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مقاله علمی پژوهشی

جنسیت ،گذران وقت و نقشهای خانوادگی :اهمیت منابع نسبی و دسترسی زمانی
فاطمه

ترابی

(تاریخ دریافت 1399/2/7 :تاریخ پذیرش)1399/7/17 :

چکیده
دگرگونی در ابعاد گوناگون خانواده در جریان تاییرات گسترده ساختاری و نگرشی در کشور ،در ادبیات
پژوهشی مستند شده است؛ اما تاکنون تفاوتهای جنسیتی در نقشهای خانوادگی در سطح ملی بررسی
نشده است .این مقاله با استفاده از دادههای طرح گذران وقت  1393-1394مناطق شهری کشور و با
بهکارگیری رویکردهای منابع نسبی و دسترسی زمانی ،تفاوتهای زنان و شوهران در مجموع مشارکت
در فعالیتهای غیردستمزدی مربوط به خانوار را در مراحل مختلف زندگی خانوادگی به تصویر کشیده
و آنها را تبیین میکند .یافتهها از یک الگوی واضح نانآوری مردان و خانهداری زنان حکایت دارند،
هرچند زنان و شوهران مدت زمان مشابهی را به هریک از مجموعه فعالیتهای اجتماعی و فردی
اختصاص میدهند .عالوه بر مدت زمان اختصاصیافته به فعالیتهای خانگی ،الگو و شدت نوسانات آن
در مسیر زندگی خانوادگی نیز بین زنان و شوهران متفاوت است .بهعالوه ،تجربه زنان بیش از شوهران
با شاخصهای منابع نسبی و دسترسی زمانی قابل تبیین میباشد .وجود رابطه بین فعالیتهای خانگی و
متایر جنسیت پس از تعدیل سایر متایرها از تسلط ارزشها و هنجارهای جنسیتی بر عوامل اجتماعی-
اقتصادی و جمعیتشناختی مورد مطالعه حکایت دارد.

کلیدواژهها :جنسیت ،گذران وقت ،خانواده ،خانوار ،منابع ،ایران.

