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  دهیچک

خـانوار در بـین زنـان شـاغل و      مقاله حاضر در نظر دارد این مساله را به پرسش بگذارد که چه تفاوتی بین بعد        :مقدمه
خانه دار شهر ایالم وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا با استفاده از دستگاه نظري مشتمل بر نظریات انتخـاب عقالنـی،       

   .هزینه و سود به تبیین نظري مساله مبادرت شده آن گاه ادعاهاي نظري به محک آزمون تجربی گذاشته شده است
 تمـام  شـامل ) شاغل(آزمایشی گروه براي آماري و جامعه دو گروهی آزمایشی از نوع تحقیق روش :ها و روش مواد

  که.باشد می 1392 در سال  دار شهر ایالمزنان خانه شاهد کلیه گروه و ایالم شهرستان علوم پزشکی در دانشگاه شاغل زنان
 خوشه  گیرينمونه از روش) دار خانه( در گروه شاهدو سیستماتیک تصادفی گیرينمونه  از روش با استفاده آزمایشی در گروه

 سـپس . گردیـد  تعیـین  از هـر دو گـروه   ينفـر  500 نمونه اي کوکران فرمول و بر مبناي شده استفاده اي چند مرحله  ایی
  .شد آوريجمع  از پرسش نامه استفاده مورد نظر با اطالعات

فرزنـدان،   جـنس  نوع ،شاغل زنان شغلی سابقه متغیرهاي بین نشان داد که تحقیق  هاي یافته:پژوهش هاي یافته
. بعد خانوار تفاوت وجـود داشـت   و  دارو خانه شاغل زنان  دار، تحصیالتو خانه شاغل زنان زنان شاغل، سن اشتغال وضعیت
با زن شاغل کمتـر از   یعنی بعد خانوار در بین خانوارهاي .نداشت و بعد خانوار تفاوت وجود شاغل زنان شغل نوع متغیر اما بین

  .خانوارهاي با زن خانه دار است ولی نوع شغل تاثیري در کاهش یا افزایش بعد خانوار ندارد
 مـی تـوان   در نظر بگیریم از جامعه اعظمی بخش را به عنوان شاغل زنان جمعیت  چنان چه:گیري و نتیجه بحث

 بر .باشنددار برخوردار می  خانه زنان گروه به نسبت ر کمترياز بعد خانوا می شود افزوده بر تعداد آنان که حال در عین گفت
مبناي این نتیجه، چنان چه در آینده سیاست هاي جمعیتی کشور بر کاهش جمعیت کشور متمرکز شود، گسترش بازار اشتغال 

نـدآوري،  براي زنان ضروري است در غیر این صورت حمایت هاي مادي و رفاهی براي زنـان شـاغل بـه منظـور تـامین فرز                  
  .اجتناب ناپذیر است
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مقدمه
 اقتصادي اجتماعی واحدهاي در  جامعهافراد یتاکثر
 زیست هم گرد است معروف خانوار نام به که یبیولوژیک

 این به که هستند افراد از شماري داراي خانوارها. کنند می
 می شروع نفر یک از بعد این گویند می خانوار بعد شمار
  )1(.برسد است ممکن نیز بیشتر و نفر ده تا و شود

 خارج هاي فعالیت و ایران در زنان روزافزون اشتغال
 و فشار شغلی با داري خانه بار بر عالوه نوارخا چارچوب از

 حاضر پژوهش. تبعات فراوان در بعد خانوار نیز همراه است
 شهر دار خانه و شاغل زنان بین در خانوار بعد بررسی به

 چه که: است سوال این  پاسخ بهپی در و پردازد می ایالم
 در دارد؟ وجود مربوطه گروه دو در  خانواربعد بین تفاوتی

 حوزه در گرفته انجام نظري مطالعات مرور به ابتدا اسخپ
 دیدگاه از خصوصه ب مرتبط هاي حوزه و شناسی جمعیت
 رجوع با سپس شده پرداخته سود هزینه و عقالنی انتخاب

 رویکرد و شناسایی مختلف ابعاد موجود، تجربی منابع به
 ینتدو به و انتخاب بررسی، مورد جامعه با متناسب نظري

 .پردازد می فرضیات
 باید تجربی منابع مرور از حاصل نتایج بندي جمع در

 ها، مولفه با خانوار بعدها   در اغلب پژوهشکه گفت
 سنجش مورد متفاوتی بسیار مفروضات و ها شاخص

