
 

 شناسی اشتغال زنان آسیب

  *سیده طاهره موسوی

 مقدمه
سهد زنوان  ۹7، در سال  بر اساو ازار  مرکز آمار و اط عات راهبردی وزارت کار

اما ادون  1،درصد بوده اس  ۸1درصد و سهد مردان  1۹از تمام مشایل مزدبگیر، تنها 
زدرا ب یاری از زنوان بوا صوورت ؛ کشور نی   آمار بیانگر شمار تمام زنان شایل در

بازاری و دا از طرد  فضوای مجوازی در خانوا  های خصوصی، شرک  ییررسمی در
اادگواه  اسو م ؛ زدرازن نی  اصلی رساس   اشوغال هدف پردازند. با اشوغال می و...

 زن در صوورت عودم»و دان وا اسو  با عنوان نتش اصلی زن را مادری و هم ری 
 فهاسیو  بوا توانود مویا، حیو و حدود عفو  رعاد  ا  و خانوادای وظادف اب تزاحد

امروزه ب یاری از زنان و حووی ااور نیواز مواسی نداشووا باشوند و  2«.بسردازد ااوماعی
هادی را با دنبال دارد کوا در  کوشند تا شغلی در ااوما  داشوا باشند. ادن امر آسیب می

 شود. ادن متاسا بررسی می

 ه اشتغال زنان نگاه اسالم ب
را در اسوفاده نکرده و آنان از ح  اشوغال زنان الوایری ، اس م آدات و رواداتبنا بر 

سووره  32تووان از آدوا  مشروعی  اشوغال زنوان را می از ادن ح  آزاد ا اشوا اس .
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ن اء برداش  کرد کوا بور حو  ماسکیو  زنوان بور امواسشوان دتسو  دارد. در سویره 
ودژه در موورد  هادی از تأکید بر اشوغال زنوان واوود دارد؛ بوا نیز نمونا مهصومین

های آنوان سوازاار  آدد دا با خصوصیات و ودژای مشایلی کا تنها از عهده زنان بر می
اس ؛ مانند عطاری، خیاطی، مامادی، آرادشگری و ... . چنانکا زدنب حووتء مهوروف 

نیز بوا  خدا فروخ . رسول یرف  و با آنان عطر م های مردم می با عطاره، با خانا
زنان ااازه داده بود برای ک ب روزی، در روزهای عید از منزل خارج شوند و ب اط 

 1بگ ورانند.
اس م، ازئی از نظام کلی ااوماعی اس  کا در آن بادود اهوداف مهنووی،  اشوغال در

ب  ضووااز ادون رو  ؛مین ارددأاخ قی و ددنی فرد و اامها در اه  تهاسی و کمال ت
بیان شده اس  تا با بنیان خانواده ضواب  ودژه اشوغال زنان و  و مهیارهای کلی اشوغال

حفظ کرام  زن و اسوزام با عف  و پوشوش و نداشوون »آسیبی نرسد؛ ضوابطی مانند 
هماهنگی شغل با وظیفوا »و « های زنانا تناسب شغل با ودژای»، «اخو ط با نامحرمان

رات ا ورده و بنیاددن در اوامع و از املا ادران، سبب با واود آمدن تغیی 2«.مادری
های ب ویاری از نظور  شده زنان برای ک ب درآمد با هر شغلی تن دهنود کوا آسویب

هوای  های نامناسب بوا ودژای فردی و خانوادای برای آنان با دنبال دارد. نا تنها شغل
ای  های اودی بزنانا، بلکا هر شغلی کا با رساس  اصلی زن در تهارض باشد؛ آسوی

 آورد. در حوزه فردی و خانوادای برای زنان با بار می

 های فردی  سیبآ

 یو روان یآسیب جسم. 1

رسویدای بوا  فرسا بودن انجام وظادف فیزدکوی، ب یاری از زنان شایل با دسیل طاق 
اخو ل و  های فکری در محل کار درایریهای هم ر و فرزندان،  کارهای منزل و نیاز