 دانشیار جمعیتشناسی دانشگاه تهران.
E-mail: fatemeh_torabi@ut.ac.ir
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مقدمه
زنان در سراسر دنیا زمان بیشتری را به کارهای خانگی و غیردستمزدی اختصاص میدهند ،اگرچه
این تفاوت در برخی مناطق دنیا برجستهتر است .بر اساس آمار سازمان ملل (بخش امور اجتماعی
اقتصادی سازمان ملل متحد ،)2015 ،1در کشورهای در حال توسعه ،زنان  3/5برابر مردان به
کارهای غیردستمزدی مشاولند؛ در حالی که این رقم در کشورهای توسعهیافته  1/9است .در
کشورهایی مانند هند ،مکزیک و ترکیه ،زنان در شبانهروز  4ساعت زمان بیشتری را نسبت به
مردان صرف کارهای غیردستمزدی میکنند؛ اما در کشورهای دانمارک ،سوئد و نروژ این تفاوت
تقریباً یک ساعت است (میراندا .)2011 ،2خانواده سنتی در ایران ،خانوادهای مردتبار ،مردساالر
و درونهمسر بوده است (آقاجانیان1992 ،3؛ مقدم2004 ،4؛ عباسی شوازی و ترابی )1385 ،که
با تقویت نظام قشربندی جنسیتی (میسون ،)1986 ،5برتری مرد را نهتنها در خانواده ،بلکه در
جامعه نیز تضمین میکرده است .به این ترتیب ،مسئولیتهای خانهداری و فرزندپروری بر عهده
زنان گذاشته میشدند و مردان بهعنوان نانآوران خانه شناخته میشدند .تحوالت ساختاری
گوناگون مانند نوسازی ،صنعتی شدن ،شهرنشینی ،گسترش تحصیالت رسمی و تاییرات در
حوزه قانونگذاری (کلر و مندلسون1971 ،6؛ تشکری و تامپسون1988 ،7؛ هودفر و اسدپور،8
2000؛ آقاجانیان و مهریار ،)2005 ،9خانواده سنتی و نگرشهای جنسیتی را در گذر زمان تاییر
داده است.
نخستین سیاستگذاریهای رسمی در حوزه خانواده و جنسیت به دهه  1340بر میگردد که
با اقداماتی نظیر تشویق دختران به تحصیالت رسمی ،افزایش سن قانونی ازدواج ،محدودیت
چند همسری و حق یکجانبه شوهران برای طالق و تأسیس برنامه تنظیم خانواده به منظور
کاهش باروری همراه بود .این اقدامات نتوانستند تاییر قابلتوجهی در موقعیت زنان به وجود
آورند .زیرا الگوهای سنتی خانواده ریشهدارتر از آن بودند که با این اقدامات دگرگون شوند.
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بهعالوه ،رهبران دینی این سیاستها را ناشی از رویکردهای غربگرایانه حکومت دانسته و از
آن حمایت نکردند .همین مسأله موجب عدم استقبال عمومی از این اقدامات گردید .البته نمیتوان
این موضوع را نادیده گرفت که همین برنامهها ،مردم و بهویژه زنان را در معرض معیارهای
جدید خانوادگی و جنسیتی قرار دادند .فضای اسالمی و ضدغربی که پس از انقالب اسالمی در
ایران شکل گرفت ،سیاستهای حوزه خانواده و جنسیت را نیز متأثر ساخت .بهعنوان مثال،
بهمنظور تشویق تشکیل خانواده و فرزندآوری ،سن قانونی ازدواج کاهش یافت ،مشوقهای
متعددی برای ازدواج در نظر گرفته شد و برنامه تنظیم خانواده تعلیق گردید؛ هرچند پس از این
که نتایج سرشماری  1365رشد طبیعی ساالنه جمعیت کشور را  %3/2برآورد کرد ،برنامه تنظیم
خانواده در اواخر دهه  1360مجدداً احیا گردید .سیاستها و برنامههای مشوق ازدواج نتوانستند
مانع از روند افزایشی سن ازدواج شوند (ترابی و عسکری ندوشن)1391 ،؛ اما عوامل مختلفی
از جمله گسترش تحصیالت ،تأخیر در ازدواج ،کاهش مرگومیر نوزادان و کودکان ،تمرکز
والدین بر کیفیت فرزندان و دسترسی گسترده به وسایل تنظیم خانواده منجر به کاهش شدید
باروری در کشور گردید (ترابی1389 ،؛ عباسی شوازی و همکاران)2009 ،1؛ عاملی که میتواند
بهطور مستقیم بر حجم مسئولیتهای فرزندپروری والدین تأثیر بگذارد.
از جمله تاییرات ساختاری مهمی که در دوره پس از انقالب اتفاق افتاد ،رشد شهرنشینی و
نیز سرمایهگذاری دولت در گسترش تحصیالت رسمی و ارائه خدمات بهداشتی در سراسر کشور
و بهویژه مناطق روستایی و محروم بود .طبق نتایج سرشماری ( 1395مرکز آمار ایران،)1395 ،
 74درصد از جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی میکنند .بهعالوه 84/2 ،درصد از زنان 6
ساله و بیشتر باسوادند که از میان آنان نیز  22/4درصد تحصیالت دبیرستانی و  21/7درصد
تحصیالت دانشگاهی دارند .رقمهای مشابه برای مردان عبارتند از  91درصد 21/3 ،درصد و
 21/7درصد .بنابراین ،اگرچه بیسوادی هنوز در میان زنان بیشتر از مردان است ،اما در تحصیالت
دبیرستانی زنان اندکی از مردان پیشی گرفته و در تحصیالت دانشگاهی نیز هیچ تفاوت جنسیتی
مشاهده نمیشود .علیرغم گسترش تحصیالت در میان زنان ،مشارکت آنان در بازار کار همچنان
پایین است بهطوری که در سال  1395تنها  14/4درصد زنان  15ساله و بیشتر شاغل یا در
جستجوی کار بودهاند .این مسأله به عوامل فرهنگی و ساختاری مختلفی مرتبط دانسته شده است
1. Abbasi-Shavazi et al
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(عباسی شوازی و مک دونالد .)2008 ،1از جمله عوامل فرهنگی میتوان به تأکید بر نقشهای
خانگی و عدم پذیرش اجتماعی اشتاال زنان در برخی مشاغل (مانند ساخت و ساز و کار در
معادن) اشاره کرد .عدم انعطاف بازار کار و عدم ارتباط الزم بین نظام آموزشی و بازار کار در
ایران و تأثیر بیشتر این عوامل بر اشتاال زنان را نیز میتوان از جمله عوامل ساختاری برشمرد.
اگرچه مشارکت زنان در بازار کار به اندازه تحصیالت آنها پیشرفت نداشته است ،اما مطالعات
موجود حکایت از آن دارند که نگرشهای برابریطلبانه هم در حوزه عمومی و هم در حوزه
خانواده افزایش یافتهاند .کورزمن 307 :2008( 2و  )309نشان میدهد که  81/7درصد زنان
تحصیلکرده ساکن در مناطق شهری کشور ،تحصیالت را بهعنوان "یک ویژگی مهم یا خیلی
مهم زنان" در نظر گرفتهاند .این در حالی است که  40درصد این زنان درباره کار در بیرون خانه
همین نظر را ابراز کردهاند .بنابراین ،اشتیاق زنان به کار دستمزدی بسیار کمتر از اشتیاق آنان به
ادامه تحصیالت است و این مسأله خود میتواند یکی از عوامل مشارکت پایین زنان در بازار کار
باشد .بهعالوه ،بیش از  80درصد زنان جوان تحصیلکرده ساکن در مناطق شهری (در مقایسه با
بیش از  70درصد سایر زنان شهری) عقیده دارند که مردان باید سهم بیشتری در کارهای خانه
و امور فرزندپروری داشته باشند.
نتایج مطالعات پیمایشی و کیفی از تداوم نابرابری جنسیتی در خانوادههای ساکن در مناطق
مختلف کشور حکایت دارند و ارتباط عواملی چون تحصیالت ،اشتاال ،درآمد ،تعداد فرزندان،
عقاید قالبی جنسیتی و ایدئولوژی مردساالری با این نابرابری را تأیید میکنند (احمدی و گروسی،
1383؛ بدری منش و صادقی فسایی1394 ،؛ قنبری و فتحی1396 ،؛ مهربانی .)1396 ،تاکنون
مطالعهای درباره تفاوتهای جنسیتی کار خانگی در سطح کشور انجام نشده است .هدف مقاله
حاضر ،پر کردن خأل پژوهشی موجود با استفاده از دادههای طرح گذران وقت میباشد که مناطق
شهری کشور را پوشش میدهد .دگرگونی در ابعاد گوناگون خانواده (مانند تأخیر ازدواج ،کاهش
فرزندآوری ،افزایش طالق و گسترش خانوارهای تکنفره و زنسرپرست) در جریان تاییرات
ساختاری و نگرشی گستردهای که در کشور رخ داده است ،در ادبیات پژوهشی مستند شده است
(عباسی شوازی و همکاران2009 ،؛ ترابی و همکاران2013 ،3؛ ترابی و همکاران2015 ،؛ ترابی
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و قاضی طباطبایی )2015 ،1و مطالعه تفاوتهای جنسیتی در نقشهای خانوادگی در سطح ملی
میتواند درک ما را از پویاییهای خانواده در ایران وسعت بخشد .اطالع از تفاوتهای جنسیتی
و درک زنان و مردان از این تفاوتها از جنبههای مختلف حائز اهمیت است .غیرمنصفانه دیدن
نابرابریهای جنسیتی میتواند بر رضایت زناشویی و کیفیت ازدواج ،بهویژه در مورد زنان ،تأثیر
