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Χάρη Συμεωνίδου

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις βιομηχανικές χώρες η οικιακή εργασία και η επαγγελματική απασχόλη
ση είναι διαχωρισμένες και το ωράριο εργασίας είναι τις πιο πολλές φορές 
ανελαστικό. Οι γυναίκες είτε έχουν την αποκλειστική ευθύνη των οικιακών 
εργασιών και της ανατροφής των παιδιών είτε δαπανούν περισσότερο χρόνο 
στο νοικοκυριό από τους συζύγους τους. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες για τη 
φροντίδα των παιδιών (παιδικοί σταθμοί, κλπ.) δεν καλύπτουν τις υπάρχου- 
σες ανάγκες και είναι συχνά δαπανηρές, οι γυναίκες τείνουν να περιορίσουν 
τις υποχρεώσεις τους είτε μέσα στο νοικοκυριό είτε στην επαγγελματική 
τους δραστηριότητα.* 1 Η σύγκρουση των ρόλων μητέρας - εργαζόμενης θεω
ρείται ότι προκύπτει από την ασυμβατότητα των δύο αυτών ρόλων (Kupin- 
sky, 1977). ΓΓ αυτό μερικές γυναίκες προτιμούν την επαγγελματική απασχό
ληση και περιορίζουν το μέγεθος της οικογένειάς τους αντί να παραβλέψουν 
τη δυνατότητα απόκτησης εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικα
σίας οι εργαζόμενες γυναίκες έχουν μικρότερη οικογένεια από εκείνες που 
δεν εργάζονται. Εντούτοις στις υπό ανάπτυξη χώρες οι ρόλοι της μητρότη

Η κ. Χάρη Συμεωνίδου είναι ερευνήτρια στο ΕΚΚΕ.
1. Οι περισσότερες σχετικές έρευνες θεωρούν δεδομένο τον καταμερισμό των ρόλων των 

δύο φύλων μεταξύ εργασίας και οικογένειας, ενώ παραγνωρίζεται η οικονομική διάσταση της 
εργασίας των γυναικών στο νοικοκυριό και στην ανατροφή των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι η αντίφαση μεταξύ μητρότητας και εργασίας αντιμετωπίζεται ως υποκειμενικό γεγονός, 
δηλαδή ως προσωπική υπόθεση της κάθε γυναίκας ξεχωριστά, που συγκρούεται (και ταλαν
τεύεται) ανάμεσα σε δύο ρόλους κοινωνικά δεδομένους. Η βιβλιογραφία που ακολουθεί ανα- 
φέρεται κυρίως στο αποτέλεσμα της σύγκρουσης και όχι στις αιτίες που έχουν προκαλέσει το 
«δίλημμα» απασχόλησης. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να υπογραμμίσουμε την κοινωνική διά
σταση της σύγκρουσης αυτής. (Βλ. σχετικά με το θέμα Μαγγιώρου, 1985).
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τας και της επαγγελματικής απασχόλησης έξω από το σπίτι φαίνεται ότι συ
χνά συμβιβάζονται. Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι γυναίκες απασχολούν
ται συνήθως σε γεωργικά επαγγέλματα σε οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου 
βοηθούν όλα τα εμλη της οικογένειας (Jaffe και Azumi, I960· Stycos και Wel
ler, 1967) και συχνά η φροντίδα των παιδιών μοιράζεται και στα άλλα μέλη 
της εκτεταμένης οικογένειας (Hass, 1972· Standing, 1978). Κατά αντίστοιχο 
τρόπο, στις υπό ανάπτυξη χώρες παρατηρείται αρνητική σχέση μεταξύ γυ
ναικείας απασχόλησης και γονιμότητας σε περιπτώσεις όπου η φροντίδα των 
παιδιών και η εργασία δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους, όπως π.χ. στις περι
πτώσεις εργασίας στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, 
στις αστικές περιοχές. Για παράδειγμα, ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα 
αναπαραγωγικής ηλικίας και η γυναικεία απασχόληση συσχετίζονται αρνητι
κά στις μεγαλουπόλεις είκοσι υπό ανάπτυξη χωρών (Collver και Langlois, 
1962). Αρνητική σχέση παρατηρείται επίσης στο Περού (Heer, 1964), στη 
Βραζιλία (Gendell, 1967), στη Νιγηρία (Feyisetan, 1985) και στο Μεξικό, σε 
περιπτώσεις όπου η εργασία και η φροντίδα του παιδιού είναι ανταγωνιστι
κές της χρήσης του χρόνου (Smith, 1981). Στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί 
αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών (Μουσούρου, 1983· Συμεωνί- 
δου, 1986· Symeonidou, 1988). Εντούτοις αντιφατικά αποτελέσματα εμφανί
ζονται συχνά στις υπό ανάπτυξη χώρες, που μερικές φορές οφείλονται σε με
θοδολογικά προβλήματα στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων της 
έρευνας (Hollerbach, 1980). Τέλος, πρόσφατες έρευνες σε ανεπτυγμένες χώ
ρες διαπιστώνουν ότι αν εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
φύλαξη των παιδιών, η γονιμότητα και η επαγγελματική απασχόληση μπο
ρούν είτε να συμβιβάζονται (Falconer, 1983, Veron, 1987) είτε να παρουσιά
ζουν πολύ μικρό βαθμό ασυμβατότητας (Gurak και Kritz, 1982). Ακόμα και 
θετική σχέση παρατηρήθηκε στη Γιουγκοσλαβία (Macura, 1985) και στη Δυ
τική Γερμανία μεταξύ επαγγελματικής απασχόλησης και γονιμότητας (Zim
mermann, 1984).

ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Ένας παράγοντας που επιδρά στη συμπεριφορά των γυναικών ως προς τους 
ρόλους της μητέρας και της εργαζόμενης είναι οι αντιλήψεις τους για τους 
ρόλους των δύο φύλων (Mason, 1974). Οι στάσεις για τους ρόλους των δύο 
φύλων μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ριζοσπαστικές» ή «παραδοσιακές» 
(Kupinsky, 1977). Η μετακίνηση από παραδοσιακές σε ριζοσπαστικές στά
σεις θεωρείται ότι επιδρά στο εργατικό δυναμικό γενικά, αλλά και ειδικότερα
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μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού (Hollerbach, 1980).
Οι αντιλήψεις των γυναικών για τους ρόλους των δύο φύλων συχνά εμ

φανίζονται σε εμπειρικές έρευνες ως βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη 
σχέση γονιμότητας — επαγγελματικής απασχόλησης. Για τη Λατινική Αμερι
κή ο Hass (1972) συμπεραίνει ότι οι στάσεις των γυναικών, όσον αφορά 
τους ρόλους τους, έχουν μεγαλύτερη σχέση με τη γονιμότητα από την εργα
σιακή τους κατάσταση. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από μεγαλουπόλεις 
των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Scanzoni (1975) διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενες 
σύζυγοι τείνουν να έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές νεοτεριστικών αντι
λήψεων. Επίσης τείνουν να έχουν υψηλότερο βαθμό αυτοεκτίμησης, να παν
τρεύονται αργότερα, να αποκτούν αργότερα το πρώτο τους παιδί και να επι
θυμούν —και πράγματι να αποκτούν— λιγότερα παιδιά από τις μη εργαζόμε
νες συζύγους. Εκτιμώντας τη σχέση των στάσεων για τους ρόλους των δύο 
φύλων με την απασχόληση και τη γονιμότητα, ο Scanzoni (1975) συμπεραί
νει ότι οι στάσεις ασκούν την ισχυρότερη επίδραση και επηρεάζουν τόσο την 
επαγγελματική απασχόληση όσο και τη γονιμότητα: Η έκταση της αρνητι
κής επίδρασης της επαγγελματικής απασχόλησης στη γονιμότητα καθορίζε
ται από τις στάσεις της εργαζόμενης γυναίκας για τους ρόλους των δύο φύ
λων. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και άλλοι ερευνητές. Υποστηρί
ζεται π.χ. ότι όσο περισσότερο οι γυναίκες προσανατολίζονται σε παραδοσια
κούς ρόλους, τόσο πιθανότερο είναι να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην οι
κογενειακή ζωή (Havens, 1972) και μικρότερη στην επαγγελματική απασχό
ληση. Όταν επίσης εργάζονται να θεωρούν ότι ο μη οικογενειακός τους ρό
λος είναι το αποτέλεσμα οικονομικής ανάγκης και μόνο (Kupinsky, 1977). 
Μπορεί επίσης να θεωρούν την οικονομική τους δραστηριότητα ως μέσο για 
την εξοικονόμηση χρημάτων που θα τα χρησιμοποιήσουν όταν θα αποκτή
σουν παιδιά (Kupinsky, 1971). Ot γυναίκες αυτές θεωρούν ότι είναι πρωταρ
χικά μητέρες και νοικοκυρές. Όταν είναι αναγκαίο, θα διαθέσουν χρόνο από 
το ρόλο της μητέρας για να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο 
επειδή δεν έχουν έντονο ενδιαφέρον για τον μη οικογενειακό τους ρόλο, η 
γονιμότητά τους δεν μειώνεται ή μειώνεται λιγότερο σε σύγκριση με τις γυ
ναίκες που έχουν έντονο ενδιαφέρον για την εργασία τους (π.χ. Booth και 
Duvall, 1981· Kyriazis και Henripin, 1982). Αντίθετα, οι γυναίκες με ριζο
σπαστικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων δεν θεωρούν τον μη 
οικογενειακό τους ρόλο ως το αποτέλεσμα μόνο οικονομικής ανάγκης (π.χ. 
Mason, 1974), έχουν έντονο ενδιαφέρον για την επαγγελματική τους 
απασχόληση και θεωρούν το ρόλο της μητέρας ασυμβίβαστο με το ρόλο της 
εργαζόμενης. Και στην ομάδα αυτή οι εργαζόμενες γυναίκες κατά διαστήμα
τα διακόπτουν την εργασία τους για να αποκτήστουν παιδιά (Kupinsky, 
1871 · Tien, 1967), αλλά το μέγεθος της οικογένειάς τους είναι μικρότερο από
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το μέγεθος της οικογένειας των γυναικών με παραδοσιακές αντιλήψεις 
(Clarkson κ.ά., 1971· Kupinsky, 1971· Mason, 1974, Safilios-Rothschild, 
1970, 1972· Scanzoni, 1975· Shortlidge και Kohen, 1975· Tien, 1965, 1867).

Ωστόσο στην Ελλάδα φαίνεται ότι, για λόγους που θα αναφερθοΰν πα
ρακάτω, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: οι γυναίκες με ριζοσπαστικές αντι
λήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων αποκτούν περισσότερα παιδιά από 
τις γυναίκες με παραδοσιακές αντιλήψεις (Symeonidou, 1988).

