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Abstract 
 

        Employment of mothers can have different consequences and effects on their 

children. The aim of this study was to examine the effect of Iranian mothers' 

employment on their children's mental health. This study was a systematic review and 4 

international electronic databases- Scopus ،Science direct, PubMed, & google scholar 

and 4 domestic databases- Magiran, Ensani, Noormags, & SID  during 2000-2020 were 

searched using a comprehensive search strategy with determinesd keywords. As a result 

of this search, 261 articles retrieved. According to a PRISMA method and use of an 

inclusion and exclusion criteria, 11 research papers were selected to entry of the 

research. The findings of the research were mixed. Some findings suggest that maternal 

employment increases the development of  externalized and internalized disorders in 

children  and  weakens the parent-child relationship. On the other hand, some findings 

have shown that maternal  

a comprehensive model of the impact of mother's employment on Iranian children's 

employment has a positive effect on the child's mental health. Also, some studies have 

not reported a difference in the mental health of children with working and non-working 

mothers. Given the different and mixed results of research, it seems that many factors 

besides mother's employment affect children's mental health that without considering 

them in the analysis, we can not provide mental health. So, it could be concluded that 

the mediating role of some variables including mother’s satisfaction  with her job, job 

schedule of mother, the stress level of mothers in work place, the age of the child, 

father’s participation in parenting, etc. that can be investigated in future research.  

 The role of  mediator variables has been neglected in this respect.  
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 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (22-92)2شماره   دهم دوره

دمنمرور نظام کی: کودکانشان یبر بهداشت روان یرانیاشتغال مادران ا ریتأث  

 *2، سمانه بهزادپور1سحر صوفی

 چكيده
هدف این مطالعه بررسی . داشته باشد ها آنکودکان  پیامدها و تأثیرات متفاوتی بر سالمت روانی تواند یماشتغال مادران    

 نیبه هم. مند بود نظام یمطالعه، روش مرور نیا روش .بود ها آنروانی فرزندان تأثیر اشتغال مادران ایرانی بر بهداشت 

در بازه زمانی )  google scholarو  PubMedو  Scopus ،Science direct شامل یالملل نیبی اطالعات گاهیپا چهارمنظور، 

جامع علوم انسانی، پایگاه مجالت پایگاه اطالعاتی داخلی یعنی بانک اطالعات نشریات کشور، پرتال  4و ( 0202-0222

و  قیدق یجستجو راهبردبا استفاده از   (0833-0832زمانی   بازه در)ور و مرکز اطالعات علمی دانشگاهیتخصصی ن

 و زمایو بر اساس دستورالعمل پر یابیمقاله باز 060جستجو  نیا جهیدرنت. قرار گرفتند یموردبررس شده فیتعر یها دواژهیکل

. متناقضی بود یها افتهیحاوی  ها پژوهشنتایج  .ورود به پژوهش انتخاب شدند یمقاله برا 00د و خروج، ورو یها مالک

را افزایش و رابطه  یساز یبروننشان دادند که اشتغال مادر احتمال ابتالی کودک به اختالالت درونی سازی و  ها افتهیبرخی 

نشان دادند که اشتغال مادر بر بهداشت روانی کودک اثر  ها هافتیاز سوی دیگر، برخی . کند یمکودک را تضعیف -والد

با . گزارش نکردند شاغل ریغنیز تفاوتی را در بهداشت روانی فرزندان دارای مادران شاغل و  ها پژوهشبرخی . مثبتی دارد

ی در کنار اشتغال مادر بر عوامل بسیار رسد یم،  به نظر ها پژوهش یها افتهیتوجه به وجود نتایج متفاوت و بعضاً متناقض در 

توانیم مدلی جامع و کامل از تأثیر ، نمیهاحلیلدر ت ها آنسالمت روان کودکان اثرگذار هستند که بدون لحاظ کردن 

از  یا واسطهنتیجه گرفت که بررسی نقش متغیرها  توان یمپس . اشتغال مادر بر سالمت روان کودکان ایرانی ارائه نمود

برنامه کاری مادر، میزان استرس زا بودن شغل مادر، سن کودک، میزان مشارکت  ادر از شغل خود،جمله میزان رضایت م

 . قرار گیرند یموردبررسدر این زمینه مغفول مانده است که باید در تحقیقات آتی ... و  یفرزند پرورپدر در 
 

