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 دار  ساله مادران شاغل و خانه10 تا 3ی در کودکان انیازهای دسته الف مور
 

 **نیا نرگس سلیمی  ،*دکتر عصمت دانش

 
 چکیده

 تالفـی،   ونیاز به پیشرفت، اکتساب، پرخاشگری، سازندگی، جبران        (ی  اورهنری م مقایسه نیازهای دسته الف     با هدف   پژوهش  این   :هدف
 . استانجام شده  دار خانه ساله مادران شاغل و 10 تا 3در کودکان )  فهمیدن، وت و بیان، شهرارایهگری،  سلطه
ابـزار پـژوهش آزمـون    . انتخاب شدنددر دسترس گروه به روش هر کودک از 50رویدادی    و پس  ای   مقایسه -در یک بررسی علی    :روش

تحلیل پراکندگی تکرارسـنجش    به کمک   ا  ه  هداد. دید انفرادی اجرا گر   صورت  بهشده    بود که در شرایط کنترل     (CAT)کودکان  اندریافت  
 . شدند تحلیل LSDو آزمون 

درکودکان مادران شاغل بیشتر از کودکان  ) >001/0p(و سازندگی  ) >001/0p(شدت نیاز به اکتساب  این بررسی نشان داد که :ها یافته
دار بیشـتر از کودکـان مـادران         در کودکـان مـادران خانـه       ) >001/0p(و فهمیدن    ) >001/0p(شدت نیاز به شهرت     .  است دار  خانهمادران  
گـروه  وبـین کودکـان د    در  )  و بیـان   ارایـه  ،گری  سلطه  پرخاشگری، جبران و تالفی،      پیشرفت،(شدت سایر نیازهای دسته الف      و  بود  شاغل  

 .نداشتتفاوت 
دار  به شهرت و فهمیدن در کودکان مـادران خانـه  شدت نیاز به اکتساب و سازندگی در کودکان مادران شاغل و شدت نیاز   :گیری  نتیجه

  .بیشتر است
 
 CAT، آزمون دار خانهنیازهای کودکان، مادران شاغل، مادران  :کلیدواژه

 
 مقدمه

ای اخیر  ه  با توجه به تحوالت اقتصادی و اجتماعی در سال        
و نیاز روزافزون جامعه به نیروهای انسانی و به دنبال آن اشتغال            

رشـد و پـرورش فرزنـدان       بـرای   فضای سالم   یجاد  ا ،بیشتر زنان 
ای الزم برگرفتـه    ه  آگاهیجامعه به کمک    شایسته برای فردای    

  .رسد نظر می ضروری به های پژوهشی  یافتهشده از

پـردازان میـزان توجـه بـه نیازهـای کودکـان و              بیشتر نظریه 
 بـر ایـن     ،نموده را از سوی مادر تحلیل       آنهاهای برآوردن     شیوه

ای ذهنـی،   هـ   که رویدادهای دوران کودکی با وضـعیت      باورند  
چنین الگوهای رفتاری    عزت نفس، شخصیت دوران بلوغ و هم      

ــه دارد ــالی رابطــ ــافمن( در بزرگســ  و 2؛ داکــــت1991، 1هــ
 بـــیش از هـــر 4مـــورایدر ایـــن میـــان، ).  1995، 3ریچـــاردز

پژوهشی مقاله 
 اصیل

Original  

Article 



 

پرداز دیگری مفهوم نیازها را مورد تحلیل قـرار داده و از             نظریه
 بیسـت و  . اسـت بـرده   نظور تبیین انگیزش و رفتـار سـود         م آن به 

زادی که برای کاوش شخصیت بـا       هفت نوع نیاز ثانویه یا روان     
 در سـال   مـورای  ، توسـط     (TAT) 1 اندریافت موضوعی  آزمون
 فهرست شده، ممکن است با دوران کـودکی او ارتبـاط            1938

ری بـه   عناصری از نیاز به جبران آدل     توانند    اینها می  ؛داشته باشد 
 فقـدان دیـد     دلیـل   ا به ه  ناتوانی در ورزش  ( خاطر دو نقص بدنی   

ــه ــان  س ــت زب ــدی و لکن ــاطر   )بع ــه خ ــادی ب ــیت غیرع ، حساس
ای مردمان دیگر و احساس طردشـدگی از سـوی          ه  کشیدن رنج

 نیـاز بـه قـدرت،       مـورای ای  هـ   از میان فهرست نیـاز    . دنمادر باش 
وهش را بـه    ویژه نیاز به پیشـرفت، بیشـترین پـژ          به  و پیوندجویی

 ).1378، 3؛ شولتز1995، 2مورگان(خود اختصاص داده است 
ی ا  ه سـاز  :کنـد   زیـر تعریـف مـی      صـورت   بـه را    نیاز مورای

که ادراک، اندریافت، توجیه عقلـی،    عنوان نماینده یک نیرو    به
ــ  و عمــل را بــه4معنــای ضــمنی دهــد کــه  ی ســازمان مــیا هگون

نابراین با هدایت   ب. موقعیت ناخشنودکننده موجود را تغییر دهد     
ــ هجســتجوی را راســتای ارگانیســم در ــا ه از دوری ای ارضــا ی

کـردن و پاسـخ      نگـام رویـارویی، بـا توجـه       ه  هیا ب و    ،رویارویی
گــر  جلــوه) نیروهــای محیطــی(دادن بــه انــواع خــاص فشــارها 

ای   ویـژه طور مشخص بـا احسـاس و هیجـان            هر نیاز به   .شود می
ای هـ   هه هـدف خـود شـیو      والً برای رسیدن بـ    مهمراه است و مع   

 ).1943، مورای(بندد  کار می را بهمعینی 
ی اهــ  در یــک بررســی نشــان داد کــه تفــاوت5نــدلکل مــک
 سـال ریشـه     پـنج  در سطح نیاز به پیشرفت کودکان زیر         موجود

او در  . هـای مـادران آنهـا دارد       در شیوه فرزندپروری و نگـرش     
ــا هشــتبررســی دیگــری پســران   ــا اســتفاده ا ده ت ز  ســاله را ب

