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نقش اولیه و مهمی را در  مادرانی که.باشیمتحصیالت و اشتغال بانوان می امروزه بیش از پیش، شاهد افزایش سطح:مقدمه

 اسطح تحصیالت و اشتغال مادر ب رابطهاین پژوهش، بررسی  از هدف.نمایندگیري شخصیت فرزندان خود ایفا میتربیت و شکل

.بودشهر تهرانآموزان پایه ششم مدي دانشآخودکار

آموزان پایه ششم مدارس دولتی واقع در نیمه جنوبی شهر ، کلیه دانشپژوهش جامعهتوصیفی در این مطالعه :ها روشمواد و 

مدي شرر و آپرسشنامه خودکاراستفاده از با .شد انجام ايآموز، به روش تصادفی خوشهدانش 440گیري بر روينمونه.بودندتهران 

.تحلیل شدتجزیه و تحلیل واریانس دو راهه،  آماري ونبا استفاده از آزماطالعات .گردیدآوري جمعاطالعات همکاران، 

آموزان داراي مدي دانشآداري در خودکارمدي فرزند، تأثیر داشته و تفاوت معنیآسطح تحصیالت مادر بر خودکار:هایافته

کارآمدي در خوداينندهکدار بودن مادر، عامل تعیینشاغل یا خانهاما ).p>05/0(مادران با سطح تحصیالت متفاوت، وجود دارد 

.رودشمار نمیبه 

وضعیت :نظیر مرتبط دیگري تواند مربوط به عواملدار بودن مادر بر خودکارآمدي میعدم تأثیر شاغل یا خانه:گیري نتیجه

لیمایل به آن شغل، سمت و درجه شغاقتصادي خانواده و درآمد شغلی، نوع شغل، میزان ساعات کاري، سختی شغل، عالقه و ت

.آید مدي، کوشش بعملآهاي تربیتی مؤثر بر خودکارافزایش آگاهی والدین از روش شایسته است براي.بستگی دارد

مدي، دانش آموزانآمادر، خودکار اشتغال مادر، تحصیالت :يکلید يهاواژه
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مقدمه