 ها آن از حاصل نتایج مقایسه که طوريه ب اند، قرارگرفته
 رغم علی. است مشکل واحد یا معیار ابزار نبود دلیل به

ها، فقیر  مبناي نظري پژوهش زمینه این در نسبی، توفیق
 در و دارند توصیفی خصلتی تجربی منابع اغلبو  بوده
 به توصیف بر عالوه که است شده سعی اندکی بسیار تعداد

  .شود پرداخته هم خانوار بعد تحلیل
ها اشتغال و بعد خانوار  با این حال مطالعاتی که در آن

 صورت کامالًه که ب  اینرد یایا وجود ندابررسی شود 
یا در حوزه هاي و فرعی و براي مقاصد دیگر انجام شده 

ل خاص خود بوده و ئدیگري صورت گرفته و به دنبال مسا
هاي مراه متغیره اجتماعی به-به ارتباط عوامل اقتصادي

  .عمل نیامده استه جمعیت شناسی توجه کافی ب
 صدد در صه براي رفع این نقیحاضر پژوهش رو از این

 و شاغل زنان بین در خانوار بعد مقایسه رابطه به دستیابی
  .باشد می ایالم شهر دار خانه
 موضوع به خاصی دیدگاه از نظران صاحب از یک هر     

 حال، این با. کنند می تبیین را آن تحوالت و نگریسته
 نمی اجتماعی، دنیاي پیچیدگی به توجه با که است بدیهی

 رفتارهاي و دانست کامل و جامع ار خاصی نظریه توان
  )2(.نگریست خاص نظریه آن منظر از صرفاً را افراد

 تشریح جیمزکلمن توسط بار اولین: یعقالن انتخاب هینظر
 است افراد از اي مجموعه جامعه نظریه، این اساس بر. شد
 به معطوف عقالنی کنش این. دارند عقالنی کنش که

به +فردي نفع+اراده(ابزاري عقالنیت بر مبتنی و هدف
 و مختار آگاه، افراد این بر بنا. است) سود رساندن حداکثر
 هستند خود سود افزایش دنبال به شرایطی هر در هدفمند

 و سود متضمن که زنند می هایی انتخاب به دست و
  )3(.باشد بیشتري منفعت
 کرد بیان صورت این به توان می را عقالنیت قضیه      

 بر را عملی آن جایگزینی قابل عمل دو میان از فرد که
 نتیجه ارزش ضرب حاصل انتخاب زمان در که گزیندمی
 نشان را بیشتري مقدار اش نتیجه کسب احتمال در آن

 به را خود نظر مورد بهره انتخاب این با شخص. دهد
  .رساندمی حداکثر

 فرزندزایی بخواهند اگر دانند می خوبی به شاغل زنان
 هاي هزینه متحمل باشند داشته یتیپرجمع خانوار و زیاد

 باالتر ها آن شغلی موقعیت چه هر که شوند می فراوانی
 که زنی فرضاً. شود می بیشتر و بیشتر هزینه این باشد،
 بایستی است متخصص پزشک یا و دارد مدیریتی پست

 به حتی کند شغلش صرف را روز شبانه ساعات شتریب
 رسیدگی منزل ارهايک و شخصی امور به تواند نمی خوبی

 داشتن با تواند می شغلی هاي درگیري این بر بنا. کند
 .باشد داشته منافات جمعیت پر خانوادهایی

 موفقیـت  تـاثیر  مبادله، نظریه اساس بر: مبادله هینظر
ـ  را احتمال این پاداش، کسب در ملک عی آمیز  وجـود ه ب
. کنـد  تکـرار  آینـده  در هـم  بـاز  را آن شخص که آورد می

 هر: گویدمی) تنبیه و تشویق(ارزش قضیه در مبادله ظریهن
 بـه  باشـد  تر ارزش با او براي شخصی عملی نتیجه اندازه
 عمـل  آن انجـام  تدارك به نسبت وي عالقه اندازه همان
 یـا  باشـد  مثبـت  اسـت  ممکن ارزش تغییر. شود می بیشتر
 مثبـت  نتیجـه  او بـراي  که را شخص اعمال نتایج منفی،
 مـی  تنبیه هستند منفی که را اعمالی نتایج و پاداش دارند
  )4(.نامند

