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 چکیده
زننند کنندوبهآندامن منیداریراتشدیدمیداریوبچهبودنکارهایخانهاجبارجنسیتیکودکانبه

هایاجتماعیسال(برمیزاننابرابری7هدفازپژوهشحاضربررسیتأثیرتعدادفرزندانوابسته)زیر
هایپیمایشداریاست روشپژوهش،تحلیلثانویةدادهداریوبچهمبتنیبرجنسیتدرکارهایخانه

ایمعنرفدرمننا شرن ریکشنوراستکنهبنانموننه7833ن7837هایگذرانوقتایراندرسال
محنورویفنردناهماهنگیبرابنریجنسنیتیبنی ن ادهنا»گردآوریردهاست مکدونالددرتئوری

کندکهبرابریجنسیتیدربیرونازخانهافزایشیافتهاست،امادرای ایدهرامطرحمی«محورخانواده
بنی سنطوحبرابنریجنسنیتیدردرونخانهای برابریجنسیتیتحقشنیافتهاستونوعیگسسنت

منزدیدهد،هرچنندزننانرنا ل،کنارنتایجنشانمیآید بیرونازخانهودردرونخانهبهوجودمی
بنودن،اوهمچننانمسنئولر ن رنا لدهنند،بنهکمتریدر ولروزنسبتبههمسرانشانانجاممی

آوریومنزدیدارد بچنهداریهستندومردمشارکتکمیدرکارهنای ینرداریوبچهکارهایخانه
واقن بناافزایند درکنندوبنرآنمنیمنیافزایشباروری،نابرابریجنسیتیدرونخنانوادهراتشندید

ردنتعدادفرزندانوابستهبهجم خانوادهبرمدتزمانیکهزنانرنا لبنهمجمنواکارهنایافزوده
رودومشارکتک ِروهردرای دهندبهمیزانقابلتوج یافزودهمیخانهوبچهداریاختصاصمی

کند حتیبادرنظرگنرفت کنارمنزدیبنازهن جادمیکارها،رکافجنسیتیبزرگیدرای کارهاای
دقیقنه،2 ورمتوسطیکساعتوکهپدرفاقدفرزندوابسته،به وریرکافجنسیتیپابرجااست،به

دقیقهدر ولروزکمتراز71ساعتو7دقیقهودارایدوفرزندوابسته،87داراییکفرزندوابسته
رندنخصوصازفرزننددومبنهبعندجنسنیتیافزایشتعدادفرزندانبهواق کند درهمسرشکارمی

 داریرابهدنبالداردداریوبچهچهبیشترکارهایبدونمزدخانههر

 واژگان کلید
داری،نابرابریداریوبچهفرزندانوابسته،کارخانهردنکارخانه،زنانهباروری،پیمایشگذرانوقت،

جنسیتی 

                                                 
بوارور  و نوابرابر  سنسو تی در    »نامة دورة کارشناسی ارشد تحت عنواان  این مقاله مستخرج از پایان *

شناسی دانشکدة علام استمواعی دانشوهاه تاوران بوه      سمع تاست که در گروه « گذران وقت در ایران
  انجام رس ده است.
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 مقدمه
آوریزنانرا لپیامدهایاجتماعیم میبههمراهداردکهیکیازآنپیامندهاباروریوبچه

منزدیهایاجتماعیمبتنیبرجنسیتدرکارهنای ینرزدنبهنابرابریتواندافزایشودام می
فته،یاتوسعهوگاهیتوسعهحالداریبارد معموالًدرجوام درداریوبچهمانندکارهایخانه

رنوندوداریاموریزناننهتلقنیمنیداریوبچههایجنسیتی،خانههاوکلیشهدلیلنگرشبه
هناراداریومادریرابهع ندهگرفتنهوآنرودوظایفخانه ورنانورتهاززنانانتظارمیبه

دانکننندکنهمنرهایجنسیتیبهنحویعملمنیانجامدهند ازسویدیگرمعموالًای کلیشه
پذیرنندهاهستندکهانجامکارهایمزدیرامیگیرندوعموماًآنکارهایمزدیرابرع دهمی

گیرند احتمناالًاین ننواتقسنی جنسنیتیرندهدرومسئولیتای قبیلکارهارابرع دهمی
مزدیدرجوامعیکهدروضعیتاجتماعیواقتصادیزنانتغییریایجنادکارهایمزدیو یر

توانددارایکارکردتلقیرود امادرحالحاضردرجوام گونناگونتغیینراتشدهبارد،مین
ایانجامردهاستکهزناندرکانونومرکنزاین تغیینراتقنراردارنندومنزلنتوگسترده

موقعیتآناندستخوشتغییرردهاست ایراننیزازای امرمستثنانیستووضعیتزنناندر
هایقبلتغییریافتهاست معموالًدرمطالعاتاینسبتبهسالقابلمالحظهنحوادبهتمامیابع

مختلفپیامدهایای تغییراتگستردهاجتماعیبررفتارباروریزنانمدنظراسنتوبناروری
تنوانبنهرود،اماای رابطهرامیعنوانمتغیرتاب درنظرگرفتهمیدرای مطالعاتمعموالًبه

هایاجتماعیبررسیکرد نحودیگرینیزکاویدوپیامدهایباروریرابرنابرابری

 طرح مسئله
خصنوصههایمختلفبعرصهدرایتحوالتوتغییراتقابلمالحظههایاخیرایراندرسال

استکهای تحنوالتبنیشازهنرچینزیکردهتجربه7837پسازانقالباسالمیدرسال
درابتدایانقالب،دولنت»که وریندرجامعهقابلمشاهدهاست بهزناخصوصوضعیتدر

