پرســتاری  اگر  شود  می  انجام  آنها  خود  توســط  سالمندان  رســمی  غیر  پرســتاری 
شــود  جدیدی  های  سیاســت  و  ها  مشــی  خط  اتخاذ  موجب  تواند  می  شــود  گرفته  نظر  در  دهند  می  انجام 
ارزش  برآورد  حاضــر  تحقیق  اصلی  هدف  بنابراین  باشــند".  بهتری  پرســتاران  تا  کند  کمک  ســالمندان  بــه  و 
از  اســتفاده  با  داخلی  ناخالص  تولیــد  از   آن  ســهم  و  ایران  در  ســالمندان  خانگــی  مــزد  بــدون  کار  اقتصــادی 

باشد. 1388می  درسال  ایران  وقت  گذران  پیمایش  داده های 

سالمندان  مزد  بدون  کار  و  بهره وری4 
تعاریف کار بدون  این  بر اساس  تعریف شده است که  به نحوی  اقتصاددانان عموما  از دیدگاه  فعالیت مولد5 
سالمندان  کند.  می  بازنمایی  منفعل6   طبقه  عنوان  به  معموال  را  آنان  و  شده  تلقی  مولد  غیر  سالمندان  مزد 
می  مالی  حمایت  دیگر  افراد  توسط  که  شــوند  می  گرفته  درنظر  ای  طبقه  اقتصادی  مرســوم  تعاریف  دیدگاه  از 

1. Klumb, P. L. and Baltes, M. M. 
2. Arber, S. & Ginn, J.
3. Cheal, Davis, J. 
4. Productivity
5. Productive activity
6. passive class
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و  فراغت  به  محدود  و  بوده  غیرمولد  آنان  فعالیت های  و  شوند  می  تلقی  جامعه  برای  باری  عنوان  به  و  گردند 
وقت گذرانی می باشد. چنین نگاهی به سالمندان عموما از تعریف مفهوم فعالیت مولد توسط اقتصاددانان 
قادر  که  شــود  می  گرفته  نظر  در  فعالیتی  عنوان  به  مولدمعموال  فعالیت  اقتصادی  دیدگاه  از  گیرد.  می  نشــات 
که  است  حالی  در  این  آورد.  در  جریان  به  یا  کند  عرضه  بازار  در  را  شده1  ارزش گذاری  خدمات  و  کاالها  است 
تنها  کنند  می  تولید  اجتماعی2  ســود  که  خانگی  مزد  بدون  کارهای  و  داوطلبانه  کارهای  نظیر  هایی  فعالیت 
یابند؛  نمی  انعــکاس  داخلی  ناخالص  تولید  در  گــردد  نمی  پرداخت  مــزدی  کارها  این  قبــال  در  آنکــه  بدلیــل 
مرور  با  اقتصاددانان  مولد،  سالمندی  بحث  در  باشند.  کرده  تولید  سود  جامعه  یا  و  گروه  فرد،  برای  که  هرچند 
فرناندز-بالستروس  از  نقل  به   ،1986( مورگان3  تعریف  که  دریافتند  مولد  فعالیت  زمینه  در  شده  ارایه  تعاریف 
دانان  اقتصاد  و خدمات".  "تولید کاالها  گیرد:  نظر می  در  بودن  مولد  از  را  تعریف  ترین  ( ساده   2011 و دیگران4 
یا  از اینکه مزدی باشد  را تولید کند، فارغ  از این فراتر گذاشته و هر نوع فعالیتی که کاالها و خدمات  را  پا  دیگر 
تعریف فعالیت هایی نظیر خانه داری، مراقبت  این  تولیدی درنظر می گیرند. در  به عنوان فعالیت  را   نباشد 
شود. می  گرفته  نظر  در  تولیدی  فعالیت  عنوان  به  خانواده  و  دوستان  به  کمک  و  داوطلبانه  کارهای  کودک،  از 
برای  که  دلیل  بدین  صرفا  را  مــزد  بدون  کارهای  تواند  نمی  دیگر  مولد  فعالیت  از  اقتصــادی  تعاریــف  واقــع  در 
بودن  مولد  اســاس  و  معیار  را  کار  بودن  مزدی  چنانچه  آورد.  درنظر  مولد  غیر  را  گردد  نمی  پرداخت  مزدی  آنها 
بر  از کار سالمندان به حاشیه رانده می شود و نادیده انگاشته می شود.  آن درنظر بگیریم، آنگاه بخش مهمی 
پایه  و  اساس  آنان  مزد  بدون  کار  سالمندان،  خصوص  در  که  کردند  پیشنهاد  نویسندگان  برخی  اساس  همین 
فعالیت های  بایســتی   ســالمندان  در  مولد  فعالیت  اینکه  خصوص  در  توافقی  هرچند  گیرد.  قرار  بــودن  مولــد 
اما این موضوع امری پذیرفته شده است که بهترین سنجه برای  بر بگیرد وجود ندارد،  را در  مزدی و غیرمزدی 
که  یابد  فعالیت ها اختصاص می  از  ای  به مجموعه  که  اســت  زمانی  غیــر مزدی( مدت  و  )مــزدی  کار  دو  هــر 
و دیگران  )فرناندز-بالستروس  بر می گیرد  نیز در  را  کارهای داوطلبانه  و  مراقبت  نظیر کارخانگی،  فعالیت هایی 
پولی  ارزش  دادن  نســبت  یعنی  منطق  همین  اســاس  بر  دقیقا  مــزد  بــدون  کار  اقتصــادی  ارزش گــذاری   .)2011

گیرد. می  صورت  غیرمزدی  فعالیت های  به  یافته  اختصاص  زمان  مدت 

اقتصادی5 زندگی  چرخه  و  خانگی  مزد  بدون  کار 
ها  بینی  تسریع سالخوردگی جمعیت در جوامع هستند. پیش  باروری دالیل اصلی  افت  و  افزایش طول عمر 