میـزان و   کـه   ، به دو گروه تقسیم کرد و نشـان داد           TATآزمون
هـای مـادران پسـرانی کـه نیـاز بـه              داشـت   تعامـل و چشـم    شیوۀ  

پیشرفت زیادی داشتند، متفاوت از مادران کودکـانی بـود کـه            
ــزه پیشــرفت ضــعیف داشــتند  ــارگر( انگی  و 7؛ کــارور6،2000ب

   ).2000، 8شیرر
 توجـه بـه شـرایط و        اکنون بایـد دیـد آیـا  زنـان شـاغل بـا             

ند، ا  هج از خانه بر عهده گرفت     رای جدیدی که در خا    ه  مسئولیت
عنـوان محـور عـاطفی در خـانواده نیازهـای            توانند به   باز هم می  

 نشـان   اهـ   پـژوهش  شوهر و فرزندان خـود را بـرآورده نماینـد؟         
الشعاع کارهـای    تحتهمیشه  که فرزندان مادران شاغل     اند    داده

مادران شـاغل زمـان   شاید  گیرند و    قرار نمی بیرون از خانه مادر     
دار  فرزندانشان نسبت به زنـان خانـه  گذراندن با بیشتری را برای  

د رحیمــی حمــمالم ).1990، 9هندرســون( دهنــداختصــاص 
دار بسیار کمتـر   فرزندان زنان خانههرچند که نشان داد  ) 1380(

فرزنـدان  هـای     بیمـاری  ،شـوند  از فرزندان زنان شاغل بیمار مـی      
نشـان  پـژوهش یادشـده   یافته دیگر  . تر است   زمنم دار  خانهنان  ز

ای درسـی فرزنـدان زنـان شـاغل         هـ   هداد که میانگین معدل نمر    
ای درســی فرزنــدان مــادران هــ هبیشــتر از میــانگین معــدل نمــر

 .  استدار خانه
 تأثیر اشتغال مادران بـه کـار و نیـز کسـب             ی دیگر پژوهش

انواده مــورد بررســی آنــان در خــ  آنــان را بــر موقعیــت درآمــد
شـود کـه سـهم     که اشتغال زنـان باعـث مـی      و نشان داد     قرارداد

بـر  یابـد کـه     ا بـه آنـان اختصـاص        هـ   گیـری  بیشتری در تصـمیم   
 دانـش، ( خودباوری و شیوه فرزندپروری آنها تأثیر مثبتـی دارد        

1380، 1382 .( 
میـزان حسـاس بـودن بـه        ) 2005 (11 و آرونسـون   10هاستون

بـا آنهـا را طـی سـال اول          کیفیـت تعامـل      و   ی کودکـان  اهـ   نیاز
کردند مقایسه   دار  خانه مادر   473 مادر شاغل با     580زندگی در   

، دو   ماهگی 15 ینو رشد اجتماعی و هوشی کودکان را در سن        
داری در زمینـه     آنها تفاوت معنی  . سالگی ارزیابی نمودند  و سه   

 پیـدا   دار  خانهرشد هوشی و اجتماعی کودکان مادران شاغل و         
 اما دریافتند مدت زمانی کـه مـادر بـا کـودک سـپری              ،ردندنک
-کننـده بـرای ایجـاد روابـط قـوی مـادر            تعیـین عاملی  کند،   می

کیفیت است  اهمیت  با   بلکه آنچه در این زمینه       ،کودک نیست 
، )جـا   همـان  (اسـتون و آرونسـون    ه   هبه گفت . باشد  میاین تعامل   

رود  انتظار می کنند بیش از آنچه       که کار می    مادران شاغل با آن   
 با کاستن از اوقـات      آنها. کنند  برای کودکشان وقت صرف می    

 وقـت   ،ای شخصی، خـواب و کارهـای خانـه        ه  فراغت، فعالیت 
 1   .دهند بیشتری را به کودکشان اختصاص می

ایی کـه از    هـ   هگیـری از داد     یابی ملی بـا بهـره      در یک زمینه  
کــه ا گــردآوری شــده بــود، پژوهشــگران دریافتنــد هــ هخــانواد

کـودک را   -ای والـد  هـ   الگوهای مادران شاغل متأهل، فعالیـت     
 رفتارهـای بعـدی     هسازد، که بـه نوبـه خـود بـ          غنی و پرمایه می   

ها گویـای     یافته.  وابسته است  آنهاکودکان و پیشرفت تحصیلی     
ای مادران شـاغل هـر دو والـد نسـبت بـه             ه  هآنند که در خانواد   

 احســاس هــای خوانــدن و تکــالیف درســی کودکشــان فعالیــت
_______________________________________ 
1- Thematic Apperception Test 2- Morgan 
3- Schultz   4- connotation  
5- McClelland   6- Burger 
7- Carver    8- Scheier 
9- Henderson    10- Huston  
11- Aronson 
 



 

ایی که مـادر شـاغل نیسـت    ه همسئولیت بیشتری دارند تا خانواد 
 ).2001، 3 و اوسترباکا2، بریانت1زیک(

هـای    نشان دادند، شـاخص   ) 1988 (هافمن و   5، جگر 4وینرا
  ماهه با رضایت مادر از مراقبت از کـودک         18بازدهی نوزادان   

 و دنــری او رابطــه داا ه رضــایت از نقــش و توانــایی مقابلــ   و
چنـین   هـم . هسـتند کننده دلبستگی ایمـن در کـودک         بینی شپی

در ) 2004 (9 و کرون  8، روت 7، بکر 6نتایج پژوهش ریجسویگ  
وقت که    مادر شاغل تمام   29وقت و     مادر شاغل پاره   160مورد  

 شــرکت بیمــه در هلنــد بودنــد، نشــان داد کــه دواز کارمنــدان 
اهش بهداشـت روانـی خـانواده را کـ        ،  وقت مادران  اشتغال تمام 