Ο Scanzoni (1975) συσχετίζει τις στάσεις για τους ρόλους των δύο φύ
λων με τη θεωρία της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας. Διαπιστώνει ότι οι 
γυναίκες είναι πιθανό να αναζητούν μη παραδοσιακές ενασχολήσεις όταν πι
στεύουν ότι οι ενασχολήσεις αυτές θα είναι εξίσου ή ακόμα πιο ελκυστικές 
από την απόκτηση ενός παιδιού. Αναμένεται επομένως ότι στις περιπτώσεις 
που το οικονομικό ευκαιριακό κόστος, δηλαδή το εισόδημα που χάνει μια γυ
ναίκα επειδή εργάζεται λιγότερο ή απέχει εντελώς από το εργατικό δυναμικό 
κατά την εποχή της γέννησης και ανατροφής των παιδιών (π.χ. Cramer, 
1979), υπερβαίνει τα οφέλη από τα παιδιά, η γυναίκα θα καθυστερεί την από
κτησή τους ή και θα μειώνει τον αριθμό τους, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της 
εργαζόμενης. Αντίστροφα, αν οι προτιμήσεις για την απόκτηση παιδιών υπε
ρισχύουν από το αντίστοιχο κόστος, τότε είναι πιθανότερο οι γυναίκες να δί
νουν ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της μητρότητας και να μην εργάζονται 
(Kupinsky, 1977). Συνήθως το ευκαιριακό κόστος είναι πολύ υψηλότερο στις 
γυναίκες με ριζοσπαστικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων 
(Scanzoni, 1975), γιατί η ριζοσπαστικότητα αυτή συνδέεται με υψηλότερο 
επίπεδο εκπαίδευσης και συνεπώς με υψηλότερο πραγματικό ή αναμενόμενο 
εισόδημα από την εργασία (Symeonidou, 1988).

Το κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν από τα παιδιά, με δεδομένη τη 
δέσμευση της φύλαξής τους, καθορίζονται σ’ ένα βαθμό από τις ευκαιρίες της 
επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών, από τις διαφορές των μισθών 
ανδρών-γυναικών, τις στάσεις (των γυναικών και του πληθυσμού γενικότε
ρα) για τους ρόλους των δύο φύλων, και το ενδιαφέρον των γυναικών για 
την εργασία τους (Hollerbach, 1980). Η γυναικεία απασχόληση υποστηρίζε
ται σε εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που αναμένεται ότι είτε δεν θα επηρεά
σει είτε θα βελτιώσει «τη θέση» της οικογένειας (Oppenheimer, 1977). Διαφο
ρετικά, αν η κοινωνική θέση της οικογένειας απειλείται, ή η εργασία του συ
ζύγου ως κύριου οικονομικού υποστηρικτή του νοικοκυριού επηρεάζεται αρ
νητικά, τότε μπορεί να προτιμηθεί η επαγγελματική απασχόληση στο σπίτι 
(ως λιγότερο ορατή), ή η ευκαιριακή απασχόληση (Hollerbach, 1980).

Στην Ελλάδα έχει εντοπιστεί ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επι
δρούν στη ζήτηση για γυναικεία απασχόληση στην αγορά εργασίας είναι το 
επίπεδο των μισθών, το επίπεδο παραγωγής και η κλαδική σύνθεση της οικο
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νομίας (Πετρινιώτη-Κώνστα, 1981). Εξετάζοντας το θέμα με βάση τους κοι
νωνικοοικονομικούς παράγοντες που αφορούν την οικογένεια, στατιστικά 
σημαντική θετική επίδραση στη γυναικεία απασχόληση μετά το γάμο φαίνε
ται ότι ασκούν το ευκαιριακό κόστος των γυναικών, το επίπεδο εκπαίδευσής 
τους και η διάρκεια της απασχόλησής τους πριν από το γάμο, ενώ ο αριθμός 
των ιδιόκτητων δωματίων του νοικοκυριού ασκεί στατιστικά σημαντική αρ
νητική επίδραση (Symeonidou, 1988).

Τέλος, ο ρόλος των γυναικών ως προς τη λήψη αποφάσεων μέσα στην 
οικογένεια είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τη 
σχέση επαγγελματικής απασχόλησης - γονιμότητας. Συχνά όταν μια σύζυ
γος εργάζεται και συμβάλλει στο οικογενειακό εισόδημα, είναι σημαντικότε
ρη η συμμετοχή της στη λήψη αποφάσεων μέσα στην οικογένεια, συμπερι
λαμβανομένων και των αποφάσεων για την απόκτηση παιδιών. Γι’ αυτό, ό
ταν η γυναίκα έχει «λόγο» στις οικογενειακές υποθέσεις, ο αριθμός των παι
διών δεν υπερβαίνει τον αριθμό που αυτή επιθυμεί (Weller, 1968a).

