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 داردارای مادر شاغل و کودکان دارای مادر خانه مقایسه ترسیم خانواده کودکان

 

 23/04/94تاریخ پذیرش:  16/02/94تاریخ دریافت: 

 4پناه، محمدعلی یزدان3، احمد برجعلی*2، عبدالباسط محمودپور1پرویز فداکار گبلو

 چکیده

تماعی و ا  تحولعواملی مانند باال رفتن سطط ت تحصططزنا  نان و شرایه  نها به اسططتلنل ماای، ماططارکت ا تماعی،  زمینه و هدف:

ای ترسزم خانواده کودکانی که دار  فرهنگی باعث افزایه تعداد مادران شاغل در بزرون ا  منزل شده است. این پژوهه با هدف ملایسه    

 دار بودند صورا شرفت. مادر شاغل و مادر خانه

کودک  60ودک مادرشططاغل و ک 60کودک دختر و پسططر   120رویدادی بود. بدین منظور طرح پژوهه، توصططز ی ا  نوپ پ  روش:

انتخاب شططدند و به ای شزری طبلهبا روش نمونه 93-94 مو ان شططهر تهران در سططال تحصططزلی  سططااه ا  بزن دانه 12تا  6دار( مادر خانه

 ای با هر یک ا  کودکان صورا شرفت. پاسخ دادند. بعد ا  ا رای   مون، مصاحبه هاا    مون ترسزم خانواده

دختران  دار وخانهشاغل در ملایسه با کودکان پسر دارای مادر      مون مجذور خی ناان داد که کودکان پسر دارای مادر    نتایج ها:یافته

سططا ی ناهاططزار با پدر پرداختند و هم نزن سططا ی پدر، و همسططانسططا ی مادر، ار ندهار ندهدارای مادر شططاغل بزاططتر به حذف خود، نا

سا ی ناهازار سا ی مادر، و همسانحذف پدر، ار نده ،دارخانهدر ملایسه با کودکان دختر دارای مادر  شاغل کودکان دختر دارای مادر 

 با مادر بزاتری را برو  دادند. 

شزری کرد که کودکان پسططر دارای مادر شططاغل در ترسططزم خانواده خود،   توان نتزجهمی بر اسططان نتایج به دسططت  مده  گیری:نتیجه

 دهند.مت اوتی با کودکان دختر دارای مادر شاغل ناان میهای عاط ی واکنه

 دار، کودک، اشتغالترسزم خانواده، مادر شاغل، مادر خانه ها:کلید واژه
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 مقدمه
 ید با محزط  ندشی خود، به     ای که به دنزا می   کودک ا  احظه 