توانـد   نتها مـی     وقت مادران نه   ضمن آن که مشاغل پاره    . دهد می
تعادلی بین پرداختن بـه کـار و خـانواده برقـرار کنـد، بلکـه بـا                  
باالبردن روحیه مثبت در مادران باعث افزایش بهداشت روانـی        

   .گردد افراد خانواده می
گفتـه شـد در ایـن پـژوهش نیـز تـأثیر اشـتغال                چـه  آن بنابر

ــ ــادران ک ــیم ــر    ه م ــذار ب ــم تأثیرگ ــل مه ــد یکــی از عوام توان
گیری شخصیت کودکان باشـد؛ بـر شـماری از نیازهـای             شکل

نیازهـای  .  بررسی شـده اسـت     آنها فرزندان   “مورایدسته الف   ”
یکـی ایـن کـه در       .  دلیل انتخاب شدند   دو به   مورایدسته الف   

 پـس از    ؛ قـرار دارنـد    مـورای بنـدی نیازهـای      اولویت اول دسته  
ــت بی ــد اهمی ــتری برخوردارن ــته  . ش ــن دس ــه در ای ــن ک  ،دوم ای

ــه پیشــرفت جــای   ــاز ب ــد نی ــه کــه بیشــترین   نیازهــایی مانن گرفت
ای دیگـر  هـ  یا آزمون CAT10/TATا را چه با آزمون  ه  پژوهش

 بـه عنـوان پیشـینه       آنهاتوان از    می که   اند  به خود اختصاص داده   
  .پژوهش سود برد
نجـام شـده    اپرسـش   گویی به ایـن      پاسخبرای  این پژوهش   

نیازهای دسته الف از فهرسـت نیازهـای       یک از    کدامکه شدت   
ــری  ــورایهن ــگری،    ( م ــاب، پرخاش ــرفت، اکتس ــه پیش ــاز ب نی
در )  فهمیــدن،بیــان  وارایــه گــری، ی، جبــران، ســلطهگســازند

 داراست؟  از کودکان مادران خانهبیشتر کودکان مادران شاغل 
 

 روش 
 . رویـدادی اسـت    پـس ای و      مقایسه -علیاز نوع   بررسی  این  

بــا مــادر کــودک و خــود نویســنده اول مقالــه پــس از مصــاحبه 
هــای  ویژگــیبــارۀ آوری اطالعــاتی درگــردکــودک بــرای  

ــت ــناختی  جمعی ــودنیش ــ آزم ــز ه ــرای ا  و نی ــون اج  CATآزم
 توسط نویسندگان این مقالـه       انفرادی برای هر کودک    صورت  به

ی وتفسـیر   وتجربه الزم برای اجرا، نمره گذار     آموزش  که دارای   

مـورای  ، شدت و نوع نیازهای دسته الـف         اند  آزمون یادشده بوده  
 .  گردیددار مشخص خانه و فرزندان مادران شاغلدر 

ــرای گــردآوری داده ــدریافت کودکــان هــا  ب از آزمــون ان
(CAT)  به سبک آزمون     این آزمون  . استفاده شدTAT   توسـط 
سـاله   10 تـا    3بـرای کودکـان     بـالک     و سونیا  11بالک لئوپولد
 به جـای    آنهاو در   باشد    میکارت  ده  دارای   ؛شده است ساخته  

 وجــود دارد، TAT کــارت آزمــون 30تصــویر انســان کــه در 
گیری از ده کارت     دلیل بهره . تصاویر حیوان کشیده شده است    

تری دارنـد و از ایـن        این بود که کودکان فراخنای توجه کوتاه      
چنــین   هــم. اجــرا شــودآنهــاای کمتــری بــا هــ رو بایــد کــارت

بر این باور بودنـد کـه کودکـان بـا تصـاویر             آزمون  سازندگان  
 کننــد تــر از تصــاویر انســان همانندســازی مــی حیوانــات آســان

 1   ).1382مارنات، (
کمک بـه روانشـناس      TATنیز مانند    CATآزمون  از  هدف  

چنـین   برای درک نوع ارتبـاط کـودک بـا اطرافیـان خـود و هـم               
هـای   ترس ا و یا  ه  ها، رقابت  شمکشکا،  ه  گرایشنیازها،  شناخت  

، حیوانات و عـاری از فرهنـگ بـودن        گنجانیدن  علت   اوست و به  
 کـار رود  تواند برای کودکان به میها  در همه فرهنگ   این آزمون 

 TAT بـا آزمـون   CATروش اجـرای آزمـون    ).1382بهرامـی،  (
ا کودکـان  ه چون آزمودنیاولی  با این تفاوت که در  ،یکی است 

.  سازگار شود  آنهاند باید دستور اجرا با مقطع سنی        خردسال هست 
 بـازی   صـورت   به سال آزمون    پنجشود با کودکان زیر      توصیه می 

پاسخ کودکان  . باره عرضه نشود   انجام شود و دستور اجرا به یک      
ــان،      ــت و در پای ــد یادداش ــاً بای ــاالن دقیق ــرای بزرگس ــد اج مانن

 .)1382بهرامی، ( ا وارسی شوده کارت
کـه  هسـتند    مادرانی   ،این پژوهش  درادران شاغل   مراد از م  

 خانـه در سـازمانی       از  ساعت در بیـرون    چهارکم هر روز      دست
و حقــوقی بابــت داشــته خصوصــی یــا دولتــی بــه کــار اشــتغال 

کـه  انـد   بوده مادرانی دار خانهمادران . کنند میکارشان دریافت  
ــه کــاری ب ــب ــه اشــتغال وری ــوقی دریافــت ،نداشــتهن ازخان  حق

 .دندکر نمی
گذاری  کار برده شده برای نمره      در این پژوهش رویکرد به    

 مــورایاز نظــر .  بــودمــورای رویکــرد ،نیازهــا و روش تفســیر
 تفسیر نیز هست، و بخشـی       ،تر آن   معنای گسترده  گذاری به   نمره

_______________________________________ 
1- Zick  2- Bryant 
3- Österbacka 4- Weinrau  
5- Jaeger  6- Rijswijk  
7- Bekker  8- Rutte 
9- Croon  10- Children's Apperception Test 
11- Bellak 
 



