باروری و نابرابریهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت در
خانهداری و بچهداری در بین زوجین شاغل در ایران*
محمود قاضی طباطبایی ،1نادر مهری
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تاریخ دریافت -6931/61/61 :تاریخ پذیرش6931/66/63 :
چکیده

7837ن7833استکنهبنانموننهایمعنرفدرمننا شرن ریکشنور
گذرانوقتایراندرسالهای 

گردآوریردهاست مکدونالددرتئوری«ناهماهنگیبرابنریجنسنیتیبنی ن ادهنایفنردمحنورو
خانوادهمحور»ای ایدهرامطرحمیکندکهبرابریجنسیتیدربیرونازخانهافزایشیافتهاست،امادر
درونخانهای برابریجنسیتیتحقشنیافتهاستونوعیگسسنتبنی سنطوحبرابنریجنسنیتیدر
بیرونازخانهودردرونخانهبهوجودمیآیدنتایجنشانمیدهد،هرچنندزننانرنا ل،کنارمنزدی

کمتریدر ولروزنسبتبههمسرانشانانجاممیدهنند،بنهر ن رنا لبنودن،اوهمچننانمسنئول
داریوبچهداریهستندومردمشارکتکمیدرکارهنای ینرمنزدیدارد بچنهآوریو

کارهایخانه
افزایشباروری،نابرابریجنسیتیدرونخنانوادهراتشندیدمنیکنندوبنرآنمنیافزایند درواقن بنا
افزودهردنتعدادفرزندانوابستهبهجم خانوادهبرمدتزمانیکهزنانرنا لبنهمجمنواکارهنای

خانهوبچهداریاختصاصمیدهندبهمیزانقابلتوج یافزودهمیرودومشارکتک ِروهردرای 
کارها،رکافجنسیتیبزرگیدرای کارهاایجادمیکند حتیبادرنظرگنرفت کنارمنزدیبنازهن 
کهپدرفاقدفرزندوابسته،به ورمتوسطیکساعتو2دقیقنه،


وری

رکافجنسیتیپابرجااست،به
داراییکفرزندوابسته87دقیقهودارایدوفرزندوابسته7،ساعتو71دقیقهدر ولروزکمتراز
همسرشکارمیکند درواق افزایشتعدادفرزندانبهخصوصازفرزننددومبنهبعندجنسنیتیرندن


چهبیشترکارهایبدونمزدخانه

هر
داریوبچهداریرابهدنبالدارد  

کلیدواژگان
فرزندانوابسته،کارخانهداریوبچهداری،نابرابری

زنانهردنکارخانه،
باروری،پیمایشگذرانوقت ،
جنسیتی 
* این مقاله مستخرج از پایاننامة دورة کارشناسی ارشد تحت عنواان«بوارور و نوابرابر سنسو تی در
گذران وقت در ایران» است که در گروه سمع تشناسی دانشکدة علام استمواعی دانشوهاه تاوران بوه
انجام رس ده است.
 .6نایسنده مسئال،دانش ار و مدیرگروه سمع تشناسی دانشهاه تارانsmghazi@ut.ac.ir
 .1دانشجا دکتر ،دانشکده علام استماعی دانشهاه تاران nader.mehri@yahoo.com
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داریراتشدیدمیکنندوبهآندامن منیزننند 

بودنکارهایخانهداریوبچه

کودکانبهاجبارجنسیتی

سال)برمیزاننابرابریهایاجتماعی

هدفازپژوهشحاضربررسیتأثیرتعدادفرزندانوابسته(زیر7
داریوبچهداریاست روشپژوهش،تحلیلثانویةدادههایپیمایش


مبتنیبرجنسیتدرکارهایخانه
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مقدمه
باروریوبچهآوریزنانرا لپیامدهایاجتماعیم میبههمراهداردکهیکیازآنپیامندها
زدنبهنابرابریهایاجتماعیمبتنیبرجنسیتدرکارهنای ینرمنزدی

میتواندافزایشودام 
مانندکارهایخانهداریوبچهداریبارد معموالًدرجوام درحالتوسعهوگاهیتوسعهیافته،
بهدلیلنگرشهاوکلیشههایجنسیتی،خانهداریوبچهداریاموریزناننهتلقنیمنیرنوندو
به ورنانورتهاززنانانتظارمیرودوظایفخانهداریومادریرابهع ندهگرفتنهوآنهنارا
انجامدهند ازسویدیگرمعموالًای کلیشههایجنسیتیبهنحویعملمنیکننندکنهمنردان
کارهایمزدیرابرع دهمیگیرندوعموماًآنهاهستندکهانجامکارهایمزدیرامیپذیرنند
ومسئولیتای قبیلکارهارابرع دهمیگیرند احتمناالًاین ننواتقسنی جنسنیتیرندهدر
کارهایمزدیو یرمزدیدرجوامعیکهدروضعیتاجتماعیواقتصادیزنانتغییریایجناد
نشدهبارد،میتوانددارایکارکردتلقیرود امادرحالحاضردرجوام گونناگونتغیینرات
گستردهایانجامردهاستکهزناندرکانونومرکنزاین تغیینراتقنراردارنندومنزلنتو
موقعیتآناندستخوشتغییرردهاست ایراننیزازای امرمستثنانیستووضعیتزنناندر
نحوقابلمالحظهاینسبتبهسالهایقبلتغییریافتهاست معموالًدرمطالعات
تمامیابعادبه 
مختلفپیامدهایای تغییراتگستردهاجتماعیبررفتارباروریزنانمدنظراسنتوبناروری
درای مطالعاتمعموالًبهعنوانمتغیرتاب درنظرگرفتهمیرود،اماای رابطهرامیتنوانبنه
نحودیگرینیزکاویدوپیامدهایباروریرابرنابرابریهایاجتماعیبررسیکرد 


