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 چكيده

انديشاادا  اقنصتادي، اجناتاع  و سياست  استت. بته عقيتد  اشنغال زنا  از جاله مهضهعات مهم اقنصادي مههد تهجه 

كاد و هفتا  ختانهاد   اي  ها به جسم و هوح آنا  واهد م نظرا  اشنغال زنا  با ساعت كاهي ثابت و طهالن ، آسيبصاحب

پتذير طتا د د. اين پژو ش به دنهال پاسخ به اين سهال است كه اسنفاد  از ستاعت كتاهي انعها تحت تأثير خهد قراه م 

 تا از ابت اه ماظهه براي وردآوهي داد زنا  چه تاثيري ها بر هفا  خانهاد  ده مفههم اسالم  آ  به  ارا  خها د داشت. بدين

ضريب  اهسنگ  پيرسه ، هورستيه   با اسنفاد  از ننايج اسنفاد  شد  است و تحليل 36و بهاه  37نامه ده زمسنا  پرسش

ي كاهمادا  ز  منأ ل مراك  آمتهزش عتال  واقتع رفنه است. جامعه آماهي اين مطالعه كليهخط  ساد  و چادوانه انجام و

 تا اننختاب بادي شد  بته تفكيتك دانشتگا ويري احناال  طهقهنفر از آنا  با هوش ناهنه 271باشد كه ده شهر تهري  م 

 ا  خانهاد  هابطه مثهت و معااداهي وجهد داهد.پذيري ساعت كاه زنا  و هفاند. ننايج حاك  از آ  است كه ميا  انعطا شد 

 پذير، هفا  خانهاد ، اقنصاد اسالم .اشنغال زنا ، ساعت كاه انعطا  ها:كليدواژه

 JEl: C83، I23، I31 ،J08 ،.J81 بنديطبقه
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 مقدمه

 مهاجه خانه از خاهج مشاغل ده مشاهكت اقنصادي زنا  عاها  تحت نهيا  اقنصادي اجنااع ، پديد  با جها 

 جامعته فر اگت  و اقنصادي اجنااع ،  ايمؤلفه ده اساس  و  تحهالت تغيير دسناوهد جديد پديد  اين است.

و عاهميتت  تعداد متداهس ازدياد نشيا ،شهر نر  خدمات، اف ايش بخش پيشرفت فااوهي، هشد است. بشري

 چته زنتا   تر د  و مهجب شد  استقراه دا زنا  دسنرس ده بسياهي ها شغل   ايفرصت يافنن تحصيالت،

هوكه دين اسالم ا ايتت از آ  .(0323كشاند  شهند )با  فاطاه و مههد،  كاه بازاه به م اهع و  اخانه از بيشنر

د د، تهجه به جايگا  اشنغال بانها  ده يك جامعته مستلاا  بتا اعنقتادات و زيادي به حفظ بايا  خانهاد  م 

(. ده اين زمياه، پتژو ش 217، ص0، ج0330بسياه حاي  ا ايت است )پههاصغر،  اي خاص اين جامعه اهزش

پذير زنا  بر هفا  خانهاد  با هويكرد اسالم  ده ميتا  زنتا  كاهماتد حاضر به برهس  تأثير ساعت كاه انعطا 

عت كاهي به نهع  از سا« پذيري ساعت كاهانعطا »پردازد. منأ ل مراك  آمهزش عال  واقع ده شهر تهري  م 

شتا  ها ماطهق با ابعاد مهتم زندو خهد ساعات كاهي  د د تام  شهد كه به كاهكاا  اين امكا  هااطالق م 

پذيري ستاعت كتاه بتراي زنتا  كااد. هوشن است كه كا ش ساعت كاهي به سهب اسنفاد  از انعطا تاظيم 

ها ني  براي آنتا  بته دنهتال داهد. منأ ل شاغل ده جهت هسيدو  به امهه خانهادو ، كا ش حقهق و دسنا د 

شهد كه آيا زنا  منأ ل شاغل تاايل به كا ش ساعت كاهي هوي، ده مطالعه حاضر اين سؤال مطرح م بدين

هوكه مي ا  حقتهق  كته افتراد بابتت اشتنغال خهد و دهيافت دسنا د كانر )منااسب( ها داهند؟  اچاين از آ 

شهد كه اسنفاد  از ستاعت   آنا  تأثيروذاه است، اين مهضهع برهس  م داهند ده مي ا  هفا  خانهاددهيافت م 

پذير براي زنا  چه تأثيري بر هفا  خانهاد  آنا  ده مفههم اسالم  آ  به  ارا  داهد؟ الزم به ذكتر كاه انعطا 

است كه هفا  خانهاد  با هويكرد اسالم  ده يك مفهتهم وستيع، عتالو  بتر كستب دهآمتد، تتأمين آهامتش و 

ويترد كته بخن  اعضاي خانهاد  و تربيت فرزندا  سالم و مفيد بتراي جامعته استالم  ها نيت  دهبتر م خهش

 عاها  يك اصل مقههل مسلاانا  است.به

 ينظريمبان

كترد  استت   ت و آهامتش معرفتيتل شتد  و ختانهاد  ها محتل اماايق ياديت زيخانهاد  ا ا ين اسالم براين مهيد

ستهه   24ه يتده آ استت،ختانهاد   ين كاهكرد تايتراز مهم  كيت فرزندا  يترب هوكه(. از آ 20هوم:  ،023)اعرا : 

 وَ اخْفِضْ لَهُاا جَااحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْاَةِ وَ قُلْ هَبِّ اهْحَاْهُاا كَاتا هَبَّيتان » ن اشاه  شد  است:يوالد  نياسراء به نقش ترب

 ا كه آ وهنه اا  ،پروهدواها :محهت و لطف، ده برابر آنا  فرود آه و بگه سر ها از شيتهاضع خه ي او بال ؛«صَغيراً

 .  ت كردند، مشاهل هحانشا  قراه د يترب  مرا ده كهچك

و هفتا  ختانهاد   يداهيتاز جالته پا  ،استالم ي ااهزشده پاسداهي زنا    نيرياسالم، نقش مد  ده نظام اهزش

ش خهد يآساتأمين  به  اسر و فرزندا  و  دويداه هس، زنا  عهد  اسالم  سهك زندوشهد. ده  م  اه مهم تلقيبس
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ن يتترختانهاد  از مهتم  اتيو د  ا  انستانيتاز كپاسداهي  ح فرزندا  ويت صحيو ترب سناد خانهاد   يگر اعضايو د

 ز  جهتاد؛ «ةِ حُسْتنُ اَلنَّهَعُّتلِجِهَتادُ اَلْاَترْأَ» اد:يفرما م  عل (. حضرت0330ك، ي)تاج ديآ مشااه به ف آنا يوظا

 (.030حكات ، البالغهنهج) ست(ين هوا او بر جهاد )چه  او است از اطاعت و شه ر با هفناهيخهش

بته خانته   داهم كته وقنت  من زن :د و وفتيكه به خدمت حضرت هس يده جهاب مرد ن هسهل اكرمي اچا

اتد يب ن متيمترا غاگت  و وقن ،كاد عت ميخانه خاهج شهم مرا مشاخها م از  م  و وقن ،ديآ شهازم ميم به پيآ م

شتنر يستت خداونتد غاتت ها باآخرتت  يو اور برا ،ن ده دست خداستياست ا يهوز يته برا  اياور غاگ :ديوه م

هِآفرمهدند:  ،كاد ن كتاهو اها  و يزمت يخداونتد ده هو ؛«دياِ َّ لِلّتهِ عُاّتاالً وَ  تذِ  مِتن عُاّالِته لَهتا نِصتفُ اَجترِ الشتَّ

 (.06ص، 04جق، 0336،  د است )حر عاملياو نصف اجر شه يآنهاست و برا ون ز  ج ي ست و ا  كاهانخدمت

 فرمتا   روا  بته او سازد؛ شادمانش باگرد، بدو مرد  روا داند كه  م  ن زنا  ها كسانيبهنر  حضرت محاد

