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Introduction: Maternal employment and its impact on happiness and child's
academic self-efficacy are among the most important issues in advanced societies, and
today it has received special attention in many countries where women enter the labor
market. The purpose of the present study is to determine the relationship between
mother's employment with happiness and academic self-efficacy of primary school
students.
Methods: The present study method is descriptive correlation type. The statistical
population of the present study included the first elementary school students in Shahre
Rey in the academic year of 1395-1396, with 10120 students, of whom 370 were
selected by multi-stage cluster sampling. All respondents completed demographic
information, Oxford Happiness Questionnaires (Argyle & Lev, 1990), and educational
self-efficacy (Jinx & Morgan, 1999). Data were analyzed using Paired-point
correlation, Pearson correlation, and t-test.
Results: Findings analysis showed that there were no significant relationship between
mother's employment with happiness of students (R= 0.074, P≤ 0.075). There were no
significant relationship between mother's employment with educational self-efficacy
of students (R= 0.003, P≤ 0.477). Also, there were no significant difference between
happiness of students based on mother's employment (T= -1.448, P≤ 0.481). And
there were no significant difference between educational self-efficacy of students
based on mother's employment (T= 0.059, P≤ 0.231). Also, as a side finding, there
were no significant relationship between age with student's happiness (R= -0.015, P≤
0.384) and between age and students' educational self-efficacy (R = 0.06, P≤ 0.104).
Conclusion: The findings showed that there is no significant relationship between
mother's employment and student's happiness and educational self-efficacy. Also,
there is no significant difference between happiness and educational self-efficacy of
students based on mother's employment.
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چکیده
مقدمه :اشتغال مادر و تأثیر آن در شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی فرزند از موضوعات مورد توجه در جوامع پیشرفته بوده و امروزه در
بسیاری از کشورها که زنان وارد بازار کار شدهاند مورد توجه ویژه قرار گرفته است .هدف این مطالعه تعیین رابطة اشتغال مادر با شادکامی و
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دورة اول ابتدایی است.
روشها :پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعة آماری شامل دانشآموزان دورة اول ابتدایی ناحیه  2شهر ری در سال
تحصیلی  1395-96به تعداد  10120بوده که از میان آنان  370نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامههای شادکامی آکسفورد و خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان بود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها عالوه بر
شاخصهای آمار توصیفی ،از آزمونهای همبستگی دو رشتهای نقطهای ،همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شده است.
یافتهها :با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل دادهها ،بین اشتغال مادر با شادکامی دانشآموزان رابطة معناداری وجود ندارد (P< 0/074
 .)R=0/075،بین اشتغال مادر باخودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان نیز رابطة معناداری وجود ندارد ( .)R0=/003،P< 0/477تفاوت معناداری بین
شادکامی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادر ( ،)T=1/448،P< 0/481و تفاوت معنادار بین خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بر اساس اشتغال
مادر( )T=0/059،P< 0/231وجود ندارد .همچنین بعنوان یافته جانبی ،بین سن با شادکامی دانشآموزان ( )-R=0/015 ،P< 0/384و بین سن با
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ( )R=0/066،P< 0/104رابطة معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری :یافتهها نشان داد که بین اشتغال مادر با شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان رابطة معناداری وجود ندارد .همچنین
بین شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادر تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی :اشتغال مادر ،شادکامی ،خودکارآمدی تحصیلی ،دانشآموزان دورة ابتدایی
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هماکنون درجوامع مدرن شهری ایرانی مسالهای به نام اشتتغال
مادران درحال رشد میباشد که با زندگی جدید شهری همخوان
است .اما با بعتد روانت ی و عتاففی فرزنتدان در دوران تحصت یلی
همختتوان نمیباشتتد .هتتر ختتانوادهای وظیفتته دارد شتتادکامی و
خودکارآمدی فرزندان را که بنیان عاففته و روان آنهتا و بتالطبع
هویت فردی و اجتماعی را میسازند تقویت کرده و بهبود بخشد.
به همین دلیل باید عوامل اثرگذار بر روی این متغیرها را شناخته
و از عوامل منفی و تهدیدکننتده کاستت و بتر عوامتل م بتت و
فرصتها افزود .خانواده ،نخستین پایگتاهی استت کت ته کتود
هنجارهای اساسی رفتار را در آن فراگرفته و نگرشها ،اخالق و
روحیات ختود را شکل میدهتد .شتبکة وست یعی از ستاختارهای
اجتماعی – روانی خانواده میتواند بر باور و رفتار کتود تتأثیر
بگذارد[ .]1در این میان مهمتترین عامت تل تعیینکننتدة رفتتار و
تغییرات روانشناختی ،باور خودکارآمدی فرد است .خودکارآمتدی
مفهتتومی پراهمیت ت استتت ،زیت را متغیت ر کلیت دی در پیشبینت ی
یادگیری ،انتخاب و عملکترد شتغلی و بتهفور کلت ی موفقیت ت و
سازشیافتگی میباشد[ .]2پتژوهشها نشتان میدهند افتزایش
خودکارآمتتدی روشت ی متتترثر بتتترای بهبتتود ستتالمتی ،افتتزایش
بهداشتتت روان و پیشتتگیری از بستت یاری مشتتکالت روانتت ی ت
اجتماعی نظیر اضطراب امتحتان ،فتوبیها ،اختتالتت ختوردن،
مسائل جنسی ،ستوء مصرف مواد و غیت ره بت تهشمار میآیت د[.]3
خودکارآمدی را میتوان اعتقاد و داوری فترد دربتارة مهارتهتا،
توانمندیها و قابلیتهای فرد در اجرا یا رسیدن بته یت ک هتدف
تعریف کرد .خودکارآمدی بر تعهتد فت ترد نست تبت بت ته هت تدف،
عملکرد و مقاومت او در رویارویی بتا موانع تتأثیر میگتذارد[.]4
عقاید مربوط به خودکارآمدی تعیینکننده این مطلب استت کته
افراد در فعالیتها تتا چته متدت زمتانی بت ته تالششتان ادامته
میدهنتتتد و در برختتتورد بتتتا موقعیتهتتتای دشت تتتوار چگونتتته
تابآوریشتتان را اثبتتات میکننتتد[ .]5خودکارآمتتدی در میتت ان
دانشآموزان از اهمیت ویژهایبرخوردار است .دانشآموزانی کته
خودکارآمدی باتیی دارند بته این اعتقاد رسیدهاند کته کارهتا را
میتوان بته ختوبی و درستت انجتام داد ،لتذا از کتار و فعالیت ت
اجتناب نمیکنند ،تالش خت تود را افتزایش میدهنتد و افکتار و
احساسات خود را بهتر بته کتار میگیرنتد ،امتا دانشآمتوزان بتا
خودکارآمدی پتایین هنگام رویارویی با مسائل به تواناییهایشان
شک دارنتد و احساس بیفایدگی میکنند .با اینکه خودکارآمدی
جزئی از خودپنداره فرد میباشد که به باورهای فرد در رابطه بتا
تواناییهایش جهت انجام تکالیفی که در آینده بتا آنهتا روبتهرو
میشود مربوط استت ،امتا خودکارآمتدی تحصت یلی شتامل بتاور
داشتن به تواناییهتا بترای رست یدن بته اهتداف در یت ک زمینته
تحصیلی مشخص میباشد[ .]6از آنجا کته کود وقت بیشتری
را با مادر میگذراند و بیشتر نیازهتای عتاففی وی توست متادر

