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Abstract  Article Info 

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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 آموزان رابطه اشتغال مادر با شادکامی وخودکارآمدی تحصیلی دانش 
 

 3عبدالملکی، شایسته 3آبادی، زهرا طغیانی دولت2سیده اسماء حسینی ،1دحسینعلی جاه

 
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ی)ره( شهر رینیامام خم ادگاریواحد  ،یتیگروه علوم ترب 1

 رانیا تهران، )س(، الزهرا  دانشگاه ،یروانشناس گروه 2

 رانیتهران، ا  ، یدانشگاه آزاد اسالم ، ی)ره( شهر رینیامام خم ادگاریواحد  ، یتیگروه علوم ترب 3

 

 jahediau@gmail.com. ایمیل: رانیتهران، ا ، یدانشگاه آزاد اسالم ی، )ره( شهر رین ی امام خم ادگاریواحد  ، یت ی گروه علوم ترب .جاهد ینعلی حسنویسنده مسوول: *

 ده کی چ

بوده و امروزه در   شرفتهیفرزند از موضوعات مورد توجه در جوامع پ یلیتحص  ی و خودکارآمد یآن در شادکام ریاشتغال مادر و تأث : مقدمه

و   یرابطة اشتغال مادر با شادکام ن ییمطالعه تع ن یقرار گرفته است. هدف ا ژهیاند مورد توجه و از کشورها که زنان وارد بازار کار شده  یاریبس
 است. ییآموزان دورة اول ابتدادانش  یلیتحص  یخودکارآمد

در سال   یشهر ر 2 ه یناح ییآموزان دورة اول ابتداشامل دانش  یاست. جامعة آمار یاز نوع همبستگ یفیهش حاضر توصپژو  ها: روش

انتخاب شدند.   یبه عنوان نمونة آمار یاچندمرحله  یاخوشه  یریگنفر با روش نمونه  370آنان  انیبوده که از م 10120به تعداد  1395-96 یلیتحص 
ها عالوه بر داده  ل یو تحل هیو مورگان بود. جهت تجز نکزیج یل یتحص  یآکسفورد و خودکارآمد یشادکام یهاپرسشنامه  ها،داده  یابزار گردآور
 استفاده شده است. یو آزمون ت رسونیپ یهمبستگ ،یانقطه یادو رشته  یهمبستگ  یهااز آزمون  ،یفیآمار توص یهاشاخص 

 >074/0Pوجود ندارد ) یآموزان رابطة معناداردانش  ی اشتغال مادر با شادکام ن یها، بداده  ل یو تحل هیتجز جیبا توجه به نتاها: یافته

،075/0R=یرابطة معنادار زیآموزان ندانش  یلیتحص  یاشتغال مادر باخودکارآمد نی(. ب ( 477/0وجود نداردP< ،003/=0Rتفاوت معنادار .)ن یب ی  
آموزان بر اساس اشتغال  دانش  یلیتحص  یخودکارآمد نی(، و تفاوت معنادار ب=481/0P< ،448/1Tبر اساس اشتغال مادر ) موزانآدانش  یشادکام
سن با   ن ی( و ب=384/0P<  ،015/0-Rآموزان  ) دانش  ی سن با شادکام نی ب ،یجانب افته یبعنوان  نی( وجود ندارد. همچن=231/0P< ،059/0Tمادر)

 وجود ندارد.  ی( رابطة معنادار=104/0P< ،066/0R) آموزاندانش  یلیتحص  یخودکارآمد

  نیوجود ندارد. همچن یآموزان رابطة معناداردانش  یلیتحص  ی و خودکارآمد یاشتغال مادر با شادکام ن ینشان داد که ب هاافته یگیری: نتیجه 

 وجود ندارد.  ی اساس اشتغال مادر تفاوت معنادارآموزان بر دانش  یلیتحص  یو خودکارآمد یشادکام نیب
 

 ییآموزان دورة ابتدادانش  ،یلیتحص  یخودکارآمد ، یاشتغال مادر، شادکام : واژگان کلیدی
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 مقدمه
به نام اشتتغال  یامساله یرانیا یاکنون درجوامع مدرن شهرهم

همخوان  یشهر دیجد یکه با زندگ باشدیمادران درحال رشد م
 یلیفرزنتدان در دوران تحصت  یو عتافف یاست. اما با بعتد روانت 

و  یدارد شتتادکام فتتهیوظ یا. هتتر ختتانوادهباشتتدیهمختتوان نم
آنهتا و بتالطبع  روانففته و عا انیفرزندان را که بن یخودکارآمد

کرده و بهبود بخشد.  تیتقو سازندیرا م یو اجتماع یفرد تیهو
را شناخته  رهایمتغ نیا یعوامل اثرگذار بر رو دیبا لیدل نیهم به

کاستت و بتر عوامتل م بتت و  دکننتدهیو تهد یو از عوامل منف
ته کتود   یگتاهیپا نیها افزود. خانواده، نخستفرصت استت کت

ها، اخالق و رفتار را در آن فراگرفته و نگرش یهنجارهای اساس
از ستاختارهای  یعیوست  ة. شتبکدهتدیختود را شکل م اتیروح
 ریبر باور و رفتار کتود  تتأث تواندیخانواده م روانی – یاجتماع
تل تع نیمهمتتر انیم نیدر ا[. 1بگذارد] رفتتار و  کننتدةنییعامت
باور خودکارآمدی فرد است. خودکارآمتدی  ،یروانشناخت راتییتغ