طرح مسئله
عرصههایمختلفبهخصنوص

تحوالتوتغییراتقابلمالحظهایدر

ایراندرسالهایاخیر

پسازانقالباسالمیدرسال7837تجربهکردهاستکهای تحنوالتبنیشازهنرچینزی
درخصوصوضعیتزناندرجامعهقابلمشاهدهاست به وریکه«درابتدایانقالب،دولنت

عنواننقشهایاصلیزنانتأکیدکنرد»(عبنا رنوازیو

داریوبچهداریبه


اسالمیبرخانه
همکاران)712:2002،و«س قانونیازدواجبرایدختنراناز71بنه2سنالکناهشیافنتو
ایبهمرداندرخصوص القدادهرد»(رادی لن )22:2002،،امناوضنعیتو


امتیازویژه
وریکنهحونورو

پایگاهزناندر ولسالهایاخیردستخوشتحوالتم میردهاستبه
عمومیوبیرونازخانهبسیارچشمگیرودرخورتوجهاسنت 

مشارکتزنانایرانیدرعرصة
32درصندقبنولی
برایمثالدربخشتحصیالتعالیدرسال7877برایاولی باردخترانبا 
ها،نسبتبیشتریازورودیبهدانشگاههارابهخوداختصناصدادنند حونورپررن 


دانشگاه
13درصند
وریکنهدرکنکنور ،7831

هادرسالهایبعدنیزرردیافتبه


دختراندردانشگاه
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میدادند زنانهمچنی درسنالهنایاخینرنینزسن قابنل
پذیرفتهردگانرادخترانتشکیل 

درخصنوصسن 
توج یازارتغالدرکارمزدیرابنهخنوداختصناصدادهانند،هنرچنند 
زنیهاوبرآوردهایمختلفیوجوددارد عباسیروازی
مشارکتزناندربازارکارمزدیگمانه 

وهمکاران()2002معتقدند،افزایشسطوحتحصیلیزناندرآموزشعالیبامیزانمشنارکت
73درصدبناقیمانندهبنود(ص
آناندربازارکارهمسونبودوارتغالزناندرسال2000زیر 
درخصنوصناهمسنوبنودنمینزانتحصنیالتزننانو
 )712بهر ای بایدتوجهدارتکه 
مشارکتآناندرکارمزدیدرایرانتردیدهنایفراواننیوجنودداردوبسنتهبنهاینکنهمنبن 
آمارهایاستفادهردهدرارزیابیمشارکتزناندرکارمزدیچهبارند،برآوردهنابنایکندیگر
متفاوتاند برایمثالآمارهایرسمیمانندسررماریهاعموماًسطحررکتزننانایراننیدر
میکنند م رانگیزکارمعتقنداسنتعنواملیماننند
هایاقتصادیرابسیارپایی گزارش 


فعالیت
تر ازمالیات،نگاهمردانهبهمشا لوکاراقتصادیزنانونادیدهانگارت آنهناهن توسنط
رودآنچهبهعنوانارتغالزنانثبتوگزارشرده

زنانوه توسطمأمورانآمارگیرمنجر 
می
استبدونتردیدکمترازواقعیتبارد(کار )777:7832،اخیراًاقتصاددانانایرانی(م رگنانو
دیگران)7820،دربررسیتحوالتارتغالزناندرایرانبااستفادهازمجموعنهرناخ هنای
توسعةج انیکهتوسطبانکج انیفراه ردهاست،آماروا العناتننر هنایمشنارکت
کردهاند نتایج
زناندرنیرویکاررابرایایران،منطقةمنا(7)MENAودنیااستخراجوبرآورد 

میدهد،کشورایرانبارردیسری درافزایشس زناندرارنتغالمواجنهبنوده
آنهانشان 

72درصددرسال7233به22/3درصنددرسنال
وریکهای س درایرانازرق  /8

است به
88درصننددرسننال2003افننزایشیافتننهودراینن سننالبننهمتوسننطج ننانی
7223و /3
20درصدنزدیکردهاست منانیزهرچندراهدرردفزایندهایدرزمینةحوورزناندر
یعنی 
عرصههایاقتصادیبودهاست،ای رردقابلمقایسهبارردچش گیرایراننیسنت بننابرای ،

نتایجحاکیازآنسنتکنه نیدودهنه(7233ن)2003سناختارهایاقتصنادی،اجتمناعیو
درعرصههایاقتصادیبودهاست 

فرهنگیکشورراهدافرایشمشارکتزنان
دردانشگاههاومشارکتبیشنترآنناندربنازارکنار

ابتداییتری پیامدافزایشحوورزنان


مزدیکاهشباروریوبچهآوریزنانایرانیدرسالهایاخیربودهاست موضوعیکهبخش
عمدهایازمطالعاتوتحقیقاتخودرابهخودجل،کردهاستودرآنعموماًنتیجهگرفتنه
میرودکهبی کارمزدیزنانورفتارباروریآنانرابطةمنفنیایوجنوددارد ظناهراًچننی 
استداللیبهلحاظنظریرنگفتآورودورازذهن بنهنظنرنمنیرسند؛کنارمنزدیزننانو
بچهآوریاموریناهمگوناندکهزنانرابامحدودیتدرمنناب کمینابنظینرزمنانواننر ی

1. Middle East and North Africa
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میتواندبنازدارد(
مواجهکردهاستوآنانراازدارت بچةبیشتر 

Matysiak and Mynarska,

عنوانمتغیریاثرگذاربروضعیتاجتمناعیزننانبنهخصنوص


اماپیامدهایباروریبه
 )2009
زنانرا ل،کمترموردتوجهپژوهشگرانبودهاسنت معمنوالًاززننانرنا لانتظنارمنیرود
عالوهبرکارهایمزدی،کارهایخاننهداریوبچنهداریرانینزانجنامدهنندوکنارمنزدیو
یرمزدیراباه ترکی،کنند باروریوافزایشفرزندآوریازینکسنووزناننهتلقنیرندن
کارهایبدونمزدخانگیازسویدیگرسب،میرود،برنوعینابرابریجنسنیتیدرکارهنای