Μπορεί επομένως να προβλέψει κανείς ότι η αύξηση της συμμετοχής 
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό σε μια κοινωνία θα επιδρά στις στάσεις 
των γυναικών για τους ρόλους τους. Η οικονομική συμβολή τους και το εν
διαφέρον που έχουν οι ίδιες για την εργασία τους θα αποκτούν συνεχώς αυ
ξανόμενη βαρύτητα ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συμμετοχή 
τους στο εργατικό δυναμικό, υπερβαίνοντας τους κοινωνικούς ανασταλτι
κούς παράγοντες (Hollerbach, 1980). Επιπλέον, η σταδιακή μεταβολή στις 
αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων (π.χ. αυξανόμενη συμμε
τοχή των ανδρών στη φύλαξη των παιδιών) αλλά και οι αυξανόμενες κοινω
νικές παροχές (π.χ. παιδικοί σταθμοί), πιθανόν να οδηγήσουν στη σταδιακή 
εξάλειψη της αρνητικής συσχέτισης μεταξύ γονιμότητας και απασχόλησης 
των γυναικών (Ni Bhrolchain, 1980). Βασικό ρόλο στην εξάλειψη της σχέσης 
αυτής πιστεύεται ότι θα παίξουν επίσης οι μεταβολές που συντελούνται στον 
τομέα της εργασίας λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης (π.χ. μείωση ωραρίων 
εργασίας, δυνατότητα απασχόλησης στο σπίτι κλπ.).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η γυναίκα το ρόλο της ως εργαζόμενης, καθώς 
και ο τρόπος που λειτουργεί μέσα στο ρόλο αυτό, επιδρά άμεσα τόσο στην 
αντίληψή της για το ρόλο της μητρότητας όσο και στον αριθμό των παιδιών 
που αποκτά. Για την προσέγγιση αυτή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες υπο
θέσεις: Η υπόθεση της υπογονιμότητας, η υπόθεση της προηγούμενης έργα-
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σιακής εμπειρίας και η υπόθεση της ικανοποίησης—κινήτρων—ενδιαφέρον
τος για την εργασία (Kupinsky, 1977). Η υπόθεση της υπογονιμότητας υπο
στηρίζει ότι όσες γυναίκες έχουν προβλήματα στειρότητας ή μειωμένης γονι
μότητας είναι πιο πιθανό να εργάζονται, εφόσον οι δεσμεύσεις από τα παιδιά 
περιορίζονται ή είναι ανύπαρκτες και ότι το γεγονός αυτό προκαλεί την αρ
νητική σχέση μεταξύ επαγγελματικής απασχόλησης και γονιμότητας (Kupin
sky, 1977). Μερικές μελέτες έδειξαν ότι ο λόγος που παρατηρείται χαμηλότε
ρος αριθμός γεννήσεων ανάμεσα στις εργαζόμενες γυναίκες είναι η βιολογι
κή τους υπογονιμότητα (Britton και Langford, 1976· Freedman, Whelpton 
και Campbell, 1959a· Ware, 1976· Whelpton, Cambell και Patterson, 1966). 
Αφετέρου άλλες μελέτες, ελέγχοντας τον παράγοντα της βιολογικής γονιμό
τητας, υποστηρίζουν ότι η αρνητική σχέση της επαγγελματικής απασχόλη
σης των γυναικών και της γονιμότητας παρουσιάζεται και όταν αναλύονται 
μόνο γόνιμα ζευγάρια (Hass, 1971· Kupinsku, 1971· Symeonidou, 1988· Wel
ler, 1967). Επομένως, στις παραπάνω περιπτώσεις η αρνητική σχέση που 
παρατηρείται μεταξύ επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών και γονι
μότητας μπορεί να αποδοθεί στον εθελοντικό περιορισμό της γονιμότητας, ο 
οποίος πραγματοποιείται με τη χρήση αντισύλληψης. Ο Kupinsky (1977) 
επισημαίνει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες επηρεάζονται από τις στάσεις του 
περιβάλλοντος που ευνοεί το μικρότερο μέγεθος οικογένειας και είναι πιο πι
θανό να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερες μεθόδους αν
τισύλληψης από τις μη εργαζόμενες (π.χ. Britton και Langford, 1976- 
Freedman, Baumert και Boite, 1959b· Mydral και Klein, 1956· Safilios- 
Rothschild, 1970).

Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να αναφερθούν οι παράγοντες που συνδέονται 
με τη μειωμένη γονιμότητα των εργαζόμενων γυναικών. Εξετάζοντας πρώτα 
την άποψη της εργασιακής εμπειρίας των γυναικών διαπιστώνεται ότι όσο 
μεγαλύτερη είναι η εργασιακή εμπειρία μετά το γάμο τόσο μεγαλύτερη είναι 
η αφοσίωση της γυναίκας στο ρόλο της εργαζόμενης (Sobol, 1973) και τόσο 
πιο ριζοσπαστικές είναι οι στάσεις της για τους ρόλους των δύο φύλων 
(Kupinsky, 1977). Η έννοια της αφοσίωσης στην εργασία δείχνει την ένταση 
της ικανοποίησης από την απασχόληση σε σύγκριση με την ικανοποίηση 
από μόνη την ύπαρξη των παιδιών (Hollerbach, 1980). Επιπλέον η εργασια
κή εμπειρία συνδέεται με την έγκαιρη και αποτελεσματική χρήση μεθόδων 
ελέγχου των γεννήσεων (Freedman, Baumert και Boite, 1959). Ως αποτέλε
σμα των παραπάνω παραγόντων συχνά παρατηρείται αρνητική σχέση μεταξύ 
εργασιακής εμπειρίας και γονιμότητας (π.χ. Freedman και Coombs, 1966- 
Jensen, 1986· Mason, 1974· Namboodiri, 1964· Symeonidou, 1988· Weller, 
1967). Η εργασιακή εμπειρία συνδέεται επίσης με τα επαγγελματικά σχέδια 
και την αναμενόμενη γονιμότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των γυναι



ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 147

κών και όσο μεγαλύτερες οι γνώσεις τους και η εμπειρία τους στην απασχό
ληση τόσο εντονότερη είναι η παρατηρούμενη αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
επαγγελματικών σχεδίων και αναμενόμενης γονιμότητας (Υπόθεση εκμάθη
σης) (Stolzenberg και Waite, 1977).