عبنا رنوازیو«)کنردکیدأهایاصلیزنانتعنواننقشهداریبداریوبچهاسالمیبرخانه
سنالکناهشیافنتو2بنه71ونیازدواجبرایدختنرانازنس قا»(و2002:712همکاران،
( امناوضنعیتو2002:22رادی لن،،)«صوص القدادهردخایبهمرداندرامتیازویژه

وکنهحونور وریهباستهایاخیردستخوشتحوالتم میردهپایگاهزناندر ولسال
 اسنتخورتوجهعمومیوبیرونازخانهبسیارچشمگیرودرةزنانایرانیدرعرصمشارکت

درصندقبنولی32باردخترانبااولی برای7877برایمثالدربخشتحصیالتعالیدرسال
هارابهخوداختصناصدادنند حونورپررن ها،نسبتبیشتریازورودیبهدانشگاهدانشگاه

درصند7831،13کنهدرکنکنور وریههایبعدنیزرردیافتبهادرسالدختراندردانشگاه
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هنایاخینرنینزسن  قابنلزنانهمچنی درسنالدادند میردگانرادخترانتشکیلپذیرفته
خصنوصسن  درچنندانند،هنرتوج یازارتغالدرکارمزدیرابنهخنوداختصناصداده

هاوبرآوردهایمختلفیوجوددارد عباسیروازیزنیمشارکتزناندربازارکارمزدیگمانه
زشعالیبامیزانمشنارکت(معتقدند،افزایشسطوحتحصیلیزناندرآمو2002)وهمکاران

)صدرصدبناقیمانندهبنود73زیر2000سالآناندربازارکارهمسونبودوارتغالزناندر
تحصنیالتزننانومینزانبنودنخصنوصناهمسنودرر  ای بایدتوجهدارتکهبه( 712

منبن نکنهایبسنتهبنههنایفراواننیوجنودداردوانتردیدمشارکتآناندرکارمزدیدرایر
هنابنایکندیگربرآورددرارزیابیمشارکتزناندرکارمزدیچهبارند،ردهآمارهایاستفاده

سطحررکتزننانایراننیدرهاعموماًند برایمثالآمارهایرسمیمانندسررماریامتفاوت
ننندم رانگیزکارمعتقنداسنتعنواملیماکنند میپایی گزارشهایاقتصادیرابسیارفعالیت

هناهن توسنطانگارت آنتر ازمالیات،نگاهمردانهبهمشا لوکاراقتصادیزنانونادیده
عنوانارتغالزنانثبتوگزارشردهرودآنچهبهمیمورانآمارگیرمنجرأزنانوه توسطم

رگنانو)م اقتصاددانانایرانی( اخیرا777:7832ً،)کاراستبدونتردیدکمترازواقعیتبارد
هنای(دربررسیتحوالتارتغالزناندرایرانبااستفادهازمجموعنهرناخ 7820،دیگران
هنایمشنارکتج انیکهتوسطبانکج انیفراه ردهاست،آماروا العناتننر ةتوسع

 نتایجاندکردهودنیااستخراجوبرآورد7(MENAمنا)ةزناندرنیرویکاررابرایایران،منطق
کشورایرانبارردیسری درافزایشس  زناندرارنتغالمواجنهبنوده،دهدمیهانشانآن

درصنددرسنال3/22به7233درصددرسال8/72کهای س  درایرانازرق  وریهاست ب
دراینن سننالبننهمتوسننطج ننانیافننزایشیافتننهو2003درصننددرسننال3/88و7223
حوورزناندرةایدرزمیناست منانیزهرچندراهدرردفزایندهدرصدنزدیکرده20یعنی

، بننابرای نیسنتگیرایرانای رردقابلمقایسهبارردچش ،هایاقتصادیبودهاستعرصه
(سناختارهایاقتصنادی،اجتمناعیو2003ن7233نتایجحاکیازآنسنتکنه نیدودهنه)
هایاقتصادیبودهاست درعرصهفرهنگیکشورراهدافرایشمشارکتزنان

هاومشارکتبیشنترآنناندربنازارکناردردانشگاهحوورزنانافزایشتری پیامدابتدایی
هایاخیربودهاست موضوعیکهبخشآوریزنانایرانیدرسالمزدیکاهشباروریوبچه

نتیجهگرفتنهعموماًنایازمطالعاتوتحقیقاتخودرابهخودجل،کردهاستودرآعمده
چننی  ظناهراًداردایوجنودمنفنیةباروریآنانرابطبی کارمزدیزنانورفتارکهرودمی

؛کنارمنزدیزننانورسندبنهنظنرنمنیذهن آورودورازاستداللیبهلحاظنظریرنگفت
ندکهزنانرابامحدودیتدرمنناب کمینابنظینرزمنانواننر یاآوریاموریناهمگونبچه

                                                 
1. Middle East and North Africa 
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 ,Matysiak and Mynarska)تواندبنازداردمیبیشترةوآنانراازدارت بچاستمواجهکرده

خصنوصگذاربروضعیتاجتمناعیزننانبنهعنوانمتغیریاثراماپیامدهایباروریبه (2009
رودگرانبودهاسنت معمنوالًاززننانرنا لانتظنارمنیزنانرا ل،کمترموردتوجهپژوهش

داریرانینزانجنامدهنندوکنارمنزدیوداریوبچنهعالوهبرکارهایمزدی،کارهایخاننه
رندنسنووزناننهتلقنیآوریازینکمزدیراباه ترکی،کنند باروریوافزایشفرزند یر

ود،برنوعینابرابریجنسنیتیدرکارهنایرکارهایبدونمزدخانگیازسویدیگرسب،می
داریدرداخلخنانوادهدامن زدهرندهوزننانرنا لرابناتعنار نقنشداریوبچهخانه