داریوبچه داریدرداخلخنانوادهدامن زدهرندهوزننانرنا لرابناتعنار نقنش

خانه
بیشتریمواجهکند افزایشنابرابریجنسیتیناریازتعدادفرزندانپیامدهاییمنفیبرایزنان
را لبهدنبالدارد،به وریکهفشارهایروانی،استر واضطرابوسقطجنی ازپیامدهای
احتمالیآنمیتواندتلقیرود 

درایراننیزعموماًمطالعات،تأثیرارتغالزناندرکارمنزدیبنربناروریرامندنظرقنرار
میدهندوباروریمعموالًتابعیازتغییراتگستردةاجتماعیناقتصنادیزنناندرنظنرگرفتنه
میرود درای مقالهبرخالفمطالعاتقبلی،تنأثیربناروریزننانرنا لبنرجنسنیتیرندن
کارهای یرمزدیبی زوجی را لبررسیمیرود بهعبارتدیگنرهندفازمطالعنةحاضنر
بررسینحوةتقسی کاردرخانهبی زوجی را لدرایرانبرحسن،تعندادفرزنندانوابسنته
(زیر7سال)استودرای راستابهای سؤالپاسخخواهی دادکهآیاافزایشتعدادفرزنندان
وابسته(زیر7سال)،جنسنیتیرندندرکارهنایخاننهداریوبچنهداریراتشندیدمنیکنند 
مشارکتمرداندرای امورباافزایشتعدادفرزندانبهچهنحوتغییرمیکند  

پیشینة تحقیق
میدهدکهزناناسنترالیاییفنار ازتعندادفرزنندان،زمنان
نتایجپژوهشرایت()2007نشان 
بسیاربیشترینسبتبهمردانبهکارخانهداریاختصاصمنیدهنندوبناافنزودهرندنتعنداد
میرود مرداناسترالیاییتن اباافنزودهرندن
فرزندانبرمیزانساعاتکارِخانگیآنهاافزوده 
یکفرزند(افزایشتعدادفرزندانازصفربهیک)استکهبرمینانگی ِهفتگنیسناعاتکنار
وباافزودهردنبچةدوموسومسناعاتکنار

خانگیآنها8ساعتو7دقیقهافزودهمیرود

خانگیمردتغییرچندانینمیکند بهعبارتدیگرباافنزودهرندنتعندادکودکناندرخنانواده،

حالیکنهاین مینزانبنرای
رود،در 

میانگی ساعاتکارخانگیزنانبهمیزانزیادیافزوده 
می
دهدکهباافزودهردنتعدادفرزندانباراصنلی

مردانتغییرچندانینمیکند ای نتایجنشان 
می

میافتد رایتدرادامةمقالهاشبهبررسیساعاتودقایقیکه
مسئولیتکارِخانهبردوشزن 
میپنردازد نتنایجنشنانمنیدهند،بنا
میدهند ،
زنانومردانبهمراقبتازفرزنداناختصاص 

قاضیوهمکاران /بارور و نابرابر ها استماعی مبتنی بر39...

افزودهردنتعدادفرزندان،میانگی ساعاتاختصاصدادهردهبهبچنهداریتوسنطزنناننینز

،
،افزودهردنِفرزنددیگرسنب 

کهدرخانوادههاییکهیکفرزنددارند


وری
میرود،به
افزوده 
حالیکهای مینزان
در 
میرودکهزنانحدود1ساعتو77دقیقهبرساعاتبچهداریبیفزایند ،

برایمردانتن ا78دقیقهاست باافزودهردنیککودکدیگربهجم خانواده،زنانحدود2
حالیکهای میزانبرایمرد
دهنددر 

ساعتو80دقیقهزمانبیشتریبهبچهداریاختصاص 
می
براسا پنژوهش
میرسد  
نهتن اافزایشنمییابدبلکهکاهشیافتهواز72:07به73:87دقیقه 

میتوانگفت،باروریپایی دراسنترالیابنهدلینلعوامنل
پاوالرایتودریکجم بندیکلی 
میکندکهمدتزمانبیشتریرابنهکنار
اجتماعیر دادهاستکهای عواملزنانراتشویش 
درواق بارکاراضافیدرکنارخاننهداری
مزدیاختصاصدهندوازتعدادفرزندانشانبکاهند  
ی
میرودامابرایمردتقریباًثابتبناق 
داریباافزودهردنتعدادفرزندانبرایزناضافه 


وبچه
میماند 

ابرابریهایجنسیتیدرگنذرانوقنت»

)درمطالعهایباعنوان«ن

مکگینیتیوراسل(2003
بهمطالعةالگوهایگذرانوقتمیانزنانومردانرا لو یررا لایرلندیدردوحوزةکار
خانگیوکاربیرونازخانهپرداختند آنهاازدادههایپیمایشگنذرانوقنتایرلننددرسنال
2003استفادهکردندکهنمونةمعرفیباحج 100خانواده(یا7032نفر)رارناملمنیرنود
نتایجای مطالعهنشانمیدهدکهمردانایرلندینسبتبهزنانای کشوربه ورمیانگی زمان
درحنالیکنهزننانبخنش
بسیاربیشتریدررغلهایبامزدیادرازایمنزدسنیریمنیکننند ،

عمدهایاززمانخودرابهبچهداریوخانهداریکهجنز کارهنایبنیمنزدتلقنیمنیرنود،

میدهند هرچندممک استکنهمنردانایرلنندیسناعاتیرابنهکارهنایخاننهو
اختصاص 
مراقبتازکودکاختصاصدهنداماالگویمشنارکتآننانبنازننانایرلنندیمتفناوتاسنت 