ارضاء میشود ،الگوپتذیری و نقشپتذیری او از رفتارهتای متادر
بیشتر است .لذا اشتغال از مواردی است که تأثیر آن بر خانواده و
بهویژه فرزندان بسیار چشمگیر بوده و میتوانتد روی رفتارهت ای
اجتماعی فرزندان تأثیرگذار باشد[ .]7کار مادر موجب استترس و
خستگی او میشود و این امر موجب میشود کته متادر انت تريی
کمتتری بترای کودکش داشته باشد و خیلی گترم بتا کتودکش
برخورد نکند ،لتذا مادر کمتر در دسترس کتود قترار میگیت رد.
برخی دیگر معتقدند که اشتتغال متادر بتر خودبتاوری و شت تیوة
فرزندپروری آنها تأثیر م بت ی دارد .چونکته اغلتب متادرانی کته
فرزندان خود را برای انجام مسئولیتهای شخصی مورد تشتویق
و تأیید قرار میدهند ،فرزنتدان آنهتا بترای برنامتهریزی ،انجتام
تکالیف و وظایف خود ،از انتخابهای بیشتری برخوردارنتد و بته
احتمال زیت اد در آینتده از مستئولیتپذیری و استتقالل بیشتتری
برخوردار خواهند بود[.]8
در ارتباط با رابطة اشتغال مادر و متغیرهایی همچون شادکامی و
خودکارآمدی تحصیلی تحقیقات داخلی و خارجی نشانگر رابطتة
مشخص و یکسان نیست و گاهی به یافتههای متضادی بدستت
آمده است که ریشه در ستایر عوامتل بتومی و اجتمتاعی دارنتد.
پژوهشی نشان داد که اشتغال مادر تأثیر منفت ی و معنتاداری بتر
روی شتتادی کتتود دارد و همچنت ین کیفیت ت اشتتتغال والتتدین
(امنیت شغلی) و رضتایتمندی والتدین از زنتدگی تتأثیر م بتت و
معناداری بر روی شادکامی کودکان دارد ،ولی بیکاری والتدین و
سن و جنسیت کودکان در سنین  7تا  21سال تأثیر معناداری بر
روی شادی آنان در خانواده نداشتت [ .]9پژوهشهتای دیگتری
نشان داد که سطح تحصیالت مادر بر خودکارآمدی فرزند تتأثیر
داشته و تفاوت معنتاداری در خودکارآمتدی دانشآمتوزان دارای
مادران با سطح تحصیالت متفاوت وجود نتدارد ،امتا شتاغل یت ا
خانهدار بودن مادر عامل تعیینکنندهای در خودکارآمدی به شمار
نمیرود [ ]10و بین شتادکامی بتا عملکترد تحصت یلی و اشتتغال
والدین رابطة معناداری وجود دارد[ .]11اسلیوا [ ]12نیت ز ضتمن
پژوهشی اشتغال به کار زنان را بتهعنوان متغیت ری ستاختاری در
خانواده بیت ان نمتود کته در بردارنتده تعهتدات و مستئولیتهای
بیشتری میباشتد .نتتایج ایت ن پتژوهش نشتان داد بت ین میت زان
سالمت روان کودکان و نوع شغل (رسمی یا غیررسمی) متادران
آنها ارتباط معناداری وجود دارد و کودکان مادران شاغل رستمی
از سالمت روان باتتری برخوردار هستند .همچنت ین ونکته []13
بته ایت ن نتیجته رست ید کتته عملکترد تحصت یلی و خودکارآمتتدی
تحصیلی با جنسیت ،وضعیت تأهتل ،شتغل پتدر ،شتغل متادر و
وضعیت اقتصادی ختانواده رابطته نتدارد ،ولت ی همبستتگی بت ین
عملکرد تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی معنادار بود و ویلبرتتا
( ]14[ )2010ضتتمن پژوهشت ی گتتزارش کتترد کتته مرلفتتههای
خودکارآمتتدی بتتا اشتتتغال پتتدر و متتادر و پیشتترفت تحصتت یلی
دانشآمتتوزان دبیرستتتانی رابطتتة م بتتت و معنت اداری داشتتت و