 چـون  هـم  را فرزنـدان  توسـعه  حـال  در هـاي کشور
 مـی  نظر در اقتصادي هاي دارایی ا ییه ايسرما کاالهاي

 در فرزنـدان  اقتـصادي  منافع دریافت منتظر والدین. گیرند
  .هستند آینده

 بیمـاري  ناقـل  شوهر و زن یک اگر دیدگاه این بر بنا
 یـا  و مکانی اقتصادي، -اجتماعی موقعیت هر در تاالسمی

 کشور یک در روستایی، ا یشهري دار، خانه یا شاغل(زمانی
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 در اگر حتی و باشد) مانده عقب کشور یک در یا و پیشرفته
 باشـند  کـرده  مجسم را پرفرزندي خانواده خودشان ذهن
 بیمـاري  بـه  فرزندانشان باروري، درصورت فهمیدند وقتی
 بـر  قاطعی تصمیم مسلماً شد خواهند مبتال ماژور سمیتاال
 هـر . گرفـت  خواهند کم بسیار فرزندزایی یا و باروري عدم
 ایـن  بـه  خانوار بعد تعیین در زن اشتغال مسئله تاثیر چند

 انـدازد،  نمـی  خطر به را خانواده سالمت و باشد نمی اندازه
 و فرزنـد  منفـی  و مثبت هاي ارزش طریق از آن تاثیر ولی

 از که این مگر. است حتمی بسیار اجتماعیي متغیرها دیگر
 تشویقی راهکارهاي دیگر و دولتی خدمات افزایش طریق
 نظریـه  مجموع در ولی. نمود کم) زنان اشتغال(را آن تاثیر

 تحقیـق  ایـن  در ها آن همه که دارد قضیه چندین مبادله
  .رندگی قرار نظري مبناي تواند نمی این بر بنا ندارند کاربرد

 که اعمالی از برخی در این نظریه: سود-نهیهز نظریه
 هم طوره ب ضرورتاً. آورند می ارمغان به پاداش انسان براي
  )4(.نمایند می مجازات متحمل را وي زمان
 در(کنـد  می زایمان که شاغل زن یک: مثال عنوانه ب

 که. بیند می بیشتري يها سختی) دار خانه زن با مقایسه
 او انگیزه بعدي هاي حاملگی در تواند می ریهنظ این طبق

  .دهد کاهش را
 آورد می دسته ب عمل یک از فرد که پاداشی اضافه

 عمل آن خالص پاداش یا سود عمل، آن هزینه به نسبت
 توسط عمل تکرار افزایش سبب پاداش چون. نامند می
 شود می محسوب مجازات یک واقع در که هزینه و فرد

  )3(.گردد می آن کاهش سبب
   و سنتی هاي خانواده مبحث این در نمونه بهترین

 بیمه نداشتن مختلف دالیل به که هستند کشاورزي
ه ب و اشتغال پیري، هايروز برايپرستار  اجتماعی، تامین

 خانه، کارهاي در کودکی اوایل همان در فرزندان کارگیري
 دسترس در از جداي...(و خانوار از دفاع ها، دام چراي
 از و) اقتصادي-فرهنگی فقر و بهداشتی هاي برنامه نبودن

 براي را خود عزم فرزندان، بودن هزینه کم طرف آن
 که صورتی در. نمایند می جزم تر بزرگ خانوار بعد داشتن
 به چنانی آن نیاز بودن، تامین دلیل به آگاه هاي خانواده
 پیشرفت براي مزاحمی عنوانه ب حتی و نداشته، فرزندان

 که. گردند می تلقی نیز والدین فراغت اوقات و شغلی
 کاهش و والدین اشتغال و تحصیالت افزایش آن نتیجه

 منفی رشد و جایگزینی سطح زیر بهها ه خانواد بعد
 از ترکیبی: رسد می نظر به تحقیق، این در .است کشورها

 تبیین قدرت عقالنی، انتخاب نظریه و سود-هزینه نظریه
  .باشند داشته بیشتري گري

 فرضیه و مفاهیم از تحلیلی مدل: تحقیق علی مدل
 است، برقرار ها آن بین در تنگاتنگی ارتباط که هایی

 وحدت و منسجم چارچوب مجموعاً و شود می ساخته
 انسجام کوشش این بدون. دهد می تشکیل را اي یافته