1. valued
2. social benefit 
3. Morgan
4. Fernández-Ballesteros, R., et al. 
5. economic  life cycle 
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تامین  های  سیستم  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  کل  مصرف  و  تولید  سنی  ساختار  تغییرات  که  دهد  می  نشان 
توجهات  کانون  در  را  افراد  اقتصادی  زندگی  چرخه  تغییرات  این  کشید.  خواهد  چالش  به  را  پایدار  اجتماعی 
سن  هر  در  که  اقتصادی  فعالیت  شدت  و  نوع  ساده  زبان  به  اقتصادی  زندگی  زندگی  چرخه  است.  داده  قرار 
نمودن  وارد  نیازمند  اقتصادی  فعالیت  و  سن  بین  رابطه  مطالعه  بنابراین  دهد.   می  نشان  را  شود  می  انجام 
در  تغییرات  به  اقتصادی  زندگی  چرخه   .)2013 دیگران1  و  )ســمبت  اســت  اقتصادی  داده های  در  ســن  بعد 
معاصر،  جوامع  تمام  در  دارد.  اشــاره  فرد  یک  زندگی  چرخه  طــول  در  اقتصادی  منابع  مصرف  و  تولیــد  مقــدار 
فعالیت  سنین  در  نماید.  می  مصرف  کند  می  تولید  که  آنچه  از  بیش  سالمندی  و  کودکی  دوران  در  فرد  یک 
اقتصادی  زندگی  چرخه  باشــد.  می  اشــتغال،  شــرط  به  تولید،  میزان  از  کمتر  مصرف  میزان  اقتصادی  بالقوه 
است. متفاوت  مختلف  جوامع  در  عمومی  های  سیاست  و  اجتماعی  مختلف  نهادهای  فرهنگ،  به  بسته 

شکل1 چرخه زندگی اقتصادی در سطح فردی را برای کشورهای هند )2004( و آلمان )2003( نشان می 
مطالعه  مورد   )1391 ودادهیر  و  طباطبایی  قاضی  زیناب،  عینی  از  نقل  به  )2011؛  لی  و  میسن  توسط  که  دهد 
در  سالگی  و 17  هند  در  ســالگی  ســن 12  تا  کودکان  می دهد  نشــان  نمودارها  این  که  همان طور  گرفته اند.  قرار 
از  بیشتر  مصرف شان  میزان  سالگی  حدود 25  سن  تا  نیز  سن  آن  از  بعد  و  ندارند  اقتصادی  تولید  هیچ  آلمان 
مصرف  از  بیشتر  تولید  میزان  هند  در  سالگی  تا 59  و  آلمان  در  سالگی  تا 58  سن 25  از  است.   تولید  میزان 
از ســن  بعد  آلمان  در  ها  هزینه  اســت.  بیشــتر  کار  نیروی  تولید  از  میزان مصرف شــخص  آن  از  بعد  می باشــد. 
می  سن  با  همراه  بهداشتی  هزینههای  افزایش  از  ناشی  عمدتا  که  کنند  می  پیدا  افزایشی  روندی  سالگی   42
را نشان نمی دهد. افزایش سن  با  افزایش چندانی در هزینه ها  باشند. چرخه زندگی اقتصادی فردی در هند 

آلمان و  هند  کشورهای  برای  فردی  سطح  در  اقتصادی  زندگی  چرخه   .1 شکل 

١ 
 

  
 

  مصاديق  فعاليت  رديف
خدمات داخلي بدون   1

دستمزد براي مصرف 
  نهايي در خود خانوار

دكوراسيون، نگهداري وتعميرات جزيي توسط خود مديريت غذا، تميز و مرتب كردن خانه و محيط اطراف آن، 
اشخاص، مراقبت از منسوجات و پاپوش، مديريت خانوار، مراقبت از حيوانات خانگي، خريد، سفر/تردد مرتبط با 

  ارايه خدمات داخلي بدون دستمزد
  
  
2  

  
  
  

 
 

خدمات مراقبتي بدون 
واردستمزد به اعضاي خان  

  
  مراقبت از كودكان

  مراقبت فيزيكي
  درس دادن، آموزش و كمك به كودكان 

  همراهي كردن كودكان در مكان ها
  (مراقبت غير فعال) توجه به كودكان

  
  مراقبت از بزرگساالن

  مراقبت فيزيكي
  حمايت عاطفي

  همراهي كردن بزرگساالن در مكان ها
  سفر/تردد مرتبط با ارايه خدمات مراقبتي بدون دستمزد به اعضاي خانوار

 
 
 
 
               V= T*W*P  )1فرمول  

 
 
 
 
  

 

.1391 همکاران  و  زیناب  عینی  از  نقل  به   2011 لی  و  میسن  توسط  شده  محاسبه   : منبع: 

1. Sambt, J., et al.
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کودکان  شــود.  می  محاســبه  کار  از  حاصل  درآمد  و  مصرف  مقایســه  طریق  از  اقتصادی  زندگــی  چرخــه 
درآمد  از  مصرفشان  زیرا  دارند،  کســری  شــان  اقتصادی  زندگی  چرخه  در  شــان  کم  تولید  بدلیل  ســالمندان  و 
کسری  با  زندگی  چرخه  در  تنها  نه  دارند  قرار  کار  سنین  در  که  ساالنی  بزرگ  است.  بیشتر  کارشان  از  حاصل 

باشند.  می  مواجه  نیز  افزوده  با  مصرفشان،  بر  کار  طریق  از  تولید  فزونی  بدلیل  بلکه  نیستند  مواجه 
و  کند  می  تولید  ســرمایه  و  کار  ورودی  طریق  از  ســن  هر  که  درآمدی  مقدار  اقتصــادی  زندگــی  چرخــه  در 
در  کند،  می  بازتوزیع  عمومی  و  خصوصی  های  انتقال  طریق  از  سنی  گروه  هر  که  را  درآمدی  میزان  همچنین 
را  مزد  بدون  کارهای  بنابراین  دارند،  همخوانی  ملی  های  حساب  سیستم  با  درآمد  این  شود.  می  گرفته  نظر 
را  درآمد  "ما  می کند:  توصیف  این گونه  را  روشــی  خال  این   )219 میســون12008:  و  لی  )لی،  شــود.  نمی  شــامل 
اشــتغالی3  خود  از  حاصل  درآمد  و  کار،  از  حاصل  درآمد  ســایر  جنبی2،  ســودهای  درآمدها،  مجموع  طریق  از 
گردد".  می  ایجاد  مزد  بدون  کار  توســط  ما  برآورد  در  مشــکل  ترین  ســخت  و  مهمترین   ... کنیم  می  محاســبه 
اما  اســت  بین نســلی  های  انتقال  اصلی  مولفه  یــک  که  شــود  می  انگاشــته  نادیــده  حالــی  در  مــزد  بــدون  کار 
امروزه  شــود.  نمی  توجهی  بدان  اقتصادی  زندگی  چرخه  و  ملی  حســاب های  انتقال  به  مربوط  روش های  در 
در   )2013( زانال4  و  زاقنــی  کند.  پر  را  خال  این  تواند  مــی  مزد  بدون  کار  ارزش گذاری  و  وقــت  گــذران  داده هــای 
آنها  کنند.  مــی  برآورد  را  مــزد  بدون  فعالیت های  تولیــد  و  مصــرف  زندگی  چرخــه  هــای  پروفایــل  ای  مطالعــه 
هستند  پژوهش  مشغول  نسلی  بین  انتقاالت  و  اقتصادی  زندگی  چرخه  حوزه  در  که  محققانی  که  معتقدند 