کـودك هنجارهـاي   کـه  خانواده، نخسـتین پایگـاهی اسـت    

و روحیات خـود را   خالقها، ا و نگرش فراگرفتهاساسی رفتار را 

-اعی ــ جتمرهـاي ا ساختااز سیعی وشبکۀ .]1[دهـد  شکل می

در.ثیر بگـذارد أکودك تـ و رفتار ور ند بر بااتومی، هادنی خانوروا

و تغییـرات  رفتـار  کننـده  نیـی تععامـل   نیتـر  مهـم این میـان،  

.]2-4[استفرد باور خود کارآمدي،یشناخت روان

یـدي  زیرا متغیـر کل  ،ستمفهومی پر اهمیت امدي آخودکار

انتخاب و عملکرد شغلی و به طور کلی،  بینی یادگیري،در پیش

هـا نشـان  پـژوهش  .]5-6[باشـد مـی و سازش یافتگی موفقیت 

ثر بــراي بهبــود ؤروشــی مــمــدي آخودکارد افــزایش نــدهمــی

ــ ــزایش ،المتیس ــیاري   اف ــگیري از بس ــت روان و پیش بهداش

هـا،  امتحـان، فـوبی  اضـطراب   ;نظیرمشکالت روانی ـ اجتماعی  

بـه   ...و  اختالالت خوردن، مسائل جنسی، سـوء مصـرف مـواد   

.]6[یدآشمار می

ــی ــدي را م ــاره   خودکارآم ــرد، درب ــاد و داوري ف ــوان اعتق ت

قابلیتش در اجرا یا رسیدن به یک و ]7[ها دينها، توانممهارت

بر تعهـد فـرد نسـبت بـه     مدي آخودکار.]8[هدف تعریف کرد

ــرد  ــدف، عملک ــتو ه ــ او مقاوم ــع ت ــا موان ــارویی ب ثیر أدر روی

کننده کارآمدي تعیینخودیعنی عقاید مربوط به  .]6[گذاردمی

تا چـه مـدت زمـانی بـه     هااین مطلب است که افراد در فعالیت

هـاي دشـوار    و در برخورد با موقعیت د،دهن شان ادامه میتالش

.]9[کنند  را اثبات می آوریشان چگونه تاب

دهــد،رخ مــییــا مشــکلی ســترس داریــم وزمــانی کــه ا

بینـی  ملکـرد خـوب یـا بـد را پـیش     توانـد ع مـی مدي آخودکار

.]10[کند

آمیز در آینده را باال پیامدهاي موفقیتمدي آخودکارافراد با 

توانند افکار منفی منجر به شکسـت را  کنند و میبینی میپیش

.]6[نادیده بگیرند

اي ن از اهمیــت ویــژهآمـوزا در میــان دانــشمـدي  آخودکار

د بـه  نباالیی دارمدي آخودکارآموزانی که برخوردار است، دانش

درسـت   خـوبی و  بـه نتـوا که کارها را میانداین اعتقاد رسیده

کنند، تالش خـود را  لذا از کار و فعالیت اجتناب نمی ،دادانجام 

دهنـد و افکـار و احساسـات خـود را بهتـر بـه کـار        افزایش می

پـایین هنگـام   مـدي  آخودکاردانـش آمـوزان بـا     مـا ا.گیرندمی

احسـاس   و شـک دارنـد   هایشـان در توانایی، رویارویی با مسائل

.]10[کنندمیفایدگی بی