 شا يا .(3213ح  ،476ص  0323پاياد ، كاد )ا ن هفناه شه ر هضاي برخال  مالش و جا  با و ديناا اطاعنش د د،

 (. 626ح ،023ص  اا ،است ) مادها  پاي ريز كااد كه بهشت ا  مي  بيزنا  ن يت نقش مادهيا اباهة ده

 گر از آ  حضرت آمد  است:يد  ثيده حد

با جا  و مالش ده ها  خدا جهاد  داه و مجا دى است كهداهِ شب زند شهد،  ااناد هوز  اگامى كه ز  باهداه مى

ده  ر باه  و  اگامى كه شير بد د ،ه استقددانى عظات آ  چو  اگامى كه فاهق شهد پاداشى داهد كه ناى ،كادمى

اى بر پهلهى وا  كه شيرداد  تاام شهد فرشنهو آ  ،براى اوست مكيد ، پاداش آزاد كرد  يكى از فرزندا  اسااعيل

 (.402-400ص ،0ج ، 0367)صدوق،  ترديد، آمرزيد  شدىد: عال ها از نه آغاز كن كه بىوهيزند و مىاو مى

 اشتنغال»اد: يفرما م مكرم  است. نه بسياه تأكيد شد زنا   يداهخانه ي اتيفعالبر ن، ده اسالم يبرااف و 

 .(3243ح  ،472، ص 0323پاياد ، داهد )  پ ده ها مجا دا  جهاد ثهاب، )زنا ( ده خانه خهد شاا از كي  ر

لت ختدمت كترد  زنتا  يدهباه  فض از هسهل خدا سلاهاما  شد  است كه يب از امام جعفر صادق  نيده هوا

جا كاد، ها جابه ي ياصالح امهه، چماظهه به شه ر ةكه ده خان ي  ر بانه» فرمهدند: امهريپ .ندديبه شه رانشا  پرس

 «كه مههد نظتر هحاتت ختدا باشتد، از عتذاب او ده امتا  خها تد بتهد   ر كسكاد و م خداوند به او نظر هحات 

 (.270، ص 013ج  ق،0413 ،مجلس )

 نيستت، انت وا يتا نشتيا خانه به مهظف زنا ، ده اسالم ز   ف خانهادوين اسالم به وظاين مهيدتأكيد  با وجهد

 با ت احم عدم صههت ده ، وبپردازد ت نسليترب به و  دد قراه اولهيت ده ها مادهي و  اسري مقام داهد وظيفه او بلكه

 (.040، ص0327،  هيبپردازد )ط اجنااع  فعاليت به تهاند م ،حيا و عفت حدود هعايت و اشوظايف اصل 

 اقنصادي و اسنقالل اشنغال هوي آوهند، دهآمدزاي  است. اشنغال شهد زنا  بهترين عامل  كه سهب م امروز  مهم

 كه ثيريأت(. 0332شهد )حيدهي،  برخههداه بهنري از وضعيت شهد سطح زندو  خانهاد م  مهجب آنها دهآمدزاي  و زنا 

 ختانهاد  هفا  بر وي دهآمد كه اثريويژ  ، بهنيست پهشيد  كس  بر داهد زندو وهناوه   ابعاد ده وي دهآمد و ز  كاه
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 اي هوح ،  اي  منااسب با ويژو نغال زنا  سياست(. اما اور ده اش0333)ميرزاي  و  اكاها ،  باشد داشنه تهاندم 

( كه 477، ص0366شهد )هين ه، م  واهد خانهاد  و ز  به غيرقابل انكاهي  ايآسيب اتخاذ نشهد، آنا  فطري جسا  و

 ا تربيت غيرصحيح فرزندا  است. جدا شد  كهدكا  از ماده ده ساعات زيادي از هوز، مهجتب بته يك  از اين آسيب

(. بيشنر زنتا  22، ص0322فر، آمد  بسياهي از مشكالت عاطف  و هوان  فرزندا  ده آياد  خها د شد )هوشنوجهد 

شهند و اند، به علت خسنگ  ناش  از كاه، ده انجام وظايف مربهط به خهد سست م وقت مشغهلشاغل، كه به كاه تاام

(، و حال آنكه دين اسالم نه ز  201، ص0، ج0330هاصغر، وذاهد )پهاين امر بر هوابط زناشهي  آنا  ني  تأثير ماف  م 

، 0324ها محههس ده خانه كرد  و نه او ها آنقده آزاد وذاشنه است كه به وظيفته اصتل  ختهد پشتت كاتد )فرو ت ، 

د كاواقع، اسالم مانع بيرو  هفنن ز  از خانه و مهافق حهس او ده ما ل نيست، اما ده اين امر نه افراط م (. به213ص

 (. 0323زاد ، الهنناج و هوحكاد )هبيعو نه تفريط، بلكه هعايت مرز تعادل ها تهصيه م 

ا  كاه و خانهاد  به تهاناي  فرد براي برآوهد  كترد   ا متا  مطالهتات متادي، عتاطف  و يتعادل م  ،طههكلبه

زنتا    ط حتاكم بتر زنتدويوز  شترا(. امر0332پهه و  اكاها ،  كاد )حساقلهفناهي محيط كاه و خانهاد  اشاه  م 

-بيآست  و خانهادو يكاه ي اتياست كه با وهود زنا  به بازاه كاه، فشاه مسئهل ياوهنهشنر نقاط جها  بهيب شاغلِ

- داه متها عهتد  نقتش چادا يك شخص به طهه  ا ما  دو يكه   كاد. زمان ها به جسم و هوح آنها واهد م ي  ا

 ي تان نقشيدچتاه تعتاهض بت ، سناد ياننظاهات منفاوت و بعضاً منضاد ي ا داهان نقشيكه ا  زمان ويژ بهشهد، 

 )مقتداه كايتاب  مفروضتاتمهنات  بتر  خانهاد  كاه و (. تعاهض4-3، ص0323،  ايشهد )سل م  و خانهادو  شغل

تهاناتد م  ت منفاوت،ال اما و  اجاه اسهب  به خانهاد  و كاه  ايو حيطهاست انرهي(  و زما   اچه  ،ماابع محدود

ماكتن  ختانهاد  يتا كاه از حاصل فشاه اي زمان  ديگر، (. به عهاهت2113 و  اكاها ، مايكلباشاد ) ناسازواهبا  م 

  تا بترنياه اين از يك  ر به مربهط  ايتاش  اچاين شهد. براي زنا  و خانهاد  آنا  مشكالت  بروزمهجب  است

 ختانهادو   ايو مسئهليت پر اسنرس و مدتطهالن  كاهي ساعات، باابراين وذاهد.م تأثير  افراد زندو  و تجربة كاه

  ازمياته از يتك  ر ده فرد هفناه يا عالكرد ده ايجاد اخنالالت  و فرد و زندو  كاه بين تضاد بروز مهجب فرساطاقت

  ايجاد فرصتيده حهز  زنا ، ا ي زان مهاهد اشنغاليترمهم ن، ازي(. باابرا0327 ،ا  اوس و  اكاه ورين) شهدم 

نقتش  تيا ا ، اجنااع و اقنصادي  ايتيفعال انجام نيح ده كهايوهنهبهاست،  جامعه ط زنا يشرا با مااسب  شغل

ن يت(. ده ا0326،  خهنتان  عتيو هف  نشهد )تهستل ورفنه د يناد و  اسري مادهي نقش لحاظ به  ين خانهاد  ده آنا 

. كتردا  كاه و خانهاد  اسنفاد  يتعادل م يبرقراه يبرا ياب اهعاها  به تها  م «ريپذانعطا  يساعت كاه»از زمياه، 

بخشتد و  كه به عهد  داهند، بهههد مت يمنعدد ي اف افراد ها ده نقشيت انجام وظايفي، ك ا  كاه و زندويتعادل م

كااتد، ستطح  ختهد برقتراه مت  كاه و زندو ا يم  كه تعادل يوذاهد. افراد مثهت م  تأثير از زندو  ت كليبر هضا

انجتام  يت بتاالتريفيخهد ها با ك  و خانهادو  شغل ي اتيتهاناد مسئهل كااد و م از اسنرس ها تجربه م يترنييپا

  تهاناتد تعتامل مت ،و ده مجاتهع داهنتدا  نامنهاز  ختهد ينسهت به  انا يكانر  آنا  افسردوبراين، عالو  د اد.

