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 1سنجش تأثير مسئوليت زنان شاغل بر باروري در ايران
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  چكيده
زمـاني را   داري، بايستي مـدت  داري و بچه زنان شاغل، در مقايسه با زنان غيرشاغل، عالوه بر كارهاي غيرمزدي خانه

بار مسئوليت مضاعف زنان شاغل اشاره به مقدار كاري دارد كه . از خانه اختصاص دهندنيز به كار مزدي در بيرون 
كردن بار مسئوليت مضـاعف زنـان شـاغل     اين مقاله دربارة كمي. دهند در مقايسه با زنان غيرشاغل انجام مي ها آن

ده شـده بـه كارهـاي    زمـان اختصـاص دا   منظور، به مقايسـة مـدت    بدين. هاست برحسب تعداد فرزندان وابستة آن
و مزدي بين زنان شاغل و غيرشاغل داراي همسـر بـه تفكيـك تعـداد فرزنـدان      ) داري داري و بچه خانه(غيرمزدي 

 شـده  استفاده وقت گذران دادة ثانوية تحليل از پژوهش، اين در. در كشور پرداخته شده است) سال 7زير (وابسته 
 آذر متمـادي  فصل چهار در و درپي پي سال دو در كشور شهري نقاط در ايران آمار مركز توسط پيمايش اين. است

 جامعـة . اسـت  كـار  احتمالي بـه  گيري نمونه از روش انجام شده و در آن 1388شهريور  و و خرداد 1378 اسفند و
) سـال  7 زيـر ( وابسـته  كودك داراي يا كودك فاقد همسرِ داراي غيرشاغل و شاغل زنان همة حاضر تحقيق آماري
 6سـاعت و   3كه زنان شـاغل فاقـد فرزنـد،     دهد  نتايج پژوهش حاضر نشان مي .است كشور شهري نقاط در ساكن

دقيقه بيشتر از  29فرزند وابسته، يك ساعت و  2دقيقه؛ و داراي  42دقيقه؛ داراي يك فرزند وابسته، يك ساعت و 
شدن بـر تعـداد فرزنـدانِ وابسـته از      افزودهدهد كه با  درواقع، نتايج نشان مي. كنند همتايان غيرشاغل خود كار مي

  .شود ميزان بار مسئوليت مضاعف زنان شاغل نيز كاسته مي
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كنند بايـد   هنگامي كه بيرون از خانه كار مي. داري همواره مسئوليت زنان است خانه«: نويسد مي
داري  يـا كمكـي بـراي خانـه    (راه باشـد   ترتيبي بدهند كه هم وظايف شغلي و هم امور خانه روبه

دار، عمالً دو شغل دارند؛ مشاركت ايشان در  ويژه زنان متأهلِ بچه زنان شاغل، به). تدارك ببينند
تا زماني ... بازارِ كار تنها در صورتي مجاز است كه از عهدة مسئوليت نخست خود در خانه برآيند

رده شود، آنان بار كار مضاعف را به كه كار در خانه در زمرة توليد خصوصي و مسئوليت زنان شم
  .]94، ص4[ »دوش خواهند كشيد

هـاي اقتصـادي زنـان، بيشـتر      بر اين باور است كه با وجود افزايش فعاليت) 1388( 1برناردز
 2گيـدنز . دهنـد  را هنوز زنـان انجـام مـي   ) شوو وپز، نظافت، و شست از جمله پخت(كارهاي خانه 

ي كه در بيرون از خانه اشتغال دارند كمتـر از ديگـران كـار    نيز معتقد است زنان متأهل) 1376(
ها تقريباً هميشه بار اصلي مسئوليت مراقبـت از خانـه را    هرحال آن دهند، اما به خانگي انجام مي

كنـد؛ مـثالً، نتـايج     ها و مطالعات تجربي نيز اين ادعا را تأييد مي نتايج بررسي. گيرند بر دوش مي
سـاعت   56دار بدون فرزنـد بـه    كه زن خانه ر فرانسه نشان داد زمانيد) 1977( 3پژوهش ميردال

. سـاعت الزم داشـت   5/45كار در خانه نياز داشت، زن شاغل متأهل بدون فرزند براي همان كار 
ساعت نيز خارج از منزل كار كرده و مجمـوع سـاعات    1/39اما بايد در نظر داشت كه زن شاغل 

زن شـاغل متأهـلِ داراي فرزنـد، كـاري را كـه زن      . رسـد  يساعت در هفتـه مـ   6/84كاري او به 
 38كنـد، امـا چـون     ساعت تمـام مـي   1/44دهد در  ساعت انجام مي 5/73زمان  دار در مدت خانه

ساعت در هفته كار كـرده اسـت و زن    1/82دهد، در مجموع  ساعت كار خارج از منزل انجام مي
 3/48دهـد در   سـاعت انجـام مـي    7/77دار در  خانهفرزند كاري را كه زن  3شاغل متأهل داراي 
  .]160، ص2[دهد  ساعت كار شغلي انجام مي 2/35رساند و همراه آن  ساعت به انجام مي

نيز در ايرلند نشان داد كه هرچند ساعات كارِ خانگي ) 2008( 4مطالعة مك گينيتي و راسل
يابـد، ايـن كـاهش     كـاهش مـي  داري در ميان زنان شاغل در مقايسه بـا زنـان غيرشـاغل     و بچه

بـه كـار بيـرون از خانـه در ازاي مـزد اختصـاص        ها وجه متناسب با ساعاتي نيست كه آن  هيچ  به
به عبارت ديگر، زنان همچنان عالوه بر اشتغال در بيرون از خانه، بار اصـلي مسـئوليت   . دهند مي

پايـان هفتـه افـزايش نيـز     كشند و اين بار مسئوليت در تعطيالت  كار خانگي را نيز به دوش مي
شناختي مهمي درخصوص  تواند پيامدهاي جمعيت بار مسئوليت مضاعف زنان شاغل مي. يابد مي

كننـد و عـالوه بـر ايـن، درون خانـه نيـز        زنان شاغل بيرون از خانه كار مـي . باروري داشته باشد
از خانـه سـبب   تركيب كارهاي خانه با اشـتغال بـه كـار در خـارج     . هاست مسئوليت كارها با آن

آوري آنـان را   تواند تمايـل بـه فرزنـد    شود فشار مضاعفي بر اين زنان وارد شود كه اين امر مي مي
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بينـي ميـزان سـاعات كـار اضـافي، كـه در صـورت         سو بـا پـيش   زنان شاغل از يك. كاهش دهد
اي  بيني اين موضوع كه بخش عمـده  شود، و از سوي ديگر با پيش ها تحميل مي فرزندآوري به آن

افتد، ممكن است ترجيح دهند بچة  ها مي شدن بر تعداد فرزندان بر دوش آن از كارِ خانه با اضافه
بر اين اساس، در اين مقاله سعي خواهد شد، با اسـتفاده از  . ديگري به جمع خانواده اضافه نكنند