مرلفههای اثربخشی هیجتانی ( ،)0/15خوداثربخشت ی تحصت یلی
( )0/18و خوداثربخشت ی اجتمتتاعی ( )0/17قتتادر بتته پیشبینت ی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بودند.

روشها
پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع همبستتگی ،ضتمن توصت یف
متغیرها به بررسی رابطه بین متغیرها میپردازد و عتالوه بتر آن
میزان و جهت رابطه را مشخص میکند[ .]17پژوهش مرتب بتا
مقاله حاضر توصیفی از نوع همبستتگی استت کته در آن متغیت ر
اشتتتتغال متتتادر متغیتت ر پیشبتت ین و متغیرهتتتای شتتتادکامی و
خودکارآمدی تحصیلی متغیرهای مال هستتند .تزم بته رکتر
است که در این پژوهش برای جمعآوری افالعتات و دادههتا از
روشهای کتابخانتهای و میت دانی استتفاده شتد .جامعتة آمتاری

2020, Vol. 13, No.1

Edu Stra Med Sci

56

Downloaded from edcbmj.ir at 11:55 +0430 on Wednesday June 24th 2020

در هر حال اشتغال زنان در خارج از خانه از پدیدههای اجتمتاعی
مورد توجه در جامعهشناسی خانواده است که ممکن است نتوعی
پیشرفت برای زنان محسوب گردد ،اما از آنجا که با کارکردهای
حمایتی و مراقبتی متادران در ختانواده ستروکار دارد بایت د متورد
توجه واقع شود[ .]15از آنجا که مستئولیت اصتلی در ارتبتاط بتا
مسائل عاففی و روانی در هر خانوادهای به دوش مادر میباشتد،
لذا تزم و ضروری استت کته در خصتوش اشتتغال متادران در
جوامع مدرن فعلی و تأثیری کته بتر شتادکامی و خودکارآمتدی
فرزندان میگذارد مطالعات بیشتری شود .اظهارات اولیة معلمتان
و برخی مادران در متورد رفتتار و عملکترد دانشآمتوزان مقطتع
ابتدایی ناحیه  2شهری شهر ری نشان دهندة تجلت ی مشتکالتی
نظیر افسردگی ،عدم خودکارآمدی و ناامیدی با افتزایش اشتتغال
مادران است [ ]16ولی پژوهش علمی نیاز است تتا رابطتة بت ین
اشتغال در خارج از منزل و خانهداری متادر بتا ستایر متغیرهتا را
مشخص نماید .باتوجه به مباحث مطرح شده و هدف این مقاله،
مساله اصلی این است که آیا بین اشتغال متا در (در ایت ن مقالته
خانهدار بودن و کار در خانه و یا داشتن شغل ختارج از خانته) بتا
شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دورة اول ابتدایی
رابطة معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال ،فرضیههای
زیر فرح و مورد پژوهش قرار گرفته است:
 -1بین اشتغال مادر با شادکامی دانشآموزان دورة اول ابتتدایی
ناحیه  2شهرری رابطة معناداری وجود دارد.
 -2بین اشتغال مادر با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دورة
اول ابتدایی ناحیه  2شهرری رابطة معناداری وجود دارد.
 -3بتت ین شتتادکامی دانشآمتتوزان دورة اول ابتتتدایی ناحیتت ه 2
شهرری براساس اشتغال مادر تفاوت معناداری وجود دارد.
 -4بین خودکارآمدی تحصیلی دانشآمتوزان دورة اول ابتتدایی
ناحیه  2شهرری براساس اشتغال متادر تفتاوت معنتاداری وجتود
دارد.