 

عنـوان روشـی     که به تفسیر اختصاص دارد در درجه نخست بـه         
 ارایــه چنــین ا و هــمهــ هکــردن و تنظــیم داد  بــرای خالصــه 

گیــری دربــاره شخصــیت آزمــودنی  پیشــنهادهایی بــرای نتیجــه
 طـور یکسـان در مـورد       توان به  این روش را می   . رود  شمار می   به

TAT     و یاCAT  ای   یک مقیاس پنج درجـه مورای . برد  به کار
تـرین   پـایین «دهنـده     نشـان  یـک کند کـه در آن،       را پیشنهاد می  

بـرای  (  نیـاز اسـت  »شـکل شـدید  «دهنده   نشانپنجنیاز و  » سطح
بچـه  ”که آزمودنی بگوید       هنگامی دونمونه در پاسخ به کارت      

قدر کشید تـا موفـق    ناپذیری طناب را آن   طور خستگی  خرس به 
 ،ممکن است به این پاسخ برای نیـاز بـه پیشـرفت           ،  “و برنده شد  

افزون بر شـدت، نکتـه دیگـری کـه در      ).  تعلق گیرد  پنجدرجه  
 در داسـتان، بایـد مـورد توجـه          شـده   مطرح یبندی نیازها  درجه

. قرار گیرد اهمیت نسبی نیاز یا مرکزیـت آن در داسـتان اسـت             
ا باید شمار دفعاتی کـه یـک        ه  هکردن داد  بنابراین برای خالصه  

چنین الزم اسـت شـدت        هم .نیاز مطرح شده است بررسی شود     
نسبی هر نیاز و درجه مرکزیت آن بـرای داسـتان مـورد توجـه               

 پـنج  بـر پایـه مقیـاس        هـا  انآن که همه داسـت    پس از   . قرار گیرد 
، مجموع نیرومندی کلـی نیازهـای       ندگذاری شد  ی نمره ا  هدرج

مجموع . دست آورد توان به  میها    داستانآزمودنی را برای همه     
 را  آنهاتوان با یکدیگر مقایسه و       ای عددی نیازها را می    ه  هانداز
 تعیـین    بـرای آزمـودنی    آنهـا بندی کرد تا نیرومندی نسـبی         رتبه
ای عددی هـر    ه  توان با تقسیم مجموع ارزش     چنین می  هم. شود

نیرومندی هر نیاز را    ، میانگین   نیاز به فراوانی وقوع یا تکرار آن      
 ).1382مارنات، ( تعیین کرد
ـ به آزمون   اینچون    ازگـذاری مـی شـود     ی نمـره روش کمّ

 و است داربرخورو روایی باالتری نسبت به روش کیفی   پایایی  
 ارایـه  مـبهم بـه آزمـودنی        صورت  بهکه محرک    ه به این  با توج 
شـود و    ، پاسـخ جعـل نمـی      )برخالف محرک عینـی   (گردد   می

دسـتیابی بـه زنـدگی      شـده و امکـان       فرافکنـی    ،نیازها و فشارها  
ای هـ   آزمـون شـود کـه از امتیازهـای          فراهم مـی  درونی شخص   

را  TAT و   CATویـژه زمـانی کـه        بـه  .رود  شمار مـی    بهفرافکن  
گسـترده  های    بالینی کارآزموده برای سنجش مقوله     نامتخصص

درسـت  مـوارد   % 75ا در   هـ   ، تشـخیص  انـد   کار برده   بهتشخیصی  
هـای   بـا داده  یادشـده   هـای    ونمـ آزهـای     مقایسـه یافتـه   . اند بوده

 و نیز زمانی را نشان داد 78/0تانی همبستگی  سهای بیمار  پرونده
پایـه  بـر   که از متخصصان بالینی کـارآزموده خواسـته شـد کـه             

ها را جداگانـه توصـیف        هر یک از آزمودنی    TATهای    داستان
ای مستقلی ه ای انجام شده و دیگرتوصیفه کنند، بین توصیف

ضـریب  دسـت آمـده بـود        شـرح حـال مـوردی بـه        پایـه    که بـر  
 ).1382مارنات، (دست آمد   به82/0همبستگی 

 ده تـا    سـه  کودک دختر و پسـر       50پژوهش  های    آزمودنی
دار بودنـد کـه بـه      کودک مادران خانه 50 شاغل و    مادرانساله  

بـا درنظرگـرفتن متغیرهـای     .روش در دسـترس انتخـاب شـدند   
 این پژوهش از میان کودکانی که همراه بـا          ها  ، آزمودنی کنترل

ــان  ــاغل(مادرانشـ ــه/شـ ــرای ) دار خانـ ــدمات  بـ ــت خـ دریافـ
نـد،  ه بود دانش مراجعه کرد   شناختی به مرکز مشاوره پرتو     روان

پـس از همتاسـازی از نظـر سـن، سـن            این افراد   . شدندانتخاب  
  و  نوع شـغل مـادر و پـدر         و مادر، میزان تحصیالت مادر و پدر     

ــمار  ــدان درش ــانواده  فرزن ــروه در خ ــدند دو گ ــای داده ش  .ج
 کودکـان مبـتال بـه     و سـال داشـتند  10کودکـانی کـه بیشـتر از    

 و نیز مـوارد     های یادگیری و تکلم     ماندگی ذهنی، اختالل   عقب
نامادری یا ناپدری، نداشـتن پـدر و یـا          وجود  کاربودن پدر،    بی

سـبب حـذف آنـان از        1روانپریشـی مبتال بودن پدر یا مـادر بـه         
 .گردید پژوهش می

 اشـتغال یـا     متغیرهای مورد بررسی در این پـژوهش، متغیـر        
و کننده و نـوع      بینی عنوان متغیرهای پیش   عدم اشتغال مادران به   