بیشتریمواجهکند افزایشنابرابریجنسیتیناریازتعدادفرزندانپیامدهاییمنفیبرایزنان
واضطرابوسقطجنی ازپیامدهایکهفشارهایروانی،استر  وریدنبالدارد،بهرا لبه

رود تواندتلقیاحتمالیآنمی
عموماًمطالعات،تأثیرارتغالزناندرکارمنزدیبنربناروریرامندنظرقنراردرایراننیز

ناقتصنادیزنناندرنظنرگرفتنهدهندوباروریمعموالًتابعیازتغییراتگستردةاجتماعیمی
رندنالفمطالعاتقبلی،تنأثیربناروریزننانرنا لبنرجنسنیتیرود درای مقالهبرخمی

هندفازمطالعنةحاضنرعبارتدیگنررود بهمزدیبی زوجی را لبررسیمیکارهای یر
حسن،تعندادفرزنندانوابسنتهبررسینحوةتقسی کاردرخانهبی زوجی را لدرایرانبر

پاسخخواهی دادکهآیاافزایشتعدادفرزنندانسال(استودرای راستابهای سؤال7)زیر
کنند داریراتشندیدمنیداریوبچنهرندندرکارهنایخاننهسال(،جنسنیتی7وابسته)زیر

کند مشارکتمرداندرای امورباافزایشتعدادفرزندانبهچهنحوتغییرمی

 پیشینة تحقیق
ترالیاییفنار ازتعندادفرزنندان،زمنانزناناسندهدکهمی(نشان2007)نتایجپژوهشرایت

رندنتعنداددهنندوبناافنزودهمنیاختصاصداریبسیاربیشترینسبتبهمردانبهکارخانه
رندنرود مرداناسترالیاییتن اباافنزودهمیهاافزودهفرزندانبرمیزانساعاتکارِخانگیآن

تکهبرمینانگی ِهفتگنیسناعاتکنار)افزایشتعدادفرزندانازصفربهیک(اسیکفرزند
دوموسومسناعاتکنارةردنبچوباافزودهرودمیدقیقهافزوده7ساعتو8هاخانگیآن

رندنتعندادکودکناندرخنانواده،عبارتدیگرباافنزودههکند بخانگیمردتغییرچندانینمی
کنهاین مینزانبنرایحالیرود،درمیمیانگی ساعاتکارخانگیزنانبهمیزانزیادیافزوده

ردنتعدادفرزندانباراصنلیدهدکهباافزودهمیکند ای نتایجنشانمردانتغییرچندانینمی
بهبررسیساعاتودقایقیکهاشمقالهةرایتدرادامافتد میمسئولیتکارِخانهبردوشزن

دهند،بنامنینتنایجنشنان پنردازد می،دهندمیزنانومردانبهمراقبتازفرزنداناختصاص
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توسنطزنناننینزداریبچنهردهبهردنتعدادفرزندان،میانگی ساعاتاختصاصدادهافزوده
ردنِفرزنددیگرسنب،،افزودهدارندهاییکهیکفرزندکهدرخانواده وریهب،رودمیافزوده

کهای مینزانحالیدر،بیفزاینداریدبچهدقیقهبرساعات77ساعتو1رودکهزنانحدودمی
2ردنیککودکدیگربهجم خانواده،زنانحدوددقیقهاست باافزوده78برایمردانتن ا

کهای میزانبرایمردحالیدهنددرمیاختصاصداریبچهدقیقهزمانبیشتریبه80ساعتو
اسا پنژوهشبر رسدمیدقیقه73:87به72:07یابدبلکهکاهشیافتهوازتن اافزایشنمینه

دلینلعوامنلهتوانگفت،باروریپایی دراسنترالیابنمیبندیکلیپاوالرایتودریکجم 
کندکهمدتزمانبیشتریرابنهکنارمیاجتماعیر دادهاستکهای عواملزنانراتشویش

داریبارکاراضافیدرکنارخاننهواق دروازتعدادفرزندانشانبکاهند دهندمزدیاختصاص
ثابتبناقیرودامابرایمردتقریباًمیردنتعدادفرزندانبرایزناضافهداریباافزودهوبچه

ماند می
«هایجنسیتیدرگنذرانوقنتابرابرین»ایباعنوان(درمطالعه2003اسل)مکگینیتیور

کارةرا لایرلندیدردوحوزنومردانرا لو یرالگوهایگذرانوقتمیانزناةبهمطالع
هایپیمایشگنذرانوقنتایرلننددرسنالههاازدادخانگیوکاربیرونازخانهپرداختند آن

رنود منینفر(رارنامل7032)یاخانواده100معرفیباحج ةکهنمونکردنداستفاده2003
 ورمیانگی زمانهیرلندینسبتبهزنانای کشوربمردانادهدکهنتایجای مطالعهنشانمی

کنهزننانبخنشحنالیدر،کننندمنیمنزدسنیرییهایبامزدیادرازابسیاربیشتریدررغل
،درنومنزدتلقنیمنیداریکهجنز کارهنایبنیداریوخانهابهبچهایاززمانخودرعمده

یسناعاتیرابنهکارهنایخاننهودهند هرچندممک استکنهمنردانایرلنندمیاختصاص
مراقبتازکودکاختصاصدهنداماالگویمشنارکتآننانبنازننانایرلنندیمتفناوتاسنت 

رنوند7مرداناحتمالبیشتریداردکهدرگینرمراقبنتععا فی/اجتمناعیداریبچهخصوصدر
خصنوصفیزیکنیاسنت در2نظنارتصورتمراقبت/همراقبتزنانبةکهقسمتعمدحالیدر

کردن،آرنیزیوخریندنیززنانزمانبسیاربیشتریرابهوظایفخانگیمانندتمیزداریخانه
وبیشنتراستمتفاوتداریخانهکهالگویمشارکتمرداندرامورحالیدهنددرمیاختصاص