منفی داشته باشد (آقاجانیان1988 ،؛ سوتر1991 ،2؛ هافمستر و موئن1999 ،3؛ وارد )1993 ،4و
به تأخیر ازدواج (بالسفلد )1995 ،5و کاهش باروری (مک دونالد )2000 ،6نیز منجر شود.
یافتههای این مقاله به گسترش دانش موجود درباره نابرابریهای جنسیتی کمک میکند و بستر
الزم را برای بررسی درک این نابرابریها از سوی زنان و مردان فراهم میکند .در شرایطی که
پدیدههایی چون تأخیر ازدواج ،گسترش طالق و کاهش فرزندآوری به تاییر رویکردهای
سیاستگذاری در سطح کالن و ابالغ سیاستهای کلی جمعیت و سیاستهای کلی خانواده از
سوی مقام معظم رهبری منجر شده است ،چنین مطالعاتی نه تنها از نظر علمی ،بلکه از نظر
کاربرد در حوزه سیاستگذاری نیز حائز اهمیت میباشند.
چارچوب نظری
تفاوتهای جنسیتی در کار خانگی توسط رویکردهای نظری متعددی در سطوح فردی و کالن
تبیین شدهاند .این مقاله بر دو رویکرد در سطح فردی تمرکز میکند :منابع نسبی 7و دسترسی
زمانی .8بر اساس رویکرد اول که توسط بالد و وولف )1960( 9مطرح گردید ،زنان و شوهران
موجوداتی عقالنی هستند که منابع خود (مانند تحصیالت ،درآمد و موقعیت شالی) را در جهت
به حداکثر رساندن سود خود به کار میبرند .از آنجا که زنان و شوهران کار خانگی را
کماهمیتتر از کار دستمزدی در نظر میگیرند ،منابع خود را به کار میگیرند تا سهم کمتری از
مسئولیتهای مربوط به خانه و فرزندان را بر عهده گیرند (برینز .)1993 ،10توجه به این نکته
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ضرورت دارد که تقلیل منابع موجود در خانواده به منابع مرتبط با بازار کار در این رویکرد چندان
واقع بینانه نیست و میتوان منابعی از نوع اجتماعی ،فرهنگی ،جسمی و احساسی را نیز متصور
شد .بهعنوان مثال ،مهارتهای ارتباطی ،تشابه زبانی و قومی ،جذابیتهای جسمی و توانایی
زوجین در ابراز محبت میتوانند فرایند مذاکره و تصمیمگیری در مورد مسائل مربوط به خانواده
از جمله تقسیم کارهای خانه را تحت تأثیر قرار دهند .مطالعات موجود عموماً رویکرد منابع
نسبی را تأیید می کنند .بر اساس نتایج بیشتر مطالعات ،کار خانگی با درآمد و تحصیالت زنان
رابطه منفی دارد؛ اما با تحصیالت شوهران رابطه مثبت دارد (شلتون و جان .)1996 ،1به نظر
میرسد تحصیالت شوهران معموالً بهعنوان منبعی برای کاهش کارهای خانه به کار نمیرود،
بلکه از راههای دیگری مانند تقویت نگرشهای جنسیتی برابریطلبانه و تعدیل تقسیم کار خانگی
به افزایش مشارکت آنان در کار خانگی منجر میشود.
بر اساس رویکرد دسترسی زمانی ،تفاوتهای جنسیتی در کار خانگی با مشارکت زنان و
شوهران در کار غیرخانگی ارتباط دارد .به عبارت دیگر ،هرچه افراد مدت زمان بیشتری را صرف
فعالیتهایی کنند که به مسئولیتهای مرتبط با خانه و فرزندان ارتباط ندارد ،زمان کمتری را به
کارهای خانه اختصاص خواهند داد (هیلر1984 ،2؛ کاورمن1985 ،3؛ انگلند و فارکاز.)1986 ،4
البته این بدان معنا نیست که تصمیمگیری زوجین در مورد مدت زمان اختصاصیافته به کار
خانگی به تصمیم گیری آنها در مورد مدت زمان اختصاصیافته به سایر فعالیتها بستگی دارد.
در واقع ،میتوان چنین تصور کرد که مدت زمان اختصاصیافته به فعالیتهای گوناگون در یک
فرایند تصمیمگیری مشترک اتفاق میافتد .بر اساس این رویکرد همچنین میتوان تصور کرد
تعداد فرزندان حاضر در خانوار رابطه مثبتی با حجم فعالیتهای خانگی داشته باشد .مطالعات
موجود عموماً این رویکرد را تأیید میکنند .بیشتر مطالعات نشان دادهاند که کار خانگی با اشتاال
و مدت زمان اختصاصیافته به کار دستمزدی رابطه منفی دارد و با تعداد فرزندان خانوار رابطه
مثبت دارد ،هرچند شدت این روابط بین زنان و شوهران متفاوت است (شلتون و جان1996 ،؛
دیویس و گرنستین.)2004 ،5
1. Shelton and John
2. Hiller
3. Coverman
4. England and Farkas
5. Davis and Greenstein
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با توجه به مطالب مطرح شده ،در این مقاله ابتدا مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی در
مراحل مختلف زندگی خانوادگی زوجین (مراحل پیش از والدینی ،والدینی و پس از والدینی)
مشخص میشود تا نوسانات نقشهای جنسیتی در مسیر زندگی خانوادگی به تصویر کشیده
شود .سپس ،بر اساس دو رویکرد نظری منابع نسبی و دسترسی زمانی و با توجه به شواهد
موجود در مورد اهمیت جنسیت در چگونگی استفاده از منابع و زمان ،فرضیات زیر مورد آزمون
قرار میگیرند .1 .مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی با تحصیالت رابطه منفی دارد (رویکرد
منابع نسبی)؛  .2مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی با زمان اختصاصیافته به کار غیرخانگی
رابطه منفی دارد (دسترسی زمانی)؛  .3مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی با تعداد فرزندان
حاضر در خانوار رابطه مثبت دارد (دسترسی زمانی)؛  .4روابط بین کار خانگی و تحصیالت ،کار
غیرخانگی و تعداد فرزندان حاضر در خانوار بین زنان و شوهران تفاوت میکند.
پیشینه تحقیق
مطالعات پیشین نشان دادهاند که تفاوتهای جنسیتی در کار خانگی با نگرشهای جنسیتی و
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان مرتبط میباشد .شلتون و جان ( )1996با مرور
پیشینه نظری موجود نشان دادند که نگرشهای جنسیتی برابری طلبانه ،درآمد بیشتر و اختصاص
زمان بیشتر به کار دستمزدی ،کار خانگی را چه برای زنان و چه برای مردان کاهش میدهد.
رابطه تحصیالت بر اساس جنسیت متفاوت است بهطوری که در اکثر مطالعات ،تحصیالت بیشتر
کار خانگی زنان را کاهش اما کار خانگی مردان را افزایش میدهد .تعداد فرزندان حاضر در
خانوار نیز کار خانگی زنان و مردان را افزایش میدهد ،اگر چه تأثیر بیشتری بر زنان دارد.
بهعالوه ،مراحل مختلف زندگی خانوادگی که با ازدواج شروع شده و با تولد فرزندان ،رشد آنان
و شروع زندگی مستقل و ترک خانه والدینی ادامه مییابد ،بر تقسیم کار خانگی زوجین تأثیر
میگذارد .بهعنوان مثال ،زنان طی دوران فرزندپروری مدت زمان بیشتری را صرف کار خانگی
میکنند در حالی که مردان در دوران بازنشستگی و پس از آن که مسئولیتهای شالی آنها
کاهش پیدا کند ،مشارکت بیشتری در کارهای خانه دارند (رکروت و شهان .)1987 ،1مطالعات
جدیدتر نیز تفاوتهای جنسیتی در کار خانگی را عالوه بر ویژگیهای فردی و خانوادگی از
1. Rexroat and Shehan
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عوامل زمینهای مانند ویژگیهای ملی و سیاستهای عمومی متأثر میدانند (دیویس و گرینستین،
2004؛ هوک .)2006 ،1با توجه به تمرکز اکثر مطالعات موجود بر کشورهای غربی ،الزم است
این مطالعات در کشورهایی با شرایط تاریخی و اجتماعی-اقتصادی متفاوت نیز انجام شوند تا
فهم گسترده تری در مورد روابط جنسیتی فراهم کنند و ایران بستر مناسبی برای انجام چنین
مطالعهای فراهم میکند.
همانگونه که اشاره شد ،تاکنون مطالعهای در سطح ملی در زمینه تفاوتهای جنسیتی در کار
خانگی انجام نگرفته است .یافتههای یک مطالعه کیفی (بدری منش و صادقی فسایی)1394 ،
نشان می دهند که از نظر زنان ساکن در شهر تهران ،عواملی مانند تفاوت طبیعی زن و مرد،
مردساالری ،جبر اجتماعی و پرمشاله بودن باعث میشوند مردان مشارکت کمتری در امور
خانهداری داشته باشند .بهعالوه ،با این که بیشتر آنها از پایان ناپذیری ،حجم زیاد ،اجباری بودن
و تکراری بودن کارهای خانه و انزوای اجتماعی ناشی از خانهداری انتقاد میکردند ،اما حتی
زنان شاغل نیز حاضر به انکار مسئولیت های خانگی خود نبودند .در عین حال ،زنان خواهان