 در مــورایت نیازهــای ســرهر فشــدت نیازهــای دســته الــف د
 سـاله مـادران شـاغل و        10 تا   3گیری شخصیت کودکان     شکل
در نظـر گرفتـه      شـونده  بینـی  متغیرهـای پـیش    عنـوان   بـه  دار خانه
 . ندا هشد

، آنهـا ا، سـن و میـزان تحصـیالت مـادران      هـ   سن آزمـودنی  
فرزنـدان در   شـمار   وضعیت شغلی پدران و      میزان تحصیالت و  

نـد  ا  ه، در نظر گرفته شد    کننده غیرهای تعدیل متعنوان   خانواده به 
 بر متغیرهای وابسته    آنها تأثیر ناخواسته    ،همتاسازیبه روش   که  

 .تعدیل شده است
 2پراکندگی تکـرار سـنجش  تحلیل  آزمونکمک    ها به   داده

 1   .تحلیل گردیدند LSD3و 
 
 ها یافته

های مربـوط بـه سـن کودکـان و مـادران           داده 1جدول  در  
نشان داده شده    مستقل   tگروه به همراه نتیجه آزمون      آنها در دو  

ــت ــون خــی . اس ــی  آزم ــاوت معن ــه  دو تف ــزان داری در زمین می
سـن، سـن   چنـین   هم ،تحصیالت مادر و پدر کودکان دو گروه    

 .نشان ندادمادر و تحصیالت والدین با یکدیگر 
_______________________________________ 
1- psychosis 
2- repeated measures design 
3- least significant difference 



 

 )=100n(در دو گروه مورد بررسی   tهای آماری آزمون  دهداچنین  سن کودکان و مادران آنها، هممعیار   انحراف ومیانگین -1جدول 

 سن
 معیار انحراف میانگین ها گروه

کمترین 
 نمره

بیشترین 
 نمره

 t dfنمره 
سطح 

 داری معنی

 10 3 16/2 11/6 کودکان مادران شاغل

 3/9 3 67/1 06/6 دار کودکان مادران خانه
082/0 98 N.S. 

 41 25 98/4 3/32 مادران شاغل

 37 24 23/3 10/30 دار مادران خانه
620/1 98 N.S. 

 
 ،تکــرار ســنجش پراکنــدگی تحلیــل بــر اســاس نتــایج   

داری بـین    تفاوت معنـی  ،  دهد نشان می  2جدول  گونه که     همان
میـانگین کـل نیازهـای دسـته الـف کودکـان مـادران شــاغل و        

ه  نیـاز دسـت    نُـه شـدت   تحلیل واریانس،   . شود دار دیده نمی    خانه
.  نشـان داد   دار از نظر آمـاری معنـی     مورای را در دو گروه      الف  
 (AB)ا با شدت نیازهـا  ه ه مربوط به تعامل گرو   F چنین نمره   هم
تـوان گفـت کـه        از ایـن رو مـی     . بوددار   از نظر آماری معنی   نیز  

ی از نیازهای دسـته الـف کودکـان مـادران شـاغل             ا  هشدت پار 
.  اسـت دار خانـه مـادران  داری متفاوت از کودکـان    طور معنی  به

 نیـاز یادشـده در   نُـه برای تعیین ایـن کـه شـدت کـدام یـک از       
دار تفـاوت     کودکـان مـادران خانـه     بـا   کودکان مـادران شـاغل      

نشـان   3جدول . )3جدول (کار برده شد   به LSDدارد، آزمون   
دهـد کـه شـدت نیازهـای پیشـرفت، پرخاشـگری، جبـران،                می

 نیاز دسته الف در دو گـروه        نُه  و بیان از میان    ارایه  و گری سلطه
چنـین    هـم . داری با یکـدیگر ندارنـد      مورد بررسی تفاوت معنی   

شدت نیاز به اکتساب و شدت نیاز بـه سـازندگی در کودکـان              
داری بیشــتر از کودکــان مــادران  طــور معنــی مــادران شــاغل بــه

شدن  افزون بر این شدت نیاز به شهرت و شناخته      . دار است   خانه
  دار خانـــه فهمیـــدن در کودکـــان مـــادران و شـــدت نیـــاز بـــه

ــه  داری بیشــتر از کودکــان مــادران شــاغل اســت   طــور معنــی ب
 ).3جدول (

 
 

 دار  نیاز کودکان مادران شاغل  و خانهنُه  نتایج تحلیل پراکندگی تکرار سنجش شدت -2جدول

سطح 
 داری معنی

 میانگین مجذورات Fنمره 
 (MS) 

df 
 مجموع مجذورات

 (SS) 
 یراتمنبع تغی

N.S. 005/0 14/0 1 14/0  گروه ها(A) 

 خطاهای گروه ها 4/1062 38 96/27  

 (B) نیاز دسته الف نُهشدت  5/3012 8 6/376 2/16 001/0

 (AB) نیازهای دسته الف× گروه  2/2364 8 5/295 12 001/0

 (B)خطای نیازها  4/7096 304 3/23  



 

 )=LSD) 100n با آزمون دار خانه نیاز دستۀ الف کودکان مادران شاغل و نُههای  داری تفاوت میانگین بررسی معنی -3جدول 