 .اشتغال، مادران شاغل، کودکان، بهداشت روان :یديکل یها واژه

 
 

 

 

 

 

 همقدم
ترین نهادهای ترین و بنیادیخانواده یکی از اساسی   

و پرورش  متولدشدهاجتماعی است که کودک در آن 

(. 0)کندیابد و خود را برای ورود به جامعه آماده میمی

 های متعددی دارند زنان در این نهاد مهم اجتماعی نقش

 

 

 

تمام اعضای خانواده اثرگذار  که بر سالمت و بهزیستی

ای در سراسر جهان، مادران در هر جامعه (.0)است

مسئولیت اصلی مراقبت از نوزادان و کودکان را برعهده 

 .دارند
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 .یرانکاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی و سالمت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ا.0
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قش یک مادر بسیار حائز اهمیت است نه به خاطر ن

با مهارت خاصی که دارد بلکه به خاطر زمانی که 

کند و رفتار و تربیت او تأثیر زیادی کودکان سپری می

 (.8)ها و رفتار کودکان داردها، باورها، تواناییبر نگرش

تغییر در زندگی اجتماعی در عصر  یا از حوزهیکی 

. مدرن، تغییر و تحوالت در زندگی زنان و مادران است

 این تحوالت باعث ایجاد تغییراتی در باورها و 

 تماعی در مورد زنان و نیز تغییر در های اجنگرش

. های اجتماعی، خانوادگی و فردی آنان شده استنقش

در بین این تغییرات، اشتغال زنان از اهمیتی به سزایی 

هایی که اشتغال مادران یکی از حوزه. برخوردار است

و  ها آنتواند تأثیر زیادی بر آن بگذارد، رابطۀ بین می

  (. 0)و رشد کودکانشان استسالمت روان  کودکانشان و

دوران زندگی برای رشد و  نیتر مهمدوران کودکی از  

کسب مهارت است و عدم توجه کافی به این دوره مهم 

-یخطر نقایص جدی در رشد اجتماع تواند یمزندگی 

ساختار مغز و فرآیند (. 4-5)هیجانی را به دنبال داشته باش

هایی که فرد در هتجرب ۀلیوس بهقویاً  ها مهارت یریگ شکل

و  شوند یم، تعیین کند یمدوران کودکی کسب 

اساسی که  یها مهارتسطح باال بر اساس  یها مهارت

، ساخته و بنا اند کردهدر دوران کودکی رشد 

در این دوران مهم زندگی، سالمت روان (. 6)شوند یم

سالمت روان ضعیف در دوران . بسیار حائز اهمیت است

صیلی پایین، مشکالت استخدامی، کودکی با پیشرفت تح

رفتارهای ضداجتماعی، احتمال سوءمصرف مواد را در 

(. 2-3)کند یم ینیب شیپ یسال بزرگوانی و دوران نوج

ارتقای عملکرد هیجانی و رفتاری کودک و ارتقای 

است  ریگ وقتسالمت روان او یک فرآیند پرهزینه و 

ای زمانی و عاطفی بر یها یگذار هیسرماکه مستلزم 

افراد در  نیتر مهموالدین  که ییازآنجاکودک است و 

رشد کودک و سالمت روان او هستند، منابع والدینی در 

منابع  (.02)این فرآیند بسیار تأثیرگذار است تسهیل

والدینی عبارت است از کیمیت و کیفیت زمانی که 

والدین در اختیار کودکانشان قرار دارند، تالش برای 

 یها هیسرماو  ها آنبرقرار کردن با نظارت و ارتباط 

سالمت  جهت رشد و ییها تیفعالاقتصادی که خرج 

  (.00)شود یمروان کودک 

جهت  توانند یماشتغال زنان ترکیب منابعی که مادران 

ارتقای سالمت روان و رشد کودکانشان به کار ببرند را 

فرزند روابط خانوادگی و  تواند یمتغییر داده است و 

