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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه سالمت عمومی ،خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی دانشجویان
دختر و پسر دارای مادر شاغل و غیرشاغل در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد .در این
پژوهش از طرح علی -مقایسهای از نوع پس رویدادی استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه دانشجویان دارای مادر شاغل و غیرشاغل دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به
تحصیل در سال تحصیلی  1371 -79بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند
مرحلهای ،نمونهای با 04دانشجوی دختر و  04دانشجوی پسر دارای مادر شاغل و به همین تعداد
دانشجوی دختر و پسر دارای مادر غیرشاغل به صورت تصادفی انتخاب شدند .به منظور جمعآوری
داده ها از پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلیر ،پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز و
پرسشنامه شایستگی اجتماعی فلنر و فیلیپس استفاده شد .دادهها با روش تحلیل واریانس چند
متغیری و تحلیل واریانس یکراهه با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20تحلیل شدند .نتایج
نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر دارای مادر شاغل و غیرشاغل از لحاظ سالمت عمومی،
خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد .در نتیجه چون اشتغال مادران
با سایر متغیرهای اجتماعی -اقتصادی نظیر جنس ،سن ،طبقه ،نوع شغل مادر (خدماتی ،فرهنگی
و کارمند) و میزان رضایت یا تنش شغلی همراه است ،میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد،
بنابراین به تنهایی شاغل و غیرشاغل بودن مادر نمیتواند تفاوت بین دو گروه را توجیه کند.
کلمات کلیدی :سالمت عمومی ،خودکارآمدی ،شایستگی اجتماعی ،اشتغال مادر
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پیشگفتار
اساسیترین نهادهای اجتماعی ،خانواده میباشد که فرد در آن پا به عرصه وجود میگذارد.
مدیریت خانه و خانواده ،نگهداری و تربیت فرزند و ایجاد محیط عاطفی گرم در خانواده از وظایف
زن محسوب میشود ( .)Ajdam Roshan, 2016مادران بهعنوان نخستین فرد خانواده با اشتغال به
کار با تغییراتی در سازمان خانه و خانواده روبهرو میشوند .خانواده نخستین پایگاهی است که
پیوند بین فرزند و محیط اطراف او را به وجود میآورد ( .)Ahmadi & Rosta, 2011برخی از
پژوهشگران معتقدند اشتغال زنان موجب اختالل در تدوین شدلگیری دلبستگی فرزند نسبت به
مادر می شود چرا که مراقبت فرزند از حالت انفرادی به حالت گروهی در میآید و سپس دلبستگی
فرزند نسبت به مادر از حالت طبیعی خارج میگردد (.)O’Reilly, 2012
از جمله معایب اشتغال تمام وقت مادران ،کاهش بهداشت روانی خانواده است ( ‚Rijswijk
Bekker‚ Rutte‚ & Croon, 2004؛  .)Huston & Aronson, 2005به عالوه فرزندان مادران شاغل در
مقایسه با مادران غیرشاغل  22درصد فشار روانی بیشتری را تحمل میکنند ( .)Carvel, 2001شاغل
بودن مادر بر رشد شناختی و رفتاری فرزندان تأثیر منفی داشته و این تأثیرات میتواند تا سالهای
بزرگسالی ادامه یابد بهویژه اگر در سالهای اولیه زندگی و شغل مادر تمام وقت باشد ( ‚Wen-Jui
 .)Jane‚ & Jeanne, 2001در بررسی مقایسه مشدالت رفتاری بین کودکان پیشدبستانی دارای
مادران شاغل و غیرشاغل مشخص شد که کودکان پیشدبستانی دارای مادر شاغل مشدالت رفتاری
بیشتر داشتند از آنهایی که مادران غیرشاغل داشتند ( .)Alexander & Shetty, 2014کودکان
مادران شاغل در مقایسه با کودکان مادران غیرشاغل عواطف مثبت کمتری دارند ،رفتار آنها پیچیده
و نابهنجارتر است و با مادران خود توافق کمتری دارند .همچنین ،این فرزندان موفقیت کمتری در
اصالح روابط مختل شده و آسیبدیده خود با دوستانشان دارند ( Dunifon‚ Kalil‚ Cros‚ & Su,
 .)2013فرزندان مادران شاغل نظم و انضباط کمتر ،پشتیبانی کمتر و پرخاشگری بیشتری را تجربه
میکنند ( .)Omaguchi & Milkie, 2006از سوی دیگر ( Reynolds et al. )2000اشتغال مادران را
ارائه خدمات بیشتر برای فرزندان خود بهویژه در زمینه مراقبتهای بهداشتی ،تغذیه و فرصتهای
آموزشی میداند ( cited in Rezaei Jamalooi, Abolghasemi, Abdolmohammadi, Pourkarte,
 Essortment )2002( .)Moradi, 2013معتقد است فرزندان مادران شاغل نمرات هوش باالتر و
پیشرفت تحصیلی بیشتری در دبیرستان دارند و احساس فشار روانی کمتری میکنند .به عالوه
فرزندان مادران شاغل در مقایسه با فرزندان مادران خانهدار ،اغلب از سازگاری شخصیتی و اجتماعی
بهتری بهرهمند بودند ( .)Hoffman, 1989مدت زمانی که مادر با فرزند سپری میکند ،عاملی
تعیینکننده برای ایجاد روابط قوی مادر -فرزند نیست ،بلده مسأله مهم در این زمینه کیفیت این
تعامل است .تجزیه و تحلیل فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل تفاوت قابل توجهی در خودآگاهی،
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همدلی ،خودانگیختگی ،ثبات عاطفی ،مدیریت روابط ،صداقت و رفتار دوستانه را نشان میدهد
(.)Khan & Hasssan, 2012
سالمت عمومی بهعنوان یدی از مقولههای مهم در مباحث روانشناسی و روانپزشدی است.
( World Health Organization)2014در تعریف از سالمت عمومی تأکید میکند که داشتن سالمت
عمومی منحصر به فقدان اختالالت روانی نبوده ،بلده وضعیتی از بهزیستی و رفاه است که بر اساس
آن فرد بتواند تواناییها و استعداد خود را محقق ساخته ،قابلیت سازگاری با فشارهای طبیعی زندگی
روزمره را دارا بوده و با فعالیتهای سودمند و مفید ،توانایی تأثیر در جامعه خود را داشته باشد .از
نظر ( Freud )1993فردی سالم محسوب میشود که میان سه بخش (نهاد ،من یا خود و فرامن یا
فراخود) تعادل برقرار کرده باشد و بتواند با در نظر گرفتن ویژگیهای خود ،با خصوصیات جامعه نیز
هماهنگی و سازگاری یابد .همچنین ،ویژگی انسان سالم خودآگاهی است ،یعنی هر آنچه ممدن است
در ناخودآگاه موجب مشدل شود باید خودآگاه شود ( Schultz & Schultz, 2013 translated by
