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تأثیر مقدار ساعت کاری زنان شاغل بر باروری


مهری شمس قهفرخی ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان ،ايران
چکيده
مقدار ساعت كار زنان يک عامل مهم در رفتار فرزندآوري زنان شاغل شناخته شده استت .هتد

از ايتم مقا،ته ،بررستي تفتاوب در بتاروري

برحسب ساعت كاري زنان شاغل شهر اصفهان است .دادهها از يک پيمايش گذشتهنگر از تاريخچه اشتغال و باروري اخذ شده استت كته 111
نمونه از زنان  11-01سال را شامل ميشود .براي برآورد اثر متغير ساعت كاري ،بر احتمال و ا،گوي باروري ،از ا،گوي تحليل بقا زمان گسسته
استفاده شده است .نتايج كلي با محاسبه ميزان باروري جزئي نشان داد زنان شاغل پارهوقت نستبت بته زنتان شتاغل تمتاموقتت تعتداد فرزنتد
بيشتري به دنيا ميآورند و هنگاميكه تفاوبها برحسب رتبه موا،يد بيم دو گروه شغلي بررسي شد ،نتايج نشتان داد شتغل پتارهوقتت ،فاصتل
ازدواج تا فرزند اول و فرزند اول تا فرزند دوم را كاهش و احتمال رسيدن به فرزند دوم را افزايش ميدهد؛ اما احتمال رسيدن به فرزنتد اول را
كاهش ميدهد .بهعباربديگر ،شغل پارهوقت ،با بيشترشدن احتمال به دنياآوردن فرزند ،در زناني مرتبط است كه قبالً يک فرزنتد داشتتند .ايتم
امر ،ناشي از ايم حقيقت است كه ايم زنان در هنگام به دنياآوردن فرزند اول به د،يل نگراني از ثباب خودشان در بازار كار بهصورب تماموقتت
كار ميكردند و كمبود زمان براي مسئو،يت خانوادگيشان را تجربه كردهاند .پس با افزايش شغلهاي پارهوقت و درنتيج آن ،كاهش سطح فشار
شغلي زنان ،زمين افزايش باروري فراهم ميشود.
واژههایکلیدی :باروري ،اشتغال زنان ،اشتغال پارهوقت ،اشتغال تماموقت ،تحليل بقا زمان گسسته
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مقدمه و بيان مسأ،ه

باروري جزئي( ،7كنترل نشده و كنتترلشتده) برحستب مقتدار

هنگاميكه زنان در نقتش دوگانت نتانآور و مراقبتتكننتده در

ساعت كاري زنان شاغل محاسبه شده است.

خانواده قرار ميگيرند ،موضوع اصلي ،چگونگي تركيتب ايتم

نکته حائز اهميت در بحث ضرورب انجام ايم پتژوهش،

نقشهاي دوگانه باهم است .مصا،حه ايم نقشها ،ممکم است

روشم شدن چگونگي ارتبتاط ستاعت كتاري زنتان شتاغل بتا

با شرايط كاري خاصي حمايت شود كه به زنان اجازه ميدهتد

باروري براي تصميمگيتري درستت و منطقتي برنامتهريتزان و

ا،زاماب كتاري و ختانوادگي را بته آستاني بترآورده كننتد .در

سياستگذاران كشور براي جهتدهي به ميزان رشد جمعيتت

كشورهاي اسکانديناوي ،اشتغال پاره وقت ،بيشتر بتراي زنتان،

و اجراي موفقيتآميز سياستها و برنامتههتاي كنتترل موا،يتد

يک راه حل موقتي بيم مرخصي زايمان و اشتتغال تمتاموقتت

پاستخ بته ايتم پرستش

استتتتت

(2009

 .)Esping-Anderson,همچنتتتتيم اشتتتتکال

انعطا پذيري اشتغال (ساعت كوتاهتر ،برنامه كاري انعطتا -

است .بديمترتيب ،ايم مقا،ه با هتد

نگاشته شده است كه مقدار ساعاب كار زنان اصتفهان تتا چته
اندازه بر رفتار باروري آنها تأثير ميگذارد.

پذير و  ،)...فرزندآوري را آستان متيكنتد و ممکتم استت در
باروري باالتر مؤثر باشتد

( Del Boca, 2002 & Del Boca et al.,

درحا،يكه كار پارهوقت ،كار كمتر از تمتاموقتت تعريت
ميشود ،آستانه براي تعري

آن در بيم كشورها متفاوب است

( .)O’Reilly & Fagan, 1998در اياالب متحده ،كار كمتتر از 91

.)2009
بنابرايم مسئل پژوهش حاضر ايم است كه مقدار ستاعت

ستاعت ،در آ،متان كمتتر از  91ستاعت ،در كانتادا و انگلتيس

كاري كه يکي از ابعاد مهم اشتغال زنان است ،تا چه ميزان بتر

كمتر از  91ساعت در هفتته و در فرانسته حتداقل  11درصتد

يتا

كمتر از سطح قانوني كار ،كتار پتارهوقتت شتناخته متيشتود.

محدود كردن فعا،يت زنان از جامعه و حتي ايجتاد زمينتههتاي

مثالهاي ديگر از اشتغال كمتر از تمام وقت ،اشکال متفاوتي از

باروري تأثير داشته است و اينکه آيا ميتوان بتدون حتذ

1

افزايش اشتغال آنها تنها به اصالح مواردي اقتدام كترد كته بته

كار موقت ،شامل قراردادهتاي ستاعت صتفر در انگلتيس يتا

كاهش باروري آنها منجر شود؛ يعني با ايجاد شترايط مناستب،

قراردادهايي در فرانسه ،ايتا،يا و اسپانيا است كه كتاركم بتراي

متتادري و

چند ساعت در روز اجاره ميشود .برعکس ،اشتغال پارهوقتت

زنتتان بتته آستتاني بتواننتتد در كنتتار انجتتام و تتاي

خانوادگي ،درزمينههاي متفاوب شغلي نيز موفق اهر شوند.
ايم مقا،ه ،تأثير مقدار ستاعت كتاري بتر بتاروري و همچنتيم
چگونگي ارتباط مقدار ستاعت كتاري بتا ورود بته متادري و
فرزند دوم را بررسي متيكنتد .مطا،عته رتبته موا،يتد ،تصتوير
كامل تري از چگونگي ارتباط ساعت كتاري و ستطح بتاروري
ميدهد؛ بنابرايم ،طرح كلي ما اجازه ميدهد تا وقايع مهتم در
طول دوره فرزندآوري زنتان را مطا،عته كنتيم .بتديم منوتور،

در ژاپم به وضعيت درون كارگاه ،نه ساعت كاري برميگردد.
ميزان اشتغال پارهوقت در بسياري از كشورها در طول 91-01
سال اخير افزايش يافتته استت؛ بته هرحتال ،اطالعتاب دقيتق
درباره ميزان اشتتغال پتارهوقتت بتراي بستياري از كشتورهاي
درحال توسعه ازجمله ايران موجود نيست.
جدول  ،7تفاوب بيما،مللي در ميزان اشتتغال پتارهوقتت
براي كشورهايي را نشان ميدهتد كته دادههتاي مقايستهپتذير

نسبت پيشرفت موا،يد اول و دوم ،ميتانگيم فاصتل ازدواج تتا

7

موا،يد اول و ميانگيم فاصل موا،يد اول تتا موا،يتد دوم ،ميتزان

ميزان باروري كل مبتني بر نسبتهاي موا،يد

ميزان باروري كل كه با استفاده از نسبتهاي پيشرفت موا،يد محاسبه ميشود،
(PPR

 )TFRناميده ميشود؛ اما

بهد،يل اينکه زنان نمونه ،بخشي از زنان با فاصله سني  71-11سال هستند و زنان
كمتز از  11سال و بيشتر از  01سال را شامل نميشود در اينجا ميزان باروري
جزئي ناميده شده است.

zero-hour contract

2
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موجود بود .همانگونهكه در جدول نيز مشخص استت ،هلنتد