شوماری قورار  هوای بوی در مهرض آسیب ،همکاری و  ارتباطات )خانوادایدر انوا  
توان  بیش از ظرفی  ا می، ،کد کردن اوقات اسوراح  خودآنان ضمن زدرا ؛ دندار
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 با دسیل فتدان زمان برای رسیدای با ظواهر خوود،نیز  یااه .ایرند خود را با کار می
اح او ع اب وادان و اناه  دچار دا وظادف محل کار، های هم ر و فرزند خواسوا

 شوند. می
 های آنوان، ضومن ددگور م وئوسی با در نظور اورفون ساع  در روز  10اشوغال ااه 

پیامدهای روانی و عاطفی زدادی را بوا دنبوال دارد.  ،اسوه ک قوای ا می و روحی
 و پو دری زنوان مغوادرت دارد اشوغاتت رسمی، مهین و طوتنی، با روحیوا انهطواف

 موادری نتش در کارادی نیز کاهش و روانی های بیماری عصبی، فشارهایبروز  سبب
 شوایل، زن کاهود. در واقوع می زن نشواط از و شود می خانواده محی  در و هم ری

 1د.رای می قرار اح اسی آسودای و اسورو مهرض در دار خانا زن از بیش

 هویتی . تحوالت2

 در افزادود. ر هود  افراد مویتهردف ادددی ب ،در زندای موفاوتهای  نتشپ در  
 رفووار و افووار  را بور انددشوا، . اوسوازد قاسبی اددد برای فرد موی ،شغلحتیت  

انودک انودک حووی  رو، کند و برای رسیدن با اهداف پویش میاساو وظادفش تنظید 
ثیرا ار و چوا بوا صوورت منفوی و أعتادد و طرز تفکر خود را چا با طور متب  و ت

در نتود  برخوی انددشومندان یربویچنود  هر» .،کشاند میا تغییر با ورط ،رسان آسیب
نیاز با الوب تواوا میان  کا زنان امروزی ندمهوتد ،دابی زنان در محی  کاری هود 

رفوارهوای ، بوا هموین دسیول اند. ایر افواده ،مردان و دنبال کردن اهداف شخصی خود
هی موؤدب و اواهی اوا ااهی ایواار و پرخاشوگر،؛ دهند موضادی از خود نشان می

کودام  هیچ اند و در نویجا، دو پاره شده زنان امروز بین کار و عش ، شوند. طلب می ااه
 2.«کند ها را ارضا نمی آن
 ،شوود هوا تهردوف موی مود آنآتواا بوا میوزان در ارز  و منزس  افراد باکا روزه ام

                                                           

؛ دوماهناموا علموی فرهنگوی «اشوغال زنان در ب ور خانواده و ارتباط آن با ط ق»ر.ک: سرور اسفنددار؛  .1

 .20-27، ص1384، بهمن و اسفند 18ااوماعی حوراء؛ شماره 

؛ فصلناما علموی ترودجوی «ها در س م  روانی زن ادی و نتش آنحیا و خودآر». ر.ک: عباو رابی؛ 2

 .48-56، ص1393، اسفند ۸7مهرف ؛ شماره
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ری از زنان شود و ب یا ارز  تلتی می کد ،های مادی نی   موسد ارز کا داری  خانا
هوا روی  بوا انووا  شوغل ،دسویابی با منزس  ااوماعی و امویازات نتوش اددود برای
   آورند. می

 از زندگی یرضایت. نا3

شوود کوا فورد  اشوغال زمانی باعز ارتتای کیفی  زندای و رضاد  از عملکورد موی
ها و تحصوی ت  سطح توانمندی ن ب  باتر بودن شغل  نازل کند مفید اس .اح او 

شوده  ها هدررف  اسوهدادها و توانادی حتارت، مواب بروز اح او نارضادوی، ،ردف
مورد ع قا فرد نی و  و  انجام کارهادی کا و نیز برخوردهای نامناسب همکاران و با

در چنوین   شوود. فورد میسبب کاهش امید با زنودای  ای برادش ندارد، ارز  افزوده
ای پیشوبرد اهوداف خوود را از دسو  شرادطی، ممکن اس  فرد انگیزه و تو   بور