 .)Seyyed Mohammadi, 2014به نظر آدلر فرد دارای سالمت عمومی ،روابط خانوادگی صمیمی و
مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و گروههای اجتماعی به درستی میشناسد .همچنین فرد
سالم در زندگی هدفمند و غایتمدار است و اعمال او مبتنی بر تعقیب این اهداف است ( Ganji,
 .)2017از جمله عوامل مؤثر بر سالمت عمومی میتوان به محرومیتهای جسمی ،عوامل روانی-
اجتماعی ،الگوهای بد خانوادگی ،ساختار خانوادگی ناسازگار ،فشارهای ناشی از زندگی جدید صنعتی
و عوامل اجتماعی -فرهنگی اشاره کرد (.)Chaohang, 1991, cited in Taheri & Taher, 2016
از سوی دیگر عوامل متعددی ممدن است در سالمت عمومی تأثیر داشته باشند .یدی از این
عوامل باورهای خودکارآمدی است ( .)Bandura, 1993امروزه باورهای خودکارآمدی بهعنوان یدی
از مهمترین و اصلیترین عوامل در تبیین رفتارهای انسانی محسوب میشود (.)Pajares, 2002
نظریه اجتماعی -شناختی عنوان میکند ،اگر چه بین عوامل فردی ،محیطی و رفتار تعامل وجود
دارد ،هر یک از این اجزا در یک زمان معین میتواند از اجزای دیگر تأثیرگذارتر باشد .در واقع،
مطالعات زیادی نشان دادهاند رفتار افراد بیشتر به وسیله باورهایشان هدایت میشود ( Hergenhan
 .)& Olson, 2009, translated by Seyyed Mohammadi, 2017بررسیها نشان دادند که زنانی
که خودکارآمدی زیادی دارند ،خودکارآمدی را در فرزندانشان تشویق میکنند .از این گذشته
زنانی که معتقدند والدین خوبی هستند ،کمتر از زنانی که خودکارآمدی پایینی دارند ،دچار
ناامیدی و فشار هیجانی میشوند ( Schultz & Schultz, 2013 translated by Seyyed
 .)Mohammadi, 2014از جمله عوامل مؤثر بر خودکارآمدی نقش خانواده در شدلگیری
خودکارآمدی ،نقش همساالن در شدلگیری خودکارآمدی ،نقش مدرسه در شدلگیری
خودکارآمدی و جنسیت و خودکارآمدی میباشد.
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یدی دیگر از متغیرها مورد بررسی شایستگی اجتماعی است .شایستگی اجتماعی مجموعهای
از مهارت های شناختی ،رفتاری ،هیجانی و انگیزشی است که افراد برای سازگاری روانی -اجتماعی
موفق ،به آنها نیاز دارند ( .)Malti & Perren, 2011شایستگی اجتماعی مشتمل بر چهار بعد
تواناییها و مهارتهای شناختی ،مهارتهای رفتاری ،شایستگی هیجانی ،و آمایههای انگیزشی و
انتظاری ( )Felner‚ Lease‚ & Phlilps, 1990میباشد .بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی ،فرزند
با مشاهده والدین خود میآموزد که یدی از راههای به دست آوردن آنچه از زندگی میخواهد،
کسب دانش و توسعه مهارتها است .بنابراین ،ممدن است افرادی را سرمشق خود قرار دهند که
والدینش تحسین میکنند .بر اساس این دیدگاه ،الگوسازی و تقلید از فرآیندهایی است که افراد به
وسیله آن از آنچه از زندگی میخواهند ،اطمینان حاصل میکنند ( Franken, 1998, cited in
Harter )1982, cited in Kiani, Maktabi, Behroozi, & Marvoti, 2015( .)Allameh, 2016
معتقد است که سازه شایستگی ،مانند عزت نفس و ادراک کنترل ،برای فرد پیامدهای انگیزشی
مهمی دارد .شایستگی اجتماعی بهعنوان یدی از بهترین پیشبینیکنندههای موفقیت تحصیلی و
اجتماعی و عملدرد مطلوب فعلی و آینده در نظر گرفته میشود ( & Rantanen, Eriksson,
 .)Nieminen, 2012پژوهشهای مختلف نشان میدهد که دخترها سازگاری نسبتاً آسانتری در
نوجوانی اولیه دارند ،اما در نوجوانی میانه از لحاظ عزت نفس و توانایی اجتماعی افت پیدا میکنند.
در مقابل ،پسرها مشدالت بیشتر و شایستگی اجتماعی کمتری در نوجوانی اولیه دارند و در نوجوانی
میانه مشدالت کمتر و شایستگی اجتماعی بهتری دارند (.)Clikeman-Semrud, 2007
( Mashhadi )2006در پژوهش خود نشان داد که دانشآموزانهای (پسر و دختر) که دارای مادر
شاغل بودند نمرات اضطراب آشدار و پنهان باالتری نسبت به گروه دانشآموزان دارای مادر غیرشاغل
کسب کردند Alipour, Sayadi, & Haqiqi )2016( .نتایج حاکی از آن است اشتغال مادران در
سطح اضطراب کودکان نقش دارد .بر این اساس بین جنسیت (پسر و دختر) با نمره فوبیهای
خاص رابطه معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر در نمرههای باالتر فوبیهای خاص با جنسیت
دختران و در نمرههای پایینتر با جنسیت پسران رابطه وجود داردConnolly & )2007( .
 Bernsteinنشان دادند دخترها بیشتر از پسرها به اختااللت اضطرابی دچار میشوند)2014( .
 i, & MohammadMaleki, Lotfiنشان دادند که فرزندان مادران غیرشاغل در مقایسه با مادران شاغل
از سالمت عمومی و سازگاری اجتماعی باالتری برخوردار بودندSalari, Mahdiifer, & )2016( .
 Mirshafiyiدر مورد خودکارآمدی ،عزت نفس و مسئولیتپذیری فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل به
این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی ،عزت نفس و مسئولیتپذیری در فرزندان مادران شاغل باالتر از
فرزندان مادران غیرشاغل بود.
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( Asadpour Kirkuki, Shahsavari, Boroujerdi, & Sajidinia )2017نشان دادند در بین
اعضای خانوادههای زنان شاغل و غیرشاغل از نظر عالیم اضطرابی و کارکرد اجتماعی تفاوت
معنیداری وجود دارد .بر این اساس ابعاد سالمت عمومی در خانوادههایی که زنان آن شاغل
نیستند نسبت به خانوادههای شاغل ،به میزان قابل توجهی باالتر استKarimi & )2013( .
 Vahediفرزندان مادران غیرشاغل از وضعیت سالمت روانشناختی بهتری در مقایسه با فرزندان
مادران شاغل برخوردارند Ahmad Khan & Ahmad shah )2015( .در پژوهشی نشان دادند که
فرزندان مادران غیرشاغل از نظر بلوغ عاطفی بالغتر از فرزندان مادران شاغل هستند .دختران به شاغل
بودن مادرنشان دید مثبتتری دارند سازشیافتگی بیشتری نسبت به این موضوع نشان میدهند
(.)Fadakar, Mahmoudpour, BorjAli, Yazdanpanah, 2015
با توجه به پیشینه پژوهش در برخی تحقیقات نشان داده شده است که اشتغال مادر دارای
اثرات مثبتی بر ویژگی های فرزندان است و در برخی دیگر بیان شده است که نه تنها اشتغال مادر
بر ویژگی ها و خصوصیات فرزندان تأثیر ندارد ،بلده دارای اثر عدس است .چنین تناقضاتی در
پیشینه پژوهش ،به عالوه نبود پژوهشی در خصوص شایستگی اجتماعی فرزندان دارای مادر شاغل