،)1997(خودکارآمدي از نظریه شناخت اجتمـاعی بنـدورا   

کـه موجـب   بنـدورا چهـار منبـع اطالعـاتی    .مشتق شده است

.دهـد نهاد مـی شـ شود را پیمیمدي آکارتغییریا ي وگیرشکل

تجربه موفقیـت، تجربـه جانشـینی،     :این چهار منبع عبارتند از

بنـدورا  .اقناع اجتماعی و حالـت فیزیولـوژیکی و هیجـانی فـرد    

تجربـه موفقیـت   در بـین ایـن چهـار منبـع،      معتقد اسـت کـه  

ت بـه افـراد   تجربـه موفقیـ  .]11[باشدثیر را دارا میأرین تبیشت

جانشینی، تجربه.]12[وفق شوندتوانند مها مینآگوید که می

ایـن مطلـب معمـوالً   .رداعمـال دیگـران دا   اشاره بـه مشـاهده  

توسط قانع کردن کالمی همچنین.نامیده می شودالگوبرداري

توانـد اثـري   مـی  و حاالت فیزیولوژیکی و هیجانی فـرد  دیگران

.]13[داشته باشداومدي آمنفی یا مثبت بر کار

ارآمدي از اوایل دوران کودکی و گیري اعتقاد به خودک شکل

زمانی که کودك با تجارب، وظایف و شـرایط مختلـف برخـورد    

شـود و رشـد و تکامـل آن در تمـام طـول       کند، شـروع مـی   می

دسـت  ه ها، تجربیات و درك جدیدي بـ زندگی که افراد مهارت

.]3[یابد ادامه می آورند،  می

کـه   رددامـی اظهـار مدي آخودکارخاستگاهمورددربندورا

در.باشـد در خـانواده متمرکـز مـی   مدي آخودکارتجارب اولیه

ــاي اساختااز سیعی وقع شبکۀ وا ــجتمرهـ ه ادنی خانوروااعی ــ

 و از آنجا.]4[ثیر بگذاردأکودك تمدي آخودکارور ند بر بااتومی

تـرین روابـط    تـرین و اصـلی   که روابـط والـد ـ فرزنـد، ابتـدایی     

ست، کیفیـت رابطـه والـد ـ     اجتماعی انسان در گستره زندگی ا

ثر بر شایستگی، شـکوفایی و  ؤترین عامل معنوان مهمه فرزند ب

.]14[افراد، مورد بحث قرار گرفته استبهزیستی همه 

ح تـوان بـه سـط   میاجتماعی خانواده  -روانی عواملدیگر از 

ایـن دو عامـل بـه شـکلی     .مادر اشاره کرد و اشتغالتحصیالت 

ـ   واند در کلیهتمستقیم میغیرمستقیم و  ویـژه  همراحل رشـد ب

.ثیر قرار دهدأمدي را تحت تآخودکار ،کودکی

با افزایش سطح تحصیالت والدین، آگاهی آنـان نسـبت بـه    

اجتمـاعی  -با کودك و توجه به نیازهـاي روانـی  چگونگی رفتار 

کــودك وقــت  بتــه از آنجــا کــهال .]15[یابــد افــزایش مــی ،وي

بیشـتر نیازهـاي عـاطفی وي     گذرانـد و  بیشتري را با مادر مـی 
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پـذیري او از   شـود، الگوپـذیري و نقـش    توسط مادر ارضـاء مـی  