دهند.  دخالت  ملی  انتقال  های  حساب  در  را  مزد  بدون  کار  تولید  و  مصرف  های  پروفایل  توانند  می 

وقت  گذران  پیمایش  در  خانگی  مزد  بدون  کار  مصادیق 
می  انجام  روز  شبانه  طول  در  فرد  یک  که  شود  می  اطالق  هایی  فعالیت  تمامی  به  وقت  گذران  فعالیت های 
کاری(  غیر  فراغت)اوقات  اوقــات  فعالیت های  بــا   وقت  گذران  فعالیت های  تعریــف   این  اســاس  بر  دهــد. 
افراد است و شناخت  از اوقات  یا به بیان دیگر اوقات غیر کاری، تنها بخشی  متفاوت است. اوقات فراغت 
ســپری  زمان  و  روز  شــبانه  طول  در  افراد  فعالیت های  جانبه   همه  و  جامع  بررســی  نیازمند  افراد  وقت  گذران 
ایران1387الف:1(.در  آمار  )مرکز  اســت  کاری  غیر  و  کاری  اوقات  در  آنان  فعالیت های  از   هریک  برای  شــده 
برای  بدون دستمزد  فعالیت های خانه داری تحت عنوان کلی»ارائه خدمات داخلی  پیمایش گذران وقت،  
درس  و  ازبزرگســاالن،  مراقبت  کودکان،  از  مراقبت  فعالیت هــای  و   06 کد  با  خانــوار«  خود  در  نهایــی  مصــرف 
 07 کد  با  خانوار«  اعضای  به  دســتمزد  بدون  مراقبتی  خدمات  »ارایه  عنوان  ذیل  کودکان  بــه  تدریــس  و  دادن 

1. Lee, R. & Lee, S. and Mason, A.
2. fringe benefits
3. self-employment income
4. Emilio Zagheni& Marina Zannella
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است. آمده  زیر  جدول  در  فعالیت ها  این  بیشتر  جزییات  اند.  شده  بندی  طبقه 

وقت گذران  پیمایش  در  فعالیت ها  بندی  دسته  اساس  بر  خانه  کار  به  مربوط  کلی  مصادیق   .1 جدول 

١ 
 

  
 

  مصاديق  فعاليت  رديف
خدمات داخلي بدون   1

دستمزد براي مصرف 
  نهايي در خود خانوار

دكوراسيون، نگهداري وتعميرات جزيي توسط خود مديريت غذا، تميز و مرتب كردن خانه و محيط اطراف آن، 
اشخاص، مراقبت از منسوجات و پاپوش، مديريت خانوار، مراقبت از حيوانات خانگي، خريد، سفر/تردد مرتبط با 

  ارايه خدمات داخلي بدون دستمزد
  
  
2  

  
  
  

 
 

خدمات مراقبتي بدون 
واردستمزد به اعضاي خان  

  
  مراقبت از كودكان

  مراقبت فيزيكي
  درس دادن، آموزش و كمك به كودكان 

  همراهي كردن كودكان در مكان ها
  (مراقبت غير فعال) توجه به كودكان

  
  مراقبت از بزرگساالن

  مراقبت فيزيكي
  حمايت عاطفي

  همراهي كردن بزرگساالن در مكان ها
  سفر/تردد مرتبط با ارايه خدمات مراقبتي بدون دستمزد به اعضاي خانوار

 
 
 
 
               V= T*W*P  )1فرمول  

 
 
 
 
  

 

)1387ب(  ICATUSاساس بر  ایران  در  وقت  گذران  آمارهای  برای  فعالیت ها  بندی  طبقه  ایران:  آمار  مرکز  منبع: 

از:  عبارتند  که  است  شده  تقسیم  دسته  سه  به  مقاله  این  در  خانگی  کار  دسته بندی،  همین  براساس 
ســه  این  تفکیک  به  برآوردها  تمامی  اســاس  این  بر  که  بزرگســاالن  از  مراقبت  و  کودکان  از  مراقبت  خانه داری، 

گرفت.  خواهد  صورت  فعالیت 

پیشینه تحقیق
می  ســالمند  آمریکاییهای  مزد  بدون  فعالیت های  ارزش  بــرآورد  بــه  ای  مطالعــه  در   )2005( شــانر1  و  جانســون 
مزد،  پرداخت  عدم  بدلیل  که  دهند  می  انجام  مزد  بدون  کارهای  حالی  در  ســالمندان  از  بســیاری  پردازند. 
اقتصادی  ارزش  برآورد  فــوق  نویســندگان  زعم  به  که  اســت  درحالی  این  ماند.  می  مغفول  آنان  فعالیت هــای 
بازنشستگی  و سن  اجتماعی  تامین  به موضوع  مرسوم  نگاه های  تواند  مزد سالمندان می  بدون  فعالیت های 
پژوهش  این  نتایج  نماید.  تر  برجســته  ســالخورده  ای  جامعه  در  را  ســالمندان  ســازنده  نقش  و  داده  تغییر  را 
به  شــده  ســپری  زمان  مــدت  و  داوطلبانــه  فعالیت هــای  اقتصــادی  ارزش  ســال 2002  در  دهدکــه  مــی  نشــان 
است.  بوده  دالر  میلیارد   201 تا   97.6 بین  بیشتر  و  ساله   55 آمریکاییهای  توسط  خانوار  اعضای  از  مراقبت 
که  است  یافته  اختصاص  خانوار  اعضای  از  مراقبت  به  شده  بررسی  فعالیت های  از  درصد   61 سال  این  در 
همسر،  از  مراقبت  به  فعالیت ها  این  از  پنجم  دو  است.  بوده   2002 سال  در  دالر  میلیارد   100 حدود  آن  ارزش 