 ینتت یبشیدر پ دییتت کل ریتت متغ رایتت استتت، ز تیتت پراهم یمفهتتوم
و  تیت موفق یفور کلت و بته یانتخاب و عملکترد شتغل ری،یادگی

 شیافتزا دهندیها نشتان م[. پتژوهش2]باشدیم یافتگیسازش
 شیافتتزا ،یمتتترثر بتتترای بهبتتود ستتالمت یخودکارآمتتدی روشتت 
ت  یمشتتکالت روانتت  ارییاز بستت  رییشتتگیبهداشتتت روان و پ

اختتالتت ختوردن،  ها،یاضطراب امتحتان، فتوب رینظ یاجتماع
ته رهیت ستوء مصرف مواد و غ ،یمسائل جنس [. 3]دیت آیشمار مبت

هتا، اعتقاد و داوری فترد دربتارة مهارت توانیخودکارآمدی را م
هتدف  کیت بته  دنیرس ایفرد در اجرا  یهاتیها و قابلتوانمندی

تدف،  رکرد. خودکارآمدی ب فیتعر ته هت تبت بت ترد نست تعهتد فت
[. 4]گتذاردیم ریبتا موانع تتأث ییارویعملکرد و مقاومت او در رو

کته  مطلب استت نیا کنندهنییمربوط به خودکارآمدی تع دیعقا
ته تالش یتتا چته متدت زمتان هاتیافراد در فعال شتان ادامته بت

تتتوار چگونتتته  هتتتایتیو در برختتتورد بتتتا موقع دهنتتتدیم دشت
 انیتت [. خودکارآمتتدی در م5]کننتتدیرا اثبتتات م شتتانیآورتاب
کته  یآموزاناست. دانش برخوردارایژهیو تیآموزان از اهمدانش

کته کارهتا را  انددهیاعتقاد رس نیدارند بته ا ییخودکارآمدی بات
 تیت و درستت انجتام داد، لتذا از کتار و فعال یبته ختوب توانیم

تود را افتزا کنند،یاجتناب نم دهنتد و افکتار و یم شیتالش خت
آمتوزان بتا امتا دانش رنتد،یگیاحساسات خود را بهتر بته کتار م

 شانیهاییبا مسائل به توانا ییارویهنگام رو نییخودکارآمدی پتا
 یخودکارآمد نکهی. با اکنندیم یدگیفایشک دارنتد و احساس ب

فرد در رابطه بتا  یکه به باورها باشدیاز خودپنداره فرد م یجزئ
رو بتا آنهتا روبته ندهیکه در آ یفیجهت انجام تکال شیهاییتوانا
شتامل بتاور  یلیتحصت  یمربوط استت، امتا خودکارآمتد شودیم

 نتهیزم کیت بته اهتداف در  دنیرست  یبترا هتاییداشتن به توانا
 شترییآنجا کته کود  وقت ب از [.6]باشدیمشخص م یلیتحص

وی توست  متادر  یعتافف ازهتایین شتریو ب گذراندیرا با مادر م

او از رفتارهتای متادر  رییپتذو نقش رییالگوپتذ شود،یارضاء م
آن بر خانواده و  ریدی است که تأثاست. لذا اشتغال از موار شتریب
 ایروی رفتارهت  توانتدیبوده و م ریچشمگ اریفرزندان بس ژهیوبه

[. کار مادر موجب استترس و 7باشد] رگذاریفرزندان تأث یاجتماع
تريی  شودیامر موجب م نیو ا شودیاو م یخستگ کته متادر انت

گترم بتا کتودکش  یلیکمتتری بترای کودکش داشته باشد و خ
. ردیت گیبرخورد نکند، لتذا مادر کمتر در دسترس کتود  قترار م

ت گرید یبرخ  وةیمعتقدند که اشتتغال متادر بتر خودبتاوری و شت
کته  یدارد. چونکته اغلتب متادران یم بتت  ریفرزندپروری آنها تأث

 قیمورد تشتو یشخص هایتیام مسئولفرزندان خود را برای انج
انجتام  زی،یرفرزنتدان آنهتا بترای برنامته دهند،یقرار م دییو تأ
برخوردارنتد و بته  شترییهای بخود، از انتخاب فیو وظا فیتکال

 شتترییو استتقالل ب رییپذتیاز مستئول نتدهیآ در ادیت احتمال ز
 [. 8برخوردار خواهند بود]

و  یهمچون شادکام ییرهایارتباط با رابطة اشتغال مادر و متغ در
نشانگر رابطتة  یو خارج یداخل قاتیتحق یلیتحص یخودکارآمد
بدستت  یمتضاد یهاافتهیبه  یو گاه ستین کسانیمشخص و 

دارنتد.  یو اجتمتاع یعوامتل بتوم ریدر ستا شهیآمده است که ر
بتر  یمعنتادار و یمنفت  رینشان داد که اشتغال مادر تأث یپژوهش
 نیاشتتتغال والتتد تیتت فیک نیکتتود  دارد و همچنتت  یشتتاد یرو
م بتت و  ریتتأث یاز زنتدگ نیوالتد یتمندی( و رضتایشغل تی)امن

و  نیوالتد یکاریب یکودکان دارد، ول یشادکام یبر رو یمعنادار
بر  یمعنادار ریسال تأث 21تا  7 نیکودکان در سن تیسن و جنس

 یگترید یهتا[. پژوهش9] داشتتآنان در خانواده ن یشاد یرو
 ریفرزند تتأث یمادر بر خودکارآمد التینشان داد که سطح تحص
 یآمتوزان دارادانش یدر خودکارآمتد یداشته و تفاوت معنتادار
 ایت متفاوت وجود نتدارد، امتا شتاغل  التیمادران با سطح تحص