هـاي مـادر از   ویژگـی در این میان .بیشتر است رفتارهاي مادر،

گیـري رفتـار    شـکل ي دراکننـده نقش تعییناوتحصیل جمله 

تحصـــیالت دانشـــگاهی، موجـــب تفکـــر  .]16[بهنجـــار دارد

تر شده و خودآگاهی، عـزت  معقولگیرتر و  پذیرتر، آسان انعطاف

.]17[بخشد تر را بهبود می نفس و درك هویت عمیق

از مـواردي اسـت کـه تـأثیر آن بـر      دیگـر  یکی  نیز اشتغال،

تواند روي  گیر بوده و میویژه فرزندان بسیار چشمه خانواده و ب

اکنـون بایـد   .]18[رفتارهاي اجتماعی فرزندان تأثیرگذار باشد

هاي جدیـدي   ل با توجه به شرایط و مسئولیتدید آیا زنان شاغ

تواننـد   انـد، بـاز هـم مـی     که در خارج از خانه بر عهـده گرفتـه  

را نیازهـاي فرزنـدان خـود     ،عنوان محور عاطفی در خـانواده هب

برآورده نمایند؟

در زمینه اثرات مثبت و منفی اشتغال مادر بر روي فرزندان، 

اما به هر حال،  .]19و16و14[نظرات متفاوتی مطرح شده است

هاي  تجارب والدین خارج از خانه، بویژه در دنیاي کار، در شیوه

.یابد شان انعکاس میپرورش کودکان

او برخی معتقدنـد کـار مـادر موجـب اسـترس و خسـتگی      

کمتـري بـراي   يانـرژ شود کـه مـادر   شود و این موجب میمی

ذا لـ  کودکش داشته باشد و خیلی گرم با کودکش برخورد نکند

دلبسـتگی  نظریـه   .گیردقرار میمادر کمتر در دسترس کودك 

اثري ناخوشایند بر رشد کـودك   ،گوید که کاردر این رابطه می

هـا حـاکی از آننـد کـه     برخـی پـژوهش  .]19[خواهد گذاشـت 

وقت مـادر، بهداشـت روانـی خـانواده را کـاهش      اشتغال تمام 

ن عالقـه  البته نوع شغل، رتبه شـغلی و میـزا  .]19و16[دهد می

مادر بـه کـار هـم در میـزان و کیفیـت مراقبـت از کودکـان و        

.]14[نوجوانان نقش دارد

معتقدند که اشتغال مادر بر خودباوري و شـیوه  دیگر برخی 

چرا که مادران شـاغل،  .]16[ثیر مثبتی داردأفرزندپروري آنها ت

مورد ، هاي شخصی بیشتر فرزندان خود را براي انجام مسئولیت

 ،ریـزي  دهند و فرزندان آنها براي برنامـه  یید قرار میأتشویق و ت

ــود،   ــایف خ ــالیف و وظ ــام تک ــاب انج ــتري  از انتخ ــاي بیش ه

 و پـذیري  از مسـئولیت  و به احتمال زیاد در آینـده برخوردارند 

آنچـه مسـلم   .]14،16[بود ندخواه برخوردار ياستقالل بیشتر

نـاً ، یقیزندگی هـر دو والـد شـاغل   است این است که در سبک 

گـر  و نباید از متغیرهاي تعدیل و منفی وجود داردمثبت  ثراتا

.در این میان غافل شد

 بـاوجود کـه   میابی یدرمبا بررسی پیشینه نظري و پژوهشی، 

 ،روانو سـالمت  بهداشـت  در مدي آخودکارکه  یتیپراهمنقش 

 ،پیشـرفت و موفقیـت فـردي   و رفتاري،  یشناخت روانتغییرات 

، داشته و پایـه و  ...شکالت اجتماعی وکاهش م فتگی،سازش یا

و زنـدگی افـراد را هـدایت     باشـد یمـ انسان هاياساس فعالیت

 ینـ یب شیپـ اندکی پیرامـون متغیرهـاي    يها پژوهشکند، می

صـورت   ،آموزان مقطع ابتـدایی بر روي دانش همآن، نآ کننده

 ریتأثبسیاري در رابطه با  يها پژوهشو نیز، گرچه  گرفته است

،  نفـس  عزت:مواردي نظیرر بر اشتغال ماد یاتحصیالت و سطح

 يهـا  مهارت، ]21و20[و پیشرفت تحصیلی اجتماعی سازگاري

کـودك   یشـناخت  روانرشد  ،]22[اجتماعی و مشکالت رفتاري

 ایـن دو  ریتـأث بـا   صورت گرفته است، اما در رابطه ،...و،]23[

هش پـژو  ،)در داخـل کشـور   خصوصـاً (بر خودکارآمـدي  متغیر

بنابر آنچه که گفته شـد، هـدف   .باشدینمدر دسترس  چندانی

و مـادر   اشتغال ح تحصیالت وسطنقشپژوهش حاضر، بررسی 

آمـوزان پایـه ششـم ابتـدایی،     مدي دانـش آخودکار ابرابطه آن 

.باشدیم

ها روشمواد و 

کلیـه  جامعه پژوهش، .استتوصیفی هش حاضر از نوعپژو

 ششـم ابتـدایی مـدارس دولتـی     یهآموزان دختر و پسر پادانش

کـه از   باشدیم1393در سالشهر تهرانواقع در نیمه جنوبی

جامعـه آمـاري    .پسر انتخاب شـد  220دختر و  220آن میان،

تعیـین حجـم نمونـه     جـدول بر اساس  نفر که  6880پژوهش 

.برآورد شده است نفر 440مورگان

کـه  صـورت نبـه ایـ   يا گیري تصادفی خوشه با روش نمونه

، دو مدرسه دخترانـه و دو مدرسـه   و از هر منطقهچهار منطقه 

و از هر مدرسه، دو کـالس انتخـاب    )مدرسه 16جمعاً(پسرانه 

مراکـز باالزمهايهماهنگی،هاهپرسشنامتوزیعمنظوره ب.شد

بـه راجـع یاطالعـات هیـ اراازپس.شدانجامپرورشوآموزش

صـورت بـه (مـوزان آدانـش بـین  هـا  ، پرسشنامهپژوهشهدف

جمـع مقـرر موعددرپرسشنامهسپس.دیگردتوزیع )يانفراد

ــه     وآوري ــد و بقی ــذف گردیدن ــام ح ــاي ناتم ــنامه ه پرسش

.شدندتحلیلوتجزیهپرسشنامه ها 
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است کـه   سؤال17داراي  پرسشنامه خودکارآمدي عمومی