باط برقرار می های  روش لاشطططی یای ا      مختل ی ارت ند. ن ک

های ارتباط   اد کودک با محزط اطرافه است. نلاشی راه   راه

ای م لوب اسطططت که  ها و ماطططانا به شطططزوه   بزان خواسطططته  

 (. نلاشطططی کودکان تحت   1کنند   کودکان ا   ن اسطططت اده می  

هایی اسططت که به صططورا رو مره  ثزر محزط  ندشی و تجربهتأ

 ها و معنیکنند و به  نها در سططا مان دادن به اندیاططهمیکسطط  

کند. اغل  متخصططصططان  هایاططان کمک میبخاططزدن به تجربه

ای برای ریزی شطططخصطططزت و پایه    دوران کودکی را دوران پی

دانند،  نها معتلدند که شخصزت پدر و مادر  رفتار  ینده فرد می

ن یو کز زططت رفتططار  نهططا بزه ا  هر عططامططل دیگری در تاو

 (.2شذارد  شخصزت کودک اثر می

 کندنلاشطططی و تصطططاویری که کودک ا   ن اسطططت اده می 

زانگر تعارض   درونی و عواطف وی اسطططت و کودک را  های ب

ضمن بزان تجربه   قادر می ها، های خود، ت اراا، ترنسا د تا 

ای امن، کامل و واقعی هایه را به شزوهها و ایدهرویاها، نگرش

سزمی       برو  دهد. کودک سبک تر سزمی و نزز با  با محتوای تر

سطططا د. انتخاب خود، سطططا ماندهی ماطططخصطططی را منعا  می

های ها، سططا ماندهی صطط حه کاغذ، انواپ محدودسططا ی  رنگ

موضططوپ مورد تجسططم، در حام ابعادی صططوری هسططتند که بر  

وان به  نها تاسططان تحلزل نلاشططی به منزاه یک فعاازت بزانی می

با و ود     زد هر کودک،         دسطططت یافت.  ناپایداری سطططبک توا

ه هائی کای صوری و ناانه  های ا  همگرائی بزن این ناانه در ه

هده می     در روش زان ماطططا (. 1شطططود و ود دارد  های دیگر ب

 های کافی برای برقراریکودکان خردسطططال به دازل ایناه وا ه

سان    شی را به عنوان   ه بزان ترین راارتباط با دیگران ندارند، نلا

کنند و به وسططزله  ن با اطرافزاناططان هایاططان انتخاب میواسططتهخ

 (.3کنند  ارتباط برقرار می

هایی اسططت که در ا   مله   مون 1  مون ترسططزم خانواده

شناخت شخصزت کودکان اهمزت  یادی دارند. سه دازل برای     

                                                           
1. Draw Family Test (DAF) 

این اهمزت و ود دارد: نخست  ن که ا رای  ن سریع و  سان 