Ο Weller (1967) θεωρεί ότι η εργασιακή εμπειρία, όπως αναφέρεται στα 
παραπάνω, συσχετίζεται έντονα με τη διάρκεια του γάμου. Για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιεί το «δείκτη εργασίας» (δηλαδή τη διάρκεια της επαγγελματικής 
απασχόλησης των γυναικών σε αναλογία με τη διάρκεια του γάμου) ως ένα 
καλύτερο μέτρο της επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών. Ο Kupin- 
sky (1971) χρησιμοποίησε το δείκτη του Weller ως γενικό μέτρο για το ενδια
φέρον των γυναικών για την εργασία τους. Ο δείκτης εργασίας, σύμφωνα με 
ορισμένους ερευνητές, συνδέεται αρνητικά με τη γονιμότητα (Groat κ.ά., 
1976· Kupinsky, 1971· Symeonidou, 1988· Terry, 1974). Όμως ο δείκτης αυ
τός έχει το μειονέκτημα ότι δεν υπολογίζει την παρουσία των παιδιών ως 
ανασταλτικό παράγοντα στη γυναικεία απασχόληση. Ο Mason (1974) προ
τείνει ως μέτρο της αφοσίωσης στην εργασία έναν βελτιωμένο δείκτη, δηλα
δή την αναλογία της έγγαμης ζωής στο εργατικό δυναμικό όταν δεν υπήρχαν 
παιδιά κάτω των 6 ετών, και καταλήγει ότι η σχέση μεταξύ της γονιμότητας 
και της απασχόλησης έχει μορφή U2. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Kupinsky 
(1977) ούτε ο δείκτης του Weller (1967) ούτε εκείνος του Mason 1974) μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαπίστωση της αιτιακής σχέσης μεταξύ 
της επαγγελματικής απασχόλησης και της γονιμότητας. Αναφορικά με το 
πρόβλημα της ερμηνείας της παραπάνω σχέσης, που εξετάζεται στο επόμενο 
μέρος, η Ni Bhrolchain (1980) τονίζει ότι «η ύπαρξη αιτιακής σχέσης είναι 
δυνατό να διερευνηθεί είτε με τον απλό αριθμό είτε με μια αναλογία των ετών 
εργασίας α) πριν από τη γέννηση του πρώτου παιδιού, β) όταν το παιδί είναι 
κάτω από μια δεδομένη ηλικία και γ) όταν το νεότερο παιδί είναι πάνω από 
μια δεδομένη ηλικία».

Οι παράγοντες οι οποίοι ελκύουν και συγκρατούν τις παντρεμένες γυ
ναίκες στο εργατικό δυναμικό εμπίπτουν στην υπόθεση της ικανοποίησης 
—κινήτρων— ενδιαφέροντος για την εργασία. Έχει επανειλημμένα τονιστεί 
ότι όχι μόνο η εργασία αυτή καθ’ εαυτήν, αλλά και η ικανοποίηση και η αν
ταμοιβή από την εργασία και η αφοσίωση στο ρόλο της εργασίας οδηγούν σε 
μειωμένη γονιμότητα (π.χ. Fortney, 1972· Preston, 1971· Whelpton κ.ά., 
1966· Wolfe, 1975). Η ερμηνεία που δίνεται είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες 
κατέχουν υψηλή θέση στο επάγγελμά τους, όπως π.χ. οι υπάλληλοι γρα

2. Όταν η μητέρα έχει εργαστεί για σχετικά μικρό ή μεγάλο μέρος της έγγαμης ζωής της, 
ο αριθμός των παιδιών που αποκτά είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τις ενδιάμεσες περιπτώ
σεις.
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φείου, έχουν υψηλότερο ευκαιριακό κόστος, θεωρούνται περισσότερο προσα
νατολισμένες στην εργασία, έχουν εργοδότες που είναι πιο απρόθυμοι να πα
ρέχουν άδειες μητρότητας και γενικά συναντούν περισσότερα εμπόδια στη 
διακοπή της επαγγελματικής τους απασχόλησης για τη γέννηση παιδιών, σε 
σύγκριση με τις γυναίκες με χαμηλή θέση και χαμηλή αμοιβή από την εργα
σία τους. Επίσης είναι πιθανότερο να επιτυγχάνουν καλύτερα στον οικογε
νειακό τους προγραμματισμό ώστε να περιορίζουν τις γεννήσεις τους στον 
αριθμό που αυτές επιθυμούν (Kupinsky, 1977).