-08)طریق فرآیندهای چندگانه شکل دهد از را یپرور

. (04)خانواده-کار در این راستا، نظریه تعارض(. 00

که زمان و انرژی محدودند و مشارکت  کند یممطرح 

منجر به تعارض با  تواند یمکاری  یها طیمحزنان در 

خود باعث  ۀنوب بهشده و  ها آن یفرزند پرورنقش 

فرزند ت افزایش استرس والدگری و کاهش کیفی

که  اند دادهنشان   ها پژوهشنتایج برخی . گردد یپرور

عادل ضعیف بین کار و منجر به ت تواند یماشتغال مادران 

را  تعارض بین خانواده و محل کار ،(05)خانواده شود

به کودکش  تواند یمو زمانی که مادر ( 06)افزایش دهد

رتباط داشته باشد را کاهش اختصاص بدهد و با او ا

اثر سوء بر سالمت  تواند یمو این شرایط ( 02)دهد یم

ش  و از سوی دیگر، نظریه گستر. روان کودک بگذارد

که  کنند یمادعا  (03-03)کار-خانواده یساز یغننظریه 

برای بهزیستی  تواند یممشارکت زنان در بازار کار 

با افزایش درآمد  ها آنخودشان و روابط خانوادگی 

برای  ییها فرصتاجتماعی و  خانواده، دریافت حمایت

و خودکارآمدی  نفس عزتتجربه موفقیت و افزایش 

که  اشتغال  اند دادهنشان  ها پژوهش. ، سودمند باشدها آن

 ،(02)درآمد خانواده را افزایش دهد تواند یممادران 

و کودکان ( 00)المت روان مادران را بهبود ببخشدس

بتی رسمی بهره از مزایای بودن در مراکز مراق توانند یم

باعث ارتقای سالمت روان  تواند یماین عوامل  (.00)برند

 . و رشد هیجانی، رفتاری و اجتماعی کودکان شود

، در کشورهای آسیایی، امری عادی است که عالوه به

پدربزرگ و مادربزرگ مسئولیت نگهداری از 

تغال مادران بر را در سنین کودکی، هنگام اش شانیها نوه

که پدربزرگ و  با وجودی (.08)باشند عهده داشته

روری فرزندپ یها تیمسئول تواند یم ها مادربزرگ

از فرزندانشان  ها آناب والدین را کاهش داده و در غی
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و  ها پدربزرگمحافظت کنند، پرورش کودکان توسط 

و گذراندن زمان زیادی از دوران کودکی  ها مادربزرگ

ی در رابطۀ دیگر یها چالش توان یم، ها آندر کنار 

ه و استرس والدینی را افزایش کرد جادیاکودک -والد

 (.04)دهد

در زمینه تأثیر اشتغال  ها افتهیکه مطرح شد،  طور همان

برخی . مادر بر سالمت روان کودکانشان متناقض است

به تأثیرات مثبت و برخی به تأثیرات منفی اشتغال مادر 

طالعات به این در داخل ایران نیز برخی م. اند کرده اشاره

و از جهات مختلف این  اند پرداختهحوزه مهم تحقیقاتی 

پدیده و تأثیر آن بر سالمت روان کودکان ایرانی را 

لذا نیاز به بررسی جامعی برای .  اند کرده یبررس

ها ضروری یکپارچه کردن و تحلیل نتایج پژوهش

و نیز  یشناس بیآسبحث در زمینه . شوداحساس می

از  تواند یمایرانی بر فرزندانشان  مادر فواید اشتغال

با تحلیل و بررسی اثرات . بسیاری جهات سودمند باشد

در جهت  توان یممنفی اشتغال مادران بر فرزندانشان 

پیشگیری این آثار منفی و کمک به ارتقای سالمت 

روان کودکان دارای مادران شاغل و نیز آموزش 

جهت  فرزندپروری مختص مادران شاغل یها روش

گام  ها آنکاهش مشکالت سالمت روان کودکان 

لذا در این مقالۀ مروری، هدف بررسی کلی و . برداشت

جامع تأثیر اشتغال مادران ایرانی بر بهداشت روان 

 .فرزندانشان از منظر تحقیقات انجام رفته است

 