1. Johanson and Schaner
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است.  یافته  اختصاص  والدین  از  مراقبت  به  نیز  باقیمانده  پنجم  یک  و  نوه   از  مراقبت  به  دوپنجم 
مــزد  بــدون  کار  ارزش  ســنجش  روی  را  خــود  تمرکــز  و  توجــه  اســتانتون)2003(  و  گــری  دواس،  مطالعــه 
اقتصادی  مشارکت  ســالمندان  که  دهد  می  نشان  آنها  مطالعه  نتایج  اســت.  نموده  اســترالیایی  ســالمندان 
و  خود  خانــوار  اعضــای  بــرای  مــزد  بــدون  و  داوطلبانــه  کارهــای  در  کــه  زمانــی  مــدت  طریــق  از  را  ارزشــمندی 
کار  اقتصادی  ارزش  که  دهد  می  نشــان  آنها  برآورد  ســازند.  می  فراهم  دهند،  می  اختصاص  خانوارها  ســایر 
میلیارد   39 حدود  دهند،  مــی  انجام  اســترالیا  ســال   65 باالی  جمعیت  که  مراقبتی  مزد  بدون  و  داوطلبانــه 
شــود،  اضافه  جمعیت  این  به  نیز  ســاله   64 تا   55 جمعیت  چنانچه  و  دارد  اقتصادی  ارزش  ســال  در  دالر 

رسد.  می  سال  در  دالر  میلیارد   74.5 به  آنها  کار  اقتصادی  ارزش 
مقایســه  به  وقت  گذران  پیمایش  داده هــای  از  اســتفاده  بــا  پژوهشــی  در   )2011( همــکاران1  و  فرانچاویــال 
از  مطالعه  این  در  پرداختند.  لهســتان  و  ایتالیا  کشــورهای  در  خانواده2  مراقبت  مزدی  غیر  کار  ارزش  و  حجم 
کار  اســت.  شــده  اســتفاده  مراقبت  کار  ارزش  برآورد  برای  فرصت3«  »هزینه  و  بازار«  »جایگزینــی  رویکــرد  هــردو 
مجموع  در  که  دهد  می  نشان  نتایج  است.  بوده  سالمندان  از  مراقبت  و  کودک  از  مراقبت  شامل  نیز  مراقبت 
است.  بیشتر  دهند  می  انجام  مراقبت  کار  که  افرادی  تعداد  جمعیت،  میزان  بودن  بزرگتر  دلیل  به  ایتالیا  در 
لهستانی  از  کمتر  از کودک  مراقبت  در  ها  ایتالیایی  که مشارکت  هرچند ساختار جمعیتی سبب شده است 
از  مراقبت  کار  در  بیشــتری  مشــارکت  ها  ایتالیایی  جمعیتی،  ســاختار  بدلیل  بازهم  عوض  در  اما  باشــد،  ها 
ایتالیایی 8  هــای  خانواده  مراقبت  کار  ارزش  دهــد،  مــی  نشــان  همچنین  نتایج  کنند.  مــی  ایفــا  ســالمندان 
اروپایی  دوکشور  در  ها  دستمزد  ازتفاوت  ناشی  بیشتر  افزایش  این  است.  لهستانی  های  ازخانواده  بیشتر  برابر 
های  کار  نسبت  گرفتن  درنظر  با  اما  است.  لهســتان  برابر   5 ایتالیا  در  دستمزدها  متوســط  به طوری که  اســت، 
کار  نسبت  لهستان  در  باشــد.  می  هم  مشــابه  کشــور  هردو  در  خانواده  در  مراقبت  کار  نســبت   ،GDPبه مذکور 

باشد.  می  درصد   5 تا   4.1 ایتالیا  در  و  درصد   4.4 تا   3.7 بین  ای  دامنه  GDPدر  به  مراقبت 
سال  ســپتامبر  در  که  جنوبی  کره  وقت  گذران  پیمایش  داده های  از  اســتفاده  با  تی-هونگ4)2009(  کیم 
می  کره  در  خانگی  مزد  بدون  کار  ارزش  برآورد  به  اســت  شــده  کشــورگردآوری  این  آمارملی  اداره  توســط   1999
نشان  او  نتایج مطالعه  گیرد.  دربرمی  را  باالی 10 سال  پاسخگوی  و 46109  پیمایش 17000 خانوار  این  پردازد. 
درصد   40 تا   30 بین  که  باشد  می  ون5  تریلیون   180 تا   140 بین  کره  در  مزد  بدون  کار  ارزش  مجموع  در  که  داد 
کل  رویکرد  با  بازار  جایگزینی  روش  از  استفاده  با  تریلیون  دهد.140  می  تشــکیل   1999 درســال  را  کره   GDP از 

1. Francavilla, F., et al. 
2. Unpaid Family Care Work
3. Market Replacement and Opportunity Cost
4. Kim Tea-Hong
5. Won
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که  دهد  می  نشان  همچنین  مطالعه  این  نتایج  است.  شده  برآورد  فرصت  هزینه  روش  با  تریلیون   180 و  گرا1 
می  ون  تریلیون  تــا 38  حدود 24  مردان  کار  ارزش  و   150 تــا   120 حدود  زنــان  مــزد  بــدون  کار  اقتصــادی  ارزش 
ارزش  به طوری که  نمایــد؛  می  گزارش  نیز  خانگــی  کار  ابعاد  تفکیک  به  را  خــود  مطالعه  نتایــج  هونــگ  باشــد. 
خانواده  ناتوان  افراد  و  ســالمندان  از  مراقبت  ون،  تریلیون  ســاالنه 18  زنان  توســط  کودک  از  مراقبت  اقتصادی 

باشد.  می  ون  تریلیون   15 کردن  تمیز  و  ون  تریلیون   42 حدود  غذا  تهیه  ون،  میلیارد   400 و  تریلیون   12