و  پردا یبه منزاه شزوة بزان خزال    مون ؛ دوم  ن که ایناست 

توانطد محتوای  خنقزطت کودک، بهتر ا  هر   مون دیگر می 

ست            ستلزم د سی م سان وار صزت را که بر ا شخ تنی یافعمزق 

ای هو سوم، به دازل این که اغل  اختنل  ؛نزست، منعا  کند 

ای هاند  تعارضهای روانی کودکانهشططناختی تابع تعارضروان

شزوه ا  رقابت برادرانه و تعارضناشی   ک ای که یهای ادیپی(، 

خ  قرار       خانوادة منت ل   کودک بر اسططططان  ن خود را در ق

کند.  دهد، ما را به عمق مسططائل و ماططانا وی هدایت میمی

ید فرافانی کودک در          پژوهه یادی مؤ حد   تا  های قبلی 

ی  ن ا  مون ترسزم خانواده است به طوری که با بررسی محتو   

 ه در ذهن کودک اسطططت نائل توان به کاطططف و تحلزل  نمی

 (.1 مد  

فاری کودک است ا    تحولنلاشی شاخصی ا  مهارا و    

 نجایی که نلاشطططی، سطططرنخی ا  ماطططانا کودک با سطططایر  

 حلی برایتواند راهدهد میکودکان و بزرشسططاالن را ناططان می

ند نظران معتلد(. صاح 4این ماانا ارائه دهد   حل و فصل

در  مزنه اسطططتدالل ت سطططزری ا  راه نلاشطططی، فرضطططزه بزان فار 

زار م رح اسطططت       به       (. ا   ن1ناهاططط  ایی که نزماره چپ 

کند وای  صطططورا  شاهانه به هنگام ابرا  علاید، با داری می          

ره منااء نلاشی هم نزما   ،نزماره راست چنزن وضعزتی را ندارد  

ست و پاره      سان ا ست مغز ان ای ا  کودکانی که دچار وق ه یا را

ستند ا  همان  غا  می  شی    با داری ه ستند نلا شویند که قادر نز

یا می    ند  ند نمی کن بدون خط   شوی ند  پاک توان ین کن اکه و 

ند       جام ده کان در         (.1کار را ان به  ن، بزاطططتر کود با تو ه 

لا  زان می      زت ها، واقع یشطططن مه ب بدون ترن و واه ند.  ها را  کن

شی    صویری که کودک در نلا سزم می ت ساخ اش تر ت کند، با 

 اش راب ه مستلزم دارد.درونی و روانی

خواهد،   ادانه کودک برای  ن که بتواند چززی را که می 

ست اده می    شی ا شی  1کند  و بدون دغدغه بزان کند ا  نلا (. نلا

سطططا ی عمزق و ی اسطططت که به واقعزت   فراتر ا  ا  مرحلة کنم 
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(. وقتی کودک در 5کند  یافتگی با واقعزت کمک میسططا ش