  کار روش

طراحی و  0833حاضر در سال  مند نظاممطالعه مروری   

اساس دستورالعمل مطالعات مروری انجام شد و بر 

 (.05)باشد یم 0پریزما مند نظام

مقاالت منتخب  آوردنبرای به دست : استراتژی جستجو

اخلی مرکز د های جهت ورود به تحلیل، پایگاه

و پایگاه مجالت  8پرتال جامع علوم انسانی ،0اطالعات

                                                 
1. PRISMA 
2
. magiran.ir 

3
. ensani.ir 

اشتغال فارسی  های یدواژهکلترکیبی از با   4نورتخصصی 

زنان شاغل و اشتغال زنان، ، مادران، مادران شاغل

 یها گاهیپا و 0832-0833کودکان، فرزندان از سال 

و  Scopus،,google scholar Science directخارجی 

PubMed  با ترکیبی از کلیدواژگانworking mother, 

working women, mother’s employment 

women’s employment, child, Iran از سال 

 . جستجو شدند 0202-0222 

ورود در این  یها مالک: ورود و خروج یها مالک

تأثیر اشتغال پژوهش شامل مقاالتی بودند که به بررسی 

مادر بر سالمت روان کودکان ایرانی پرداخته بودند، در 

ر برای مقاالت موجود د 0832-0833بازه زمانی 

مقاالت موجود در  برای 0222-0202داخلی و  یها گاهیپا

 شده انجامخارجی  و  بر روی کودکان ایرانی  یها گاهیپا

. و به زبان فارسی یا انگلیسی و اصیل پژوهشی بودند

که گروه بودند های خروج نیز شامل مقاالتی  مالک

نبودند، مروری  (سال 2-03)کودکان شامل ها آن ۀنمون

 . در دسترس نبود ها آنکامل بوده و متن 

 یها گاهیپابر اساس جستجو در : روش انتخاب مقاالت

. مقاله بازیابی شدند 060 درمجموعاطالعاتی مذکور، 

، یک شده نییتعهای همچنین بر اساس کلیدواژه

شد جستجوی آزاد در موتور جستجوی گوگل نیز انجام 

زیابی مذکور با یها گاهیپامنابع مرتبط موجود که از  تا

های منابع رفرنس. اند نیز به مقاالت افزوده شوندنشده

قرار گرفتند تا مقاالت  یموردبررسبازیابی شده نیز 

 5حاصل این دو جستجو . مرتبط وارد روند بررسی شوند

بعد از حذف . رفتندمقاله بود که در روند بررسی قرار گ

مقاله وارد غربالگری  020، (مقاله 35)مقاالت تکراری

مقاالت بر اساس عنوان و چکیده بررسی و . لیه شدنداو

مقاالت نامرتبط به موضوع، مقاالت مروری و مقاالتی 

ساله  2-03ای غیر از کودکان  که گروه نمونه

از روند بررسی ( مقاالت در چکیده شده اشاره)بودند

مقاله برای بررسی  03و تعداد ( مقاله 050)حذف شدند

مقاله به دلیل   6ر این مرحله،د. تمام متن، انتخاب شدند

                                                 
4
. noormags.ir 
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در دسترس نبود و نیز بر اساس مالک  ها آناینکه کامل 