سالمندان خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  برآورد  روش 
و  دیگر)لمینگ  چیز  آن  سنجش  روش  و  نحوه  و  است  چیز  یک  کارخانگی  سنجش  اهمیت  پذیرش  و  درک 
خانگی  مزد  بدون  کار  سنجش  نحوه  خصوص  در  مهمی  تکنیکی  و  روشی  مناقشات  اسپلربرگ222:1996(. 
است  مقایسه  قابل  و  عینی  امری  که  پول  اساس  بر  معموال  بازار  عرصه  در  خدمات  و  کاال  تولید  دارد.  وجود 
امر  این  شود.  نمی  پرداخت  آن  بابت  پولی  عموما  نداردو  را  ویژگی  این  کارخانگی  اما  گردد  می  ارزش گذاری 
ای  مجموعه  سر  بر  توافق  و  بوده  پیچیده  روشــهای  نیازمند  خانگی  مزد  بدون  کار  ســنجش  شــود  می  ســبب 
از  که  است  دسترس  در  وقت  گذران  پیمایش  داده های  ایران  گرداند.در  ضروری  را  استانداردها  و  تعاریف  از 
بدین  پرداخت.  ســالمندان  کارخانگی  ارزش  برآورد  به  محور3«  داده  »روش  بکارگیــری  با  توان  مــی  آن  طریــق 
آنان  خانگی  کار  ارزش  و  محاسبه  دهند  می  اختصاص  خانگی  کار  به  سالمندان  که  زمانی  مدت  که  ترتیب 
بازار  جایگزینی  روش  از  پژوهش  این  در  فرصــت4،  هزینه  روش  های  محدودیت  به  توجه  با  گردد.  مــی  بــرآورد 
چالشی  مهمترین  خصوص  این  در  شــود5.  می  اســتفاده  خانگی  مزد  بدون  خدمات  قیمت  اســتخراج  برای 
است،  سالمندان  مزد  بدون  کار  به  مزدی  کار  بازار  در  دستمزدها  دادن  نسبت  دارد  قرار  محقق  روی  پیش  که 

باشد.  داشته  سالمندان  خانگی  مزد  کاربدون  با  را  سنخیت  بیشترین  دستمزد  این  که  نحوی  به 
وقت  گذران  داده های  از  استفاده  با  خانگی  کار  ارزش  برآورد  برای  را  زیر  فرمول   )86 متحد)2003:  ملل 

است: نموده  پیشنهاد 

1. Generalist Market Replacement Method
2. Fleming and Spellerberg
3. Input base

برای  هزینــه فرصت  رویکرد  از  اســتفاده  که  اســت  پرواضح  اســت،  کم  ســالمندان  میان  در  اشــتغال  نــرخ های  کــه  آنجایــی  از   .4
.)8 استانتون2003:  و  گری  دواس،  به  است)نگ.  نامناسب  سالمندان  مزد  کاربدون  ارزش گذاری 

خاص  های  محدودیت  نیز  روش  این  ندارد.  محدودیتی  هیچ  بازار  جایگزینی  روش  که  نیست  معنی  بدین  موضوع  این  البته   .5
کار مزدی است.  بازار  کار بدون مزد خانگی در  یافتن قیمت های معادل  این روش  از محدودیت های مهم  را دارد. یکی  خود 
بدون  کار  با  مرتبط  های  قیمت  به  دستیابی  در  بیشتر  تالش  و  تدابیر  اتخاذ  با  محقق  بازار،  جایگزینی  روش  در  مجموع  در  اما 
روش  این  پذیری  انعطــاف  واقع  در  یابد؛  هزینه فرصت دســت  روش  به  نســبت  دقیقتری  برآورد های  به  تواند  مــی  مــزد خانگــی 

بیشتر است.
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فرمول1(
V=∑ T*W*P

زمان  مدت  متوسط   )Time(T،مزد بدون  کار  ارزش   )Value of unpaid work(V فرمول  این  در  که   
هر  به  مزدی  کار  بازار  در  که  دستمزدی  نرخ  متوســط   )Wage(W نظر،  مورد  فعالیت  به  شــده  داده  اختصاص 
سه  هستند.  فعالیت  یا  کار  آن  درگیر  که  اســت  جمعیتی   )Population(P و  شــود  می  پرداخت  زمانی  واحد 
مدت  متوسط  یا   T.باشد می  اســتخراج  قابل  مختلف  ای  داده  منابع  از  فوق  فرمول  راســت  ســمت  مجهول 
می  اســتخراج  وقت  گذران  پیمایش  از  دهند  می  اختصــاص  خانگی  مزد  بدون  کار  بــه  ســالمندان  زمانیکــه 
پژوهش  این   در  و  شود  می  پرداخت  فعالیت ها  این  از  زمانی  واحد  هر  به  که  است  دسنمزدی  گردد.W،نرخ 
دولت  شــود.  می  اســتفاده  شــود،  می  پرداخت   1388 ســال  در  کارگران  به  بازار  در  که  دســتمزدی  حداقل  از 
در  تومان   1260 حدود  در  که  اســت  نموده  اعالم  ماه  در  تومان   263520  ،1388 ســال  در  را  دســتمزد  حداقل 
مناطق  در  ســال   60 باالی  ســالمندان  نیز  حاضر  پژوهش  مطالعه  مورد  جمعیت  یا   P شــود1.  می  ســاعت  هر 
است.  دسترس  در  ایران  آمار  مرکز  جمعیتی  اطالعات   از  نیز  آن  تعداد  که  است   1388 سال  کشوردر  شهری 
 1 شــماره  فرمول  از  اســتفاده  با  ســالمندان  خانگی  مزد  کاربدون  اقتصادی  ارزش  ســاده،  ضرب  یک  با  اینک 

است.  محاسبه  قابل 

نتایج و  ها  یافته 
)12075خانوار(  ســال   15 باالی  پاســخگوی   33757 وقت  گذران  پیمایش  در  نمونه  افراد  تعداد  مجموع  در 
که  است  کشور  شــهری  نقاط  در  ســاکن  ســال   60 باالی  افراد  تمامی  حاضر  تحقیق  آماری  جامعه  باشــد.  می 
جمعیتی  های  ویژگی  برخی  زیر  جدول  در  شــود.  می  شــامل  را  نفر  وقت3506  گذران  پیمایش  در  آنها  تعداد 