ارکهتوزی کدهدای مطالعهنشانمینتایج،مجموادر رودمیمعطوفبهتعمیراتوبا بانی
ر  آنکنهبهمزدیبهمیزانقابلتوج یبی مردانوزناندرایرلندمتفاوتاست مزدیو یر

کارخانههمچننانپناةردپیوندند،تقسی جنسیتیمیزنانبیشازپیشبهکارمزدیدرایرلند
خصنوصهنادردلینلرنکافیبارندکنهبنی نگنرشهبرجاست ای موضواممک اسنتبن

                                                 
1. Social/emotional 
2. Care/supervision 
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افزایشسری درگرایشزنانبهکارمنزدیوجنوددارد همچننی راسنلومنکوداریخانه
روند؛بدی معنیکهاثرکودکنانمیردنزماناجبارمنجربهجنسیتیبهگینیتیمعتقدندکودکان

رودکارخانگیزننانسب،میگذرانوقتزنانبیشترازمرداناست دارت کودکانةبرنحو
دهد،بیشتررود میهزنچهساعاتیرابهکاربیرونازخانهاختصاصازمردانفار ازاینک

 «محورِ مک دونالد  محور و خانواده فردناهماهنگی برابری جنسیتی بین نهادهای »تئوری 
محننورو ادهننایفننردناهمنناهنگیبرابننریجنسننیتیبننی ن»(درتئننوری2000مننکدونالنند)

 ولقرنبیست انقالبیدرسنطوحبرابنریجنسنیتیدردر»کندکهاستداللمی«محورخانواده
ایکنهزننانمنزلتنین ادهایفردمحوردرکشورهایپیشرفتهر دادهاست ای قرنازنقطنه

پایهدرن ادهایفردمحورمانندتحصیالترسنمیوارنتغالدربنازاردارنتندآ نازوبنادون
ای ن ادهاپایانیافت سطوحباالیبرابریکهباالییازبرابریجنسیتیفراگیردرسطوحبسیار
محورعنوانافرادکس،ردهبودباسطوحپایی برابریزناندرن ادهایخانوادهتوسطزنانبه

رودکنهر  کس،تحصیالتباالومشارکتدرکارمزدیانتظنارمنیبهترکی،رد اززنان،
( McDonald 2000a: 437-438)«ایفناکننندعنوانمنادرانیناهمسنراننینزهایشانرابهنقش
واق برابریجنسیتیدربیرونازخانهلزوماًبابرابریجنسیتیدردرونخانهدنبالنشندهودر

وجودآمدهاست زنناننوعیگسستدربرابریجنسیتیدربیرونازخانهودردرونخانهبه
هناوبنازارکناردارنند)برابنریجنسنیتیدرسنطحن ادهنایایدردانشنگاهحوورگسنترده

دارینینزداریوبچنهحور(،اماهمچنانمسئولوظایفوامورمربوطبنهکارهنایخاننهمفرد
داریوواق برابریجنسیتیدربیرونازخانهبناننابرابریجنسنیتیدرامنورخاننههستند در

داریمالزموهمراهردهاست افزایشباروریمنجنربنهافنزایشاین گسسنترندهوبچه
سنوواق افزایشتعندادفرزنندانازینکزند دردرونخانوادهرادام مینابرابریجنسیتیدر

داریزنانرا لافزودهرودوازسویدیگنرداریوبچهرود،برمیزانکارهایخانهسب،می
ایازافزایشدرکارهای یرمزدیرود،بخشعمدهعدممشارکتروهردرای امورمنجرمی

واق افزایشدرتعدادفرزندانبرنابرابریجنسنیتیدرامنوریرد دربردوشزنانرا لقرارگ
دنبنالمنزدیرابنهچهبیشترکارهای یرردنهرزندوجنسیتیداریدام میداریوبچهخانه

برایمنا شرن ریکشنور7833ن7837حاضردادةپیمایشگذرانوقتدرسالحالدارد در
هنایپیمنایشگنذرانوقنتریردهودردستر است بادادهتوسطمرکزآمارایرانگردآو

داریرابرایزنانرا لداریوبچهتوانمیزانبرابرییانابرابریجنسیتیدرکارهایخانهمی
سنال(بنهجمن خنانواده7ردنتعدادفرزندانوابسته)زیرهاراباافزودهوروهرانرا لآن

داریورودکهچهمیزانبنرمینزانکنارخاننهپاسخدادهمیواق بهای سؤالبررسیکرد در
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ردنتعندادرود آیاباافزودهردنتعدادفرزندانوابستهافزودهمیداریزن/مادرباافزودهبچه
کند داریتغییریمیداریوبچهفرزندانوابسته،میزانمشارکتروهر/پدردرکارخانه

 های تحقیق مالحظات روشی و داده
گذرانوقتاستفادهردهاسنت این پیمنایشدرنقناطةداد1درای پژوهشازتحلیلثانویه