 (.2113 ن  اوس و  اكاها ،ي)ور سازندخهد برقراه   و خانهادو يكاه اي قشمنهاز  ده ن
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تتر، نييل حقتهق پتايتاز قه ي  تاتي، محتدود ا  كاه و زنتدوير بر تعادل ميپذمثهت كاه انعطا تأثير  هغم عل

كانر مشغهل به  يكه با ساعت كاه يافراد يكانر برا  ضان خدمت و حقهق بازنشسنگ ي افرصت كانر آمهزش

از بتانها   ياهيبست ،كه ده صههت اسنفاد  از ساعت كاه ثابتهو(. اما ازآ 2107 ات،يجاد خها د شد )اليكاه  سناد، ا

شهند،  ر به خاهج شد  از بازاه كاه ميناو   و خانهادو  شغل ي اتيا  مسئهليتعادل م يده برقراه ي تهاناسهب نابه 

 (. 2117، ا ا و  اكاهييآنا  محسهب وردد )دن يبرا  اه مااسهيتهاند و  ساعت كاه م يريپذانعطا 

. ختانهاد  بته دنهتال بته استت آ  بر هفا  خانهاد تأثير  ريپذانعطا  ياسنفاد  از ساعت كاه يايگر از م ايد  كي

ال و استت. مصتر  كتا «فراغتت»و  «مصتر »دو عامتل تتأثير  . هفا  خانهاد  تحتاستحداكثر هساند  هفا  خهد 

 يد. مصتر  كاال تايتآ به دست مت «يبازاه يمصر  كاال ا»و  « خانگ يمصر  كاال ا»ق يخدمات از دو طر

مراقهتت از  و ه غتذا، پهشتاکيتد )ماناتد تهيآ شنر خانهاد  )عادتاً ز ( به دست ميص وقت بيق تخصياز طر  خانگ

مسافرت با كسب  و اه آمهزش، بهداشتي،   ي ل خانه، مهاد غذايد وسايماناد خر يبازاه يفرزندا (. مصر  كاال ا

و دهآمتد  ي: دهآمد حاصل از كتاه بتازاهويردصههت م ق ي  از دو طريشهد. كسب دهآمد ن متأمين  دهآمد ده خانهاد 

ن دهآمتد يآوهد. ا شهد و دهآمد به دست م فرد واهد بازاه م ي،كسب دهآمد حاصل از كاه بازاه يحاصل از ثروت. برا

دهآمد  ،ش ساعات كاهيبا اف اكه است هوشن د. يآ  ده تعداد ساعات كاه به دست م ياننظاهدسنا د  ضرباز حاصل 

وقتت  ايمعاتبه يشنر به كاه بازاهياه فرد ثابت است، اخنصاص وقت بياكه زما  ده اخنيابد. با تهجه به اي ش مياف ا

، كتاه يكاه بتازاه ،ني  ده كااه خانهاد  است. باابرالذت برد  عاي ،فراغت يا وقت كانر برايو   كاه خانگ يكانر برا

ن حتال يده عتكه  د اننخاب شهديبا ياوهنهن سه عامل بهياز ا  هيترك ،هونيگرند. ازايكدين يو فراغت جانش  خانگ

 ي  بترايتت ها نيتهستاند، حتداكثر مطلهب ( م انستان يرويت نينسل و ترب يخهد )بقا  كه خانهاد  ها به ا دا  اصل

ب يتترك ،خهد و با تهجته بته ثتروت و دهآمتد ختانهاد   از زندو  د ده  ر مقطع زماني  بايو ز  ن تأمين كاد خانهاد 

فرزنتدا  كهچتك ده ختانهاد   وقنت باشد كه تا  يب طههين تركيها اننخاب كاد و ا  خانگ – ياز كاه بازاه  مااسه

 (.0321، يكانر شهد )افشاه ي سناد، سهم كاه بازاه

فرض شد  استت كته  ،ن شكليد د. ده ا ش ده هفا  ها نشا  ميكاه و اف ا ي ار ده ساعتييامكا  تغ ،0شكل 

ك بازاه، يشهد كه ده  ب از كاه و فراغت ها اننخاب كاد. اكاه  فرض مي ر ترك  محهه افق يتهاند هو عامل كاه م

، 0ا اصالً كتاه نكاتد. ده شتكليساعت كاه ها اننخاب كاد  2تهاند  عامل كاه م .ساعت كاه وجهد داهد 2فقط امكا  

بتا C,B,A افتراد  ي تا بترا ن ماحاتيتنفر هسم شتد  استت. ا 3 ين فراغت و دهآمد برايحات، بيترج ي ا ماحا

𝑈𝐶 , 𝑈𝐵 , 𝑈𝐴  شهند كه  ر سه از نقطه  مشخص مe ر سته فترد برابتر دسنا د  م كهيكا كااد. فرض م عههه م 

ن بتازاه يتم كه ده ايكا م. حال فرض ميد  نشا  م  TYد  يآنا  ها با خطهط بر يبرا  دسنا د ، و خط فرضاست

كاه ها اننخاب كااد. با تهجه بته  ساعت 4ا يساعت  2تهاناد  افراد م  عاي ؛شهد   مجاز ميوقت ناهيكاه، امكا  كاه ن

ش يكاتد و افت ا ساعت كاه ها اننختاب مت 4ا يد يت جديمهقع Aفرد   ،تفاوت ب ي ا حات افراد و شكل ماحايترج
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قراه داهد، به طتهه  𝑈𝐴باالتر از  �́�𝐴رد. چه  يو قراه م �́�𝐴  تقاوت ب  ماحا يهو  Aدست خها د آوهد. هت بيمطلهب

ك يتد تد،    متيتساعت ها ن 4 يافت. اور كاهفرما اعالم كاد كه اجاز  اضافه كاهيش خها د يت او اف ايقطع مطلهب

ستاعت  02است كه بتا اننختاب  Cفرد  ،ن حالتيمشا د  خها د شد. ده ا  TY  خط بهدجه فرض يگر هوينقطه د

 𝑈𝐶ش از يت بيرد كه مطلهبيو قراه م �́�𝐶حات يترج  ماحا يهو  Cد د. شخص ش ميت خهد ها اف ايكاه، مطلهب

اه استت. ياو به يساعت كاه برا 2ا ي eت يكه مهقع اننخاب شد   به صههت Bن مثال، فرد يكاد. ده ا ها مشخص م

 كاد.  جاد نايا يرييگر خط بهدجه، تغينقاط د ياو قراه ورفنن هو يگر، برايبه عهاهت د

شنر داشنه باشد، هفا  عامتل كتاه يرتر و انعطا  بيعامل منغ يم كه  ر قده ساعات كاه برايريجه بگيننتهانيم م 

م، يريساعت ده نظر بگ02و  2 و 4 يگريساعت كاه و د 2فقط   كي ،فهق ها ده دو حالتشنر خها د بهد. اور مثال يب

 و Aت يتمطلهب Bت شخص ير ده مطلهبييبدو  تغ ؛ زيراك بهههد پرته نسهت به حالت نخست استيقطعاً حالت دوم 

C (.277-277ص ،0323 ا ،يش داشنه است )پژويده حالت دوم اف ا 
 ساعت كار يريپذجه امكان انعطافيش رفاه در نتيافزا .1شكل 

 (1133ان، ي)منبع: پژو

 قيات تحقيمرور ادب

 يخارج مطالعاتالف. 