درخصوصبچهداریمرداناحتمالبیشتریداردکهدرگینرمراقبنتععا فی/اجتمناعی7رنون د


ص
حالیکهقسمتعمدةمراقبتزنانبهصورتمراقبت/نظنارت2فیزیکنیاسنت درخصنو 
در 

نیززنانزمانبسیاربیشتریرابهوظایفخانگیمانندتمیزکردن،آرنیزیوخریند

خانهداری
حالیکهالگویمشارکتمرداندرامورخانهداریمتفاوتاستوبیشنتر
دهنددر 

اختصاص 
می
درمجموا،نتایجای مطالعهنشانمیدهدکهتوزی کار
معطوفبهتعمیراتوبا بانیمیرود  
بهر آنکنه
مزدیو یرمزدیبهمیزانقابلتوج یبی مردانوزناندرایرلندمتفاوتاست  
میپیوندند،تقسی جنسیتیردةکارخانههمچننانپنا
زنانبیشازپیشبهکارمزدیدرایرلند 
ص
برجاست ای موضواممک اسنتبنهدلینلرنکافیبارندکنهبنی نگنرشهنادرخصنو 
1. Social/emotional
2. Care/supervision
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خانهداریوافزایشسری درگرایشزنانبهکارمنزدیوجنوددارد همچننی راسنلومنک
میروند؛بدی معنیکهاثرکودکنان
اجبارمنجربهجنسیتیردنزمان 

گینیتیمعتقدندکودکان 
به
سب،میرودکارخانگیزننان

برنحوةگذرانوقتزنانبیشترازمرداناست دارت کودکان
میدهد،بیشتررود 
ازمردانفار ازاینکهزنچهساعاتیرابهکاربیرونازخانهاختصاص 

تئوری «ناهماهنگی برابری جنسیتی بین نهادهای فردمحور و خانواده محورِ مک دونالد»
مننکدونالنند()2000درتئننوری«ناهمنناهنگیبرابننریجنسننیتیبننی ن ادهننایفننردمحننورو
خانوادهمحور»استداللمیکندکه«در ولقرنبیست انقالبیدرسنطوحبرابنریجنسنیتیدر
ن ادهایفردمحوردرکشورهایپیشرفتهر دادهاست ای قرنازنقطنهایکنهزننانمنزلتنی
دونپایهدرن ادهایفردمحورمانندتحصیالترسنمیوارنتغالدربنازاردارنتندآ نازوبنا
سطوحبسیارباالییازبرابریجنسیتیفراگیردرای ن ادهاپایانیافت سطوحباالیبرابریکه
توسطزنانبهعنوانافرادکس،ردهبودباسطوحپایی برابریزناندرن ادهایخانوادهمحور
ترکی،رد اززنان،بهر کس،تحصیالتباالومشارکتدرکارمزدیانتظنارمنیرودکنه
هایشانرابهعنوانمنادرانیناهمسنراننینزایفناکننند»( )McDonald 2000a: 437-438


نقش
درواق برابریجنسیتیدربیرونازخانهلزوماًبابرابریجنسیتیدردرونخانهدنبالنشندهو
نوعیگسستدربرابریجنسیتیدربیرونازخانهودردرونخانهبهوجودآمدهاست زننان
حوورگسنتردهایدردانشنگاه هناوبنازارکناردارنند(برابنریجنسنیتیدرسنطحن ادهنای
فردمحور)،اماهمچنانمسئولوظایفوامورمربوطبنهکارهنایخاننهداریوبچنهدارینینز
هستند درواق برابریجنسیتیدربیرونازخانهبناننابرابریجنسنیتیدرامنورخاننهداریو
بچهداریمالزموهمراهردهاست افزایشباروریمنجنربنهافنزایشاین گسسنترندهو
نابرابریجنسیتیدردرونخانوادهرادام میزند درواق افزایشتعندادفرزنندانازینکسنو
داریوبچهداریزنانرا لافزودهرودوازسویدیگنر


رود،برمیزانکارهایخانه
سب،می
رود،بخشعمدهایازافزایشدرکارهای یرمزدی

عدممشارکتروهردرای امورمنجرمی
بردوشزنانرا لقرارگیرد درواق افزایشدرتعدادفرزندانبرنابرابریجنسنیتیدرامنور
خانهداریوبچهداریدام میزندوجنسیتیردنهرچهبیشترکارهای یرمنزدیرابنهدنبنال
7837ن7833برایمنا شرن ریکشنور
دارد درحالحاضردادةپیمایشگذرانوقتدرسال 
توسطمرکزآمارایرانگردآوریردهودردستر است بادادههنایپیمنایشگنذرانوقنت
میتوانمیزانبرابرییانابرابریجنسیتیدرکارهایخانهداریوبچهداریرابرایزنانرا ل
وروهرانرا لآنهاراباافزودهردنتعدادفرزندانوابسته(زیر7سنال)بنهجمن خنانواده
بررسیکرد درواق بهای سؤالپاسخدادهمیرودکهچهمیزانبنرمینزانکنارخاننهداریو
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بچهداریزن/مادرباافزودهردنتعدادفرزندانوابستهافزودهمیرود آیاباافزودهردنتعنداد
داریتغییریمیکند  


داریوبچه

فرزندانوابسته،میزانمشارکتروهر/پدردرکارخانه

مالحظات روشی و دادههای تحقیق
درای پژوهشازتحلیلثانویه1دادةگذرانوقتاستفادهردهاسنت این پیمنایشدرنقناط
درپیودرچ ارفصلمتمادیتوسطمرکزآماراینراناجنرارنده
ر ریکشوردردوسالپی 
رادربرمیگینرد و

استکهدرسال،7837آذرواسفندماهودرسال،7833خردادور ریور
ش
رفتهدرآنروشنمونهگیریاحتمنالیاسنت جامعنةآمناریپنژوه 