تر از  هوادش در اادگواهی پوادین رسود کوا ثمور ت   بدهد؛ زدرا بوا ادون بواور می
 هادش با بار خواهد نش  . در متابول، مشواهده فوردی کوا دارای شوغلی شاد وگی
دوادایری نیز نداشون فرص  مناسب برای و  ی خود اس ها توانمندی سطح باتتر از
هادی  ، سبب ناکارآمدی شخص در محی  کار و بوروز اح واویازن های مورد مهارت

شووود. در چنووین شوورادطی ااوور فوورد دارای  هوشووی در فوورد می توووانی و کد ماننوود کد
توانمندی مهارت حل م أسا، کنورل اوضا  و مددرد  اح اسات خود نباشد، با دسیل 

دار شودن  ، خدشاارادی کاذب کند و با کمال ترو از اشوباه، از دادایری خودداری می
 شود.    ارزشی و نفرت از خود دچار می کاهش عزت نفس، اح او بی 1،«من  شاد وا»

 زنانه های تغییر در ویژگی. 4

در بُهود  هد سنوی و صونهوی اسو .دو بُ دارای اشوغال ااوماعی زنان  ،در تاردخ بشری
پیودادش ماشوین و اما با شرو  رن انس و ؛ بیشور در امور زنانا بودآنان اشوغال سنوی، 

تغییور دافو  و زنوان  با طور کلویشکل فهاسی  اشوغال زنان  ،صنادع مخولف توسیدی
. ادون فرهنو  کوا هوا مشوغول بوا کوار شودند همدو  و هم ان مردان در کارخانا
                                                           

ای از مون )هودو   در واودشوان  ها، اسوهدادها و...، مفهوم شاد ووا تصور متب  افراد از توانمندی. 1

 شود.  سازد کا با خوددوسوداری و خودشکوفادی منجر می می
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  دوک های کواذب، یرور و سرسخوی سویات یرب برای کشور ما بود، سبب شد ااه
حود و حصور و خشوون  بوا بهانوا  های بی اقودارطلبی های بدون منط ، نگری اانبا

زنوان ، اادگزدن عواطف سطیف و اح اسات زنانا شوند. از ادن روس  کوا مددرد 
 مشوایل زدرا» کنند؛ ترییب می مشایل موناسب با ماهی  زنانا خودرا بیشور با داشون 

 آموزاواری، نظیور؛ باشود زنوان خوانگی نتوش از کوا انهکاسوی اس  ادن برای زنانا
 هوا زن خانگی کار اوامع بیشور در کا طور همان درس  و پ درادی نظاف ، ،پرسواری

 1«.باشند ارز  می کد نیز ها مهارت و مشایل ادن اس ، شده تر ارز  کد
خ وگی و کاهش آسادش و راحوی زنان شایل، ضمن بروز تونش روانوی، اخوو ل و 

رخووت روانوی و   ،ناتوانی در برقراری ارتباط ااوماعی، سبب بروز ناخشنودی شغلی
اح او از خودبیگانگی، اف ردای، اضطراب، بودخلتی بوا هم ور و فرزنودان و در 

 2شود.  ها نیز  می نهاد ، کاهش رضاد  زندای و افزادش عدم بهداش  روانی در آن

 های خانوادگی سیبآ

 کاهش تمایل به ازدواج. 1
برای آنان، نوعی امنی  ی ادجاد امکانات رفاهبا ادجاد اسوت ل درآمدی و اشوغال زنان 

اادگوواه در نظووام و تتودوو  ارتووزاق  رایددگووران بوودرآموودی و واب وووا نبووودن بووا 
موأسوفانا کوا آورد. ادن اشووغال و خودکفوادی  را برای آنان با ارمغان میداری  سرمادا

هور اونوا بوا نفوی  ،اسو  شوده« تفکور فمنی و »امروزه تا حدود ب یاری ارفووار 
؛ زدرا از سودی زن شایل با فردی کا اودای پردازد رد زنانا میبا تبلیغ تج ،«زوای »

کند و از سوی ددگور ادون  تر از اوس ، ازدواج نمی کار دا دارای موقهی  شغلی پادین
شود کا او خوود را از ازدواج  اح او کاذب آرامش با همراه اسوت ل ماسی، سبب می

                                                           

؛ فصلناما علمی پژوهشوی مطاسهوات «اثرات اشوغال زنان بر خانواده»ردا اودرزی؛ . باقر ساروخانی و ث1