ايم تفاوبهاي ملي ،ناشتي از تركيتب شترايط متفتاوب

با  %93/1از كل شتاغالن در كشتور ،بيشتتريم ميتزان اشتتغال

اقتصادي و بازار كار و چارچوبهاي نهادي است كه ترتيباب

پارهوقتت را دارد و نزديتک بته دو ستوم از زنتان بتهصتورب

زمان كار و استراتژيهاي بازار را شکل ميدهد كه كارفرمايتان

پارهوقت كار ميكنند .همچنيم در حدود يتک پتنجم تتا يتک

آن را مي پذيرند .ايم نهادهتا قتانون كتار ،توافتق قراردادهتاي

چهتتارم از شتتاغالن در كشتتورهاي اير،نتتد ،استتترا،يا ،انگلتتيس،

جمعي و مقرراب دو،ت رفتاه ،ازجملته حمايتت اجتمتاعي و

آ،مان ،نيوز،نتد ،ژاپتم ،نتروژ و كانتادا پتارهوقتت هستتند .در

خدماب اجتماعي براي كودكان ،سا،مندان و ديگر بزرگستاالن

كشورهاي مکزيک و شيلي نيز كمتر از يک پتنجم از شتاغالن

نيازمند كمک را شامل ميشود (.)O’Reilly & Fagan, 1998

پارهوقت هستند .همچنيم ،اشتغال پتارهوقتت در چنتد كشتور
اروپايي ديگر ازجمله سوئد ،فرانسه ،اسپانيا ،فنالند ،پرتغتال و
،هستان و همچنيم در كشورهاي ديگري ازجمله كره جنتوبي،
تركيه و آفريقاي جنوبي كمتر رواج دارد.

از  03ساعت در هفته) در کشورهای منتخب2016 ،

کشور
هلند
استرا،يا
اير،ند
انگليس
آ،مان
نيوز،ند
ژاپم
نروژ
كانادا
دانمارک
بلژيک
مکزيک
شيلي
سوئد
فرانسه
كره جنوبي
اسپانيا
فنالند
تركيه
پرتغال
،هستان
آفريقاي جنوبي

11/1
93/1
91/0
91/1
91/0
91/1
91/3
11/1
11/0
11/3
91/1
11/1
10/1
73/1
11/9
71/3
19/7
71/0
73/1
71/1
3/1
79/1

مردان

کل (درصد)

(درصد)
73/1
70/1
71/9
77/3
3/9
77/1
71/1
71/7
71/7
71/1
1/9
71/1
77/1
71/1
1/3
1/3
1/1
71/1
1/3
3/1
9/3
1/1

منبع :مركز داده سازمان همکاري اقتصادي و توسعه،

بر باروري بررستي شتده استت .ايتم متغيتر بته پتارهوقتت و
تمام وقت تقسيم شده است .رويکرد مقا ،حاضر ايم است كه
بتته دنبتتال توصتتيه ستتازمان همکتتاري اقتصتتادي و توستتعه

جدول -1سهم زنان و مردان شاغل باالی  11سال پارهوقت (کار کمتر

زنان (درصد)

در ايم مقا،ه ،ساعت كاري بهعنوان يک متغير تبييمكننتده

93/1
11/1
19/9
10/1
11/0
17/9
11/1
73/0
73/3
11/1
73/1
73/1
71/3
70/7
70/0
71/1
70/1
79/0
3/3
71/1
1/0
1/3
2016

( )OECD7دربارة تعريت

كتار پتارهوقتت در هنگتام مقايست

بيما،مللي 91 ،ساعت كار در هفته را بهعنوان آستانه بپذيرد كه
همچنيم تفسير آن سادهتر است.
پیشینة پژوهش
در پژوهشهاي زيادي ،انعطا پذيري ساعاب كار يتک عامتل
مهم در تنش بيم كار و ختانواده در بتيم زنتان شتناخته شتده
است (

Gornick & Heron, 2006; OECD, 1999 & Plantenga et

 .)al., 2009پژوهشهاي تجربي كه تا به حال انجام شده استت
بر تأثير در دسترسبودن شغلهاي پارهوقت و اثر آن بر اشتغال
و همچنيم باروري از قبيل تأثير اشتغال پارهوقت زنان بر رفتار
فرزندآوري متمركز شده است .ايم مطا،عاب اساساً نشان داده-
اند فراهمي شتغلهتاي پتارهوقتت ،مشتاركت نيتروي كتار را
افتزايش متيدهتد (
2003

& Aaberge et al., 2005; Del Boca, 2002

 .)Jaumotte,پژوهشها نشان دادهاند اشتتغال پتارهوقتت،

پاييمآمدن دستمزد و جايگتاه شتغلي

( Hegewisch & Gornick,

 )2011 & OECD, 1999و اشتغال با ساعتهاي غير استتاندارد

1

را سبب ميشود (.)Gornick & Heron, 2006

شواهد تجربي نشان ميدهد اثر شغلهاي پارهوقت بر باروري
Organization for Economic Co-operation and Development

1

non-standard hours

2
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خيلي سازگار نيست؛ درحا،يكه برخي مطا،عاب ،اثراب مثبتت

رابطه بيم باروري و اقتصاد را بسط داد .ايم رويکرد بر هزينت

كتتاهش ستتاعاب كتتاري در احتمتتال فرزنتتدآوري را يافتتتهانتتد

فرصت زمان مادران تأكيد و پتيشبينتي متيكنتد كته افتزايش

Berkowitz King,

دستتتمزد زنتتان بتتر تقاضتتا بتتراي كودكتتان تتتأثير منفتتي دارد.

2005; Corijn, 2001; Liefbroer, 2005; Liefbroer & Corijn,

هنگاميكه ارزش زمان اختصاصيافته براي كار يک زن بهد،يل

( Baizan, 2005براي ايتا،يا ،استپانيا و انگلتيس؛

 1999 & Schmitt, 2012براي انگلتيس) و مطا،عتاب انجتامشتدة
ديگر بيم اثراب ساعاب كاري بتر احتمتال فرزنتدآوري هتي
رابطتته معنتتاداري نيافتتتهانتتد ( Baizan, 2005بتتراي دانمتتارک؛
Kreyenfeld, 2001; Kreyenfeld, 2005; Oláh, 2003 & Schmitt,

دستمزد باالتري افزايش يابد كه بته او ارائته متيشتود ،ارزش
نسبي زماني كه در منتزل متيگذرانتد، ،زومتاً كتاهش خواهتد
يافت .پس هزين فرصت داشتم بچه بتراي يتک زن در بتازار

 2012براي آ،مان) .ايم ناسازگاريها در يافتهها به تفتاوب بتيم

كار افزايش مييابد؛ بنابرايم ،افزايش درآمد ناشي از مشتاركت

كشورها در كيفيت شغلهاي پارهوقتت ماننتد ستطح حمايتت

بيشتر زن در بازار كار و بهطوركلي افزايش هزينه فرصت زنان

شغلي ،دستمزد ساعتي و دسترسي به مزاياي اجتماعي بستتگي

در تصميمگيري خانوار دربارة شمار كودكان عامل مهمي است

دارد (.)Begall & Mills, 2011; Del Boca et al., 2009

و بر باروري تأثير منفي دارد (.)Grogan, 2006

انعطا پذيري كار با اشتغال پارهوقت و همچنيم با كنترل

ارمي  ،)1989( 7بحث بيکتريم 1را توستعه داد .او معتقتد

بيشتر وا،ديم بر زندگي كاريشان شامل ستاعتهتاي كتاري و

بود تصميم باروري زنان تنها به دستمزد بستگي ندارد؛ بلکه به

انتخاب محل كتار بته دستت متيآيتد .هتي مطا،عتهاي بتراي

فراهمبودن خدماب مراقبت فرزند نيتز بستتگي دارد .زنتان بتا

شناخت بيشتر انجام نشده است كه اثر كنتترل برنامته كتاري و

درآمد خيلي زياد با وجود خدماب گران قيمت مراقبت فرزند،

محل كار بر اشتغال زنتان و بتاروري را بررستي كترده باشتد.

فرزند بيشتري خواهند داشت؛ زيرا از عهدة مراقبتهاي فرزند

براساس مطا،عاتي كه روانشناستان انجتام دادهانتد ،دادن حتق

بيشتر برمي آيند .آنهايي كته دستتمزد كمتتري دارنتد ،احتمتال

انتختتاب بتتراي تطبيتتق ستتاعاب كتتاري بتتراي انجتتام و تتاي

كمتري دارد كه از عهدة مراقبتهاي فرزند برآيند؛ اما بتهد،يتل

خانوادگي (

Allen & Shockley, 2009; Byron, 2005; Hill et al.,

هزين فرصت پاييم تر ممکتم استت بتاروري بتاالتري داشتته

& Gajendran

باشند .در ايم سناريو ،زنان با درآمد كم و زياد ،فرزند بيشتري

 )2010; Kelly et al., 2011يتا كتار در منتزل (

 ،)Harrison, 2007تنش بيم كار و خانواده را كاهش دهد.