گیریبه 
کار


روشنمونه
حاضرتمامیزوجی فاقدکودکویادارایکودکوابسته(زیر7سال)ساک درنقاطرن ری
2

کشوراست ،بنابرای ،درای مقالهتمامیخانواریکهدرنمونةپیمایشگذرانوقنتحونور
دارتهاند،بررسینمیروند برایدستیابیبهخانوادههایموردنظرپنژوهشحاضنر،نینازبنه
ربننالکننردنخانوارهننایبررسننیرنندهدرپیمننایشگننذرانوقننتاسننت درمطالعنةحاضننر
اندکهویژگیهایزیررادارتهبارند :


هاییگزینشرده

خانواده
درآنهنا
میکنند؛خانوارهناییکنهوضن زنارنوییزوجنی  
 7زوجینیکهباه زندگی 
اثرفوت،بیهمسربراثر القوهرگزازدواجنکردهذکنررندهاسنت،ازمطالعنه

بیهمسربر

یکهدرآنهاه زنوه مردرنا لبارنند 8،زوجنی فاقند

میروند 2،زوجین
کنارگذارته 
فرزندویافرزندزیر7سالدارتهبارند درن ایتبااعمالپروسة ربالگریحج نموننهبنه
خانوادهمتشکلازمردانوهمسرانآنهاویا122نفررسید 

877

یافتههای تحقیق
درای پژوهشتمرکزمارویکنارِبندونمنزدماننندخاننهداریوبچنهداریزننانرنا لو
براینشاندادنرنکاف

همسرانآنهابرحس،تعدادفرزندانوابسته(زیر7سال)خواهدبود 
1. Secondary analysis

 .1در ادب ات سمع تشناسی ب ن خاناار و خانااده تمایز قایل میشاند .موراد از خواناار گروهوی از افوراد
است که با هم زندگی می کنند و لزوماً خایشاوند ن ستند .حال آنکه خانااده واحد خایشواوند اسوت
که دستکم از زن و شواهر و فرزنودان آنوان تشوک ل مویشواد تتاف و  .)1:6994 ،بنوابراین ،واحود
نمانه گ ر مرکز آمار در پ مایش گذران وقت خاناار است ،اما از آنجایی که یکی از مع ارها گزینش
خاناارها پ مایش گذران وقت در پژوهش حاضر «زوس ن» است ،درنت جوه واحود تحل ول در مقالوة
حاضر خانااده است .
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ردهدرفعالیتهایمذکور،زمانسنیریرندهتوسنطزوجنی 


ماناختصاصداده
جنسیتیدرز
را لبهصورتساعتودقیقهبهتفکیکتعدادفرزنندانوابسنتهدرخنانوادهمحاسنبهرنده،
ردهتوسطزناناززمانسیریردةمردانک ردهاست تفناوتهنای


سیسمدتزمانسیری
دستآمدهرکافجنسیتیدرگذرانوقتدرفعالیتمنوردنظررادر نولینکرنبانهروز
به 
نشانمیدهند برایبررسیدقیشترموضواموردنظرپژوهش،صرفاًبهجندولهنایتوصنیفی
بسندهنشدهوباتحلیلهایآماریرابطةتعدادفرزندانوابستهومیزانکارخانگیوبچنهداری

مادرنیزبررسیردهاست 

یافتههای توصیفی :توزیع ویژگیهای اجتماعیـ جمعیتی نمونة تحقیق به تفکیک جنس
گروههایسنیمتنوعیرااز20سالوکمترازآن(صفرموردبنرای
دامنةسنینمونةپژوهش 
مردانو7مورد2/8،درصدبرایزنان)تا70سالوبناالترازآن(2منورد7/8،درصندبنرای
میگینرد بنرایمنردانبیشنتری تعندادنموننة
نان)رادربر 

مردانو2مورد0/1،درصدبرایز
37درصد)وبرایزناننینزمربنوط
پژوهشمربوطبهگروهسنی80ن82سالبا773مورد( /2
23درصد)است 
بههمی گروهسنیبا732مورد( /2
ازنظرمدرکتحصیلی،ه برایمردانوه برایزنانبیشتری فراوانیمربوطبهمندرک
27درصدزناناین مندرکدانشنگاهیرا
87درصدازمردانو /7
وریکه /3

لیسانساست ،به
دارند 
ازآنجاییکهزنانومردانبررسیردهدرای مقالههمسریکدیگرهستند،بنابرای ،توزی 
فراوانیودرصدیتعدادفرزندانوابسته(زیر7سال)برایزنانومنردانمشنابههن هسنتند 
وریکهتعداد27خانوادهفاقدفرزندند777،خانوادهیکفرزنندوابسنتهو28خنانوادهدو

به
فرزندوابستهدارند 

جدول .1توزیع نمونه برحسب ویژگیهای جمعیتیـ اجتماعی به تفکیک جنس

متغیر 
س

مدرکتحصیلی


ارزش 

زنان 

مردان 
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کمتراز20سال 

0

0

7

2.8

20تا22ساله 

71

22/2

721

20/3

80تا82ساله

773

37/2

732

23/2

20تا22ساله

22

78/3

73

2/3

30تا32ساله

7

2/8

7

2/8

10تا12ساله

2

7/8

2

0/1

70وبیشتر

2

7/8

2

0/1

سوادآموزیو یررسمی

0

0

8

7
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ادامه جدول .1توزیع نمونه برحسب ویژگیهای جمعیتیـ اجتماعی به تفکیک جنس
ابتدایی

82

راهنمایی

83

متوسطهودییل

18

20/7

پیشدانشگاهی


77

3/1

27

فوقدییل


82

77/7

28

72/8

لیسانس

21

87/3

728

27/7

فوقلیسانسودکتری

23

2/2

77

8/7

تعدادفرزندانوابسته

فاقدفرزندوابسته

27

87/2

27

87/2

(زیر7سال)