ارِ زماني كه زنان شـاغل بـه كـ    ، مدت1388ـ1387هاي پيمايش گذران وقت كشور در سال  داده
تـر ميـزان بـار     دادن شـفاف  دهند محاسـبه شـود و بـراي نشـان     مزدي و غيرمزدي اختصاص مي

زماني كه زنان  دهند با مدت مسئوليت اضافي زنان شاغل، مجموع كاري كه زنان شاغل انجام مي
بـراي بررسـي تـأثير بـار مسـئوليت      . دهند مقايسه شود غيرشاغل به كار غيرمزدي اختصاص مي

زنـان شـاغل و   ) سـال  7زيـر  (ها برحسب تعداد فرزندان وابسـته   ري، همة مقايسهاضافي بر بارو
  .گيرد غيرشاغل صورت مي

  پيشينة تحقيق
 اي منفـي  رابطـة  هـا  آن رفتـار بـاروري   و زنان مزدي كار بين بايستي كه شود مي استدالل عموماً
 نظـر  بـه  ذهـن  از دور و آور نظري، شـگفت  لحاظ به استداللي، چنين درظاهر،. باشد داشته وجود
 منـابع  در محـدوديت  بـا  را زنـان  كـه  نـد ا ناهمگون اموري آوري بچه و زنان مزدي كارِ رسد؛ نمي

اما  ].14[بازدارد  بيشتر بچة داشتن از را ها آن تواند و مي كرده مواجه انرژي و زمان نظير كمياب
معكوس بين باروري و اشتغال به  ةهاي تجربي همواره رابط رغم چنين استدالالتي، نتايج يافته به

 در گرفتـه  صورت مطالعات نتايج به خصوص اين در )1969( 1ويللر. كنند كار مزدي را تأييد نمي
 دهـد  مـي  نشـان  مذكور كشورهاي در تحقيقات نتايج .كند مي اشاره مكزيك و هند، تركيه، پرو،

 تحقيقـات . نـدارد  وجـود  زنـان  اشـتغال  وضـعيت  برحسب باروري رفتار در معناداريهاي  تفاوت
 نشـان  را بـاروري  و مـزدي  در كار زنان مشاركت بين معكوس رابطة همواره فقط نه گرفته صورت
 سطح ترين پايين كه كشورهايي كه آن است از حاكي مطالعات برخي نتايج حتي بلكه دهد، نمي

، 15، 14[بـرعكس   و دارنـد  نيز را مزدي كار در زنان مشاركت سطح ترين پايين دارند، را باروري
 سـطح  در تجربـي هـاي   يافتـه  و كه شواهد بر اين باورند نيز) 2006( 2ويگنوليماتزياك و  ].18
 است پاره تكه و متناقض حدي به باروري و مزدي كارِ به زنان اشتغال بين رابطة درخصوص خرد
 اگـر  متغير دو بين رابطة اندازة و جهت فهم ،3فراتحليل مانند تركيبي،هاي  روش اتخاذ بدون كه

  .بود خواهد مشكل نباشد، غيرممكن
 غيرمـزديِ  كـارِ  ميـزان  پيامدهاي شدن انگاشته ناديده به است ممكن تناقضات اين از بخشي

                                                        
1. Weller 
2. Matysiak & Vignoli 
3. Meta_Analysis 
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درواقع، مطالعـاتي كـه بـه     .باشد شاغل زنان باروري تصميمات بر خانه در داري بچه و داري خانه
مندند معموالً فقـط بـر كـار مـزدي زنـان تأكيـد دارنـد و         بررسي تأثير كار بر باروري زنان عالقه

 بدون بايد توجه داشت كه كار. كنند كارهاي بدون مزد خانگي را در كنار كار مزدي بررسي نمي
ـ  و در تركيب با كار مزدي مي فرساست طاقت كاري نيز خانگي مزد  بـاروري  د بـر تصـميمات  توان
 زنـان  كـه  بيشـتري  خـانگي  كـار  كـه  اند كرده گزارش) 2010( 1سيمينسكي و كريج. باشد مؤثر

از  2كـوك . دهـد  مـي  كـاهش  باشـند  داشته بيشتري بچة آنكه احتمال دهند مي انجام استراليايي
 جهـت  مسـتقل  متغيـر  عنوان به اسپانيا و ايتاليا در مردان كودك توسط از مراقبت ساعات ميزان
 بـه  پـدر  توسـط  كه بيشتري زمان مدت كه دريافت او. كرد استفاده 3دوم تولد احتمال بيني پيش
  ].55، ص13[كند  مي تشويق را دوم تولد يابد، مي اختصاص داري بچه

تأكيـد  » تعارض نقش«شناختي  در تبيين باروري زنان شاغل بر مفهوم جامعه) 1969(ويللر 
. انـد  تركيب كارِ مزدي و غيرمزدي در خانه با نوعي تعارض نقـش مواجـه  زنان شاغل در . كند مي

داري نيـز   رود عالوه بر كارِ مزدي بـه كارهـاي خانـه و امـور بچـه      عموماً از زنان شاغل انتظار مي
شود كـه پـيش از آن از    مشاركت آنان در كارِ مزدي فقط زماني مجاز شمرده مي. رسيدگي كنند

را بـا نقـش   » زن شـاغل «رود نقـش   درواقع، از آنان انتظار مي. ري برآينددا عهدة كارِ خانه و بچه
زنان شاغل . اشتغال به كارِ مزدي نيازمند زمان و انرژي است. تركيب كنند» كدبانوي خانه و مادر«

زماني كه به كار خـانگي و   شان ناچارند از مدت براي تأمين زمان و انرژي مورد نياز در كار مزدي
درواقع، زنان شاغل در پاسخگويي به انتظارات نقـش خـود   . دهند بكاهند صاص ميداري اخت بچه
رود، بـا   عنوان كـدبانوي خانـه و مـادر مـي     سو و انتظاراتي كه از آنان به عنوان زن شاغل از يك به

زماني كه بايد بـه   شدن تعداد فرزندان بر مدت افزوده. شوند كشمكش و تعارضات نقش مواجه مي
درواقع، به نظر ويللر، منبع اصلي و . افزايد ختصاص يابد و بر تعارضات نقشي آنان ميكارهاي خانه ا

  .ده باشدشدن بر تعداد فرزندان به جمع خانوا تواند افزوده عمدة تعارضات نقشي مي
زنان شاغل براي كاهش اين تعارضات نقشي ممكن است انگيزة كمي براي افزودن بر تعـداد  

نيـز، در تئـوري    4مك دونالد. دهد كه اين امر باروري آنان را كاهش مي فرزندانشان داشته باشند
كند كه در طول قرن بيستم انقالبي در سـطوح برابـري جنسـيتي     برابري جنسيتي، استدالل مي