شی، افراد خانواده  سزم می قاا  نلا  کند با   ادی تماماش را تر

به       ترن ماینا، احسططططاسططططاا،  اذ ها، عنیق و حتی  ها، ت

هایی که در حافظه هوشزار خود ندارد را هم در نلاشی   موضوپ 

(. با تو ه به این که کودکان بزاتر وقت خود را 6 کند بزان می

شذرانند، طبزعی اسطططت که بخه عمده ماطططانا در خانه می

دهند ها ناان می نها مربوط به محزط خانه و خانواده باشد. یافته

به          عاط ی کودکان مربوط  باطی و  که بزاطططتر ماطططانا ارت

 (. 3کنند  خانواده هایاان است که در  ن  ندشی می

شی کودک با اعضای خانواده    ستزن تجربه نخ سا  اش های 

یابد بنابراین وقتی صطططحبت ا  تعارض اسطططت، یعنی        تحلق می

مادر،               پدر و  ند  مان خانواده  با اعضططططای  باط  کودک در ارت

سبی ندارد      ،خواهران و برادران سزاری ا  افراد  7سا ش منا (. ب

ناخت سطططاختار و روابط             به شططط مان  با سطططنجه و در درشزر 

مند هسطططتند و نلاشطططی خانواده برای  شطططاار  خانوادشی عنقه

های مسططتلزم تهدیدکننده کردن این اطنعاا کمتر ا  پرسططه

 (. 8است  

خانواده و       صطططاح    باط بزن اعضطططای  ند ارت لد نظران معت

کودکططان فراهم     تحول  هم نزن بسطططتری کططه خططانواده برای          

  یافتگی کودکان اسطططت. ا ورد مهمترین عامل در سطططا شمی

شخصزت کودک، مادر به سب      تحولبزن اعضای خانواده در  

ا های عاط ی ا  ابتدای تواد بداشططتن بزاططترین کنه و واکنه 

هایی که ا  (. کنه9کودک، ا  نله بار ی برخوردار اسططت  

 شزریبدو تواد بزن کودک و مادر و ود دارد، باعث شطططال       

ال شططتغشططود. عواملی هم ون اارتباط عاط ی قوی بزن  نها می

، بططدرفتططاری و تو هیمططادران در بزرون ا  منزل بططاعططث بی   

ر ها دتو هیشود و این بی محرومزت ا  محبت در کودکان می

 های موقت و شاه طوالنی درنایافتگیبلندمدا منجر به سططا ش

د شططناختی، غزبت مادر  ماننشططود. بر طبق نظریه بومکودک می

رفتار کودک و سطططبک  اشطططتغال به کار تمام وقت( بر خانواده،

 (.12و  11، 10ثزر مهمی دارد  أتربزتی ت

های  یادی با اسطططت اده ا    مون ترسطططزم در ایران پژوهه

اده   شود. قاسمخانواده انجام یافته که به برخی ا   نها اشاره می

سزم خانواده د   1371  ست اده ا    مون تر  6تا  5ر کودکان ( با ا

که نسططبت به خانواده خود نلاشططی کودکانی  سططااه ناططان داد 

نگرش من ی داشتند با نلاشی کودکانی که نگرش مثبتی نسبت    

سطططا ی و به خانواده داشطططتند در حذف خود و واادین، ار نده      

(. 13همانندسططا ی با واادین، ت اوا  شططاار و معناداری دارد  

( ناطططان دادند که بزن    1383 ند و بهرامی    صطططااحی، علزایی  

پدر و مادر در نلاشططی و ارتباط سططا نده سططا ی تصططویر ار نده

ها، راب ه و ود دارد     با  ن عه   (14  کودک  به    . در م اا که  ای 

یافتگی دختران مدارن ابتدایی    منظور بررسطططی مززان سطططا ش 

شاغل و غزر  شد که     دارای مادران  شاغل انجام شرفته، ماخص 

یافتگی دختران راب ه معناداری     بزن اشطططتغال مادران و سطططا ش   

 (.  9رد  و ود دا

خانواده،       2014سطططنول   با اسطططت اده ا    مون ترسطططزم   )

دار ترکزه که   های ماطططال  ای بر روی کودکان خانواده  م ااعه  

روابط ناسطططاام در  نها حاکم بود انجام داد که نتایج به دسطططت 

های این کودکان به طور معناداری مت اوا با        مده ا  نلاشطططی  

اان بود    ساالن اخص    . در پژوهه(15  شروه هم ازن م های پز

شده است که پسران مادران شاغل ماانا بزاتری نسبت به          

دختران دارد و دختران مادر شططاغل در ملایسططه با دختران مادر  

یافتگی و حمایت    دار ا  احسطططان ار شطططمندی، سطططا ش  خانه  

(. پسطططران مادر شطططاغل در 16ا تماعی بزاطططتری برخوردارند  

ری های بزاطططت گینایافت  تاامل هویت  نسطططزتی دچار سطططا ش     

 (.17شوند  می

ست.       سران مت اوا ا سی برای دختران و پ فرایند هویت  ن

دهد که کودکان دختر هویت ای را ارائه می( فرضزه1969ازن  

 نسطططزتی خود را به صطططورا اوازه به وسطططزله تللزد کردن ا         

شزرند، در حاای که فر ندان پسطططر باید این شطططان فرا میمادران

ل شان حوا فرض کردن هویت خود با مادرانماال را با مت ا 

کنند. متعاقباً، شطططباهت نله مادران و پدران  مانی که مادران            

اد، بخشاغل هستند، تصور دختران را ا  هویت خود توسعه می
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ها ایجاد             نه  ن نه مردا شا ما این امر برای پسطططران و هویت  دا ا