پتتژوهش دانشآمتتوزان دورة اول ابتتتدایی (پایت ههای اول ،دوم و
سوم ابتدایی) ناحیت ة  2شتهر ری در ستال تحصت یلی 1395-96
بودند که تعداد آنها بر اساس آخترین آمتار دریت افتی از معاونتت
مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیت ة  2شتهرری  10120نفتر
بود .با توجه به حجم جامعه و بر اساس جتدول مورگتان حجتم
نمونه  370نفتر بترآورد شتد و بترای انتختاب نمونتهها از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استتفاده شتد .در ایت ن روش
پس از مشخص شدن آمار دانشآموزان به تفکیک مدارس و بتا
توجه به اینکه حدوداً  30درصد مادران شاغل و میت انگین تعتداد
دانشآموزان در هر کالس حدودا  30نفر بود ،ابتدا تعتداد دوازده
مدرسه (شش پسرانه و شش دخترانه) بته روش تصتادفی ستاده
انتخاب و سپس از هر مدرسه سه کالس (هر پایه یک کتالس)
به روش تصادفی ساده انتختاب شتد .ستپس بترای جمتعآوری
افالعات مورد نیاز  ،ضتمن بیت ان هتدف بترای متدیران مقطتع
ابتدایی اداره آموزش و پرورش ناحیه  2شهر ری ،از آنتان اجتازه
پژوهش گرفته شد و پس از آن بته متدارس نمونتهگیری شتده
مراجعه و هدف پژوهش برای کادر اداری مدرسهها توضت یح داده
شد و نحوة انجام پژوهش با آنان هماهنگ شد .ستپس پتس از
بررستت ی مال هتتای ورود بتته مطالعتته و ختتروج از مطالعتته،
پرسشنامهها بین دانشآموزان توزیع شد و از آنان خواسته تتا بتا
نهایت دقت گویهها را مطالعه کترده و صتادقانه بته آنهتا پاست خ
دهنتتد ..دادههتتای جمتتعآوری شتتده در دو ستتطح توصتت یفی و
استتتنبافی تحلیت ل شتتدند .در ستتطح توصت یفی از شتتاخصهای
گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصت یف توزیت ع متغیرهتا و در
سطح استنبافی از روشهای همبستتگی دورشتتهای نقطتهای،
همبستگی پیرسون و آزمون تی تست برای بررست ی فرضهتای
آماری استفاده شد .برای جمعآوری دادهها نیز از ابزار پرسشتنامه
و افالعات جمعیتشناختی زیر استفاده شد:
الف) افالعات جمعیتشناختی :شتامل ستوالهایی دربتارة نتوع
اشتغال مادر (خانهدار و یا دارای شغل ختارج از خانته) ،جنست یت،
پایة تحصیلی ،تحصیالت و اشتغال پدر و تحصیالت مادر بود که
بعد از توضیحات مقدماتی ،در ابتدای پرسشنامه پرسیده شده بود.
ب) پرسشنامه شادکامی آکسفورد :این پرسشنامه استاندارد شتده
توس آرگایل و لو در سال  1990با  29گویه فراحی شد که بتا
استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت ( =1کتامالً مختالفم=2 ،
مخالفم =3 ،تاحتدی موافتق و تاحتدی مختالفم =4 ،متوافقم و
=5کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بین  29تا
 146میباشد .نمرة این ابزار با مجمتوع نمترة گویت هها بهدستت
میآید و نمرة باتتر به معنای شادکامی بیشتر میباشد .آرگایل و
لو [ ]18پایت ایی ابتزار متذکور را بتا روش آلفتای کرونبتا 0/90
گزارش کردند .همچنین علیپور و نوربات [ ]19روایی ابزار را بتا
نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با روش دونیمته کتردن 0/92
گزارش کردند .عالوه بر آن علیپور و آگاه هتریس [ ]20پایت ایی
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عربی ،ایزدی و هاشمی ( ]22[ )1394پایایی ابتزار را بتا روش
آلفای کرونبا  0/75گزارش کردند.در ایت ن پتژوهش پایت ایی بتا
روش آلفای کرونبا  0/77محاسبه شد.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد را بتا روش آلفتای کرونبتا 0/91
گزارش کردند .در این پژوهش پایایی بتا روش آلفتای کرونبتا
 0/85محاسبه شد.
ج) پرسشنامة خودکارآمتدی تحصت یلی :ایت ن پرسشتنامه توست
جینکز و مورگان در سال  1999فراحی شد .این ابزار  30گویت ه
دارد و با استفاده از مقیت اس چهتار درجتهای لیکترت (=1کتامالً
مخالفم=2 ،تا حتدودی مختالفم =3 ،تتا حتدودی متوافقم و =4
کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بت ین  30تتا
 120میباشد .در این ابتزار گویت ههای  22 ،20 ،19 ،15 ،5و 28
بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نمره این ابزار با مجموع
نمره گویهها بهدست میآید و نمره باتتر به معنای خودکارآمدی
تحصیلی بیشتر میباشد .جینکز و مورگان[ ]21پایایی ابزار را بتا
روش آلفای کرونبا  0/82گزارش کردنتد .همچنت ین حتاتمزاده