خواهند داشت؛ درحا،ي كه آنهايي باروري پاييمتتري خواهنتد
داشت كه درآمد متوسط دارند.

مبانی و چارچوب نظری

نوريه اجتناب از خطر ،از نوريه انتخاب عقالني و اقتصاد

نوريهها و تئوريهاي مختلفي درزمين اشتغال و باروري ارائته

جديد خانوار بِکر ريشه ميگيرد .به گمان بِکتر ( ،)1960افتراد

شده است كه در ايم مقا،ه به تعدادي از آنها اشتاره متيشتود.

در تصميمگيتري فرزندداشتتم يتا نداشتتم ،ستبک و ستنگيم

مباني نوري كه در ايم بخش معرفي ميشتود ،نوريته اقتصتاد

ميكنند كه آيتا منتافع داشتتم يتک فرزنتد (ديگتر) ،بيشتتر از

خرد بتاروري بکتر ،نوريته اجتنتاب از خطتر ،نوريته برابتري

هزينههاي آن استت يتا خيتر .نوريته اجتنتاب از خطتر ،بعتد

جنسيتي و نوريه نقش است.

بياطميناني را به فرايند تصميمگيري اضتافه متيكنتد .درواقتع

در ا،گوي اقتصاد خرد بتاروري بتر اهميتت ارزش وقتت

ممکم است افراد ،درک ضعيفي از منافع و هزينههتاي مترتبط

زنان به صورب عاملي تأكيد شده است كه بتر شتمار فرزنتدان

با انتخابهايي داشته باشند كه براي آينده در نوتر متيگيرنتد؛

د،خواه او و همسرش تأثير متيگتذارد .بِکتر بتا تحليتل نقتش

بنتتتابرايم ،زمتتتاني كتتته افتتتراد ،درک نتتتامعلوم و مبهمتتتي از

مشاركت نيروي كار زنتان يتک ا،گتوي تئوريتک بتراي درک

1

Ermisch
Beckerian

2
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چشماندازهاي اقتصادي داشته باشند ،ممکم است مايل باشتند

انتواراب نقشي چندگانه ،نوراب متفاوتي وجود دارد؛ ازجملته

به شيوهاي عمل كنند كه از خطر اجتناب كنند .نوريه اجتنتاب

برخي رويکردها «تعارض نقش» است ،تعارض نقش در جايي

از خطر ،فرض متيكنتد افتراد در وضتعيت نتاامني اقتصتادي

اتفاق مي افتد كه شخص به انجام نقشهاي اجتماعي متعتدد و

بهجاي سرمايهگذاري بر داشتم فرزنتد (ديگتر) كته بتا نتاامني

رفتارهاي ناهماهنگ ملزم است .به عبارب ديگر ،وقتي شتخص

بيشتر همراه است ،سرمايهگذاري بر امنيت اقتصادي (آموزش،

مشاهده كند ايفاي دو يا تعدادي از نقشها را همزمان بر عهده

( Fiori et

دارد و ايم نقش ها انتواراب بدون سازگاري با يکديگر ايجتاد

دستيابي به بازار كار ،پسانداز) را در فکر ميپرورانند
.)al., 2013

مي كنند ،آن شخص دچار تعارض نقتش شتده استت

درحا،يكه در تئوريهاي توانمندسازي زنان و هزينههتاي
اقتصادي فرزندان استدالل ميشتود بتا افتزايش تحصتيالب و

(رستتگار

خا،د.)71 :7931 ،

مطابق نور مرتون ،تعتارض نقتشهتا اساستاً در ستاختار

مشتتاركت نيتتروي كتتار زنتتان و متعاقتتب آن افتتزايش برابتتري

اجتماعي ريشه دارد .او ويژگي اصلي ساختار اجتماعي جامعت

جنسيتي ،باروري كاهش مييابتد .برختي ديتدگاههتاي نوتري

جديد را در ايم خصوصيت ميبيند كه هر موقعيت اجتمتاعي،

استدالل ميكنند برابري جنسيتي باروري را كاهش نمتيدهتد؛

نه با يک نقش واحد ،بلکه با سلسلهاي از نقتشهتاي بته هتم

بلکه آن را افزايش ميدهد .ازجمله ايم ديدگاههاي نوتري بته

پيوستتته شتتناخته متتيشتتود كتته الزم و ملتتزوم يکديگرنتتد.

تئوري ناهماهنگي برابري جنسيتي بتيم نهادهتاي فردمحتور و

بديم ترتيب ،هرگاه شخص ،موقعيتي را اشغال كند نه بتا يتک

خانواده محور پيتر مک دونا،د اشاره ميشود .بحث اساسي ايتم

انتوار واحد ،بلکه همزمان با انتواراب متعدد روبتهرو استت و

تئوري ،ناهماهنگي بيم نهادها درزمين برابري جنسيتي استت؛

غا،باً براي افراد دشوار است كه به طور همزمتان جتوابگتوي

يعني نبود هماهنگي و ناسازگاري ميتان ستطح بتاالي برابتري

ا،زاماب متعدد باشند (كروثرز.)7913 ،
7

جنسيتي در نهادهاي فردمحور و تتداوم نتابرابري جنستيتي در

گود ( )1960نيز مطابق نوريت فشتار نقتش ،نوتام كلتي

نهادهاي خانوادهمحور باعث شده است تا زنان نتوانند تركيبتي

نقش فرد را نوامي ميداند كه مورد تقاضاي بيش از حد باشد؛

از كار و بچه را وارد زندگي كننتد؛ ازايتمرو ،زنتان ناگزيرنتد

بهگونهاي كه فرد نتواند بهطور كامل پاسخگوي همه خواستهها
1

فرزندآوري خود را كنترل كنند و ايم موجتب شتده استت تتا

باشد .آنچه نوام نقش فرد را پرتقاضا ميكند ،عبارب است از

باروري در كشورهاي توسعهيافتته بته زيتر ستطح جتايگزيني

ايفاي نقشها در زمان ها و مکانهاي خاص و مشاركت افتراد

كاهش يابد (.)McDonald, 2000

در روابط نقشي متفاوب كه تعهداب متفتاوتي بتر آنهتا اعمتال

نقشها با «پايگاه» پيوند دارند .پايگاه را معمتوالً رتبته يتا

ميكند و اقداماب يا پاسخهاي متعددي را نيتز از ستوي افتراد

موقعيت شخص در گروه يا يک گروه در رابطه با گتروههتاي

ايجتتاب متتيكنتتد و درنتيجتته ،هنجارهتتاي متفتتاوتي را بتتراي

ميكنند .نقش ،رفتار مورد انتوار از كستي استت

متيكنتد.

ديگر تعري

خواستههاي رفتاري گوناگون از نقش واحد تعريت

Horton & Hunt, 1989:

بديمسان ،احتمال بسياري وجود دارد كه فرد با حجتم زيتاد و

 .)105افتتراد ،صتتاحب پايگتتاههتتاي متعتتدد هستتتند؛ بنتتابرايم،

تركيب نتامنوم و تعتارضآميتز ا،زامتاب نقتش مواجته شتود؛

انتواراب متفاوتي نيز دربارة نقشهايي وجود دارد كه بايد آنها

چنانکه به همتان ميتزان احتمتال دارد همته تعهتداب ختود را

را بهطور مناسب ايفا كنند.