 محقق و شده پراکنده مختلف جهات در تحقیق بخش،
 می واقع در. دهد سامان کارش به انستتو نخواهد دیگر
 نظري طرح که است لوالیی تحلیل، مدل که گفت توان

 که بعدیش کار بارا  محقق شده تدوین تحقیق مسئله
 وصل یکدیگر به است اطالعات تحلیل و مشاهده

 حقیقمدل ت و نظري چارچوب 1  شمارهشکل رد)5(.کند
 .است شده ترسیم
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 ننننن

 

  

نظریھ 
 ھزینھ- سود

نظریھ 
انتخاب 
 عقالنی

 سالمت مادران

خانواده 
 گسترده

خانواده ھستھ 
 ایی

ازدواج 
 زودھنگام

مراقبت از 
 کودکان

 پدر ساالری 

 ارتقاء فردیت

 بعد خانوار

فرزند  چند قلو زایی تک قلو زایی
 ناخواستھ

میل بھ فرزند 
 زیاد

ترجیحات 
 جنسیتی

 عصای پیری

 خانواده ایده آل

 در گیری شغلی

 رفاه خانواده

 نھاد ھای دولتی خدمات دھی

 اوقات فراغت

ھزینھ ھای 
فرزند مثل: 
مالی، فرصتھای 
 زمانی و فعالیتھا

درآمد و 
 امکانات خانوار

پاداشھای دولتی 
مثل مرخصی 
 زایمان

 تنظیم – کودکسرا 
 خانواده- بیمھ ھا

انواع منافع 
فرزند مثل منافع 
 روانی،مالی

 دفاعی و...

 ارزش فرزندان

میل بھ کم 
 فرزندی

افزایش خواستھ 
 ھای والدین

 عوامل جمعیتی: مثل سن ، سن ازدواج، تحصیالت، شغل 

سقط و مرده 
 زایی

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چارچوب نظري و مدل تحقیق.1 شماره شکل
  

  
  

  ها روش و مواد
 پیمـایش  روش از اجـرا  نحـوء  لحـاظ  از حاضـر  مقالـه  در

 دو آزمایـشی  تحقیـق،  نـوع  نظـر  از ولی شده، استفاده اجتماعی
 زنـان  کلیـه  شامل پژوهش این در آماري جامعه است، گروهی
 نیـز  و ایالم هرستانش پزشکی علوم دانشگاه در متاهل و شاغل
. باشـد  مـی  1392 سـال  در ایـالم  شهرستان دار خانه زنان کلیه
  . است خانوار تحقیق این در تحلیل واحد

 گروه دو در آماري جامعه گستردگی به توجه با :آماري نمونه
 تعیـین  بـراي  رو ایـن  از صورت گرفت نمونه دار خانه و شاغل
 درصـد  5 خطـاي  سطح با کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم
 انتخـاب  دار خانـه  زن نفـر  250 و شـاغل  زنان بین از نفر 250

 در شـاغل  زنان آماري جامعه از فهرستی که جایی آن از .گردید

 گیـري  نمونـه  روش بـا  آنان بین در نمونه انتخاب. بود دسترس
 اما نظر به عدم دسترسـی بـه چـارچوب    .شد میسر سیستماتیک

ـ       ه دار محققـین نـاگزیر بایـد بـه          جامعه آماري در گروه زنان خان
دنبال روشی می رفتند که بتواند جوابگوي این محدودیت باشـد           

کرد کـه در چنـین    از این رو منطق روش نمونه گیري حکم می       
چند مرحله ایی استفاده شود در      مواردي باید از روش خوشه ایی       

این راستا شهر به هشت خوشـه تقـسیم گردیـد و ضـمن حفـظ         
وشه، در مرحله بعد، هر خوشه به خوشه هـاي  حدود و ثغور هر خ    

و با استفاده از نمونه گیـري تـصادفی         تر تقسیم گردیده     کوچک
ساده، تعداد چهار خوشه اصلی انتخاب شد و سپس از هر خوشـه      

 در مرحله نهایی از سرپرسـت       واصلی یک خوشه فرعی انتخاب      
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 اطالعات آوري جمع ابزار. خانوار اطالعات الزم جمع آوري شد
نامه از نوع باز و بسته   پرسش.است نامه پرسش پژوهش این در