ــالفم      ــامالً مخ ــرت از ک ــاس لیک ــاس مقی ــر اس ــره (ب ،)1نم

نمـره  (کامالً مـوافقم   و)4(، موافقم)3(ندارم ، نظري)2(مخالفم

.است 17و حداقل  85حداکثر نمره .است شدهيبند درجه، )5

این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل بـه آغـازگري رفتـار،    

میل به گسترش تالش براي کامل کردن تکلیف و متفـاوت در  

از ایـن پرسشـنامه    .کنـد  گیـري مـی  رویارویی با موانع را اندازه

ضـریب  .شـده اسـت   یابیـ اعتبار، ترجمه و )1375(سوي براتی

کـردن گـاتمن،    مـه یدونپایایی این آزمون با اسـتفاده از روش  

.اســت شــده گــزارش79/0و از طریــق آلفــاي کرونبــاخ،  76/0

ــا دو مقیــاس    همبســتگی همچنــین،  ــه دســت آمــده ب هــاي ب

ر اعتبـا  دیتائو خودارزیابی با خودکارآمدي در جهت  نفس عزت

در پژوهش  نامه پرسشپایایی  این  .]24[سازه آزمون بوده است

ـ 65/0حاضر، برابر  نبـاخ محاسـبه   وکـه بـا روش آلفـاي کر    دوب

ایـن پرسشـنامه از روایـی و پایـایی مناسـبی      ، نیبنـابرا .گردید

 مورداستفادهبسیاري يها پژوهشبرخوردار بوده و در ایران، در 

هـا بـا اسـتفاده از     داده؛ تاسـ  قرارگرفتـه ، ]3،24[پژوهشگران 

و  ، دوراههتحلیل واریانس  مونو آز21نسخه  SPSSافزار   نرم

داده ها به صـورت  .ندشد لیتحلوهیتجزآزمون تعقیبی توکی 

اري در دسطح معنی.گزارش شدند "میانگین ±راف معیار انح"

.نظر گرفته شددر05/0آزمون ها 

ها افتهی

مدي کـل  آمیانگین و انحراف معیار میزان خودکار 1جدول 

مـادر و   و اشـتغال  تحصـیالت به تفکیک سـطح   ،گروه نمونه را

.دهدیمنشان  آموزدانش جنسیت

پایه ششم شهر  انآموزدانشمادر و جنسیت اشتغال، مادرتحصیالتسطح به تفکیک مديآخودکارهاي توصیفی آماره-1لوجد

1393تهران در سال 

تعدادنمره خودکارآمديجنسیتاشتغال مادر/تحصیالت مادر

میانگین ± انحراف معیار

26/35دخترتر از دیپلمپایین ± 93/842

14/36پسر ± 72/751

74/35مجموع ± 25/893

26/35دختردیپلم ± 14/883

79/32پسر ± 88/643

42/34مجموع ± 80/7126

11/33دخترکارشناسی ± 92/773

31/32پسر ± 90/6103

64/32مجموع ± 33/7176

31/31دخترکارشناسی ارشد و باالتر ± 23/922

26/34پسر ± 30/823

82/32مجموع ± 79/845

90/32دخترشاغل ± 06/943

59/33سرپ ± 68/839

23/33مجموع ± 83/882

45/34177±22/8دختردارخانه

48/33181±08/7پسر

96/33358±67/7مجموع

15/34220±39/8دخترمجموع

50/33220±36/7پسر

33/82440±89/7مجموع
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میـانگین میـزان    ،دهـد یمـ نشـان   1که جـدول   گونه همان

 ،زیر دیـپلم  با تحصیالت مادران ايدار مدي در پسرانآخودکار

 خودکارآمـدي بیشـتر بـوده و میـانگین میـزان      ها گروهاز سایر 

در  ،کارشناسی ارشد و باالتربا تحصیالت مادران داراي دختران 

از نظـر شـغل   .باشـد یمـ از همه کمتـر   ها گروهمقایسه با سایر 

مدي در دختران مـادران شـاغل، از سـایر    آمیزان خودکارمادر، 

دختـران   خودکارآمـدي کمتر بـوده و میـانگین میـزان     ها هگرو

، از همـه بیشـتر   هـا  گـروه در مقایسـه بـا سـایر     دار خانهمادران 

سـطح تحصـیالت مـادر و     ریتـأث بررسـی   منظـور بـه .باشدیم

از تحلیـل واریـانس دو راهـه     ،مـدي آجنسیت بر میزان خودکار

.استفاده شد

پایه ششم  دانش آموزان و جنسیت مادر ثیر بین گروهی تحصیالتأتبررسی براي  طرفه تحلیل واریانس دوآزمون نتایج  -2جدول