ايـن قـرن از   . در كشورهاي پيشرفته رخ داده است) جامعه(در نهادهاي فردمحور و سطح كالن 
ه در نهادهاي فردمحور، مانند تحصـيالت رسـمي و اشـتغال در    پاي اي كه زنان منزلتي دون نقطه

بازار، داشتند آغاز شد و با سطوح بسيار بااليي از برابري جنسيتي فراگيـر در ايـن نهادهـا پايـان     
عنوان افراد كسب شده بود با سطوح پـايين برابـري    سطوح باالي برابري كه توسط زنان به. يافت

                                                        
1. Craig & Siminski 
2. Cooke 
3. second birth 
4. McDonald 



  33   سنجش تأثير مسئوليت زنان شاغل بر باروري در ايران

رود بـا تحصـيالت بـاال و     اي كـه از زنـان انتظـار مـي     بـه گونـه  . زنان در نهاد خانواده تركيب شد
ايـن ناهمـاهنگي در برابـريِ    . هاي همسري و مادري نيز ايفا كننـد  مشاركت در كار مزدي نقش

شود زنان فرزنـدان كمتـري از آنچـه     محور موجب مي جنسيتي بين نهادهاي فردمحور و خانواده
ايـدة   ].16[ امر براي جامعه نرخ بسيار پايين باروري اسـت نتيجة اين . واقعاً تمايل دارند بياورند

طور خالصه و شفاف، مكانيسمي است كه در آن زنـان   نظري تعارض نقش و برابري جنسيتي، به
  .دليل بار مسئوليت اضافي ممكن است فرزند كمتري داشته باشند شاغل به 

  مالحظات نظري
 مختلـف، هـاي   عرصـه  در اي را مالحظـه  قابـل  تغييـرات  و اخيـر، تحـوالت   هـاي  سـال  در ايران،

 هـر  از بيش تحوالت اين كه است كرده تجربه ،1357 سال در اسالمي انقالب از پس خصوص به
 طـول  در زنـان  پايگـاه  و وضـعيت . است مشاهده قابل جامعه در زنان وضعيت درخصوص چيزي
 عمـومي  عرصة در ايراني زنان مشاركت و حضور و شده مهمي تحوالت دستخوش اخير هاي سال
 خـود  بـه  را مزدي كار در اشتغال توجهي از قابل سهم همچنين زنان .شده است چشمگير بسيار

 مختلـف و گـاه متناقضـي    برآوردهـاي  و هـا  زني گمانه اين خصوص در هرچند اند؛ داده اختصاص
 زنـان  تحصـيلي  سـطوح  افزايش بر اين باورند كه) 2009(همكاران  و شوازي عباسي. دارد وجود

 2000سـال  در زنـان  اشتغال و نبوده همسو كار بازار در آنان مشاركت ميزان با عالي آموزش در
 ميـزان  ناهمسـوبودن  درخصـوص  كه داشت توجه بايد اين، رغم به. بود مانده باقي درصد 15 زير

 بـه  بسـته  و دارد وجود فراوانيهاي  ترديد ايران در مزدي كارِ در آنان مشاركت و زنان تحصيالت
 بـا  برآوردها باشد، چه مزدي كار در زنان مشاركت ارزيابي در استفاده مورد آمارهاي منبع اينكه

 ايرانـي  زنان مشاركت سطح عموماً ها، سرشماري مانند رسمي، اند؛ مثالً، آمارهاي متفاوت يكديگر
 ماليـات،  از تـرس  ماننـد  عـواملي  البته. كنند مي گزارش پايين بسيار را اقتصادي هاي فعاليت در

 توسـط  هم و زنان توسط هم ،ها آن انگاشتن ناديده و زنان اقتصادي كار و مشاغل، به مردانه نگاه
 ترديـد  بـدون  شـده  گـزارش  و ثبـت  زنان اشتغال عنوان به آنچه شود ميمنجر  آمارگير، مأموران

  ].11، ص5[باشد  واقعيت از كمتر
 مجموعـة  از استفاده با ايران در زنان اشتغال تحوالت بررسي در ايراني اقتصاددانان تازگي، به 

هـاي   نـرخ  اطالعـات  و آمار است، شده فراهم جهاني بانك توسط كه جهاني، توسعةهاي  شاخص
 بـرآورد  و اسـتخراج  دنيـا  و ،MENA(1( منـا  منطقـة  ايران، براي را كار نيروي در زنان مشاركت

 در زنـان  سهم افزايش در سريع رشدي با ايران كشور دهد مي ها نشان مطالعة آن نتايج. اند كرده
 بـه  1985 سـال  در درصـد  3/19 رقم از ايران در سهم اين كه طوري به است؛ بوده مواجه اشتغال

 متوسط به سال اين و در يافته افزايش 2005 سال در درصد 8/33 و 1995 سال در درصد 8/24
                                                        

1. Middle East and  North Africa 
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 حضـور  زمينة اي در فزاينده رشد شاهد هرچند نيز منا. است شده نزديك درصد 40يعني جهاني
. نيسـت  ايـران  چشـمگير  رشـد  با مقايسه قابل رشد اين است، بوده اقتصاديهاي  عرصه در زنان

 اجتماعي، اقتصادي، ساختارهاي) 2005ـ1985( دهه دو طي كه آن است از حاكي نتايج بنابراين
  ].9[است بوده اقتصاديهاي  عرصه در زنان مشاركت افرايش شاهد كشور فرهنگي و

رغم رشد سريع مشاركت زنان ايراني در بازار كار مزدي، نبايد از كار غيرمزدي آنان غافـل   به
زماني را نيز به كـار غيرمـزدي در    فقط به كار مزدي اشتغال دارند، بلكه مدت زنان شاغل نه. ماند

شـده در   است كـه مطالعـات اقتصـادي و جمعيتـي انجـام       اين درحالي. دهند خانه اختصاص مي
زمينة كار زنان فقط كار مزدي را مورد توجه قـرار داده و كـار غيرمـزدي آنـان معمـوالً ناديـده       

هـا اسـتدالل    در ايـن زمينـه، فمينيسـت   . گـردد  شود و يا توجه چنداني بـه آن نمـي   انگاشته مي
ايـن در   ].171، ص1[ داري نيز كار است و بايد از همين وجه بـه آن نگريسـت   اند كه خانه كرده

. شده اسـت  شناسان ناديده انگاشته مي است كه عموماً مادري و كارهاي خانه توسط جامعه حالي 
كند كه مطالعة ماركس دربارة كار بيگانـه شـده، كـامالً بـر كـار       گيدنز در اين خصوص بحث مي

شناسي صـنعتي از آن زمـان    هاي جامعه كارگر در مؤسسة اقتصادي متمركز بوده، و بيشتر بحث
ويژه كار زنان در حـوزة خـانگي تـا     مزد به اند كه در نتيجه آن كار بي رمشق گرفتهبه بعد از او س