سطح 
 داری معنی

تفاوت 
 ها میانگین

 بیشترین
 نمره

 کمترین
 نمره

انحراف 
 معیار

 نیازهای دسته الف ها آزمودنی میانگین

 کودکان مادران شاغل 25/3 72/6 0 30
N.S. 200/0 

 دار خانهکودکان مادران  05/3 11/4 0 15

 نیاز به  پیشرفت -1

 کودکان مادران شاغل 90/13 86/5 5 23
001/0 200/8 

 دار خانهکودکان مادران  70/5 06/5 0 18

 نیاز به اکتساب -2

 کودکان مادران شاغل 45/11 27/8 3 31
05/0 250/5 

  دار خانهکودکان مادران  20/6 87/4 0 16

  نیاز به پرخاشگری -3

 کودکان مادران شاغل 70/6 19/4 0 19
001/0 300/5 

 دار خانهکودکان مادران  40/1 79/1 0 4

 نیاز به سازندگی -4

 کودکان مادران شاغل 65/3 79/5 0 19
05/0 050/5 

 دار خانهکودکان مادران  70/8 23/6 5 29

 نیاز به جبران -5

 کودکان مادران شاغل 80/1 69/2 0 7
N.S. 250/0 

 دار خانهکودکان مادران  55/1 37/2 0 8

 گری  به سلطهنیاز -6

 کودکان مادران شاغل 20/1 79/1 0 5
N.S. 650/0 

 دار خانهکودکان مادران  85/1 77/3 0 15

 ه و بیانینیاز به ارا -7

 کودکان مادران شاغل 55/4 44/5 0 17
001/0 300/7 

 دار خانهکودکان مادران  85/11 98/4 5 23

نیـــاز بـــه شـــهرت و    -8
 شدن شناخته

 کودکان مادران شاغل 60/2 42/4 0 17
001/0 850/5 

 دار خانهکودکان مادران  45/8 06/4 5 17

 نیاز به فهمیدن -9

 
 بحث 

 آثـار پایـا     ،اند کـه تحصـیالت مـادران        ها نشان داده    بررسی
  و1اســتراوس(ی بــر پیشــرفت کیفــی فرزنــدان دارد ا هوگســترد

چنین تأثیر میزان تحصیالت مادر در رشد و          هم). 1996،  2بیگل
تر از میزان تحصیالت پدر است  شکوفایی فرزندان بیشتر و مهم    

 ).1997، 3بهرمن(
کرده دوران بارداری را بـا   در شرایط مساوی، زنان تحصیل  

 آنهـا رسانند و متوسط وزن نوزادان        سالمت بیشتری به پایان می    
اری نـوزادان آنهـا بـاالتر و        چنین درصد مانـدگ    هم. بیشتر است 

ای زندگی کمتر ه همانخستین ها در  میزان ابتالی آنها به بیماری
ــادران تحصــیل. اســت ــه   م ــر تغذی ــدان خــود را بهت کــرده فرزن
شـوند، مقـاطع      زودتـر وارد مدرسـه مـی       آنهافرزندان  . کنند می

ای هـ   رسـانند و سـال     پایان مـی   تحصیلی را با موفقیت بیشتری به     
انـد کـه      ها نشـان داده     بررسی. دهند میحصیل ادامه   بیشتری به ت  

در شرایط مساوی، افزایش سـطح تحصـیالت مـادران بـیش از             
افزایش میزان تحصیالت پدران در سالمت، رشـد تحصـیلی و           

وری آینــده فرزنــدان تــأثیر ســودمند خواهــد داشــت       بهــره
 1   ).1998، 4بلومبرگ(

ــیل   ــدین تحص ــدان وال ــیل    فرزن ــاً در تحص ــرده عموم ــه ک ب
ا، زمینه  ه  هدر این خانواد  . یابند  گیری دست می   ای چشم ه  پیشرفت
ای گوناگون  ه  گذاری بیشتر در آموزش فرزندان به روش       سرمایه
وجــود  همــه اعضــای خــانواده شــرایطی را بــه . شــود مــیفــراهم 

ترها بـا جـدیت بیشـتری درس بخواننـد و در              آورند که جوان   می
، 6ولپــین  و5یــگوزروزن(راســتای پیشــرفت تحصــیلی بکوشــند  

نـد، میـزان    ا  هایی کـه مـادران تحصـیل کـرد        ه  هدر خانواد  ).1994
تـر اسـت و کمتـر گرفتـار بـاروری ناخواسـته              باروری زنان پایین  

. کـرده عمومـاً پویاترنـد      مادران تحصـیل  ). 1981 ،7بکر( شوند می
ــایی و   ــرک، پوی ــان تح ــاعی را از    آن ــور اجتم ــارکت در ام مش

افـرادی مسـئول و متعهـد      وزنـد و  آم میکودکی به فرزندان خود     
 ). 1376شولتز، (کنند  میتربیت 

_______________________________________ 
1- Strauss   2- Beegle  
3- Behrman  4- Blumberg 
5- Rosenzweig  6- Wolpin 
7- Beker 



 

ای یادشـده شـاید     هـ   هـای پـژوهش     بنابراین با توجه به یافته    
 در ایـن    دار  خانـه که هر دو گـروه مـادران شـاغل و            دلیل این  به

 ،پژوهش از سـطح تحصـیلی تقریبـاً مشـابهی برخـوردار بودنـد           
Fنشده استدار   مربوط به کل نیازهای دو گروه معنی . 

 در ایـن جـدول نیـاز بـه          مـورای از میان نیازهای دسته الف      
ــه    ــاغل ب ــادران ش ــان م ــازندگی در کودک ــاب و س ــور  اکتس ط

بـر پایـه    .  اسـت  دار  خانـه داری بیشـتر از کودکـان مـادران          معنی
دارد  می نیاز به اکتساب نیازی است که فرد را وا         مورایتعریف  

. های مادی کار کند     با تالش بیشتری برای کسب پول و دارایی       
توان گفت که کودکان مـادران شـاغل،          در تحلیل این یافته می    

چون پدر و مادر خود را در حال کارکردن برای کسب درآمد     
را بیننــد ممکــن اســت کســب درآمــد و پویــایی اقتصــادی  مــی
 ).1378شولتز، ( الگوی مؤثری در زندگی برگزینند صورت به

در کودکان مـادران    را  ی  باالتر بودن شدت نیاز به سازندگ     
گونـه   تـوان ایـن   دار مـی   شاغل نسبت به کودکـان مـادران خانـه        

تفسیر کرد که شاید مادران شاغل آشنایی و تمرین بیشـتری بـا             
 ایجادکردن دارند و ممکن اسـت ایـن          و سازمان دادن، ساختن  

 بـارزتری در رفتـار خـود هنگـام انجـام      صـورت   بها را   ه  ویژگی
از ایـن رو    . و فرزندپروری نشان دهند   های خانوادگی     مسئولیت

. ممکن است نیـاز بـه سـازندگی در فرزندانشـان افـزایش یابـد              
مـادران  فرزنـدان   فرزندان مادران شاغل در مقایسه با       «چنین    هم