1393شهر تهران در سال 

آزادي هدرجمجموع مجذوراتمنبع واریانس
میانگین 

مجذورات
FP value

86/584395/19419/3024/0تحصیالت مادر

71/1171/102/0861/0جنسیت

94/291331/9759/1194/0تحصیالت مادر و جنیست

00/2638543207/61خطا

00/530932440مجموع

دار یمعنـ  دهنده نشانتحلیل واریانس در جدول باال،  جهینت

ن بنـابرای  ،باشـد یمـ مـادر  متغیر سـطح تحصـیالت    ریتأثبودن 

سـطح تحصـیلی    در فرزندان مادران داراي خودکارآمديمیزان 

 ،آمـوزان دانـش  متغیر جنسیت ریتأثاما.متفاوت است ،مختلف

در میــزان  مؤنــثو بــین گــروه مــذکر و    بــوددار نیمعنــ

تعامل متغیرهاي سطح اثر.شتتفاوتی وجود ندا ،خودکارآمدي

و لـذا دو متغیـر    باشـد ینمدار یمعن ،تحصیلی مادر و جنسیت

 هـا  گـروه به دلیل یکسان بودن واریانس .مستقل از هم هستند

 هاي تحصیلی مختلفبراي تعیین تفاوت در گروه ،در این طرح

.شدفادهاستاز آزمون تعقیبی توکی

انفرزند خودکارآمديتحصیالت مادر بر ثیرتأآزمون تعقیبی توکی  -3لوجد

Pخطاي استانداردتحصیالت مادرتحصیالت مادر value

تر از دیپلمپایین

06/1603/0دیپلم

00/1012/0کارشناسی

41/1163/0ارشد و باالتر

دیپلم
91/0214/0کارشناسی

35/1642/0ارشد و باالتر

30/191/0ارشد و باالترکارشناسی

گویاي این اسـت کـه در قلمـرو میـزان      ،3جدول  يها افتهی

بـین فرزنـدانی کـه مادرشـان      يداریمعنتفاوت  ،خودکارآمدي

ــ  ــا فرزن دانی کــه داراي مــدرك تحصــیلی کارشناســی اســت ب

به این صورت ،مادرشان داراي مدرك تحصیلی زیر دیپلم است

یکارشناسـ یلیتحصـ مـدرك يدارامادرشانکهیفرزندانکه 

نسبت به دانـش آمـوزانی   میانگین خودکارآمدي بیشترياست

هسـتند را دارا  پلمیـ دریـ زیلیتحصمدركيدارامادرشانکه

.باشدینمر دایمعن ،ها گروهتفاوت بین سایر  .می باشند

سـطح اشـتغال مـادر و     ریتـأث بررسـی   منظـور بههمچنین 

از تحلیــل  ،آمــوزاندانــش خودکارآمــديجنســیت بــر میــزان 
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.نشان داده شده است 4جدول براي این منظور در نتایج تحلیـل واریـانس دو راهـه    .استفاده شد راههدوواریانس 

پایه ششم شهر  دانش آموزان و جنسیت مادر ثیر بین گروهی اشتغالأت رسیبر براي دوطرفهتحلیل واریانس نتایج آزمون -4جدول