172
198
370
فراوانی

49
51
100
درصد

133
156
81
370

36
42
22
100

بتتر حستتب یافتتتههای توصتت یفی فراوانتت ی و درصتتد فراوانتت ی
دانشآموزان به تفکیک وضعیت سنی ،جنسیت و پایه تحصت یلی
دانشآموزان ،و وضعیت اشتغال و تحصیالت مادر و اشتغال پتدر
به شترح جتدول  1میباشتد .شتاخصهای توصتیفی میتانگین،
انحراف استاندارد ،کمترین مقتدار و بیشتترین مقتدار متغیرهتای
شادکامی و خودکارآمدی تحصتیلی دانشآمتوزان نیتز بته شترح
جدول  2بدست آمده است.

جدول :1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونة آماری
درصد
فراوانی
تحصیالت مادر
اشتغال مادر
شاغل
خانهدار
کل
پایه تحصیلی
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
کل

فراوانی

درصد

109
261
370
فراوانی

29
71
100
درصد

زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی

16
100
57
151

4
27
16
41

134
159
77
370

36
43
21
100

کارشناسی ارشد
دکتری
کل

42
4
370

11
1
100

جدول  :2شاخصهای توصیفی شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

شادکامی

63/837

18/272

30

111

خودکارآمدی تحصیلی

54/775

8/806

35

80

در بخش تحلیل استتنبافی ،بررستی فرضتیه اول مبنتی بروجتود
رابطة معنادار بین اشتغال مادر با شادکامی دانشآمتوزان دورة اول
ابتدایی ناحیه  2شتهر ری بتا استتفاده از همبستتگی دورشتتهای
نقطهای انجام شد که نتایج نشان داد کته بتین اشتتغال متادر بتا
شادکامی دانشآموزان رابطة معنتاداری وجتود نتدارد (P≤0/074
 .)R=0/075،بررسی فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطة معنادار بین
اشتغال متادر بتا خودکارآمتدی تحصتیلی دانشآمتوزان دورة اول
ابتدایی ناحیه  2شتهر ری بتا استتفاده از همبستتگی دورشتتهای
نقطهای نشان داد بین اشتتغال متادر بتا خودکارآمتدی تحصتیلی
دانشآمتتتوزان رابطتتتة معنتتتاداری وجتتتود نتتتدارد (P≤0/477
 .)R=0/003،تزم به رکر است که برای تحلیل و تفسیر این نوع
همبستگی یکی از ارزشهای متغیر دوارزشی صفر (شغل رستمی)
و دیگری یک (شغل خانتهدار) کدگتذاری شتد .در تفستیر مقتدار

57

بهدست آمده اینفور قضاوت میشود که اگر مقدار بهدست آمتده
بین صفر و یک باشد بین متغیری که کد یک داده شده بتا متغیتر
پیوسته و اگر بین صفر تا منفی یک باشد بتین متغیتری کته کتد
صفر داده شده با متغیر پیوسته رابطه وجتود دارد .فرضتیه ستوم:
بین شادکامی دانشآموزان دورة اول ابتدایی ناحیه  2شهر ری بتر
اساس اشتغال مادر تفتاوت معنتاداری وجتود دارد .بترای بررستی
فرضیه سوم مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین شادکامیدانشآموزان
دورة اول ابتدایی ناحیه  2شهر ری بر اساس وضعیت اشتغال مادر
از آزمون تی تست استفاده (جدول  )3و مشتخص شتد کته بتین
شادکامی دانشآموزان بر اساس اشتتغال متادر تفتاوت معنتاداری
وجود ندارد (.)T=-1/448، P≤0/481
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جنسیت
پسر
دختر
کل
سن (سال)
7
8
9
کل

فراوانی

درصد

نتایج

جدول  :3نتایج تی تست شادکامی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادران
اشتغال

اختالف میانگینها

میانگین

شاغل

62/950

خانهدار

65/963

3/013

-1/448

368

0/481

بین خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادر
تفاوت معناداری وجود ندارد (.)T=0/059، P≤0/231

جدول  :4نتایج تی تست خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادران
اشتغال

میانگین

شاغل

54/793

خانهدار

54/733

اختالف میانگینها
0/059

آماره آزمون ()T
0/059

درجه آزادی
368

Sig

0/231

بعنوان یافته جتانبی ،بررستی رابطته متغیتر ستن بتا شتادکامی و
خودکارآمدی تحصتیلی دانشآمتوزان دورة اول ابتتدایی ناحیته 2
شهر ری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشتان داد بتین
سن با شادکامی دانشآموزان ( )R=-0/015 ، P≤0/384و بتین

ستتتن بتتتا خودکارآمتتتدی تحصتتتیلی دانشآمتتتوزان (P≤0/104
 )R=0/066،رابطة معناداری وجود ندارد.