بوده و بر اساس مقیاس اسمی، رتبه ایـی و فاصـله ایـی انـدازه                 
 روایی،  براي تعیین نامه پرسش پس از ساخت .گیري شده است

 مطالعـات  حـوزه  در نظران صاحب از تعدادي به   نامه پرسش آن
 از پـس  کـه  شـد  ائـه  ارپزشکی علوم دانشگاه اساتید و اجتماعی

نهـایی    مورد بـازبینی نامه پرسش آنان، هاي دیدگاه آوري جمع
. اسـت  صـوري  اعتبـار  نـوع  از ابزار روایی این بر بنا .قرار گرفت

 شد استفاده آزمون باز روش از ها نامه پرسش پایایی تعیین براي
 دار خانـه  و شاغل زنانبین  نامه پرسش 20 تعداد منظور بدین و

 افـراد  همـان  بین   مجدداً فاصله   روز پانزده مدت به مرحله دو در
 دو آزمون چون مقادیر همبستگی نتایج بررسی از پس ،توزیع شد

در دو مرحله، تفاوت چندانی با هم نداشتند، لذا وجود پایایی مورد    
 تـامین  ، هـا داده نهایی آوري جمع جهت نظر، مورد ابزار انتظار
واد پاسخگویان، نحوه جمع     پس از آن به فراخور میزان س       .گردید

آوري اطالعات یکسان نبود، بدین معنی که براي پاسخگویان با          
 تکمیل گردید امـا بـراي پاسـخگویان      نامه شخصاً   پرسش ،سواد

نامـه بـه صـورت حـضوري توسـط           کم سواد یا بیسواد، پرسش    
  .هاي دریافت شده ثبت گردید پژوهشگران قرائت و پاسخ

 پژوهش هاي افتهی
 باالتر دارخانه زنان از مراتب به شاغل، زنان تحصیالت میزان* 

 .است
 میزان از بیشتر شاغل زنان شوهران تحصیالت میزان* 

 .است دارخانه زنان شوهران تحصیالت
 شوهران اشتغال میزان از شاغل زنان شوهران اشتغال میزان* 

 .است بیشتر دار خانه زنان
 فراوانی با فرزند، دو تا فرزندان تعداد بیشترین شاغل گروه در* 
 زنان گروه در مقدار این که صورتی در .باشد می درصد 74/4

 .است  56/8 دار خانه
 میانگین این و درصد 74/4 دار خانه زنان خانوار بعد میانگین* 
 )1جدول شماره (.باشد می 58/3 شاغل زنان بین در
 و دـصدر 86/2 دار انهـخ انـزن در دانـرزنـف دداـتع ینـمیانگ* 
دول ج(.دـباش یـم 01/2 لـاغـش انـزن نـبی در ینـانگـمی این

  )2شماره 
 
  

  
  
  

   و خانه دار شاغل زنان نیب بعد خانوار درتفاوت . 1 جدول شماره
Independent Samples Test 

  F p آماره   
سطح معنا داري دو سویه  dfدرجه آزادي  t سطح معنی داري

P 
251/7  برابر بودن واریانس  498 000/0  نیب تفاوت 

 زنان نیبعدخانواردرب
  دار خانه و شاغل

برابر نبودن 
  واریانس

52,271 0,000 251/7  664/392  000/0  
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)  خانواربعد(و متغیر وابسته) سن و تحصیالت زنان، وضعیت اشتغال همسران، تعداد فرزندان دختر و پسر( بین متغیرهاي مستقل تفاوت.2جدول شماره 
  در بین زنان شاغل و خانه دار 