ــه  از خودبســندگی، ســازندگی و ســازگاری اجتمــاعی  دار خان
، هیلگــارد  و اتکینســون، اتکینســون (»بیشــتری برخوردارنــد 

1379.(  
 55کـه در مـورد      ) 1995داکت و ریچـاردز،     (هشی  در پژو 

کودک کالس پنجم تا نهم مـادران مطلقـه، جداشـده یـا بیـوه               
 انجام شـد، نشـان داده شـد کـه اشـتغال مـادر               دار  خانهشاغل و   

تــر و  باعــث اعتمــاد بــه نفــس بــاالتر، روحیــه مثبــت و ســازنده 
چنین نشان داده شـد کـه        هم .شود میانگیزش بیشتردر فرزندان    

شـدن و نیـاز بـه فهمیـدن در           نیازهـای شـهرت و شـناخته       شدت
داری بیشـتر از کودکـان       طور معنـی    به دار  خانهکودکان مادران   

در تبیین باالتر بودن شدت نیاز بـه شـهرت          . مادران شاغل است  
دار   تـوان گفـت کـه کودکـان مـادران خانـه            میشدن   و شناخته 

عتبـار،   در جستجوی تشـویق، ا     ،بیشتر از کودکان مادران شاغل    
قدرشناسی یا توجه دیگران هستند و نیاز شدیدی دارندکه با به           

خـود بالیـدن،    های برجسته خود، یـا بـه        نمایش گذاشتن ویژگی  
بـاالبودن شـدت    ). 1943 ،   مـورای (خود را برجسته نشان دهند      

دار در مقایســه بــا  نیــاز بــه فهمیــدن در کودکــان مــادران خانــه 

 دار خانـه ت کـه مـادران     گـر آن اسـ     کودکان مادران شاغل بیان   
 زیـرا بـر     ؛اند  چندان پاسخگوی این نیاز در کودکان خود نبوده       

نیاز بـه فهمیـدن بـه تـالش بـرای           ) جا  همان (مورایپایه تعریف   
استدالل برای افزایش    کسب دانش و خرد، شرکت در بحث و       

واقعیـت، تحلیـل     دانش، کوشش برای هماهنگی بین اندیشـه و       
با توجه به این کـه      .  داللت دارد  آنهاز  گیری ا   رویدادها و نتیجه  

 از نظـر سـن و سـطح    دار خانـه در این پژوهش مادران شـاغل و   
رسد که افزایش نیاز      نظر می   به ،تحصیالت به هم نزدیک بودند    

 دار خانـه شدن و فهمیدن بیانگر آن باشد کـه مـادران    به  شناخته  
 رغم حضور بیشتر در خانه کمتـر کودکانشـان را در بحـث و              به

 کمتــر از مــادران شــاغل از    ودهنــد مــیاســتدالل شــرکت  
 .کنند میدانی ای برجسته کودکانشان قدره ویژگی

ــژوهش خــود نشــان داد کــه   ) 1990(هندرســون  ــز در پ نی
ای شخصی بیشـتر    ه  فرزندان مادران شاغل برای انجام مسئولیت     

ریـزی انجـام     گیرند و برای برنامـه     میید قرار   أیمورد تشویق و ت   
. هـای بیشـتری برخوردارنـد       ظایف خود از انتخاب   تکالیف و و  

افزون بر آن مـادران شـاغل زمـان بیشـتری را بـرای تفریحـات                
 اختصـاص   دار  خانـه سازنده و فکری فرزندانشان نسبت به زنان        

نوجوانان دارای مادران شاغل، در مقایسه با نوجوانان        . دهند  می
ــادران  ــهدارای م ــازگاری دار خان ــمندی، س  ، از احســاس ارزش

ــتری  اجتمـــاعی، احســـاس تعلـــق و ــاعی بیشـ حمایـــت اجتمـ
در  و ترنـد  تر و فعال    مستقل آنهادختران نوجوان    برخوردارند و 

ای پیشــرفت تحصــیلی و هوشــی نمــرات بــاالتری را هــ آزمــون
 1  ).1998هافمن، (آورند  دست می به

ر رشـد   بـ بررسـی اثـر اشـتغال مـادر         در یـک     ،با وجود این  
، اسـپری و لـویس،   1کارلسـون (ود  دار نبـ    معنیعاطفی کودکان   

، بـه فرزنـدان     ای  مادران شاغل دارای فرزنـدان مدرسـه      ). 1378
ایــن فرزنـــدان دارای   دهنـــد و خــود اســتقالل بیشـــتری مــی   

ای برابری نسبت به دو جـنس هسـتند و دختـران زنـان              ه  نگرش
شــاغل، مــادران خــود را بــه عنــوان زنــانی شایســته و کارآمــد، 

 ).جا همان(نند دا میالگوی بزرگسالی خود 
 نفر از نوجوانـان     400های میان     رسی طولی تفاوت  ردر یک ب  

مادران شـاغل و غیرشـاغل کـه از نظـر اقتصـادی،              ساله   15 تا   10
 نـاهمگون   ،والـدی بـودن و ملیـت       والـدی یـا دو      اجتماعی، تک 

بررسـی   ، بیشتر از سه سـال بـود       ان آنها  مدت اشتغال مادر    و بودند
ای رشــد ادراکــی، هــ  شــاخصســنجش ،در آن بررســی. گردیــد

 دختـران مـادران     -1: را نشـان داد   اجتماعی و عاطفی نتـایج زیـر        
_______________________________________ 
1- Carlson 
 



 

ــیلی  ــرفت تحص ــاغل دارای پیش ــه ،ش ــت حرف ــد   موفقی ای و تعه
 دسـت و    هـای تهـی      کودکان خانواده  -2. ی بیشتری هستند  ا  هحرف

 ، از نظر وضعیت ادراکی، عاطفی و      )مادر بدون همسر  (تک والد   
 کودکـان مـادران     -3. ت بـاالتری هسـتند    اجتماعی دارای امتیازا  