 08 تیدرنهاورود و خروج از روند پژوهش حذف و 

از بین این مقاالت تنها  .نهایی شدند لیتحلمقاله وارد 

التین  یها گاهیپایک مقاله به زبان انگلیسی بود و از 

مقاله دیگر فارسی و  02. بازیابی و وارد تحلیل نهایی شد

 . داخلی بازیابی و وارد تحلیل شدند یها گاهیپااز 

ی اطمینان از کیفیت مقاالت برا: مقاالت ارزیابی

، تمام مراحل جستجو، غربالگری و انتخاب شده انتخاب

 نهایی مقاالت، توسط دو پژوهشگر مستقل که هر دو 

و . ی بودند، صورت گرفتروانشناس یدکتر یدانشجو

وگو  وجود داشت با بحث و گفت ینظر اختالف اگر

وفصل شد که کدام مقاله بماند و کدام مقاله حذف  حل

 یباقبررسی نهایی  یمقاله برا 00 درمجموع. ندشو

 .ماندند

آمده است،  0شماره که در جدول  ها پژوهش یها افتهی

ها حاوی نتایج متفاوت و بعضاً پژوهش دهند یمنشان 

تأثیرات منفی اشتغال  ها پژوهشاز  برخی. متناقضی بودند

این تأثیرات  . مادران را بر کودکانشان برجسته کردند

منفی شامل بروز اختالالت درونی سازی در کودکان 

افسردگی، اضطراب، کاهش اشتها و خواب ،  ازجمله

شامل ناسازگاری،  یساز یبرونافزایش اختالالت 

یز و چالشی و ن یضداجتماعنافرمانی و رفتارهای 

 تواند یمکودک بود که خود -تضعیف رابطه والد

کننده کاهش در بهداشت روانی کودک  ینیب شیپ

 ها پژوهشهمچنین برخی از این (. 80-03، 06-02)باشد

نشان دادند که این تأثیرات منفی با ساعت کاری و 

و هر چه قدر ساعت  مادران رابطه مثبت دارد یکار نوبت

 یشد، رشد اجتماعمادران کمتر با یکار نوبتو 

همچنین رضایت شغلی  (.85)خواهد بود شتریشان بککود

 (.80، 03)ت روان کودکان ارتباط مثبتی داشتبا سالم

تأثیرات مثبتی را از اشتغال  ها افتهی یبرخ گرید یاز سو

این  یها افتهی. مادران بر کودکانشان گزارش کردند

ت نشان دادند که کودکان مادران شاغل نسب ها پژوهش

 در ایران  کیفیت زندگی، شاغل ریغبه کودکان مادران 

بهتر،  یلیتحص تیو وضع شرفتیپ ،یاجتماع یسازگار

، 03)دارند یاستقالل باالتر و ییخودکفا ،یرذیپجامعه

82 ،86.)  

 نیرا ب یمعنادار ۀرابط زیها نپژوهش ی، برخعالوه به

 ازنظر شاغل ریغمادران شاغل و  یکودکان دارا

 یو ارضا ینمود، مشکالت رفتاربرون اختالالت

  (.84، 88، 02)افتندین یشناخت روان یازهاین

 

 هایافته
 یموردبررس ت منتخب بر اساس چارت پریزما،مقاال

، در ها آنحاصل از  یها افتهیاطالعات و قرار گرفتند و 

 .است آمده 0 شماره جدول

 

 بحث
 آمده 0شماره ها که در جدول بر اساس نتایج پژوهش

بر تأثیر منفی اشتغال مادر و برخی  ها افتهیاست، برخی از 

.  بر تأثیر مثبت آن بر سالمت روان کودکان داللت دارند

مشخص است،  0شماره که در جدول  طور همان

بر روی کودکانی با سنین مختلف و نیز در  ها پژوهش

شاید تفاوت در . اند گرفته انجامشهرهای مختلف ایران 

در پژوهش و نیز تفاوت در  کننده تشرکسن کودکان 

بتواند تا  اند گرفته انجام ها پژوهششهرهایی که این 

 . را توجیه کنند ها افتهیحدی تفاوت در 

تحقیقات در این زمینه، در ایالت متحده و انگلیس نیز 

-83)برخی از مطالعات. متناقضی را نشان دادند یها افتهی

-دریافتند که اشتغال مادر برای عملکرد اجتماعی (82

مطالعات دیگر  که یدرحالهیجانی کودک مفید است، 

کودک  یشناخت روانعملکرد اشتغال مادر را به ضرر 

 ها پژوهشدر این میان، برخی  (.83-42)گزارش کردند

معناداری بین اشتغال مادران و سالمت  ریآمانیز رابطه 

در  گرفته انجاممطالعات طولی (. 40)روان کودکان نیافتند

استرالیا نیز شواهد ضعیفی از ارتباط بین اشتغال مادر و 

(. 40)زارش نمودندهیجانی کودک گ-عملکرد اجتماعی

یا نشان داده لدر استرا گرفته انجاماخیراً یک مطالعه طولی 

 یشناخت رواناست که کودکان مادران شاغل عملکرد 

در کودکان . بهتری نسبت به مادران غیر شاغل دارند
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اختالالت درونی سازی بیشتر مشاهده  شاغل ریغمادران 

