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 چکیده
حال  نیارود. با  می شمار تغییرات جمعیتی به بر رگذاریتأثترین عوامل  تحصیالت یکی از مهم

. این است نقش تحصیالت زوجین در تقسیم کار خانگی در کشور در سطح ملی بررسی نشده

مناطق شهری کشور و کاربرد  1182-1181های طرح گذران وقت  مقاله با استفاده از داده

بررسی کرده است و نشان های رگرسیون تابیت، رابطه کار خانگی با تحصیالت زوجین را  مدل

ها، افزایش  های جنسیتی فراوانی در این زمینه وجود دارد. براساس یافته دهد که تفاوت می

دهد، اما همکاری همسران در کار  تحصیالت زنان مشارکت آنان در کار خانگی را کاهش می

ای  شان رابطهکند. همچنین، تحصیالت شوهران با کار خانگی آنان و همسران خانگی را بیشتر می

مثبت دارد؛ بنابراین تجربة زنان با رویکرد اقتصادی و تجربة شوهران با رویکرد فرهنگی 

های  تحصیالت بیشتر زنان هزینة فرصت مشارکت در فعالیت رسد یمنظر  تبیین است. به قابل

دهد یا منبعی  های غیرخانگی افزایش می کمک ایجاد فرصت مشارکت در فعالیت خانگی را به

منظور کاهش مشارکت آنان و افزایش مشارکت همسرانشان در کار خانگی است.  زنی به رای چانهب

توان با عوامل  از سوی دیگر، رابطة کار خانگی شوهران با تحصیالت آنان و همسرانشان را می

طلبانه و اهمیت نقش والدینی در شوهران  های جنسیتی برابری فرهنگی، مانند تقویت نگرش

کار خانگی،  عنوانبا  شده یبند طبقههای  به تنوع فعالیت با توجهه مرتبط دانست. کرد تحصیل

کند و در جهت  ها به تعمیق دانش موجود کمک می های جداگانه برای این زیرمجموعه تحلیل

 گذاری مبتنی بر شواهد در حوزه جمعیت و خانواده مفید است. سیاست

 کار خانگی، گذران وقت.ایران، تحصیالت، جنسیت، : کلیدی های هواژ
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 مقدمه و طرح مسئله

رود که با تغییرات  می شمار بهبر تغییرات جمعیتی  رگذاریتأثترین عوامل  تحصیالت یکی از مهم

 یرگذارتأث خانوادگی الگوهای بر زنی، قدرت چانه یشافزا یافرصت  هزینة افزایش فرهنگی،

ویژه در مقاطع  جنسیتی، به و تفاوت ندهست سوادبا یرانا یتجمع بیشتر ،حال حاضر در. است

. هرچند مشارکت زنان در بازار کار همچنان کم است. استتحصیلی باال به حداقل رسیده 

 درصد 4/92(، 1180)مرکز آمار ایران،  1180براساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 

 7/41صیالت دبیرستانی و درصد تح 2/44و بیشتر باسواد هستند که در میان آنان  ساله 6 بانوان

و  1/41، 81است از   عبارتهای مشابه برای مردان  درصد تحصیالت دانشگاهی دارند. رقم

وجوی  ساله و بیشتر شاغل یا در جست 10درصد زنان  2/12حال، تنها  نیعدرصد. در  7/41

 کنند. درصد( در مناطق شهری زندگی می 72بیشتر جمعیت کشور ) کار هستند و از این میان،

. استی مستند شده خوب بهرابطة تحصیالت با سن ازدواج و تعداد فرزندان در ایران 

؛ 1191پور،  کند )کاظمی می دییتأمطالعات متعددی رابطة مثبت تحصیالت با سن ازدواج زنان را 

(. افزایش تحصیالت با کاهش باروری نیز همراه 4511؛ ترابی و همکاران، 1191محمودیان، 

ای دربارة  (. اگرچه تاکنون هیچ مطالعه1198؛ ترابی، 4558و همکاران،  ی شوازیعباساست )

، مطالعات استرابطة تحصیالت زوجین با تقسیم کار خانگی در سطح ملی منتشر نشده 

(. خانوادة 1886)شلتون و جان،  دهای جنسیتی در این باره هستن دهندة تفاوت المللی نشان بین

های  ی مردساالر است. نظام قشربندی جنسیتی حاکم بر آن نیز مسئولیتا سنتی در ایران خانواده

داند  آوران خانواده می داری و فرزندپروری را بر عهدة زنان گذاشته و مردان را نان خانه

ای که در برخی ابعاد خانواده مانند  (. با وجود تغییرات گسترده4552؛ مقدم، 1884)آقاجانیان، 

 استد فرزندان و فاصلة موالید، ترتیبات زندگی و وقوع طالق رخ داده بندی ازدواج، تعدا زمان

؛ ترابی 4511؛ ترابی و همکاران، 4511آقاجانیان و تامسون،  ؛4558ی و همکاران، شواز)عباسی 

،  شدههای کمی و کیفی انجام  (، مطالعاتی که در مناطق مختلف کشور با روش4510و همکاران، 

؛ 1191های خانگی است )احمدی و گروسی،  جنسیتی نقشدهندة تداوم تفکیک  نشان

؛ 1186؛ قنبری و فتحی، 1180فسایی و میرحسینی،  ؛ صادقی1182فسایی،  منش و صادقی بدری

ازدواج، کاهش  ریتأختواند به  های جنسیتی در حوزة خانواده می (. وجود نابرابری1186مهربانی، 

؛ هافمستر 1881؛ سوتر، 1899)آقاجانیان،  باروری و تضعیف کیفیت زندگی زوجین منجر شود
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به اهمیت  با توجه ( همچنین4555دونالد،  ؛ مک1880؛ بالسفلد، 1881؛ وارد، 1888و موئن، 

گذاری کالن در حوزة  روزافزون تسهیل ازدواج و فرزندآوری و تقویت رابطة زوجین در سیاست

مناطق شهری کشور  1182-1181قت های پیمایش گذران و جمعیت و خانواده، این مقاله از داده

 زیر پاسخ دهد: سؤاالتپژوهشی حاضر را پر کند و به  خألاستفاده کرده است تا 

  دارد؟ آنان تحصیالت با ای رابطه چه خانگی کار در زوجین مشارکت .1

 دارد؟ آنان همسر تحصیالت با ای رابطه چه خانگی کار در زوجین مشارکت .4

 با خانگی کار رابطة تبیین در بیشتری کاربرد اقتصادی ای فرهنگی رویکردهای از یککدام .1

 دارد؟ زوجین تحصیالت

 پیشینۀ نظری و تجربی

نقش تحصیالت در الگوهای خانوادگی مدنظر پژوهشگران بسیاری قرار گرفته و مسیرهای 

های ابتدایی  تنها مهارت است. تحصیالت نه  شدهی درنظر گرفته رگذاریتأثگوناگونی برای این 

های  های نوشتاری الزم هستند، بلکه مهارت کند که برای تشخیص پیام ند سواد را منتقل میمان

گیری اهمیت دارند  دهد که برای ارزیابی اطالعات و تصمیم تری را پرورش می شناختی پیچیده

های اطالعاتی فراتر از خانواده و  (. تحصیالت، دسترسی به شبکه1889)دایموند و همکاران، 

کند و  کند و به این صورت، افراد را با عقایدی جدید مواجه می ی را فراهم میمحیط محل

های فردگرایانه، استقالل فردی و عقالنیت ایجاد  منظور تقویت ارزش های جدیدی را به فرهنگ

(؛ برای مثال تحصیالت با افزایش نقش زنان و 1882؛ تورنتو و همکاران، 1894کند )کالدول،  می

های  های مربوط به ازدواج و تغییر ترجیحات فردی دربارة ویژگی گیری تصمیممردان جوان در 

های  کمک افزایش مشارکت جوانان در نقش همسر و زمان مناسب ازدواج و همچنین به

القلین و همکاران،  اندازد )مک می ریتأخی، ازدواج را به سال بزرگدر انتقال به  ریتأخجایگزین و 

(. همچنین تحصیالت با ترویج عقاید 4516ی شوازی، عباسابی و ؛ تر1880؛ ججیبهوی، 1881

جدیدی مانند استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، اهمیت کیفیت فرزندان و تغییر نگرش 

؛ 1897دهد )کلیلند و ویلسون،  های جنسیتی، تعداد فرزندان را کاهش می افراد دربارة نقش

 (.1899کلیلند و رودریگوئز، 

گذارد.  می ریتأثکمک افزایش مشارکت در بازار کار نیز بر تغییرات جمعیتی  هتحصیالت ب

موجوداتی عقالنی  عنوان به( افراد 1899؛ بکر، 1872براساس نظریة اقتصاد خرد خانواده )شولتز، 
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ها بیشتر از   کنند که منافعشان به حداکثر برسد؛ یعنی فواید ازدواج برای آن زمانی ازدواج می

های مربوط به باروری نیز با توجه به رضایت حاصل از فرزندآوری در  . تصمیمتجرد باشد

هایی مانند ادامة تحصیل یا  مقایسه با مصرف سایر کاالها و خدمات و برخورداری از فرصت

یا  -گیرد. در الگوی سنتی خانواده، تفکیک جنسیتی کار  اشتغال خارج از خانه صورت می

سبب وابستگی متقابل زنان و  -های خانگی  تمرکز زنان بر فعالیتتخصص مردان در بازار کار و 