ا  كتاه و يتر بر فشتاه كتاه و تعتاهض ميپذاثر اسنفاد  از كاه انعطا   به برهس يا( ده مقاله2113 اكاها  ) و هاسل

  ملت  ن نظرستاجين مطالعه از اولتيا ي ااد. داد پرداخن  رلاد با اسنفاد  از هوش حداقل مربعات معاهليخانهاد  ده ا

و استنفاد   يده ساعات كاه يريپذد د كه انعطا  ج نشا  ميبه دست آمد  است. ننا 2113رلاد ده سال يكاهكاا  ا

 شهد.  ا  كاه و خانهاد  مين كا ش تعاهض ميو  اچا ياز كاه پاه  وقت سهب كا ش فشاه كاه

ت از يوقتت و هضتاا  كاه پتاه ياهتهاط م  به برهس يا( ده مطالعه2101)( Booth & van Ours) آهزوا و  بهت

ج يپرداخناتد. ننتا 2117و  2111 ي تاستال يبترا « شياايپ»ا  زنا  كشهه  لاد با اسنفاد  از هوش يده م  زندو

ها   ت از زنتدويو هضا  ت شغلياز هضا يكه به كاه پاه  وقت اشنغال داهند، سطح باالتر  از آ  است كه زنان  حاك

 كااد.  خهد بهنر عال م  ف خانهادويكااد و ده انجام وظا تجربه م
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ر و ستطح يپذا  اسنفاد  از ساعت كاه انعطا يهابطه م  به برهس يا( ده مطالعه2103و  اكاها  ) هحاا  احاد

ع يتن پژو ش بتا استنفاد  از تهزيا ي اپرداخناد. داد   منعدد ده زندو ي اتارك  بر نقش ماظههبه ش كاهكاا  يانگ

استنفاد  شتد   «رسه يپ»  د  و از آزمه   اهسنگيورد يوردآوه يواقع ده مال   ك سازما  دولنيده  ،نامهپرسش

ن امكتا  ها يتبته كاهكاتا  اپتذير انعطا  د د كه اسنفاد  از ساعت كاه ن پژو ش نشا  ميج حاصل از اياست. ننا

ا  تعهدات ختهد يو آنها ها قاده خها د ساخت م ،انجام د اد يتر و با اسنرس كانرهاحت ف خهد هايخها د داد تا وظا

 ند.سازده محل كاه و خانهاد  تعادل برقراه 

پرداخت. ده ايتن « خانهاد  براي زنا  شاغل -عدم تعادل كاه»اي به برهس  ( ده مطالعه2104) ساندهسن

و  مهسسات شهر باگلهه، كه به صههت تصادف  اننختاب شتد  ا و تن از زنا  شاغل ده سازما  007مطالعه، 

نامه بين آنها تهزيع ورديد  بهد، تحليل نهاي  ورديدند. ننايج حاك  از آ  است كه نسهت قابل تهجه  پرسش

از زنا  شاغل به علت فشاه كاهي زياد، زما  كانري براي خهدشتا  داهنتد و ده ايجتاد تعتادل ميتا  كتاه و 

پتذير برخههداهنتد از اند.  اچاين زنان  كه از حاايت خانهاد  و برنامه كاهي انعطتا كل مهاجهخانهاد ، با مش

 تعادل كاه و زندو  بهنري برخههداهند. 

پذير ده بهههد وضعيت اشنغال زنا  ده اثر ساعت كاه انعطا »اي به برهس  ( ده مطالعه2104) اسنيرليا و  سيليم

پذيري ساعت كتاه ده  فتت  اي دولت ده هابطه با انعطا اي از سياستبا اهازه خالصهماظهه، پرداخناد. بدين« اهوپا

 ا ده بهههد وضعيت اشنغال زنا  كشهه اهوپاي  )سهزد، آلاا ،  لاد، لهسنا ، انگلسنا ، فرانسه، اسپانيا(، اثر اين سياست

پذير تقاضاي زيادي وجهد داهد. راي كاه انعطا برهس  ورديد. آنا  به اين ننيجه هسيدند كه ده اين كشهه اي اهوپاي ، ب

پذير مهجب باال هفنن كاد. كاه انعطا پذير كاهكاا  به كا ش بيكاهي كاك م  اچاين اسنفاد  از ساعت كاه انعطا 

 وردد. كاه و اسنفاد  بهنر از مهاهت و تهاناي  بالقه  بانها  م نر  اشنغال زنا  و تعامل مجدد آنا  با بازاه

ا و يتناليآلاتا ، مجاهستنا ، ا ياشنغال زنتا  ها بتر ثهتات ازدواج ده كشتهه اتأثير  (2107و  اكاها  ) گاهل وي

ده  ياديتزتتأثير  د تد كته اشتنغال زنتا  ق نشا  ميتحق ي اافنهي. كردند  برهس  لهسنا  با اسنفاد  از نظرساج

  آ ةد اتدن امر نشا يده آلاا  و مجاهسنا  نداشنه است. ا يريثأچ تي   ول ،ا و لهسنا  داهديناليازدواج ده ا  ثهات ب

 ر است.يط  ر كشهه منغيج با تهجه به شراياست كه ننا

اتا  بتر ياشنغال زنا  پس از زا ياثر الگه  به برهس يا( ده مقاله2102)( Chung & Horst)  ههستو  چان 

ك يت يداها كمدستتكه  ،ز  شاغل ده انگلسنا  723 ين مطالعه بر هويج حاصل از ايحفظ شغل آنا  پرداخناد. ننا

اتا  از يكته پتس از زا  وجهد داهد مادهان ياحناال كانر :نشا  داد «كيه  لجسنيهورس»فرزند بهدند، با اسنفاد  از 

 تاهتار نته يپذاسنفاد  از ساعت كاه انعطا  ،جهياند از بازاه كاه خاهج شهند. ده ننر اسنفاد  كرد يپذساعت كاه انعطا 

ت از مادها  شاغل ده حفتظ يحاا يبرا ياب اهعاها  به كاد، بلكه كاك م  ك اب اه به تعادل كاه و زندوعاها  يبه

 رد. يو كاه آنا  مههد اسنفاد  قراه م
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 داخلي مطالعاتب. 

طالعه حاضر با ( ده پژو ش  به تحليل اثرات اشنغال زنا  بر كيفيت زندو  آنا  پرداخناد. م0323و  اكاها  ) جها ري

آوهي شد  است. جامعه آماهي اين پژو ش ها نامه جاعوسيله پرسشانجام ورفنه و اطالعات الزم به« پياايش »هوش 

نشا  « پيرسه » اي تحقيق با اسنفاد  از آزمه  د د. يافنهتشكيل م « جهاد كشاوهزي»زنا  شاغل ده دفنر مرك ي 

 تري  م داهند. تري برخههداهند، كيفيت زندو  مااسبد د افرادي كه از شرايط شغل  مااسبم 

پرداخناتد.  «اشنغال بتانها  باهةسم دهيايدوا  اسالم و فايد»  به برهس يا( ده مطالعه0334) مراديو  كهري ي

اشتنغال خصتهص ستم ده يايدوا  استالم و فايصههت ورفنه، د « ليتحل –  فيتهص»كه به هوش  ،ن پژو شيده ا

رو  از خانته يد د كه اسالم با اشنغال زنا  ده ب ق نشا  مين تحقيج حاصل از ايسه شد  است. ننايقابانها  با  م م

ب قتراه يفند و حرمت و عفتت آنتا  ده معترض آستيبانها  به خطر ن  به شرط آنكه سالمت اخالق ،نداهد  مخالفن

ط يكاه، بته محته زنا  به بازاهيهو هوانه ساخنن بسم با يايفا ،واهد نشهد. ده مقابل ياا  خانهاد  صدمهيرد و به كينگ

 واهد كرد  است. يب جديخانهاد  آس

ن يپرداخناتد. بتد «آنتا   ت زنتدويفياشنغال زنا  بر ك ياثر ا»ل يبه تحل يا( ده مقاله0337) فنح و  تركان