به شمار  یمددر خودکارآ یاکنندهنییدار بودن مادر عامل تعخانه
و اشتتغال  یلیبتا عملکترد تحصت  یشتادکام نی[ و ب10] رودینم
ضتمن  زیت [ ن12] وایل[. اس11وجود دارد] یرابطة معنادار نیوالد

در  یستاختار یریت عنوان متغاشتغال به کار زنان را بته یپژوهش
 یهاتینمتود کته در بردارنتده تعهتدات و مستئول انیت خانواده ب

 زانیت م نیبت پتژوهش نشتان داد  نیت ا جی. نتتاباشتدیم یشتریب
( متادران یررسمیغ ای یسالمت روان کودکان و نوع شغل )رسم

 یوجود دارد و کودکان مادران شاغل رستم یآنها ارتباط معنادار
[ 13ونکته ] نیبرخوردار هستند. همچنت  یاز سالمت روان باتتر

 یو خودکارآمتتد یلیکتته عملکترد تحصتت  دیرستت  جتهینت نیتت بته ا
شتغل متادر و  پتدر،تأهتل، شتغل  تیوضع ت،یبا جنس یلیتحص
 نیبت  یهمبستتگ یختانواده رابطته نتدارد، ولت  یاقتصاد تیوضع

 لبرتتایمعنادار بود و و یلیتحص یبا خودکارآمد یلیعملکرد تحص
 یهاگتتزارش کتترد کتته مرلفتته ی[ ضتتمن پژوهشتت 14( ]2010)

 یلیتحصتت  شتترفتیبتتا اشتتتغال پتتدر و متتادر و پ یخودکارآمتتد
داشتتت و  یاداررابطتتة م بتتت و معنتت  یرستتتانیآمتتوزان دبدانش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               3 / 9

http://edcbmj.ir/article-1-1421-fa.html


56 Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.1 

 یلیتحصت  ی(، خوداثربخشت 15/0) یجتانیه یاثربخش یهامرلفه
 ینتت یبشی( قتتادر بتته پ17/0) یاجتمتتاع ی( و خوداثربخشتت 18/0)
 آموزان بودند.دانش یلیتحص شرفتیپ

 یاجتمتاع یهادهیهر حال اشتغال زنان در خارج از خانه از پد در
 یخانواده است که ممکن است نتوع یشناسمورد توجه در جامعه

 یهازنان محسوب گردد، اما از آنجا که با کارکرد یبرا شرفتیپ
متورد  دیت متادران در ختانواده ستروکار دارد با یو مراقبت یتیحما

در ارتبتاط بتا  یاصتل تیمستئول ه[. از آنجا ک15ع شود]توجه واق
 باشتد،یبه دوش مادر م یادر هر خانواده یو روان یمسائل عافف

استت کته در خصتوش اشتتغال متادران در  یلذا تزم و ضرور
 یو خودکارآمتد یکته بتر شتادکام یریو تأث یجوامع مدرن فعل

معلمتان  ةیشود. اظهارات اول یشتریمطالعات ب گذاردیفرزندان م
آمتوزان مقطتع در متورد رفتتار و عملکترد دانش انمادر یو برخ
 یمشتکالت یدهندة تجلت نشان  یشهر ر یشهر 2 هیناح ییابتدا
اشتتغال  شیبا افتزا یدیو ناام یعدم خودکارآمد ،یافسردگ رینظ

 نیاست تتا رابطتة بت  ازین یپژوهش علم ی[ ول16است ] مادران
را  رهتایغمت ریمتادر بتا ستا یداررج از منزل و خانهاشتغال در خا
مقاله،  نی. باتوجه به مباحث مطرح شده و هدف ادیمشخص نما
مقالته  نیت اشتغال متا در )در ا نیب ایاست که آ نیا یمساله اصل

داشتن شغل ختارج از خانته( بتا  ایدار بودن و کار در خانه و خانه
 ییآموزان دورة اول ابتدادانش یلیتحص یو خودکارآمد یشادکام

 یهاهیسوال، فرض نیپاسخ به ا یوجود دارد؟ برا یرابطة معنادار
 فرح و مورد پژوهش قرار گرفته است: ریز
 ییآموزان دورة اول ابتتدادانش یاشتغال مادر با شادکام نیب -1
 وجود دارد. یبطة معناداررا یشهرر 2 هیناح
آموزان دورة دانش یلیتحص یاشتغال مادر با خودکارآمد نیب -2

 وجود دارد. یرابطة معنادار یشهرر 2 هیناح ییاول ابتدا
 2 هیتت ناح ییآمتتوزان دورة اول ابتتتدادانش یشتتادکام نیبتت  -3

 وجود دارد. یبراساس اشتغال مادر تفاوت معنادار یشهرر
 ییآمتوزان دورة اول ابتتدادانش یلیتحص یخودکارآمد نیب -4
وجتود  یبراساس اشتغال متادر تفتاوت معنتادار یشهرر 2 هیناح
 دارد.