اند. شده  توصیف  افراد  این 
تشــکیل  زنان  را  درصد   47.3 و  مردان  را  ســالمندان  از  درصد   52.7 گردد،  می  مالحظه  کــه  همانطــور   
ســالمندان  عنوان  به  آنان  از  که  دارند  حضور  ســاله   69 تا   60 ســنی  گروه  در  آنان  از  درصد   53.9 دهند.  می 
باالی  نیز  درصد   10.8 و  میانسال(  سال)سالمندان   79-70 سنی  گروه  در  درصد   35.3 شود،  می  یاد  جوان 
در  سالمندان  از  درصد   73.5 شود.  می  برده  نام  سالمند  سالمندان  عنوان  به  آنها  از  که  دارند  سن  سال   80
و  طالق  اثر  در  همسر  بی  درصد   0.9 فوت،  اثر  در  همسر  بی  درصد   25.2 همسر،  دارای  وقت  گذران  پیمایش 
نیاز  کمک  به  ناتوانی  و  معلولیت  سبب  به  سالمندان  از  درصد   6.1 هستند.  نکرده  ازدواج  هرگز  درصد   0.4

نیستند.  اینگونه  مابقی  و  دارند 

است. شده  گرفته  نظر  در  ساعت   8 نیز  روز  در  کاری  ساعات  تعداد  و  روز   26 ماه  در  کاری  روزهای  تعداد   .1
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ایران  وقت  گذران  پیمایش  در  تحقیق  نمونه  جمعیتی  های  ویژگی  از  برخی  جدول 2. 

٢ 
 

   
 درصد  تعداد    ويژگي جمعيتي

 جنس مرد  1849  52,7

  زن  1657  47,3
53,9  1889  69-60  گروه سني 

35,3  1239  79-70  
10,8  378  80+  
73,5  2577   داراي همسر  وضعيت تاهل

25,2  883   همسر در اثر فوت بي

0,9  33   بي همسر در اثر طالق

0,4  13   هرگز ازدواج نكرده

6,1  214   بلي نياز به كمك به سبب 
 93,9 معلوليت و ناتواني 3292   خير

100  3506     كل

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

سال  در  شهری  مناطق  در  کشور  سالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  بخش  این  ادامه  در 
بزرگســاالن(  از  مراقبت  و  کودک  از  مراقبت  داری،  نظر)خانــه  مــورد  گانه   3 فعالیت هــای  تفکیــک   بــه   1388

گردد. می  برآورد 

1388 سال  در  کشور  شهری  مناطق  در  سالمندان  خانه داری  مزد  بدون  کار  ارزش 
مناطق  در   1388 ســال  در  ســالمندان  خانه داری  مزد  کاربدون  اقتصادی  ارزش  که  دهد  می  نشــان  ما  برآورد 
و  مردان  سهم  تومان  تریلیون   1.34 مبلغ  مقدار  این  از  که  باشد  می  تومان  تریلیون  حدود5.2  در  کشور  شهری 
جوان)60- مرد  سالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  باشد.  می  زنان  سهم  تومان  3.85تریلیون 
به طوری که  یابد،  می  کاهش  ســن  کهولت  با  رفته  رفته  که  باشــد  می  تومان  میلیارد   746 از  بیش  ســاله(   69
تومان  میلیارد  حدود 422  ساله(   79-70( مرد  میانسال  سالمندان  خانه داری  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش 
خانه داری  مــزد  بدون  کار  گردد.  مــی  تومان  میلیارد   172 بــر  بالغ  ها(  ســاله   +80( مــرد  ســالمند  ســالمندان  و 
ارزش  مجموع  از  داردکــه  اقتصادی  ارزش  تومــان  میلیــارد  از 2.3  بیــش  ســاله(  جــوان)69-60  زن  ســالمندان 

است. باالتر  سنین  همه  در  مرد  سالمندان  مزد  بدون  کار  اقتصادی 
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کشور شهری  مناطق  در   1388 سال  در  سالمندان  توسط  خانه داری  کار  اقتصادی  ارزش   .3 جدول 

٣ 
 

  
  

گروه 
  سني

  جنس
  زن  مرد

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  جمعيت**

ارزش (به ميليون 
  تومان)***

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  جمعيت**

ارزش (به ميليون 
  تومان)***

69-60  01:31  1،065،748  746،821 
  

04:41  1،101،588 
  

2،378،225 
  

79-70  01:26  635،433 
  

421،976 
  

03:41  676،198 
  

1،143،653 
  

80+  01:24  268،584 
  

172،441 
  

01:58  282،470 
  

254،096 
  

 1،969،765  01:29  كل
  

1،340،837 
  

04:04  2،060،256 
  

3،851،375 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است. شده  اخذ   1388 سال1387و  در  ایران  وقت  گذران  پیمایش  از  که  خانه داری  کار  به  شده  داده  اختصاص  زمان  *متوسط 
است. شده  اخذ  ایران  آمار  مرکز  از   که  سالمند  جمعیت  **تعداد 

از  است.  آمده  بدست  مزدی  کار  بازار  در  فعالیت  این  قیمت  در   ،** ستون  *و  ستون  ضرب  از  که  خانه داری  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ***ارزش 
است. شده  ضرب   365 در  نیز  اقتصادی  ارزش  است،  یکسال  برای  برآوردها  که  آنجایی 

1388 سال  در  کشور  شهری  مناطق  در  سالمندان  توسط  کودک  از  مراقبت  مزد  بدون  کار  ارزش 
مرد  سالمندان  1388توسط  سال  در  کودکان  از  مراقبت  کار  اقتصادی  ارزش  که  است  آن  از  حاکی  ما  برآورد 
جوان،  ســالمندان  توســط  آن  میلیارد   28.8 از  بیش  که  اســت  بوده  تومان  میلیارد   46.7 بر  بالغ  مجموع  در 
شده  خلق  سالمند  ســالمندان  توسط  آن  میلیارد   4.1 از  بیش  و  میانســال  ســالمندان  توســط  میلیارد   13.7
تومان  میلیارد   121 حدود  سال  این  در  زن  ســالمندان  توســط  کودکان  از  مراقبت  کار  اقتصادی  ارزش  اســت. 
میلیارد   121 این  از  باشد.  می  مرد  سالمندان  توسط  شده  انجام  کار  اقتصادی  ارزش  برابر   2.6 که  است  بوده 
زن  ســالمندان  توســط  تومان  میلیارد   35 حدود  جوان،  زن  ســالمندان  توســط  میلیارد   69.2 از  بیــش  تومــان 