نامه پرستش اننخاب و «ساد   تصادف يريوناهنه»اساس هوش  برتن  073 « شياايپ»ده چاهچهب هوش  ،ماظهه

نشتا  داد كته   انستيل واهيتو آزمته  تحل «رسه يپ»  ب  اهسنگين مطالعه از ضريج ايع شد. ننايا  آنا  تهزيم

 آنا  نداشنه است.  مخرب بر زندو يريثأاشنغال زنا  ت

ن كاه و چگهنگ  مديريت آ  ده بي –پديد  تعاهض خانهاد  »( به شااساي  كيف  0337) د قان و  حيدهي

تن  03 اي مههد نظر از طريق مصاحهه ورو   و فردي عايق با پرداخناد. داد « زنا  معلم منأ ل شهر دلهاه

آوهي ورديتد. اننختاب شتدند، جاتع« ويري غيراحناال  و  دفااتدناهنه»از اين معلاا ، كه بر اساس هوش 

 اي  براي  اته ايتن ا  تاش ا نشا  داد كه  رچاد داشنن سه نقش  اسري، مادهي و معلتحليل مصاحهه

زنا  به  ارا  داشنه است، اما پيامد اي حاصل از داشنن  ا ما  اين سه نقتش بتراي آنتا  يكستا  نهتهد  

انتد از شتدت ويژ  حاايت  اسر و از نظتر متال  تهانااتد، تهانستنهاست. زنا  برخههداه از حاايت خانهاد ، به

وهنته حاايتت ختانهادو  برختههداه بل، زنان  كه نه تاها از  تيچكاه بر خهد بكا اد. ده مقا –تعاهض خانهاد  

كاه داشنه  –اند و يا تها  مال  اندك  براي مديريت تعاهض خانهاد  نيسناد و با تحقير و سرزنش  اسر مهاجه

 اند. كاه شديدتري ها تجربه كرد  –اند، تعاهض خانهاد  

بته « را يتمركت  آمتاه ا»كتاه  يرويتن يريآماهو ي ا( با اسنفاد  از داد 0337) خان فالح محسا و  صفاكيش

 61 از شيبت ج نشا  داد كتهيرا  پرداخناد. ننايرفعال ده بازاه كاه اين زنا  غيكاه ده ب يجهوعلل عدم جست  برهس

 يبترا علت نيترمهم شهد م يداهخانه ي اتيفعال صر  كهها  هوز از  زمان و  خانهادو ي اتيمسئهل آنا  دهصد

 اند. كرد  عاها  كاه بازاه ده حضههشا  عدم
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شهد، ده مطالعات  كه ده اين زمياه انجام ورفنه، بيشنر تكيه بر اشنغال زنا  از ديدوا  مكاتب كه مالحظه م چاا 

هد  است. مطالعه حاضر مخنلف، اثرات اشنغال زنا  بر كيفيت زندو  آنا  و تعاهض ميا  كاه خاهج از ما ل و خانهاد  ب

صدد آ  است كه اف و  بر تهيين جايگا  اشنغال زنا  از ماظر اسالم، به برهس  اثر اسنفاد  از ساعت كتاه منغيتر و ده

پذير به جاي ساعت كاه ثابت براي زنا  منأ ل شاغل بر هفا  خانهاد  آنا  بپردازد و به دنهال پاسخ به اين سؤال انعطا 

 پذيري ساعت كاه با كسر حقهق خهد داهند؟اايل  به كا ش ساعت كاهي ناش  از انعطا است كه آيا آنا  ت

 پژوهش يشناسروش

 - في  انجتام ورفنته و از نتهع تهصتيده شهر تهر « شياايپ»است و با هوش  «كاهبردي» ،ن مطالعه از نظر  د يا

 يآوهجاتع 0336و بهتاه  0337ده زمسنا  نامه پرسش ن پژو ش تهسطيا الزم ده ي ا. داد آيدشااه م به  ليتحل

ثروت »، «انه خانهاد ي ا  دهآمد ما يم» ةطيشش ح ،ساجش هفا  خانهاد  يبرا ،مذكهه ةنامد  است. ده پرسشيورد

ده نظر ورفنه شد  و ستطح  «سالمت خانهاد »و  ،«فراغت»، «يط كاهيشرا»، « خانهادو  ت زندويفيك»، «خانهاد 

مراكت  منأ تل  كاهماتدا  ز تاام پژو ش  نيا يآماه ةاست. جامع ساجيد   ه به صههت ذ اناهن ي اهفا  خانهاد 

 بهد  است. تن 711كه تعداد آنها  سناد   يواقع ده شهر تهر  آمهزش عال

نظترا  خهتر  و از صتاحب ياز تعتداد نامته،پرستش يمحنها اعنهاه از اا ياطا حصهل ، برايده پژو ش حاضر

ن يتتدو ي نهتانامه ، پرستششاهادات آنا يو پس از اعاال اصالحات و پ  مطالعه نظرخها  ة تحتمنخصصا  حهز

 كرونها  تهستط يب آلفاياسنفاد  شد. ضر «كرونها  يآلفا»  از هوش يننامه ي  پرسشايپا  برهسماظهه به د ويورد

و  62/1عدد   يساعات كاه يريپذشاخص انعطا  يبرا ،ن مطالعهيب مذكهه ده ايد. ضريمحاسهه ورد spssاف اه نرم

بتهد   مااستب از اهقتام كه ايناست  34/1عدد نامه پرسش كل يو برا 32/1 ا  هفا  خانهاد  عدد يشاخص م يبرا

 .كادم  حكايتنامه پرسش پاياي 

نفر تعيتين شتد  استت.  234دهصد براي تعداد  37ده اين مطالعه، حجم ناهنه تهسط فرمهل كهكرا  ده سطح اطاياا  

عاها  حد نصتاب و حتداقل ناهنته متههد وردد، بهمحاسهه م « كهكرا »با تهجه به اياكه حجم ناهنه، كه از طريق فرمهل 

ايتم تتا شهد؛ ده اين پژو ش تعداد ناهنته ختهد ها بته بتيش از حتداقل مقتداه محاستهه شتد  افت ايش داد نياز شااخنه م 

چاين براي اياكه ناهنه مانختب از اهزش علات  مااسته  برختههداه باشتد، وسيله، بر اعنهاه ننايج پژو ش بيف اييم.  ابدين

ايم كه تاام افراد جامعه، شانس مساوي براي اننخاب شد  داشنه باشاد. ده اين زمياته، از و يد هوش  براي اننخاب ناهنه بر

نامه بته پرسش 271ننيجه، تعداد  ا اسنفاد  شد  است. ده به تفكيك دانشگا « بادي شد ويري احناال  طهقهناهنه»هوش 

به برهس  تاايل زنا  منأ ل شتاغل بته « ايدوجاله»صههت تصادف  تهزيع و تحليل نهاي  شد. سپس با اسنفاد  از آزمه  

شتهد. ده مرحلته بعتد، بتا استنفاد  از ضتريب  اهستنگ  كا ش ساعت كاهي خهد و دهيافت دستنا د كانتر پرداخنته م 

-وردد. ستپس اثتر انعطتا برهس  م « هفا  خانهاد »و « پذيري ساعت كاه زنا انعطا »غير ،  اهسنگ  دو من«پيرسه »
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شهد.  اچاين براي هستيد  بته يتك اهزياب  م « هورسيه  خط  ساد »پذيري ساعت كاهي زنا  بر هفا  خانهاد  تهسط 

ذيري ساعت كاهي زنا  بر هفتا  ختانهاد  پاثر انعطا  spssاف اه تر، تهسط هورسيه  خط  چادوانه ده محيط نرمننيجة عيا 

ده كااه منغير اي مخدوشگر سطح تحصيالت، تعداد فرزنتدا ، نتهع مات ل مستكهن ، مستاحت مات ل مستكهن ، تعتداد 

خهدهو اي شخص  خانهاد ، سابقه خدمت، نهع دسنگا  محل خدمت و نهع ساعت كاهي آنتا  ستاجيد  مت  شتهد تتا اثتر 