به طور كامل انجام ندهد و خواسته هايي برآورده كند كه بتراي

كه صاحب يتک پايگتاه ويتژه استت (

در بيشتر موارد ،زنان شاغل بهطتور هتمزمتان سته نقتش

رضايت اعضاي شبکه كلي نقش ضروري است؛ بنابرايم ازنور

همسري ،مادري و شغلي دارند .دربارة نحوة تعامل ميتان ايتم

1

Good
2
Over - Demanding

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)17شماره سوم ،پاييز 7931
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گود ،فشار نقش به معناي مشکلداشتم در انجام خواستههتاي

جمعيت آماري در ايم پژوهش ،تمامي زنان شاغل ازدواجكردة

نقشي معيم درنتيجت وجتود نقتش هتاي پرخواستت و منتابع

 11تا  01سا ،عضو خانوارهاي معمو،ي ساكم شتهر اصتفهان

كمياب زمان و انرژي فرد ،امري عادي است .بته همتيم د،يتل

در سال  7939است كه در داخل خانوار ،شناستايي و بتا آنهتا

گود بر آن دسته از فنوني تأكيد دارد كه براي سازماندهي نوام

مصاحبه شده است .روش نمونهگيري در ايم پتژوهش ،روش

نقش و كاهش فشار با كنترل روابط اجتماعي توصيه ميكند تا

خوشتتهاي چندمرحلتتهاي بتتر مبنتتاي فهرستتت حتتوزههتتاي

فرد اصوالً نقش هايي را انتخاب كند كه ا،زاماب آن ستازگاري

سرشماري نفوس و مسکم  7931شهر اصفهان

بيشتري باهم داشتته باشتند و درصتورب بتروز تعتارض نيتز

است .حجم جامع آماري نيز برابر با  111خانوار است.

خواسته هاي نقشتي را كنتار بگتذارد كته پتيش از آن رعايتت

(مركز آمار ايران)

روش آماري استتفادهشتده در ايتم پتژوهش ،ا،گتوهتاي
رگرسيوني بقا با بازههاي زماني مجزا 1را شتامل متيشتود .در

ميكرد (.)Goode, 1960: 485-490
با مرور منابع نوري و تجربي ايم نتيجه به دست آمد كته

فرمول ايم ا،گوي رگرسيوني ،ارزشهاي يک (وقوع واقعه) و

نوري نقش براي بررسي اثر ساعت كتاري بتر بتاروري قا،تب

ارزشهاي صفر (عدم وقوع واقعه) براي متغيرهتاي متدنور را

مناسبي است؛ بنتابرايم براستاس نوريت نقتش و اينکته شتغل

اختصتتاص داده متتيشتتود

 .)Retherfordستتپس

پارهوقت با فشار نقش كمتري همراه است ،ايم فرضيه مطترح

احتمال باروري كنترل نشده و كنترل شده محاسبه شتده استت.

متيشتود كتته زنتاني تجربتته فرزنتدآوري بيشتتتري دارنتد كتته

سپس جدول هاي عمر به تفکيک طبقه بنتدي هتاي هريتک

بهصورب پارهوقت كار ميكنند.

از اي م متغي رها نيز اي جاد شده است .براي هر طبقه بنتد ي،

(et al., 2010

دو نوع جدول عمر ساخته شده است :ا  ) ،كنترل نشتده:
روششناسی

ا،گوي رگرسيوني زير بناي آن فقط متغيتر مطا،عته شتده را

ايم پژوهش به صورب مقطعي و گذشتهنگر 7در يک دورة پنج

شتتامل متتي شتتود ؛ ب) كنتتترل شتتده :ا،گتتوي رگرستتيون ي

سال انجام شده است .روش پژوهش ،كمي و ابتزار پتژوهش،

عالوه بر متغير مطا،عته شتده ،ستاير متغيتر هتا ( متغيرهتاي

پرسش نام محقق ساخت است كه ازنور اعتبار و روايي آزمون

كنترل) را شامل مي شود .

شده است .به د،يل كنترل رابط دوطرفته بتيم اشتتغال زنتان و

در ايم بررسي ،متغير وابسته ،باروري است .منوتور از

باروري در دورة پنج سا،ه مطا،عه بتاروري ،وضتعيت اشتتغال

باروري ،قابليت واقعي فرزندآوري زنتان استت كته در مقابتل

) از تو،د فرزند (زمان ) در

بارآوري يا قابليت نوري فرزندآوري يا توان فيزيکي زادوو،تد

نور گرفته شده است؛ يک سال تأخير به د،يل احتستاب دوران

قرار ميگيرد (ميرزايي و همکاران .)7911 ،در ايم بررسي ،باروري

بارداري زن و كنترل رابطه دوطرفه بيم اشتتغال و بتاروري در

بر مبناي باروري مقطعي زنان در پنج سال قبتل از پيمتايش در

نور گرفتته شتده استت .همچنتيم ،ايتم پتژوهش يتک روش

قا،ب سؤال دربارة ستال و متاه تو،تد زن و ستال و متاه تو،تد

چندمتغيره براي ارزيابي اثر مقدار ساعت كاري بتر بتاروري را

فرزندان (كه زن تاكنون بته دنيتا آورده استت) عمليتاتي شتده

به كار ميبرد.

است .در نهايت ،ايم متغير بهصورب صتفر و يتک كدگتذاري

زنان در يک سال قبل (زمان

7

شده است .با جدولهاي عمر ،شاخصهتاي بتاروري (نستبت
طرحهاي گذشتهنگر مبتني بر مجموعهاي از گزارشهاي افراد دربارة رويدادها و

تجربياب گذشته آنان در زندگي است .بررسيهاي مقطعي گذشتهنگر در تالش
هستند تا اطالعاتي را دربارة تاريخچه زندگي افراد ،بررسي و تغييراتي را جمع-
آوري كنند كه در بستر زمان دربارة وقايع و تجربياب مختل
افتاده است.

آنان در زندگي اتفاق

پيشرفت موا،يد اول و دوم ،ميانگيم فاصتله ازدواج تتا موا،يتد
Parity Progression Discrete-Time Survival Models
 1تفاوب آماري شاخصهاي تجمعي محاسبه نشده است.
Case

2

3
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اول و ميانگيم فاصله موا،يد اول تا موا،يد دوم و ميزان باروري

ا،گوها انتخاب مي شود.

جزئي برحسب مقدار ساعت كاري زنان شاغل) بترآورد شتده
است.

1

سپس با استفاده از فرمول زير احتمال به دنياآوردن فرزند
اول كنترلنشده و كنترلشده محاسبه شده است.
احتمال به دنياآوردن فرزند اول كنترلنشده بهصورب زير

انتقال از ازدواج به فرزنتد اول :بتراي بترازش ا،گتوهتاي
رگرسيوني براي دوره انتقا،ي ازدواج به فرزند اول ،ابتتدا بايتد

تعري

دادهها آماده شوند؛ بنابرايم ،تعتداد زنتان حاضتر در دادههتاي

P1 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year )+ (b3 X1)+
year2))× year) + (b5 X1 ×(b4 X1

دوره انتقا،ي ازدواج به فرزنتد اول ( )M-7بتا بقيته انتقتالهتا
متفاوب است .براي برازش ا،گوي رگرسيوني دوره

انتقتا،يM-

 1در ايم پژوهش تمامي زنان ازدواجكرده هستند؛ بنتابرايم در
نمونه حضور دارند .بعد از آن ،دادهها بايد براي ستازگاري بتا
ا،گوي رگرسيوني كامپيليمنتري ،وگ ،وگ ،به دادههتاي فتردي
 زماني تبديل شوند؛ يعني بهجاي اينکه هر زن فقط يتکبتاردر دادهها حضور داشته باشتند ،تعتداد متوردهتاي هتر زن در
داده ها به تعتداد واحتدهتاي زمتاني حضتور زن در هتر دوره
انتقا،ي گسترده ميشتود .بته طورمثتال ،اگتر زنتي در ستم 17
سا،گي ازدواج كرده باشد و در سم  11سا،گي صاحب فرزنتد
اول شود و سال ،واحد زماني مدنور در بررسي باشد ،بتهازاي
هر سال حضور زن در دوره انتقا،ي ازدواج به تو،د فرزنتد اول
( ،)M-7يتتک متتورد 9بتته دادههتتاي دوره انتقتتا،ي  M-1اضتتافه
مي شود .درخصوص ايتم شتخص بايتد چهتار بتار ()17-11
اطالعاب ايشان در دادهها وارد شود .متغيتر  DURكته فاصتله
زماني بيم حادثه اول تتا حادثته دوم را انتدازهگيتري متيكنتد
نشاندهندة تعداد دفعاب حضور يک زن در دادههاي هر دوره
انتقا،ي است .باتوجهبه اينکه زنان بتا