 .51-78ص   ،1388توسها ااوماعی ادران؛ دوره دوم، شماره اول، زم وان 

هوای خوانوادای و ااومواعی بوانوان و ارائوا  بررسی تهرض نتش». ر.ک: محمدتتی کرمی و فیروزه کرمی؛ 2

؛ فصلناما علمی پژوهشی مطاسهوات راهبوردی زنوان؛ سوال «ای زنان شایلاسگوی مناسب برای زندای خانواد

 .7-46، ص 1393، تاب وان 64شانزدهد، شماره 
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و بور ازدواج و ازددواد ن ول  1نهی،نیاز ببیند. ادن در حاسی اس  کا اس م تجرد را  بی
ُسَ»فرمووده اسو :  چنانکا پیامبراکرم 2تأکید ب یاری کرده اس ؛ نتا اُبَََُیف  ْبنو 

 
اِءَََأ نم  الكا

َِفي ِِ ْحم  ِعَََِبالرا ْرب 
 
َََأ اِضع  و  َُنُزوِلَََم  د  ْْ نْتَََ...َِع َف  ند  ْْ َِع ْیِنَو  اِلند  ْجنِهَاْلو  نِدَِفنيَو  ل  ِرَاْلو  ظ  َن  د  ْْ َِع ِرَو  ط  ناِبَاْلم  ِسَب 

اح ك  ِّْ َال د  ْْ َِع َو  ِِ ْعب  شوود: هنگوام  درهای رحم  آسمانی در چهار وق  اشووده می 3:اْلك 
نگرد، هنگام اشودن در کهبا،   بار  باران، زمانی کا فرزند با چهره پدر و مادر  می

 «.هنگام عتد و عروسی

 . اختالل در روابط با همسر2
 ،در نظام حتوقی اس مبات خانواده اس . رضاد  زناشودی، دکی از عوامل مؤثر در ث

ادون واب ووا اسو . بوا مورد و طبیهوواا  درآمد بیرونی نودارد، کند زن در خانا کار می
اشوغال زن و ک ب درآمود، بوا  مشورک اس .زندای کمک بزرای با تداوم  واب وگی

و  ردب مددرد  مرد را زدر سؤال می تغییر نو  رابطا با هم ر و کاهش واب وگی با او،
بورای پادگواه ااومواعی  ادجواد نتش مرد، 4شود. مواب بروز اخو ف در خانواده می

 ،نتوش زنا  و  درآمد شغلیشغل و با وسیلا  ها آنو حفظ امنی  و آسادش  خانواده
ادجاد رواب  عاطفی در درون خانواده و حفظ رواب  عاطفی ضروری بورای اعضوای 

بهووردن  ،ادون تت وید رو ه ووند. ا روباخانواده اس  کا با مشک ت اونااون اامه
سبب با هود  ،و تداخل هر نو  نتش ددگر اس شکل برای حفظ وحدت خانوادای 

اشوغال زن با ادجاد رقابو  میوان او و هم ور ، زدرا شود؛  میخوردن تهادل زندای 
   5.شود سبب ناهماهنگی و ناب امانی خانواده می
ز با عنوان اساو و پادا محکد زندای، بوا انس و اسف  و مهربانی میان زن و شوهر نی

های شوغلی، نوا تنهوا  شود. حضور زنان در عرصا اشوغال زنان دچار آسیب ادی می
ایرد؛ بلکا با از بین بردن نشاط آنان، ددگور مجواسی بورای  زمان ب یاری را از زنان می
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او ارد. خ ووگی زدواد،  ادفای کامول نتوش هم وری و موادری برادشوان بواقی نمی
های مداوم و فشارهای روحی و روانی و در نویجا نداشون رابطا ارم ک موی  واسور

تواند سبب سردی میان زواین شود کا ااه تا ط ق و ادادی  و رفواری با هم ر، می
   1رود. نیز پیش می

 روابط با فرزند. اختالل در 3
اری بور منفی ب ی های اثر ،های نخ   زندای کودک ه در سالژود ودن مادر بابشایل 

با عاطفا دارند کوا تنهوا از  ینیاز شددد های اوسیا، کودکان در سال» ا ارد. کودک می
ی کوا در سوا سوال نخ و  کوودک 2.«شوود طرد  مادر دا اانشین ثاب  او تأمین می

شخصویوی بوا  ممکن اس  در آدنده ، از حضور مادر در کنار  محروم اس ،زندای
 انکوودک ،طبو  نظور پژوهشوگران 3.پیودا کنود اامها سویزبا دا تبددل شود عاطفا  بی

، از هوو  انود ا زنودای طبیهوی داشوواکوانی کودکمتاد ا با محروم از مهر مادر در 
 4کموری برخوردارند.