 یگر هواسطمستقیم و بدون  طور بهشد که این ارتباط 

 یها سبکمتغیرهایی چون سالمت روان والدین، 

یک  (.02)فرزندپروری و درآمد خانواده بوده است

نشان  گرفته انجاممطالعۀ طولی که اخیراً در ایالت متحده 

، شده ادراکداد که اشتغال مادران با حمایت اجتماعی 

کودک و کاهش عالئم افسردگی -ارتباط بهتر بین والد

همچنین کودکان مادران شاغل . است در مادران همراه

بعدها در مدرسه، کمتر در رفتارهای قلدری مشارکت 

 یها سالکودک نیز در -داشته و کیفیت رابطه بین مادر

در کانادا، نتایج پژوهش (. 48)بعدی همچنین حفظ شد

سالگی کودکانشان به سرکار خود  2-4لیتبوی 

عی رشد حرکتی و اجتما ها آن، کودکان گردند یبرم

در همین بازه  شاغل ریغبهتری را در مقایسه با مادران 

 . دهند یمسنی کودکان، نشان 

متناقض در سراسر جهان در خصوص  یها افتهی باوجود

تأثیر اشتغال مادران بر بهداشت روانی کودکانشان،  به 

عوامل بسیاری در کنار اشتغال مادر بر رشد  رسد یمنظر 

هستند که بدون لحاظ  و سالمت روان کودکان اثرگذار

توان مدلی جامع و کامل از نمی ها لیتحلدر  ها آنکردن 

تأثیر اشتغال مادر بر کودکان ایرانی ارائه نمود و بررسی 

 طور به. ها مغفول مانده استنقش این متغیرها در پژوهش

 تواند یممثال، ساعت کاری مادر، متغیری است که 

وان کودک را تحت رابطه بین اشتغال مادر و  بهداشت ر

کودکانی که  اند دادهتحقیقات نشان . تأثیر قرار دهد

دارند یادگیری تحصیلی بهتری  وقت مهینمادرانشان کار 

 وقت تمامکودکان مادرانی که شغل  که یدرحال اند داشته

 رشد یادگیری کمتری را نشان داشتند 

 یا واسطهنقش  تواند یمعامل دیگری که (. 45-46)دادند

طه بین اشتغال مادر و بهداشت روانی کودک ایفا در راب

نشان  ها پژوهش. کند، سطح تحصیالت مادر است

که مادران شاغلی که تحصیالت باالتری دارند  اند داده

از کیفیت والدگری بیشتری برخوردارند و در نتیجه 

مت روانی کمتری را تجربه فرزندانشان مشکالت سال

کی از آن است که همچنین مطالعات حا(. 42)کنند یم

اگر مادران شاغل زمان خود را مدیریت کنند و کنترل 

خود را بر زندگی کودکانشان حفظ کرده و بتوانند 

هستند باال  ها آنکیفیت تعامل خود را زمانی که در کنار 

ببرند، کودکانشان مشکالت رفتاری کمتری خواهند 

سایر عوامل مرتبط با اشتغال زنان شامل ( 43)داشت

( 52)وضعیت اشتغال مادر، (43)کارِ مادر-ض خانوادهتعار

ممکن است با  (50)دی خانوادهو زمینۀ اجتماعی اقتصا

برای مثال، . سالمت روان کودکان ارتباط داشته باشد

هرچه تعارض بین خانواده و محل کار بیشتر باشد، 

اثر  تواند یمو  شود یمکودک کمتر -ارتباط بین والد

وضعیت اشتغال . دودک بگذارمنفی بر سالمت روان ک

 و( بودن شغل وقت تمامیا  وقت مهین مثال عنوان به)مادر

 تحصیالتبرای مثال، )اقتصادی-اجتماعی یها نهیزمسایر 

مادر، ساختار خانواده، وضعیت مالی خانوار و برنامه 

 (. 50)ندتواند این فرایند را تسهیل کنمی( کاری مادر

ئوری نقش است که یک تئوری مطرح در این زمینه، ت

افراد در تالش برای برآورده کردن  کند یمبیان 

  عهدهی متعددی که در زندگی برها نقشتقاضاهای 

در نهایت، (. 58)کنند یمرا تجربه  ییها تعارض، دارند

، زمان شود یمزمانی که صرف انجام وظایف یک نقش 

و  کند یمپرداختن به نقش دیگر را محدود 

منفی بر  طور بهبا یک نقش همراه  یآورها استرس

در مورد  (.04)گذارد یمرد فرد در نقش دیگر اثر عملک

در محل کار و به دور از  ها آنمادران شاغل، زمانی که 

استرس ناشی از کار  عالوه به گذرانند یمکودکانشان 

در خانه و با  ها آنبر رابطه و تعامالت  تواند یم

که  اند دادهن مطالعات نشا. باشد اثرگذارفرزندانشان 

مادران اثرات منفی بر سالمت روان  وقت تمامشغل 

دیده  مادران وقت پارهکودکان دارد که در شغل 

 تواند یمزنان  وقت پارهدر نتیجه اشتغال . شود ینم

آن مادران از  لهیوس بهحل سازگارانه باشد که  راه کی

بتوانند  حال نیدرعشوند و  مند بهرهمزایای مالی اشتغال 

 یها تیمسئولشخصی و  یها تیفعالن بیشتری برای زما

همچنین، تئوری فشار (. 52-50)فرزندپروری داشته باشند

که رابطه بین اشتغال مادر و  کند یمنقش استدالل 
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-توسط تعارض خانواده تواند یمسالمت روان کودک 