و غیرشاغل باعث انجام این پژوهش شد .لذا هدف پژوهش حاضر ،مقایسه سالمت عمومی،
خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دارای مادر شاغل و غیرشاغل در
دانشگاه شهید چمران اهواز میباشد .امروزه در ایران نیز روز به روز بر تعداد مادران شاغل
تماموقت که ساعات طوالنی در روز جدا از فرزند خود به سر میبرند افزوده میشود .بنابراین ،با
توجه به اهمیت دوره مهم دانشجویی و شناخت هر چه بیشتر عوامل کلیدی و رشد ،خودباوری و
توانمندی دانشجویان ،ضرورت دارد مقایسههایی در خصوص فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل از
نظر روانی و اجتماعی انجام گیرد تا در تصمیمگیری مسئوالن یاریرسان باشد .بر این اساس در
پژوهش حاضر این سؤال مطرح است که آیا بین سالمت عمومی ،خودکارآمدی و شایستگی
اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دارای مادر شاغل و غیرشاغل دانشگاه شهید چمران اهواز تفاوت
وجود دارد؟
روش پژوهش
جامعه آماری نمونه و روش نمونهگیری
در پژوهش حاضر از طرح علی -مقایسهای از نوع پس رویدادی استفاده شد .جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه دانشجویان دارای مادر شاغل و غیرشاغل دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به
تحصیل در سال تحصیلی  1371 -79بودند .روش نمونهگیری به صورت تصادفی چند مرحلهای بود .به
این صورت که از کل دانشددههای دانشگاه شهید چمران اهواز  0دانشدده ،از هر دانشدده  2گروه و از
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هر گروه  2کالس به صورت تصادفی انتخاب شد ،سپس از هر کالس  1تا  0دانشجوی دختر و  1تا 0
دانشجوی پسر دارای مادر شاغل و به همین تعداد دانشجوی دختر و پسر دارای مادر غیرشاغل به
صورت تصادفی انتخاب شد .در نهایت سعی شد نمونهای با  04دانشجوی دختر و  04دانشجوی پسر
دارای مادر شاغل و به همین تعداد دانشجوی دختر و پسر دارای مادر غیرشاغل به صورت تصادفی
انتخاب شود.
ابزار پژوهش
پرسشنامه سالمت عمومی :1این پرسشنامه توسط ( Goldberg & Hillier )1979ساخته شده است.
در این پژوهش از فرم  22سؤالی استفاده شده است .نمرهگذاری آزمون بر اساس لیدرت ( )4-3بوده که
در آن برای هر فرد پنج نمره به دست میآید ،که چهار نمره فرعی به مقیاسهای فرعی و یک نمره به
کل مواد پرسشنامه مربوط میشود .در نتیجه نمره کل یک فرد ،از صفر تا  20و نمره هر خردهمقیاس
از صفر تا  21متغیر خواهد بود .نمره بیشتر در هر مقیاس ،نشانگر وضعیت نامطلوب آزمودنی میباشد.
( Palahang, Nasr, Brahani, & Shahmohammadi )1996ضریب آلفای کرونباخ را برای این
پرسشنامه  4/71گزارش نمودند Taghavi )2008( .برای مطالعه روایی پرسشنامه سالمت عمومی از سه
روش روایی همزمان ،همبستگی خردهمقیاسهای این پرسشنامه با نمره کل و تحلیل عوامل استفاده
کرد که بهترتیب  4/55و همبستگی خردهمقیاسها بین  4/92تا  4/29متغیر بود .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ پایایی کل مقیاس  4/21و برای خردهمقیاسهای عالئم جسمانی ،اضطراب،
اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی بهترتیب برابر با  4/50 ،4/93 ،4/93و  4/21به دست آمد.
مقیاس خودکارآمدی عمومی :2این مقیاس توسط ( Adams & Sherer )1983ساخته شده و دارای
 19ماده میباشد .نمرهگذاری این مقیاس بر اساس پنج رتبهای لیدرت تنظیم شده است ( cited in
 Adams & Sherer )1983( .)Keramati, 2001و ( Keramati )2001بهترتیب آلفای کرونباخ برای این
پرسشنامه را  4/21و  4/21گزارش کردند Pirahsinlou )2014( .برای بهدست آوردن روایی سازه
آزمون ،همبستگی آن را با مقیاس عزت نفس برابر  4/11گزارش داده است .وی پایایی آزمون
خودکارآمدی را در دانشآموزان سال سوم دبیرستان با روش آلفای کرونباخ  4/24گزارش نمود .در
پژوهش حاضر از طریق روش آلفای کرونباخ پایایی  ،4/20به دست آمد.
مقیاس شایستگی اجتماعی :3این مقیاس توسط Felner & Phillips (1990, cited in Afroz,
 )Ghasemzadeh, Taziki& Delgoshad, 2014ساخته شده و شامل  09ماده بوده که چهار بعد:
)1 General Health Questionaire (GHQ
)2 General Self-Efficacy Scale (GSES
)3 Scale Social Competence (SSC
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تواناییها و مهارتهای شناختی ،مهارتهای رفتاری ،شایستگی هیجانی ،آمایههای انگیزشی و انتظاری،
را میسنجد و به صورت یک طیف  9درجهای از نوع لیدرت (از کامالً مخالفم =  1تا کامالً موافقم= )9
میباشد .در پژوهش ( Abolghasemi, Rezaee, Narimani, & Zahed Babolan )2011ضرایب پایایی
مقیاس شایستگی اجتماعی از طریق روشهای آلفای کرونباخ  4/22گزارش شده است)2012( .
 Yarahmadyianدر پژوهش خود ضریب پایایی کل این مقیاس را از طریق روش آلفای کرونباخ 4/74
به دست آورد .روایی سازه این مقیاس به وسیله تحلیل عاملی  4/23به دست آمد که حاکی از روایی
باالی آزمون میباشد ( .)Abolghasemi et al., 2011در پژوهش حاضر از طریق روش آلفای کرونباخ
پایایی کل مقیاس  4/29و برای خردهمقیاسهای مهارتهای شناختی ،مهارتهای رفتاری ،مهارتهای
هیجانی و عامل آمایههای انگیزشی و انتظاری بهترتیب برابر با 4/37 ،4/29 ،4/00و  4/01به دست آمد.
به منظور تحلیل دادههای گردآوریشده از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی واریانس
چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یکراهه (آنوا) استفاده شد .سطح اطمینان برای آزمون فرضیهها
برابر  4/75در نظر گرفت شد .دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )20تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها
نتایج جدول  1میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان دختر و پسر در سالمت روان و ابعاد آن،
خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی و ابعاد آن را به تفدیک اشتغال مادر نشان میدهد.
جدول  -9میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان (پسر و دختر) ،در سالمت روان و ابعاد آن،
خودکارآمدی و شایستگي اجتماعي و ابعاد آن به تفکیک اشتغال مادر
متغیر