Tests of Between-Subjects Effects 
 Dependent Variable :بعد خانوار   

Source df F سطح معنی داري P 
Corrected 

Model 
3 001/1602 000/0 

Intercept 1 640/270 000/0 
 000/0 388/1768 1 وضعیت شغلی شوهر

 000/0 697/1566 1 )شاغل و خانه دار(گروه
اثر متقابل وضعیت شغلی 

 شوهر در دو گروه
1 55/804 004/0 

  496 خطا
  500 جمع

 و فرزندان دختر تفاوت بین تعداد
بین زنان شاغل  در خانوار بعد و پسر

  خانه دار و
 

Corrected Total 499  
Source df F P 

Corrected 
Model 

3 963/23 000/0 

Intercept 1 290/1665 000/0 
 001/0 423/11 1 وضعیت شغلی شوهر

 000/0 957/39 1 )شاغل و خانه دار(گروه
اثر متقابل وضعیت شغلی 

 شوهر در دو گروه
1 341/3 068/0 

  496 خطا

بین وضعیت اشتغال تفاوت 
 و خانه دار همسران زنان شاغل و

 آنان نوارخا بعد
  

  500 جمع
  Corrected Total 499  

a. R Squared = 127/0  (Adjusted R Squared = 121/0 ) 
Source df F P 

 000/0 454/40 14 مدل اصالح شده
 000/0 940/1408 1 عرض از مبدا

 000/0 404/32 1 گروه شاغل و خانه دار
 000/0 562/47 7 سن

در دو اثر متقابل سن 
 گروه شاغل و خانه دار

6 808/3 001/0 

  485 خطا
  500 جمع

  499 جمع کل تصحیح شده

خانه  تفاوت بین سن زنان شاغل و
  آنان خانوار بعد و دار

 

a. R Squared = 0/539 (Adjusted R Squared = 0/525) 
Source df F P 

Corrected 
Model 

14 052/24 000/0 

Intercept 1 8282/990 000/0 
 440/0 596/0 1 )شاغل و خانه دار(گروه

 000/0 114/25 7 تحصیالت 
اثر متقابل گروه شاغل 
 و خانه دار با تحصیالت

6 020/1 412/0 

Error 485  
Total 500  

 بین تحصیالت زنان شاغل تفاوت
 خانوار بعد و خانه دار و

Corrected Total 499  
a. R Squared = 410/0  (Adjusted R Squared = 393/0 )  
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 خطی به روش گام به گام که متغیر بعد     در تحلیل رگرسیون  

خانوار به عنوان متغیر وابسته و  وضـعیت تاهـل،  سـن، میـزان                
  تحصیالت، 

میزان تحـصیالت همـسر، وضـعیت شـغلی همـسر، تعـداد             
فرزندان دختر، تعداد فرزندان پسر، به عنوان  متغیرهاي مـستقل          

ـ اند در نهایت با انتخاب مدل گام    وارد رگرسیون گردیده    گـام  ه ب
Stepwise          پنج مدل انتخاب گردیده که بـه صـورت زیـر مـی  

به عنـوان مـدل نهـایی وارد فرمـول     پنج  و در نهایت مدل     باشد    
ــه   ــت ک ــده اس ــر Constant= 56/1گردی ، 1X=692/0 و متغی

633/0=2X ،823/0- = 3X ،222/0=4X ،670/0=5X  تعــــداد
بـا  ) شاغل و خانه دار   (و گروه   دختر  فرزندان  تعداد   ،  فرزندان پسر 

، P=0.002 تحـصیالت شـما   و  P=0.000سطح معنـی داري 
بیشترین تاثیر با بعد خـانوار    به ترتیب    P=0.021 شغل شوهر با  

  )3جدول شماره (.اند را داشته
  
  
  

  رگرسیون متغیرهاي تحقیق .3جدول شماره 
Model Summaryf 

Change Statistics 
Model R R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 Sig. F 

Change 
915/0  5 مدل e 837/0  825/0  754/0  013/0  547/5  1 68/0  021/0  
 

  
  
  

  گیري ونتیجه بحث
-عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعیه خانوار و خانواده ب     

 متوسط بعد خانوار در ،)16(،استاقتصادي در جامعه انسانی 
 کاهش یافته 6/0 به اندازه 2013 تا 2003انگلیس از سال 

 نفر به سه 6 از 1850 و این میزان در آمریکا در سال ،)17(،است
 رسیده که کاهش قابل توجهی یافته 2000نفر در سال 

 میزان بعد خانوار در بین زنان سرپرست خانوار در ،)18(،است
هندوستان به کمترین میزان نسبت به دیگر گروه هاي زنان 

  روند بعد خانوار در که این نتایج همسو با،)19(،رسیده است
  . کشور ایران است

 داريمعنا  تفاوت: مشاهده شد کهفرضیات، مونآز از پس        
   در خانوار بعد با مقایسه در شاغل زنان بین در خانوار بعد بین

 زنان بین در خانوار بعد عبارتیه ب .دارد وجود دار خانه زنان بین
 با این و. دار است خانه زنان بین در خانوار بعد از کمتر شاغل
 ،)8(،سمیونو ،)7(،وارد و باتز ،)6(،اور فیلیس تحقیقات نتیجه