نشتا   2زنا  بر هفا  خانهاد  محاسهه و برهس  شهد. الگهي مفههم  پژو ش ده شتكل  پذيري ساعت كاهيخالصِ انعطا 

ستر  )از ( و دو04الت   2ستر  )از ستاعت داد  شد  است. الزم به ذكر است كه ماظهه از  نهع ساعت كاهي به صههت يتك

ي ده نظتر ورفنته شتد  و نتهع ( تعريف شد  است، و سطح تحصيالت از ديپلم تا مقطع دكنر07ال   04و  02ال   2ساعت 

 دسنگا  محل خدمت ني  به صههت دولن  و خصهص  است.
 ي پژوهشمفهوم الگوي .4شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش( يهاافتهي: نبع)م

 رفاه خانواده

 ساعت کار زنان پذیرینعطافا

 (دوسره-)یک سره نوع ساعت کاری

 تعداد خودرو شخصی خانواده

 سطح تحصیالت

 مساحت منزل مسکونی

 خصوصی( -خدمت )دولتینوع دستگاه محل 

 نوع منزل مسکونی

 تعداد فرزندان

 سابقه خدمت
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 پژوهش يهاافتهي

 پژوهش اصلي ها و مت يرهايدهندهپاسخ ياطالعات عموم يفيآمار توصيك. 

ديتپلم، دهصتد( فتهق 7تن ) 03ديپلم، دهصد(  7تن ) 03ز  كاهماد منأ ل ناهنه تحت برهس ،  271از ميا  

دهصد( داهاي مدهک دكنتري 2/0تن ) 3دهصد( فهق ليسانس،  47تن ) 006دهصد( ليسانس،  2/43تن ) 004

ستال  73ستال و بيشتنرين ستن  24سال با كانرين سن  72/40±247/7 سناد، و ميانگين سا  آنا  برابر 

 2/4تتن ) 00دهصد( داهاي دو فرزنتد،  47تن ) 006دهصد( داهاي يك فرزند،  2/71تن ) 032است.  اچاين 

بهد  استت. ده ميتا  افتراد  73/0±763/1دهصد( داهاي سه فرزند  سناد و ميانگين تعداد فرزندا  آنا  برابر 

دهصتد( داهاي مات ل  7/23تتن ) 70دهصتد( داهاي مات ل مستكهن  ملكت  و  7/67تن ) 033ناهنة حاضر، 

ترين منرمربتع بتا كهچتك 23/024±447/40ما ل مسكهن  آنا  برابر  اسنيجاهي  سناد و ميانگين مساحت

دهصد( از زنتا  ناهنته  4/7تن ) 04منرمربع است.  اچاين  240ترين مساحت منرمربع و ب هگ 71مساحت 

دهصتد(  0/02تتن ) 46دهصد( داهاي يك ختهدهو شخصت ،  2/63تن ) 032فاقد خهدهو شخص  ده خانهاد ، 

دهصد( داهاي سه خهدهو شخص   سناد و ميانگين تعتداد خهدهو تاي  6/2تن ) 6 داهاي دو خهدهو شخص  و

دهصد(  7/64) تن 034ز  منأ ل ناهنة برهس   271است. ده بين  02/0±772/1شخص  خانهاد  آنا  برابر 

ستر  و دهصد( به صههت يك 2/43تن ) 022دهصد( ده دسنگا  خصهص ؛  4/27تن ) 77ده دسنگا  دولن  و 

دهصد( به صههت دوسر  ده محل كاه خهد ده حال خدمت  سناد. ميانگين سابقه خدمت آنا   2/71)تن  032

سال است. ميانگين منغيتر هفتا   31سال و بيشنرين مقداه  0سال با كانرين مقداه  71/07±033/7ني  برابر 

نتتا  برابتتر پتتذيري ستتاعت كتتاه زو ميتتانگين انعطتا  46/426±346/047ختانهاد  ده ناهنتته برهستت  برابتتر 

 بهد  است. 671/3±26/02

 افيتيشاغل به انجام ساعت كار كمتر از هشت سياعت در روز بيا درمتأهل  ل زنانيتما يبررس دو.

 متناسب )كمتر(دستمزد 

ماظهه برهس  تاايل زنا  منأ ل شاغل به كا ش ساعت كاهي به  ارا  دهيافت دستنا د كانتر، از افتراد ناهنته به

پذير بهد  ساعت كاه خهد، حاضريد منااستب بتا ميت ا  كتا ش د كه آيا ده صههت انعطا مطالعه حاضر پرسيد  ش

« ايدوجالته»تري دهيافت كايتد؟ ننتايج ايتن برهست  بتا استنفاد  از آزمته  ساعت كاهي، حقهق و دسنا د پايين

(Binomial Test نشا  داد كه )اترا  دهيافتت تن( از كل افراد ناهنه با كا ش ساعت كتاهي بته  207دهصد ) 23 

انتد و اختنال  معاتاداهي بتين تن( از آنا  با اين مهضهع مخالف 47دهصد ) 06اند و دسنا د منااسب )كانر( مهافق

اي معااداه بتيش وهنهكه نسهت افراد مهافق بهايوهنهبه ،(p-value<110/1نسهت افراد مهافق و مخالف وجهد داهد )

 از مخالفا  اين مهضهع است.
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ب يزنان و رفياه خيانواده بيا اسيتفاده از ضير يساعت كار يريپذه ارتباط انعطافياول يبررسسه. 

 رسون يپ يهمبستگ

م يو مسنق  د اد  اهتهاط خطن شكل نشا ينشا  داد  شد  است. ا 3ن اهتهاط ده شكل يناهداه پراكاش مربهط به ا

 .استزنا  و هفا  خانهاد   يساعت كاه يريپذر انعطا ين دو منغيب
 زنان و رفاه خانواده يساعت كار يريپذنمودار پراكنش ارتباط انعطاف .1شكل 

 (spssافزار ي نرم: خروجمنبع)

شتد  استت  713/1زنا  و هفا  ختانهاد  برابتر  يساعت كاه يريپذن انعطا يب «رسه يپ»  ب  اهسنگيمقداه ضر

(17/1>Sig.) ش يافت اديگتر،  . به عهاهتاستداه او معا م، با شدت منهسطيمسنق  د اد   اهسنگجه نشا ين ننيا

 ش هفا  خانهاد  ها به دنهال خها د داشت.ياف ا يداهامعا وهنةبه  برهس ةده ناهن يساعت كاه يريپذانعطا 

ون يزنان بر رفاه خيانواده بيا اسيتفاده از رگرسي يساعت كار يريپذه اثر انعطافياول يبررسچهار. 

 ساده يخط

مطالعته  ز  ناهنته 271ا  يتزنا  بر هفا  خانهاد  آنا  ده م يساعت كاه يريپذثر انعطا ا  به برهس ،ن بخشيده ا

 . استر وابسنه يهفا  خانهاد  منغ ،ن پژو شينشا  داد  شد  است. ده ا 0جه ده جدول يحاضر پرداخنه و نن
 زنان بر رفاه خانواده يساعت كار يريپذساده، اثر انعطاف يون خطيرگرس .1جدول 

 t Sigمقدار آماره  استاندارد ونيب رگرسيضر استاندارد برآورد يخطا يونيب رگرسيضر ريمت 

 552/5 313/4 - 336/13 101/116 عرض از مبداو

ساعت  يريانعطاف پذ

 يكار
662/13 534/4 053/5 233/3 555/5 

50/5Sig (ANOVA)< 
F(ANOVA)= 

521/35 
406/5R2adj= 

403/5 R2= 

 

 (قيتحقهاي افتهي: منبع)

 «زنتا  يساعت كاه يريپذانعطا »ر ين دو منغيب  اهتهاط خط پيداست، «ANOVA»ج آزمه  يكه از نناوهنه اا 

 يريپتذاثتر انعطتا   هنيب هورستين مقداه ضتري اچا (.Sig (ANOVA)<17/1داه است )امعا «هفا  خانهاد »و 

دهصتد شتد   27برابر با  الگه R2مقداه . Sig) <17/1)است داه او معا 774/03ساعت كاه زنا  بر هفا  خانهاد  برابر 
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زنتا   يساعت كاه يريپذن جامعه تهسط انعطا ير هفا  خانهاد  ده ايرات منغييدهصد از تغ 27 ديگر، است. به عهاهت

 هوي،بتدينداه شتد  استت. ان مقداه معاياما ا الگهست.ن يف اين ضعيي ا  تهيد اد  من نشا ين است. اييده حال ته

 م.ين جامعه باشيده ا يبا حذ  اثرات مخدوشگر يبهنر الگهيد به دنهال يبا :  وفتتها م

 يون خطييزنان بر رفاه خانواده بيا اسيتفاده از رگرسي يساعت كار يريپذاثر انعطاف يبررسپنج. 