کند. با افزایش تحصیالت  شود و آنان را به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک تشویق می مردان می

یابد؛ زیرا تفکیک جنسیتی  های شغلی زنان، تقاضای ازدواج و فرزندآوری کاهش می و فرصت

رنگ و منافع ازدواج و داشتن فرزندان بیشتر، کم  وهران کمها و وابستگی متقابل زنان و ش نقش

داری و نگهداری از فرزندان زمانی را که زنان )و نیز  های مربوط به خانه شود؛ یعنی فعالیت می

دهد؛ بنابراین تحصیالت با  های درآمدزا اختصاص دهند کاهش می توانند به فعالیت مردان( می

اندازد و تعداد  می ریتأخفرزندآوری، تشکیل خانواده را به  های فرصت ازدواج و افزایش هزینه

کمک افزایش  دهد. اگر تحصیالت به های خانگی را کاهش می فرزندان و مشارکت در فعالیت

رود  گذاری زمانی در کار خانگی را کاهش دهد، انتظار می های فرصت درآمدزایی سرمایه هزینه

های شغلی یا درآمد  به فعالیت افتهی ل زمان اختصاصرابطة تحصیالت با کار خانگی پس از کنتر

کند )انگلند و  نمی دییتأفرد از بین برود؛ البته شواهد تجربی همواره چنین انتظاری را 

توان این رویکرد را فراتر از منافع یا مضرات اقتصادی  (؛ بنابراین می4511اسریواستاوا، 

جوامعی مانند ایران که با وجود فراگیری  ویژه در های خانگی مدنظر قرار داد؛ به فعالیت

تحصیالت، مشارکت زنان در بازار کار کماکان در سطوح پایینی قرار دارد، تحصیالت ممکن 

های آموزشی، ورزشی،  های غیراقتصادی مانند فعالیت است هزینة مشارکت زنان در فعالیت

داشتن فرزندان زیاد را  دواج ورو تمایل آنان به از تفریحی و اجتماعی را بیشتر کند و از این

 (.4516ی شوازی، عباسکاهش دهد )ترابی و 

یا منابع  4، مبادله1زنی های مختلف علمی نظریة چانه براساس رویکرد موجود در گرایش

گذارد )بالد و ولف،  می ریتأث زنی آنان ، منابعی که زوجین در اختیار دارند، بر قدرت چانه1نسبی

داری  های غیردستمزدی مربوط به خانه (. با فرض اینکه فعالیت1886، ؛ الندبرگ و پوالک1865
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1. Bargaining 

2. Exchange 

3. Relative Resources 
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اهمیت کمتری از کارهای دستمزدی دارد، منابعی مانند تحصیالت،  و فرزندپروری برای افراد 

شود تا منافع به  درآمد و موقعیت شغلی برای کاهش مشارکت در کارهای خانگی استفاده می

فرض کرد که تحصیالت یکی از زوجین، کار خانگی وی را توان  حداکثر برسد؛ بنابراین می

کند. البته تقلیل منابع زوجین به  کار خانگی همسر او را بیشتر می احتماالًدهد، اما  کاهش می

بحث است.   ی خانگی قابها تیفعالکردن ذاتی  منابع صرفاً اقتصادی و نامطلوب فرض

اجتماعی(، فرهنگی )مانند تشابه قومی(،  های گوناگون اجتماعی )مانند گسترة روابط ویژگی

توان بر فرایند تقسیم جنسیتی کار  های ظاهری( و احساسی را نیز می جسمی )مانند جذابیت

های مختلف اجتماعی دیدگاه  توان فرض کرد، گروه دانست. همچنین می رگذاریتأثخانگی 

 شوند یم بندیمیعنوان تقس نیا باکه  یختلفهای م یکسانی دربارة مطلوبیت کار خانگی و فعالیت

 یفرزندپرور و داریخانه مناسب ةویش ةدربار یگوناگون یفرهنگ هایمدل یعنی ؛نداشته باشند

کند که  ( بیان می4551کند؛ برای مثال الرو ) یم رییتغ افراد یاجتماع ةطبق براساس که دارد وجود

داند، اما به عقیدة افرادی با  بر می انکرده، نگهداری از فرزندان را فعالیتی زم طبقة متوسط تحصیل

تر و مشاغل کارگری، رشد کودکان رشدی طبیعی است و وظیفة والدین حفظ  تحصیالت پایین

گذاری زمانی زیادی  کردن به فرزندان است که به سرمایه امنیت و تهیة غذا و پوشاک و محبت

هنجارهای فرزندپروری ایجاد ها و  نیاز ندارد؛ بنابراین تحصیالت با تغییراتی که در ارزش

ها نیست، بلکه مشارکت والدین  گونه فعالیت تنها منبعی برای کاهش مشارکت در این کند، نه می

 دهد. را نیز افزایش می

 ریتصو الت،یبا تحص یخانگکار  ةرابط یتیجنس یها تفاوت ةدربار یالملل نیب مطالعات

که عموماً کنند  بیان می موجود اتیادب مرور با( 1886) جان و شلتون. دهد ی نشان میا دهیچیپ

 یعنی ؛مثبت دارد یا رابطه مردان التیتحص با اما ی،منف یا رابطه زنان التیتحص با یخانگکار 

 یاقتصاد خرد خانواده و منابع نسب یها هینظر ینیب شیخانه با پ یکارهامشارکت زنان در 

زنی در جهت کاهش  منبعی برای چانه عنوان به ظاهر بهمردان  شتریب التیاما تحص ،دارد یخوان هم

رسد سهم عوامل فرهنگی مانند تقویت  نظر می شود. به سهم کار خانگی آنان محسوب نمی

طلبانه و اهمیت نقش والدین در پرورش فرزندان در میان مردانی با  های جنسیتی برابری نگرش

نیز با هدف درک نقش هنجارهای ( 4511تر است. انگلند و اسریواستاوا ) تحصیالت بیشتر مهم

های فرزندپروری، اهمیت تحصیالت زوجین را در برابر تحصیالت  فرهنگی در فعالیت
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اند. به عقیدة آنان اگر انتظارات فرهنگی مختلفی از شیوة فرزندپروری  همسرانشان بررسی کرده

ه تحصیلی دارند، در طبقات اجتماعی گوناگون وجود داشته باشد، با توجه به اینکه زوجین تشاب

های فرزندپروری دیگری داشته  ها رابطة مثبتی با فعالیت رود تحصیالت یکی از آن انتظار می

دهد که اگرچه تحصیالت والدین با زمانی که صرف نگهداری از  های آنان نشان می . یافتهباشد

همسران  های جنسیتی مهمی در نقش تحصیالت ای مثبت دارد، تفاوت کنند رابطه فرزندان می

ها  بیشتر از آنکه با تحصیالت خود آن شود. مشارکت مردان در مراقبت از فرزندان مشاهده می

های فرزندپروری زنان، بیشتر  از تحصیالت همسرانشان است، اما فعالیت رتأثباشد، م داشتهرابطه 

های  تبا تحصیالت خودشان رابطه دارد. همچنین رابطة تحصیالت والدین با مشارکت در فعالی

رود. این یافته به عقیدة نویسندگان نقش هنجارهای  فرزندپروری با کنترل درآمد از بین نمی

کرده  ویژه در میان زنان تحصیل گذاری زمانی در نگهداری از فرزندان را به فرهنگی در سرمایه

تنها بر مشارکت خودشان، بلکه بر مشارکت  دهد؛ زیرا تحصیالت این زنان نه نشان می

 گذارد.  می ریتأثانشان نیز همسر

بندی کرد که براساس رویکرد هزینة فرصت،  توان چنین جمع را می شده مطرحمباحث 

دهد؛ زیرا انگیزه و  ها در کار خانگی را کاهش می تحصیالت هریک از زوجین مشارکت آن

منابع نسبی، کند. با توجه به رویکرد  ها برای مشارکت در بازار دستمزدی را بیشتر می توانایی آن

دهد، اما مشارکت همسرش در کار  تحصیالت فرد مشارکت او در کار خانگی را کاهش می

 زمان مدترود این روابط با کنترل  کند. در هر دو رویکرد انتظار می خانگی را بیشتر می

بروند(. البته  نیاز ببه کار دستمزدی یا درآمد فرد تغییر کنند )کاهش یافته یا  افتهی اختصاص

گونه که بیان شد، در ایران افزایش تحصیالت به افزایش مشارکت زنان در بازار کار منجر  همان

توان فرض کرد که تحصیالت فرصت درآمدزایی را تنها برای  . در چنین شرایطی میاستنشده 

تر، فرصت مشارکت در سایر  دهد، اما برای گروه بزرگ گروه کوچکی از زنان افزایش می

توان  کند؛ بنابراین می های فردی و اجتماعی( را فراهم می نگی )مانند نقشهای غیرخا نقش

رود رابطة  بینی رویکردهای هزینة فرصت و منابع نسبی را چنین اصالح کرد که انتظار می پیش

های غیرخانگی تغییر  در فعالیت شده یسپر زمان مدتکار خانگی با تحصیالت زوجین با کنترل 

تر برداشت متفاوتی از شیوة مناسب  کرده رهنگی، اگر زوجین تحصیلکند. براساس رویکرد ف

توان انتظار  ها اهمیت قائل باشند، می داری و فرزندپروری داشته باشند و برای این فعالیت خانه
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د که حتی با کنترل باشداشت بین کار خانگی و تحصیالت زوجین رابطة مثبتی وجود داشته 

کاهش نیابد. در تبیین رابطة کار خانگی و تحصیالت زوجین متغیرهای اشتغال و درآمد نیز 

تواند بر رابطة کار خانگی با  توان از نقش هنجارهای جنسیتی نیز غافل شد. این عامل می نمی

در کشور  مسئلهگذار باشد. توجه به این ریتأثزوجینی  بین راتیتأثتحصیالت زنان و شوهران و 

های جنسیتی در حوزة خانواده برخوردار  ری و تسلط نقشما که از سابقة غلبة فرهنگ مردساال

خوانی تجربة زنان و شوهران ساکن در  شود میزان هم است اهمیت دارد. در این مقاله سعی می

 مناطق شهری کشور با این رویکردها مشخص شود.