تاییراتی مانند دسترسی به منابع مالی مستقل و همکاری و قدردانی سایر اعضای خانواده به ویژه
مردان بودند تا موقعیت بهتری پیدا کنند .نکته جالب توجه این است که اگرچه زنان پاسخگو
خواهان دسترسی به منابع مالی مستقل بودند اما نگرش مثبتی نسبت به دریافت دستمزد برای
کارهای خانه نداشتند و آن را نوعی تحقیر تلقی میکردند.
توجه همزمان به جنبههای مثبت و منفی خانهداری ،توسط مطالعه کیفی دیگری نیز تأیید
شده است (صادقی فسایی و میرحسینی .)1395 ،بر اساس این مطالعه ،درک و معنای خانهداری
با ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان خانهدار مرتبط است .بهعنوان مثال ،زنانی که اهمیت بیشتری
برای نقشهای همسری و مادری قائل بودند ،کمتر نسبت به خانهداری انتقاد میکردند یا زنان
مسنتر خانهداری را بخشی از مسئولیتهای مرتبط با ازدواج میدانستند در حالی که زنان جوان
معتقد بودند کارهای خانه باید بهعنوان کار تعریف شوند .بر اساس این مطالعه ،استیالی مردانه
یکی از عواملی است که پذیرش خانهداری را بر زنان تحمیل میکند .بهعبارت دیگر ،برخی زنان
تحصیلکرده بنا به خواست همسران خود برای نگهداری فرزند در خانه یا به دلیل برداشت منفی
همسران از محیط کار و فضای اجتماعی از ورود به بازار کار صرف نظر کردهاند .اما زنان بهعنوان
1. Hook
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کنشگرانی فعال ،استراتژیهای مختلفی را نیز برای بهبود کیفیت زندگی خود به کار گرفتهاند که
بیشتر مبتنی بر راهکارهای فردی بوده و از طریق ارتباط با شبکههای خانوادگی و اجتماعی صورت
گرفته است .از نظر نویسندگان ،بیان احساسات دوگانه توسط زنان پاسخگو نشان میدهد تصور
زنان نسبت به خانهداری یک تصور سنتی صرف نیست و اگرچه بازنمایی جنسیت را میتوان به
ایدئولوژی مردساالری ارجاع داد اما ظرفیت برای تفسیر این ایدئولوژی نیز وجود دارد.
به این ترتیب ،مشارکت در کار خانگی با عواملی چون نگرشهای جنسیتی ،درآمد ،زمان
اختصاصیافته به کار دستمزدی ،تعداد فرزندان حاضر در خانوار و مراحل مختلف زندگی
خانوادگی ارتباط دارد اما لزوماً زنان و مردان را بهطور یکسان تحت تأثیر قرار نمیدهد.
روش تحقیق و دادهها
منبع داده های مورد استفاده در این مقاله ،طرح گذران وقت مرکز آمار ایران است که در چهار
موج و در پاییز و زمستان  1393و بهار و تابستان  1394در مناطق شهری ایران انجام شده است.
بهمنظور دستیابی به نمونهای معرف ،روش نمونهگیری دو مرحلهای طبقهبندی شده به کار رفته
است .پرسشنامه این طرح اطالعاتی درباره ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و جمعیتشناختی
اعضای خانوار و مدت زمان اختصاصیافته به فعالیتهای مختلف توسط اعضای  15ساله و
بیشتر را شامل میگردد (مرکز آمار ایران1394 ،؛ مرکز آمار ایران .)1395 ،نمونه کامل (شامل
چهار موج) 16912 ،خانوار را شامل میگردد اما در این مقاله تنها  11756خانوار دارای زن و
شوهر وارد تحلیل شده اند (شامل  23512زوج) تا بتوان تفاوتهای جنسیتی در کار خانگی را
بر روی آنها مطالعه کرد.
دادههای مقطعی گذران وقت ،دادههای ایدهآلی برای مطالعه مسیر زندگی نیستند؛ زیرا بر
خالف دادههای طولی ،تجربه واقعی خانوادهها را منعکس نمیکنند .تنها دلیل استفاده از این
اطالعات ،عدم دسترسی به مطالعات طولی خانوادگی در ایران میباشد که با توجه به تجربه
استفاده از دادههای مقطعی در مطالعات اولیه زندگی خانوادگی در غرب نیز قابل توجیه میباشد
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(لومیس و همیلتون1936 ،1؛ گلیک1955 ،2؛ فرست-دیلیک1974 ،3؛ نورتون1983 ،4؛ کوماگای،5
1984؛ بالندل و واکر .)1986 ،6البته چنین محدودیتی را باید در هنگام مقایسه نتایج بهدست
آمده از مطالعات مقطعی و طولی در نظر داشت .در این مقاله ،سه مرحله پیش از والدینی ،والدینی
و پس از والدینی تعریف شدهاند .در مرحله اول ،هنوز زوجین صاحب فرزند نشدهاند و در
مرحله آخر فرزندان خانه والدینی را ترک کرده و زندگی مستقلی را شروع کردهاند .از آنجا که
طرح گذران وقت تنها اطالعات مربوط به تعداد فرزندان حاضر در خانوار را جمعآوری کرده
است و تعداد فرزندان به دنیا آمده مشخص نیست ،در این مقاله سن  40سالگی زنان بهعنوان
مرز بین دو مرحله پیش و پس از والدینی برای خانوارهای بدون فرزند در نظر گرفته شده است.
میزان دقت تحلیلها به نزدیکی زمانبندی دو مرحله فوق الذکر با زمان انتخاب شده بستگی دارد
و با توجه به عدم دسترسی به سن زنانی که در این مراحل قرار دارند ،ارزیابی این مسأله ممکن
نیست .البته استفاده از این سن در ادبیات پژوهشی نیز سابقه دارد بهطوری که سوتر ( )1991نیز
همین سن را برای تفکیک مراحل پیش و پس از والدینی استفاده کرده است .این انتخاب با توجه
به روندهای ازدواج و باروری در مناطق شهری کشور و شواهد موجود درباره فاصله بین ازدواج
و تولد اولین فرزند انجام شده است.
مرحله والدینی نیز بر اساس سن کوچکترین فرزند خانوار ،به چهار دوره پیش از دبستان
(کمتر از  6سال) ،دبستان ( 6تا  10سال) ،نوجوان ( 11تا  18سال) و بزرگسال (بیش از  18سال)
تقسیم میشود .این طبقهبندی کمک میکند تا بتوان نقشهای جنسیتی را در رابطه با توانایی
فرز ندان در برآورده کردن نیازهای شخصی خود بررسی کرد .بر این اساس ،مراحل پیش از
والدینی ،والدینی و پس از والدینی ،به ترتیب 9764 ،824 ،و  1168زن و شوهر و دورههای
متوالی مرحله والدینی نیز به ترتیب  2035 ،1895 ،3701و  2133زن و شوهر را شامل میگردد.
تفاوتهای جنسیتی در مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی در مراحل و دورههای متوالی
زندگی خانوادگی توسط آزمون تی 7ارزیابی میشود.
1. Loomis and Hamilton
2. Glick
3. First-Dilic
4. Norton
5. Kumagai
6. Blundell and Walker
7. T-test
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جدول  1متایرهای وابسته و مستقل را نشان میدهد .متایر وابسته ،مدت زمان اختصاصیافته
به کار خانگی در شبانهروز است که انواع فعالیتهای غیردستمزدی مربوط به خانهداری،
نگهداری از فرزندان و نگهداری از بزرگساالن را شامل میگردد .تحصیالت بهعنوان شاخص
رویکرد منابع نسبی در نظر گرفته شده و به دو صورت مطلق و نسبی اندازهگیری میشود .برای
اندازهگیری متایر تحصیالت نسبی ،سطوح مختلف تحصیلی (شامل بیسواد ،ابتدایی ،راهنمایی،
متوسطه و دانشگاه) به کار میرود تا طبقات سهگانه تحصیالت زن بیشتر از شوهر (یا فرادست
همسری تحصیلی) ،تحصیالت زن مساوی شوهر (یا همسان همسری تحصیلی) و تحصیالت
زن کمتر از شوهر (یا فرودست همسری تحصیلی) تعریف شوند .اگرچه به دلیل عدم وجود
اطالعات مربوط به درآمد در طرح گذران وقت ،چنین متایری وارد تحلیل نمیشود اما نمیتوان
انتظار داشت این متایر تفاوت قابلتوجهی در نتایج مربوط به زنان به وجود بیاورد؛ زیرا
همانگونه که در بخش مقدمه بیان شد ،مشارکت زنان در بازار کار ایران محدود است .رویکرد
دسترسی زمانی نیز با استفاده از مدت زمان اختصاصیافته به کار غیرخانگی (شامل فعالیتهای
شالی ،اجتماعی و فردی) و تعداد فرزندان حاضر در خانوار ارزیابی میشود .بهمنظور طبقهبندی
فعالیتهای غیرخانگی زوجین ،طبقهبندی اوپونگ1980( 1؛  )1983به کار رفته است .البته عالوه
بر نقشهای مذکور ،دو نقش زن و شوهری و خویشاوندی نیز در میان نقشهای اوپونگ وجود
دارند که به دلیل عدم وجود اطالعات مرتبط در طرح گذران وقت ،در این مقاله مورد استفاده
قرار نمیگیرند .سن پاسخگویان بهعنوان متایر کنترل و به صورت متایری طبقه ای وارد میشود
تا بتواند روابط غیر خطی را مشخص کند.