پيشـتاز مطالعـة كـار     1اين در حالي است كـه اوكلـي   ].6[اندازة زيادي ناديده گرفته شده است 
شده براي مادري است و كارهاي خانه را تقريباً معادل كار جسماني  خانگي و كار جسماني صرف

نيز بر اين باور است كـه حـداقل نيمـي از همـة      2برناردز. داند ارهاي مزدي ميشده براي ك صرف
  .]3[ ها و مقاالت مربوط به كار بايد دربارة مادري و كارهاي خانه باشد درس

تواند در درك اينكـه چـرا    نكردن دستمزد و پاداش عيني براي كار خانه و مادري مي پرداخت
دادن كار مشخصـي   درواقع، مردم براي انجام. اند كمك نمايد اين قبيل كارها ناديده انگاشته شده

شـده پـاداش و دسـتمزد     رونـد و در سـاختاري كـامالً شـناخته     در زمان محدود به محل كار مي
كه بسياري از زنان و مادران حجم عظيمي از كارهاي نامشـخص را در   درحالي. دارند دريافت مي

ايـن  . كه اجر و مزد روشن و مشخصي دريافـت دارنـد  گيرند، بدون اين زماني نامحدود برعهده مي
انگاشتن كار خانه و مـادري بـازي    تواند نقش مهمي در به حاشيه رانده شدن و ناديده موضوع مي
كنند بـراي   بر اين باورند كه نقشي كه زنان در خانه ايفا مي) 1380( 3آبوت و واالس. كرده باشد

هـاي اخيـر    اهميت اساسي دارد، ولـي فقـط در سـال    درك جايگاه زنان و نقش آنان در بازار كار
برخـي معتقدنـد كـه ورود    . داري موضوع بررسي جدي دانشگاهي قرار گرفته است است كه خانه

اما بايد توجـه داشـت   . لوازم خانگي به ميزان قابل توجهي از ميزان كار خانگي زنان كاسته است
به عرصة خانواده هرچنـد  ... ي، جاروبرقي، ورغم ورود لوازم خانگي از قبيل ماشين لباسشوي كه به
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. انـد  هـا وظـايف جديـدي جـايگزين شـده      اند، به جاي آن تر حذف شده برخي از كارهاي سنگين
در اين خصوص معتقد است مقدار زماني كه زنان بريتانيايي، كه شاغل مزدبگيـر  ) 1376(گيدنز 

وسـايل  . مالً ثابـت مانـده اسـت   قرن گذشته كـا  كنند در طول نيم نيستند، صرف امور خانگي مي
هـا وظـايف جديـدي     تر را حذف كـرده اسـت، امـا بـه جـاي آن      خانگي برخي از كارهاي سنگين

هـاي خانـه، و    زماني كه صرف نگهداري از كودكان، خريد براي رفـع نيازمنـدي  . اند وجود آمده به
بـدون مـزد    دادن سـختي كارهـاي   درخصـوص نشـان  . اند شود، همگي افزايش يافته تهية غذا مي

هـا   بيشـتر آن . وگـو كـرد   ساله مفصالً گفت 30تا  20خانگي، اكلي در گزارش خود با چهل مادر 
دار بودند و نيمي از آنان شوهري از طبقة كارگر و نيمي ديگـر از طبقـة متوسـط     صددرصد خانه

توصـيف  كردند كه كارگران خط توليد براي  داري را با اصطالحاتي توصيف مي خانه زنانْ. داشتند
تكه بودنِ وظايف و سرعت بيش از حـدي   اند و حتي ميزان يكنواختي و تكه كار خود به كار برده

  ].178، ص1[دادند از بعضي كارگران خط مونتاژ بيشتر بود  كه دربارة كار خود گزارش مي
كودكان به توجه و مراقبت دائم نياز دارند و . كردن نيز به نوبة خود كار دشواري است مادري

توان گفت كاري كه صرف مراقبـت از   بندي مي در يك جمع. شود كار عموماً در تنهايي انجام مي
) 1388(برنـاردز  . عيـار اسـت   فقط كار اسـت، بلكـه كـاري تمـام     شود نه فرزندان و امور منزل مي

  .كند كه بايستي براي آن الويتي كمابيش معادل ساير انواع كارها قائل شد توصيه مي

  تحقيقشناسي  روش
اين پيمايش در نقاط . هاي گذران وقت استفاده شده است داده 1در اين پژوهش، از تحليل ثانويه

و خـرداد و   1387درپي و در چهار فصل متمـادي در آذر و اسـفند    شهري كشور در دو سال پي
كاررفتـه در آن روش   گيري بـه  روش نمونه. توسط مركز آمار ايران اجرا شده است 1388شهريور 

جامعة آماري تحقيق حاضر همة زنان شاغل و غيرشاغلِ داراي همسرِ . گيري احتمالي است ونهنم
بنـابراين، از  . ساكن در نقاط شهري كشور است) سال 7زير (فاقد كودك يا داراي كودك وابسته 

حجم نمونه بـراي زنـان شـاغل    . همة خانوارهاي نمونة پيمايش گذران وقت استفاده نشده است
ها از بين  نفر و براي همتايان آن 324و فاقد كودك وابسته يا داراي كودك وابسته  داراي همسر

هاي پيمايش گذران وقت به نحوي است كه امكـان   ساختار داده. نفر است 2723زنان غيرشاغل 
تـوان   مي) 2007( 2آزمون مستقيم تئوري تعارض نقش وجود ندارد، اما با روش پيشنهادي رايت

درواقع، شيوة كار بدين ترتيب خواهد بود كـه بـه جـايِ    . اين تئوري را آزمود طور غيرمستقيم به
در ) افزايش يا كاهش(بررسي تأثير ميزان بار مسئوليت اضافي زنان شاغل بر باروري، ميزان تغيير 

به . شود شدن بر تعداد فرزندان بررسي مي ميزان كارِ مزدي و غيرمزدي زنان شاغل به واسطة اضافه
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شدن  داري با اضافه داري و بچه تر، ميزان تغيير ساعات اختصاص داده شده به كارِ خانه هزبان ساد
تواند آزمونِ غيرمستقيم  دست آمده مي فرزند ديگر به جمع خانواده بررسي خواهد شد كه نتايج به

به عبارت ديگر، در اين مقاله تعـداد سـاعاتي كـه زن شـاغل و     . چارچوب نظري مقاله تلقي شود
اختصاص ) داري داري و بچه خانه(روز به كارِ مزدي و كارِ بدون مزدي  اغل در طول يك شبانهغيرش
بدين . شود مقايسه مي) سال 7زير (شان  دهند محاسبه شده و بر اساس تعداد فرزندان وابسته مي

زدي و ترتيب، در اين مقاله اين موضوع كه با افزايش تعداد فرزندان وابسته در خانوار ميزان كارِ م
  .شود كند، بررسي مي غيرمزدي زنان شاغل به چه نحو تغيير مي