 يمخدوشگر يرهاينظر گرفتن مت  چندگانه و در

 ير تاين اثتر ده كاتاه منغيزنا  بر هفا  خانهاد ، ا يساعت كاه يريپذتر اثر انعطا  ايجه عيك ننيد  به يهس يبرا

 ي، تعتداد خهدهو تا ، مستاحت مات ل مستكهن الت، تعداد فرزندا ، نتهع مات ل مستكهنيمخدوشگر سطح تحص

ساجيد  مطالعه حاضر  ةز  ناهن 271ا  يده م ي، سابقه خدمت، نهع دسنگا  محل خدمت و نهع ساعت كاه شخص

 (. 2)جدول  وردد  زنا  بر هفا  خانهاد  محاسهه و برهس يساعت كاه يريپذصِ انعطا تا اثر خال شهدم 

داه امسنقل با هفا  خانهاد  معات ير اين منغيب  اهتهاط خط پيداست، «ANOVA»ج آزمه  يكه از نناوهنه اا 

رات ييتدهصتد از تغ 63  دهصد شد  استت. بته عهتاهت 63برابر با  الگه R2و مقداه ( Sig (ANOVA)<17/1است )

ن يتا ين قتهيتي ا  تهيتد اد  من نشتا ي. اشهدم ن ييته  خطالگهي ن يتهسط ا ،ن جامعهير هفا  خانهاد  ده ايمنغ

ستاد    خط الگهيدهصد شد  و ده  62ل شد ( برابر ين تعدييب تهي)ضر R2adjكه مقداه  هون ازآ ي.  اچاالگهست

الگته ن يتا  ايبشيقدهت پ :تها  وفت ( م0دهصد بهد  است )جدول  27 ن مقداه برابريا ي،بدو  اثرات مخدوشگر

 ير تاي  است كه منغآد اد  ن اخنال  نشا يو ا بهد مخدوشگر  ير ايساد  بدو  منغ  خطالگهي اه باالتر از يبس

 .ستبهد  ا ياثروذاه ير اياول، منغ الگهيدوم نسهت به  الگهيواهد شد  ده   اضاف
 زنان بر رفاه خانواده يساعت كار يريپذچندگانه، اثر انعطاف يخطون يرگرس .4جدول 

 يونيب رگرسيضر ريمت 
استاندارد  يخطا

 برآورد

 يونيب رگرسيضر

 استاندارد
 t Sigمقدار آماره 

 555/5 -121/3 - 423/13 -013/113 أعرض از مبد

 يريپذانعطاف

 يساعت كار
125/45 121/1 041/5 600/13 555/5 

 613/5 231/5 510/5 311/0 336/4 التيسطح تحص

 231/5 636/5 5/5 45 244/3 535/0 تعداد فرزندان

 521/5 -501/4 -561/5 113/15 -331/45 ينوع منزل مسكون

 555/5 123/12 246/5 156/5 231/1 يمساحت منزل مسكون

 يتعداد خودروها

 خانواده يشخص
431/14 356/3 142/5 131/2 555/5 

 555/5 144/13 002/5 365/5 515/11 سابقه خدمت

 053/5 661/5 545/5 443/15 362/6 نوع دستگاه محل خدمت

 123/5 -313/5 -543/5 321/3 -131/3 ينوع ساعت كار

50/5 Sig (ANOVA)< 
363/151 

F(ANOVA)= 
331/5 R2adj= 333/5 R2= 

 (قيتحقهاي افتهي: منبع)
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پتذيري ستاعت كايم كه اثرات منغير تاي انعطتا الگهي هورسيهن ، مشا د  م  اي Sigو  t اي با تهجه به مقادير آماه 

 (.Sig<17/1كاهي، نهع ما ل مسكهن ، مساحت ما ل مسكهن ، تعداد خهدهو اي شخص  و سابقه خدمت معااداه است )

ستت داه شتد  ااو معات 041/21ساعت كتاه بتر هفتا  ختانهاد  برابتر  يريپذاثر انعطا   هنيب هورسيمقداه ضر

(17/1>Sig.) ش ده انعطتا يك واحد اف اي ر  يازاهر ا، بير منغيبا شرط ثابت بهد  سا :تها  وفت م هوي،بدين-

 شهد.  واحد به هفا  خانهاد  اف ود  م 041/21ن به انداز  يانگيطهه مبه  ي،ساعت كاه يريپذ

داه شتد  ا( و معات )با عالمت ماف 633/21بر هفا  خانهاد  برابر   اثر نهع ما ل مسكهن  هنيب هورسيمقداه ضر

مات ل  يوهود همت و  0عتدد   ما ل ملكت يوهود هم  ا مقداه ل داد يده تحل هوي، چه بدين (.Sig <17/1است )

 ر ا، سطح هفا  ختانهاد  زنتا  شتاغلير منغيبا شرط ثابت بهد  سا :تها  وفت واهد شد  است، م 2عدد  يجاهياسن

 داهند.   يجاهياست كه ما ل اسن  از زنان شيواحد ب 633/21به انداز   ،نيانگيطهه مبه   ملك  ما ل مسكهن يداها

 (.Sig<17/1داه شتد  استت )او معات 433/0اثر مساحت ما ل بر هفتا  ختانهاد  برابتر   هنيب هورسيمقداه ضر

طتهه بته  ،ش ده مساحت مات ليك واحد اف اي ر  يازابه ،ر اير منغيبا شرط ثابت بهد  سا :تها  وفت م دهننيجه،

 شهد.  واحد به هفا  خانهاد  اف ود  م 433/0ن به انداز  يانگيم

(. Sig<17/1داه شتد  استت )او معات 230/32اثر تعداد خهدهو بتر هفتا  ختانهاد  برابتر   هنيب هورسيمقداه ضر

  شخصت يك ختهدهو بته خهدهو تايتش يافت ا يازابهر ا، ير منغيبا شرط ثابت بهد  سا :تها  وفت م هوي،بدين

 شهد. شنر ميواحد ب 230/32ن به انداز  يانگيطهه مخانهاد  زنا  شاغل، سطح هفا  خانهاد  آنها به 

 پتس(. Sig<17/1داه شد  است )او معا 101/03اثر سابقه خدمت بر هفا  خانهاد  برابر   هنيب هورسيمقداه ضر

ش  ر سال ستابقه ختدمت زنتا  شتاغل، ستطح هفتا   ياف ا يازار ا، بهير منغيبا شرط ثابت بهد  سا :تها  وفت م

 شهد. شنر ميواحد ب 101/03به انداز   ،نيانگيخانهاد  آنها به طهه م

 يريگجهينت

 تاي اساس سالمت جامعه بر كاهكرد صحيح خانهاد  اسنهاه است. اور محيط خانهاد  مكان  امن بتراي تتأمين نيتاز

 تاي وهي باال ده عرصهاي مفيد و پهيا با بهر تها  اننظاه جامعهجسا ، هوح  و عاطف  اعضاي خانهاد  نهاشد، نا 