1. Oppong
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جدول  :1متغیرهای مورد استفاده در تحلیل
زمان (ساعت) اختصاصیافته به خدمات غیردستمزدی مربوط به خانوار (مانند

وابسته

نظافت ،خرید ،تهیه غذا و تزئین) ،نگهداری از بزرگساالن (مانند مراقبت های
فننعننالننیننتهننای
خانگی

عاطفی و پزشکی و همراهی کردن برای دریافت انواع خدمات ،خرید کردن یا
حضور در مراسم مختلف) ،نگهداری از کودکان (مانند شیر دادن ،حمام کردن
یا آماده کردن برای رفتن به مدرسه) ،آموزش کودکان (مانند خواندن کتاب،
بازی کردن و صحبت کردن) یا همراهی کردن کودکان (برای دریافت خدمات
شخصی یا پزشکی یا بازدید از مکانهای فرهنگی یا تفریحی)

مستقل

تحصیالت
تحصیالت نسبی

شامل طبقات بیسواد ،ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه
شامل طبقات تحصیالت زن بیشتر از شوهر ،تحصیالت زن مساوی تحصیالت
شوهر و تحصیالت زن کمتر از تحصیالت شوهر
زمان (ساعت) اختصاصیافته به کار دستمزدی در بخشهای رسمی (مانند کار

فعالیتهای شالی

برای دولت و شرکتها) و غیررسمی (مانند کارهای کشاورزی ،جنگلداری،
ماهیگیری ،شکار ،معدن ،تهیه غذا ،ساخت و ساز ،دستفروشی ،تعمیرکاری،
تایپ کردن و تدریس خصوصی)

فننعننالننیننتهننای
اجتماعی

زمان (ساعت) اختصاصیافته به خدمات غیردستمزدی به اجتماع محلی (مانند
مدیریت خانوار ،خرید یا نگهداری از کودکان) ،معاشرت کردن (مانند صحبت
کردن ،نامه نگاری یا حضور در مهمانی) یا حضور در مراسم مذهبی گروهی
زمان (ساعت) اختصاصیافته به تحصیالت (اعم از رسمی ،غیررسمی و
حرفه ای) ،بازدید از اماکن (اعم از فرهنگی ،ورزشی و تفریحی) ،سرگرمی (اعم
از فعالیتهای هنری و فنی یا بازی) ،ورزش (اعم از فعالیتهای داخل و خارج
از ساختمان) ،مطالعه ،تماشای تلویزیون ،گوش دادن به رادیو یا سایر رسانههای