کار  نسبت به ساعت کاری مادر و یا وضعیت کاری او 

تعارض شدید بین  (.50)، بهتر تبیین شودییتنها به

او  یها تیمسئولمادر در خانه و خانواده و  یها تیمسئول

فشار نقش را شدیدتر کند، در  تواند یمدر محل کار 

والدگری مادر تداخل کرده و اثرات منفی  یها تیمسئول

سایر مادران ممکن . بر بهداشت روانی کودک بگذارد

به این  خانواده کمتری را تجربه کنند-است تعارض کار

اثر کمی بر نقش مادری  تواند یممعنا که تجربۀ اشتغال 

خانواده کم -تعارض بین کار که یزمانبگذارد  ها آن

برنامه کاری غیراستاندارد مادر با سالمت  (.43)است

ی بیشتر در ، مشکالت رفتاری بیشتر و چاقتر نییپاروانی 

 (.54-55)بین کودکان همراه است

عوامل دخیل در اثرگذاری ، بررسی بیشتر تیدرنها

 تواند یموضعیت اشتغال مادر بر سالمت روانی کودکان 

کاری برای مادران و نیز آموزش  یها برنامهدر ارائۀ 

متناسب با وضعیت اشتغال  یفرزند پرور یها مهارت

مادران طراحی کرد تا بتوان از بروز مشکالت سالمت 

 .روان در کودکانشان پیشگیری نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یريگ جهينت
، تأثیر اشتغال مادر بر بهداشت روانی یطورکل به  

. متعددی است یها سمیمکانو کودک تابع عوامل 

معتقد است که اشتغال مادران ( 0333)هافمن

متغیری نیست که بتواند تأثیر نامطلوبی بر  خود یخود به

کودک بگذارد  بلکه متغیرهای دیگری وجود دارند که 

(. 50)کننده داشته باشندو تعدیل یا واسطهتوانند نقش می

که احتماالً  اند کردهمطرح  (88)خانجانی و محمودزاده

 ینیب شیپقدرت الزم برای  ییتنها بهاشتغال مادران 

مشکالت سالمت روان کودکان را نداشته باشد و عوامل 

سن کودک هنگام جدایی روزانه از  ازجملهمتعدد دیگر 

بودن شغل مادر، میزان  وقتپاره یا  وقت تماممادر، نوع 

بر رابطه اشتغال ... مشارکت پدر در مراقبت از کودک و 

. مادر و مشکالت سالمت روانی کوک تأثیر گذارند

توان یک رابطه خطی بین اشتغال مادر و پس نمی

-بهداشت روانی کوک متصور شد و احتماالً وجود یافته

به نقش ها به دلیل عدم توجه های متناقض در پژوهش

حقیقات آتی باید لذا ت. است یا واسطهاین متغیرهای 

رضایت شلی مادر، میزان  جمله از)متغیرهای بیشتری

وع حمایت خانواده، ساعت کاری و درآمد مادر، ن

وری مادر، سالمت کودک، سبک فرزندپر-ارتباط مادر

. خود وارد کنند یها لیتحلرا در ...( روان مادر  و 

 توانند یمدر این بین  یا واسطه بررسی نقش متغیرهای

وانی راز تأثیر اشتغال بر بهداشت  یتر جامعهمدل 

این پژوهش . کودکانی از سنین متفاوت را فراهم کنند

گرفته است و باید  آنجا صرفاً بر روی مادرا ن ایرانی

برای تعمیم نتایج برای مادران غیرایرانی جانب احتیاط 

 . رعایت شود
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 منتخب مقاالت مشخصات: 1اره جدول شم

 نمونه سال نویسندگان

شهر 

انجام 

 تحقیق

نوع 

 مطالعه
 یافته ها

افالطونیان و 

همکاران 

(62) 

3131 
کودک دارای  08کودک دارای مادر شاغل و  08

 7-3مادر غیرشاغل دارای سن 
 کرمان

علی 

 ایمقایسه

نگرانی، مشکل در خواب و نافرمانی در 

و عصبی بودن در کودکان مادران شاغل 

کودکان مادران خانه دار به طور معناداری 

 .بیشتر بود

خدابخشی 

کوالیی و 

همکاران 

(67) 