است. شده  تولید  سالمندزن  سالمندان  توسط  میلیارد   16 از  بیش  و  میانسال 
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داخلی ناخالص  تولید  از  آن  سهم  و  ایران  در  سالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  برآورد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کشور شهری  مناطق  در   1388 سال  در  سالمندان  توسط  کودک  از  مراقبت  کار  اقتصادی  ارزش   .4 جدول 

٤ 
 

  
  
  

گروه 
  سني

  جنس
  زن  مرد

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  **جمعيت

ارزش (به ميليون 
  ***تومان)

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  **جمعيت

ارزش (به ميليون 
  ***تومان)

69-60  00:04  1،065،748  28،847 
  

00:08  1،101،588 
  

69،258 
  

79-70  00:03  635،433 
  

13،718 
  

00:07  676،198 
  

35،070 
  

80+  00:02  268،584 

  
4،128 

  
00:08  282،470 

  
16،792 

  
 1،969،765  00:03  كل

  
46،789 

  
00:08  2،060،256 

  
121،227 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

است. شده  اخذ   1388 سال1387و  در  ایران  وقت  گذران  پیمایش  از  که  خانه داری  کار  به  شده  داده  اختصاص  زمان  *متوسط 
است. شده  اخذ  ایران  آمار  مرکز  از   که  سالمند  جمعیت  **تعداد 

از  اســت.  آمده  بدســت  مزدی  کار  بازار  در  فعالیت  این  قیمت  در  *و**،  ســتون  ضرب  از  که  کودک  از  مراقبت  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ***ارزش 
است.  شده  ضرب   365 در  نیز  اقتصادی  ارزش  است،  یکسال  برای  برآوردها  که  آنجایی 

1388 سال  در  کشور  شهری  مناطق  در  سالمندان  توسط  بزرگسال  از  مراقبت  مزد  بدون  کار  ارزش 
مراقبت  و  خانه داری  فعالیت های  از   خانواده  در  بزرگسال  از  مراقبت  مزد  بدون  کار  از  ناشی  اقتصادی  ارزش 
ســوم  جایگاه  در  مذکور  فعالیت  دو  به  نســبت  اقتصادی  ارزش  لحــاظ  به  و  باشــد  می  کمتر  بســیار  کــودک  از 
 94.2 زن  ســالمندان  و  میلیارد   59.5 بــر  بالغ  مرد  ســالمندان  مــزد  بــدون  کار  کل  اقتصــادی  ارزش  دارد.  قــرار 
مرد  سالمندان  توسط  بزرگساالن  از  مراقبت  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  باشد.  می  سال  در  تومان  میلیارد 
مرد  میانســال  ســالمندان  برای  جزیی  افزایش  با  میزان  این  که  باشــد  می  تومان  میلیارد   22.5 از  بیش  جوان 
مراقبت  وسیله  به  اقتصادی  ارزش  میلیارد   14.6 نیز  سالمند  مرد  سالمندان  رسد.  می  میلیارد   22.6 رقم  به 
خانواده  در  بزرگساالن  از  مراقبت  امر  در  جوان  زن  سالمندان  اقتصادی  ارزش  نمایند.  می  تولید  بزرگساالن  از 
و  میلیارد   34.7 از  بیش  به  سالمندان  ســن  کهولت  با  رفته  رفته  و  اســت  ســال  در  تومان  میلیارد   50 از  بیش 

رسد. می  سال  در  تومان  میلیارد   7.7 به  نهایت  در 
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ایران جمعیت شناسی  انجمن  نامۀ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کشور شهری  مناطق  در   1388 سال  در  سالمندان  توسط  بزرگساالن  از  مراقبت  کار  اقتصادی  ارزش   .5 جدول 

٥ 
 

  
  
  

گروه 
  سني

  جنس
  زن  مرد

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  جمعيت**

ارزش (به ميليون 
  تومان)***

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  جمعيت**

ارزش (به ميليون 
  تومان)***

69-60  00:03  1،065،748         22،592  
  

00:06  1،101،588 
  

       50،444  
  

79-70  00:05  635،433 
  

       22،651  
  

00:07  676،198 
  

       34،788  
  

80+  00:07  268،584 
  

       14،676  
  

00:04  282،470 
  

         7،750  
  

 1،969،765  00:04  كل
  

       59،527  
  

00:06  2،060،256 
  

       94،208  
  

 
 
 
 
 
  

  
  جنس

  كار بدون مزد خانگي سالمندان اقتصاديارزش 
  جمع  مراقبت از كودكان  مراقبت از بزرگساالن خانه داري 

1،340،83746،78959،527 1،447،153  مرد
3،851،375121،22794،208 4،066،810  زن
5،192،212168،016153،735 5،513،963  كل

  %1,65  %0,05  %0,05  %1,55  (بدون نفت)*GDPنسبت به 
 

است. شده  اخذ   1388 سال1387و  در  ایران  وقت  گذران  پیمایش  از  که  خانه داری  کار  به  شده  داده  اختصاص  زمان  *متوسط 
است. شده  اخذ  ایران  آمار  مرکز  از   که  سالمند  جمعیت  **تعداد 

است.  آمده  بدســت  مزدی  کار  بازار  در  فعالیت  این  قیمت  در  *و**،  ســتون  ضرب  از  که  بزرگســال  از  مراقبت  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ***ارزش 
است.  شده  ضرب   365 در  نیز  اقتصادی  ارزش  است،  یکسال  برای  برآوردها  که  آنجایی  از 

1388 سال  در  کشور  شهری  مناطق  در  سالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  مجموع 
 5.5 حدود  در  دهند  می  انجام  خانواده  در  سالمندان  که  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  مجموع  در 
را   1388 ســال  در  کشــور  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   1.65 رقــم  این  که  اســت  ســال  در  تومــان  تریلیــون 
خانه داری  کار  به  ســالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  از  ای  عمــده  بخش  دهد.  مــی  تشــکیل 
تریلیون   1.3 و  زن  سالمندان  توسط  آن  از  تریلیون   3.8 که  است  سال  در  تریلیون   5.1 بر  بالغ  که  گردد  می  باز 
 0.05 تنها  که  است  میلیارد   168 بزرگساالن  از  مراقبت  کار  ارزش  مجموع  در  است.  شده  خلق  مردان  توسط 
از  مراقبت  مــزد  بدون  کار  اقتصــادی  ارزش  همچنیــن  دهد.  مــی  تشــکیل  را  داخلی  ناخالــص  تولیــد  درصــد 