فعالیتهای فردی

شنیداری ،استفاده از کامپیوتر برای کارهایی مانند مطالعه ،تماشای فیلم و
خواندن اخبار ،رفتن به کتابخانه ،مراقبتهای شخصی (مانند دوش گرفتن،
مسواک زدن ،رفتن به سالنهای زییایی و مراقبتهای بهداشتی) ،تفکر یا
برنامهریزی برای آینده یا انجام فعالیتهای مذهبی فردی (مانند عبادت یا
دریافت مشاوره مذهبی)

کنترل

تعداد فرزندان

تعداد فرزندان حاضر در خانوار

سن

شامل طبقات کمتر از  50-59 ،40-49 ،30-39 ،30و  60ساله و بیشتر
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تحلیلهای چند متایره با استفاده از رگرسیون تابیت 1و با استفاده از بسته آماری

استیتا2

(نسخه  )15انجام شده است .این روش ،بر خالف رگرسیون خطی ،مقادیر سانسور شده
(زمانهای صفر در این مطالعه) را تعدیل میکند .برای تعیین رابطه کار خانگی با جنسیت زوجین،
مدلهای رگرسیونی بر کل نمونه (شامل زنان و شوهران) برازش میشود و رابطه متایر جنسیت
با مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی پس از تعدیل سایر متایرها مشخص میشود .به این
ترتیب میتوان تعیین کرد رابطه اولیه کار خانگی و جنسیت تا چه حد مستقل از رابطه کار خانگی
با شاخصهای منابع نسبی و دسترسی زمانی است .سپس ،مدلهای جداگانهای بر نمونه زنان و
نمونه شوهران برازش میشود تا تفاوتهای جنسیتی در رابطه کار خانگی با شاخصهای منابع
نسبی و دسترسی زمانی مشخص شوند .سن پاسخگویان در تمام تحلیلها تعدیل میشود و
طراحی پیمایش نیز با استفاده از وزن های مقتضی در کلیه تحلیلها مدنظر قرار میگیرد.

یافتهها
در این بخش ابتدا متایرهای مورد استفاده در تحلیل توصیف میشوند .سپس نوسانات مدت
زمان اختصاصیافته به کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی زوجین به تصویر کشیده میشوند.
در نهایت ،رابطه کار خانگی با متایرهای جنسیت و شاخصهای منابع نسبی و دسترسی زمانی
در قالب تحلیل چند متایره بررسی میشود .جدول  2آمار توصیفی متایرهای مورد استفاده در
تحلیل را نشان میدهد .مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی توسط زنان ( 6ساعت و 32
دقیقه در شبانهروز) پنج برابر مردان ( 1ساعات و  14دقیقه در شبانهروز) است .زنان و شوهران
از نظر تحصیالت تقریباً مشابه یکدیگرند .اگرچه باسوادی در بین شوهران فراگیرتر است ،اما
در میان هر دو گروه تقریباً عمومیت دارد (حدود  90درصد) .تقریباً نیمی از زوجین مدرک
تحصیلی دبیرستانی ( 29/1درصد) یا دانشگاهی ( 19/4درصد) دارند و تفاوتهای جنسیتی کمی
در این خصوص مشاهده میشود .هرچند تحصیالت دبیرستانی در میان زنان و تحصیالت
دانشگاهی در میان شوهران بیشتر مشاهده میشود .حدود نیمی از زوجین ،همسان همسری
تحصیلی (تحصیالت زن مساوی شوهر) را تجربه کردهاند و فرادست همسری تحصیلی
(تحصیالت زن کمتر از شوهر) نیز نسبت به فرودست همسری تحصیلی (تحصیالت زن بیشتر
1. Tobit Regression
2. Stata
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از شوهر) عمومیت بیشتری دارد .هرچند الگوی اخیر در میان یکپنجم زوجین مشاهده میشود.
مطالعات پیشین نیز افزایش سهم ازدواج زنان با شوهران دارای تحصیالت پایینتر از خود را در
کشور نشان داده و این پدیده را به انعطافپذیری بازار ازدواج در جذب سهم رو به افزایش زنان
دارای تحصیالت عالی نسبت دادهاند (عسکری ندوشن و ترابی.)1395 ،
جدول  :2میانگین (انحراف معیار) یا درصد متغیرهای بهکاررفته در تحلیل به تفکیک جنسیت
زوجین ،مناطق شهری ایران1393-1394 ،
زنان و شوهران

متغیر
فعالیتهای خانگی (ساعت)

میانگین /

زنان

انحراف میانگین /

شوهران

انحراف

میانگین  /انحراف

درصد

معیار

درصد

معیار

درصد

معیار

3/89

3/44

6/53

2/64

1/24

1/65

تحصیالت (درصد)
بیسواد

10/00

11/83

8/17

ابتدایی

23/36

23/91

22/81

راهنمایی

18/10

16/31

19/88

دبیرستان

29/14

30/69

27/59

دانشگاه

19/41

17/26

21/55

تحصیالت نسبی (درصد)
زن بیشتر از شوهر

20/70

20/70

20/70

زن مساوی شوهر

48/12

48/12

48/12

زن کمتر از شوهر

31/19

31/19

31/19

فعالیتهای شالی (ساعت)

3/24

4/44

0/59

1/97

5/89

4/63

فعالیتهای اجتماعی (ساعت)

1/17

1/51

1/26

1/51

1/07

1/51

فعالیتهای فردی (ساعت)

4/26

2/40

4/03

2/12

4/49

2/63

تعداد فرزندان حاضر در خانوار

1/54

1/09

1/54

1/09

1/54

1/09

سن (سال)
کمتر از 30

14/44

19/87

9/01

39-30

28/34

29/52

27/17

49-40

25/32

24/82

25/83

59-50

18/48

16/60

20/36
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9/20
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مدت زمان اختصاصیافته به فعالیتهای شالی توسط شوهران ( 5ساعت و  53دقیقه در
شبانهروز) ده برابر زنان ( 35دقیقه در شبانهروز) است .اگرچه تفاوتهای جنسیتی در سایر
فعالیتهای غیرخانگی بسیار کمتر هستند ،اما مردان مدت زمان بیشتری را صرف فعالیتهای
فردی میکنند ( 4ساعت و  29دقیقه در مقابل  4ساعت و  2دقیقه در شبانهروز) و زنان بیش از
شوهران به فعالیتهای اجتماعی میپردازند ( 1ساعت و  16دقیقه در مقابل  1ساعت و  4دقیقه
در شبانهروز) .بهطور متوسط 1/5 ،فرزند در خانوار حضور دارد ،که با باروری زیر سطح جانشینی
در کشور همخوانی دارد .بهعالوه ،شوهران بهطور متوسط 5 ،سال از زنان خود بزرگتر هستند
(میانگینهای سن  46/3و  41/3سال) که با تفاوتهای سن ازدواج دو جنس مطابقت دارد (ترابی
و عسکری ندوشن.)1391 ،
شکل  ،1میانگین مدت زمان اختصاصیافته به فعالیتهای خانگی را در مراحل مختلف
زندگی خانوادگی به تصویر میکشد .زنان و شوهران نهتنها از نظر مدت ،بلکه از نظر الگو و
شدت نوسانات کار خانگی نیز تفاوت قابلتوجهی دارند .در مسیر زندگی خانوادگی ،زنان
کمترین زمان را در مرحله پیش از والدینی صرف مسئولیتهای خانگی میکنند ( 5ساعت و 9
دقیقه در شبانهروز) .این زمان در ابتدای مرحله والدینی و هنگامی که کوچکترین فرزند در
سنین پیش از دبستان قرار دارد به اوج میرسد ( 7ساعت و  32دقیقه در شبانهروز) و در دورههای
متوالی مرحله والدینی بهصورت خطی کاهش مییابد .بهعبارت دیگر ،با افزایش سن کوچکترین
فرزند خانوار ،از مدت زمانی که زنان به کارهای خانه اختصاص میدهند کاسته میشود؛ هرچند
این زمان هیچگاه به کمتر از  6ساعت در شبانهروز نمیرسد .این روند کاهشی در مرحله پس از
والدینی و هنگامی که همه فرزندان خانه والدینی را ترک کردهاند نیز ادامه مییابد ( 5ساعت و
 30دقیقه در شبانهروز) ،اگرچه زنان همچنان زمان بیشتری را نسبت به مرحله پیش از والدینی
صرف کارهای خانه میکنند.
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نمودار  :1میانگین زمان (ساعت) اختصاصیافته به کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی به
تفکیک جنسیت زوجین ،مناطق شهری ایران1393-1394 ،
شوهران

زنان

8

7
6

4
3

زمان (ساعت)

5

2
1
0

توضیحات :میانگین سن زنان در مراحل و دورههای مختلف زندگی خانوادگی به ترتیبی که در شکل نشان داده
شده است ،عبارتند از 54 ،44 ،37 ،30 ،26 :و  58سال .ارقام مشابه برای شوهران عبارتند از59 ،49 ،42 ،35 ،30 :
و  63سال.