اجنرارندهتوسطمرکزآماراینرانپیودرچ ارفصلمتمادیدرر ریکشوردردوسالپی

گینردورادربرمیخردادور ریور،7833ماهودرسالآذرواسفند،7837کهدرسالاست

پنژوهشآمناریةگیریاحتمنالیاسنت جامعنرفتهدرآنروشنمونهکارگیریبهروشنمونه

سال(ساک درنقاطرن ری7)زیرفاقدکودکویادارایکودکوابستهزوجی حاضرتمامی

،درای مقالهتمامیخانواریکهدرنمونةپیمایشگذرانوقنتحونوربنابرای ،2استکشور

هایموردنظرپنژوهشحاضنر،نینازبنهدستیابیبهخانوادهبراید روناند،بررسینمیدارته

حاضننرةمطالعنندررنندهدرپیمننایشگننذرانوقننتاسننت کننردنخانوارهننایبررسننی ربننال

بارند:رادارتههایزیراندکهویژگیهاییگزینشردهخانواده

هنادرآنزوجنی کنند؛خانوارهناییکنهوضن زنارنوییمییکهباه زندگی زوجین7

ازمطالعنه،نکردهذکنررندهاسنتاثر القوهرگزازدواجبرهمسراثرفوت،بیبرهمسربی

زوجنی فاقند 8هاه زنوه مردرنا لبارنند،یکهدرآنزوجین 2روند،میکنارگذارته

هبنهن ایتبااعمالپروسة ربالگریحج نموننسالدارتهبارند در7فرزندویافرزندزیر

نفررسید 122هاویاخانوادهمتشکلازمردانوهمسرانآن877

 های تحقیق یافته

وزننانرنا لداریبچنهوداریخاننهتمرکزمارویکنارِبندونمنزدماننندای پژوهشدر
دادنرنکافبراینشانخواهدبود سال(7هابرحس،تعدادفرزندانوابسته)زیرهمسرانآن

                                                 
1. Secondary analysis 

شاند. موراد از خواناار گروهوی از افوراد      شناسی ب ن خاناار و خانااده تمایز قایل می ادب ات سمع ت در .1
کنند و لزوماً خایشاوند ن ستند. حال آنکه خانااده واحد خایشواوند  اسوت    است که با هم زندگی می

(. بنوابراین، واحود   1:6994شواد تتاف و ،    زن و شواهر و فرزنودان آنوان تشوک ل موی      کم از که دست
ها  گزینش  گ ر  مرکز آمار در پ مایش گذران وقت خاناار است، اما از آنجایی که یکی از مع ار نمانه

نت جوه واحود تحل ول در مقالوة      است، در« زوس ن»خاناارها  پ مایش گذران وقت در پژوهش حاضر 
اده است.حاضر خانا
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زوجنی رندهتوسنطهایمذکور،زمانسنیریردهدرفعالیتماناختصاصدادهجنسیتیدرز
صورتساعتودقیقهبهتفکیکتعدادفرزنندانوابسنتهدرخنانوادهمحاسنبهرنده،هبرا ل

هنایمردانک ردهاست تفناوتةردردهتوسطزناناززمانسیریسیسمدتزمانسیری
روزرادر نولینکرنبانهوقتدرفعالیتمنوردنظرآمدهرکافجنسیتیدرگذراندستهب

هنایتوصنیفیولنظرپژوهش،صرفاًبهجندترموضوامورددهند برایبررسیدقیشنشانمی
داریهایآماریرابطةتعدادفرزندانوابستهومیزانکارخانگیوبچنهبسندهنشدهوباتحلیل

مادرنیزبررسیردهاست 

 به تفکیک جنس نمونة تحقیقجمعیتی  ـ های اجتماعی توزیع ویژگیهای توصیفی:  یافته
کمترازآن)صفرموردبنرایسالو20هایسنیمتنوعیراازگروهپژوهشةسنینمونةدامن

درصندبنرای8/7منورد،2سالوبناالترازآن)70درصدبرایزنان(تا8/2مورد،7ومردان
ةگینرد بنرایمنردانبیشنتری تعندادنموننمیبرنان(رادردرصدبرایز1/0مورد،2مردانو
وبرایزناننینزمربنوطدرصد(2/37)مورد773سالبا82ن80مربوطبهگروهسنیپژوهش

 استدرصد(2/23)مورد732بههمی گروهسنیبا
مندرکازنظرمدرکتحصیلی،ه برایمردانوه برایزنانبیشتری فراوانیمربوطبه

رادرصدزناناین مندرکدانشنگاهی7/27درصدازمردانو3/87که وریهب،لیسانساست
دارند 

توزی ،درای مقالههمسریکدیگرهستند،بنابرای ردهازآنجاییکهزنانومردانبررسی
د سال(برایزنانومنردانمشنابههن هسنتن7)زیرفراوانیودرصدیتعدادفرزندانوابسته

خنانوادهدو28خانوادهیکفرزنندوابسنتهو777،ندخانوادهفاقدفرزند27کهتعداد وریهب
 دارندفرزندوابسته


 ـ اجتماعی به تفکیک جنس های جمعیتی حسب ویژگی . توزیع نمونه بر1جدول

زنانمردانارزشمتغیر
 درصد فراوانی درصد فراوانی  

 2.8 7 0 0سال20کمتراز س 

 3/20 721 2/22 71ساله22تا20

 2/23 732 2/37 773 ساله82تا80

 3/2 73 3/78 22 ساله22تا20

 8/2 7 8/2 7 ساله32تا30

 1/0 2 8/7 2 ساله12تا10

 1/0 2 8/7 2 وبیشتر70

 7 8 0 0 سوادآموزیو یررسمی مدرکتحصیلی
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 ـ اجتماعی به تفکیک جنس های جمعیتی حسب ویژگی برتوزیع نمونه . 1ادامه جدول
 8/3 71 3/70 82 ابتدایی 

 1 73 3/77 83 راهنمایی

 73 23 7/20 18 متوسطهودییل 

 7 27 1/3 77 دانشگاهیپیش

 8/72 28 7/77 82 دییل فوق

 7/27 728 3/87 21 لیسانس

 7/8 77 2/2 23 فوقلیسانسودکتری

فرزندانوابستهتعداد
 سال(7)زیر

 2/87 27 2/87 27 فاقدفرزندوابسته

 33 777 33 777 داراییکفرزندوابسته

 3/78 28 3/78 28 دارایدوفرزندوابسته

 700 877 700 877  جم 

شـاغل برحسـ     زن و شوهرتوسط داری  خانه شده به کارِ ساعات اختصاص داده ةمقایس
 در خانواده سال( 7)زیر  وابسته تعداد فرزند