اال می  سزتی قابل    م اانا در تاامل یک هویت  ن کند. م

بول، باعث ماططانا احسططاسططی و شططناختی در فر ندان پسططر  ق

مادران شطططاغل، دارای روحزه       (18  شطططودمی . فر ندان دختر 

پذیر و حرمت خود باالتری هستند و باا بع این موضوپ، سا ش

 (. 19کند  انگززه  نها را برای تحصزل بزاتر می

در پژوهاطی راب ه و ن کودکان با اشطتغال مادران بررسطی    

 ایی که در این پژوهه شططاخص اشططتغال  اسططت. ا   نشططده 

اان داده   نتایت پژوهه بود مادران، و ن بدنی کودکان س ن  تا

شتغال مادران باعث تغذیه نامناس  کودکان می   در  شود و که ا

شططود یا دچار نتزجه کودک یا مسططتعد اضططافه و ن و چاقی می 

 (.20شود  سوء تغذیه می

 این نتزجه رسزد که مادران( در پژوهای به 1392خانجانی  

ران تری ا  ماد دار به طور معناداری شطططزوه تربزتی ملتدرانه    خانه  

. در یک م ااعه به منظور بررسططی سططنجه  (12  شططاغل دارند

های تحول ادراکی، ا تماعی و عاط ی دختران مادر     شطططاخص

شطاغل ناطان داده شطد که دختران مادر شطاغل دارای پزاطرفت      

د و ای باالتری هسططتنای و تعهد حرفههتحصططزلی، موفلزت حرف

هم نزن این دختران، مادران خود را به عنوان  نانی شططایسططته و 

 (.  21دانند  موفق، ااگوی بزرشساای خود می

یک            به  مدل، کودک  بدون ااگو و  یا  لاشطططی   اد  در ن

ی اتوانططد بططه شونططهپردا د و در نتزجططه می فرینه واقعی می

شذرد بزان کند.    را که در درونه می قابل ملایسطططه،  ن ه      غزر

ها، رمزشذاری و تعززن   های متعددی به تدوین ناطططانه      پژوهه

هاسططت که نلاشططی قدم در خانواده اند. سططالاعتبار  نها پرداخته

(. ال م اسطططت که محتوای  1های فرافان نهاده اسطططت      مون

های کودکان مورد بررسطططی قرار شزرد و ا  مو ود در نلاشطططی

عنوان یک ابزار تاخزصی برای شناسایی  و و محزط   نلاشی به  

های وی اسطططت اده شردد. ها و نگرشخانواده کودک و تعارض

توان ا  بططاالخره در چططارچوب یططک راب ططه درمططانگری، می 

هائی که ا    های ت سطططزری خام، مخصطططوصطططاً شطططزوه    شطططزوه

اند، سطططود  سطططت و ا   ن برای   شری ااهام شرفته  تحلزل روان

اانا     سی م سه برر ست  ها و کلزنزککودکان در مدر اده ها ا

کرد. بر همزن اسان هدف ا  انجام این پژوهه ملایسه ترسزم    

سااه دارای مادر شاغل و    12تا  6خانواده کودکان دختر و پسر  

 دار است.خانه

 اند ا :های پژوهه عبارابا تو ه به هدف پژوهه فرضزه

پسران مادر شاغل و پسران مادر     خانواده . بزن نلاشی ترسزم  1

 دار ت اوا معناداری و ود دارد. خانه

دختران مادر شطاغل و دختران   خانواده . بزن نلاشطی ترسطزم  2

 دار ت اوا معناداری و ود دارد. مادر خانه

. پسران مادر شاغل در ملایسه با دختران مادر شاغل نگرش      3

 دارند. شان مت اوتی به شاغل بودن مادران

 روش
ک    گان:   الف( طرح پژوهش و شررر ند طرح پژوهه  کن

ای اسططت.  امعه  ماری شططامل ملایسططه -توصططز ی ا  نوپ عل ی

های شهر تهران در سال تحصزلی    سااه دبستان   12تا  6کودکان 

ها نمونه     بود 94-93 به حجم  که ا  بزن  ن کودک که   120ای 

  30کودک دختر کطه در هر کطدام،    60کودک پسطططر و  60

دار کودک دارای مادر خانه    30کودک دارای مادر شطططاغل و   

ای انتخاب شطططدند. منظور ا     شزری طبله به روش نمونه  بودند  

شاغل در این پژوهه، مادرانی   ست مادران  ست کم هر   ا که د

عت در بزرون ا  خانه در سططا مانی خصططوصططی یا رو  چهار سططا

دواتی به کار اشططتغال داشططته و حلوقی برای کارشططان دریافت   

دار مادرانی هسططتند که به کار بزرون (. مادران خانه21کنند  می

کردند. بعد ا    ا  خانه اشطططتغال نداشطططته و حلوقی دریافت نمی        

ه ب کنندشانا رای   مون ترسطططزم خانواده، ا  تمامی شطططرکت 

ای که شامل  ای به عمل  مد. مصاحبه صورا ان رادی مصاحبه  

سزم    سوال درباره افراد تر سبت شده و شرایه نه   های کودک ن

 به این افراد بود. 