Επίσης ερευνήθηκε η σχέση μεταξύ των στάσεων των γυναικών ως 
προς το ρόλο τους στην εργασία και στη μητρότητα. Σε γενικές γραμμές δια
πιστώθηκε ότι οι γυναίκες οι οποίες εργάζονται για άλλους λόγους εκτός από 
οικονομικούς, τείνουν να έχουν μεγαλύτερη αφοσίωση στην εργασία τους 
και κατά συνέπεια χαμηλότερη γονιμότητα από εκείνες που εργάζονται για 
οικονομικούς λόγους (Kupinsky, 1971· Symeonidou, 1988· Tien, 1967). Άλ
λοι παράγοντες που έχουν σχέση με αυξημένη αφοσίωση στο ρόλο της εργα
ζόμενης είναι οι επαγγελματικές προοπτικές, η συνεχής απασχόληση και η 
εργασία με πλήρες ωράριο. Οι παράγοντες αυτοί, καθώς και άλλοι, χρησιμο
ποιήθηκαν για τη δημιουργία διαφόρων δεικτών αφοσίωσης στην εργασία 
(Kupinsky, 1977). Έχει βρεθεί από πολλούς ερευνητές, με μόνη εξαίρεση τον 
Mason (1974), ότι οι δείκτες αυτοί συνδέονται αρνητικά με τη γονιμότητα. Η 
καμπυλόγραμμη σχέση που παρατηρείται από τον Mason οφείλεται σε μεθο
δολογικά προβλήματα στην ανάλυση των δεδομένων (Kupinsky, 1977).

Αναφορικά με τη χρονική κατανομή των γεννήσεων, σε σχέση με το 
ιστορικό της επαγγελματικής απασχόλησης της γυναίκας, μερικοί ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες που είναι περισσότερο προσανατολισμένες 
προς το ρόλο της εργαζόμενης παρουσιάζουν μικρότερα χρονικά διαστήματα 
μεταξύ των γεννήσεων (Keylitz, 1977, 1980· Deville 1977a, 1977b). Σ’ αυτή 
την περίπτωση η συντόμευση της περιόδου τεκνοποίησης μπορεί να ερμη
νευτεί ως διευκόλυνση για την επιστροφή της γυναίκας στο εργατικό δυναμι
κό. Άλλοι διαπίστωσαν ότι η επαγγελματική απασχόληση των γυναικών 
συσχετίζεται με μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των γεννήσεων (Ni Bhrol- 
chain, 1986- Symeonidou, 1988). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η σχέση λειτουρ
γεί και προς τις δύο κατευθύνσεις (Ni Bhrolchain, 1985).

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ

Η βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε μέχρι τώρα σχετικά με την ύπαρξη στις 
πιο πολλές περιπτώσεις αντίστροφης σχέσης μεταξύ της επαγγελματικής
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απασχόλησης των γυναικών και της γονιμότητας, δεν δίνει πληροφορίες ως 
προς την κατεύθυνση της σχέσης αυτής. Οι θεωρητικές συζητήσεις δεν συμ
φωνούν στο αν θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επαγγελματική 
απασχόληση ή στη γονιμότητα. Υπάρχουν καταρχήν τέσσερις περιπτώσεις 
ερμηνείας της σύνδεσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών:

α) Η γονιμότητα επηρεάζει τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό, δηλαδή οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη ευκαιρία να ερ
γαστούν ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειάς τους.

β) Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό επηρεάζει τη γο
νιμότητα, δηλαδή οι γυναίκες επειδή εργάζονται, περιορίζουν το μέγεθος της 
οικογένειάς τους.

γ) Υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ γονιμότητας και επαγγελματικής 
απασχόλησης.

δ) Η σχέση μεταξύ γονιμότητας και συμμετοχής των γυναικών στο ερ
γατικό δυναμικό είναι «νόθος» και προκαλείται από άλλους παράγοντες που 
επιδρούν τόσο στην επαγγελματική απασχόληση όσο και στη γονιμότητα.

Εμπειρικές μελέτες διαπίστωσαν την ύπαρξη και των τεσσάρων παρα
πάνω τρόπων διασύνδεσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ορισμένοι ερευνη
τές υποστηρίζουν ότι η απασχόληση αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή 
(Bowen και Finegan, 1969· Desplanques, 1985· Desplanques και Saboulin, 
1986· Sweet, 1970, 1971, 1973). Η ηλικία και ο αριθμός των παιδιών φαίνε
ται ότι είναι σ’ αυτή την περίπτωση οι σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγον
τες της γυναικείας απασχόλησης. Επιπλέον άλλοι επιστήμονες, ερευνώντας 
για την πιθανή αλληλεξάρτηση των δύο μεταβλητών, συμπεραίνουν ότι δεν 
υπάρχει αμοιβαία σχέση: η γονιμότητα επηρεάζει την επαγγελματική 
απασχόληση αλλά η σχέση δεν λειτουργεί αντίστροφα (Fleisher και Rhodes, 
1979· Hoffman, 1985· Hout, 1978· Kyriazis και Henripin, 1982- Shultz, 
1978· Smith-Lovin και Tickamyer, 1978).