سالمت
عمومی

جنسیت

غیرشاغل

شاغل
M

SD

M

پسر
دختر

25/21
25/25

14/29
14/11

22/17
21/51

پسر
دختر

57
57/09

11/50
33

14/24
52

SD

ابعاد
متغیرها

جنسیت

عالیم
جسمانی

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

M
5/24
5/79
9/19
1/12
10/94

SD
3/33
3/29
3/11
3/11
3/39

M
5/21
1/95
5/71
9/95
10/75

SD
3/39
3
3/31
0/03
2/12

دختر

15/22

2/05

15/93

2/31

پسر
دختر

5
0/25

0/30
0

0
0/29

3/11
0/03

اضطراب

2/12
 11/13اختالل در
کارکرد
اجتماعی
افسردگی

خودکارآمدی
شایستگی

شاغل

غیرشاغل

14
2/37
مهارتهای

پسر

10/51

3/02

15/22

3/21
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اجتماعی
پسر
دختر

شناختی
مهارتهای
 33/22 237/02 30/57 222رفتاری
 21/02 231/20 37 233/35مهارتهای
هیجانی
آمایههای
انگیزشی و
انتظاری

دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

3/30
15
3/12 11/54
29/29 191
29 117/31
21/25 192 23/09 193/24
3/35
15
3/25 10/31
3/25 10/30 3/04 13/59
1
32/51 1/75 27/92