تزم در خانا و باسطبع شوور و شووق  دسگرمی و نشاط ضمن از بین بردن اشوغال مادر
ز و کونواظر بور تمر  تکبوروز مشوها، سبب افزادش تماشای تلودزدون و  بازی بچا

ها را از طرد  کونش  کا کودکان ارز  ضمن آن 5شود. ها می آناخو تت دادایری در 
؛ کنش موتابلی کا نیازمند موزندآ ها می دو طرفا میان خود و واسددن و اسگوایری از آن

شوان اسو .  حضور فیزدکی، عاطفی، عت نی و روحی واسددن در زندای بوا فرزندان
زشمند واسددن در کنوار فرزنودان، پیونودهای عواطفی میوان آنوان را حضور مؤثر و ار

                                                           
؛ «بررسی تأثیر اشوغال خارج از خانا زنان بر رواب  خانوادای»الله تتوی و قادر محمدی؛  . ر.ک: نهم 1

-16، ص 1393، پادیز 42فصلناما علمی پژوهشی مطاسهات علوم ااوماعی ادران؛ سال دازدهد، شماره 
1. 
بانوان شیها؛ شماره نهد، پوادیز ؛ فصلناما علمی ترودجی «اشوغال زنان و پیامدهاى آن»ف خیری؛ . دوس2

 . 161-186ص ،1385
؛ تراما نیره ادجادی و اواد شافهی متودم؛ : دورنمای فردیسی کلمر پردنگل؛ نیازهای کودکان میا سی. 3
 .13۸ص

، دوفصلناما علمی فرهنگی ااوماعی «تأثیر اشوغال زنان بر خانواده با تأکید بر فرزندان». آمنا بخویاری، 4
 .165-203ص ، 1388، 33حوراء؛ شماره 

 .277ی؛ روانشناسی و تربی  کودکان شاهد؛ ص. علی قائم5
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آمووزد و حوس اطاعو  و  کند، رفوارهای صحیح ااوماعی را بوا آنوان می تتود  می
توانند شخصوی  و  انگیزد. حال، مادران شایل چگونا می احورام را در میان آنان بر می

های  تربیووی  ، شویوههای درونی فرزنودان خوود را بشناسوند و بور آن اسواو ودژای
 1صحیح را در پیش ایرند؟

 . تعارض کار داخل و خارج از منزل4

انوظارات بدون سوازااری بوا دکوددگر  زمان، سبب ادجاد چند نتش با طور هدادفای 
و  آمیووز اسزاموات فوورد بوا حجوود زدواد و ترکیووب نوامنظد و تهوارضشوود؛ دهنوی  می

عواملی  هما تههدات با طوور کامول،و انجام ندادن  شود های نتش موااا می خواسوا
2شود. برای بروز تهارض کار و خانواده می

  
و  تههود کواهش بوای کوارهای  اخواسو کا دهد میخ ری زمانض کار با خانواده، تهار
 تهوارضشود.  می خانوادایی ها نتشی ادفای برا اودی تواناسبب کاهش  فرد، یانرژ

 توانوادی خانوادای با کواهش یها اخواسو کاشود  ادجاد می هنگامی نیز کار با خانواده

 و نیوز نظموی دچوار اخوو ل فکوری و بویرا فورد  3،یکوار یها نتش یادفا یبرا فرد
در واقوع زنوان شوایل ن وب  بوا کند.  میهای روانی و حوی انوا  اسورو  کشمکش

دچار نوعی ابهام و سوردرامی ه ووند و بوا اوای موااهوا بوا ادون  ،وضهی  خود
بوواننود میوان ااور زنوان  4ایرنود. یآن را ناددوده مو سا،أی م ووضهی  و حول منطتو