بحث
یکی از یافتهها عدم وجود رابطة معنادار بین اشتغال متادر بتا
شادکامی دانشآمتوزان بتود .ایت ن یافتته بتا نتتایج پژوهشهتای
ست یاح[ ،]9متترادی [ ]11و برگتتر [ ]23ناهمستتو استتت .ست یاح در
پژوهشی به این نتیجته رست ید کته اشتتغال متادر تتأثیر منفت ی و
معناداری بر روی شادکامی کودکتان داشتت .در پژوهشت ی دیگتر
متترادی گتتزارش کتترد کتته بت ین اشتتتغال والتتدین بتتا شتتادکامی
دانشآموزان دبیرستانی رابطة معناداری وجت ود داشتت .همچنت ین
برگر ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که اشتتغال متادر تتأثیر
معناداری بر شادکامی داشت .دلیل ناهمسویی نتیجه این پژوهش
با نتایج پژوهشهای قبلی میتواند متفاوت بتودن جامعته آمتاری
پژوهش باشد .این پژوهش بر روی دانشآموزان دورة اول ابتدایی
(پایههای اول تا سوم ابتدایی) انجام شد ،امتا پتژوهش ست یاح بتر
روی دانشآموزان ابتدایی پایه اول تا ششم ،پتژوهش مترادی بتر
روی دانشآموزان دبیرستانی و پژوهش برگر بر روی خود متادران
انجام شد .با توجه به اینکه دانشآموزان دورة اول ابتدایی از لحاظ
ویژگیهای رشدی و روانشناختی با دانشآموزان بزرگسال متفاوت
هستند ،لذا ناهمسو بودن نتتایج ایت ن پتژوهش میتوانتد بته ایت ن
موضوع نیز ارتباط داشته باشد .در تبیین بیشتر عدم رابطة معنتادار
بین اشتغال مادر بتا شتادکامی دانشآمتوزان میتتوان گفتت کته
دانشآموزان دورة اول ابتدایی بیشتر تحت تأثیر معلم خود هستند
تا خانواده و والدین (بتهویژه متادر) ،لتذا بترای ایت ن دانشآمتوزان
تفاوت زیادی ندارد که مادران آنها شاغل یت ا خانتهدار باشتد .آنهتا

حتی اشتباه معلمان خود را نمیپذیرند و میگویند چون معلتم متا
اینفور گفته پس درست است.
یافته دوم این بتود کته بت ین اشتتغال متادر بتا خودکارآمتدی
تحصیلی دانشآموزان رابطة معناداری وجود نداشتت (P≤ 0/477
 .)=R0/003،ایت ن یافتتته بتتا نتتتایج پژوهشهتتای محمودپتتور و
همکاران1394 ،و ونکه ]13[ 2013 ،همسو و بتا نتتایج پتژوهش
ویلبرتا ( ]14[ )2010ناهمستو بتود .محمودپتور و همکت اران []10
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند کته بت ین اشتتغال متادر بتا
خودکارآمدی رابطة معناداری وجود نداشت .ونکه ( )2013گزارش
کرد که بین خودکارآمدی تحصیلی با اشتغال پتدر و متادر رابطتة
معناداری وجود ندارد .در مقابل ویلبرتا ( )2010در پژوهشی به این
نتیجه رسید که بین خودکارآمدی و مرلفههای آن در دانشآموزان
با اشتغال پدر و مادر رابطة معناداری وجود دارد .پتژوهش ویلبرتتا
( )2010بتتر روی دانشآمتتوزان دبیرستتتانی انجتتام شتتده استتت و
دانشآموزان دورة اول ابتدایی از لحاظ ویژگیهتای شخصت یتی و
الگوپذیری با دانشآمتوزان دوره راهنمتایی و دبیرستتان متفتاوت
هستند .معموت الگوی دانشآموزان دورة اول ابتدایی معلمان ،امتا
الگوی دانشآموزان دورة راهنمایی و دبیرستتان غالبتاً همستاتن
هستند.
در تبیین عدم رابطة معنادار بین اشتغال مادر با خودکارآمتدی
تحصیلی دانشآموزان میتوان گفت با اینکه دانشآمتوزان دارای
مادر شاغل در مقایسه با دانشآموزان دارای مادر خانهدار فرصتت
کمتری برای با مادر بودن و دریافت کمکهای تحصیلی از متادر
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بررسی فرضیه چهارم (وجود تفاوت معنادار بین خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان دورة اول ابتدایی ناحیه  2شهر ری بر
اساس اشتغال مادر)با استفاده از تی تست (جدول )4نشان داد که