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γονιμότητα αποτελεί την εξαρτη
μένη μεταβλητή (Boyer κ.ά., 1979· Bumpass και Westoff, 1970· Lery, 1984- 
Ryder και Westoff, 1971· Symeonidou, 1988· Whelpton κ.ά., 1966). Σ’ αυτή 
την περίπτωση μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι η επαγγελματική 
απασχόληση των γυναικών επηρεάζει τη γονιμότητα και ότι ο ρόλος της ερ
γαζόμενης επιδρά με τρόπο ώστε όσες γυναίκες εργάζονται να έχουν χαμη
λότερη γονιμότητα απ’ όσες δεν εργάζονται. Η τρίτη περίπτωση υποδηλώνει 
ότι η επαγγελματική απασχόληση της γυναίκας και η γονιμότητα είναι αλλη- 
λένδετες: ενώ οι εργαζόμενες γυναίκες έχουν λιγότερα παιδιά, συγχρόνως το 
ίδιο το γεγονός της ύπαρξης μικρότερης οικογένειας τους επιτρέπει να εργά
ζονται (Stycos και Weller, 1967). Σ’ αυτή την περίπτωση, η ερώτηση που 
πρέπει να απαντηθεί είναι: προς ποια κατεύθυνση είναι αυτή η σχέση ισχυρό
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τερη, από την επαγγελματική απασχόληση προς τη γονιμότητα ή το αντί
στροφο; Μερικά εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η ισχυρότερη κατεύ
θυνση είναι από τη γονιμότητα προς την επαγγελματική απασχόληση (Felm- 
lee, 1986, Klitzing κ.ά., 1987· Mott, 1972· Rosenzweig, 1976). Άλλα αποτε
λέσματα φανερώνουν ότι η κυρίαρχη οδός είναι από την επαγγελματική 
απασχόληση προς τη γονιμότητα (Engracia, 1981· Salvini, 1985· Stolzenberg 
και Waite, 1977· Waite και Stolzenberg, 1976). Μια τέταρτη περίπτωση είναι 
ότι η σχέση που παρατηρείται μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι νόθος και τό
σο η γέννηση παιδιών όσο και η εργασία καθορίζονται από άλλες κοινές με
ταβλητές (Mincer, 1963· Terry, 1975· Van Loo και Bagozzi, 1984). Στην 
ερώτηση πότε εμφανίζονται οι προτιμήσεις και πότε παίρνονται ot αποφάσεις 
για επαγγελματική απασχόληση και τεκνοποίηση μερικοί ερευνητές απαν
τούν ότι υπάρχει αλληλουχία των γεγονότων (δυναμική προσέγγιση) κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής των γυναικών και ότι για τη λήψη μιας απόφα
σης επιδρούν τόσο η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία όσο και οι μέχρι τη 
στιγμή εκείνη γεννήσεις. Άλλοι συμπεραίνουν ότι οι αποφάσεις για την 
επαγγελματική απασχόληση και τη γονιμότητα λαμβάνονται είτε πριν από το 
γάμο (Blake, 1970· Mason, 1974) είτε την εποχή του γάμου (Tien, 1967). Ο 
Cramer (1980), πρώτος έδωσε έμφαση στα μεθοδολογικά προβλήματα που 
εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείται δυναμική εξίσωση «μοντέλων» (υποδειγ
μάτων), για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γονιμότητας και επαγγελματι
κής απασχόλησης, ενώ συγχρόνως τόνισε την ανάγκη της υιοθέτησης μιας 
δυναμικής προσέγγισης. Ενώ γενικά αναγνωρίζεται συνεχώς περισσότερο η 
ανάγκη προσέγγισης του θέματος από δυναμική παρά από στατική σκοπιά, 
επισημαίνονται επίσης τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν ό
ταν τα υποδείγματα για την ανάλυση της γονιμότητας χρησιμοποιούν στοι
χεία για τις γεννήσεις σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής αντί του συνολι
κού αριθμού (Willis, 1987).

Η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη αιτιακής σχέσης μεταξύ της γονιμότη
τας και της απασχόλησης των γυναικών χρησιμοποιήθηκε για την εξακρίβω 
ση της ύπαρξης ή μη ασυμβατότητας μεταξύ των ρόλων της μητρότητας και 
της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια 
Πρωτευούσης (για αναλυτική παρουσίαση του θέματος βλ. Symeonidou, 
1988· Magdalinos, Symeonidou, υπό δημοσίευση).3 Με βασική υπόθεση ότι η 
γονιμότητα και η απασχόληση προσδιορίζονται ταυτόχρονα, ενώ οι στάσεις 
των γυναικών για τους ρόλους των δύο φύλων λειτουργούν ως ενδιάμεση

3. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα του ΕΚΚΕ «Κοινωνικοοικονομικοί προσδιο- 
ριστικοί παράγοντες της γονιμότητας στην Ελλάδα», που πραγματοποιήθηκε από ομάδα έρευ
νας με υπεύθυνη τη γράφουσα.
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μεταβλητή, προκύπτει ότι η γυναικεία απασχόληση ασκεί στατιστικά σημαν
τική αρνητική επίδραση στη γονιμότητα τόσο άμεση όσο και έμμεση, μέσω 
της μεταβλητής των στάσεων των γυναικών για τους ρόλους των δύο φύ
λων, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση της γονι
μότητας στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Το αποτέλε
σμα αυτό δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, κυρίως στις 
ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τα οποία η γονιμότητα επιδρά στη γυναι
κεία απασχόληση. Το διαφορετικό αυτό αποτέλεσμα μπορεί να εξηγηθεί από 
το γεγονός ότι, όπως έχει προκύψει από την έρευνα, οι γυναίκες στην Ελλά
δα συνηθίζουν είτε να εργάζονται συνέχεια μετά το γάμο ή να σταματούν και 
να μην επανεντάσσονται στο εργατικό δυναμικό.4