 ها و روش داده

و در پاییز و زمستان های طرح گذران وقت مرکز آمار ایران در چهار موج  در این مقاله از داده

گیری، روش  در مناطق شهری ایران استفاده شد. روش نمونه 1182و بهار و تابستان  1181

شده، معرف جامعة شهری کشور است. پرسشنامة این  و نمونة انتخاب شده بندی ای طبقه دومرحله

خانوار و شناختی اعضای  های اجتماعی، اقتصادی و جمعیت طرح شامل اطالعاتی دربارة ویژگی

ساله و بیشتر است )مرکز  10های مختلف از سوی اعضای  به فعالیت افتهی اختصاص زمان مدت

شود که در این   خانوار را شامل می 169814(. نمونة کامل )شامل چهار موج( 1182آمار ایران، 

 دان شدهکنند وارد تحلیل  ها زن و شوهر با هم زندگی می خانواری که در آن 119706تحلیل 

 زن و شوهر(. 419014)شامل 

 افتهی اختصاص زمان مدتدهد. متغیر وابسته،  متغیرهای وابسته و مستقل را نشان می 1جدول 

داری،  های غیردستمزدی مربوط به خانه است که انواع فعالیت روز شبانهبه کار خانگی در 

ای مستقل نیز شامل شود. متغیره را شامل می ساالن بزرگنگهداری از فرزندان و نگهداری از 

 روز شبانههای شغلی، اجتماعی و فردی در  به فعالیت افتهی اختصاص زمان مدتتحصیالت و 

دهد،  که طرح گذران وقت اطالعاتی دربارة درآمد اعضای خانوار نشان نمی آنجااست. از 

و سن  از تعداد فرزندان اند عبارتتوان این متغیر را وارد تحلیل کرد. متغیرهای کنترل  نمی

 شوند تا بتوانند روابط غیرخطی را مشخص کنند. ی وارد میا طبقهمتغیری  صورت بهزوجین که 
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 تحلیل در استفاده مورد متغیرهای. 1 جدول

 وابسته
 هایفعالیت

 خانگی

مربوط به خانوار )مانند  یردستمزدیبه خدمات غ یافته )ساعت( اختصاص زمان
 هایساالن )مانند مراقبت از بزرگ یدار(، نگهینغذا و تزئ یةته ید،نظافت، خر

 یاکردن  خرید خدمات، انواع دریافت برای کردن یو همراه یو پزشک یعاطف
 یا کردن حمام یردادن،از کودکان )مانند ش یحضور در مراسم مختلف(، نگهدار

رفتن به مدرسه(، آموزش کودکان )مانند خواندن کتاب،  یکردن برا آماده
 خدمات یافتدر ی)برا کودکان کردن یهمراه یا( دنکر و صحبت کردن یباز

 (تفریحی یا فرهنگی هایمکان از بازدید یا پزشکی یا شخصی

 دانشگاه و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی، سواد، یطبقات ب شامل تحصیالت مستقل

 شغلی هایفعالیت 

 کار)مانند  رسمی هایدر بخش یبه کار دستمزد یافته )ساعت( اختصاص زمان
 جنگلداری، کشاورزی، کارهای)مانند  غیررسمی و( هاشرکت و دولت برای

 یرکاری،تعم ی،فروش دست وساز،غذا، ساخت تهیة معدن، شکار، ماهیگیری،
 .(خصوصی تدریس و کردن یپتا

 
 هایفعالیت

 اجتماعی

)مانند  یبه اجتماع محل یردستمزدیبه خدمات غ یافته )ساعت( اختصاص زمان
)مانند  کردن از کودکان(، معاشرت ینگهدار یا یدر، خرخانوا یریتمد

 یحضور در مراسم مذهب یا( یحضور در مهمان یا ینگار نامه کردن، صحبت
 ی.گروه

 فردی هایفعالیت 

(، ایو حرفه یررسمیغ ی،)اعم از رسم یالتبه تحص یافته )ساعت( اختصاص زمان
فعالیت از)اعم  سرگرمی، (تفریحی و ورزشی فرهنگی، از)اعم  اماکن از بازدید

داخل و خارج از  هایفعالیت از)اعم  ورزش(، بازی یا فنی و هنری های
 یها رسانه یرسا یا یودادن به راد گوش یزیون،تلو یساختمان(، مطالعه، تماشا

و خواندن  یلمف یمانند مطالعه، تماشا ییکارها یبرا یوتراستفاده از کامپ یداری،شن
 ،زدن مسواک گرفتن، )مانند دوش یشخص هایانه، مراقبتاخبار، رفتن به کتابخ

 آینده برای ریزیبرنامه یا تفکر(، بهداشتی هایمراقبت و یباییز یها رفتن به سالن
 .(یمذهب مشاورة دریافت یا عبادت)مانند  فردی مذهبی هایفعالیت انجام یا

 خانوار در حاضر فرزندان تعداد فرزندان تعداد کنترل

 یشترساله و ب 65و  08-05 ،28-25 ،18-15، 15طبقات کمتر از  شامل سن 

شود که مقادیر  ( انجام می1809)تابین،  1های چندمتغیره با استفاده از رگرسیون تابیت تحلیل

ها که به تفکیک جنسیت  کنند. مدل های صفر در این مطالعه( را تعدیل می سانسورشده )زمان

نشدة کار خانگی را با هریک از متغیرهای مستقل و  طة تعدیلشوند، ابتدا راب زوجین برازش می

شوند که  ای می های جداگانه کنند. سپس هریک از متغیرهای مستقل وارد مدل کنترل برآورد می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Tobit Regression 
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 روابط رود یم انتظار. شوند یمروابط اصلی و تعاملی تحصیالت زنان و شوهران را نیز شامل 

را مشخص کنند.  نیزوج التیمتقابل تحص ةرابط ای ینیزوج نیب التیتحص تیاهم ،یتعامل

 ةتا رابط شود یذکرشده برازش م یو روابط تعامل رهایمتغ همة ورودمدل کامل با  زین تیدرنها

گونه که  مشخص کند. همان رهایمتغ ریسا ریرا مستقل از تأث نیزوج التیبا تحص یکار خانگ

دو  میان تواند یم یهمسر سان هم یه رواج الگواگرچ ،اند کرده انی( ب4511) واستاوایانگلند و اسر

معنادار  بیضراممکن است کند،  جادیبستگی ا شوهر هم التیزن و تحص التیتحص ریمتغ

تواند درنتیجة  باشد؛ زیرا می کننده گمراه همسر التیتحص نشدنکنترل صورت در التیتحص

بستگی   قاله این همتحصیالت همسر و نه تحصیالت خود فرد ایجاد شده باشد. در این م

وارد مدل  زمان همآورد و درنتیجه هر دو متغیر  وجودخطی به  ی نیست که مشکل هما اندازه به

باال در طبقة زنان و  بستگی شوند؛ البته واردکردن روابط تعاملی متغیر تحصیالت به سبب هم می

ابراین در تحلیل شود؛ بن شوهران دارای تحصیالت دانشگاهی سبب حذف این رابطه از مدل می

چندمتغیرة متغیر تحصیالت با سه طبقه کمتر از دبیرستان، دبیرستان و دانشگاه وارد تحلیل 

را حذف کند، اما از این امتیاز  از اطالعاتبندی ممکن است بخشی  شود. این تقسیم می

نترل کند. برای ک برخوردار است که طبقات تحصیلی پایین، متوسط و عالی را با هم مقایسه می

های خانگی، شغلی، اجتماعی و فردی نیز  خطی متغیرهای مشارکت در فعالیت مشکل هم

ها محاسبه شدند و مشخص شد چنین مشکلی وجود ندارد. درواقع همة  بستگی آن ضرایب هم

های  بستگی فعالیت است. برای شوهران نیز تنها ضرایب هم 2/5بستگی زنان کمتر از  ضرایب هم

(. طراحی -6/5و  -0/5ترتیب  های فردی بیشتر است )به ای خانگی و فعالیته شغلی با فعالیت

 شود. ها درنظر گرفته می پیمایش در تمام تحلیل

 های پژوهش یافته

های تحصیلی متوالی بررسی  ها در گروه در این بخش، ابتدا متغیرها توصیف و تغییرات آن

از درنظرگرفتن رابطة کار  های خانگی با تحصیالت پس شده است. سپس رابطة فعالیت

خانگی با سایر متغیرهای مستقل و کنترل در قالب تحلیل چندمتغیره بررسی شده است. 