داراییکفرزندوابسته

777

33

777

33

دارایدوفرزندوابسته

28

78/3

28

78/3

877

700

877

700

جم

77/3

71

3/8

73

1

70/3

23

73
7

مقایسة ساعات اختصاص دادهشده به کارِ خانهداری توسط زن و شوهر شـاغل برحسـ
تعداد فرزند وابسته (زیر  7سال) در خانواده
ص
مردرا لبدونفرزندبه ورمتوسطروزانه7ساعتو7دقیقهبهکنارخاننهداریاختصنا 
میدهدکهدرمقایسهباهمسررا لاو2،ساعتو20دقیقهکمتراسنتدرواقن زنرنا ل

فاقدفرزندوابستهبه ورمتوسطروزانه8سناعتو27دقیقنهبنهکنارخاننهداریاختصناص

باافزودهردنیکفرزندوابستهبهجم خانواده،پدرحندود7دقیقنهبیشنتربنهکنار

میدهد 
خانهداریمیپردازدوبه ورمتوسطروزانه7ساعتو72دقیقهبهآناختصاصمیدهد،امنا
بهمدتزمانکارخانگیِمادر22دقیقهافزودهمیرنودومنادردارایینکفرزنندوابسنته2

ساعتو87دقیقهبیشترازپدرکارمیکند باافزودهردنفرزندوابستهدیگربهجم خنانواده
(افزایشتعدادفرزندانوابستهازیکفرزندبهدوفرزند)،برمیزانکارخانهداریزوجنی نینز

افزودهمیرود ای افزایشبرایپدر71دقیقهدرروزوبرایمادرتن ا1دقیقهدرروزاسنت 
درای بعدازخانواده،پدربه ورمتوسطروزانه07:80ومنادر08:37دقیقنهکنارخاننهداری
انجاممیدهد 
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جدول .2توزیع تعداد ساعات اختصاص دادهشده به کار خانهداری توسط زن و شوهرشاغل براساس تعداد
فرزندان وابسته
تعدادفرزند
وابسته 


ردهبهخانهداریتوسطزنوروهررا ل

میانگی روزانةساعاتاختصاصداده
زن 

تفاوت 

مرد 
دقیقه:ساعت

دقیقه:ساعت 

دقیقه:ساعت 

فاقدفرزند 

07:07

08:27

 02:20

7

07:72

08:37

02:87

2

07:80

08:37

02:27

میانگی کل 

07:72

08:22

02:80



مقایسة ساعات اختصاص دادهشده به کار بچهداری توسط زن و شـوهر شـاغل برحسـ
تعداد فرزند وابسته (زیر  7سال) در خانواده
باافزودهردنتعدادفرزندانوابستهبهجم خانواده،برمدتزمانیکهمردوهمسررنا لاو

میدهند،به ورمتناوبافزودهمیرود به وریکهپدریکنهینک
بهکاربچهداریاختصاص 
فرزندوابستهداردبه ورمتوسطروزانه22دقیقهوهمسنراو7سناعتو71دقیقنهبنهکنار
بچهداریاختصاصمیدهند بااضافهردنفرزندوابستةدیگربهجمن خنانواده،پندرتن نا3
دقیقهبیشترازقبلکاربچهداریمیکندوبه ورمتوسط80دقیقهبهآناختصاصمیدهد اما
وضعیتبرایمادربهگونةدیگریاست،به وریکهباافزودهردنفرزندوابستهدومبنهجمن 
خانوادهبهمدتزمانکاربچهداریمادر82دقیقهافزودهمیرنودوبنه07:23دقیقنهدرروز
میرسدکه7ساعتو73دقیقهبیشترازروهراوست 

جدول .3توزیع تعداد ساعات اختصاص دادهشده به کار بچهداری توسط مادر و پدرشاغل براساس
تعداد فرزندان وابسته
تعدادفرزند
وابسته 

میانگی روزانهساعاتاختصاصداده ردهبهمراقبتازبچهتوسطمردوزنرا ل
مرد 

زن 

تفاوت 

دقیقه:ساعت

دقیقه:ساعت 

دقیقه:ساعت 

فاقدفرزند 

00:00

 00:00

 00:00

7

00:22

07:71

00:32

2

00:80

07:23

07:73

میانگی کل 

00:71

00:31

00:20
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میانگین روزانة ساعات اختصاص دادهشده بـه کـار مـ دی توسـط زن و شـوهر شـاغل
برحس

تعداد فرزند وابسته (زیر  7سال) در خانواده

در خصنوصکارهنایبندونمنزدخنانگی،زنننانهمنوارهدرتمنامیابعنادخنانوادهبیشننتراز

همسرانشانکارمیکنند،امادرخصوصکارمزدیوضعیتکنامالًبنرعکنساسنتومنردان
بیشتراززنانبهکارمزدیمیپردازند زنانرا لفاقدفرزنند3،سناعتو37دقیقنهبنهکنار

میرودکهآنانبرایجبرانزمانو
میدهندودارت یککودکوابستهسب ،
مزدیاختصاص 
کاهشفشارناریازاضافهردنفرزندوابستهبهجم خانواده،ازمدتزمانکارمنزدیخنود

وریکهمادررا لیکهیکفرزندوابستهدارد2ساعتو82دقیقهبهکنارمنزدی

بکاهند،به
اختصاصمیدهدومادرانرا لیکهدوفرزندزیر7سالدارند2،ساعتو20دقیقهبنهآن
چندکهباافزودهردنفرزندوابستةدومبنهجمن خنانوادهمینزانکنار

میدهند هر
اختصاص 
مییابد،اماای کاهشقابلمقایسهبازمانیکهیکفرزنندوابسنتهبنه
مزدیبرایمادرکاهش 
میرود،نیست تغییروضعیتازصفرفرزندبهیکفرزندوابسنته،منجنر
جم خانوادهافزوده 
دقیقهایدرکارمزدیمادرمنیرنوددرحنالیکنهتغیینروضنعیتاز
بهکاهش7ساعتو 72
دقیقهایدرکارمنزدیمنیرنود دراینجنا
تکفرزندیبهدوفرزندی،تن امنجربهکاهش 72