 هاي تحقيق يافته

 هاي توصيفي يافته. 1

هاي مهم نمونة تحقيق مانند توزيع سني، مدرك تحصيلي،  هاي توصيفي، برخي ويژگي در بخش يافته
  .ارائه شده استو تعداد زنان برحسب تعداد فرزندان وابسته به تفكيك زنان شاغل و غيرشاغل 

  
  ـ اجتماعي به تفكيك وضعيت اشتغال هاي جمعيتي توزيع نمونه برحسب ويژگي .1جدول

  زنان غيرشاغل  زنان شاغل  ارزش   متغير
 درصد فراواني درصدفراواني

 سن

 6/5 152 72/2 سال20كمتر از
 2/51 1394 1272/39 سال29تا20
 1/16 438 1588/48سال39تا30
 6/4 126 169/4سال49تا40
 8/7 213 101/3سال59تا50
 8/8 239 42/1سال69تا60

 9/5 161 26/0و بيشتر70

 مدرك تحصيلي

 3/2 52 33سوادآموزي و غيررسمي
 1/21 481 188/5ابتدايي
 8/18 429 188/5راهنمايي

 2/32 758 468/14متوسطه و ديپلم
 7/9 222 218/6دانشگاهيپيش

 1/4 94 472/15ديپلمفوق
 4/10 237 1458/46ليسانس

 4/0 8 129/3فوق ليسانس و دكتري

تعداد فرزندان 
  وابسته

 )سال 7زير (

 6/44 1215 10733فاقد فرزند وابسته
 2/42 1148 1734/53داراي يك فرزند وابسته

 2/13 360 446/13فرزند وابسته2داراي
 100 2723 324100  جمع
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هاي سني متنـوعي را   شود، دامنة سني نمونة تحقيق گروه مالحظه مي 1طور كه در جدول همان
درصـد بـراي    6/5مـورد،   152درصد براي زنان شـاغل و   2/2مورد،  7(سال و كمتر از آن  20از 

مـورد،   161درصد بـراي زنـان شـاغل و     6/0مورد،  2(سال و باالتر از آن  70تا ) زنان غيرشاغل
براي زنان شاغل بيشترين تعداد نمونـة تحقيـق   . گيرد را دربرمي) درصد براي زنان غيرشاغل 9/5

و براي زنان غيرشاغل مربـوط بـه   ) درصد 8/48(مورد  158سال با  39ـ30مربوط به گروه سني 
رك تحصيلي، بيشتر زنـان  از نظر مد. است) درصد 2/51(مورد  1394سال با  29ـ20گروه سني 

و زنان غيرشـاغل عمـدتاً داراي مـدرك    ) درصد8/46(مورد  145شاغل داراي مدرك ليسانس با 
در سطوح بسيار باالي تحصـيلي، زنـان   ). درصد 2/32مورد،  758(ند ا تحصيلي متوسطه و ديپلم

 9/3(مـورد   12كـه   طوري به  شاغل غلبة بيشتري از نظر مدرك تحصيلي بر زنان غيرشاغل دارند؛
كه زنان غيرشـاغلي كـه ايـن     از زنان شاغل مدرك فوق ليسانس و دكتري دارند، درحالي) درصد

 7زيـر  (توزيع نمونه برحسب تعداد فرزندان وابسته . هستند) درصد 4/0(مورد  8مدرك را دارند 
 4/53درصـد، داراي يـك فرزنـد وابسـته      33دهد كه زنان شاغل فاقد فرزند  نيز نشان مي) سال

دهند و زنان غيرشـاغل فاقـد    درصد از نمونه را تشكيل مي 6/13فرزند وابسته  2درصد، و داراي 
درصد از  2/13فرزند وابسته  2درصد، و داراي  2/42درصد، داراي يك فرزند وابسته  6/44فرزند 

  .دهند نمونه را به خود اختصاص مي

  هاي تبييني يافته. 2
داري و  تصويركشيدن نابرابري در گذران وقت در كـار خانـه   در بخش تبييني، تمركز اصلي بر به

بـراي  . بين زنان شاغل و غيرشـاغل اسـت  ) سال 7زير (داري بر اساس تعداد فرزندان وابسته  بچه
شـده توسـط    هاي مذكور، زمان سـپري  دادن تفاوت در زمان اختصاص داده شده در فعاليت نشان

قه به تفكيك تعداد فرزندان وابسته محاسبه شده، صورت ساعت و دقي زنان شاغل و غيرشاغل به 
شده توسـط زنـان غيرشـاغل كـم      شده توسط زنان شاغل از زمان سپري زمان سپري سپس مدت
. دهد دست آمده تفاوت در گذران وقت را در فعاليت مورد نظر نشان مي هاي به تفاوت. شده است

زمـاني كـه زنـان غيرشـاغل بـه       تهاي منفي به معني آن است كـه مـد   ها، زمان در همة تحليل
هاي اختصـاص داده   همة زمان. از زنان شاغل بيشتر است دهند هاي مذكور اختصاص مي فعاليت

 .شده به صورت روزانه ارائه شده است

داري توسط زنان شـاغل و   مقايسة ميانگين روزانة ساعات اختصاص داده شده به كار خانه. 1.2
  در خانواده) سال 7زير (وابسته غيرشاغل برحسب تعداد فرزند 

سال در خانواده، ميانگين سـاعات اختصـاص داده شـده بـه كـار       7با افزايش تعداد فرزندان زير 
يابد، اما در همة موارد ميـزان سـاعاتي كـه     داري براي مادران شاغل و غيرشاغل افزايش مي خانه
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كـه زنـان    طوري ل كمتر است؛ بهدهند از زنان غيرشاغ داري اختصاص مي زنان شاغل به كارِ خانه
 1:40دهنـد كـه    داري اختصاص مـي  دقيقه از وقت خود را به كار خانه 3:32شاغل بدون فرزند، 

طـور   مادران شاغل با افزودن يك فرزند به جمع خانواده، بـه . دقيقه كمتر از زنان غيرشاغل است
 14زايش براي مادران غيرشـاغل  اف اين افزايند كه داري مي دقيقه به كار خانه 18متوسط، روزانه 

دقيقـه افـزوده    5داري زنان شاغل  شدن فرزند دوم دوباره بر ميزان كار خانه با اضافه. دقيقه است
فرزنـد   2مـادران غيرشـاغل داراي   . رسـد  دقيقه مي 55ساعت و  3زمان كار آنان به  شده و مدت

درمجمـوع،  . پردازنـد  داري مي نهدقيقه بيشتر از مادران شاغل به كار خا 54وابسته، يك ساعت و 
داري زنان  دقيقه و متوسط كارِ خانه 54ساعت و  3داري زنان شاغل  زمان كارِ خانه متوسط مدت