آماره آزمون ()T

درجه آزادی

Sig
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59

نتیجه گیری
پژوهش مرتب با مقاله حاضر با هدف تعیتین رابطته اشتتغال
مادر با شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآمتوزان دوره اول
ابتدایی ناحیه  2شهر ری انجتام شتد .نتتایج نشتان داد کته بت ین
اشتغال مادر با شادکامی و خودکارآمتدی تحصت یلی دانشآمتوزان
رابطتته معنتتاداری وجتتود نتتدارد .همچنتت ین بتت ین شتتادکامی و
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادر تفتاوت
معناداری وجود نداشت .عتالوه بتر آن بت ین ستن بتا شتادکامی و
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود نداشت.
در تبیین عدم تفاوت معنادار خودکارآمدی تحصیلی دانشآمتوزان
بر اساس اشتغال مادر میتتوان گفتت از یت ک ستو دانشآمتوزان
دارای مادر شاغل در مقایسه با دانشآموزان دارای متادر خانتهدار
فرصت کمتری برای با مادر بودن و دریافت کمکهای تحصت یلی
از وی هستند ،اما از سوی دیگر مادران شاغل امکانات بیشتری را
برای موفقیت تحصیلی در اختیار فرزندان خود قرار میدهند و این
عامل موجب میشود که فرزند آنها تالش بیشتری برای موفقیت ت
و مستقل شدن انجام دهد و به دلیل رسیدن به موفقیت ت و عقتب
نماندن از دانشآموزانی که دارای مادر خانهدار و حتی جلو زدن از
آنها احساس عامل شخصی نمایند و به عبارت دیگر خود را عامل
موثر در موفقیت و رسیدن به هدف ببیند که ایت ن عوامتل باعتث
میشوند که بین خودکارآمدی تحصیلی دانشآمتوزان بتر استاس
شاغل بودن یا خانهدار بودن مادر تفاوت معناداری وجتود نداشتته
باشد .تبیین دیگر این است کته یافتتههای متفتاوت و متناقضت ی
درباره تفاوت بین خودکارآمدی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادر
وجود دارد .در برخی مطالعات از اشتغال مادر بهعنوان عامل خطتر
ابتالء به اختالل رفتاری یاد شده است .دلیل آنها ایت ن استت کته
عدم حضور مادر در منزل باعث کاهش نظارت و کنتترل ،ارتبتاط
کوتاهتر و صرف زمان و حمایت کمتری از جانب مادر خواهد شتد.
در مقابل برخی مطالعات دیگر نشان دادند که شتانس ابتتالء بته
اختالل رفتاری در کودکان مادران خانهدار بیشتر است .دلیل آنهتا
این است که کیفیت ارتباط با کود از مدت زمان بتودن بتا وی
اهمیت بیشتری دارد .بنابراین به نظر میرسد کته کیفیت ت رابطته
بسیار مهمتر از کمیت آن باشتد و بته نظتر میرستد کته در ایت ن
پژوهش بین کیفیت ارتباط مادران شتاغل و خانتهدار بتا فرزنتدان
تفاوت قابل مالحظهای وجود نداشته که این عامل باعث میشود
بین دانشآموزان بر اساس شاغل بتودن یت ا خانتهدار بتودن متادر
تفاوت معناداری در خودکارآمدی تحصیلی وجود نداشته باشد .بتر
حسب نتایج مطالعات انجام شده و با توجه به اینکه دانشآمتوزان
دورة اول ابتدایی به تنهایی قادر به برآوردن نیازهای روانشتناختی
و تحصیلی خود نیستند ،لذا پیشنهاد میشتود متادران بترای ختود
شغلهای نیمه وقت انتخاب کننتد و از ایت ن فرتی ق تتأثیر منفت ی
اشتغال خود بر ویژگیهای روانشناختی فرزندان را کتاهش دهنتد.
2020, Vol. 13, No.1
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هستند ،اما این فرصت کتم را از فریت ق کمتک گترفتن از ستایر
اعضتتای ختتانواده و تتتالش بیشتتتر جبتتران میکننتتد .همچنتت ین
دانشآموزان دارای مادر شاغل به علت در دستترس نبتودن متادر
برای کمکهای تحصیلی ،احساس میکنند باید تتالش بیشتتری
برای رسیدن به سطح سایر دانشآموزان کتالس داشتته باشتند و
حتی این دانشآموزان تالش میکنند تا به تنهایی بتر مشتکالت
تحصیلی غلبه کنند و این باعتث مستتقلتر شتدن کتود دارای
مادر شاغل شده و در اثر مشتاهده پیامتد تالشهتایی کته صترفاً
خودش عامل بوده احساس خودکارآمدی مینماید .در نتیجه ایت ن
عوامل باعث میشتوند دانشآمتوزان دارای متادر شتاغل هماننتد
دانشآموزان دارای مادر خانهدار احساس خودکارآمتدی تحصت یلی
کنند.
عدم وجود تفاوت معنادار بین شادکامی دانشآموزان بر اساس
اشتغال مادر یافته بعدی است که با نتتایج پژوهشهتای مترادی،
 1393و اسلیوا 2015 ،ناهمسو است .مرادی [ ]11گتزارش کترد
که بین شادکامی دانشآموزان دبیرستانی بر اساس اشتغال والدین
تفاوت معناداری وجود دارد .اسلیوا [ ]12گزارش کرد که ستالمت
روانی و شادکامی کودکان دارای متادر شتاغل بیشتتر از کودکتان
دارای مادر غیرشاغل است .دلیل ناهمسویی نتیجه این پژوهش با
نتایج پژوهشهای قبلی میتواند متفاوت بودن جامعه پژوهشت ی و
مکان اجرای پژوهش باشد .ایت ن پتژوهش بتر روی دانشآمتوزان
دورة اول ابتدایی (پایههای اول تا سوم ابتتدایی) انجتام شتد ،امتا
پژوهش مرادی بر روی دانشآموزان دبیرستانی و پژوهش استلیوا
بر روی دانشآموزان پیشدبستانی انجام شد .با توجته بته اینکته
دانشآمتتوزان دورة اول ابتتتدایی در مقایستته بتتا دانشآمتتوزان
پیشدبستتتانی مستتتقلتر هستتتند و در مقایستته بتتا دانشآمتتوزان
دبیرستانی بیشتر تحت تأثیر معلمان خود هستند تا همساتن ،لتذا
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای قبلی ناهمسو بود.
یافته بعدی نشانگر نبتود تفتاوت معنتادار بت ین خودکارآمتدی
تحصیلی دانشآموزان بر اساس اشتغال مادر بود.این یافته با نتایج
پژوهشهای محمودپور و همکاران 1394 ،و ونکه 2013 ،همستو
و بتتا نتتتایج پتتژوهش ویلبرتتتا 2010 ،ناهمستتو بتتود .محمودپتتور و
همکاران[]10گزارش کترد کته خودکارآمتدی دانشآمتوزان پایت ه
ششم ابتدایی بر استاس شتاغل یت ا خانتهدار بتودن متادر تفتاوت
معناداری ندارد و ونکه[ ]13گزارش کرد کته بت ین خودکارآمتدی
تحصیلی بر اساس اشتغال پدر و مادر تفاوت معناداری وجود ندارد.
در مقابتتل ویلبرتتتا [ ]14گتتزارش کتترد کتته بت ین خودکارآمتتدی
دانشآموزان با توجه به اشتغال پدر و مادر تفاوت معناداری وجتود
داشت .دلیت ل ناهمستویی ایت ن یافتته بتا نتتایج پتژوهش ویلبرتتا
( ،)2010متفاوت بودن بافت فرهنگی و تفاوت در جامعه پژوهشی
میباشد .پژوهش ویلبرتا بر روی دانشآموزان دبیرستانی در یت ک
کشور اروپایی انجام شده که از لحاظ بافت فرهنگی و آموزشی بتا
کشور ایران تفاوت زیادی دارد.
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 مقاله حاضر.بوده و در تکمیل آن هیچ اجباری نبوده است
برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در دانشگاه
) است که در13921212952018 آزاد اسالمی (با کد شناسایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهری ری به
.انجام رسیده است
سپاسگزاری
محققین این مقاله بر خود تزم می دانند از کلیه مدیران
مدارس ابتدایی شهر ری که به منظور تکمیل پرسشنامههای این
. تقدیر و تشکر نمایند،تحقیق همکاری نمودهاند
تضاد منافع
نویسندگان تصریح می نمایند که هیچگونه تعارض منافعی در
.مطالعه حاضر وجود ندارد