 هاروش 
 فیضتمن توصت  ،یاز نوع همبستتگ یلتحلی – یفیپژوهش توص

و عتالوه بتر آن  پردازدیم رهایمتغ نیرابطه ب یبه بررس رهایمتغ
[. پژوهش مرتب  بتا 17]کندیو جهت رابطه را مشخص م زانیم

 ریت استت کته در آن متغ یاز نوع همبستتگ یفیمقاله حاضر توص
و  یشتتتادکام یرهتتتایو متغ نیبتتت شیپ ریتتت اشتتتتغال متتتادر متغ

مال  هستتند. تزم بته رکتر  یرهایمتغ یلیتحص یخودکارآمد
هتا از افالعتات و داده یآورجمع یپژوهش برا نیاست که در ا

 یاستتفاده شتد. جامعتة آمتار یدانیت و م یاکتابخانته یهاروش

اول، دوم و  یهاهیتت )پا ییآمتتوزان دورة اول ابتتتداپتتژوهش دانش
 1395-96 یلیدر ستال تحصت  یشتهر ر 2 ةیت ( ناحییسوم ابتدا

از معاونتت  یافتیت آمتار در نیبودند که تعداد آنها بر اساس آختر
نفتر  10120 یشتهرر 2 ةیت و پرورش ناح آموزش ییمقطع ابتدا

بود. با توجه به حجم جامعه و بر اساس جتدول مورگتان حجتم 
ها از روش انتختاب نمونته ینفتر بترآورد شتد و بترا 370نمونه 
روش  نیت استتفاده شتد. در ا یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه

مدارس و بتا  کیآموزان به تفکپس از مشخص شدن آمار دانش
تعتداد  نیانگیت درصد مادران شاغل و م 30حدوداً  کهنیتوجه به ا
نفر بود، ابتدا تعتداد دوازده  30آموزان در هر کالس حدودا دانش

ستاده  یمدرسه )شش پسرانه و شش دخترانه( بته روش تصتادف
کتالس(  کی هیهر مدرسه سه کالس )هر پا ازانتخاب و سپس 
 یآورجمتع یساده انتختاب شتد. ستپس بترا یبه روش تصادف
مقطتع  رانیمتد یهتدف بترا انیت ، ضتمن ب ازیافالعات مورد ن

از آنتان اجتازه  ،یشهر ر 2 هیاداره آموزش و پرورش ناح ییابتدا
شتده  یریگپژوهش گرفته شد و پس از آن بته متدارس نمونته

داده  حیها توضت مدرسه یکادر ادار یمراجعه و هدف پژوهش برا
هنگ شد. ستپس پتس از شد و نحوة انجام پژوهش با آنان هما

ورود بتته مطالعتته و ختتروج از مطالعتته،  یهتتامال  یبررستت 
شد و از آنان خواسته تتا بتا  عیآموزان توزدانش نیها بپرسشنامه

 خرا مطالعه کترده و صتادقانه بته آنهتا پاست  هاهیدقت گو تینها
و  یفیشتتده در دو ستتطح توصتت  یآورجمتتع یهتتادهنتتد.. داده
 یهااز شتتاخص یفیح توصتت شتتدند. در ستتط لیتت تحل یاستتتنباف
و در  رهتایمتغ عیت توز فیتوصت  یبرا یو پراکندگ یمرکز شیگرا

 ،یانقطته یادورشتته یهمبستتگ یهااز روش یسطح استنباف
 یهتافرض یبررست  یتست برا یو آزمون ت رسونیپ یهمبستگ
از ابزار پرسشتنامه  زیها نداده یآورجمع یشد. برا استفاده یآمار

 استفاده شد: ریز یشناختتیو افالعات جمع
دربتارة نتوع  ییها: شتامل ستوالیشناختتی( افالعات جمعالف

 ت،یشغل ختارج از خانته(، جنست  یدارا ایدار و اشتغال مادر )خانه
مادر بود که  التیو اشتغال پدر و تحص التیتحص ،یلیتحص ةیپا

 شده بود. دهیپرسشنامه پرس یدر ابتدا  ،یمقدمات حاتیبعد از توض
پرسشنامه استاندارد شتده  نیآکسفورد: ا ی( پرسشنامه شادکامب

شد که بتا  یفراح هیگو 29با   1990و لو در سال  لیتوس  آرگا
= 2= کتامالً مختالفم، 1) کرتیل یاپنج درجه اسیاستفاده از مق
= متوافقم و 4مختالفم،  یموافتق و تاحتد ی= تاحتد3مخالفم، 

تا  29 نیدامنه نمرات ب لذا شود،یم یگذار=کامالً موافقم( نمره5
دستت به هاهیت ابزار با مجمتوع نمترة گو نی. نمرة اباشدیم 146
و  لی. آرگاباشدیم شتریب یشادکام یو نمرة باتتر به معنا دیآیم
 90/0کرونبتا   یابتزار متذکور را بتا روش آلفتا ییایت [ پا18لو ]

بتا  راابزار  یی[ روا19و نوربات ] پوریعل نیگزارش کردند. همچن
 92/0کتردن  متهیآن با روش دون ییایو پا دیینظر متخصصان تأ

 ییایت [ پا20] سیو آگاه هتر پوریگزارش کردند. عالوه بر آن عل
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 91/0رونبتا  ک یآکسفورد را بتا روش آلفتا یپرسشنامه شادکام
کرونبتا   یبتا روش آلفتا ییایپژوهش پا نیگزارش کردند. در ا

 محاسبه شد. 85/0

پرسشتنامه توست   نیت : ایلیتحصت  ی( پرسشنامة خودکارآمتدج
 هیت گو 30ابزار  نیشد. ا یفراح 1999و مورگان در سال  نکزیج

=کتامالً 1) کترتیل یاچهتار درجته اسیت دارد و با استفاده از مق
= 4متوافقم و  ی= تتا حتدود3مختالفم،  ی=تا حتدود2مخالفم، 