های مهم جنسیتی و تحصیلی در متغیرهاست. زمان  دهندة تفاوت نشان 4جدول 

 1دقیقه( پنج برابر شوهران ) 14ساعت و  6به کار خانگی از سوی زنان ) افتهی اختصاص

سوی دیگر، شوهران ده برابر زنان وقت خود را صرف از دقیقه( است.  12ساعت و 
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دقیقه(؛ بنابراین هنوز الگوی  10دقیقه در برابر  01ساعت و  0کنند ) های شغلی می فعالیت

در مناطق شهری کشور مشاهده  وضوح بهدار و فرزندپرور  آور و زنان خانه جنسیتی مردان نان

ها نیز وجود دارد؛ هرچند بسیار کمتر از  ایر فعالیتهای جنسیتی در س شود. تفاوت می

 زمان مدتشود. شوهران  های خانگی و شغلی مشاهده می هایی است که در فعالیت تفاوت

دقیقه  48ساعت و  2دهند ) های فردی اختصاص می بیشتری را در مقایسه با زنان به فعالیت

های اجتماعی مشارکت  ان در فعالیتدقیقه(، اما زنان بیشتر از شوهر 4ساعت و  2در برابر 

 دقیقه(. 2ساعت و  1دقیقه در برابر  16ساعت و  1کنند ) می

درصد زنان و شوهران باسواد  85مشابه است. حدود  باًیتقرترکیب تحصیلی زنان و شوهران 

ی در میان زنان بیشتر از شوهران رواج دارد. حدود نیمی از زوجین سواد یبهستند؛ هرچند 

دبیرستانی یا دانشگاهی دارند، اما تحصیالت دبیرستانی در میان زنان بیشتر از شوهران و تحصیالت 

، الگوی تحصیلی 1تحصیالت دانشگاهی در شوهران بیشتر از زنان است. با توجه به شکل 

، بیترت دهد )به ها وقت زنان و شوهران را به خود اختصاص می دوفعالیتی که بیشتر از سایر فعالیت

معکوس است؛ یعنی افرادی که کمترین و بیشترین  Uهای خانگی و شغلی( به شکل  فعالیت

پردازند؛ البته  ها می تحصیالت را دارند، کمتر از افرادی که تحصیالت میانی دارند به این فعالیت

تا  سوادان یبدقیقه در  17ساعت و  1های شغلی شوهران )از حداقل  شدت نوسانات در فعالیت

های خانگی زنان  دقیقه در افرادی با تحصیالت متوسطه( سه برابر فعالیت 12و  ساعت 6حداکثر 

دقیقه در افرادی با  09ساعت و  6تا حداکثر  سوادان یبدقیقه در  1ساعت و  6)از حداقل 

های فردی هم در میان زنان و هم در میان  تحصیالت راهنمایی( است. اگرچه مشارکت در فعالیت

شود. در  قرار دارد، الگوی تحصیلی متفاوتی میان این دو گروه مشاهده میشوهران در رتبة دوم 

شکل  U ییالگوها یکسان است، اما در شوهران  طول طیف تحصیلی، مشارکت زنان در این فعالیت

شود؛ یعنی شوهرانی که تحصیالت میانی دارند، کمتر از شوهرانی که در دو سوی  مشاهده می

های اجتماعی زنان با افزایش  پردازند. فعالیت ها می این فعالیتطیف تحصیلی قرار دارند به 

این روند کاهشی در شوهران تا میانة طیف  که یدرحالیابد؛  طور خطی کاهش می تحصیالت به

زنان و  وقت  همهماند. دو فعالیتی که کمتر از  ثابت می باًیتقرشود و پس از آن   تحصیلی مشاهده می

های شغلی و خانگی( در افرادی با  ترتیب، فعالیت دهد )به ص میشوهران را به خود اختصا

ها بیشتر  فعالیت نیدر االتحصیالن دانشگاه  تحصیالت کمتر از دانشگاه تغییرات اندکی دارد، اما فارغ
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 زمان مدتاست زیرا  توجه قابلهای شغلی زنان  ویژه در فعالیت به مسئلهکنند. این  مشارکت می

دقیقه( چهار  21ساعت و  1ترین زنان ) کرده های شغلی از سوی تحصیل الیتبه فع افتهی اختصاص

دقیقه(. تفاوت  41اند ) ها اختصاص داده برابر زمانی است که گروه تحصیلی پیشین به این فعالیت

 دقیقه است. 12های خانگی در دو گروه تحصیلی پایانی شوهران  در مشارکت در فعالیت

 یران،ا یمناطق شهر ین،زوج یالتو تحص یتجنس یکبه تفک یرهاتغدرصد م یا یانگینم .2 جدول

1131-1131 

    زنان   
 کل دانشگاه متوسطه راهنمایی ابتدایی سواد یب متغیر

 01/6 95/0 98/6 86/6 07/6 51/6 )ساعت( خانگی هایفعالیت

 08/5 74/1 18/5 14/5 17/5 40/5 )ساعت( شغلی هایفعالیت
 46/1 10/1 17/1 40/1 16/1 20/1 )ساعت( اجتماعی هایفعالیت

 51/2 52/2 52/2 89/1 52/2 56/2 )ساعت( فردی هایفعالیت
 02/1 18/1 01/1 75/1 74/1 08/1 خانوار در حاضر فرزندان تعداد

       )سال( سن
 96/18 50/15 78/47 48/41 47/9 11/1 15 از کمتر
18-15 51/7 79/44 97/11 15/16 56/25 04/48 
28-25 69/45 14/10 45/49 14/18 80/18 91/42 
08-05 89/11 70/44 95/14 91/14 91/7 65/16 

 41/8 11/4 87/1 90/1 99/15 45/17 بیشتر و 65
 155 46/17 69/15 11/16 81/41 92/11 درصد
    شوهران   
 کل دانشگاه متوسطه راهنمایی ابتدایی سواد یب متغیر

 42/1 26/1 41/1 16/1 17/1 12/1 ()ساعت خانگی هایفعالیت

 98/0 55/6 06/6 24/6 14/0 61/1 )ساعت( شغلی هایفعالیت

 57/1 51/1 87/5 51/1 17/1 22/1 )ساعت( اجتماعی هایفعالیت

 28/2 74/2 41/2 45/2 62/2 54/0 )ساعت( فردی هایفعالیت

 02/1 17/1 28/1 69/1 66/1 00/1 خانوار در حاضر فرزندان تعداد

       )سال( سن

 51/8 08/15 41/11 20/11 24/0 06/1 15 از کمتر

18-15 62/2 12/17 77/14 69/11 61/14 17/47 

28-25 98/11 52/49 05/48 77/42 74/46 91/40 

08-05 07/42 85/42 55/16 79/18 75/19 16/45 

 62/17 19/11 00/15 49/15 15/42 12/07 بیشتر و 65

 155 00/41 08/47 99/18 91/44 17/9 درصد
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 یکروز به تفک در شبانه یرخانگیو غ یخانگ هاییتبه فعال یافته . مدت )ساعت( اختصاص1 شکل

 1131-1131 یران،ا یمناطق شهر ین،زوج یتجنس

شود که با باروری زیر سطح جانشینی در  فرزند در هر خانوار مشاهده می 0/1طور متوسط  به

(. تعداد فرزندان زنان و شوهران 1184ی، چاوشی و حسینی شوازی خوانی دارد )عباس کشور هم

کمتر از زوجینی است که تحصیالت ابتدایی و راهنمایی دارند، اما این تعداد در سایر  سواد یب

در خانوارهای زنان و شوهران دارای  که یطور بهیابد؛  طور خطی کاهش می های تحصیلی به گروه

ارقام مشابه برای  که یدرحالفرزند حضور دارد؛  2/1و  4/1سط طور متو تحصیالت دانشگاهی به

طور متوسط پنج سال از  است. شوهران به 7/1زنان و شوهرانی با تحصیالت ابتدایی و راهنمایی 

های جنسیتی سن  ( که با تفاوتسال 1/21و  1/26های سن  تر هستند )میانگین زنان خود بزرگ

، میانگین سنی زنان عالوه بهخوانی دارد.  ( هم1181، وشنندازدواج در کشور )ترابی و عسکری 

سال در  9/10و  4/17، 6/19، 1/20، 4/00یابد ) طور خطی کاهش می در طول طیف تحصیلی به
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های متوالی زنان در کشور  های تحصیلی متوالی( که با گسترش تحصیالت در کوهورت گروه

در تعداد فرزندان  شده مشاهدهراین الگوی (؛ بناب1180و ترابی،  ندوشنمطابقت دارد )عسکری 

ها و روند کاهش باروری  توان تا حدی به ترکیب سنی آن های مختلف تحصیلی زنان را می گروه

 در کشور مرتبط دانست.