 و بلوم ،)11(،لوین و اندرسون ،)10(،ولر ،)9(،جیمز و هاروي
 .دارد خوانی هم ،)13(،بیلی تحقیق نتیجه و ،)12(،همکاران

 و زنان شغلی سابقه بین داريمعنا ارتباط: دوم فرضیه در      
 بعد بودن باال از حاکی تحقیق نتیجه. مدآ دسته ب خانوار بعد
 یافته این و بود بیشتر شغلی سابقه با شاغل نزنا بین در وارخان
 و آریزا و ،)9(،جیمز و هاروي ،)6(،اور فیلیس تحقیقات نتیجه با

 .کند می تطبیق ،)14(،همکاران
   نوع بین داريمعنا تفاوت که داد نشان سوم فرضیه آزمون    

Coefficientsa 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

Model 
B Std. Error Beta 

t 
داري  سطح معنا 
P 

560/1 مقدار ثابت  675/0   310/2  024/0  
692/0 فرزندان پسر  084/0  497/0  213/8  000/0  
633/0 فرزندان دختر  077/0  474/0  190/8  000/0  

-823/0 گروه  196/0  229/0-  205/4-  000/0  
222/0 تحصیالت   068/0  214/0  252/3  002/0  

5مدل   

670/0 شغل شوهر  284/0  122/0  355/2  021/0  

 
a. Dependent Variable:بعد خانوار 
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 وجود دار خانه و شاغل زنان بین در خانوار بعد و فرزند جنس
 زن شغل نوع بین داريمعنا ارتباط مچهار فرضیه آزمون در .اردد
 .ندارد وجود خانوار بعد و

 وضعیت بین داريمعنا  تفاوتداد نشان پنجم فرضیه آزمون      
. دارد وجود خانوار بعد و دار خانه و شاغل زنان همسران اشتغال

 لشاغ همسران که مطالعه، مورد گروه دو هر از زنان عبارتیه ب
 نتیجه با  یافتهاین و. اند داشته کمتري خانوار بعد داشته

 .دارد خوانی هم ،)10(،ولر تحقیقات
 سن بین داريمعنا ارتباط که داد نشان ششم فرضیه آزمون      
 نتیجه. دارد وجود آنان خانوار بعد و دار خانه و شاغل زنان

 بوده بیشتر دار خانه و شاغل زنان سن چه هر داد نشان تحقیق
  فیلیس تحقیق نتیجه با این و است بیشتر نیز آنان فرزندان تعداد

 .کند می تطبیق ،)6(،اور
 بین داريمعنا تفاوت داد نشان تحقیق هفتم فرضیه آزمون     

. دارد وجود آنان در خانوار بعد و دارخانه و شاغل زنان تحصیالت
 شدبا بیشتر دار خانه و شاغل زنان تحصیالت چه هر عبارتیه ب

 مکتحقیق  نتیجه بایافته  این و است کمتر آنان خانوار بعد
 .است خوان هم ،)15(،کالمروچ

 زنان شغل نوع متغیر بین معناداري تفاوت پژوهش این در      
 شغل نوع که این به توجه ازیرا ب ندارد وجود خانوار بعد با شاغل
 ادتعد نظر از ولی است متفاوت شغلی رسته لحاظ از شاغل زنان

 کار سختی و کیفیت نظر از نیز و کار محیط نوع کار، ساعات
 بین دار معنی ارتباط به توجه با که  اینمضافاً .است مشابه

 وضعیت فرزندان، جنس نوع شاغل، زنان شغلی سابقه متغیرهاي
 دار خانه و شاغل زنان تحصیالت میزان و سن همسران، اشتغال

 :است چنین آن تئوریک تبیین خانوار بعد با
 متحمل فراوانی هاي هزینه زیاد، زاییفرزند با شاغل زنان       
 هزینه بار دیگر عبارتی به. شود می کاسته ها آن منافع از و شده
 مـشغله  بـر  عـالوه  شـاغل  زن که است زیاد قدر آن فرزند هاي
 قـادر  خـود  شخـصی  امـور  و داري خانـه  بـار  و زیاد کاري هاي