دختر

5/09

27/09

1/34

27/74

همانطور که جدول  1نشان میدهد میانگین متغیر سالمت عمومی بهترتیب در دانشجویان پسر
دارای مادر شاغل و غیرشاغل و در دانشجویان دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل ،22/17 ،25/15
 25/25و  21/51میباشد .همچنین میانگین متغیر خودکارآمدی بهترتیب در دانشجویان پسر دارای
مادر شاغل و غیرشاغل و در دانشجویان دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل  14/24 ،57 /09 ،57و 52
میباشد .میانگین متغیر شایستگی اجتماعی خودکارآمدی بهترتیب در دانشجویان پسر دارای مادر
شاغل و غیرشاغل و در دانشجویان دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل  237/02 ،233 ،/35 ،222و
 231/20میباشد .به منظور برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون لوین
در جدول  2گزارش شده است.
جدول  -1نتایج آزمون لوین برای در سالمت روان و ابعاد آن ،خودکارآمدی و شایستگي
اجتماعي و ابعاد آن در دانشجویان (پسر و دختر) دارای مادر شاغل و غیرشاغل
متغیر
سالمت عمومی
عالیم جسمانی
اضطراب
افسردگی
اختالل در کارکرد اجتماعی
خودکارآمدی
شایستگی اجتماعی
مهارتهای شناختی
مهارتهای رفتاری
مهارتهای هیجانی
آمایههای انگیزشی

F
4/440
4/474
4/494
4/391
4/301
4/134
4/121
4/311
1/401
4/052
4/047

df1
1
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3

df2
152
151
151
151
151
152
152
151
151
151
151

سطح معنيداری
4/707
4/715
4/310
4/991
4/212
4/027
4/011
4/210
4/390
4/912
4/909
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همانطور که جدول  2نشان میدهد آزمون لوین برای سالمت عمومی ( p = 4/707و ،)F = 4/440
خودکارآمدی ( p = 4/027و  )F = 4/134و شایستگی اجتماعی ( p = 4/011و  )F = 4/011معنیدار
نیست .همچنین نتایج حاصل از آزمون لوین برای عالیم جسمانی ( F=4/474و  ،)p =4/715اضطراب
( F=4/494و  ،)p=4/310اختالل در کارکرد اجتماعی ( F=4/301و  ،)p=4/212افسردگی ( F =4/391و
 ،) p=4/991مهارتهای شناختی ( F =4/311و  ،)p=4/210مهارتهای رفتاری ( F=1/401و ،)p=4/390
مهارتهای هیجانی ( F=4/052و  )p=4/912و آمایههای انگیزشی ( F =4/047و  )p=4/909در
دانشجویان معنیدار نیست و این نتیجه نشان میدهد که واریانس دو گروه در متغیرهای پژوهش برابر
است .پس از بررسی مفروضهها و حصول اطمینان الزم ،از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا)
استفاده شد .نتایج آزمون مانووا در جدول  3گزارش شده است.
جدول  -9نتایج حاصل از تحلیل مانوا بروی متغیرهای پژوهش در دانشجویان (پسر و دختر) دارای مادر
شاغل و غیرشاغل
متغیر

اشتغال

جنسیت

تعامل اشتغال ×
جنسیت

سطح

نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

اثر پیالیی
المبدای ویلدز
اثر هتلینگ
بزرگترین
ریشهروی
اثر پیالیی
المبدای ویلدز
اثر هتلینگ
بزرگترین
ریشهروی
اثر پیالیی
المبدای ویلدز
اثر هتلینگ
بزرگترین
ریشهروی

4/449
4/773
4/449

4/354
4/354
4/354

3
3
3

150
150
150

4/927
4/927
4/927

4/449

4/354

3

150

4/927

4/414
4/774
4/414

4/540
4/540
4/540

3
3
3

150
150
150

4/124
4/124
4/124

4/414

4/540

3

150

4/124

4/419
4/723
4/419

4/272
4/272
4/272

3
3
3

150
150
150

4/009
4/009
4/009

4/419

4/272

3

150

4/009

معنيداری
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نتایج جدول  3نشان میدهند که در سطح  4/45رابطه ترکیب خطی متغیرهای وابسته با متغیر
مستقل معنیدار نیست .از آنجایی که این آزمونها محافظه کارانه هستند ،برای بررسی بیشتر از
آزمون تحلیل واریانس یک راهه (آنووا) استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه در
جدول  0نشان داده شده است.
جدول  -4نتایج آزمون واریانس یک راهه برای سه متغیر پژوهش در دانشجویان (پسر و دختر)
متغیرها

میانگین مجذورات درجه آزادی

32/425
سالمت عمومی
142/044
خودکارآمدی
اشتغال
شایستگی اجتماعی 4/441
295/225
سالمت عمومی
794/225
خودکارآمدی
جنسیت
شایستگی اجتماعی 50/451
141/052
سالمت عمومی
تعامل اشتغال ×
700/797
خودکارآمدی
جنسیت
شایستگی اجتماعی 73/211

1
1
1
1
1
1
1
1
1

F

4/359
4/100
4/444
1/252
4/432
4/011
2/527
4/429
4/591

سطح
معنيداری

4/551
4/020
4/773
4/215
4/259
4/524
4/114
4/313
4/007

مندرجات جدول  0نشان میدهد نتایج حاصل از مقایسه دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و
غیرشاغل ( F = 2/527و  ،)p =4/114مقایسه دانشجویان مادر شاغل و غیرشاغل ( F = 4/359و 4/551
=  )pو مقایسه دانشجویان دختر و پسر ( F = 1/252و  )p = 4/215از لحاظ سالمت عمومی تفاوت
معنیداری وجود ندارد .به عالوه ،نتایج حاصل از مقایسه دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و
غیرشاغل ( F = 4/429و  ،)p =4/4313مقایسه دانشجویان مادر شاغل و غیرشاغل ( F = 4/100و
 )p =4/020و مقایسه دختر و پسر ( F = 4/432و  )p =4/259از نظر خودکارآمدی تفاوت معنیداری
وجود ندارد .همچنین ،از لحاظ شایستگی اجتماعی ،بین دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و
غیرشاغل ( F = 4/444و  )p =4/773و بین دانشجویان دختر و پسر ( F = 4/011و  )p =4/524تفاوت
معنیداری وجود ندارد.
برای مقایسه دانشجویان پسر و دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل در ابعاد سالمت عمومی از
تحلیل مانوا و سپس آنوا استفاده شد ،که نتایج بهترتیب در جدولهای  5و  1گزارش شده است.
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جدول  -2نتایج حاصل از تحلیل مانوا بر روی ابعاد سالمت عمومي در دانشجویان (پسر و دختر) دارای
مادرشاغل و غیرشاغل
متغیر

