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تابع عرضۀ خانهداری زنان متأهل در شهر تهران

وحید مهربانی

141

تأثیر سقف شیشهای بر ایدههای خالقانۀ زنان با تعدیلگری متغیر خودپنداره

سعید فرحبخش ،ایرج نیکپی ،راضیه قنبری

161

عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت زنان روستایی
(مطالعۀ موردی :شهرستان اسالمآباد غرب)

روحاله رضائی ،سپیده نوروزی ،غالمرضا مجردی ،لیال فاا

181

ویژگیهای کارآفرینانۀ مؤسسان زن و مرد
(مطالعۀ موردی :دبیرستانهای غیردولتی شهر تهران)

داوود قرونه ،حسین عابدی ،آرزو احمدآبادی

203

تأثیر مؤلفههای سبک زندگی بر نگرش به فرزندآوری
(مطالعۀ موردی :زنان در آستانۀ ازدواج شهر تهران)

زینب کاوهفیروز ،بیژن زارع ،حسین شمسالدینی

217

تیپشناسی تطبیقی بزهدیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن مشهد

عبدالرضا جوان جعاری بجنوردی ،سید مهدی سیدزاده ثانی ،محدثه مالدار محمدحسنزاده مشهدی 235
زمینهها و نحوة مواجهه با طالق عاطفی میان زنان شهر یزد

حسین افراسیابی ،رقیه دهقانی دارامرود

255

دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه زن در توسعه و سیاست
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