باشد. می  تومان  میلیارد   153 بر  بالغ  نیز  کودکان 



93 

داخلی ناخالص  تولید  از  آن  سهم  و  ایران  در  سالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  برآورد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1388 سال  در  کشور  شهری  مناطق  در  خانواده  در  سالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  مجموع   .6 جدول 

٥ 
 

  
  
  

گروه 
  سني

  جنس
  زن  مرد

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  جمعيت**

ارزش (به ميليون 
  تومان)***

تعداد   زمان(دقيقه:ساعت)*
  جمعيت**

ارزش (به ميليون 
  تومان)***

69-60  00:03  1،065،748         22،592  
  

00:06  1،101،588 
  

       50،444  
  

79-70  00:05  635،433 
  

       22،651  
  

00:07  676،198 
  

       34،788  
  

80+  00:07  268،584 
  

       14،676  
  

00:04  282،470 
  

         7،750  
  

 1،969،765  00:04  كل
  

       59،527  
  

00:06  2،060،256 
  

       94،208  
  

 
 
 
 
 
  

  
  جنس

  كار بدون مزد خانگي سالمندان اقتصاديارزش 
  جمع  مراقبت از كودكان  مراقبت از بزرگساالن خانه داري 

1،340،83746،78959،527 1،447،153  مرد
3،851،375121،22794،208 4،066،810  زن
5،192،212168،016153،735 5،513،963  كل

  %1,65  %0,05  %0,05  %1,55  (بدون نفت)*GDPنسبت به 
 

است. بوده  تومان  بر334تریلیون  بالغ  کشور  شهری  مناطق  1388در  سال  در  نفت  بدون   GDP ایران)1391(  مرکزآمار  گزارش  *به 

نتیجه گیری
مردم  زندگی  ســبک  فهم  برای  ابزاری  عنوان  به  بیســتم  قرن  ابتدای  در  بار  اولین  برای  وقت  گذران  مطالعات 
تبدیل  ومردان  زنان  خانگی  مزد  بدون  کار  ســنجش  برای  ابزارمهمی  به  چندســال  از  بعد  اما  شــد،  اســتفاده 
یافته  عمومیت  خانگی  مزد  کاربدون  سنجش  برای  وقت  گذران  داده های  بکارگیری  آنکه  رغم  علی  گردید. 
بدون  کار  ســهم  اســت؛  شــده  اســتفاده  خانگی  مزد  بدون  کار  ارزش  برآورد  منظور  به  آن  از  دنیا  سرتاســر  در  و 
نشــان  مقاله  این  از  هدف  اســت.  نبوده  توجه  مورد  چندان  مســتقل  و  مجزا  بصورت  ســالمندان  خانگی  مزد 
این  گیرد،  نمی  قرار  توجه  مورد  و  شده  غفلت  آن  از  همواره  که  است  سالمندان  کار  از  هایی  جنبه  آن  دادن 
خود  جامعه  اجتماعی  و  اقتصــادی  رفاه  در  خانگی  مزد  بدون  کارهای  انجام  بــا  ســالمندان  که  درحالیســت 
اقتصادی کار بدون مزد سالمندان  ارزش  این مقاله میزان  بهبود می بخشند. در  را  آن  و  نمایند  مشارکت می 
ناخالص داخلی محاسبه شده است.  تولید  از  آن  و نسبت  در مناطق شهری کشورمان در سال 1388برآورد 
انجام  خانواده  در  سالمندان  که  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  مجموع  در  که  دهد  می  نشان  نتایج 
داخلی  ناخالص  تولید  از  درصــد   1.65 رقم  این  که  اســت  ســال  در  تومان  تریلیون   5.5 حدود  در  دهنــد  مــی 
خانه داری  کار  به  سالمندان  خانگی  مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  از  ای  عمده  بخش  دهد.  می  تشکیل  را 
تریلیون   1.3 و  زن  سالمندان  توسط  آن  از  تریلیون   3.8 که  است  سال  در  تریلیون   5.1 بر  بالغ  که  گردد  می  باز 
تومان است  بزرگساالن 168 میلیارد  از  مراقبت  کار  ارزش  توسط سالمندان مرد خلق شده است. در مجموع 
مزد  بدون  کار  اقتصادی  ارزش  همچنیــن  دهد.  می  تشــکیل  را  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   0.05 تنهــا  کــه 

باشد. می  تومان  میلیارد   153 بر  بالغ  نیز  کودکان  از  مراقبت 
توسعه  از  آنان  بدون مزد خانگی سالمندان نقش مهمی در نشان دادن سهم  کار  اقتصادی  ارزش  برآورد 
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از حقوق  نموده و حمایت  تغییر  رادستخوش  آنان  و منزلت اجتماعی  اقتصادی  رفاه  تواند  و می  کشور داشته 
ارزش  بــرآورد  که  داشــت  توجه  باید  ببخشــد.  بهبود  جامعه  در  را  آن  ارتقــا  و  ســالمندان  اجتماعــی  و  انســانی 
جامعه  دررفاه  نیز  مزدی  کارغیر  کارمــزدی،  مانند  داردزیرا  زیادی  اهمیت  مزدســالمندان   کاربدون  اقتصــادی 
مزد  بدون  کار  بایستی  اقتصادی  های  شاخص  محاسبات  در  بنابراین  دهد،  می  افزایش  را  آن  و  داشته  سهم 
این  اما  شود،  نمی  دریافت  و  پرداخت  پولی  خانگی  مزد  بدون  کار  برای  چه  اگر  آید.  حساب  به  نیز  خانگی 
تجهیزات  و  انسانی  سرمایه  داردونیازمند  هزینه  خانگی  مزد  بدون  کار  است؛  رایگان  که  نیست  معنی  بدین 

گردد.  ارزش گذاری  بایستی  اقتصادی  کاالی  هر  مانند  بنابراین  باشد،  می 
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