اسطططت اده    مون ترسطططزم خانوادهدر این پژوهه ا   ب( ابزار:

( و 1931شده است.   مون ترسزم خانواده در ابتدا توسط اپل      
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 تر به عنوان( پزاططنهاد شططد اما بعدها به طور کامل 1942  1واف

( تدوین شردید 1951  2  مون نلاشطططی خانواده توسطططط هاا 

(. یک   مون وقتی مناسطط  اسططت که بتوان به کمک  ن  22 

فرافانی شططخصططزت کلی فرد را، اعم ا  هاططزار و ناهاططزار، به   

دسطططت  ورد. بر همزن اسطططان ما فار کردیم که این فرافانی  

شردد که به کودک تر میاحسططاسططاا شططخصططی، وقتی  سططان 

خانواده  یک»تری بدهزم یعنی به او بگویزم: دسططتورااعمل مبهم

شی کن یا خانواده  شی کن   را نلا ست داری را نلا ا ت« ای که دو

(. 1شردد  بدین طریق تماینا ناهازار با سهوات بزاتری بزان    

شده سا یار نده در این پژوهه همه موارد ترسزم ا   مله فرد

ضای    سا ی ار ندهو فرد نا شده، حذف افراد خانواده و خود، ف

سا ی ناهازار و هازار و    ترسزم و  هت و ناحزه ترسزم، همسان   

 ها مورد بررسی قرار شرفت.غزره  هت بررسی درستی فرضزه

 هططاییططایی و روایی   مون کرمن و سطططوال      در مورد پططا 

صاحبه، پژوهه  شده م ی اند که نتایج مختل های مختل ی انجام 

شذاری توسطططط  شزارش شطططده اسطططت. ضطططرای  پایایی نمره     

قرار داشطططت، اما 95/0تا 87/0های مختلف در دامنه ار شطططزاب

شده    ای اند و ملدار  ا ضرای  اعتبار با   مایی پایزن شزارش 

 (.22/. شزارش شده است  71کرنباخ  ن

  مون ترسططزم خانواده  ها:/ گردآوری دادهج( شرریوه اجرا

م ابق شطططزوه کرمن بر روی کودکان ا را شطططد. در پژوهه     

سزم خانواده       اگران با نحوه ا رای   مون تر ضر همه پژوه حا

شتند   شنایی دا ای درباره افراد پ  ا  ا رای   مون، مصاحبه  . 

های کودک نسبت به این افراد با کودک  شده و شرایه ترسزم 

شامل    رصورا ش  صاحبه  و  زئزاا  سوال بود  9فت که این م

خام، ا زای مختلف نلاشطططی به روش من لی تجزیه و تحلزل 

معمول نلاشططی مانند های غزرشططد. در این تجزیه و تحلزل،  نبه

سطا ی  اندا ة نلاشطی و کز زت پرداخت به  زئزاا مانند ار نده 

ضای  سا ی ناهازار، حذف خود و اع  سا ی، همسان  ار ندهو نا

بدن، حذف واادین به صطططورا دقزق در چهار شروه پسطططران        

دار( و دختران  مادر شطططاغل و مادر     مادر شطططاغل و مادر خانه      

هططا ا  دار( مورد تو ططه قرار شرفططت. برای تحلزططل دادهخططانططه

فراوانی، درصطططد و نمودار و  شطططاملهای  مار توصطططز ی روش

ضزه  ست  هم نزن برای   مون فر شده  ها ا    مون خی دو ا اده 

 است.