اشتغال

جنسیت

تعامل اشتغال ×
جنسیت

نام آزمون

مقدار

F

اثر پیالیی
المبدای ویلدز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی
اثر پیالیی
المبدای ویلدز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی
اثر پیالیی
المبدای ویلدز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی

4/414
4/774
4/414
4/414
4/451
4/707
4/450
4/450
4/401
4/757
4/403
4/403

4/390
4/390
4/390
4/390
24/490
24/490
24/490
24/490
1/155
1/155
1/155
1/155

 dfفرضیه  dfخطا
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

سطح معنيداری
4/229
4/229
4/229
4/229
4/429
4/429
4/429
4/429
4/113
4/113
4/113
4/113

جدول  -6نتایج آزمون واریانس یک راهه برای ابعاد سالمت عمومي در دانشجویان دارای مادر شاغل و
غیرشاغل
خردهمقیاسهای سالمت عمومي

میانگین مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معنيداری

عالیم جسمانی
اضطراب
اشتغال
اختالل در کارکرد اجتماعی
افسردگی
عالیم جسمانی
اضطراب
جنسیت
اختالل در کارکرد اجتماعی
افسردگی
عالیم جسمانی
اضطراب
تعامل اشتغال ×
جنسیت اختالل در کارکرد اجتماعی
افسردگی

4/044
3/425
4/451
11/551
31/144
7/425
01/441
1/451
29/225
73/425
4/451
4/151

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4/430
4/211
4/442
4/195
4/140
4/127
5/079
4/412
4/301
1/097
4/442
4/009

4/253
4/190
4/731
4/013
4/424
4/027
4/424
4/240
4/122
4/412
4/731
4/545

نتایج جدول  5نشان میدهند که در سطح  4/45رابطه ترکیب خطی متغیرهای وابسته با متغیر
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نتایج جدول  1نشان میدهد خردهمقیاس اختالل در کارکرد اجتماعی بین پسران و دختران
تفاوت معنیداری وجود دارد ( p = 4/424و  .)F = 5/079با توجه به نتایج جدول 1میانگین نمره
اختالل در کارکرد اجتماعی پسران در مقایسه با نمره میانگین اختالل در کارکرد اجتماعی
دختران پایین تر است .در نتیجه پسران از نظر اختالل در کارکرد اجتماعی وضعیت مطلوبتری
دارند .همچنین بین دانشجویان پسر و دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل از لحاظ اضطراب نیز
تفاوت معنیدار است ( p = 4/412و  .)F = 4/097میانگین نمره اضطراب پسران دارای مادر
غیرشاغل ( )5/71در مقایسه با نمره میانگین اضطراب پسران مادر شاغل ( ،)9/19دختران دارای
مادر شاغل ( )1/12و غیرشاغل ( )9/95پایینتر بود (جدول  .)1در نتیجه پسران دارای مادر
غیرشاغل از نظر اضطراب وضعیت مطلوبتری دارند .برای مقایسه دانشجویان پسر و دختر مادر
شاغل و غیر از نظر ابعاد شایستگی اجتماعی از تحلیل مانوا و سپس آنوا استفاده شد .نتایج حاصل
در جدولهای  9و  2گزارش شده است.
جدول  -2نتایج حاصل از تحلیل مانوا بروی ابعاد شایستگي اجتماعي در دانشجویان پسر و دختر
دارای مادر شاغل و غیرشاغل
متغیر

اشتغال

جنسیت

تعامل اشتغال ×
جنسیت

نام آزمون

مقدار

4/421
اثر پیالیی
4/790
المبدای ویلدز
4/429
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی 4/429
4/409
اثر پیالیی
4/753
المبدای ویلدز
4/407
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی 4/407
4/405
اثر پیالیی
4/755
المبدای ویلدز
4/409
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشهروی 4/409

F

1/404
1/404
1/404
1/404
1/291
1/291
1/291
1/291
1/974
1/974
1/974
1/974

 dfفرضیه  dfخطا سطح معنيداری
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

4/322
4/322
4/322
4/322
4/112
4/112
4/112
4/112
4/130
4/130
4/130
4/130
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جدول  -8نتایج آزمون واریانس یک راهه برای ابعاد شایستگي اجتماعي در دانشجویان دارای
مادر شاغل و غیرشاغل
خردهمقیاسهای شایستگي اجتماعي

اشتغال

جنسیت

تعامل اشتغال ×
جنسیت

مهارتهای شناختی
مهارتهای رفتاری
مهارتهای هیجانی
آمایههای انگیزشی و
انتظاری
مهارتهای شناختی
مهارتهای رفتاری
مهارتهای هیجانی
آمایههای انگیزشی و
انتظاری
مهارتهای شناختی
مهارتهای رفتاری
مهارتهای هیجانی
آمایههای انگیزشی و
انتظاری

میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

F

سطح
معنيداری

4/951
151/425
22/544

1
1
1

4/417
4/252
1/940

4/970
4/112
4/170

99/441

1

1/779

4/114

15/441
25/144
11/744

1
1
1

1/311
4/402
1/224

4/205
4/239
4/214

79/151

1

2/533

4/110

13/951
271/144
4/744

1
1
1

5/921
4/022
4/412

4/419
4/027
4/970

03/451

1

4/119

4/272

نتایج جدول  9نشان میدهند که در سطح  4/45رابطه ترکیب خطی متغیرهای وابسته با
متغیر مستقل معنیدار نیست .به عالوه با توجه به نتایج جدول  2در خردهمقیاس مهارتهای
شناختی بین دانشجویان پسر و دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل تفاوت معنیداری وجود دارد
( p = 4/419و  .)F = 5/921از این گذشته میانگین نمره مهارتهای شناختی دختران دارای مادر
شاغل ( )11/54در مقایسه با میانگین مهارتهای شناختی دختران مادر غیرشاغل ( ،)15پسران
دارای مادر شاغل ( )10/51و غیرشاغل ( )15/22باالتر بود (جدول  .)1در نتیجه دختران دارای
مادر شاغل از نظر مهارتهای شناختی وضعیت مطلوبتری دارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و غیرشاغل از لحاظ
سالمت عمومی ،خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی در دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
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نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد بین دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و غیرشاغل ،بین
دانشجویان مادر شاغل و غیرشاغل و بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ سالمت عمومی،
خودکارآمدی و شایستگی اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر در
خصوص عدم تفاوت بین سالمت عمومی دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و غیر شاغل با نتایج
پژوهشهای ()2014( ،Alexander & Shetty )2014( ،Ahmad Khan & Ahmad shah )2015
 Agarwal & Alex )2017( ،Ranjan ،Salari et al. )2016( ،Maleki et al.,ناهمخوان و با پژوهش
( Kee Jiar & Sieak Ling )2012همخوان بوده است .در خصوص این ناهمخوانی میتوان به چند
ندته اشاره کرد -1 :احتمال دارد که عوامل واسطهای و میانجیگیری در این خصوص نقش داشته
باشند (همانند کیفیت و چگونگی تعامل مادر و فرزند ،ویژگیهای شخصیتی مادران ،ویژگی شخصیتی
و خصوصیات پدر و  -2 ،)...شرایط اجتماعی و الگوهای نقش جنسیتی (همانند ارائه خدمات بیشتر
مادران شاغل و فراهم آوردن امدانات بیشتر برای فرزندان آنها) -3 ،نوع اشتغال و ساعات اشتغال مادر.
بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که عامل اشتغال مادر در میان
بسیاری از عوام تأثیرگذار بر سالمت عمومی فرزند مخدوش شده است.
بهعالوه در مقایسه دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و غیرشاغل از نظر ابعاد سالمت عمومی
نیز تنها در خردهمقیاسهای اضطراب بین دانشجویان پسر و دختر دارای مادر شاغل و غیرشاغل
تفاوت معنیداری وجود داشت .بر این اساس در پژوهش حاضر میانگین نمره اضطراب پسران دارای
مادر غیرشاغل از میانگین اضطراب پسران مادر شاغل ،دختران دارای مادر شاغل و دختران دارای
مادر غیرشاغل پایینتر بود که این امر نشاندهنده این است که پسران دارای مادر غیرشاغل از نظر
اضطراب وضعیت مطلوبتری نسبت به سه گروه دیگر دارند ،از نظر شانس ارتباط با مادر و فرزندان پسر
دارای مادر غیرشاغل شانس بیشتری در این زمینه دارند .همچنین از نظر فرهنگی در خانوادهها توجه
بیشتری به فرزندان پسر میشود لذا ارتباط و دسترس بودن مادرغیرشاغل برای فرزندان پسر بیشتر
خواهد بود .بنابراین این نتیجه دور از انتظار نیست و با نتایج پژوهش (Asadpour Kirkuki et )2017
 Alipour et al. )2016( ،Mashhadi )2006( ،al.و ( Connolly & Bernstein )2007همخوانی
دارد.
به عالوه ،میانگین نمره اختالل در کارکرد اجتماعی پسران در مقایسه با نمره میانگین اختالل در
کارکرد اجتماعی دختران پایینتر بود .در نتیجه پسران از نظر اختالل در کارکرد اجتماعی در
وضعیت مطلوبتری قرار دارند .در رابطه با نتایج این یافته میتوان به شرایط فرهنگی و اجتماعی،
الگوهای نقش جنسیتی و تربیتی فرزندان اشاره کرد .جامعه و خانواده به طور معمول به گونهای
عمل میکنند که پسر را برای فعالیتهای اجتماعی و دختر را برای وظایف و مسئولیتهای درون
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خانه آماده میکنند .نتایج حاصل از این پژوهش ،با نتایج پژوهش
همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش بیانگر آن است که بین دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و غیرشاغل ،بین
دانشجویان مادر شاغل و غیرشاغل و بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ خودکارآمدی تفاوت
معنیداری وجود ندارد .بر اساس الگو جبر متقابل بندورا که شامل فرد ،رفتار و موقعیت میباشد.
خودکارآمدی در فرد فقط ناشی از فاکتورهای بین فردی از قبیل شاغل و غیرشاغل بودن مادر نمیتواند
باشد .همانگونه که بندورا در جریان پرورش نظریه شناختی -اجتماعی خود ،دیدگاه یک بعدی
تأثیرگذاری محیط بر انسان ،یعنی عمدهترین فرضیه رفتارگرایی را رد کرده است .بنابراین با توجه به
یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که اشتغال مادر در بین بسیاری از عوامل