ضرایب  1دهد. ستون  های رگرسیونی کار خانگی زنان را نشان می ضرایب مدل 1جدول 

شود. ضرایب رگرسیونی مرتبط با تحصیالت  مل میة متغیرهای مستقل و کنترل را شانشد تعدیل

آمده  2و  1، 4های  ترتیب در ستون بهفرد، تحصیالت همسر و روابط تعاملی تحصیالت زوجین 

های فردی را هم  های اجتماعی و فعالیت های شغلی، فعالیت ترتیب فعالیت ها به است. سایر ستون

ار خانگی را پس از تعدیل هریک از متغیرهای کنند تا رابطة تحصیالت با ک اضافه می 2به مدل 

ها و روش بیان شد، برای  گونه که در بخش داده مستقل و نیز متغیرهای کنترل بررسی کنند. همان

جلوگیری از حذف رابطة تعاملی تحصیالت زنان و شوهرانی با تحصیالت دانشگاهی، متغیر 

ان، دبیرستان و دانشگاه کاهش یافته به سه طبقة تحصیالت کمتر از دبیرست نجایاتحصیالت در 

است که رابطة کار خانگی و تحصیالت  شده. در ستون آخر نیز یک مدل کامل نشان داده است

 کند. زنان را پس از تعدیل همة متغیرها و روابط تعاملی بررسی می

 ( مشارکت زنان در کار خانگی در1پیش از تعدیل رابطة کار خانگی با سایر متغیرها )ستون 

یابد. شواهدی مبنی بر تفاوت  های تحصیلی متوالی ابتدا افزایش و پس از آن کاهش می گروه

مشارکت زنان شوهرانی که تحصیالت دبیرستانی دارند، با زنان شوهران دارای تحصیالت کمتر 

کمتری را در  زمان مدتاز دبیرستان وجود ندارد، اما زنان شوهرانی که تحصیالت عالی دارند، 

دهند.  با به زنان شوهران دارای تحصیالت کمتر از دبیرستان به کار خانگی اختصاص می مقایسه

 48و  27ترتیب  بهزنان دارای تحصیالت دانشگاهی و زنان شوهران دارای همین سطح تحصیلی 

دقیقه زمان کمتری را در مقایسه با زنان و زنان شوهران دارای تحصیالت کمتر از دبیرستان 

دقیقه بیشتر از زنان دارای  45کنند، اما زنان دارای تحصیالت دبیرستانی  نه میصرف کارهای خا

گذرانند. هر یک ساعت فعالیت بیشتر در  تحصیالت کمتر از دبیرستان در کارهای خانه وقت می

دهد. کار  های شغلی، اجتماعی و فردی نیز کار خانگی را حدود نیم ساعت کاهش می فعالیت

هر یک فرزند بیشتر مشارکت زنان در  که یطور بهة مثبتی دارد؛ رابطدان خانگی با تعداد فرزن

ی دو گروه سنی اول که تفاوت معناداری با استثنا بهدهد.  دقیقه افزایش می 40کارهای خانه را 
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ساله و  65زنان  که یطور بهیابد؛  می کاهشطور خطی  هم ندارند، کار خانگی با افزایش سن به

 کنند. سال در خانه کار می 15م کمتر از زنان کمتر از بیشتر یک ساعت و نی

(، رابطة میان دو طبقه تحصیلی اول را از بین 4تعدیل متغیرهای تعداد فرزندان و سن )ستون 

کند. پس از افزودن تحصیالت  برد و تفاوت زیادی در دو سوی طیف تحصیلی ایجاد می می

رود  ار خانگی و تحصیالت شوهران از بین می( روابط قبلی میان ک1شوهران به مدل قبل )ستون 

یابد. پس از افزودن روابط  و تفاوت مشارکت زنان در دو سوی طیف تحصیلی اندکی کاهش می

( ضریب مثبت تحصیالت دبیرستانی زنان بار 2تعاملی تحصیالت زوجین به مدل قبل )ستون 

یعنی مشارکت  کند؛ ییر ایجاد میشود و یکی از روابط تعاملی نیز در کار خانگی تغ دیگر ظاهر می

زنانی که تحصیالت دبیرستانی دارند در کارهای خانه در گروهی از آنان که شوهرانی با 

دقیقه کمتر از گروهی است که شوهرانی با تحصیالت کمتر از  47تحصیالت دبیرستانی دارند، 

حصیلی در این سطح همسری ت همسری در مقایسه با فرودست سان دبیرستان دارند؛ بنابراین هم

های غیرخانگی به مدل قبل  تحصیلی اثری کاهنده بر مشارکت زنان دارد. افزودن انواع فعالیت

دهد و در رابطة  ها را اندکی کاهش می ( روابط اولیة کار خانگی با این فعالیت7تا  0های  )ستون

های شغلی  یتکند. پس از تعدیل فعال کار خانگی با تحصیالت تغییرات محدودی ایجاد می

 ،همسریسانهم بر افزوناما  ،شودیم دیناپد یلیتحص فیط یسو(، تفاوت در دو 0)ستون 

 یرستانیدب التیتحص یزنان دارا مشارکت یعنی ارتباط دارد؛ یبا کار خانگ زین یهمسرفرادست

با  یشوهران ای یرستانیدب التیبا تحص یاز آنان که شوهران یخانه در گروه یکارها در

 رستانیکمتر از دب التیبا تحص یاست که شوهران یدارند کمتر از گروه یدانشگاه التیتحص

 زنان مشارکت بر کاهنده یاثر یلیتحص یهمسرو هم فرادست همسریسانهم نیبنابرا ؛دارند

، دیاول ناپد یلیتحص ةطبق دو میان تفاوت(، 6)ستون  یاجتماع یهاتیفعال لیتعد از پس. دارد

مانده  تنها رابطة تعاملی باقی عالوه بهشود.  سوی طیف تحصیلی بار دیگر ظاهر میاما تفاوت در 

همسری تحصیلی زنانی است که  همسری و فرودست سان نیز رابطة منفی مربوط به هم

(، بین کار خانگی و 7های فردی )ستون  تحصیالت دبیرستانی دارند. پس از تعدیل فعالیت

و میان مشارکت در کار خانگی و تحصیالت شوهران نیز  0ل ای مشابه مد تحصیالت زنان رابطه

ذکر شد، رابطة تعاملی دیگری  0ای مثبت ایجاد شد. عالوه بر دو رابطة تعاملی که در مدل  رابطه

در میان زنان دارای تحصیالت دبیرستانی مشاهده شد، در  آنچهنیز در این مدل وجود دارد. مانند 

همسری تحصیلی اثری کاهنده بر کار  سان هی دارند نیز هممیان زنانی که تحصیالت دانشگا
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خانگی دارد؛ یعنی مشارکت زنان دارای تحصیالت دانشگاهی در کارهای خانه در گروهی از 

آنان که شوهرانی با تحصیالت دانشگاهی دارند، کمتر از گروهی است که شوهرانی با 

همسری تحصیلی در سطح  سان ندة همکه اثر کاه آنجاتحصیالت کمتر از دبیرستان دارند. از 

 11همسری تحصیلی در سطح دبیرستان ) سان دو برابر اثر کاهندة هم باًیتقردقیقه(  00دانشگاه )

همسر )تحصیالت  توان گفت که با افزایش تفاوت تحصیلی زوجین فرودست دقیقه( است، می

 شود. زن بیشتر از شوهر( از کار خانگی زن بیشتر کاسته می

( نتایج جالبی دارد. پس از تعدیل همة متغیرها، شواهدی مبنی بر تفاوت کار 9ل )ستون مدل کام

های خانگی را  خانگی زنان در دو سوی طیف تحصیلی وجود ندارد، اما تحصیالت دبیرستانی فعالیت

شود؛  دهد. چنین رابطة مثبتی در دو سوی طیف تحصیلی شوهران ظاهر می دقیقه افزایش می 17

زنان شوهرانی که تحصیالت دانشگاهی دارند، در مقایسه با زنان شوهرانی که تحصیالت  هک یطور به

در میان زنان  عالوه بهکنند.  دقیقه زمان بیشتری را صرف کارهای خانه می 45کمتر از دبیرستان دارند، 

همسری  همسری در مقایسه با فرودست همسری و فرادست سان دارای تحصیالت دبیرستانی، هم

مقدار ضرایب  که آنجادقیقه(. از  15و  44ترتیب  ای بر کار خانگی دارد )به یلی تأثیرات کاهندهتحص

توان نتیجه گرفت که زنان دارای  منفی روابط تعاملی بیشتر از ضریب مثبت رابطة اصلی است، می

ان دارای کمتر از زن درمجموعتحصیالت دبیرستانی که شوهرانی با تحصیالت مشابه یا باالتر دارند، 

پردازند. همچنین مقدار ضریب منفی رابطة تعاملی  تحصیالت کمتر از دبیرستان به کار خانگی می

زنان دارای تحصیالت دبیرستانی و شوهران دارای تحصیالت دانشگاهی بیشتر از ضریب مثبت رابطة 

ن دارای اصلی تحصیالت دانشگاهی شوهران است و شواهدی مبنی بر رابطه تعاملی زنان و شوهرا

کار خانگی زنان را  درمجموعرو تحصیالت عالی شوهران  تحصیالت دانشگاهی وجود ندارد؛ از این

های  های خانگی با انواع فعالیت دهد. تعدیل همة متغیرها شدت رابطة منفی فعالیت کاهش می

ک ساعت دهد؛ به این صورت که هر ی دهد، اما ترتیب اولیه را تغییر نمی غیرخانگی را افزایش می

 17، 25ترتیب  بههای خانگی را  ی شغلی، اجتماعی و فردی مشارکت در فعالیتها تیفعالافزایش در 

ای مثبت دارد؛ هرچند شدت  رابطهدهد. کار خانگی کماکان با تعداد فرزندان  دقیقه کاهش می 12و 