1393تهران در سال 

منبع واریانس
مجموع 

مجذورات

يدرجه

آزادي

میانگین 

مجذورات
FP value

60/34160/3455/045/0اشتغال  مادر

44/2144/102/087/0جنسیت

80/45180/4573/039/0اشتغال مادر و جنیست

24/2724843649/62خطا

21/530932440مجموع

 دهـد یمـ نشـان   تحلیل واریـانس در جـدول بـاال،    يجهینت

بـر   يداریمعنـ  ریتـأث ،هـا  آنو تعامـل  ،جنسـیت  ،اشتغال مادر

).4جدول (ندارد فرزندان خودکارآمديمیزان 

بحث 

خودکارآمـدي کـه   دهـد یمـ این پـژوهش نشـان    يها افتهی

بطـور آموزان داراي مادران با تحصیالت کمتـر از دیـپلم،   دانش

ران آمـوزان داراي مـاد  دانش خودکارآمديبیشتر از  يداریمعن

بـا تحقیقـات    هـا  افتـه یکه ایـن  ؛ استبا تحصیالت کارشناسی 

پـژوهش چـاري و  و بـا  ]25،14،4[باشـد یمـ گذشته همسـو  

 ارآمـدي خودکمبنی بر عدم تـأثیر تحصـیالت مـادر بـر     کیانی

.]20[استنوجوانان، ناهمخوان 

در این پژوهش، تعامل سـطح تحصـیالت مـادر و جنسـیت     

سطح تحصـیالت مـادر بـر     ریتأثفرزندان، مستقل از هم بوده و 

آموزان نداشته و فرزند، بستگی به جنسیت دانش خودکارآمدي

.در هر دو جنس، همسان است

کـم ین کـرد کـه فرزنـدان مـادران     یتب گونه نیاشاید بتوان 

احساس کهتري تالش بیشتري براي رسیدن بـه   به علت، سواد

مـادران   احتماالًو از طرف دیگر،  دهندیماحساس برتري انجام 

کمتر در حل مسـائل و مشـکالت تحصـیلی فرزنـدان      سواد کم

و این دو عامل، کودك را به تـالش بیشـتر و    ندینمایممداخله 

 صـرفاً که  ییها تالشو در اثر مشاهده پیامد  تهداش واتر مستقل

ولـی  .نـد ینمایمخودکارآمديخودش عامل آن بوده، احساس 

مادران داراي سطح تحصیالت کارشناسی، بیشتر احتمـال دارد  

حاضـر و آمـاده در اختیـار     صـورت بـه که امکانات بیشـتري را  

کـه فرزنـد آنهـا،     شـود یمـ فرزندشان قرار دهند و این موجـب  

نمایـد و   شیها آوردهمستقل کمتري جهت کسب دست  تالش

موفـق،  و نداشـتن تجربیـات   ضعف در عملکرد گذشته  به علت

کـه در   گونـه همـان کمتر احساس عاملیـت شخصـی نمایـد و    

پیشینه نظري آمد، طبق نظر بنـدورا، عملکـرد گذشـته موفـق     

.باشدیمخودکارآمدييریگ شکلیکی از منابع 

 ریتـأث فرزنـدان   خودکارآمديمادر بر اشتغال که هیفرضاین

 خودکارآمـدي بـین   يداریمعنـ تفـاوت   بنـابرین رد شـد  ؛دارد

.مشاهده نشد دار خانهفرزندان مادران شاغل و 

آموزان، اشتغال مادر و جنسیت دانش ریتأثتعامل ،همچنین

، بدین مفهوم که عدم تـأثیر  بودمستقل از هم  خودکارآمديبر 

ــر  ــه جــنس  آمــديخودکاراشــتغال مــادر ب ــد، بســتگی ب فرزن

.باشـد یمـ و در هـر دو جـنس، همسـان     شـت آموزان ندادانش

و نیـز   نفـس  عزتبر  ژهیوبهروانی و  يهایژگیواشتغال مادر بر 

.]21[نـدارد  يداریمعن، تأثیر فرزندانشانبر پیشرفت تحصیلی 

 نفـس  عـزت فرزندان مادران شـاغل از مکـان کنتـرل درونـی و     

عابدینی و همکاران نیز دریافتند که شغل .بیشتري برخوردارند

 تریاجتماعر، کفاتخود ها آنمثبت بر کودکان دارد و  مادر اثري

.]26،16[اند وابستهو کمتر 

، حاکی از شدهانجاميها پژوهشبررسی و کاوش بیشتر در 

آن اســت کــه در خصــوص تــأثیر اشــتغال مــادر بــر فرزنــدان، 

در برخی مطالعات، از .دارد متفاوت و متناقضی وجود يها افتهی

ادیـ فاکتور خطر ابتال به اختالل رفتاري  عنوانبهاشتغال مادر 

ایشان معتقدند که عدم حضور مادر در منزل، باعث .است شده