متغیرهایدیگریمانندکمکونگ داریفرزنداولازفرزنددومویناکمنکهناییکنهمنادر
میدارد،منیتوانندوجنوددارنته
ممک استازن ادهایمراقبتیرسمیو یررسمیدریافت 
بارد الگویتغییراتکارمزدیمردبرخالفزنهموارهکاهشینیستوباافزودهردنینک
فرزندوابستهبهجم خانواده،ابتداافزایشوسیسباافزودهردنفرزنندوابسنتهدومکناهش
مییابد درمجموا،مادررا لروزانهبه ورمتوسط2ساعتو20دقیقهکمترازپندررنا ل
بهکارمزدیاختصاصمیدهد 


جدول .4توزیع تعداد ساعات اختصاص دادهشده به کار مزدی توسط زن و شوهر شاغل براساس تعداد
فرزندان
رتبةفرزند 

دادهردهبهکارمزدی 
روزانهساعاتاختصاص 

میانگی 
مردان 

زنان 

تفاوت 

دقیقه:ساعت 

دقیقه:ساعت 

دقیقه:ساعت 

فاقدفرزند 

07:03

03:37

-07:77

7

07:21

02:82

-02:32

2

01:23

02:20

-02:23

میانگی کل 

07:73

02:33

-02:20
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مقایسة ساعات اختصاص دادهشده به مجموع کار خانهداری ،بچهداری و مـ دی توسـط
زن و شوهر شاغل برحس

تعداد فرزند وابسته (زیر  7سال) در خانواده

هموارهباافزودهردنبرتعدادفرزندانوابستهبهجم خانوادهمردمدتزمانکمترینسنبت
داریوبچهداریاختصناصمنیدهند،امنا


بههمسرشدرتمامیابعادخانوادهبهکارهایخانه
میزانکارمزدیاوهموارهبیشترازهمسراوسنت دراین بخنشبنهاین سنؤالپاسنخداده
میرودکهمردانوهمسرانرا لآنهادرمجمواوباافنزایشتعندادفرزنندانوابسنتهچنه
مزدیانجاممیدهند همان ورکهدرجدولزیرنیزمالحظهمنیرنود،

میزانکارمزدیو یر
باافزودهردنتعدادفرزندانوابستهبهجم خانواده،برمجموامیزانکارخانهداری،بچهداری
ومزدیمادررا لنیزافزودهمیروداماای میزانکاربرایپدرابتداافزایشوسیسکناهش
مییابد پدرفاقدفرزندوابسته،به ورمتوسطیکساعتو2دقیقه،داراییکفرزندوابسنته
87دقیقهودارایدوفرزندوابسته7،ساعتو71دقیقهدر ولروزکمتنرازهمسنرشکنار
میکند مردفاقدفرزنددرمجموا3ساعتو27دقیقهکارمنیکنند،درحنالیکنههمسنراو2
ساعتو28دقیقهدر ولروزبهکارهایمزدیو یرمزدیاختصاصمیدهد باافزودهردن
یکفرزندوابستهبهجم خانواده،پدرحندود2سناعتومنادر2سناعتو82دقیقنهکنار
کندودرن ایتچنانچهدوفرزندوابستهدرخانوادهحووردارنتهبارنندرنکافجنسنیتی

می
بی مردوهمسراوبهحداکثرمیزانخودیعننی7سناعتو71دقیقنهدر نولروزافنزایش
مییابد 


جدول .5توزیع تعداد ساعات اختصاص دادهشده به مجموع کار خانهداری ،بچهداری و مزدی
توسط زن و شوهر شاغل
تعدادفرزند
وابسته 


داریوبچهداری 


ردهبهمجمواکارمزدی،خانه
میانگی روزانةساعاتاختصاصداده
مرد 

زن 

تفاوت 

دقیقه:ساعت

دقیقه:ساعت 

دقیقه:ساعت 

فاقدفرزند 

03:27

02:28

07:02

7

02:02

02:82

00:87

2

03:22

70:03

07:71

میانگی کل 

 03:27

02:83

 00:37
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بررسی تأثیرتعداد فرزندان وابسته (زیر  7سال) بر می ان کـار خانـهداری ،بچـهداری و
م دی مرد و همسر شاغل او در خانواده
داری،بچهداری


کارخانه
درای بخشبهبررسیتأثیرتعدادفرزندانوابستهدرخانوادهبرمیزان
ومزدیتوسطزوجی را لپرداختهمیرود برایبررسیمعناداریرابطةمتغیرهایموردنظر
ازتحلیلواریانسیکطرفه7وبرایبررسیردترابطهنیزازاندازةاثراعتا2استفادهردهاسنت

(جدول )1

داریوبچهداریمرد


ارمزدی،خانه
جدول 1بررسیتأثیرتعدادفرزندانوابستهبرمیزانک
وهمسررا لاودرخانواده 
مدل 

متغیرمستقل 



متغیروابسته 

مقدارF

ردترابطه(درصد) 
معناداری 
Eta-Square
 0/7
 0/813

تعدادفرزندان

میزانکارخانهداری 


 7/072

مردان/پدرانرا ل  وابسته(زیر7

میزانکاربچهداری 


 3/722

 0/000

3

سال) 

میزانکارمزدی 

 0/128

 0/307

 0/2















تعدادفرزندان

میزانکارخانهداری 


 7/27

 0/222

 0/3



وابسته(زیر7

میزانکاربچهداری 


 82

 0/000

 20

زنان/مادرانرا ل 

سال) 