تتا  30 نیبت  مراتلذا دامنه ن شود،یم یگذارکامالً موافقم( نمره
 28و  22، 20، 19، 15، 5 یهاهیت ابتزار گو نی. در اباشدیم 120
ابزار با مجموع  نی. نمره اشوندیم یگذارصورت معکوس نمرهبه

 یخودکارآمد یو نمره باتتر به معنا دیآیت مدسبه هاهینمره گو
ابزار را بتا  ییای[ پا21و مورگان] نکزی. جباشدیم شتریب یلیتحص
زاده حتاتم نیگزارش کردنتد. همچنت  82/0کرونبا   یآلفاروش 

ابتزار را بتا روش  ییایپا  [ 22]( 1394) یو هاشم یزدیا ،یعرب
بتا  ییایت پتژوهش پا نیت گزارش کردند.در ا 75/0کرونبا   یآلفا

 محاسبه شد. 77/0کرونبا   یروش آلفا

 

 نتایج

 یو درصتتد فراوانتت  یفراوانتت  یفیتوصتت  یهاافتتتهیبتتر حستتب 
 یلیتحصت  هیو پا تیجنس ،یسن تیوضع کیآموزان به تفکدانش
مادر و اشتغال پتدر  التیاشتغال و تحص تیآموزان، و وضعدانش

های توصتیفی میتانگین، شتاخص .باشتدیم 1به شترح جتدول 
انحراف استاندارد، کمترین مقتدار و بیشتترین مقتدار متغیرهتای 

آمتوزان نیتز بته شترح شادکامی و خودکارآمدی تحصتیلی دانش
 بدست آمده است. 2جدول 

 

 یآمار نمونة یشناخت تیجمع یهایژگیو: 1جدول

  درصد فراوانی مادر تحصیالت  درصد فراوانی مادر اشتغال  درصد فراوانی جنسیت

 4 16 دیپلم زیر 29 109 شاغل 49 172 پسر
 27 100 دیپلم 71 261 دارخانه 51 198 دختر
 16 57 کاردانی 100 370 کل 100 370 کل

 41 151 کارشناسی  درصد فراوانی تحصیلی پایه  درصد فراوانی (سال) سن

 11 42 ارشد کارشناسی 36 134 اول پایه 36 133 7
 1 4 دکتری 43 159 دوم پایه 42 156 8
 100 370 کل 21 77 سوم پایه 22 81 9
  100 370 کل 100 370 کل

  

 آموزاندانش یلیتحص یخودکارآمد و یشادکام یفیتوص یهاشاخص : 2 جدول

 مقدار بیشترین مقدار کمترین استاندارد انحراف میانگین متغیرها

 111 30 272/18 837/63 شادکامی

 80 35 806/8 775/54 تحصیلی خودکارآمدی

 

در بخش تحلیل استتنبافی، بررستی فرضتیه اول مبنتی بروجتود 
آمتوزان دورة اول دانشرابطة معنادار بین اشتغال مادر با شادکامی 

ای شتهر ری بتا استتفاده از همبستتگی دورشتته 2ابتدایی ناحیه 
ای انجام شد که نتایج نشان داد کته بتین اشتتغال متادر بتا نقطه

 ≥074/0Pآموزان رابطة معنتاداری وجتود نتدارد )شادکامی دانش
،075/0=R) بررسی فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطة معنادار بین .

آمتوزان دورة اول اشتغال متادر بتا خودکارآمتدی تحصتیلی دانش
ای شتهر ری بتا استتفاده از همبستتگی دورشتته 2ابتدایی ناحیه 

ای نشان داد بین اشتتغال متادر بتا خودکارآمتدی تحصتیلی نقطه
 ≥477/0Pآمتتتوزان رابطتتتة معنتتتاداری وجتتتود نتتتدارد )دانش
،003/0=R). یر این نوع تزم به رکر است که برای تحلیل و تفس

های متغیر دوارزشی صفر )شغل رستمی( همبستگی یکی از ارزش
دار( کدگتذاری شتد. در تفستیر مقتدار و دیگری یک )شغل خانته

دست آمتده شود که اگر مقدار بهفور قضاوت میدست آمده اینبه
بین صفر و یک باشد بین متغیری که کد یک داده شده بتا متغیتر 

نفی یک باشد بتین متغیتری کته کتد پیوسته و اگر بین صفر تا م
فرضتیه ستوم:   صفر داده شده با متغیر پیوسته رابطه وجتود دارد.

شهر ری بتر  2آموزان دورة اول ابتدایی ناحیه بین شادکامی دانش
بترای بررستی  اساس اشتغال مادر تفتاوت معنتاداری وجتود دارد.

زان آموفرضیه سوم مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین شادکامیدانش
شهر ری بر اساس وضعیت اشتغال مادر  2دورة اول ابتدایی ناحیه 

( و مشتخص شتد کته بتین 3از آزمون تی تست استفاده )جدول 
آموزان بر اساس اشتتغال متادر تفتاوت معنتاداری شادکامی دانش
 .(481/0P≤ ،448/1-=Tوجود ندارد )
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 مادران اشتغال اساس بر آموزاندانش شادکامی تست تی نتایج : 3 جدول

 Sig آزادی درجه (T) آزمون آماره هامیانگین اختالف میانگین اشتغال

  950/62 شاغل

013/3 

 

448/1- 

 

368 

 

 963/65 دارخانه 481/0

 

بررسی فرضیه چهارم )وجود تفاوت معنادار بین خودکارآمدی 
شهر ری بر   2آموزان دورة اول ابتدایی ناحیه تحصیلی دانش 