كاد و براي ترين نهاد ا معرف  م  ا ها داشت. اسالم ني  خانهاد  ها از مقدساقنصادي، اجنااع ، فر اگ  و ساير زمياه

 داند. يادي قازل است و آهامش و تعادل پهياي جامعه ها ده اسنحكام خانهاد  م حفظ و اسنحكام بايا  خانهاد  اهزش ز

 يش اعضتايآهامش و آساتأمين  ده خانهاد ،  اسالم ي ااهزش يداهينقش زنا  ها ده پا ،ك سهين اسالم از يد

و  ،كترد  استت  فراوانتأكيد  اه محنرم شارد  و بدا يهفا  خانهاد  بستأمين  به  اسر و فرزندا  و  دويخانهاد ، هس

 د. يسنا م  و اجنااع ياقنصاد ي ا  ده صحاهيحضهه فعال زنا  ها ن ،گريد ياز سه

. شتد  ر بتر هفتا  ختانهاد  برهستيپتذانعطتا  يستاعت كتاه يريكتاهواثر اشنغال زنا  با به ،ده مطالعه حاضر
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نامه پرستش 271 ا تعداد ك دانشگا يبه تفك «شد  يبادطهقه  احناال يريوناهنه»با اسنفاد  از هوش  ،ماظههنيبد

بتا  ،د. ده ادامتهيتع ورديتتهز    به صههت تصادفيواقع ده شهر تهر  مراك  آمهزش عالمنأ ل  ا  كاهمادا  ز يده م

كانتر )منااستب( دستنا د  افتتيخهد و ده يل زنا  ناهنه به كا ش ساعت كاهيتاا «يادوجاله»اسنفاد  از آزمه  

افت اه ط نترميده محت ،ستاد  و چادوانته  ه  خطيرسه ، هورسيپ  ب  اهسنگيسپس با اسنفاد  از ضرشد.  برهس 

spss  ر يتدو منغ  ابنتدا  اهستنگ هوي،ورديتد. بتدين  زنا  بر هفا  ختانهاد  برهست يساعات كاه يريپذاثر انعطا

 د.يورد  برهس «هفا  خانهاد »و  «ساعت كاه يريپذانعطا »

 ين بتراي.  اچاتشتد  ابيتستاد  اهز  ه  خطتين اهتهاط تهسط هورسيشنر، ايب  برهسماظهه به ،بعد ةده مرحل

، «التيستطح تحصت» ير اي، اثر منغ«ساعت كاه زنا  يريپذانعطا »ر يتر، ده كااه منغ ايجه عيك ننيد  به يهس

ستابقه »، «خانهاد   شخص يتعداد خهدهو ا»، « نهع ما ل مسكهن»، « مساحت ما ل مسكهن»، «تعداد فرزندا »

بر هفا   «ك سر  و دوسر (يزنا  )  ينهع ساعت كاه»و  «( و خصهص  نهع دسنگا  محل خدمت )دولن»، «خدمت

ذكتر شتد ،  ير ايا  منغياز م ،شهد پژو ش مشا د  م ي اافنهي بخش ده كهوهنه.  اا ساجيد  شدخانهاد  آنا  

  شخصت يتعتداد خهدهو تا»، « نهع ما ل مستكهن»، « مساحت ما ل مسكهن»، «يساعت كاه يريپذانعطا »

ساعت كتاه زنتا   يريپذكه اثر انعطا ايوهنهبه ؛بر هفا  خانهاد  داهد ياثر معااداه «سابقه خدمت زنا »و  «خانهاد 

 است.بر هفا  خانهاد  مثهت و معااداه 

ن اثر مستاحت يوردد.  اچا آنا  مش هفا  خانهاد  ياف ا مهجبساعت كاه زنا   يريپذگر، انعطا يبه عهاهت د

 ر  يازار ا، بهير منغيبا شرط ثابت بهد  سا :تها  وفت م پس .بر هفا  خانهاد  مثهت و معااداه است  ما ل مسكهن

بر هفتا   ي  اثر معااداهين  هفا  خانهاد  اف ود  خها د شد. نهع ما ل مسكهن  ،ش ده مساحت ما ل مسكهنيواحد اف ا

مات ل  يداها ي تاشتهد و خانهاد  ثروت خانهاد  محسهب م وج   ملك  ما ل مسكهنهو ازآ  است.خانهاد  داشنه 

ر ا، ستطح هفتا  ختانهاد  زنتا  شتاغل ير منغيبا شرط ثابت بهد  سا  سناد،از پرداخت اجاه  معا    ملك  مسكهن

 شهد دولت ده جهتت شاهاد ميپ ،نيداهند. باابرا يجاهياست كه ما ل اسن  ش از زنانيب  ملك  ما ل مسكهن يداها

 ، تتأمين قتانه  اساست 43ده باد اول اصل كه وهنه اا  ؛انجام د د يجد ي يهبرنامه  مسكن مااسب ملكتأمين 

 را  شارد  شد  است. يا  اسالم يمسكن از ضهابط اقنصاد جاههه

ستهب افت ايش هفتا  ختانهاد   اي پژو ش حاضر، اف ايش تعداد خهدهو اي شخص  ختانهاد   اچاين بر اساس يافنه

هبط با تهجه به شرايط كاهن  حال و نقتل كشتهه، ده خصتهص تتأمين وستايل نقليته هي ا  ذيوردد كه جا داهد برنامهم 

 ا تأمين كترد اقتدامات كه با جايگ يا  آنها با خهدهو اي شخص  بنها   اا  مي ا  هفا  ها براي خانهاد ايوهنهعاهم ، به

داهي داشتنه استت. چته  افت ايش آوهند. سابقه خدمت زنا  ناهنه ني  بر هفا  خانهادة آنا  اثر مثهتت و معاتا الزم ها به عال

هوي، بتا شترط ثابتت وتردد، بتدينسابقه خدمت، اف ايش حقهق ها دهبرداهد و اين امر سهب اف ايش سطح دهآمد خانهاد  م 

 شهد. زنا  شاغل، سطح هفا  خانهاد  آنها بيشنر م ازاي اف ايش  ر سال سابقه خدمت بهد  ساير منغير ا، به
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-ك جاتعيده  است،زنا  بر هفا  خانهاد   يساعت كاه يريپذمقاله حاضر اثر انعطا   اكه مهحث اصلينظر به ا

ماناتد و   ، هوانت ، اجنااعيمثهت اشنغال زنا  از نظر اقنصاد ي اجاهه با وجهدكه  وفتن يتها  چا م  ،كل يباد

تتأثير  جتادين امتر ستهب ايتكه ا كادم بر جسم و هوح زنا  واهد   ، فشاه مضاعف ثابت و طهالن يكاه ، ساعتآ 

منعادل، خالق، بتا اعناتاد  ي ات انسا يو ترب يپروهانسا ) يف مادهي، انجام وظا خانهادو  ت زندويفيبر ك  ماف

كه با اسنفاد  از ستاعت كتاه   است ده حال اين وردد. م يو  اسرداه امعه(ج روذاه دهيثأت نفس، فكهه، سازند  وه ب

نقتش بتانها  ده ختانهاد  ها   و ابعاد مثهت و اصتل يرين مشكالت جلهويتها  از بروز ا م ،بانها  ير برايپذانعطا 

شنر آهامتش و يبتأمين  به ،تهاناد ضان حفظ حضهه خهد ده جامعه شاغل ممنأ ل  زنا  ،ن صههتي. ده ات كرديتقه

جته يبپردازنتد. ده نن ،ن استالم استتيتدتأكيتد  كه متههد ،خهد،  اسر و فرزندا   و هوح  جسا ياز ايبرآوهد  ن

 ا  و يتهشتهد برنامته ه متيتهص ،ني. باابرايابداف ايش م ق هفا  خانهاد  ين طرياز ا ،ساعت كاه زنا  يريپذانعطا 

   اقدامات الزم ها به عال آوهند.م آيساعت كاه زنا  و تعا يريپذل انعطا ي  امر ده جهت تسهمسئهال
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