اختصناصداریخاننهدقیقهبهکنار7ساعتو7 ورمتوسطروزانهبهمردرا لبدونفرزند

واقن زنرنا لدرکمتراسنت دقیقه20ساعتو2همسررا لاو،دهدکهدرمقایسهبامی

یاختصناصداردقیقنهبنهکنارخاننه27سناعتو8 ورمتوسطروزانهفاقدفرزندوابستهبه

بنهکناردقیقنهبیشنتر7حندودبهجم خانواده،پدروابستهردنیکفرزندباافزودهدهد می

دهد،امنادقیقهبهآناختصاصمی72ساعتو7 ورمتوسطروزانهپردازدوبهداریمیخانه

2وابسنتهرنودومنادردارایینکفرزننددقیقهافزودهمی22مدتزمانکارخانگیِمادربه

ردنفرزندوابستهدیگربهجم خنانوادهکند باافزودهدقیقهبیشترازپدرکارمی87ساعتو

داریزوجنی نینز)افزایشتعدادفرزندانوابستهازیکفرزندبهدوفرزند(،برمیزانکارخانه

قیقهدرروزاسنت د1دقیقهدرروزوبرایمادرتن ا71رود ای افزایشبرایپدرافزودهمی

داریدقیقنهکنارخاننه08:37ومنادر07:80 ورمتوسطروزانهدرای بعدازخانواده،پدربه

دهد انجاممی
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اساس تعداد  داری توسط زن و شوهرشاغل بر شده به کار خانه . توزیع تعداد ساعات اختصاص داده2جدول
 فرزندان وابسته



شـاغل برحسـ     زن و شـوهر داری توسط  بچه کارشده به  ساعات اختصاص داده ةمقایس
 در خانواده سال( 7)زیر  وابسته تعداد فرزند

اورنا لجم خانواده،برمدتزمانیکهمردوهمسرردنتعدادفرزندانوابستهبهباافزوده
کهپدریکنهینک وریرود بهمیافزوده ورمتناوبهد،بندهمیاختصاصداریبچهکاربه

دقیقنهبنهکنار71سناعتو7وهمسنراودقیقه22 ورمتوسطروزانهوابستهداردبهفرزند
3ردنفرزندوابستةدیگربهجمن خنانواده،پندرتن نادهند بااضافهداریاختصاصمیبچه

دهد امادقیقهبهآناختصاصمی80 ورمتوسطکندوبهداریمیدقیقهبیشترازقبلکاربچه
ردنفرزندوابستهدومبنهجمن کهباافزوده وریگونةدیگریاست،بهیمادربهوضعیتبرا

دقیقنهدرروز07:23رنودوبنهدقیقهافزودهمی82داریمادرخانوادهبهمدتزمانکاربچه
دقیقهبیشترازروهراوست 73ساعتو7رسدکهمی

 
اساس  داری توسط مادر و پدرشاغل بر کار بچهشده به  . توزیع تعداد ساعات اختصاص داده3جدول

 تعداد فرزندان وابسته
تعدادفرزند

وابسته
ردهبهمراقبتازبچهتوسطمردوزنرا لهمیانگی روزانهساعاتاختصاصداد  

مرد 
 دقیقه:ساعت

زن
دقیقه:ساعت

تفاوت
دقیقه:ساعت

00:0000:00 00:00فاقدفرزند
700:22 07:71 00:32 

200:80 07:23 07:73 

 00:20 00:31 00:71میانگی کل

تعدادفرزند
وابسته

داریتوسطزنوروهررا لردهبهخانهمیانگی روزانةساعاتاختصاصداده  

مرد
 دقیقه:ساعت

زن
دقیقه:ساعت

تفاوت
دقیقه:ساعت

02:20 08:27 07:07فاقدفرزند
707:72 08:37 02:87 

207:80 08:37 02:27 

 02:80 08:22 07:72میانگی کل
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شـاغل   شده بـه کـار مـ دی توسـط زن و شـوهر      ساعات اختصاص داده ةمیانگین روزان
 سال( در خانواده 7)زیر  برحس  تعداد فرزند وابسته

خصنوصکارهنایبندونمنزدخنانگی،زنننانهمنوارهدرتمنامیابعنادخنانوادهبیشننترازدر
خصوصکارمزدیوضعیتکنامالًبنرعکنساسنتومنردانکنند،امادرهمسرانشانکارمی

دقیقنهبنهکنار37سناعتو3زنانرا لفاقدفرزنند،پردازند بیشتراززنانبهکارمزدیمی
رودکهآنانبرایجبرانزمانومیودارت یککودکوابستهسب،دهندمیمزدیاختصاص

ازمدتزمانکارمنزدیخنود،ردنفرزندوابستهبهجم خانوادهکاهشفشارناریازاضافه
دقیقهبهکنارمنزدی82ساعتو2داردیکفرزندوابستهکهیکهمادررا ل وریهبکاهند،ب

آندقیقهبنه20ساعتو2،دارندسال7هدوفرزندزیرمادرانرا لیکدهدواختصاصمی
نوادهمینزانکناردومبنهجمن خناةردنفرزندوابستچندکهباافزودهدهند هرمیاختصاص

کهیکفرزنندوابسنتهبنهیابد،اماای کاهشقابلمقایسهبازمانیمیکاهشمزدیبرایمادر
منجنر،تغییروضعیتازصفرفرزندبهیکفرزندوابسنتهرود،نیست میجم خانوادهافزوده

کنهتغیینروضنعیتازحنالیرنوددرمادرمنیایدرکارمزدیدقیقه72ساعتو7بهکاهش
رنود دراینجنامنیایدرکارمنزدیدقیقه72تن امنجربهکاهش،فرزندیبهدوفرزندیتک