  هایافته

سططال بود. با تو ه به  12تا  6دامنه سططنی کودکان در دو شروه 

ت اوا بار ی در متغزر سطططن کودکان      دو شروه،نحوه انتخاب  

 40 ،مادر شططاغلدو شروه ماططاهده نگردید. در شروه کودکان 

مادر  سطططال و در مورد کودکان   35تا   28بزن  مادران درصطططد 

صد  35دار این ملدار خانه اتر ا        .بود در اان بز سن بلزه مادران 

 سال بود.  35
 

 دار. نتایج مربوط به ترسیم خانواده کودکان پسر مادر شاغل و مادر خانه1جدول
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پسران 

 دارمادرخانه

فراوانی 

 درصدی

41/8 0 0 17 1 72/23 53/13 1 17 

2χ =75/37 0/001>p df= 8  

 

 دار. فراوانی درصدی مربوط به ترسیم خانواده کودکان پسر مادر شاغل و مادر خانه1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و نمودار باال، در شروه پسران مادر  1با تو ه به نتایج  دول 

(، %22سا ی با پدر  شاغل بزاترین فراوانی مربوط به همسان

سا ی مادر و حذف خود ار نده(، نا%19سا ی پدر  ار نده

 دار بزاترین فراوانی( است و در شروه پسران مادر خانه51/16% 

سا ی با مادر ( و همسان%72/23سا ی مادر  مربوط به ار نده

 ( است. 17% 

ست  مده در  دول   ،  ماره مجذور خی 1م ابق نتایج به د

 دار درمربوط به ت اوا کودکان پسططر مادر شططاغل و مادر خانه 

( به دسططت  مد که در سطط ت  75/37های پژوهه  هخصططزصطط 

اان می   معنی 001/0 ست و ن دهد بزن این دو شروه در این دار ا

 داری و ود دارد.ها ت اوا معنیخصزصه
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دختران 

 دار مادرخانه

 11 13 22 16 20 61/9 0 0 52/6 فراوانی درصدی

2χ =53/39 0/001>p df= 8 

 

 دار. فراوانی درصدی مربوط به ترسیم خانواده کودکان دختر مادر شاغل و مادر خانه2نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایج  دول        به ن باال، در شروه دختران   2با تو ه  و نمودار 

اترین     شاغل بز ( %28سا ی مادر   فراوانی مربوط به ار ندهمادر

( و در شروه دختران %63/25سططططا ی بططا مططادر  و همسططططان

( %22سا ی پدر   دار بزاترین فراوانی مربوط به ار نده مادرخانه

 ( است. %20سا ی با پدر  و همسان

ست  مده در  دول   ،  ماره مجذور خی 2م ابق نتایج به د

ر دار دمادر شططاغل و مادر خانهمربوط به ت اوا کودکان دختر 

( به دسططت  مد که در سطط ت  53/39های پژوهه  خصططزصططه 

اان می   معنی 001/0 ست و ن دهد بزن این دو شروه در این دار ا

 داری و ود دارد.ها ت اوا معنیخصزصه

 

 . نتایج مربوط به ترسیم خانواده کودکان دختر و پسر مادر شاغل3جدول
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فراوانی 

 درصدی

52/6 0 5 64/25 63/7 28 52/6 52/6 14 

2χ =91/71 0/001>p df= 8 

 
 . فراوانی درصدی مربوط به ترسیم خانواده کودکان دختر و پسر مادر شاغل3نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

شروه  دهد که درو نمودار باال ناان می 3های  دول یافته

ی با پدر سا پسران مادرشاغل بزاترین فراوانی مربوط به همسان

سا ی ار نده( و حذف خود و نا%19سا ی پدر  (، ار نده22% 

( و در شروه دختران مادرشاغل بزاترین فراوانی %51/16مادر  

سا ی با مادر (، همسان%28سا ی مادر  مربوط به ار نده

 ( است. %14ر  سا ی پدار نده( و نا64/25% 

،  ماره مجذور 3با تو ه به نتایج به دست  مده در  دول 

خی مربوط به ت اوا کودکان دختر و پسر مادر شاغل در 

( به دست  مد که در س ت 91/71های پژوهه  خصزصه

دهد بزن این دو شروه در این دار است و ناان میمعنی 001/0

 داری و ود دارد.ها ت اوا معنیخصزصه
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دختران 