هرچنـد مـادران شـاغل مـدت بسـيار كمتـري بـه كـارِ         . دقيقـه اسـت   23ساعت و  5غيرشاغل 
ـ          داري اختصاص مي خانه ان كـار  دهند، بايد توجـه داشـت كـه ايـن بـدين معنـي نيسـت كـه آن
داري خـود را در   كنند، بلكه بدين معني است كـه كـارِ خانـه    تمام رها مي داري خود را نيمه خانه
  .رسانند زمان كمتري نسبت به زنان غيرشاغل به اتمام مي مدت
  

داري  توزيع تعداد ساعات اختصاص داده شده به كار خانه. 2جدول
  توسط زنان شاغل و غيرشاغل بر اساس تعداد فرزندان

  فرزند ةرتب
 داري خانه ساعات اختصاص داده شده به كارِةميانگين روزان
 زنان شاغل

 ساعت:دقيقه
 زنان غيرشاغل

 ساعت:دقيقه
  تفاوت

  ساعت: دقيقه
  -03:3205:1201:40 فاقد فرزند

1 03:5005:2601:36- 
2 03:5505:4901:54- 

 -03:5405:2301:29 ميانگين كل

F=168, Sig= 000/0 , ES= 053/0  
  

شـود، در زيـر    هـا اسـتفاده مـي    دادن معناداري تفاوت گروه نيز، كه براي نشان Fمقدار آمارة 
توان نتيجه گرفت  بنابراين، مي. اين آماره به لحاظ آماري معنادار است. جدول گزارش شده است

ابسته، بين داري، برحسب تعداد فرزندان و زمان اختصاص داده شده به كارِ خانه تفاوت بين مدت
. زنان شاغل و غيرشاغل ناشي از شانس و تصادف نيسـت و واقعـاً در جامعـة آمـاري وجـود دارد     

درصد از واريانس متوسـط   5دهد شاغل بودن يا نبودن زنان حدود  مقدار اندازة اثر نيز نشان مي
  .كند دهند تبيين مي داري اختصاص مي كه آنان به كارِ خانه زماني را  مدت
داري توسط زنـان شـاغل و    سة ميانگين روزانة ساعات اختصاص داده شده به كار بچهمقاي. 2.2

  در خانواده) سال 7زير (غيرشاغل برحسب تعداد فرزند وابسته 
داري توسـط زنـان شـاغل و     هرچند بين ميانگين روزانة ساعات اختصاص داده شده به كارِ بچـه 
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ها، چه به لحاظ آماري و چه به  اين تفاوتشود، ميزان و شدت  هايي مالحظه مي غيرشاغل تفاوت
 1:16مادران شاغلي كه يك فرزند وابسته دارند، روزانه . داري نيست لحاظ مقدار، همانند كارِ خانه

دقيقه از مادران غيرشاغل  22دهند كه  دقيقه از وقتشان را به كار مراقبت از كودك اختصاص مي
دقيقه  30د، به كار مادران شاغل در مراقبت از كودك فرزن 2افزايش تعداد فرزندان به . كمتر است

دقيقه از وقتشان را بـه كـارِ    1:46فرزند وابسته دارند  2كه مادران شاغلي كه  طوري افزايد؛ به مي
ها بـه لحـاظ انـدازه چنـدان قابـل       توان گفت تفاوت درمجموع، مي. دهند داري اختصاص مي بچه

زمان اختصـاص داده   ت كه نوعي همگرايي در زمينة مدتاين يافته بيانگر آن اس. مالحظه نيست
تـر مـادران شـاغل     داري بين زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد يا به زبان سـاده  شده به كارِ بچه

كـه تفـاوت كـارِ     دهند؛ درحالي زمان نسبتاً مشابهي را براي مراقبت از كودك اختصاص مي مدت
رسد مادران شاغل براي  درواقع به نظر مي. بيشتر استداري مادران شاغل با غيرشاغل بسيار  خانه

كاهنـد، بلكـه كـار     زمان اختصاص داده شده به كار مادري نمـي  كاهش فشار بار مضاعف از مدت
  .رسانند زمان بسيار كمتري از زنان غيرشاغل به انجام مي داري را در مدت خانه

  
داري  توزيع تعداد ساعات اختصاص داده شده به كار بچه. 3جدول

  توسط زنان شاغل و غيرشاغل بر اساس تعداد فرزندان

  رتبة فرزند
 داري ميانگين روزانة ساعات اختصاص داده شده به كار بچه

 زنان شاغل
 ساعت:دقيقه

 زنان غيرشاغل
 ساعت:دقيقه

  تفاوت
  ساعت: دقيقه

  00:00 00:00 0:00 فاقد فرزند
1 01:1601:3800:22- 
2 01:4601:5100:05- 

 -01:3902:1301:14 ميانگين كل

F= 432/1 , Sig= 232/0 , ES= 003/0  
  

ايـن نتـايج   . نيز به لحاظ آماري غيرمعنادار بوده و اندازة اثر نيز نزديك به صفر است Fآمارة 
زمان اختصـاص داده شـده بـه كـارِ بـدون مـزد        دهد كه تفاوت معناداري بين مدت نيز نشان مي

  .اشتغال زنان وجود نداردمراقبت از كودك برحسب وضعيت 
ميانگين روزانة ساعات اختصاص داده شده به كـار مـزدي توسـط زنـان شـاغل برحسـب       . 3.2

  در خانواده) سال 7زير (تعداد فرزند وابسته 
دهنـد و   دقيقه از وقتشان را به كار مزدي اختصـاص مـي   49ساعت و  5زنان شاغل فاقد فرزند، 

ه آنان بـراي جبـران زمـان و كـاهش فشـار ناشـي از       شود ك داشتن يك كودك وابسته سبب مي
كه مـادر   طوري زمان كار مزدي خود بكاهند؛ به شدن فرزند وابسته به جمع خانواده از مدت اضافه

. دهد دقيقه از وقتش را به كارِ مزدي اختصاص مي 34ساعت و  4شاغل داراي يك فرزند وابسته، 
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دقيقه از وقتشان را به كـارِ مـزدي    22ساعت و  4 سال دارند، 7مادران شاغلي كه دو فرزند زير 
شدن فرزند وابستة دوم به جمع خانواده ميزان كار مزدي براي  هرچند با افزوده. دهند اختصاص مي

كه يك فرزند وابسته بـه جمـع خـانواده     يابد، اين كاهش قابل مقايسه با زماني مادران كاهش مي
ساعت  1فرزند به يك فرزند وابسته منجر به كاهش  تغيير وضعيت از صفر. شود نيست افزوده مي

فرزندي به دوفرزنـدي فقـط    كه تغيير وضعيت از تك شود؛ درحالي دقيقه در كارِ مزدي مي 15و 
در اينجا، متغيرهاي ديگري ماننـد كمـك و   . شود اي در كارِ مزدي مي دقيقه 12منجر به كاهش 