(نشان داد که 4اساس اشتغال مادر(با استفاده از تی تست )جدول 

آموزان بر اساس اشتغال مادر بین خودکارآمدی تحصیلی دانش
 . (231/0P≤ ،059/0=Tتفاوت معناداری وجود ندارد )

 

 مادران اشتغال اساس بر آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی تست تی : نتایج4جدول 

 Sig آزادی درجه (T) آزمون آماره هامیانگین اختالف میانگین اشتغال

  793/54 شاغل

059/0 

 

059/0 

 

368 

 

 733/54 دارخانه 231/0

 

بعنوان یافته جتانبی، بررستی رابطته متغیتر ستن بتا شتادکامی و 
 2آمتوزان دورة اول ابتتدایی ناحیته خودکارآمدی تحصتیلی دانش

شهر ری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشتان داد بتین 
( و بتین 384/0P≤  ،015/0-=Rآموزان  )سن با شادکامی دانش

 ≥104/0Pآمتتتوزان )دکارآمتتتدی تحصتتتیلی دانشستتتن بتتتا خو
،066/0=R.رابطة معناداری وجود ندارد ) 

 بحث
اشتغال متادر بتا  نیعدم وجود رابطة معنادار ب هاافتهیاز  یکی
 یهتاپژوهش جیبتا نتتا افتتهی نیت آمتوزان بتود. ادانش یشادکام
در  احی[ ناهمستتو استتت. ستت 23] [  و برگتتر11] ی[، متتراد9]احیستت 

و  یمنفت  ریکته اشتتغال متادر تتأث دیرست  جتهینت نیبه ا یپژوهش
 گترید یپژوهشت کودکتان داشتت. در  یشادکام یبر رو یمعنادار
 یبتتا شتتادکام نیاشتتتغال والتتد نیگتتزارش کتترد کتته بتت  یمتتراد
 نیود داشتت. همچنت وجت  یرابطة معنادار یرستانیآموزان دبدانش

 ریکه اشتتغال متادر تتأث دیرس جهینت نیبه ا یبرگر  ضمن پژوهش
پژوهش  نیا جهینت ییناهمسو لیداشت. دل یبر شادکام یمعنادار
 یمتفاوت بتودن جامعته آمتار تواندیم یقبل یهاپژوهش جیبا نتا

 ییآموزان دورة اول ابتدادانش یپژوهش بر رو نیپژوهش باشد. ا
بتر  احی( انجام شد، امتا پتژوهش ست ییاول تا سوم ابتدا یهاهی)پا
بتر  یاول تا ششم، پتژوهش متراد هیپا ییآموزان ابتدادانش یرو
خود متادران  یو پژوهش برگر بر رو یرستانیآموزان دبدانش یرو

از لحاظ  ییآموزان دورة اول ابتدادانش نکهیانجام شد. با توجه به ا
آموزان بزرگسال متفاوت با دانش یو روانشناخت یرشد یهایژگیو

 نیت بته ا توانتدیپتژوهش م نیت ا جیهستند، لذا ناهمسو بودن نتتا
عدم رابطة معنتادار  شتریب نییارتباط داشته باشد. در تب زیموضوع ن

گفتت کته  تتوانیآمتوزان مدانش یشتادکام بتااشتغال مادر  نیب
معلم خود هستند  ریتحت تأث شتریب ییآموزان دورة اول ابتدادانش

آمتوزان دانش نیت ا یمتادر(، لتذا بترا ژهیو)بته نیتا خانواده و والد
دار باشتد. آنهتا خانته ایت ندارد که مادران آنها شاغل  یادیتفاوت ز

چون معلتم متا  ندیگویم و رندیپذیاشتباه معلمان خود را نم یحت
 گفته پس درست است. فورنیا

 یاشتتغال متادر بتا خودکارآمتد نیبتود کته بت  نیدوم ا افتهی
 ≥477/0Pوجود نداشتت ) یآموزان رابطة معناداردانش یلیتحص

،003/0=Rمحمودپتتور و  یهتتاپژوهش جیبتتا نتتتا افتتتهی نیتت (. ا
 پتژوهش جی[ همسو و بتا نتتا13] 2013و ونکه، 1394همکاران، 

[  10] اران[ ناهمستو بتود. محمودپتور و همکت 14( ]2010) لبرتایو
اشتتغال متادر بتا  نیکته بت  دندیرس جهینت نیبه ا یضمن پژوهش
( گزارش 2013وجود نداشت. ونکه ) یرابطة معنادار یخودکارآمد
با اشتغال پتدر و متادر رابطتة  یلیصتح یخودکارآمد نیکرد که ب
 نیبه ا ی( در پژوهش2010) لبرتایوجود ندارد. در مقابل و یمعنادار
آموزان آن در دانش یهاو مرلفه یخودکارآمد نیکه ب دیرس جهینت

 لبرتتایوجود دارد. پتژوهش و یبا اشتغال پدر و مادر رابطة معنادار
شتتده استتت و انجتتام  یرستتتانیآمتتوزان دبدانش ی( بتتر رو2010)

و  یتیشخصت  یهتایژگیاز لحاظ و ییآموزان دورة اول ابتدادانش
متفتاوت  رستتانیو دب ییآمتوزان دوره راهنمتابا دانش یریالگوپذ

معلمان، امتا  ییآموزان دورة اول ابتدادانش یهستند. معموت الگو
غالبتاً همستاتن  رستتانیو دب ییآموزان دورة راهنمادانش یالگو

 هستند.
 یاشتغال مادر با خودکارآمتد نیعدم رابطة معنادار ب نییتب در
 یآمتوزان دارادانش نکهیگفت با ا توانیآموزان مدانش یلیتحص