در متاد وا بوا زنوانی کوا تهادل ادجواد کننود، داری و شغلی خود  های خانا وسی ئم 
                                                           

بررسی تأثیر اشوغال زنان بر تربی  فرزنودان بور اسواو سوبک ». ر.ک: سمیا کماسی و محبوبا کماسی؛ 1
، 13۹7، پادیز 3۵فصلناما علمی تخصصی مطاسهات روانشناسی و علوم تربیوی؛ شماره  ؛«زندای اس می

 . 1۵-2۸ص 

؛ فصولناما علموی پژوهشوی «کاری زنان شایل بور بواروری  ار ساع تأثیر متد». ر.ک: مهری شمس؛ 2

 .101-116، ص 1397، شماره سوم، پادیز 29اامها شناسی کاربردی؛ دوره 

 یاشووغال زنوان موأهول و ب وورها یکیفوی  پیامودها یواکاو»؛ آرمان حیدری و حمیده دهتانی. ر.ک: 3

پادیز و زم ووان  ،8شماره  ،ی نهادهای ااوماعیشناس اامها؛ دوفصلناما علمی پژوهشی «کننده آن تهددل

 .73-103 ص ،5139

 .07/09/1394؛ «نگاهی با پیامدهای متب  و منفی اشوغال زنان»نیوز؛  خبرازاری ت نید .4
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/07/928830 
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بادد زنوان »بنابرادن  کنند. میاح او فشار کموری  ،پردازند داری می وق  با خانا تمام
ای  با راهکارهادی بین رفوار حرفوابیاموزند کا  با اصل قرار دادن حفظ ارکان خانواده،

و سازمانی با رواب  ااوماعی و زندای خانوادای خود ارتباط مهتول و منطتی برقرار 
 1.«کنند و شأن هر دک را منطب  بر هنجارهای خود محفوه بدارند

 گیری نتیجه
امروزه رفع نیازهای زنان در اامها و ضرورت حضورشان در برخی مشایل درمانی، 

تربیوووی و... سووبب شووده افووزون بوور وظووادف خووود در خووانواده، برخووی آموزشووی، 
، بوا «مشوایل زنانوا»های ااوماعی را نیز بس درند. زنان بادد  ضمن انوخاب  م ئوسی 
ایوری از  شوان اسو ، تواوا کننود توا بوا بهره هادی کا موواا خوود و خانواده آسیب

ر اسوواو وظووادف ردزی زنوودای خووود را بوو هووا، برنامووا راهکارهووادی بوورای رفووع آن
 بندی کنند.  هم رداری و فرزندداری  اوسود 

 فهرست منابع 

 کتب

، مطاسهوات زنوان تهوران: انوشوارات روشونگران و ؛شناسوی خوانواده اامها؛ شه اعزازی،  .1

1387.  

اوواد  و  نیوره ادجوادی ؛ تراما : دورنمای فردی نیازهای کودکان؛ کلمر  سی سی ، میا پردنگل .2

  . 1386وم، تهران: رشد، ، چاپ د متدم شافهی

 ق.1۴۰۹، اسبی  وسادل اسشیها؛ قد: مؤس ا آلمحمد بن ح ن؛ حر عاملی،  .3

 ق.1۴۰7؛ تهران: داراسکوب اتس میا، ته دب اتحکاممحمد بن ح ن؛ طوسی،  .۴

انوشارات انجمن اوسیوا : تهران؛ چاپ دوم، روانشناسی و تربی  کودکان شاهد؛ علیقائمی،  .۵

  .1369می ادران، و مربیان امهوری اس 

 ق.1403؛ بیروت: دار احیاء اسورا  اسهربی، بحاراتنوارمجل ی، محمدباقر؛  .۶

                                                           

، خورداد 219پیوام زن؛ شوماره ؛ نشوردا «دهاپیامدهای منفی اشوغال زنان بور خوانو«  اددان؛. فاطما فره1

 .39و  38، ص 1389
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 تا. ، بیدة؛ تهران: مکوبة اسمرتضواسبیان فی احکام استرآنةزبدمتدو اردبیلی، احمد؛  .7