و صرف زمان و حمایت  تر کوتاهکاهش نظارت و کنترل، ارتباط 
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 هـا  افتـه یدر مقابـل، برخـی   .کمتري از جانب مادر خواهد شـد 

که شانس ابتال به اخـتالل رفتـاري در کودکـان     دهدیمنشان 

ایشان معتقدند که کیفیت ارتباط .، بیشتر استدار خانهمادران 

بـودن بـا وي، اهمیـت بیشـتري دارد      زمـان  مـدت با کودك، از 

]15[.

بودن  دار خانهگفت صرف شاغل یا  توانیم:گیري نتیجه

تأثیر آن  تماالًاحو  رودینمبه شمار  يا کننده نییتعمادر، عامل 

وضـعیت اقتصـادي خـانواده و    :به عوامل مرتبط دیگـري نظیـر  

درآمد، نوع شغل، میزان ساعات کاري، سختی شـغل، عالقـه و   

، بسـتگی دارد کـه ایـن مـوارد و مـوارد      ...تمایل به آن شغل و 

بر کمیت و کیفیت رابطه مادر با فرزنـد،   تواندیممرتبط دیگر، 

 يریپـذ  میتعمبراي  شودیمپیشنهاد نیچن هم.تأثیرگذار باشد

و بـا متغیرهـاي    تر بزرگدیگر و  امعوجاین پژوهش در ،بیشتر

مؤثر دیگر، تکـرار شـود و در مـدارس، جهـت افـزایش آگـاهی       

ي آموزش خودکارآمدشیافزابرتربیتی مؤثر  يها روش،والدین

وجود برخی مشکالت و کمبودهـاي مـالی، زمـانی و    .داده شود

اجراي پژوهش در جامعه بزرگتر شد و همین امـر،  اداري، مانع 

و توصـیه   دینمایمتا حدي تعمیم نتایج این پژوهش را محدود 

.ط رعایت شوددر تعمیم این نتایج، جانب احتیا شودیم

تشکر و قدردانی

ـ ادرهمکـاري بـه حاضرکهکنندگانی شرکتيهیکلاز نی

شـت گسـر یمپـژوهش نیـ اآنـان مساعدتباوشدندقیتحق

.میداررایقدردانوتشکرکمال
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Introduction: Nowadays, we are witnessing an increase in the level of education and employment

of women, and as mothers play an important role in the primary education and character formation

of their children, the purpose of this study was to evaluate the effect of mothers’ education a level

and employment on self-efficacy of the sixth grade students in Tehran.

Materials and Methods: Four hundred and forty (220 girls and 220 boys) sixth graders from

southern Tehran were chosen through cluster random method to participate in this study. Data was

collected by Scherer and colleagues efficacy questionnaire (1982) and analyzed by using two-way

variance analysis.

Results:The mothers’ education level has an affect the children’s self-efficiency, and there was a

meaningful difference in self-efficacy of students with their mothers having different educational

levels (P<0/05). However, self-efficacy is not highly affected by mothers being housewives or

employed.

Conclusion: The ineffectiveness of employment or unemployment of mothers is not the only

determining factor in self – efficiency, and its effect may also depend on the family’s economic

situation and income, the type of job, working time, the difficulty of the job, her interest and

inclination to the job, position, and job level. It is worth mentioning that in order to increase the

awareness of parents of effective educational methods in self-efficiency, much effort must be made.
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