ای خواندن زبان و ریاضی امتیازهـای بـاالتری         ه  شاغل در آزمون  
 ). 1998هافمن، (آورند  دست می به

انـد زمـانی کـه مـادران شـاغل هسـتند              ها نشان داده    بررسی
شـوند   مـی تر    پدران در وظایف خانه و مراقبت از کودکان فعال        

ان کنتـرل درونـی بیشـتری       شود که کودک   میو این امر موجب     
دست  ای باالتری بهه ههای رشد هوش نمر پیدا کنند، در آزمون  
ای جنسی دیدگاه قـالبی کمتـری داشـته    ه آورند و درباره نقش   

 نوجوان دختـر    240در پژوهشی بر روی     ). 1376ماسن،  (باشند  
 نفـری دارای مـادران شـاغل و    120و پسر که شـامل دو گـروه       

، مشــخص شــد کــه مکــان کنتــرل در  دار بودنــد مــادران خانــه
نوجوانان مادران شاغل درونی است و اشتغال مادران بر عـزت           

 ). 1381ساختمانی زنوز، (نفس نوجوانان تأثیر مثبت دارد 
جـا کـه متغیرهـایی       آن توان گفت از    میدر پژوهش حاضر    

ا، سـن، نـوع شـغل و میـزان تحصـیالت            هـ   چون سن آزمـودنی   
  و آنهـا وضعیت شـغلی پـدران       و، میزان تحصیالت    آنهامادران  

چنین شمار  فرزندان خانواده در دوگـروه همتاسـازی شـده             هم
دار شدت نیازهای دوگروه کودکـان       بود، بنابراین تفاوت معنی   

 . نسبت دادآنهاتوان به اشتغال مادران  میمورد پژوهش را 
 بـر کودکـان و خـانواده        یاشتغال مادران تأثیر مثبت   که    با آن 

هاستون و آرونسـون،    (ها    سوی دیگر برخی بررسی   دارد، اما از    
نیــز نشــان دادنــد کــه ) 2004؛ ریجســویگ و همکــاران، 2005

 بهداشت روانـی خـانواده را کـاهش         ،اشتغال تمام وقت مادران   
توانـد   مـی هـا  نت  وقت مـادران  نـه      کار پاره  ،با وجود این  . دهد می

 بـا   تعادلی بین پرداختن بـه کـار و خـانواده برقـرار کنـد، بلکـه               
باالبردن روحیه مثبت در مادران باعث افزایش بهزیسـتی افـراد           

شـود بـا شـناور سـاختن         مـی  بنـابراین پیشـنهاد      .شود  خانواده می 
 دادن بخشـی از کارهـای اداری در        ساعات کـار، امکـان انجـام      

 بـه مـادران     ،وقت گیری از قانون کار نیمه      منزل و گسترش بهره   
 .شاغل در این زمینه کمک شود

 پژوهش مقایسـه نیازهـای دختـران و پسـران در دو             در این 
بــودن پــژوهش و شــمار زیــاد متغیرهــا  خــاطر پیچیــده گــروه بــه

 .پذیر نگردید امکان
ها  آزمودنیای بعدی جنسیت ه شود در پژوهش    پیشنهاد می 

 نسبت به   دار  خانهلحاظ گردد و تصور فرزندان مادران شاغل و         
 جنسی مورد آزمـون     های  ی و سنتی بودن یا نبودن نقش      ا  هکلیش

 محــیط زنــدگی، نگــرش خــانواده بــه کودکــان،  وقــرار گیــرد
شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده و شرایط روانـی کودکـان           

 . آزمون با همتاسازی کنترل شوند هنگام پاسخ به 
 

 سپاسگزاری
نیــا کــه  وســیله از آقــای مهنــدس محمدرضــا ســلیمی بــدین

 .شود میسگزاری های پژوهش را پردازش نمودند، سپا داده
 

؛ 30/1/1385 :؛ دریافت نسخه نهـایی    17/7/1384:دریافت مقاله 
 4/2/1385:پذیرش مقاله

 
 نابعم

زمینـه   ).1379(. هیلگـارد، ارنسـت ر     ؛.سریچـارد    اتکینسـون،    ؛.ل ریتـا اتکینسون،  
اکبـر سـیف،      علـی محمـدنقی براهنـی، بهـروز بیرشـک،          :ترجمـه ،  روانشناسی

: تهـران .  و احمـد محـیط  الدین مهدی محی زند،    یاییطریقتی، شهین عل  ... شکرا
 .انتشارات رشد

 .ای فرافکن شخصیته کاربرد بالینی و تشخیصی آزمون   ). 1382(بهرامی، هـادی    
 .  انتشارات آرمان:تهران

ای هـ   بررسی ساز و کارهای مناسـب در ایجـاد فرصـت          ). 1380(عصمتدانش،  
ژوهشـی دانشـگاه شـهید      معاونـت پ  : تهـران . اشتغال زنان در بخشهای دولتـی     

 .بهشتی و مرکز امور زنان ریاست جمهوری

. انـدازهای مختلـف     از چشـم   آنهااشتغال زنان و مسائل     ). 1382(عصمت  دانش،  
 . انتشارات دریای اندیشه: تهران

بررسی و مقایسه اشتغال و عدم اشتغال مادران بـر         ). 1381 (زهراساختمانی زنوز،   
نامه   پایان. سال 8-12 دختر و پسر سنین      عزت نفس و منبع کنترل نوجوانان     
 . دانشگاه آزاد کرج. کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

بــازده آمــوزش زنــان، نقــش آمــوزش زنــان در توســعه ). 1376 (دوانشــولتز، 
 انتشــارات روشــنگران و: تهــران. غالمرضــا آزاد ارمکــی: ترجمــه .اقتصــادی

 . مطالعات زنان
ــ). 1378(وان شــولتز، د یوســف کریمــی، فرهــاد : ترجمــه. ی شخصــیتاهــ هنظری

جمهری، سـیامک نقشـبندی، بهـزاد گـودرزی، هـادی بحیرانـی و محمدرضـا               
 .  نشر ارسباران: تهران. نیکخو
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