ه مادر ممكن است از نهادهاي مراقبتي رسمي و هايي ك نگهداري فرزند اول از فرزند دوم يا كمك
عالوه بر اين، ميزان تجربة مادر در نگهداري . تواند وجود داشته باشند غيررسمي دريافت دارد مي

  .زمان كمتري از تعداد فرزندان بيشتري مراقبت كند سازد در مدت از فرزند او را قادر مي
  

ه كار مزدي توسط توزيع تعداد ساعات اختصاص داده شده ب. 4جدول
  زنان شاغل و غيرشاغل بر اساس تعداد فرزندان

  رتبة فرزند
 ميانگين روزانه ساعات اختصاص داده شده به كار مزدي 

 زنان شاغل
 ساعت:دقيقه

 زنان غيرشاغل
 ساعت:دقيقه

  تفاوت
  ساعت: دقيقه

 05:49 05:4900:00 فاقد فرزند
1 04:3400:00 04:34 
2 04:2200:00 04:22 

 04:58 04:5800:00 ميانگين كل

F=4890, Sig= 000/0 , ES= 616/0  
  

درصد اطمينان به لحاظ آماري معنـادار   99واحد و در سطح بيش از  4890با مقدار  F ةآمار
درصد از واريانس تفاوت كار مزدي زنان شـاغل بـا زنـان غيرشـاغل در سـطوح       61حدود . است

لحـاظ   شـود كـه بـه    سال به وسيلة وضعيت اشتغال مادر تبيين مـي  7مختلف رتبة فرزندان زير 
  .آماري رقم قابل توجهي است

  بار مسئوليت مضاعف زنان شاغل در مقايسه با زنان غيرشاغل.  4.2
درواقع، زنان . اشاره به فشار كاري است كه بر دوش زنان شاغل قرار دارد» فشار مضاعف«مفهوم 

در . كشند شاغل عالوه بر اشتغال در خارج از خانه، بار كارهاي منزل و مادري را نيز به دوش مي
اعف زنان شاغل به صورت كمي و در واحدهاي زماني نشان داده شـده  ، ميزان فشار مض5جدول
دقيقه  26ساعت و  9داري، زنان شاغل بدون فرزند روزانه  با احتساب كارِ مزدي و كار خانه. است

با افزودن بر تعداد . دقيقه بيشتر از زنان غيرشاغل بدون فرزند است 6ساعت و  3كنند كه  كار مي
شـود؛   مع خانواده بر ميزان كل كار زنان شاغل و غيرشاغل نيـز افـزوده مـي   فرزندان وابسته به ج

سـاعت و   9كه مجموع كار مادران شاغل با افزودن يك فرزند وابسته به جمع خانواده از  طوري به
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دقيقه افـزايش   2ساعت و  10دقيقه و با درنظرگرفتن فرزند دوم به  40ساعت و  9دقيقه به  26
هـاي فرزنـد    براي زنان غيرشاغل بيشتر از زنان شاغل است، اما در همة رتبهاين افزايش . يابد مي

) منظور جمع كارِ مزدي و غيرمزدي است(دهند  وابسته، مقدار كل كاري كه زنان شاغل انجام مي
كه زنان شاغل  طوري دهند؛ به همواره بيشتر از مقدار كل كاري است كه زنان غيرشاغل انجام مي

فرزنـد   2دقيقه، و داراي  42ساعت و  1دقيقه، داراي يك فرزند وابسته  6و  ساعت 3فاقد فرزند 
  .كنند دقيقه بيشتر از همتايان غيرشاغل خود كار مي 29ساعت و  1وابسته 

گونه استنباط كرد كه زنان شاغل با مديريت زمـان سـعي    توان اين ها مي درواقع، از اين يافته
كند فايق آيند و تا جايي كـه امكـان    ها تحميل مي بر آنكنند بر تعارض نقشي كه مادربودن  مي

هـاي مختلفـي،    تواند بـه شـكل   اين مديريت زمان مي. دارد از بار مسئوليت مضاعف خود بكاهند
طـور   هاي گذشـتة زنـان بـه    نسل. مانند استفاده از منابع حمايتي رسمي و غيررسمي، انجام شود

اند و معموالً به كـار مـزدي نيـز اشـتغال نداشـته و       متوسط تعداد فرزندان بيشتري به دنيا آورده
عنوان منبع مهمي در حمايت غيررسمي به حساب آينـد و احتمـاالً    توانند به اين افراد مي. ندارند

شوند در اين خصوص روي اين منابع بيشـتر از   تر محسوب مي هاي جوان مادران شاغلي كه نسل
  .كنند مادران غيرشاغل حساب باز مي

 
داري توسط زنان  داري، و بچه توزيع تعداد ساعات اختصاص داده شده به كار مزدي، كار خانه .5جدول

  شاغل و غيرشاغل بر اساس تعداد فرزندان وابسته

F=209, Sig= 000/0 , ES= 064/0  
  

درصد به لحاظ آماري معنادار است و بيش از  99واحد در سطح بيش از  209نيز با  F ةآمار
هاي مواليـد مختلـف بـه     زماني كه زنان شاغل و غيرشاغل در رتبه درصد واريانس تفاوت مدت 6

  .شود دهند توسط وضعيت اشتغال آنان تبيين مي كارِ مزدي و غيرمزدي اختصاص مي

  گيري بحث و نتيجه
داري بـه لحـاظ اجتمـاعي كارهـايي زنانـه و       داري و بچـه  طور معمول، كارهاي بدون مزد خانه به

هـاي اخيـر، ورود دختـران بـه      امـا در سـال  . شـوند  كارهاي مزدي كارهايي مردانه شـناخته مـي  

  رتبة فرزند
  داريداري، و بچه ميانگين روزانة ساعات اختصاص داده شده به كار مزدي، خانه

 زنان شاغل
 ساعت:دقيقه

 زنان غيرشاغل
 ساعت:دقيقه

 تفاوت
  ساعت: دقيقه

09:2606:2003:06 فاقد فرزند
1 09:4007:5801:42
2 10:0208:3301:29

09:3807:1902:19 ميانگين كل
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هرچنـد  . ها و حضور آنان در بازار كارِ مزدي به ميزان قابل تـوجهي رشـد داشـته اسـت     دانشگاه
خصوص بسيار ضد و نقيض است و ممكن اسـت توافـق همگـاني در خصـوص آن     آمارها در اين 

توان در اين امر  شك كرد كه تمايل زيادي بـراي حضـور در بـازار كـارِ      وجود نداشته باشد، نمي
ورود مادر . هاي اقتصادي و مزدي بيشتر شده است امروزه مشاركت زنان در فعاليت. مزدي دارند

دهد  هاي جنسيتي غالب در جامعه را تغيير نمي ارِ مزدي لزوماً كليشهيا همسر خانواده به بازار ك
رود به كارِ بدون مزد در امور خانه نيز بپردازند و مسئوليت اصـلي خـود را در    و از آنان انتظار مي
ها در  طور معمول مسئول آن هستند، مانند گذشته، انجام دهند و فعاليت آن قبال وظايفي كه به