نيتز بايتد در

دادهها حاضر باشند ،تعداد دفعاب حضور بايد با اضتافهكتردن
يک مورد به همه به

افزايش يابتد .متغيتر  ،tفاصتله

زماني هريک از موردهاي مربوط به هر شخص از ابتداي دوره
انتقا،ي را نشان ميدهد .عالوهبر متغيتر  tكته بتراي هتر متورد
وابسته بته هتر زن متغيتر استت ،بقيته متغيترهتاي اقتصتادي،
اجتماعي و جمعيتي در تمام موردها بتراي هتر زن نيتز متغيتر
است .بعد از آمادهشدن داده هاي مربوط بته دوره انتقتا،ي (-7
 )Mبه ترتيب گفتهشده ،زنان نهايي شتركتكننتده در بترازش

ميشود:
2

و احتمال به دنياآوردن فرزند اول كنترلشتده بتهصتورب زيتر
تعري

ميشود:

P1 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year 2)+ (b3 X1)+
year2)+ (b6 X2 + b7 X3+ b8 × year) + (b5 X1 ×(b4 X1
X4+ b9 X5+ b10 X6+ b11 X7+ b12 X8+ b13 X9 + b14 X10+
))b15 X11+ b16 X12

اجزاي ايم فرمول عبارتند از:
 : P1احتمال باروري براي فرزند اول
 : b0عرض از مبدأ
 : X1متغير مستقل
 : X 2….. X 12متغيرهاي كنترل
 : b1….. b16ضرايب متغيرهاي مستقل و كنترل
 : yearسال
 : year 2مربع سال
 : X1 × yearتعامل سال با متغير مستقل
 : X1 × year2تعامل مربع سال با متغير مستقل
بعد از برآورد ارزش هاي  ،Pitجدول هتاي عمتر بتاروري
ساخته ميشود .جدول هاي عمر يک نسل فرضي از زنان را از
ستتم  11ستتا،گي بتتا گذرانتتدن از احتمتتاالب محاستتبهشتتده از
دادههاي واقعي تا سم  01سا،گي دنبال ميكند .شتاخصهتاي
باروري محاسبهشده از ايم جدول هاي عمر به جمعيت واقعي
دال،ت دارند .جدولهاي عمر نيز به تفکيتک طبقتهبنتديهتاي
هريک از متغيرها (برابري و عدا،ت جنسيتي) نيز ايجاد خواهد
شد .براي هر طبقهبندي ،دو نوع جدول عمتر ستاخته خواهتد
شد؛ ا ) ،كنترلنشتده :ا،گتوي رگرستيوني زيربنتاي آن فقتط
متغير مطا،عهشده را شامل متيشتود؛ ب) كنتترلشتده :ا،گتوي
رگرسيوني عالوهبر متغير مطا،عهشتده ،ستاير متغيترهتا را نيتز
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بعتتد از آن ،دادههتتا بايتتد بتتراي ستتازگاري بتتا ا،گتتوي

ميشود.

نشتاندهنتدة

رگرسيوني كامپيليمنتري ،وگ ،وگ به دادههاي فردي  -زمتاني

ايم جدول هاي عمر ،چهار كميت دارند:

احتمال شرطي مخاطرهها (بتراي مثتال ،فرزنتد اول يتا فرزنتد

تبديل شوند؛ يعني بهجاي اينکه هر زن فقط يکبار در دادههتا

نشتتاندهنتتدة تعتتداد

حضور داشته باشند ،تعداد موردهاي هر زن در دادهها به تعداد

بازماندههتا در زمتان  tاستت (هنتوز فرزنتد بعتدي را تجربته

واحدهاي زمتاني حضتور زن در دوره انتقتا،ي فرزنتد اول بته

t

فرزند دوم گسترده ميشود .بهطورمثال ،اگتر زنتي در ستم 19

بعتتدي) بتتيم زمتتان  tو  t+1استتت،
نکردهاند)،
است و

نشاندهندة تعداد موا،يد بعدي بتيم زمتان  1و
نشاندهندة تعداد مخاطره بيم زمان  tو  t+1است.

فرمولهاي محاسباتي در جدول عمر براي انتقالهاي

M-7

عبارب است از:

سا،گي ،فرزند اول را داشته باشد و در سم  91سا،گي صاحب
فرزند دوم شود و سال ،واحد زماني مدنور در بررستي باشتد،
بهازاي هر سال حضور زن در دوره انتقا،ي فرزند اول به فرزند
دوم ،يک مورد 7به داده هاي دوره انتقا،ي  7-1اضافه ميشتود.
درخصوص ايم شخص بايد هفت مرتبته ( )19-91اطالعتاب

احتمال غيرشرطي مخاطره برحسب زمتان  tبتا تقستيم

بته

 7111به دست ميآيد .احتمال غيرشترطي مختاطره در پايتان
جدول عمر ،نسبت پيشترفت موا،يتد (

) بتراي انتقتال از

ازدواج به فرزند اول است .دربارة انتقال  ،M-7فاصتله زمتاني
جتتدول عمتتر 71 ،ستتال (از  1تتتا  )3استتت و فرمتتول نستتبت
پيشرفت موا،يد عبارب است از:
فرمول محاسب ميانگيم فاصل بسته بيم ازدواج تتا فرزنتد اول
عبارب است از:

ايشان در داده ها وارد شود؛ باايمحال ،فقط پنج مورد اخير ايم
اطالعاب در نهايت در دادهها باقي خواهتد مانتد كته بته دوره
پنج سا،ه ايم مطا،عه مربوط است .بعد از آماده شدن دادههتاي
مربوط به دوره انتقا،ي فرزنتد اول بته فرزنتد دوم بته ترتيتب
گفتهشده در برازش ا،گوها از آنها استفاده ميشود.
سپس با استتفاده از فرمتول زيتر ،احتمتال بته دنيتاآوردن
فرزند دوم ( )P2كنترلنشده و كنترلشده محاسبه شده است.
احتمال به دنياآوردن فرزند دوم كنتترلنشتده بتهصتورب زيتر
ميشود:

تعري

2

انتقتتال از فرزنتتد اول بتته فرزنتتد دوم :بتتهمنوتتور بتترازش
ا،گوهاي رگرسيوني براي دوره انتقتا،ي فرزنتد اول بته فرزنتد
دوم ،دادهها بايد آماده شوند .تعداد زنتان حاضتر در دادههتاي
دوره انتقتتا،ي فرزنتتد اول بتته فرزنتتد دوم ( )7-1بتتا انتقتتال از
ازدواج به فرزند اول نيز متفاوب است .بتراي بترازش ا،گتوي
رگرسيوني ايم دوره انتقا،ي فقط زناني وارد دادهها متيشتوند
كه حداقل يک فرزند دارند؛ يعني زنان بدون فرزنتد از دادههتا
حذ

ميشوند؛ حتي اگر ايم زنان صاحب فرزند دوم نشوند،

تا  71سال بعد از تو،د فرزند اول در دادهها حاضتر هستتند و
بعد از  71سال بهعلت احتمال باروري صفر از دادههتا ختارج
ميشوند.

P2 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year )+ (b3 X1)+
year2))× year) + (b5 X1 ×(b4 X1

و احتمال به دنياآوردن فرزند دوم كنترلشده بته صتورب زيتر
ميشود:

تعري

P2 = 1−exp{−exp[b0 + ((b1 year)+ (b2 year 2)+ (b3 X1)+
year2)+ (b6 X2 + b7 X3+ b8 × year) + (b5 X1 ×(b4 X1
X4+ b9 X5+ b10 X6+ b11 X7+ b12 X8+ b13 X9 + b14 X10+
))b15 X11+ b16 X12
بعد از برآورد ارزشهاي  ،Pitجدولهاي عمتر بتاروري ماننتد

انتقال از ازدواج به فرزند اول ستاخته متيشتود (

Eini-Zinab,

.)2010
با استفاده از جدولهاي عمر ساختهشده بتراي هريتک از
ايم دوره هاي انتقا،ي ،نسبت افزايش در تعداد فرزندان در هتر
Case

1
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تأثير مقدار ساعت كاري زنان شاغل بر باروري

دوره محاسبه ميشود PPR .دوره انتقا،ي  ،B-Mنستبت زنتاني

و بازار و كارگران در گروه جايگاه شغلي پاييم قرار گرفتهانتد

را نشان مي دهد كه در پايان جتدول عمتر (ستم  01ستا،گي)

و كد  7ميگيرند .نوع قرارداد شتغلي زن برحستب اينکته زن

نشان داده ميشتود

شاغل در طبقاب روزمزد و قرارداد كمتر از شش متاه ،قترارداد

(در ايم پژوهش به د،يل اينکته تمتامي زنتان حتداقل يتکبتار

شش ماه تا يکسال ،قرارداد يکسال و بيشتر ،بتدون قترارداد،

PPR

كارفرما ،كاركم مستقل باشد ،در گروه رابط كاري غيررستمي

دوره انتقا،ي  M-1نسبت زنان ازدواجكرده را نشان ميدهد كته

قرار گرفته است و كد  1ميگيرد .شاغالن رستمي ،پيمتاني در

تا سم  01سا،گي (و حداكثر تا  71سال بعتد از ازدواج) تو،تد

گروه رابط كاري رسمي قرار گرفتتهانتد و كتد  7متيگيرنتد.