میزانکارمزدی 

 2/22

 0/072

8


نتایجتحلیلهایآمارینشانمیدهدکنهمینزانکنارخاننهداریمرد/پندررنا لتفناوت

معناداریبرحس،تعدادفرزندانوابسنتهنمنیکنندوتغیینراتدرتعندادفرزنندانوابسنتهدر
خانوادهبهلحاظآمناریتغیینرمعنناداریدرمینزانکنارخاننهداریمرد/پندرخنانوادهنندارد
(Sig=0/812و )F=7/072اماتغییردرتعدادفرزندانوابستهمیزانکاربچنهداریپندررابنه
رزمعناداریتحتتأثیرقرارمیدهدو3درصندازوارینانسآنراتبینی منیکنند(Eta-=3
SquareوSig=0/000و )F=3/722میزانکارمزدیآناننیزهمانندکارخانهداریبناتغیینر
درتعدادفرزندانوابستهتفاوتمعنادارینمیکندوتغییراتایجادردهدرای خصوصناری
ازرانسوتصادفاست 
میدهدکهتعدادفرزندانوابستهدرخانوادهتنأثیر
نتایجمربوطبهزنان/مادرانرا لنشان 
آمنناریمعننناداریبننرمیننزانکننارخانننهداریزنرننا لننندارد(Sig=0/222و )F=7/27امننا
میدهد
گونهایدیگراست نتایجتحلیلواریانسنشان 
نتایجبه 

درخصوصمیزانکاربچهداری

افزودهردنبرتعدادفرزندانوابستهدرخانوادهبرمیزانکاربچهداریمادررنا لبنه

کهتأثیر
1. One way ANOVA
2. Eta-Square
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20درصنداسنت،بنهعبنارتدیگنرتعنداد
لحاظآماریمعناداراست میزانتأثیرآننیزحدود 
20درصدازتغییراتمیزانکاربچنهداریمنادررنا لراتبینی منیکنن د
فرزندانوابستهحدود 
(Eta-Square=0/208وSig=0/007و )F=1/072تأثیرتعدادفرزندانوابستهبرمیزانکنار
مزدیمادرنیزبهلحاظآماریمعناداراستامامقدارتأثیربسیارک است،به وریکهتغیینردر
تعدادفرزندانوابستهتن ا8درصدازواریانسمیزانکارمزدیمادرراتبیی میکند 

نتیجهگیری
رود،مردیکهدرانجامدادنکارهای

باوجودحرفهایفراوانیکهدربارة«مردجدید»زدهمی
خانهوبچهداریمشارکتدارد،رواهداندکیدالبرتحقنشچننی دگرگنونیرندیدرفتناری

میدهدکههرچندزنانرا ل
یافتههایپژوهش حاضرنشان  
وجوددارد(برناردز  )783:7833
هموارهمدتزمانکمترینسبتبهمردانکارمزدیانجاممیدهنداماباراصلیکارهایخاننه

وبچهداریبهدوشزنرا لقرارداردکهباافزودهرندنتعندادفرزنندانوابسنتهبنهجمن 
میدهدبهمیزانزیادیافزودهمنیرنود
خانواده،برمدتزمانیکهمادربهای اموراختصاص 
وهمسراوبهمیزانبسیارکمتریدرکارهامشارکتمیکنند بناافنزودهرندنتعندادفرزنندان
وابستهبهجم خانواده،برمجمنوامینزانکنارخاننهداری،بچنهداریومنزدیمنادررنا ل
نیزافزودهمیروداماای میزانکاربرایپدرابتداافزایشوسیسکاهشمییابد به نوریکنه
پدرفاقدفرزندوابسته،به ورمتوسطیکساعتو2دقیقه،داراییکفرزندوابسته87دقیقه
ودارایدوفرزندوابسته7،ساعتو71دقیقهدر ولروزکمترازهمسرشکارمیکند مرد
کند،درحنالیکنههمسنراو2سناعتو28


دقیقهکارمی
فاقدفرزنددرمجموا3ساعتو27
دقیقهدر ولروزبهکارهایمزدیو یرمزدیاختصاصمیدهد باافزودهردنینکفرزنند
وابستهبهجم خانواده،پدرحندود2سناعتومنادر2سناعتو82دقیقنهکنارمنیکنندو
درن ایتچنانچهدوفرزندوابستهدرخانوادهحووردارتهبارندرکافجنسنیتیدرمجمنوا
کارهایمزدیو یرمزدیبی مردوهمسراوبهحنداکثرمینزانخنودیعننی7سناعتو71
دقیقهدر ولروزافزایشمییابد 
درواق باروریوافزایشتعدادفرزندانمنجربهتشدیدنابرابریهایجنسیتیدرکارهنای
بدونمزدخانهداریوبچهداریمیرنودوبرابنریجنسنیتیدرسنطحن ادهنایفنردمحنور،
آنگونهکهمکدونالد()2000درنظرداردلزوماًبابرابریجنسنیتیدرسنطحخنانوادهدنبنال
نشدهوافزایشدرتعدادفرزندانای گسستراتشدیدکردهوجنسیتیرندنهنرچنهبیشنتر
داریوبچهداریرابهدنبالدارد


یبدونمزدخانه
کارها
افزودهردنتعدادفرزندانوابستهبرمجمواکارهای یرمزدیمادردرخانوادهمیافزایدو
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جنسیتیدرامورخانهداریوبچهداریراتشدیدمیکند یکیازمناب کاهشتعار

نقنشو

افزایشبرابریجنسیتی،مشارکتبیشترروهردرامورخانهوبچنهداریاسنتکنهتحقنشآن
نیازمندتغییردرکلیشههایجنسیتیونگرشحاک برزناننهبنودنکارهنای ینرمنزدیماننند
داریوبچهداریدرجامعهاست بهعبارتدیگر،اراعهوترویجسبکزندگیننوینیکنه

خانه
درآنکارهای یرمزدیرالزوماًزنانهتلقینکندودرررایطیکهزنوروهرهردورا لاند،
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