تأثیرگذار درونفردی و برونفردی بر خودکارآمدی فرزندان مخدوش شده است .از این نظر پژوهش
حاضر با پژوهشهای ( Salari et al. )2016ناهمخوان است.
نتایج حاصل از مقایسه شایستگی اجتماعی نشان داد بین دانشجویان پسر و دختر دارای مادر
شاغل و غیرشاغل ،بین دانشجویان مادر شاغل و غیرشاغل و بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت
معنیداری وجود ندارد .در خصوص تبیین عدم تفاوت شایستگی اجتماعی بین دانشجویان پسر و دختر
دارای مادر شاغل و غیرشاغل ناشی از عوامل بالقوه و بالفعلی است که به صورت درونفردی و
برونفردی در راستای شاغل و غیرشاغل بودن مادر وجود دارد .به عبارت دیگر ،بنابر بسیاری از مبانی
نظری و پژوهشی شواهد روشنی وجود دارد که نشان میدهد که خلق و خو فرزند ،دلبستگی مادر به
نوازد ،تعامالت مثبت والدین و نوجوانان ،استرسهای والدین و فشارهای خانوادگی ،تأثیراتی مهم و
سهمی تأثیرگذار بر شایستگی اجتماعی فرزند خواهد داشت (Hock & Schirtzinger, 1992؛
Sameroff, Bartko, Baldwin, Baldwin, & Seifer, 1998؛ Aronen & Kurkela, 1998؛ & Chu
 .)Powers, 1995از این گذشته با توجه به اینکه در خصوص اثرات شاغل و غیرشاغل بودن مادر
برروی ویژگیهای روان شناختی فرزندان ،یافتههای پیشین متناقض با هم بوده است .به عالوه،
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر عدم تفاوت شایستگی اجتماعی در بین دانشجویان دارای مادر شاغل و
غیرشاغل است .این احتمال وجود دارد که شاغل و غیرشاغل بودن مادر به خودی خود باعث تأثیرات
منفی و مثبت نمیشود.
در این پژوهش در مقایسه دانشجویان دختر و پسر مادر شاغل و غیرشاغل از نظر ابعاد شایستگی
اجتماعی تنها در خردهمقیاس مهارتهای شناختی تفاوت معنیدار وجود داشت و در نهایت با توجه به
میانگین نمره مهارتهای شناختی ،دختران دارای مادر شاغل در مقایسه با نمره میانگین مهارتهای
شناختی دختران مادر غیرشاغل ،پسران دارای مادر شاغل و غیرشاغل باالتر است .بنابراین دختران
دارای مادر شاغل در مقایسه با سه گروه دیگر از نظر مهارتهای شناختی در وضعیت مطلوبتری قرار
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دارند .برخی معتقدند با توجه به اینکه مادران شاغل در اجتماع حضور بیشتری دارند سبب شده تا
فرزندان آنها مستقلتر شده در نتیجه سازگاری اجتماعی باالتری نسبت به فرزندانی دارند که مادر
آنها تماماً در خانه هستند و تمام کارها را برایشان انجام میدهد و همچنین به لحاظ درآمدی ،امدان
آموزش بیشتری را در اختیار فرزندان خود به ویژه دختران قرار میدهند لذا دور از انتظار نیست که
مهارتهای شناختی دختران مادران شاغل باالتر باشد .مادران شاغل در مقایسه با مادران غیرشاغل از
نقش خود به عنوان مادر رضایت بیشتری دارند و بهطور متوسط به همان اندازه مادران غیرشاغل به
فرزندانشان محبت و توجه نشان میدهند .غالباً به همان اندازه وقت صرف فرزندانشان میکنند ولی در
عین حال از گذراندن این اوقات بیشتر لذت میبرند زیرا در طی روز از فرزندان خود دورند .بعضی از
مطالعات حاکی از آن است که در صورت اشتغال مادر مهارتهای شناختی و تحصیلی پسرها ضعیف
میشود این تفاوتها معموالً ناچیز و ناپایدار است و شاید به این علت باشد که مادران شاغل بیشتر
به دختران خود توجه نشان میدهند تا به پسرانشان .در ضمن بسیاری از مادران شاغل و
همسرانشان از دختران خود رضایت بیشتری دارند و معتقدند که دخترها بیشتر به خود متدی
میشوند و پسرها پرخاشگر و نافرماناند .نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش ()2014
 Gernhardt, Rubeling, & Kellerو ( Fadakar et al. )2015همخوانی دارد.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر محدود به دانشجویان دارای مادر شاغل و غیرشاغل تنها در
دانشگاه شهید چمران اهواز بوده و به تفدیک نوع اشتغال و ساعت کاری مادر اجرا نشده است لذا تعمیم
نتایج آن به دانشجویان سایر دانشگاهها باید با احتیاط صورت گیرد .به عالوه با توجه به این که نوع
اشتغال مادر ممدن است تأثیرگذاری متفاوتی بر روی فرزندان داشته باشد که این مسئله میتواند نتایج
متفاوتی نشان دهد ،بنابراین توصیه میشود با تقسیمبندی مشاغل مادر پژوهشهایی در آینده صورت
گیرد .در پایان توجه به این ندته ضروری است که اشتغال زنان امری نسبی است و با توجه به متفاوت
بودن موقعیت و شرایط فردی ،خانوادگی و اجتماعی متغیر نمیتوان به طور قطعی درباره آثار اشتغال
نتیجهگیری کرد .از این گذشته از آنجایی که تأثیر اشتغال مادر بر فرزند رابطه نزدیدی با ویژگیها و
نگرشهای اجتماعی ،شرایط موجود خانه و اجتماع ،جنسیت و سن فرزندان ،رضایت شغلی مادران،
میزان دریافت حمایت از جانب همسرانشان ،مرتبه اجتماعی اقتصادی خانواده دارد و همچنین زمانی
که اشتغال مادر با سایر متغیرهای اجتماعی -اقتصادی نظیر جنس ،سن ،طبقه ،نوع شغل مادر
(خدماتی ،فرهنگی و کارمند) و میزان رضایت یا تنش شغلی همراه میشود ،پیامدهای متفاوتی ایجاد
میکند .بنابراین به تنهایی شاغل و غیرشاغل بودن مادر نمیتواند تفاوت بین دو گروه را توجیه کند .به
عالوه ،برای تأمین سالمت روان فرزندان در سنینن پایین که دوره سنی بسیار حساسی میباشد ،الزم
است تا ادارات اقدام به تأسیس مهد کودک در محل کار مادران داشته باشند.
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