 را بیـشتر  فرزنـدان  پـرورش  از ناشـی  انزی و ینههز بود نخواهد
 افـراد  عقالنـی،  انتخاب و سود-هزینه نظریه بر بنا و کند تحمل
 خود سود افزایش دنبال به شرایطی هر در هدفمند و مختار آگاه،

 و سـود  متـضمن  کـه  زنند می هایی انتخاب به دست و هستند
 .باشد بیشتري منفعت

 از حاصل منافع شدبا بیشتر شوهر و زن هاي مشغله درهر ق     
، )20(،بیشتر می گردد آن هاي هزینه  و یافتهکاهش آوريفرزند

 زنان به نسبت شاغل زنان کمتر خانوار بعد به نهایت دراین امر 
 .است گردیده منجر دار خانه

 کمتـر  والـدین  تحـصیالت  میزان قدر هر اساس همین بر       
 در و بوده تر پایین نیز خود فرزندان پیشرفت از آنان انتظار باشد

... و نـشاط  ورزش، تحـصیل،  بـراي  کمتـري  هاي هزینه نتیجه
 مـی  منجر ها آن خانوار بیشتر بعد به و پردازند می خود انفرزند
 مـی  یـاد  پیـري  عصاي عنوان به فرزندان از که طوري به. شود
 باشـد  بیـشتر  والـدین  تحصیالت میزان چه هر برعکس و گردد

 طوري به شده بیشتر نیز فرزندان زندگی قاءارت براي آنان تالش
 خود فرزندان زندگی چهارم و سوم هاي دهه تا است ممکن که
 در خـانوار  بعد کاهش باعث که دارند وا آموزش و تحصیل به را

 .است گردیده ها آن بین
 گـروه  بـین  رخـانوار د   بعـد داد نـشان  تحقیـق  هـاي  یافته      

 شـاغل  شـوهران  کـه  رهاییخانوا حتی. باشد می کمتر شاغلین
 میـزان  بـر  قـدر  هـر  و داشـته  نیـز  کمتـري  خـانوار  بعد داشته

 در. گـردد  مـی  کمتر خانوارشان بعد شده افزوده زنان تحصیالت
 بیشترین داشتند بیکار شوهران که داري خانه زنان که صورتی

 . داشتند را خانوار بعد
 سـود  هزینـه  و عقالنـی  انتخاب نظریات اساس بر نتیجه در     
ن بیـشتری  بـاالتر  تحصیالت با و شاغل زنان براي کم خانوار بعد

 بعـد  دار خانـه  و سواد کم زنان براي که حالی در داشته، منفعت
  .دارده همرا به را منافع بیشترین تر بزرگ خانوار
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Abstract 
Introduction: The Current research sought to 
question that is there a difference between ho-
usehold dimension among employed and hom-
emaker women of Ilam City. To answer this 
question, at first using a theoretical system inc-
luding wise selection theories and cost and be-
nefit, we tried to theoretically explain the pro-
blem and then the theoretical claims were 
empirically analyzed.  
 
Materials & Methods: This research was a tw-
o-group experimental study in which the sta-
tistic society included all employed women in 
Ilam University of Medical Sciences and the 
control group included all homemaker women 
of Ilam City during 2013. Experimental group 
were selected through systematic random sam-
pling method and the control group were sel-
ected through multiple-stage clustering method 
based on Cochran formula. In the way a sa-
mple consisting of 500 subjects were deter-
mined for each group. Then, required inf-
ormation was collected by a questionnaire. 
  
Findings: Findings of this research showed 
that there is a difference between job prece-
dents variables (gender of their children, em-

ployment, age, education and household dim-
ension) of employed women. But there was 
not a meaningful difference between employed 
women and household dimension. Accord-
ingly, household dimension had fewer score 
among homemakers with fewer score for em-
ployed woman. However, the type of job had 
no effect on decreasing or increasing the hou-
sehold dimension 
 
Discussion & Conclusion: If we consider em-
ployed women as a huge part of society, it can 
be concluded that this important part of society 
which grows daily have a less household dim-
ension compared to homemaker group. Acc-
ording to these results, as long as future pop-
ulation policies focus on reduction of country's 
population, expanding the employment market 
for women is necessary; otherwise financial 
supports for employed women to assure 
childbearing would be inevitable.  

 
Keywords: Household dimension, hou-sehold, 
employed women, women education, comp-
arison of household dimension.  
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