داري و  شـود كـه از عهـدة كارهـاي بـدون مـزد خانـه        زماني مجـاز شـمرده مـي   كارِ مزدي فقط 
مـادر يـا زن شـاغل    . فرزندداري نيز برآيند و قادر باشند مجموع اين كارها را باهم تركيب كننـد 

بيند؛ ترك كـار، اجتنـاب از آوردن    براي كاهش فشارِ اين نقش سه راه عمده  پيش پاي خود مي
نتايج اين پژوهش . ان و استفاده از منابع حمايتي رسمي و غيررسميفرزند بيشتر، و مديريت زم

اي كه در زمينة بـار مسـئوليت مضـاعف زنـان و      دهد برخالف ادبيات تحقيقي جاافتاده نشان مي
شود مادران شـاغل بـا    پيامدهاي آن بر باروري وجود دارد، لزوماً اشتغال به كارِ مزدي سبب نمي

زمان بيشتري نسـبت بـه    ها مدت درواقع هرچند آن. واجه شوندبار مسئوليت مضاعف بيشتري م
كنند، با افزودن بر تعداد فرزندان وابسته از بار مسئوليت مضـاعف آنـان    مادران غيرشاغل كار مي

  .شود در مقايسه با مادران غيرشاغل كاسته مي
داري  چـه داري، و ب دهد كه با احتساب كـارِ مـزدي، كـارِ خانـه     نتايج پژوهش حاضر نشان مي

دقيقه بيشـتر   6ساعت و  3كنند كه  دقيقه كار مي 26ساعت و  9زنان شاغل بدون فرزند روزانه 
شدن بر تعداد فرزندان وابسته به جمـع خـانواده بـر     با افزوده. از زنان غيرشاغلِ بدون فرزند است

دران شـاغل  كه مجموع كار ما طوري شود؛ به ميزان كل كار زنان شاغل و غيرشاغل نيز افزوده مي
 40سـاعت و   9دقيقـه بـه    26سـاعت و   9شدن يك فرزند وابسته به جمع خـانواده، از   با افزوده

يابد كه افـزايش بسـيار    دقيقه افزايش مي 2ساعت و  10دقيقه و با در نظر گرفتن فرزند دوم به 
اغل نيـز  داري زنـان غيرشـ   داري و بچـه  شدن بر تعداد فرزندان بر كارِ خانـه  افزوده. ناچيزي است

هاي  اين افزايش براي زنان غيرشاغل بسيار بيشتر از زنان شاغل است، اما در همة رتبه. افزايد مي
دهند همواره بيشتر از مقدار كاري اسـت كـه    فرزند وابسته مقدار كاري كه زنان شاغل انجام مي

يقـه، داراي  دق 6سـاعت و   3كه زنان شاغل فاقـد فرزنـد    طوري دهند؛ به زنان غيرشاغل انجام مي
دقيقـه   29فرزنـد وابسـته يـك سـاعت و      2دقيقـه و داراي   42يك فرزند وابسته يك سـاعت و  

  .كنند بيشتر از همتايان غيرشاغل خود كار مي
شدن بر تعداد فرزندان بر ميزان كار زنـان شـاغل بـه ميـزان      اين يافته بيانگر آن است كه با افزوده

فقـط   قايسه بـا زنـان غيرشـاغل بـار مسـئوليت مضـاعف نـه       شود و از سوي ديگر در م كمي افزوده مي
تـوان نتيجـه گرفـت كـه      در اين خصـوص، مـي  . گيرد يابد، بلكه روند كاهشي به خود مي افزايش نمي
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كنند و بـه احتمـال    مادران شاغل براي مبارزه با بار مسئوليت مضاعف نوعي مديريت زمان را اتخاذ مي
شـدن   هرچند درظاهر با افـزوده . برند از زنان غيرشاغل بهره مي زياد از منابع حمايتي غيررسمي بيشتر

زنان شـاغل و غيرشـاغل   ) مزد بامزد و بي(زمان كاري  بر تعداد فرزندان وابسته به جمع خانواده بر مدت
گذارد، بايد توجـه داشـت    زمان كار بين اين دو گروه رو به كاهش مي شود و تفاوت در مدت افزوده مي

فراغت زماني زنـان غيرشـاغل   . ن شاغل با فشار و سختي بيشتري در كارها مواجه باشندكه احتماالً زنا
مـوارد  . داري اسـت  داري و بچـه  امـور خانـه   دادن قطعاً بيشتر از فراغـت زمـاني زنـان شـاغل در انجـام     

تـر از   تواننـد بسـيار مهـم    انـد، امـا مـي    چنيني در اين پژوهش به دليل فقـدان داده بررسـي نشـده    اين
تا آنجـا كـه بـه پـژوهش حاضـر      . شدن فرزندان نيز باشند زمان مطلق افزايش كار ناشي از افزوده مدت

توان گفت كار مزدي مادر لزوماً با افزايش باروري او متعارض نيست و حـداقل بـه    شود، مي مربوط مي
بـر بـار   شدن بر تعـداد فرزنـدان    زمان اختصاص داده شده به كارِ مزدي و غيرمزدي، افزوده لحاظ مدت

  .افزايد مسئوليت مضاعف زنان شاغل به ميزان زيادي نمي
هـاي   پيچيـدگي  كاهنـده هـاي   سياسـت  از باروري افزايندةهاي  سياست كه داشت توجه بايد
 تواند مي سرعت همان با باروري كاهش جهت در ايران موفق تجربة كه تصور اين و دارند بيشتري

 تر بوده پرهزينه بسيار باروري افزايشهاي  سياست. استاشتباه  كند عمل نيز آن افزايش جهت در
 افـزايش  برابـر  چنـد  آن بـه هاي  نشوند، هزينه اجرا درستي به و موقع به ها سياست اين و چنانچه

 مزدي كارِ وارد احتماالً دور چندان اي نه آينده در عالي آموزش در زنان حضور عظيم سيل. يابد مي
 اسـت  بعيـد . داد خواهـد  اختصـاص  خود به گذشته به نسبت را كار بازار از بيشتري سهم و شده
 كـردة  تحصـيل  زنان براي جذابيتي نقدي در راستاي افزايش باروري هاي سياست بر دولت تأكيد
 زنان باشد كه كاري مضاعف بار به بايستي دولت توجه. باشد داشته آينده شاغل احتماالً و كنوني
 و خانـه  كارهـاي  در مردان مشاركت براي دولت زمينه، تشويق اين در. كشند مي دوش بر شاغل
 رغم به شاغل، زنان كار محل در كودكان نگهداري رسمي از و مراقبت مراكز از حمايت و داري بچه
  .كند ايفا آوري بچه به شاغل زنان تمايل افزايش در را مهمي نقش تواند مي بودن، پرهزينه و بر زمان
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