در مورد شوهران ،زمان اختصاصیافته به کار خانگی تا انتهای مرحله والدینی تقریب ًا ثابت
است .همانند تجربه زنان ،شوهران کمترین زمان را در مرحله پیش از والدینی صرف کارهای
خانه میکنند ( 1ساعت در شبانهروز) .این زمان با  13دقیقه افزایش در ابتدای مرحله والدینی به
اوج میرسد و با کاهشی تقریباً  5دقیقهای در میانه این مرحله ثابت میماند تا این که در انتهای
آن و زمانی که کوچکترین فرزند در سنین بزرگسالی قرار دارد به  1ساعت و  24دقیقه افزایش
مییابد .این روند افزایشی در مرحله پس از والدینی نیز ادامه مییابد بهطوری که شوهران بیشترین
زمان ( 1ساعت و  30دقیقه در شبانهروز) را در آخرین مرحله زندگی خانوادگی و هنگامی که
به سنین بازنشستگی نزدیک میشوند صرف کارهای خانه میکنند .همان گونه که در توضیحات
شکل  1بیان شده است ،شوهران بهطور متوسط در انتهای مرحله والدینی  59سال و در دوره
پس از والدینی  63سال سن دارند که همزمانی آخرین مراحل زندگی خانوادگی با دوران
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بازنشستگی را تأیید میکند .عالوه بر الگوی متفاوت نوسانات کار خانگی در مسیر زندگی،
شدت این نوسانات نیز بین زوجین متفاوت و در میان زنان بیش از شوهران است ،بهطوری که
فاصله کمترین و بیشترین زمان اختصاصیافته به کار خانگی در میان زنان  2ساعت و  23دقیقه
و در میان شوهران تنها  35دقیقه است.
جدول  ،3ضرایب مدلهای رگرسیونی کار خانگی را نشان میدهد .ابتدا پنل اول را در نظر
بگیرید که شامل نمونه کامل (زنان و شوهران) میباشد .مدل  1نقش جنسیت را مشخص میکند.
در هر یک از مدل های  2تا  7نیز یک متایر مربوط به منابع نسبی و دسترسی زمانی وارد میشود
تا رابطه آنها با مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی تعیین شود .همانگونه که قبالً بیان شد،
سن پاسخگویان بهعنوان متایر کنترل در تمام مدلها وارد میشود .بهجز مدل  ،1مدلهای مشابهی
نیز بهطور جداگانه برای نمونه زنان و نمونه شوهران اجرا شدهاند که در پنلهای دوم و سوم
جدول  3قابل مشاهده میباشند.
بر اساس مدل  1نمونه کامل ،زنان در شبانهروز  5ساعت و  54دقیقه زمان بیشتری را نسبت
به شوهران به کار خانگی اختصاص میدهند .1این زمان پس از تعدیل فعالیتهای شالی به 4
ساعت و  2دقیقه کاهش مییابد (مدل  .)4در نظر گرفتن سایر متایرها ،تفاوت جنسیتی موجود
در کار خانگی را کاهش نمیدهد .نقش تحصیالت در مورد زنان و شوهران متفاوت است (مدل
 .)2در مورد زنان ،تنها دستیابی به تحصیالت عالی کار خانگی را کاهش میدهد .بهعبارت
دیگر ،زنان دارای تحصیالت دانشگاهی نسبت به زنان بیسواد 1 ،ساعت و  5دقیقه زمان کمتری
را در شبانهروز به کارهای خانه اختصاص میدهند .در مورد شوهران ،کار خانگی با افزایش
تحصیالت افزایش مییابد .شوهران دارای تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستانی و دانشگاهی،
به ترتیب 35 ،30 ،19 ،و  55دقیقه زمان بیشتری را در شبانهروز نسبت به شوهران بیسواد صرف
کارهای خانه میکنند .تفاوتهای جنسیتی در مورد تحصیالت نسبی نیز مشاهده میشوند .زنانی
که تحصیالت کمتری از شوهران خود دارند نسبت به زنانی که تحصیالت بیشتری از شوهران
خود دارند 12 ،دقیقه زمان بیشتری را در شبانهروز به کار خانگی اختصاص میدهند .بهعبارت
دیگر ،فرادست همسری تحصیلی کار خانگی زنان را افزایش میدهد ،اما به نظر نمیرسد
 .1برای محاسبه دقیقهها ،ارقام اع شاری را در  60ضرب می کنیم .مثالً ،ضریب مربوط به جنسیت مرد در مدل ،1
 0/904است که پس از ضرب شدن در عدد  54/24 ،60دقیقه به دست میآید.
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تحصیالت نسبی اساساً نقشی در کار خانگی شوهران ایفا کند.
تفاوتهای جنسیتی در تعیین کنندههای کار خانگی ،تنها شامل تحصیالت نمیشود و
فعالیتهای غیرخانگی را نیز شامل میگردد .زنانی که بیشتر در فعالیتهای غیرخانگی مشارکت
میکنند ،زمان کمتری را صرف فعالیتهای خانگی میکنند (مدلهای  4تا  .)6بهعبارت دیگر،
هر یک ساعت افزایش در زمان اختصاصیافته به فعالیتهای شالی ،اجتماعی و فردی ،زمان
اختصاصیافته به کار خانگی زنان را به ترتیب  27 ،31و  25دقیقه کاهش میدهد .در مورد
شوهران ،مشارکت در کارهای خانه تنها با فعالیتهای شالی رابطه منفی دارد؛ بهطوری که هر
یک ساعت افزایش در زمان اختصاصیافته به فعالیتهای شالی ،کار خانگی شوهران را 16
دقیقه کاهش میدهد .مشارکت بیشتر در سایر فعالیتهای غیرخانگی ،کار خانگی شوهران را
حدود  5دقیقه افزایش میدهد .تعداد فرزندان حاضر در خانوار نیز تنها در کار خانگی زنان نقش
دارد بهطوری که هر یک فرزند بیشتر ،مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی زنان را  25دقیقه
افزایش میدهد .به نظر نمیرسد حضور فرزندان ،نقشی در مشارکت شوهران در کارهای خانه
داشته باشد .بهعالوه ،رابطه کار خانگی با سن در مورد زنان منفی و در مورد شوهران مثبت است.
تنها با تعدیل فعالیتهای شالی شوهران (مدل  ،)4رابطه منفی بین کار خانگی و سن در دو
گروه سنی آخر ( 50سال و بیشتر) ظاهر میشود .این یافته میتواند اهمیت ناسازگاری
مسئولیت های شالی و خانوادگی را در مشارکت کمتر شوهران در کارهای خانه تأیید کند زیرا
در صورت ثابت ماندن زمان اختصاصیافته به فعالیتهای شالی ،شوهران جوان زمان بیشتری
را نسبت به شوهران میانسال و سالمند صرف کارهای خانگی میکنند.
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جدول  :3مدلهای رگرسیونی کار خانگی به تفکیک جنسیت زوجین ،مناطق شهری ایران1393-1394 ،