نخستيم فرزند خود را تجربه كرده اند ( ) PPR .دوره انتقا،ي

وضتتعيت شتتغلي زن برحستتب اينکتته زن شتتاغل در طبقتته

 ،7-1نسبت زنان با يک فرزند را نشان ميدهد كه تو،د دوميم

كارفرمايان ،كاركنان مستقل ،بخش خصوصي ،بختش تعتاوني

فرزند خود را تجربه ميكنند ( ).

باشند ،در گروه بخش خصوصتي قترار گرفتته استت و كتد 7

ازدواج كردهاند .ايم شاخص بهصورب

ازدواج كردهاند ،ايم شاخص مساوي با يک است) و يتا

محاسب ميتزان بتاروري كتل بتا استتفاده از نستبت هتاي
پيشرفت موا،يد بهصورب زير است:

مي گيرد و بخش دو،تي ،كتد  1متيگيترد .مقتدار دستتمزد /
حقتتوق زن ،جبتتران ختتدمت و پرداختتتي استتت كتته بيشتتتر
بهصورب ما،ي و در ازاي كار كارگران و در ايم مطا،عه ،زنتان
كارگر پرداخت مي شود .جبران خدمت به شتکل دستتمزد بته

()Retherford et al., 2010؛ اما در ايم پژوهش ،ميزان باروري

كارگران و بهصتورب حقتوق و مزايتا بته كارمنتدان پرداختت

جزئي با استفاده از فرمول زير محاسبه شده است:

مي شود .گويههاي ايم سؤال شامل موارد زير بوده است :يتک
تا  911هزار تومان و كمتر -1 ،بيم  911تا  111هتزار تومتان،

متغيتتر مستتتقل ،مقتتدار ستتاعت كتتاري زنتتان استتت .
ساعاب كار براساس تعداد ساعت كار زن شتاغل در يتک
هفته سنجيده مي شتود و ستپس بته صتورب تمتام وقتت و
پاره وقت نيز دسته بندي مي شود؛ بديمصورب كه اگر كمتتر
از  91ساعت در هفته كار كرده باشد ،پارهوقت است و كتد 7
ميگيرد و اگر  91ساعت و بيشتر كار كرده باشتد ،تمتاموقتت
تقسيم ميشود و كد  1ميگيرد؛ ايم متغير براساس تغيير شغل
در طول زمان نيز تغيير ميكند.
متغيرهاي كنترل بته كاررفتته در تحليتل هتاي آمتاري
همگي براساس تغيير شغل در طول زمان نيز تغيير ميكننتد و
عبارتند از جايگاه شتغلي زن كته بته معنتاي جايگتاه زن
شاغل در سلسله مراتب شغلي است  .طبقاب مقاماب عتا،ي
رتبه ،مديران و متخصصان در گروه جايگتاه شتغلي بتاال قترار
گرفتهاند و كد  1ميگيرند .تکنسيمهتا و دستتياران ،كارمنتدان
امور اداري و دفتري ،كاركنان خدماتي و فروشندگي فروشتگاه

 -9بيم  111تا يک ميليون و دويستت هتزار تومتان -0 ،يتک
ميليون و دويست هتزار تتا دو ميليتون تومتان -1 ،دو تتا سته
ميليون تومان -1 ،سه تا چهتار ميليتون و  -1چهتار ميليتون و
بيشتر .سپس به طور مجدد ،ايم متغير ،كدگذاري و كتدهاي ،7
 1و  9با هم تركيب شدند و كد  7گرفتند و در گروه با درآمد
پاييم قرار گرفتند .كدهاي  1 ،1 ،0و  1با هم تركيب شتدند و
كد  1گرفتند و در گروه با درآمد باال قرار گرفتند .تحصيال ب؛
منوتتور از تحصتتيالب و دوره تحصتتيلي ،دوره آموزشتتي
رسمي استت كته بته گترفتم گواهينامته تحصتيلي منجتر
مي شتود .در ايتم مقا،ته از متغيتر پايته ،دوره يتا متدرک
تحصيلي استفاده شده است .براي كد گتذاري مجتدد ،كتد
صفر به بي سوادان ،كد  7به افراد بتا تحصتيالب ابتتدايي،
راهنمايي ،متوسطه و ديپلم داده شد و در گتروه زنتان بتا
سطح تحصيالب پاييم قرار گرفتند .زنتان بتا تحصتيالب
فوق ديپلم، ،يسانس ،كتد  1گرفتنتد و در گتروه زنتان بتا
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سطح تحصيالب متوسط طبقه بنتدي شتدند  .بته زنتان بتا

زن با متغير مستقل كه از ضرب سم به تتوان دو بتا هريتک از

مدرک فوق ،يسانس و دكتتراي تخصصتي و فتوق دكتترا،

متغيرهاي مستقل به دست ميآيد.

كد  9داده شد و در گروه زنان بتا ستطح ت حصتيالب بتاال
طبقه بندي شدند  .زنان ،تحصيالب خود را در طول زمتان

یافتهها

بهبتتود متتي دهنتتد؛ بنتتابرايم ،تحصتتيالب زنتتان باتوجتته بتته

در ايم بخش از مقا،ه ،برآوردهاي جداگانتهاي برحستب رتبته

تحصيالب در زمان تو،د فرزند اصالح شده است  .مقتدار

موا،يد ارائه داده شده است .رتبه موا،يتد اول ،انتقتال از ازدواج

دستمزد  /حقوق شوهر؛ طبقه بندي آن مانند متغيتر مقتدار

به فرزند اول است .رتبه موا،يد دوم ،انتقتال از موا،يتد اول بته

دستمزد  /حقوق زن است  .در ضمم براساس تغيير شغل در

موا،يد دوم است .جدول  ،1نسبت پيشرفت موا،يد اول و دوم،

طول زمان ،ايم متغير نيز تغيير كرده است .متغير بتومي بتودن؛

ميانگيم فاصله ازدواج تا موا،يد اول ،موا،يد اول تا موا،يتد دوم

اگر زن شاغل متو،د اصفهان يتا ده ستال و بيشتتر ستاكم

كنترل نشده و كنترل شده برحسب مقتدار ستاعت كتاري زنتان

اصفهان باشد ،بومي در نور گرفتته شتده و كتد  7گرفتته

شاغل را نشان ميدهد.

استتت و اگتتر كمتتتر از ده ستتال ستتاكم اصتتفهان باشتتد،

بررسي نسبت پيشترفت موا،يتد از ازدواج بته فرزنتد اول

غيربومي در نور گرفته شتده و كتد  1گرفتته استت  .ايتم

براساس مقدار ساعت كاري زنان شاغل قبتل از كنتترل نشتان

متغير باتوجه به ستال ستکونت در اصتفهان بتراي هتر زن

ميدهد ايم نستبت بتراي زنتان شتاغل تمتاموقتت %1/33 ،و

متغير است .