دار فرصتت مادر خانه یآموزان دارابا دانش سهیمادر شاغل در مقا
از متادر  یلیتحص یهاکمک افتیبا مادر بودن و در یبرا یکمتر
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 ریکمتک گترفتن از ستا قیت فرصت کتم را از فر نیتند، اما اهس
 نی. همچنتت کننتتدیجبتتران م شتتتریختتانواده و تتتالش ب یاعضتتا
مادر شاغل به علت در دستترس نبتودن متادر  یآموزان دارادانش
 یشتتریتتالش ب دیبا کنندیاحساس م ،یلیتحص یهاکمک یبرا
آموزان کتالس داشتته باشتند و دانش ریبه سطح سا دنیرس یبرا
بتر مشتکالت  ییتا به تنها کنندیآموزان تالش مدانش نیا یحت
 یتر شتدن کتود  داراباعتث مستتقل نیغلبه کنند و ا یلیتحص

کته صترفاً  ییهتاتالش امتدیمادر شاغل شده و در اثر مشتاهده پ
 نیت ا جهی. در نتدینمایم یخودش عامل بوده احساس خودکارآمد

متادر شتاغل هماننتد  یآمتوزان دارادانش شتوندیباعث معوامل 
 یلیتحصت  یدار احساس خودکارآمتدمادر خانه یدارا آموزانشدان
 کنند.

آموزان بر اساس دانش یشادکام نیوجود تفاوت معنادار ب عدم
 ،یمتراد یهتاپژوهش جیاست که با نتتا یبعد افتهیاشتغال مادر 

[  گتزارش کترد 11] یناهمسو است. مراد 2015 وا،یو اسل 1393
 نیبر اساس اشتغال والد یرستانیآموزان دبدانش یشادکام نیکه ب

[  گزارش کرد که ستالمت 12] وایوجود دارد. اسل یتفاوت معنادار
از کودکتان  شتتریمتادر شتاغل ب یکودکان دارا یو شادکام یروان
پژوهش با  نیا جهینت ییناهمسو لیاست. دل رشاغلیمادر غ یدارا
و  یمتفاوت بودن جامعه پژوهشت  تواندیم یقبل یهاپژوهش جینتا

آمتوزان دانش یپتژوهش بتر رو نیت پژوهش باشد. ا یمکان اجرا
( انجتام شتد، امتا ییاول تا سوم ابتتدا یهاهی)پا ییابتدادورة اول 

 وایو پژوهش استل یرستانیآموزان دبدانش یبر رو یپژوهش مراد
 نکتهیانجام شد. با توجته بته ا یدبستانشیآموزان پدانش یبر رو
آمتتوزان بتتا دانش ستتهیدر مقا ییآمتتوزان دورة اول ابتتتدادانش
آمتتوزان ستته بتتا دانشیتر هستتتند و در مقامستتتقل یدبستتتانشیپ
معلمان خود هستند تا همساتن، لتذا  ریتحت تأث شتریب یرستانیدب
 ناهمسو بود. یلقب یهاپژوهش جیپژوهش با نتا نیا جینتا

 یخودکارآمتد نینشانگر نبتود تفتاوت معنتادار بت  یبعد افتهی
 جیبا نتا افتهی نیآموزان بر اساس اشتغال مادر بود.ادانش یلیتحص

همستو  2013و ونکه،  1394محمودپور و همکاران،  یهاپژوهش
ناهمستتو بتتود. محمودپتتور و  2010 لبرتتتا،یپتتژوهش و جیو بتتا نتتتا
 هیت پا آمتوزاندانش یکته خودکارآمتد [گزارش کترد10همکاران]
دار بتودن متادر تفتاوت خانته ایت بر استاس شتاغل  ییششم ابتدا
 یخودکارآمتد نی[  گزارش کرد کته بت 13ندارد و ونکه] یمعنادار
وجود ندارد.  یبر اساس اشتغال پدر و مادر تفاوت معنادار یلیتحص

 یخودکارآمتتد نی[  گتتزارش کتترد کتته بتت 14] لبرتتتایدر مقابتتل و
وجتود  یاشتغال پدر و مادر تفاوت معنادار بهآموزان با توجه دانش

 لبرتتایپتژوهش و جیبتا نتتا افتتهی نیت ا ییناهمستو لیت داشت. دل
 یو تفاوت در جامعه پژوهش ی(، متفاوت بودن بافت فرهنگ2010)
 کیت در  یرستانیآموزان دبدانش یبر رو لبرتای. پژوهش وباشدیم

بتا  یآموزشو  یانجام شده که از لحاظ بافت فرهنگ ییکشور اروپا
 دارد. یادیتفاوت ز رانیکشور ا

 

 نتیجه گیری
رابطته اشتتغال  نیتیپژوهش مرتب  با مقاله حاضر با هدف تع

آمتوزان دوره اول دانش یلیتحص یو خودکارآمد یمادر با شادکام
 نینشتان داد کته بت  جیانجتام شتد. نتتا یشهر ر 2 هیناح ییابتدا

آمتوزان دانش یلیتحصت  یو خودکارآمتد یاشتغال مادر با شادکام
و  یشتتادکام نیبتت  نیوجتتود نتتدارد. همچنتت  یرابطتته معنتتادار

آموزان بر اساس اشتغال مادر تفتاوت دانش یلیتحص یخودکارآمد
و  یستن بتا شتادکام نیوجود نداشت. عتالوه بتر آن بت  یمعنادار