3131 
کودک  388کودک دارای مادر شاغل و  388

 5-2دارای مادر غیرشاغل دارای سن 
 اراک

علی 

 ایمقایسه

تفاوت معناداری در میزان اختالالت برون 

نشد ولی داد در دو گروه از کودکان دیده 

فقدان حضور مادر بر کیفیت رابطه با 

 .کودک تأثیرگذار است

احمدی و 

 (60)تقوی 
3106 

کودک  318کودک دارای مادر شاغل و  318

 38-33دارای مادر غیرشاغل دارای سن 
 دامغان

علی 

 ایمقایسه

اشتغال مادر باعث سازگاری اجتماعی و 

پیشرفت تحصیلی بیشتر در کودکشان می 

گی مثبت بین رضایت شغلی همبست. شود

مادران و عملکرد رفتاری و آموزشی 

 .فرزندانشان به تأیید رسید

پور و علی

همکاران 

(63) 

 همبستگی قزوین ساله 5-2کودک دارای مادران شاغل  3888 3135
رابطه مثبت معناداری بین اشتغال مادران 

 .و اضطراب کودکان وجود دارد

وحیدا و 

همکاران 

(18) 

3136 
کودک  312کودک دارای مادر شاغل و  316

 ساله 36-35یرشاغل دارای سن دارای مادر غ
 اصفهان

علی 

 ایمقایسه

اجتماعی شدن، پیشرفت تحصیلی و 

بهداشت روانی، استقالل و خودکفایی 

فرزندان مادران شاغل بیشتر از فرزندان 

 .مادران خانه دار است

نسب حسینی

و خضرلوی 

 (13)اقدم 

3100 
کودک  656کودک دارای مادر شاغل و  310

 ساله 33-7ل دارای سن دارای مادر غیرشاغ
 تبریز

-علی

 ایمقایسه

بین مادران خانه دار  سازگاری دختران در

بین . باالتر از مادران شاغل بوده است

رضایت شغلی و سازگاری فرزندان ارتباط 

 .مثبتی وجود دارد

رضایی 

جمالویی و 

همکاران 

(16) 

3136 
کودک  388کودک دارای مادر شاغل و  388

 ساله 35-30ل دارای سن دارای مادر غیرشاغ

سرپل 

 ذهاب

-علی

 ایمقایسه

کودکان مادران شاغل افسردگی و 

رفتارهای ضداجتماعی بیشتر و کودکان 

مادران خانه دار رفتارهای هیستری گونه 

 .بیشتری دارند

خانجانی و 

محمودزاده 

(11) 

3136 
کودک دارای  23کودک دارای مادر شاغل و  53

 ساله 5-2مادر غیرشاغل دارای سن 
 تبریز

علی 

 ایمقایسه

نظر  از غیرشاغل و شاغل مادران کودکان

 هم با معناداری تفاوت مشکالت رفتاری
 .نداشتند

عمرانیان و 

شیخ 

االسالمی 

(11) 

 همبستگی شیراز ساله 35-30کودک دارای مادر شاغل و  310 3133

وضعیت اشتغال مادر نمی تواند ارضای 

در نسازهای اساسی روان شناختی را 

 .فرزندانشان پیش بینی کند

 3100 (15)فدایی 
کودک 328کودک دارای مادر شاغل و  618

 ساله 6-5دارای مادر غیرشاغل دارای سن 
 همبستگی کرمان

رشد اجتماعی کودک با اشتغال مادر رابطه 

شیفت کاری کمتر . مثبت و معنی دار دارد

با رشد اجتماعی بیشتر در کودکان مادران 

 اردشاغل ارتباط د

قنبری و 

همکاران 

(12) 

6837 
کودک 328کودک دارای مادر شاغل و  618

 ساله 36-30دارای مادر غیرشاغل دارای سن 
 گناباد

علی 

 ایمقایسه

کیفیت زندگی کودکان مادران شاغل در 

ابعاد روانی، جسمی، روابط اجتماعی، 

هیجانی، مذهبی، رسیدن به اهداف، زمان 

مادران خانه تفریح و اقتصادی از کودکان 

اما در ارتباط با والدین . دار باالتر بود

 .تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد
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