شاغالن پارهوقت %1/31 ،است .بهعباربديگر 1/19 ،اختتال

متغيرهاي تعديلگر 7عبارتند از سم زن ؛ ايم متغير با ايم

بتتيم ايتتم دو ستتاعت كتتاري وجتتود دارد؛ امتتا بعتتد از كنتتترل

پرسش سنجيده شده است كته در چته ستال و متاهي بتهدنيتا

متغيرهاي اقتصادي اجتماعي نسبت بته  %1/11بتراي شتاغالن

آمديد .با ايتم توضتيح كته بتراي بتهدستتآوردن ستم دقيتق

تماموقت و  %1/11براي شاغالن پارهوقت تغيير كترد .همتان-

پاسخگويان ،تاريخ تو،د هريک بهصورب CMC1محاسبه شده

گونه كه مشاهده ميشود نسبت پيشرفت از ازدواج بته موا،يتد

است؛ بديم صورب كه براي ستهو،ت محاستب ستم دقيتق در

اول براي زنان شتاغل تمتاموقتت  1/71و بتراي زنتان شتاغل

جايي كه پرسش مربوط به سم بتهصتورب ستال و متاه تو،تد

پاره وقت  1/79كاهش پيدا كرده و اختتال

بته  1/10رستيده

پرسيده شده است ،تاريخ تو،د را به ماه تبديل ميكنند .در ايم

است .ايم اختالفاب در نسبت پيشترفت از ازدواج بته موا،يتد

روش براي فرورديم سال  7911عدد يک قرار ميگيرد؛ بتراي

اول بيم زنان شاغل تماموقت و پارهوقتت نشتاندهنتدة نقتش

مثال ،تاريخ  CMCبراي مهر سال  7939بديمصتورب استت:

مهم مقدار ساعت كاري در رسيدن به موا،يد اول استت .پتس

 .)39×71( + 1=7711پس از تبديل تتاريخ تو،تد ،ستم دقيتق

بررستتي مقايستتهاي نستتبت پيشتترفت ازدواج بتته موا،يتتد اول

هريک از افراد محاسبه ميشود .ايم متغير ،متغيري تغييركننتده

كنترلشده و كنترل نشده به تفکيک مقدار ساعت كتاري نشتان

در طول زمان معرفي شده است .ايم متغيتر نشتاندهنتدة ستم

مي دهد ايم نسبت براي زنان شاغل تماموقت از زنتان شتاغل

زنتتان در طتتول دورهاي استتت كتته در معتترض بتتارداري قتترار

پارهوقت قبل از كنترل باالتر است و بتا همستان فترضكتردن

داشتهاند .تعامل سم زن با متغير مستقل كه از ضترب ستم بتا

وضعيت اقتصادي اجتماعي در بيم دو گروه كتاهش متييابتد؛

هريک از متغيرهاي مستقل به دست ميآيد  ،تعامل مربتع ستم

اما گفتني است ايم تفاوب همچنتان بتاقي مانتده استت .پتس

7

متغير تعديل گر ،متغيري است كه بر جهت و شدب ارتباط بيم متغير مستقل و

وابسته تأثير ميگذارد.
Century Month Code

2

مالحوه ميشود زنان شاغل تماموقت با احتمتال بيشتتري بته
فرزند اول ميرسند (جدول .)1
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جدول  -2نسبت پیشرفت موالید اول و دوم ،میانگین فاصلة ازدواج تا موالید اول ،موالید اول تا موالید دوم کنترلنشده و کنترلشده برحسب مقدار ساعت
کاری زنان شاغل  23-03ساله بررسیشدة شهر اصفهان1030 ،
مقدار ساعت كاري

ازدواج تا فرزند اول
كنترلنشده

فرزند اول تا دوم
كنترلشده

كنترلنشده

كنترلشده

تماموقت
PPR

1/33

1/11

1/91

1/13

ميانگيم فاصله

0/13

1/17

1/01

1/11

پارهوقت
PPR

1/31

1/11

1/17

1/03

ميانگيم فاصله

0/93

0/31

9/1

¼

بررسي نسبت پيشرفت موا،يد اول به دوم براساس مقتدار

نمتتودار  ،7احتمتتال بتتاروري كنتتترلنشتتده و كنتتترلشتتده

ساعت كاري زنان شاغل قبتل از كنتترل نشتان متيدهتد ايتم

برحسب ساعت كاري ،سال و رتبه موا،يد زنان شتاغل 11-01

نسبت براي زنان شاغل تماموقت %1/91 ،و شاغالن پارهوقتت

سال شهر اصفهان را نشان ميدهد.

بيم ايم دو ساعت

بررسي ميتانگيم فاصتل ازدواج تتا موا،يتد اول براستاس

 %1/17است .بهعبارب ديگر 1/70 ،اختال

كتتاري وجتتود دارد؛ امتتا بعتتد از كنتتترل متغيرهتتاي اقتصتتادي

مقدار ساعت كاري زنان شاغل قبل از كنترل نشان ميدهد ايم

اجتماعي نسبت به  %1/13براي شتاغالن تمتاموقتت و %1/03

ميانگيم براي زنان شتاغل تمتاموقتت 0/13 ،ستال و شتاغالن

براي شاغالن پارهوقت تغييتر كترد .همتانگونته كته مشتاهده

پارهوقت 0/93 ،سال است .بهعبارب ديگر 1/11 ،اختال

بتيم

ميشود نسبت پيشرفت از موا،يد اول به موا،يد دوم براي زنتان

ايم دو ساعت كاري وجود دارد؛ اما بعتد از كنتترل متغيرهتاي

شاغل تماموقت  1/11و بتراي زنتان شتاغل پتارهوقتت 1/11

اقتصادي اجتماعي ،ميانگيم به  1/17سال براي شاغالن تمتام-

بتته  1/73رستتيده استتت .ايتتم

وقتتت و  0/31ستتال بتتراي شتتاغالن پتتارهوقتتت تغييتتر كتترد.

اختالفاب در نسبت پيشرفت از موا،يد اول به موا،يد دوم بتيم

همان گونه كه مشاهده ميشود ميانگيم فاصله ازدواج تا موا،يد

زنان شاغل تماموقت و پارهوقت نشان دهندة نقش مهم مقتدار

اول براي زنان شاغل تماموقت  1/10و براي زنان شاغل پاره-

كتتاهش پيتتدا كتترده و اختتتال

ساعت كاري در رسيدن به موا،يد دوم است (جدول .)1

وقت  1/10كاهش پيدا كرده است و اختال

پس در بررسي نسبت پيشرفت موا،يد اول بته موا،يتد دوم بته

است .ايم اختالفاب در ميانگيم فاصله ازدواج تتا موا،يتد اول

تفکيک مقدار ساعت كاري مالحوه ميشود ايم نسبت در بيم

بيم زنان شاغل تماموقت و پارهوقت نشان دهنتدة نقتش مهتم

زنان شاغل پارهوقت نسبت به زنان شتاغل تمتاموقتت بيشتتر

مقدار ساعت كاري در فاصله ازدواج تا فرزند اول است .پتس

است و با كنترل ساير متغيرهاي اقتصادي و اجتمتاعي در دورة

مالحوه ميشود زنان شاغل پارهوقت در فاصل كوتتاهتري بته

مطا،عهشده ،در شاغالن پارهوقت و تماموقت كاهش متييابتد؛

فرزند اول ميرسند (نمودار.)7

اما همچنان زنان شاغل پارهوقت برتري خود را حفظ ميكنند.
به عبارب ديگر ،زنان شاغل پارهوقتت بتا احتمتال بيشتتري بته
فرزند دوم ميرسند.

به  1/91رستيده

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)17شماره سوم ،پاييز 7931

771

رتبه موا،يد اول كنترلشده

رتبه موا،يد اول كنترلنشده

.3

.3
.25

.25
.2

.2
.15

.15

احتمال

احتمال

.1

.1
.05

.05
0

0

10

6

8

سال

پاره وقت

4

2

10

0

6

8

سال

پاره وقت

تمام وقت

رتبه موا،يد دوم كنترلنشده

4

2

0

تمام وقت

رتبه موا،يد دوم كنترلشده
.12

.12

.1

.1

.08

.08

احتمال

.06

.06

احتمال

.04

.04

.02

.02

0
0

10

6

8

پاره وقت

سال

4

2

0

10

تمام وقت

6

8

پاره وقت

سال

4

2

0

تمام وقت

نمودار  -1الگوی احتمال باروری کنترلنشده و کنترلشده برحسب ساعت کاری ،رتبه موالید و سال زنان شاغل  23-03ساله بررسیشدة شهر اصفهان،
1030

بررسي ميانگيم فاصل موا،يد اول تا موا،يد دوم براستاس

دوم بيم زنان شاغل تماموقت و پارهوقت نشتان دهنتدة نقتش

مقدار ساعت كاري زنان شاغل قبل از كنترل نشان ميدهد ايم

مهم مقدار ساعت كاري در فاصله موا،يتد اول تتا موا،يتد دوم

ميانگيم براي زنان شتاغل تمتاموقتت 1/01 ،ستال و شتاغالن

است (نمودار .)7پس مالحوه شد زنتان شتاغل پتارهوقتت در

بتيم

فاصل كوتاهتري به فرزند دوم ميرستند .پتس دربتارة فاصتله

ايم دو ساعت كاري وجود دارد؛ اما بعتد از كنتترل متغيرهتاي

بيم موا،يد اول و دوم زنان به تفکيک ساعت كاري زنان گفتني

اقتصادي اجتماعي ،ميانگيم به  1/11سال براي شاغالن تمتام-

است ميانگيم فاصتله موا،يتد اول و دوم در بتيم زنتان شتاغل

وقت و  0/7سال براي شاغالن پارهوقت تغيير كرد .همانگونته

پارهوقت در مقايسه با زنان شاغل تمتاموقتت ،قبتل و بعتد از

كه مشاهده ميشود ميانگيم فاصل ازدواج تا موا،يد اول بتراي

كنترل كمتر است.