هناییکنهمنادرازفرزنددومویناکمنکمتغیرهایدیگریمانندکمکونگ داریفرزنداول
توانندوجنوددارنتهمنیدارد،میرسمیدریافتممک استازن ادهایمراقبتیرسمیو یر

ردنینکالگویتغییراتکارمزدیمردبرخالفزنهموارهکاهشینیستوباافزودهبارد 
دنفرزنندوابسنتهدومکناهشرفرزندوابستهبهجم خانواده،ابتداافزایشوسیسباافزوده

دقیقهکمترازپندررنا ل20ساعتو2 ورمتوسطمجموا،مادررا لروزانهبهیابد درمی
دهد بهکارمزدیاختصاصمی


اساس تعداد  شاغل بر شده به کار مزدی توسط زن و شوهر . توزیع تعداد ساعات اختصاص داده4جدول

 فرزندان

ردهبهکارمزدیدادهروزانهساعاتاختصاصمیانگی رتبةفرزند

مردان 
دقیقه:ساعت

زنان
دقیقه:ساعت

تفاوت
دقیقه:ساعت

 -07:77 03:37 07:03فاقدفرزند

707:21 02:82 02:32- 

201:23 02:20 02:23- 

 -02:20 02:33 07:73میانگی کل
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توسـط  داری و مـ دی   داری، بچه کار خانه مجموعشده به  ساعات اختصاص داده ةمقایس
 در خانواده سال( 7)زیر  وابسته شاغل برحس  تعداد فرزند زن و شوهر

ردنبرتعدادفرزندانوابستهبهجم خانوادهمردمدتزمانکمترینسنبتهموارهباافزوده
ادهند،امنداریاختصناصمنیداریوبچهبههمسرشدرتمامیابعادخانوادهبهکارهایخانه

میزانکارمزدیاوهموارهبیشترازهمسراوسنت دراین بخنشبنهاین سنؤالپاسنخداده
مجمواوباافنزایشتعندادفرزنندانوابسنتهچنههادررودکهمردانوهمسرانرا لآنمی

رنود، ورکهدرجدولزیرنیزمالحظهمنیدهند همانمزدیانجاممیمیزانکارمزدیو یر
داریداری،بچهدنتعدادفرزندانوابستهبهجم خانواده،برمجموامیزانکارخانهرباافزوده

روداماای میزانکاربرایپدرابتداافزایشوسیسکناهشومزدیمادررا لنیزافزودهمی
دقیقه،داراییکفرزندوابسنته2 ورمتوسطیکساعتویابد پدرفاقدفرزندوابسته،بهمی
دقیقهدر ولروزکمتنرازهمسنرشکنار71ساعتو7یقهودارایدوفرزندوابسته،دق87
2کنههمسنراوحنالیکنند،دردقیقهکارمنی27ساعتو3مجمواکند مردفاقدفرزنددرمی

ردندهد باافزودهمزدیاختصاصمیدقیقهدر ولروزبهکارهایمزدیو یر28ساعتو
دقیقنهکنار82سناعتو2سناعتومنادر2بهجم خانواده،پدرحندودیکفرزندوابسته

ن ایتچنانچهدوفرزندوابستهدرخانوادهحووردارنتهبارنندرنکافجنسنیتیکندودرمی
دقیقنهدر نولروزافنزایش71سناعتو7بی مردوهمسراوبهحداکثرمیزانخودیعننی

یابد می


داری و مزدی  داری، بچه شده به مجموع کار خانه اختصاص داده . توزیع تعداد ساعات5جدول
 توسط زن و شوهر شاغل

تعدادفرزند
وابسته

داریداریوبچهردهبهمجمواکارمزدی،خانهمیانگی روزانةساعاتاختصاصداده

مرد
 دقیقه:ساعت

زن
دقیقه:ساعت

تفاوت
دقیقه:ساعت

 07:02 02:28 03:27فاقدفرزند

702:02 02:82 00:87 

203:22 70:03 07:71 

00:37 03:2702:83میانگی کل
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و داری  بچـه  داری، می ان کـار خانـه   سال( بر 7)زیر  ثیرتعداد فرزندان وابستهأبررسی ت
  م دی مرد و همسر شاغل او در خانواده

داریداری،بچهکارخانهدرای بخشبهبررسیتأثیرتعدادفرزندانوابستهدرخانوادهبرمیزان
نظررود برایبررسیمعناداریرابطةمتغیرهایموردومزدیتوسطزوجی را لپرداختهمی

استفادهردهاسنت2وبرایبررسیردترابطهنیزازاندازةاثراعتا7ازتحلیلواریانسیکطرفه
( 1)جدول

داریمردداریوبچهارمزدی،خانهیزانکبرموابستهثیرتعدادفرزندانأبررسیت 1جدول
وهمسررا لاودرخانواده

ردترابطه)درصد(معناداری Fمقدارمتغیروابستهمتغیرمستقلمدل
Eta-Square 


مردان/پدرانرا ل

تعدادفرزندان
7وابسته)زیر

سال(

072/7813/07/0داریمیزانکارخانه
722/3000/03داریمیزانکاربچه

128/0307/02/0میزانکارمزدی




زنان/مادرانرا ل

تعدادفرزندان
7وابسته)زیر

سال(

27/7222/03/0داریمیزانکارخانه
82000/020داریمیزانکاربچه

22/2072/08میزانکارمزدی


داریمرد/پندررنا لتفناوتدهدکنهمینزانکنارخاننههایآمارینشانمینتایجتحلیل
کنندوتغیینراتدرتعندادفرزنندانوابسنتهدرحس،تعدادفرزندانوابسنتهنمنیمعناداریبر

داریمرد/پندرخنانوادهننداردخانوادهبهلحاظآمناریتغیینرمعنناداریدرمینزانکنارخاننه
(812/0Sig=072/7و=F)داریپندررابنه اماتغییردرتعدادفرزندانوابستهمیزانکاربچنه