Ένα άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ότι οι στάσεις για 
τους ρόλους των δύο φύλων επιδρούν θετικά στη γονιμότητα. Οι γυναίκες με 
πιο ριζοσπαστικές στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων τείνουν να απο
κτούν περισσότερα παιδιά, ενώ οι γυναίκες με πιο παραδοσιακές αντιλήψεις 
δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις ευθύνες που συνδέονται με τη γέννηση των 
παιδιών και μετά την απόκτηση ενός ή δύο παιδιών είναι πιθανόν να αισθά
νονται αδυναμία να ανταποκριθούν στις σύμφωνα με τα πιο παραδοσιακά 
πρότυπα προσδοκίες τους για την ανατροφή τους. Επιπλέον, οι γυναίκες αυ
τές δυσκολότερα ζητούν τη βοήθεια του συζύγου ή χρησιμοποιούν τις διευ
κολύνσεις που υπάρχουν για τη φύλαξη των παιδιών. Επομένως, στην προ
σπάθεια ερμηνείας της γονιμότητας η μεταβολή των στάσεων για τους ρό
λους των δύο φύλων λειτουργεί ως μία μεταβλητή κόστους που συνδέεται 
αρνητικά με την εργασία που απαιτείται για τη φροντίδα των παιδιών, στις 
περιπτώσεις που η γυναίκα επιθυμεί να εκπληρώσει τις σύμφωνα με τα πρό
τυπά της προσδοκίες της.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η επαγγελματική απασχόληση 
των γυναικών έχει σημαντική σχέση με τη συμπεριφορά τους ως προς την 
τεκνοποίηση.

Κατά κανόνα η σχέση μεταξύ της γονιμότητας και της γυναικείας 
απασχόλησης είναι αρνητική, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου 
υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των ρόλων της μητρότητας και της γυναι
κείας απασχόλησης. Η παρατηρούμενη αρνητική σχέση μεταξύ των δύο με
ταβλητών είναι εντονότερη ανάμεσα στις εργαζόμενες γυναίκες με ριζοσπα
στικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, όσες έχουν ενδιαφέρον

4. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στην ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας 
στην Ελλάδα (π.χ. μη ύπαρξη μερικής απασχόλησης, μη ύπαρξη εκτεταμένης άδειας για λό
γους μητρότητας, κλπ.), η οποία συνεπάγεται υψηλό κόστος σε περίπτωση που οι γυναίκες 
σταματήσουν την εργασία τους, και στη συνέχεια προσπαθήσουν να επανενταχθούν στο εργα
τικό δυναμικό.
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για την εργασία τους και όσες έχουν σχετικά υψηλό ευκαιριακό κόστος.
Η απόφαση μιας γυναίκας να εργαστεί είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ

πλοκης διαδικασίας που έχει σχέση με κρίσεις αξιών και στάσεων όσον αφο
ρά το ευκαιριακό της κόστος, τη συμβατότητα μεταξύ οικογενειακών και μη 
ρόλων της στάσης της για τους ρόλους των δύο φύλων και την αφοσίωσή 
της στην εργασία. Όσο υψηλότερο είναι το ευκαιριακό κόστος, όσο περισσό
τερο συμβιβάζονται οι ρόλοι της μητέρας και της εργαζόμενης, όσο πιο ριζο
σπαστικές είναι οι αντιλήψεις των γυναικών για τους ρόλους των δύο φύλων 
και όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός αφοσίωσής τους στην εργασία, τόσο πι
θανότερο είναι να εργάζονται ή να επιθυμούν να εργαστούν.

Οι αιτιακές σχέσεις μεταξύ γονιμότητας και επαγγελματικής απασχόλη
σης των γυναικών είναι δυνατόν να λειτουργούν και προς τις δύο κατευθύν
σεις: δηλαδή τόσο από τη γονιμότητα στην επαγγελματική απασχόληση όσο 
και από την απασχόληση στη γονιμότητα. Επιπλέον οι δύο μεταβλητές μπο
ρεί να αλληλοσυσχετίζονται ή η σχέση να είναι νόθος. Αν οι δύο μεταβλητές 
αλληλοσυσχετίζονται, το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο αυτό συμβαίνει 
μπορεί να είναι: πριν από το γάμο, την εποχή του γάμου, ή ακόμα η επαγγελ
ματική απασχόληση και η γονιμότητα να αλληλοεπηρεάζονται διαδοχικά.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας του ΕΚΚΕ «Κοινωνικοοικονομικοί 
προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας στην Ελλάδα», η σχέση μεταξύ 
των δύο μεταβλητών φαίνεται να λειτουργεί, τουλάχιστον στην Περιφέρεια 
της Πρωτεύουσας, μόνο προς μια κατεύθυνση, δηλαδή από την απασχόληση 
στη γονιμότητα. Η γυναικεία απασχόληση ασκεί στατιστικά σημαντική αρ
νητική επίδραση στον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες, τόσο 
άμεσα όσο και έμμεσα, μέσω των στάσεων των ίδιων των γυναικών για τους 
ρόλους των δύο φύλων, ενώ δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική επίδρα
ση της γονιμότητας στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό.

Τέλος, με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο αυτό, μπορεί γενικά 
να ειπωθεί ότι η σχέση μεταξύ της γονιμότητας και της γυναικείας απασχό
λησης στις ανεπτυγμένες χώρες θα τείνει σταδιακά να εξαλειφθεί, λόγω της 
μεταβολής των στάσεων του πληθυσμού για τους ρόλους των δύο φύλων, σε 
συνδυασμό με τις αυξανόμενες κοινωνικές παροχές για τα παιδιά, και κυρίως 
τις συντελούμενες, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, μεταβολές στον το
μέα της εργασίας.
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