: دار احیواء اسوورا  ؛ بیوروتاواهر اسک م فی شرح شورادع اتسو ممحمدح ن؛ نجفی،  .8

 ق.1۴۰۴اسهربی، 

 قاالتم

؛ دو ماهناموا علموی «اشوغال زنان در ب ور خانواده و ارتباط آن با طو ق»اسفنددار، سرور؛  .1

 .20-27، ص 1384، بهمن و اسفند 18فرهنگی ااوماعی حوراء؛ شماره 

؛ فصلناما علمی فرهنگوی «ید بر فرزندانکتأثیر اشوغال زنان بر خانواده با تأ»؛ آمنابخویاری،  .2
 .165-203، ص 1388، 33شماره   ؛حوراء

بررسی تأثیر اشووغال خوارج از خانوا زنوان بور روابو  »الله و قادر محمدی؛  تتوی، نهم  .3
، 42؛ فصلناما علمی پژوهشی مطاسهات علوم ااوماعی ادران؛ سال دازدهد، شوماره «خانوادای

 .1-16، ص 1393پادیز 

موأهل و ب وورهای واکاوی کیفی پیامدهای اشوغال زنان »حیدری، آرمان و حمیده دهتانی؛  .4
شناسی نهادهای ااوماعی؛ شوماره هشوود،  ؛ دوفصلناما علمی پژوهشی اامها«کننده آن تهددل

 .73-108، ص 1395پادیز و زم وان 

؛ بوانوان شویها؛ فصولناما علموی ترودجوی «اشوغال زنان و پیامودهاى آن»خیری، دوسف؛  .5
 .  161-186، ص1385 شماره نهد، پادیز

؛ فصولناما علموی «دآرادی و نتوش آنهوا در سو م  روانوی زنحیا و خو»؛ عباورابی،  .6
 .48-56ص، 1393اسفند  ،۸7؛ شماره مهرف  ترودجی

های خوانوادای بوا  پ در زنان بر ادفوای م وئوسی  تأثیر ساع  کار انهطاف»، رضا؛ رنجسور .7
 ،7۴شوماره فصولناما علموی پژوهشوی اقوصواد اسو می؛ دوره نووزدهد،  ؛«رودکرد اس می

 .2۴1-27۰ ص ،13۹۸تاب وان 

؛ فصلناما علمی پژوهشوی «خانواده بر زنان اشوغال اثرات»ساروخانی، باقر و ثردا اودرزی؛  .8
 .51-78ص  ،1388مطاسهات توسها ااوماعی ادران؛ دوره دوم، شماره اول، زم وان 

؛ فصولناما علموی «کواری زنوان شوایل بور بواروری  تأثیر متودار سواع »شمس، مهری؛  .9
 .101-116، ص 1397پادیز سوم،  شماره، 29دوره ؛ اسی کاربردیشن اامهاپژوهشی 

 ،219؛ شوماره پیام زن؛ نشردا «پیامدهای منفی اشوغال زنان بر خانواده«  فرهاددان، فاطما؛ .10
 .39و  38، ص 1389خرداد 
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هوای خوانوادای و ااومواعی  بررسوی تهورض نتش»محمدتتی و فیروزه کرمی؛ کرمی،  .11

؛ فصولناما علموی پژوهشوی «ب برای زندای خانوادای زنان شایلبانوان و ارائا اسگوی مناس

 .7-46، ص 1393، تاب وان 64مطاسهات راهبردی زنان؛ سال شانزدهد، شماره 

فرزنودان بور اسواو   یاشوغال زنان بر ترب ریتأث یبررس» ؛یو محبوبا کماس ایسمکماسی،  .12

علووم تربیووی؛  فصولناما علموی تخصصوی مطاسهوات روانشناسوی و ؛«یاس م یسبک زندا

 .15-28، ص 1397، پادیز 35شماره 

 ها ا و روزنامهه سایت

، 07/09/1394؛ «نگاهی با پیامدهای متب  و منفوی اشووغال زنوان»نیوز؛  خبرازاری ت نید .1

 .928830کد مطلب: 

، کـد  4432، شوماره 14/05/1398؛ «سهد نوامووازن زنوان از بوازار کوار»روزناما اعوماد؛  .2

 .3938921مطلب 