ارکت زنان در کارهای یابد؛ یعنی افزایش هر یک فرزند، مش این رابطه متأثر از سایر متغیرها کاهش می

ها  شود؛ هرچند شدت آن سن نیز روابط اولیه حفظ می دهد. دربارة  دقیقه افزایش می 11خانه را 

 18ترتیب  ساله و بیشتر به 65و  08-05، 28-25یابد. پس از تعدیل سایر متغیرها، زنان  کاهش می

 پردازند. ل به کارهای خانه میسا 15دقیقه کمتر از زنان کمتر از  9ساعت و  1دقیقه و  11دقیقه، 
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 1131-1131 یران،ا یزنان، مناطق شهر یکار خانگ یونیرگرس هایمدل. 1 جدول

 
 متغیر

(1) 
 ضرایب

 نشده تعدیل

(2) 
 تحصیالت

 فرد

(1) 
4  +

 تحصیالت
 همسر

(1) 
1  +

 روابط
 تعاملی

(5) 
2  +

 فعالیت
 شغلی

(6) 
2  +

 فعالیت
 اجتماعی

(7) 
2  +

 فعالیت
 فردی

(8) 
 مدل
 کامل

         زن تحصیالت
 از کمتر

 5 5 5 5 5 5 5 5 دبیرستان

 519/5.م. غ 147/5**  دبیرستان
.م. غ

508/5 
 *
475/5 

 **
489/5 

.م. غ
456/5 

 **
145/5 

*9 
499/5 

**  دانشگاه
791/5- 

 **
514/1- 

 **
821/5- 

 *
706/5- 

.م. غ
251/5- 

 *
796/5- 

.م. غ
079/5- 

.م. غ
571/5- 

 تحصیالت
         شوهر

 از کمتر
 دبیرستان

5  5 5 5 5 5 5 

  115/5.م. غ دبیرستان
.م. غ

545/5 
.م. غ

120/5 
.م. غ

576/5 
.م. غ

.م. غ 476/5** 585/5
109/5 

**  دانشگاه
296/5-  

.م. غ
122/5- 

.م. غ
444/5 

.م. غ
172/5 

.م. غ
184/5  *195/5  *

112/5 
 تعاملی روابط

 تحصیالت
 زوجین

        

و  زنان
ا بشوهران 

تحصیالت 
از  کمتر

 دبیرستان

   5 5 5 5 5 

 دبیرستان زن
دارای و شوهر 

تحصیالت 
 دبیرستان

    *
221/5- 

 *
101/5- 

 *
252/5- 

 **
019/5- 

 **
175/5- 

زن دارای 
 تحصیالت

و  دبیرستان
با  شوهر

 تحصیالت
 یدانشگاه

.م. غ   
210/5- 

 *
212/5- 

.م. غ
245/5- 

 *265/5- 
 **

059/5- 

 زن با
 تحصیالت
و  دانشگاهی

دارای شوهر 
تحصیالت 

 دبیرستان

.م. غ   
580/5 

.م. غ
448/5 

.م. غ
596/5 

.م. غ
599/5- 

.م. غ
557/5 

زن و شوهر 
 با تحصیالت
 دانشگاهی

.م. غ   
668/5- 

.م. غ
174/5- 

.م. غ
711/5- 

 *811/5- 
.م. غ
189/5- 

 هایفعالیت
 شغلی

 **
054/5-     **

286/5-    **
662/5- 
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 1131-1131 یران،ا یزنان، مناطق شهر یکار خانگ یونیرگرس هایمدل. 1 دولادامه ج

 
 متغیر

(1) 
 ضرایب

 نشده تعدیل

(2) 
 تحصیالت

 فرد

(1) 
4  +

 تحصیالت
 همسر

(1) 
1  +

 روابط
 تعاملی

(5) 
2  +

 فعالیت
 شغلی

(6) 
2  +

 فعالیت
 اجتماعی

(7) 
2  +

 فعالیت
 فردی

(8) 
 مدل
 کامل

 هایفعالیت
 اجتماعی

 **
267/5-      **

226/5-   **
611/5- 

 هایفعالیت
 فردی

 **
226/5-       **

214/5- 
 **

060/5- 
 فرزندان تعداد

 در حاضر
 خانوار

 **215/5  **129/5  **127/5  **
122/5 

 **
121/5 

 **
150/5 

 **
486/5 

 **
442/5 

         سن
 5 5 5 5 5 5 5 5 15 از کمتر

م. .غ -199/5*  -180/5*  586/5.م. غ 18-15
176/5- 

.م. غ
597/5- 

.م. غ
117/5- 

.م. غ
167/5- 

.م. غ
559/5 

28-25  **
216/5- 

 **
990/5- 

 **
971/5- 

 **
966/5- 

 **
666/5- 

 **
958/5- 

 **
717/5- 

 **
112/5- 

08-05  **
906/5- **191/1- 

 **
175/1- 

 **
102/1- 

 **
152/1- 

 **
561/1- 

 **
901/5- 

 **
021/5- 

**  بیشتر و 65
055/1- 

 **
666/1- 

 **
601/1- 

 **
649/1- 

 **
671/1- 

 **
074/1- 

 **
496/1- 

 **
118/1- 

**  774/6**  777/6**   از مبدأ عرض
747/6 

 **
918/6 

 **
101/7 

 **
472/9 

 **
912/8 

 درصد 1در  دار معنادرصد، **  0در  دار معنا، * دار معناغ.م.: غیر :توضیحات

دهد و ساختاری مانند  شوهران را نشان میهای رگرسیونی کار خانگی  ضرایب مدل 2جدول 

(، تنها دو سوی طیف 1دارد. قبل از تعدیل رابطة کار خانگی با سایر متغیرها )ستون  1جدول 

تحصیلی متفاوت هستند. شوهرانی با زنان دارای تحصیالت دانشگاهی و شوهرانی دارای 

انی که تحصیالت کمتر از دقیقه بیشتر از شوهران زن 48و  17ترتیب  بهتحصیالت دانشگاهی 

پردازند. همچنین، نوع  دبیرستان دارند و شوهران دارای همین سطح تحصیلی به کارهای خانه می

های  ی در مشارکت شوهران در کار خانگی ندارد. مانند تجربة زنان، فعالیتریتأثهمسری  سان هم

ن شوهران نصف دهد؛ هرچند شدت این رابطه در میا شغلی، مشارکت شوهران را کاهش می

دهد.  دقیقه کاهش می 12زنان است. هر یک ساعت فعالیت شغلی، کار خانگی شوهران را 

دهد. هر یک  های غیرخانگی مشارکت شوهران را افزایش می تجربة زنان، سایر فعالیت برخالف

دقیقه  7و  6ترتیب  بهساعت فعالیت اجتماعی و فردی، مشارکت شوهران در کارهای خانه را 

در میان زنان مشاهده شد، کار خانگی شوهران با تعداد فرزندان  آنچه برخالفدهد.  یش میافزا
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سال( که با هم تفاوتی ندارند، در  05ی سه گروه سنی اول )شوهران زیر استثنا بهرابطه ندارد و 

ساله و  65شوهران  که یطور بهیابد؛  های سنی کار خانگی با افزایش سن افزایش می سایر گروه

 کنند. سال در کارهای خانه فعالیت می 15دقیقه بیشتر از شوهران کمتر از  21شتر، بی

 التیتحص شیافزا با یخانگ کار(، 4)ستون  سن و فرزندان تعداد یرهایمتغ لیتعد از پس

 افتهی نیبا تعداد فرزندان رابطه ندارد، ا همچنانکار این آنجا که  از. ابدییم شیافزا شوهران

این رابطه دارد که  یآنان با کار خانگ یسن بیترک کمک بهشوهران  التیه تحصمعناست ک نیبد

 التیتحص ری. با افزودن متغدهد یم نشان التیتحص با سهیمقا در را سن شتریب تیاهممقوله 

 ةاما رابط شود،یم دیزنان ناپد التیشوهران با تحص یکار خانگ ةیاول رابطة(، 1زنان )ستون 

 یتعامل روابطشوهران همچنان وجود دارد. پس از افزودن  التیصو تح یمثبت کار خانگ

 یسو دو به شوهران و زنان التیتحص با یخانگ کار مثبت ةرابط(، 2)ستون  نیزوج التیتحص

نیستند.  یک از روابط تعاملی از نظر آماری معنادار شود؛ هرچند هیچ می محدود یلیتحص فیط

(، رابطة کار خانگی با تحصیالت، تعداد 0ستون های شغلی ) پس از افزودن متغیر فعالیت

کند. رابطة مثبت کار خانگی با تحصیالت به همة سطوح تحصیلی  فرزندان و سن تغییر می

دهد.  دقیقه افزایش می 0شدن هر فرزند، مشارکت در کار خانگی را  یابد و اضافه گسترش می

ه و بیشتر با افزایش سن کاهش سال 05همچنین تنها در این مدل است که کار خانگی شوهران 

تر بود، این افراد  تر مانند شوهران مسن ی شغلی شوهران جوانها تیفعالیابد؛ یعنی اگر  می