زنان و شوهران
متایر

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 6

مدل 7

جنسیت
0

0

زن

0

مرد

**5/919 **5/904

0

0

0

0

**5/893 **5/860 **5/937 **4/039 **5/900

تحصیالت
بیسواد

0

ابتدایی

**0/337

راهنمایی

**0/470

دبیرستان

**0/509

دانشگاه

0/139

تحصیالت نسبی
زن بیشتر از شوهر

0

زن مساوی شوهر

-0/005

زن کمتر از شوهر

**0/200
**-0/340

فعالیتهای شالی

**-0/189

فعالیتهای اجتماعی

**-0/111

فعالیتهای فردی
تعداد فرزندان حاضر در خانوار

**0/252

سن
کمتر از 30
39-30

0

0

0

0

0

0

0

0/008

0/017

0/005

0/121

0/010

-0/005

*-0/164

49-40

**-0/595 **-0/303 **-0/313 **-0/294 **-0/351 **-0/293 **-0/325

59-50

**-0/510 **-0/252 **-0/305 **-0/756 **-0/382 **-0/285 **-0/348

 60و بیشتر

-0/169 **-0/274 **-1/398 **-0/370 -0/202 **-0/343

**-0/361

عرض از مبدا

**1/243 **0/973 **2/972 **0/745 **0/398 **0/786

**0/552

شبه 𝑅2

0/170

0/171

0/170

0/208

0/172

0/172

0/172
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زنان
متایر

مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 6

مدل 7

تحصیالت
بیسواد

0

ابتدایی

0/107

راهنمایی

*0/229

دبیرستان

0/103

دانشگاه

**-1/083

تحصیالت نسبی
زن بیشتر از شوهر

0

زن مساوی شوهر

-0/011

زن کمتر از شوهر

*0/200
**-0/525

فعالیتهای شالی

**-0/450

فعالیتهای اجتماعی

**-0/422

فعالیتهای فردی
تعداد فرزندان حاضر در خانوار

**0/410

سن
کمتر از 30

0

0

0

0

0

0

39-30

0/065

0/092

*0/180

0/111

0/059

*-0/217

49-40

**-0/826 **-0/352 **-0/394 **-0/312 **-0/464 **-0/574

59-50

**-1/031 **-0/596 **-0/751 **-0/930 **-0/885 **-1/039

 60و بیشتر

**-1/441 **-1/195 **-1/394 **-1/702 **-1/524 **-1/699

عرض از مبدا

**7/065

شبه 𝑅2

0/013

**6/460 **8/503 **7/407 **7/161 **6/839
0/008

0/038

0/021

0/034

0/013

شوهران
متایر

مدل 1

مدل 2

تحصیالت
بیسواد

0

ابتدایی

**0/317

راهنمایی

**0/493

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 6

مدل 7
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دبیرستان

**0/591

دانشگاه

**0/920
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تحصیالت نسبی
زن بیشتر از شوهر

0

زن مساوی شوهر

0/004

زن کمتر از شوهر

0/167
**-0/269

فعالیتهای شالی

**0/092

فعالیتهای اجتماعی

**0/103

فعالیتهای فردی
تعداد فرزندان حاضر در خانوار

0/005

سن
کمتر از 30

0

0

0

0

0

0

39-30

0/143

0/143

0/149

0/145

0/147

0/141

49-40

0/118

0/051

-0/098

0/068

0/034

0/063

59-50

**0/508

*0/286 **0/395 **-0/337 **0/385

 60و بیشتر

**0/896

**0/680 **0/445 **0/640 **-0/795 **0/658

عرض از مبدا

-0/219

شبه 𝑅2

0/005

-0/007 **0/293 **2/436 **0/342
0/002

0/071

0/003

0/005

**0/411
**0/376
0/001

توضیحات :* :معنی دار در  :** ،%5معنیدار در .%1

بهمنظور ارزیابی ارتباط دو رویکرد منابع نسبی و دسترسی زمانی با مشارکت زوجین در کار
خانگی ،در این مقاله چهار فرضیه ارائه گردید که با استفاده از یافتههای تحلیل چندمتایره میتوان
آنها را مورد ارزیابی قرار داد .بر اساس فرضیه  ،1مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی با
تحصیالت رابطه منفی دارد (رویکرد منابع نسبی) .این فرضیه تنها در مورد زنان تأیید میشود.
زنان دارای تحصیالت عالی و زنانی که با شوهرانی که تحصیالت کمتری از آنها دارند ازدواج
کردهاند ،به ترتیب ،نسبت به زنان بیسواد و زنانی که با شوهرانی ازدواج کردهاند که تحصیالت
بیشتری از آنها دارند مدت زمان کمتری را به کار خانگی اختصاص میدهند .تحصیالت بیشتر
شوهران ،مشارکت آنها را در کارهای خانه بیشتر میکند و تحصیالت نسبی همسران هم نقشی
در کار خانگی شوهران ندارد .بر اساس فرضیه  ،2مدت زمان اختصاصیافته به کار خانگی با
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زمان اختصاصیافته به کار غیرخانگی رابطه منفی دارد (دسترسی زمانی) .این فرضیه نیز در مورد
زنان تأیید میشود؛ زیرا زنانی که زمان بیشتری را صرف فعالیتهای شالی ،اجتماعی و فردی
میکنند ،زمان کمتری را به کار خانگی اختصاص میدهند .در مورد شوهران ،کار خانگی تنها با
مشارکت در فعالیتهای شالی رابطه منفی دارد .بر اساس فرضیه  ،3مدت زمان اختصاصیافته
به کار خانگی با تعداد فرزندان حاضر در خانوار رابطه مثبت دارد (دسترسی زمانی) .این فرضیه
تنها در مورد زنان تأیید میشود .بر اساس فرضیه  ،4روابط بین کار خانگی و تحصیالت ،کار
غیرخانگی و تعداد فرزندان حاضر در خانوار بین زنان و شوهران تفاوت میکند .این فرضیه
تأیید میشود زیرا منابع و زمانی که زنان و شوهران در اختیار دارند به صورت یکسان با
فعالیتهای خانگی آنان در ارتباط نیست .بهعبارت دیگر ،تجربه زنان بیش از شوهران با
رویکردهای منابع نسبی و دسترسی زمانی قابل تبیین میباشد .بخش بعد به تفسیر یافتهها و
نتیجهگیری اختصاص دارد.
بحث و نتیجهگیری
این مقاله دادههای طرح گذران وقت  1393-94مناطق شهری کشور را به کار برد تا تفاوتهای
جنسیتی در کار خانگی در مراحل مختلف زندگی خانوادگی را به تصویر کشیده و بر اساس دو
رویکرد نظری منابع نسبی و دسترسی زمانی ،تفاوتهای جنسیتی موجود را تبیین کند .یافتههای
این مقاله نشان میدهند که زنان پنج برابر شوهران خود در کار خانگی مشارکت میکنند .بنابراین،
زنان همچنان نقش سنتی مبتنی بر خانهداری و فرزندپروری را حفظ کردهاند .نکته جالب توجه
این است که ایران حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه نیز تفاوت جنسیتی بیشتری را
در کارهای غیردستمزدی و خانگی تجربه میکند (بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
متحد2015 ،؛ میراندا .)2004 ،این تفاوت جنسیتی تنها به مدت زمان اختصاصیافته به کار
خانگی محدود نیست ،بلکه الگو و شدت نوسانات کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی را نیز
شامل میگردد .زنان در مرحله والدینی بیش از مراحل پیش و پس از والدینی در کار خانگی
مشارکت میکنند و مدت زمان اختصاصیافته به کارهای خانه در ابتدای مرحله والدینی و
هنگامی که کوچک ترین فرزند خانوار در سنین پیش از دبستان قرار دارد به اوج میرسد.
مشارکت شوهران در کار خانگی تا میانه مرحله والدینی تقریب ًا ثابت است و تنها از انتهای این
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مرحله و هنگامی که فرزند کوچک خانوار در سنین بزرگسالی قرار دارد افزایش مییابد و در
مرحله پس از والدینی به اوج میرسد .همزمانی آخرین مراحل زندگی خانوادگی شوهران با
سنین بازنشستگی و کمرنگ شدن مشارکت آنان در کار دستمزدی نشان میدهد که کار خانگی
کمتر شوهران در مراحل ابتدایی و میانی زندگی خانوادگی را میتوان تا حدی به مسئولیتهای
شالی آنان نسبت داد .البته تفاوت زیادی که بین کار خانگی زنان و شوهران حتی در آخرین
مرحله زندگی خانوادگی نیز مشاهده میشود نشان میدهد عواملی غیر از مشارکت در بازار کار
نیز در بروز تفاوتهای جنسیتی در کار خانگی نقش دارند .بر اساس یافتههای این مقاله ،شدت
نوسانات کار خانگی در مسیر زندگی خانوادگی شوهران بسیار کمتر از زنان و حدود نیم ساعت
در شبانهروز است .این مسأله نیز نشان میدهد تمام وقت آزاد شده شوهران پس از کاهش
فعالیتهای شالی به مشارکت در امور خانه و فرزندان اختصاص نمییابد و در واقع بخش
قابلتوجهی از آن صرف فعالیتهای غیرخانگی دیگری مانند فعالیتهای اجتماعی و فردی
میشود.
یافتههای تحلیل چندمتایره در مورد رابطه کار خانگی با تحصیالت ،که برای ارزیابی کاربرد
رویکرد منابع نسبی در مناطق شهری کشور به کار رفتند ،همسو با نتایج مطالعات انجام شده در
سایر کشورهاست (شلتون و جان .)1996 ،تحصیالت بر تقسیم کار خانگی زنان و شوهران در
دو جهت متفاوت تأثیر میگذارد .به نظر میرسد تحصیالت عالی قدرت چانهزنی زنان را در
تقسیم مسئولیتهای مربوط به خانه و فرزندان افزایش داده و سهم آنان را در این مسئولیتها
کاهش میدهد .اما تحصیالت بیشتر شوهران ،با تقویت نگرشهای جنسیتی برابریطلبانه و
اهمیت رسیدگی به فرزندان مشارکت آنان را در کارهای خانه افزایش میدهد .بر اساس یافتههای
مربوط به رابطه کار خانگی با کار غیرخانگی که برای ارزیابی کاربرد رویکرد دسترسی زمانی به
کار رفتند ،تنها کار دستمزدی است که با فعالیتهای خانگی شوهران ناسازگار است .رابطه منفی
سن با کار خانگی شوهران که تنها پس از تعدیل مدت زمان اختصاصیافته به فعالیتهای شالی
آنها مشاهده گردید نیز همین یافته را تأیید میکند .زیرا در صورت ثابت ماندن فعالیتهای
شالی در سنین مختلف ،شوهران جوان زمان بیشتری را نسبت به شوهران میانسال و سالمند
صرف کارهای خانگی میکنند .بر این اساس ،برنامههایی نظیر دورکاری یا ارائه تسهیالت ویژه
برای زوجین دارای فرزند خردسال یا زوجینی که مسئولیت مراقبت از خویشاوندان سالخورده
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یا بیمار را بر عهده دارند میتواند از ناسازگاری بین مسئولیتهای شالی و خانوادگی کاسته و
بر مشارکت شوهران در کارهای خانگی بیفزاید .با توجه به ناسازگاری موجود بین کار خانگی
و کلیه فعالیتهای غیرخانگی زنان ،برنامههایی در راستای تسهیل اوقات فراغت خانوادگی ،ارائه
خدمات مراقبتی چه برای فرزندان خردسال و چه برای خویشاوندان بزرگسال بیمار یا سالخورده
نیز میتوانند از مشکالت موجود در تلفیق فعالیتهای خانگی و غیرخانگی زنان بکاهند.
یافته های تحلیل چندمتایره نشان دادند که تنها کارخانگی زنان با تعداد فرزندان حاضر در
خانوار رابطه مثبت دارد .عدم وجود چنین رابطهای در مورد شوهران با یافتههای مطالعات انجام
گرفته در سایر کشورها همخوانی ندارد (شلتون و جان .)1996 ،در شرایطی که فرزندان بیشتر
تنها مسئولیتهای خانهداری و فرزندپروری زنان را افزایش میدهد ،عدم استقبال عمومی از
افزایش فرزندآوری در کشور چندان عجیب به نظر نمیرسد .بر این اساس ،میتوان کاهش
تفاوت جنسیتی موجود در انجام مسئولیتهای مربوط به خانه و فرزندان را گامی در جهت
تقویت انگیزه فرزندآوری در میان زنان و افزایش باروری در سطح کشور دانست .بهعالوه،
تفاوتهای جنسیتی در رابطه کار خانگی با تحصیالت ،کار غیرخانگی و تعداد فرزندان و وجود
رابطه بین کار خانگی و متایر جنسیت پس از تعدیل سایر متایرها حکایت از آن دارد که نقشهای
جنسیتی توسط یک نظام قشربندی جنسیتی تعریف شدهاند که فراتر از عوامل اجتماعی ،اقتصادی
و جمعیت شناختی سطح فردی عمل میکند.
بهطور کلی ،یافتهها شواهدی مبنی بر کاربرد رویکردهای منابع نسبی و دسترسی زمانی در
مناطق شهری ایران فراهم میکنند ،هرچند تجربه زنان بیش از شوهران با این رویکردها مطابقت
دارد .مطالعات پیشین نشان میدهند بیشتر زنان ساکن در مناطق شهری کشور مشارکت مردان
در امور مربوط به خانه و فرزندان را کافی نمیدانند (کورزمن .)2008 ،راهکارهایی چون بازنگری
متون درسی و برنامههای تفریحی و آموزشی ارائه شده توسط رسانههای جمعی و مکانهای
فرهنگی و آموزشی میتوانند در جهت تعدیل ایدئولوژی مردساالری و عقاید قالبی موجود که
در مطالعات پیشین از جمله عوامل فرهنگی مؤثر در نابرابری جنسیتی در خانواده برشمرده
شدهاند (احمدی و گروسی1383 ،؛ صادقی فسایی و میرحسینی )1395 ،مفید باشند .عدم توجه
به نگرش زوجین نسبت به نابرابری های جنسیتی در حوزه خانواده میتواند با پیامدهای نامطلوبی
در رابطه با رضایت زناشویی و کیفیت ازدواج همراه بوده و جوانان را به تأخیر ازدواج و محدود
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کردن تعداد فرزندان ترغیب کند .هیچیک از موارد ذکرشده در راستای سیاستهای کالن
نمیباشند و پیشگیری از آنها از جمله موارد ذکرشده در سیاستهای کلی جمعیت و
سیاستهای کلی خانواده است .جمعآوری اطالعات مربوط به درآمد و نیز منابع فراتر از بازار
کار در مطالعات آینده میتواند درک ما را نسبت به فرآیند گفتگو و تصمیمگیری درباره تقسیم
جنسیتی کار خانگی افزایش دهد .انجام مطالعات مشابه در مناطق روستایی کشور و در نظر
گرفتن عوامل زمینهای مانند شرایط تاریخی ،فرهنگی و اقتصادی مناطق جارافیایی مختلف نیز
گامهای موثری در تکمیل یافتههای حاضر میباشند.
تشکر و قدردانی
از مرکز آمار ایران برای در اختیار گذاشتن دادههای گذران وقت قدردانی میشود.
منابع
احمدی ،حبیب و سعید گروسی ( .)1383بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری
جنسیتی در خانوادههای شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن ،مطالعات زنان ،سال  ،2شماره  ،6صص
.30-5

بدریمنش ،اعظم و سهیال صادقی فسایی ( .)1394مطالعه تفسیری نقش خانهداری ،فصلنامه فرهنگی-
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Gender, Time Use and Family Roles: The Importance of Relative
Resources and Time Availability
Fatemeh Torabi
Abstract
Changes in different aspects of family and its correspondence with widespread
structural and ideational changes in Iran has been documented in previous research
but no study to date has examined gender differences in family roles at the national
level. This paper uses data from the 2014-2015 Time Use Survey, representing urban
areas of Iran, and applies the relative resources and time availability approaches to
describe the differences between wives and husbands in participation in the total
unpaid household related activities across their family life course and explain such
differences. The results suggest a clear male-bread winning and female home-making
pattern, although wives and husbands allocated similar amount of time to either the
community or individual activities. These gender differences include not only the time
allocated to the family and household activities, but also their pattern and life course
variations. In addition, the wives’ experience is more consistent with the predictions
of the time availability and relative resources approaches than that of husbands.
Adjusting for other factors does not remove the association between gender and
participation in the family- and household-related activities, suggesting the
predominance of gender values and norms over socio-economic and demographic
factors examined in this paper.
Keywords: Gender, time use, family, household, resources, Iran.
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