-Eta=3)کننددرصندازوارینانسآنراتبینی منی3دهدوتأثیرقرارمی رزمعناداریتحت

Square000/0وSig=722/3و=F)داریبناتغیینر میزانکارمزدیآناننیزهمانندکارخانه
ردهدرای خصوصناریکندوتغییراتایجادتفاوتمعنادارینمیدرتعدادفرزندانوابسته

ازرانسوتصادفاست 
ثیرأدهدکهتعدادفرزندانوابستهدرخانوادهتنمینشانمربوطبهزنان/مادرانرا لنتایج
( امنناF=27/7و=222/0Sig)نننداردرننا لزنداریخانننهمعننناداریبننرمیننزانکننارآمنناری

دهدمیایدیگراست نتایجتحلیلواریانسنشانگونهنتایجبهداریبچهانکارخصوصمیزدر
بنهرنا لمادرداریبچهردنبرتعدادفرزندانوابستهدرخانوادهبرمیزانکارافزودهتأثیرکه

                                                 
1. One way ANOVA 
2. Eta-Square 
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عبنارتدیگنرتعندادهبندرصنداسنت،20ثیرآننیزحدودألحاظآماریمعناداراست میزانت
کنندداریمنادررنا لراتبینی منیبچنهتغییراتمیزانکارازدرصد20حدودفرزندانوابسته

(208/0Eta-Square=007/0وSig=072/1و=F )تأثیرتعدادفرزندانوابستهبرمیزانکنار
کهتغیینردر وریبهک است،مزدیمادرنیزبهلحاظآماریمعناداراستامامقدارتأثیربسیار

کند درصدازواریانسمیزانکارمزدیمادرراتبیی می8تعدادفرزندانوابستهتن ا

 گیری نتیجه
دادنکارهایرود،مردیکهدرانجامزدهمی«مردجدید»هایفراوانیکهدربارةباوجودحرف

 دگرگنونیرندیدرفتناریداریمشارکتدارد،رواهداندکیدالبرتحقنشچننیخانهوبچه
چندزنانرا لهردهدکهمیحاضرنشانپژوهشهاییافته( 783:7833)برناردزوجوددارد

اصلیکارهایخاننهدهندامابارهموارهمدتزمانکمترینسبتبهمردانکارمزدیانجاممی
وابسنتهبنهجمن رندنتعندادفرزنندانبهدوشزنرا لقرارداردکهباافزودهداریبچهو

رنودمنیدهدبهمیزانزیادیافزودهمیخانواده،برمدتزمانیکهمادربهای اموراختصاص
رندنتعندادفرزنندانکنند بناافنزودهکمتریدرکارهامشارکتمیهمسراوبهمیزانبسیارو

رنا لداریومنزدیمنادرداری،بچنهوابستهبهجم خانواده،برمجمنوامینزانکنارخاننه
کنه نورییابد بهروداماای میزانکاربرایپدرابتداافزایشوسیسکاهشمینیزافزودهمی

دقیقه87دقیقه،داراییکفرزندوابسته2 ورمتوسطیکساعتوپدرفاقدفرزندوابسته،به
د مردکندقیقهدر ولروزکمترازهمسرشکارمی71ساعتو7ودارایدوفرزندوابسته،

28سناعتو2کنههمسنراوحنالیکند،دردقیقهکارمی27ساعتو3مجموافاقدفرزنددر
ردنینکفرزننددهد باافزودهمزدیاختصاصمیدقیقهدر ولروزبهکارهایمزدیو یر

کنندودقیقنهکنارمنی82سناعتو2سناعتومنادر2وابستهبهجم خانواده،پدرحندود
نانچهدوفرزندوابستهدرخانوادهحووردارتهبارندرکافجنسنیتیدرمجمنوان ایتچدر

71سناعتو7مزدیبی مردوهمسراوبهحنداکثرمینزانخنودیعننیکارهایمزدیو یر
یابد دقیقهدر ولروزافزایشمی

رکارهنایهایجنسیتیدواق باروریوافزایشتعدادفرزندانمنجربهتشدیدنابرابریدر
محنور،رنودوبرابنریجنسنیتیدرسنطحن ادهنایفنردداریمیداریوبچهبدونمزدخانه

درنظرداردلزوماًبابرابریجنسنیتیدرسنطحخنانوادهدنبنال(2000گونهکهمکدونالد)آن
رندنهنرچنهبیشنترنشدهوافزایشدرتعدادفرزندانای گسستراتشدیدکردهوجنسیتی

 داریرابهدنبالدارد داریوبچهیبدونمزدخانهکارها

افزایدومزدیمادردرخانوادهمیردنتعدادفرزندانوابستهبرمجمواکارهای یرافزوده
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آوردوننابرابریدرتعار باکارمزدیاوقرارگرفتهوتعار نقشرابرایاوبههمراهمنی
کند یکیازمناب کاهشتعار نقنشوداریراتشدیدمیداریوبچهجنسیتیدرامورخانه

داریاسنتکنهتحقنشآنوهردرامورخانهوبچنهمشارکتبیشتررافزایشبرابریجنسیتی،
منزدیماننندبنودنکارهنای ینرهایجنسیتیونگرشحاک برزناننهتغییردرکلیشهنیازمند

عبارتدیگر،اراعهوترویجسبکزندگیننوینیکنهداریدرجامعهاست بهداریوبچهخانه
اند،درآنکارهای یرمزدیرالزوماًزنانهتلقینکندودرررایطیکهزنوروهرهردورا ل

توانندننابرابریداریتشویشکند،منیداریوبچهاریمردرادرکارهایخانهمشارکتوهمک
جنسیتیدردرونخانوادهراکاهشدهد 
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