ی موجود، ناشی از ها تفاوتکردند؛ بنابراین  بیشتری را صرف کارهای خانه می زمان مدت

های  فعالیتهای شغلی و خانگی در سنین جوانی است. افزودن سایر  ناسازگاری فعالیت

کند و تنها شدت رابطة اولیه  ( تفاوت چندانی در نتایج ایجاد نمی7و  6های  غیرخانگی )ستون

 دهد. ها را کاهش می بین کار خانگی و این فعالیت

( نتایج جالبی دارد. پس از تعدیل همة متغیرها، 9برای شوهران نیز مدل کامل )ستون 

یابد؛ یعنی کار خانگی  تحصیالت افزایش میمشارکت شوهران در کار خانگی با افزایش 

دقیقه بیشتر از  25و  19ترتیب  شوهرانی که تحصیالت دبیرستانی و دانشگاهی دارند، به

ها کمتر از دبیرستان است. این رابطة مثبت دربارة تحصیالت  شوهرانی است که تحصیالت آن

ار خانگی شوهران زنانی که ک که یطور بهشود؛  زنان تنها به دو سوی طیف تحصیلی محدود می

دقیقه بیشتر از شوهران زنان دارای تحصیالت کمتر از دیپلم  46تحصیالت دانشگاهی دارند، 
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همسری تحصیلی همچنان تغییری در مشارکت شوهران در کارهای خانه ایجاد  سان است. هم

ا کاهش های غیرخانگی، مشارکت شوهران ر ، اما مشارکت شوهران در انواع فعالیتکند ینم

به کار خانگی را  افتهی اختصاصشغلی، اجتماعی و فردی، زمان  تیفعالدهد. هر یک ساعت  می

تغییر برای رابطة کار خانگی با  توجه جالبدهد. نکتة  دقیقه کاهش می 45و  45، 46ترتیب  به

صورت مثبت ظاهر شده بود؛ بنابراین  های اجتماعی و فردی است که پیش از این به فعالیت

در  ها آنهای شغلی یکسان باشد، مشارکت بیشتر  مشارکت شوهران در فعالیت که یصورتدر

، عالوه بهی منفی خواهد داشت. ا رابطههای خانگی آنان  های اجتماعی و فردی با فعالیت فعالیت

ای منفی دارد؛ یعنی  ، کار خانگی با تعداد فرزندان رابطة مثبت و با سن رابطه0با توجه به مدل 

دهد. همچنین شوهران  دقیقه افزایش می 1شدن هر یک فرزند، مشارکت در کار خانگی را  هاضاف

سال وقت  15دقیقه کمتر از شوهران کمتر از  10و  12ترتیب  بهساله و بیشتر  65ساله و  08-05

 کنند. های خانگی می خود را صرف فعالیت

 1131-1131 یران،ا یشوهران، مناطق شهر یکار خانگ یونیرگرس هایمدل. 1 جدول

 
 متغیر

(1) 
 ضرایب

 نشده تعدیل

(2) 
 تحصیالت

 فرد

(1) 
4  +

 تحصیالت
 همسر

(1) 
1  +

 روابط
 تعاملی

(5) 
2  +

 فعالیت
 شغلی

(6) 
2  +

 فعالیت
 اجتماعی

(7) 
2  +

 فعالیت
 فردی

(8) 
 مدل
 کامل

         زن تحصیالت
 از کمتر

 5 5 5 5 5 5  5 دبیرستان

.م. غ 115/5م. .غ  119/5.م. غ دبیرستان
121/5 

 **
429/5 

.م. غ
109/5 

.م. غ
169/5 

.م. غ
168/5 

*  199/5.م. غ  494/5**  دانشگاه
079/5 

 *
221/5  *006/5  *

077/5 
 *
219/5 

 تحصیالت
 شوهر

        

 از کمتر
 5 5 5 5 5 5 5 5 دبیرستان

.م. غ 179/5*  420/5**  120/5.م. غ دبیرستان
172/5 

 *
414/5 

.م. غ
197/5 

.م. غ
101/5 

 **
482/5 

**  275/5**  095/5**  277/5**  دانشگاه
688/5 

 **
009/5 

 **
688/5 

 **
622/5 

 **
661/5 

 تعاملی روابط
 تحصیالت
 زوجین

        

شوهران  و زنان
 با تحصیالت

 از کمتر
 دبیرستان

   5 5 5 5 5 
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 متغیر

(1) 
 ضرایب

 نشده تعدیل

(2) 
 تحصیالت

 فرد

(1) 
4  +

 تحصیالت
 همسر

(1) 
1  +

 روابط
 تعاملی

(5) 
2  +

 فعالیت
 شغلی

(6) 
2  +

 فعالیت
 اجتماعی

(7) 
2  +

 فعالیت
 فردی

(8) 
 مدل
 کامل

با  زن
تحصیالت 

 و دبیرستان
شوهر دارای 

 تحصیالت
 یرستاندب

.م. غ   
541/5 

.م. غ
551/5- 

.م. غ
558/5 

.م. غ
511/5 

.م. غ
517/5- 

دارای  زن
تحصیالت 

و  دبیرستان
شوهر با 

تحصیالت 
 دانشگاهی

.م. غ   
400/5- 

.م. غ
478/5- 

.م. غ
427/5- 

.م. غ
491/5- 

.م. غ
442/5- 

با  زن
تحصیالت 

و  دانشگاهی
با شوهر 

تحصیالت 
 دبیرستان

.م. غ   
185/5- 

.م. غ
466/5- 

.م. غ
167/5- 

.م. غ
171/5- 

.م. غ
115/5- 

با شوهر  و زن
تحصیالت 
 دانشگاهی

.م. غ   
624/5- 

.م. غ
198/5- 

.م. غ
614/5- 

.م. غ
616/5- 

.م. غ
211/5- 

 هایفعالیت
 شغلی

 **
419/5-     **

475/5-    **
214/5- 

 هایفعالیت
**      159/5**  اجتماعی

586/5   **
146/5- 

 هایفعالیت
**       145/5**  فردی

589/5 
 **

124/5- 
 فرزندان تعداد

 در حاضر
 خانوار

.م. غ
542/5- 

.م. غ
511/5 

.م. غ 517/5.م. غ
517/5 

 **
576/5 

.م. غ
521/5 

.م. غ
520/5 

 *
501/5 

         سن
 5 5 5 5 5 5 5 5 15 از کمتر

.م. غ 122/5.م. غ 18-15
145/5 

.م. غ 117/5.م. غ
110/5 

.م. غ
586/5 

.م. غ
114/5 

.م. غ
111/5 

.م. غ
154/5 

.م. غ 575/5.م. غ 28-25
564/5 

.م. غ 594/5.م. غ
591/5 

.م. غ
141/5- 

.م. غ
570/5 

.م. غ
524/5 

.م. غ
575/5- 

08-05  **217/5  **212/5  **271/5  **
275/5 

 **
487/5- 

 **
226/5 

 **
122/5 

 *
448/5- 

**  944/5**  777/5**  691/5**  بیشتر و 65
948/5 

 **
611/5- 

 **
798/5 

 **
652/5 

 **
081/5- 

.م. غ  از مبدأ عرض
149/5 

.م. غ 568/5.م. غ
500/5 

 **
526/4 

.م. غ
501/5- 

 **
116/5- 

 **
810/2 

 درصد 1در  دار معنادرصد، **  0در  دار معنا، * دار معنا: غیرNS :توضیحات
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 گیری بحث و نتیجه

ا مناطق شهری کشور استفاده شد ت 1182-1181های طرح گذران وقت  در این مقاله از داده

ت سؤاالهای جنسیتی دربارة کار خانگی با تحصیالت بررسی شود. برای این منظور به  تفاوت

دهد زمانی را که زنان و شوهران در  های این مقاله نشان می شده پاسخ داده شد. یافته مطرح

دهندة  ساعت و نیم دارد که نشان 0دهند، تفاوتی به بزرگی  به کار خانگی اختصاص می روز شبانه

دهندة  ها نشان های خانگی به است. همچنین یافته اوم الگوهای جنسیتی و واگذاری نقشتد

به کار خانگی با تحصیالت زوجین و  افتهی اختصاصهای جنسیتی مهمی دربارة زمان  تفاوت

 خوانی این روابط با رویکردهای نظری است. همسرانشان و نیز هم

که مشارکت زنان در کار  دهد یمنشان های این پژوهش  ، یافتهسؤال اولدر پاسخ به 

زنانی با کمترین و  که یطور بهمعکوس دارد؛  Uای به شکل  خانگی با تحصیالت آنان رابطه

بیشترین سطوح تحصیلی کمتر از زنانی که تحصیالت متوسط دارند، زمان خود را صرف 

ار خانگی تنها با که مشارکت شوهران در ک کنند؛ درحالی داری و فرزندپروری می کارهای خانه

تحصیالت دانشگاهی رابطه دارد و این رابطه نیز مثبت است، اما این روابط چه برای زنان و 

همسری تحصیلی و مشارکت در  سان چه برای شوهران تا حدی به ترکیب آنان از نظر هم

های غیرخانگی )متغیرهای مستقل( و نیز تعداد فرزندان و سن )متغیرهای کنترل(  فعالیت

ها توضیح داده شد، تعدیل این متغیرها جهت  گونه که در بخش یافته بوط است؛ زیرا همانمر

های  زنان از نظر ویژگی چنانچهدهد.  و شدت رابطة کار خانگی با تحصیالت زنان را تغییر می