وجود نداشت.  یآموزان رابطه معناداردانش یلیتحص یخودکارآمد
آمتوزان دانش یلیتحص یعدم تفاوت معنادار خودکارآمد نییدر تب

آمتوزان ستو دانش کیت تتوان گفتت از یبر اساس اشتغال مادر م
دار متادر خانته یآموزان دارابا دانش سهیمادر شاغل در مقا یدارا

 یلیتحصت  یهاکمک افتیبا مادر بودن و در یبرا یفرصت کمتر
را  یشتریمادران شاغل امکانات ب گرید یهستند، اما از سو یاز و
 نیو ا دهندیفرزندان خود قرار م اریدر اخت یلیتحص تیموفق یبرا

 تیت موفق یبرا یشتریکه فرزند آنها تالش ب شودیعامل موجب م
و عقتب  تیت قبه موف دنیرس لیو مستقل شدن انجام دهد و به دل

جلو زدن از  یدار و حتمادر خانه یکه دارا یآموزاننماندن از دانش
خود را عامل  گریو به عبارت د ندینما یآنها احساس عامل شخص

عوامتل باعتث  نیت که ا ندیدن به هدف ببیو رس تیموثر در موفق
آمتوزان بتر استاس دانش یلیتحص یخودکارآمد نیکه ب شوندیم

وجتود نداشتته  یدار بودن مادر تفاوت معنادارخانه ایشاغل بودن 
 یمتفتاوت و متناقضت  یهاافتتهیاست کته  نیا گرید نییباشد. تب

 مادرآموزان بر اساس اشتغال دانش یخودکارآمد نیدرباره تفاوت ب
عنوان عامل خطتر مطالعات از اشتغال مادر به یوجود دارد. در برخ

استت کته  نیت آنها ا لیشده است. دل ادی یبتالء به اختالل رفتارا
عدم حضور مادر در منزل باعث کاهش نظارت و کنتترل، ارتبتاط 

از جانب مادر خواهد شتد.  یکمتر تیتر و صرف زمان و حماکوتاه
نشان دادند که شتانس ابتتالء بته  گریدمطالعات  یدر مقابل برخ
آنهتا  لیاست. دل شتریدار بانهدر کودکان مادران خ یاختالل رفتار

 یارتباط با کود  از مدت زمان بتودن بتا و تیفیاست که ک نیا
رابطته  تیت فیکته ک رسدیبه نظر م نیدارد. بنابرا یشتریب تیاهم
 نیت کته در ا رستدیآن باشتد و بته نظتر م تیمهمتر از کم اریبس

دار بتا فرزنتدان ارتباط مادران شتاغل و خانته تیفیک نیپژوهش ب
 شودیعامل باعث م نیوجود نداشته که ا یاتفاوت قابل مالحظه

دار بتودن متادر خانته ایت آموزان بر اساس شاغل بتودن دانش نیب
وجود نداشته باشد. بتر  یلیتحص یدر خودکارآمد یتفاوت معنادار
آمتوزان دانش کهنیو با توجه به ا شدهمطالعات انجام  جیحسب نتا

 یروانشتناخت یازهایقادر به برآوردن ن ییبه تنها ییدورة اول ابتدا
ختود  یمتادران بترا شتودیم شنهادیلذا پ ستند،یخود ن یلیو تحص
 یمنفت  ریتتأث قیت فر نیت وقت انتخاب کننتد و از ا مهین یهاشغل

دهنتد.  شفرزندان را کتاه یروانشناخت یهایژگیاشتغال خود بر و
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مسئوتن اشتغال، بهتر است  ریو سا زانیربرنامه ران،یمد نیهمچن
 یهایژگیآن بر و ریاشتغال مادران و تأث تیوضع یهاکه به نشانه
توجته کترده و بتر  یو خودکارآمتد یشتادکام ژهیوبه یروانشناخت

 یو خودکارآمتد یبهبتود شتادکام یبترا ییهااساس آنهتا برنامته
شتود در  یمت  شنهادیپ نیو اجرا کنند. همچن یآموزان فراحدانش
 یدر بررستت  ژهیوهتتا بتتهداده یآورجمتتع یبتترا یآتتت  یهتتاپژوهش
 ریاستتفاده شتود و ستا افتهیستاختارمهین یهااز مصاحبه یشادکام

مادر شاغل و خانه دار  یآموزان دارادانش یروانشناخت یهایژگیو
 یهتایژگیو شتتری. بدون شک با شناخت بردیقرار گ یمورد بررس
 توانیآموزان مدانش یو فرهنگ یاجتماع ،یخانوادگ ،یروانشناخت

 نیتتدو یبهتتر یکاربرد یهاارائه و برنامه یترجامع یهالیتحل
 کرد.

 یاخالق مالحظات
و  آموزش و پرورش  یپژوهش با هماهنگ  نیپرسشنامه ا
پرسشنامه بدون نام  نیا دیگرد عیتوز یشهر ر ییمدارس ابتدا

  حاضر نبوده است. مقاله یاجبار  چیآن ه لیبوده و در تکم
دانشگاه  در نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی برگرفته از پایان
( است که در  13921212952018)با کد شناسایی آزاد اسالمی 

ره( شهری ری به دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)
 انجام رسیده است. 

 ی سپاسگزار
 رانیمد هیاز کلمحققین این مقاله بر خود تزم می دانند 

 نیا یهاپرسشنامه لیتکم به منظورکه  یر شهر یی مدارس ابتدا
 . نمایندو تشکر  ریتقد ،اندنموده  یهمکار قیتحق
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