 بهتر است، برنامهریزان و سایر مسئوتن اشتغال،همچنین مدیران
که به نشانههای وضعیت اشتغال مادران و تأثیر آن بر ویژگیهای
روانشناختی بهویژه شتادکامی و خودکارآمتدی توجته کترده و بتر
اساس آنهتا برنامتههایی بترای بهبتود شتادکامی و خودکارآمتدی
 همچنین پیشنهاد مت ی شتود در.دانشآموزان فراحی و اجرا کنند
پژوهشهتتای آت ی بتترای جمتتعآوری دادههتتا بتتهویژه در بررست ی
شادکامی از مصاحبههای نیمهستاختاریافته استتفاده شتود و ستایر
ویژگیهای روانشناختی دانشآموزان دارای مادر شاغل و خانه دار
 بدون شک با شناخت بیشتتر ویژگیهتای.مورد بررسی قرار گیرد
 اجتماعی و فرهنگی دانشآموزان میتوان، خانوادگی،روانشناختی
تحلیلهای جامعتری ارائه و برنامههای کاربردی بهتتری تتدوین
.کرد
مالحظات اخالقی
پرسشنامه این پژوهش با هماهنگی آموزش و پرورش و
مدارس ابتدایی شهر ری توزیع گردید این پرسشنامه بدون نام
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