 زمان مدتتفاوتی با یکدیگر نداشته باشند، تنها تحصیالت دبیرستانی است که  ذکرشده

کار خانگی را در مقایسه با افرادی که تحصیالت کمتر از دبیرستان دارند،  به افتهی اختصاص

سایر متغیرها، مشارکت شوهران در کار خانگی با افزایش  ریتأثدهد. پس از حذف  افزایش می

ای مثبت دارد؛  یابد؛ بنابراین کار خانگی با تحصیالت زوجین رابطه تحصیالت آنان افزایش می

زنان به تحصیالت متوسط محدود شده است و تحصیالت عالی را  این رابطه برای هرچند

همسری تحصیلی تغییری در مشارکت  سان شود. باید توجه داشت که اگرچه هم شامل نمی

تا حدی بر رابطة کار خانگی با تحصیالت زنان  کند شوهران در کار خانگی ایجاد نمی

)تحصیالت زن کمتر از شوهر( همسری تحصیلی  همسری و فرادست سان تأثیرگذار است. هم

به کار خانگی زنانی را که تحصیالت دبیرستانی دارند، کاهش  افتهی اختصاص زمان مدت
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با درنظرگرفتن روابط تعاملی تحصیالت زوجین، زنانی که تحصیالت  که یطور بهدهد؛  می

کمتر از کمتری را در مقایسه با زنان دارای تحصیالت  زمان مدت درمجموعدبیرستانی دارند، 

های  دهند. تفاوت اختصاص می ساالن بزرگدبیرستان به کارهای خانه و مراقبت از کودکان و 

های  ی در راستای یافتهطورکل بهشده دربارة کار خانگی با تحصیالت زوجین  جنسیتی اشاره

 (.1886ی است )شلتون و جان، الملل نیبمطالعات 

 توان یمکند،  با تحصیالت همسران توجه می که به رابطة کار خانگی سؤال دومدر پاسخ به 

بین همسران زنان و شوهران دارای تحصیالت پایین و متوسط تفاوتی وجود  که یدرحالگفت 

ندارد، داشتن همسری با تحصیالت عالی کار خانگی زنان را کاهش، اما کار خانگی شوهران را 

را برای  شده ر رابطة مشاهدهدهد. اگرچه تعدیل متغیرهای مستقل و کنترل، مسی افزایش می

های  دهد، این مسیر برای زنان معکوس است؛ بنابراین پس از حذف تفاوت شوهران تغییر نمی

های زنان و شوهران، داشتن همسری با تحصیالت دانشگاهی، مشارکت فرد  موجود در ویژگی

نه که در پاسخ به گو دهد. همان را افزایش می ساالن بزرگداری و مراقبت از کودکان و  در خانه

همسری تحصیلی روابط اصلی کار خانگی و تحصیالت را تنها برای  سان اول بیان شد، هم سؤال

با درنظرگرفتن روابط اصلی و تعاملی  که یطور بهدهد؛  صورت محدود تغییر می زنان و به

تحصیالت، داشتن شوهری با تحصیالت دانشگاهی، مشارکت زنان در کار خانگی را کاهش 

( که در آمریکا نقش تحصیالت 4511های انگلند و اسریواستاوا ) یافته برخالفدهد؛ بنابراین  می

تر از تحصیالت  زنان را چه در کار خانگی خودشان و چه در کار خانگی شوهرانشان مهم

توان این نقش را در تعیین کار خانگی  شوهران ارزیابی کردند، در مناطق شهری ایران نمی

 دانست.تر  دیگری مهم

که کاربرد رویکردهای فرهنگی و اقتصادی را در تبیین رابطة کار  سؤال سومدر پاسخ به 

توان گفت تجربة زنان با رویکرد اقتصادی  دهد، می تحصیالت زوجین مدنظر قرار می خانگی با

تبیین است. براساس رویکرد هزینة فرصت، تحصیالت  و تجربه شوهران با رویکرد فرهنگی قابل

 افتهی اختصاصبا افزایش انگیزه و توانایی فرد برای مشارکت در بازار کار دستمزدی، زمان  بیشتر

دهد. با توجه به رویکرد منابع نسبی نیز تحصیالت با  به کار خانگی غیردستمزدی را کاهش می

ای منفی دارد، اما مشارکت همسر را در کارهای خانه  مشارکت فرد در کارهای خانه رابطه

زنی و مبادلة منابع حاصل از تحصیالت با  دهد؛ زیرا تحصیالت ابزاری برای چانه یافزایش م
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گونه که بیان شد، افزایش تحصیالت، مشارکت زنان در کار خانگی را  کارهای خانه است. همان

ای تنها به تحصیالت متوسط محدود است و تحصیالت عالی را  دهد البته چنین رابطه کاهش می

های غیرخانگی،  توان گفت تحصیالت بیشتر با ایجاد فرصت فعالیت ابراین میشود؛ بن شامل نمی

منظور کاهش  زنی به منبعی برای چانه عنوان بهافزاید و/ یا  به هزینة مشارکت در کارهای خانه می

کمک افزایش  رود. اگرچه در ادبیات نظری و تجربی، تحصیالت به کار می های خانگی به فعالیت

گذارد، در جامعة ایران که  می ریتأثدرآمدزا بر مشارکت در کارهای خانه های شغلی  فرصت

های آموزشی،  توان بر فرصت مشارکت در فعالیت مشارکت زنان در بازار کار پایین است، می

 دییتأهای این مطالعه چنین رویکردی را  ورزشی، تفریحی و اجتماعی نیز تمرکز کرد. یافته

 زمان مدتتنها  های شغلی، اجتماعی و فردی، نه زنان در فعالیتکند؛ زیرا مشارکت بیشتر  می

ها نیز رابطة کار خانگی با تحصیالت را  به کار خانگی، بلکه کنترل این فعالیت افتهی اختصاص

دیگری برای  دییتأ، رابطة مثبت تحصیالت زنان و کار خانگی شوهران عالوه بهدهد.  کاهش می

حصیالت زنان ابزاری برای کاهش مشارکت آنان و نیز افزایش رویکرد منابع نسبی است؛ زیرا ت

از روابط  کیهر. البته سطوح تحصیلی متفاوتی در استمشارکت همسرانشان در کارهای خانه 

تحصیالت دبیرستانی منبعی برای کاهش کار خانگی زنان، اما  رسد یماهمیت دارد. به نظر 

 گی شوهران است.تحصیالت دانشگاهی منبعی برای افزایش کار خان

خوانی ندارد؛ زیرا با افزایش تحصیالت  ی رویکردهای اقتصادی همنیب شیپتجربة شوهران با 

شود و این رابطه سطوح تحصیلی متوسط و عالی را شامل  مشارکت آنان در کار خانگی بیشتر می

کت در توان تحصیالت بیشتر شوهران را سبب افزایش هزینة فرصت مشار شود؛ بنابراین نمی می

منظور کاهش مشارکت آنان در کارهای خانه درنظر  زنی به کارهای خانه یا ابزاری برای چانه

توان رابطة کار خانگی شوهران با تحصیالتشان را با عوامل فرهنگی مانند  بنابراین می؛ گرفت

طلبانه و اهمیت نقش والدین در پرورش فرزندان در میان  های جنسیتی برابری تقویت نگرش

مرتبط دانست. وجود رابطة منفی میان تحصیالت شوهران و کار خانگی  تر کرده لیتحصهران شو

ی رویکرد اقتصادی است که کاربردنداشتن تحصیالت از سوی شوهران نیب شیپ برخالفزنان، 

کند. روابط تعاملی  می دییتأمنبعی برای افزایش مشارکت همسرانشان در کار خانگی را  عنوان به

کنند؛  می دییتأنداشتن تجربة شوهران با رویکرد منابع نسبی را  خوانی جین نیز همتحصیالت زو

همسری تحصیلی مشارکت زنان در کار خانگی را کاهش  همسری و فرادست سان زیرا هم
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همسری تحصیلی )داشتن شوهری  مطابق رویکرد منابع نسبی، تنها فرودست که یدرحالدهند؛  می

گونه که پیش از  رکت زن در کارهای خانه را کاهش دهد. البته همانبا تحصیالت کمتر( باید مشا

این اشاره شد، این روابط تنها به زنانی محدود است که تحصیالت دبیرستانی دارند و زنان 

 شود. ی تحصیالت عالی را شامل نمیدارا

 های جنسیتی در رابطة کار خانگی با تحصیالت زوجین و دادن تفاوت این مقاله با نشان

منظور مستندساختن نقش تحصیالت در الگوهای  زوجینی گامی دیگر به بین راتیتأثبررسی 

ها به مناطق روستایی کشور  آوری اطالعات مشابه و گسترش تحلیل خانوادگی است. جمع

با تواند تصویر جامعی از نقش تحصیالت در مشارکت زوجین را در کار خانگی ارائه کند.  می

های جداگانه برای  با عنوان کار خانگی، تحلیل شده یبند طبقههای  به تنوع فعالیت توجه

داری و فرزندپروری به تعمیق دانش موجود  های خانه های کار خانگی مانند فعالیت زیرمجموعه

 گذاری مبتنی بر شواهد در حوزة جمعیت و خانواده مفید است. منظور سیاست کند و به کمک می

 .شود یمی طرح گذران وقت قدردانی ها دادهسترس قرار دادن از مرکز آمار ایران جهت در د
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