پارهوقت 9/1 ،سال است .بهعباربديگتر 7/31 ،اختتال

زنان شاغل تماموقت 1/17 ،و بتراي زنتان شتاغل پتارهوقتت،
 1/01كاهش پيدا كرده است و اختال

به  7/73رسيده استت.

ايم اختالفاب چشمگير در ميانگيم فاصل موا،يد اول تا موا،يد
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جدول  -0میزان باروری جزئی کنترل شده و کنترل نشده برحسب مقدار

اول و فاصل فرزنتد اول تتا فرزنتد دوم را كتاهش و احتمتال

ساعت کاری زنان شاغل  23-03ساله بررسیشدة شهر اصفهان1030 ،

رسيدن به فرزند دوم را افزايش ميدهتد؛ امتا كتاهش احتمتال

مقدار ساعت کاری

میزان باروری جزئی
کنترلنشده

کنترلشده

تماموقت

7/11

1/33

پارهوقت

7/13

7/11

نتايج ميزان باروري جزئتي براستاس اطالعتاب پيمتايش
 7939اصتتفهان در جتتدول  9نشتتان داده شتتده استتت .نتتتايج
نشان دهنتدة تفتاوبهتايي برحستب مقتدار ستاعت كتاري و
همچن تيم بتتا كنتتترل و بتتدون كنتتترل متغيرهتتاي اقتصتتادي و
اجتماعي طي دورة مطا،عهشده است .مشاهده متيشتود ميتزان
باروري جزئي براي هر زن شاغل تمتاموقتت قبتل از كنتترل،
 7/11فرزند و بعد از كنترل 1/33 ،فرزند است و براي هتر زن
شاغل پارهوقت 7/13 ،فرزند قبل از كنترل و  7/11فرزند بعتد
از كنترل است .پس مالحوه ميشود ميزان باروري جزئي زنان
شاغل پارهوقت نسبت به زنان شاغل تماموقت ،قبل و بعتد از
كنترل 1/13 ،بيشتر است .بهعباربديگر ،زنان شاغل پارهوقتت
نسبت به زنان شاغل تماموقت تعداد فرزنتد بيشتتري بته دنيتا
ميآورند.
بحث و نتیجه
ايم مطا،عه بررسي كرد چگونه ساعت كاري زنان بتا بتاروري
در پنج سال مطا،عهشده ارتباط پيدا ميكنتد و چگونته ستاعت
كاري بر سازگاري زنان در نقشهاي شتغلي و ختانوادگي اثتر
ميگذارد؛ براساسايتم ،فترض شتد زنتان شتاغل پتارهوقتت،
باروري باالتري نسبت به زنتان شتاغل تمتاموقتت دارنتد .در
نهايت نتايج كلي با محاسب ميتزان بتاروري جزئتي نشتان داد
زنان شاغل پارهوقت نسبت به زنان شتاغل تمتاموقتت ،تعتداد
فرزند بيشتري به دنيا ميآورند كه در ايم رابطه ،تفتاوبهتايي
بيم زنان در سطح و ا،گوي باروري مشاهده شد و هنگاميكته
تفاوبها برحسب رتبه موا،يد بيم ايم دو گروه شغلي بررستي
شد ،نتايج نشان داد شغل پارهوقت ،فاصتل ازدواج تتا فرزنتد

رسيدن به فرزند اول را منجر ميشود .بهعبتارب ديگتر ،شتغل
پارهوقت با بيشتر شدن احتمال به دنيتاآوردن فرزنتد در زنتاني
مرتبط بود كه قبالً يک فرزند داشتند .ايم امتر احتمتاالً از ايتم
حقيقت ناشي ميشود كه ايتم زنتان در هنگتام بته دنيتاآوردن
فرزند اول بتهد،يتل نگرانتي از ثبتاب خودشتان در بتازار كتار
بهصتورب تمتاموقتت كتار متيكردنتد و كمبتود زمتان بتراي
مستتئو،يت خانوادگيشتتان را تجربتته كتتردهانتتد؛ امتتا بتتراي بتته
دنيتتاآوردن فرزنتتد دوم از ستتاعت كتتاري ختتود كاستتتهانتتد و
درنتيجه ،زودتر به فرزند دوم رسيدهاند .دربارة شغلهاي پاره-
وقت ،ايم نکته گفتني است كه بجز بخشهتاي ختاص ،بتراي
مثال هتلها ،رستتورانهتا و مشتاغل دستتمزد پتاييم ،شتواهد
تجربي كمي وجود دارد كه كيفيت اشتغال شاغالن پتارهوقتت،
كمتر از شاغالن تماموقت باشتد .همچنتيم ،شتغل پتارهوقتت
براساس تعادل زنتدگي كتاري ،تتنش بتيم كتار و ختانواده را
كاهش ميدهد.
در كشورهايي كه شغل پارهوقت ،كمتر در دسترس است،
سطوح باالتر فشار شتغلي و تضتاد كتار  -ختانواده بتا ميتزان
باروري كمتر مرتبط است؛ بنابرايم از زنان در كشورهايي مثتل
ايران انتوار ميرود فشردگي زماني شديدتري را هنگام تركيب
مسئو،يتهاي خانوادگي و شغلي تجربته كننتد .پتس اشتتغال
زنان بايد بهگونهاي طراحي شود كه زنان در عيم شاغلبودن و
تحصتتيالب دانشتتگاهي ،فرزنتتدآوري هتتم داشتتته باشتتند؛
درايمصورب ،سياست هاي جمعيتي كشور موفق خواهد شتد؛
زيرا هم گامي در جهت توستع كشتور برداشتته شتده و هتم
گروهتتي را حمايتتت كتترده استتت كتته بتتاروري پتتاييم دارنتتد.
بنابرايم ،هرچقدر وضعيت افراد را در جنبههايي ماننتد رفتاه و
امنيت اجتماعي تقويت كنتيم ،احتمتال افتزايش بتاروري آنهتا
بيشتتر متيشتود .در ادامته نيتز بايتد سياستتهتاي جمعيتتتي،
اقتصادي و اجتماعي هوشتمندانهاي در ايتم خصتوص اتختا
شود تا با افزايش امنيت شغلي زنان و با حمايتهاي قانوني از
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آنها بستترهاي الزم بتراي موفقيتت سياستتهتاي جمعيتتي و
، همچنتيم. افزايش كيفيت فرزندان فتراهم شتود،مهمتر از آن
ت و سياستگذاران با حمايت از زنان شاغل داراي فرزنتد،دو
،و ايجاد بسترهاي مناسب براي رفاه حال ايتم دستته از زنتان
براي افزايش فرزندآوري آنها در زمان مناسب و بدون هرگونه
 در افزايش رضايت عمومي آنها از زندگي نقش،دغدغه شغلي
مؤثري ايفا كنند كه ايم خود در افزايش رانتدمان و بهترهوري
آنها در زمان كار نيز مؤثر است و ضمم افزايش ستاعاب كتار
مفيد آنها اشتباهاب شغلي و به تبع آن خساراب ناشي از آن را
نيز به حداقل برسانند كه ايم خود در بهبود شترايط اقتصتادي
جامعه و بازگشت غيرمستقيم بخشي از هزينههتاي مترتبط بتا
- همچنيم به نور متي.حمايت از زنان شاغل نقش زيادي دارد
ت و سياستگذاران با ايجاد بسترهاي مناستب بتراي،رسد دو
 كميتت فرزنتدآوري و،حمايت از زنان بتهويتژه زنتان شتاغل
كيفيت تربيت فرزندان را ميتوانند بهصتورب متتوازن متدنور
قرار دهنتد و در دستتيابي بته نتتايج متدنور در سياستتهتاي
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