 دارمادرخانه

 7 8 14 10 13 6 0 0 4 فراوانی

 2/11 13 5/22 16 21 6/9 0 0 4/6 فراوانی درصدی
2χ =05/10 df= 8 p>0.05 

 

 دارپسر مادر خانه: فراوانی درصدی مربوط به ترسیم خانواده کودکان دختر و 4نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

لایسطططه داده   های ترسطططزمی دو شروه دختران و پسطططران   م

نه      خا که پسطططران در     ناططططان می 4دار در  دول  مادر هد  د

سطططا ی پدر ( و دختران نزز در ار نده7/23سطططا ی مادر  ار نده

و شروه ها د( بزاترین فراوانی را دارند و در بلزه خصزصه   5/22 

  دول نزدیک به هم هستند و ت اوا  یادی با هم ندارند.در 

،  ماره مجذور 4با تو ه به نتایج به دسططت  مده در  دول 

ر دار دخی مربوط به ت اوا کودکان دختر و پسطططر مادر خانه       

 05/0( به دست  مد که در س ت 05/10های پژوهه  خصزصه

هد بزن این دو شروه در این  دار اسططططت و ناططططان میمعنی د

 .داری و ود نداردها ت اوا معنیخصزصه

 گیریتیجهن
صلی پژوهه که         سوال ا سخ به  ضر با هدف پا در پژوهه حا

شاغل بودن مادران     سبت به  سران ن ه شان، واکن  یا دختران و پ

های دختران و پسططران دهند، ترسططزمعاط ی مت اوتی ناططان می

شد. داده    های به دست  مده فرضزه اول پژوهه، یعنی  بررسی 

دار نگرش پسططران مادر شططاغل در ملایسططه با پسططران مادر خانه  

ئزد  شطططان دارند، را تأ  نسطططبت به شطططاغل بودن مادران      مت اوتی 

ته    می یاف نانسطططای، ماکسطططی و    پو  یها با پژوهه  کند و این 

( مبنی بر 11(، وال  10مورن و اسنچوساا    ( و 17مارسدن   

ن ودن مادراناططااین که پسططران در ملایسططه با دختران با شططاغل ب

؛ به 1969بر طبق ش ته ازن،  ماال بزاتری دارند، همسو است.     

سی  اتر و هم نزن    ، (23  نلل ا  بایا صله بز متعاقباً به دازل این فا

عال     زل ااگوی ف غل ا  خود ناطططان       به دا مادران شطططا که  تری 

های شطططناختی ارتلاء    دهند، دختران مادران شطططاغل توانایی    می

نه       یافته   به دختران مادران خا دار دارند و پسطططران  تری نسطططبت 

ضعزف      شناختی  شاغل راندمان  اانا ت بزلی  مادران  تر و م
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تی این دهند. حدار ناان میری نسبت به پسران مادران خانه بزات 

شططود که در مرحلة تعززن هویت  نسططی با ماططانا  باعث می

 بزاتری روبرو شوند.

دار با فر نداناطططان   مادران شطططاغل نسطططبت به مادران خانه         

جام می   با ی  ند و هم نزن دختران  های فاری بزاطططتری ان ده

تر دار مستلل ختران مادر خانهنو وان مادر شاغل در ملایسه با د  

های هوشی و پزارفت تحصزلی نمراا    ترند و در   مونو فعال

به دسططططت می    ند   باالتری  ته   16 ور یاف های این پژوهه  (. 

شاغل بودن مادران   بزان ست که دختران به  دید  شان کننده این ا

سا ش مثبت سبت به این موض    تری دارند و  اتری ن وپ یافتگی بز

(. فرضطططزه دوم پژوهه یعنی ترسطططزم 2  دول دهندناطططان می

دار ت اوا دختران مادر شططاغل در ملایسططه با دختران مادر خانه

عاا  این یافته با م اا     مورد تأیزد قرار شرفت که     معناداری دارند  

(، شرنهارا 15نول  س( ، 19(، و داکت و ری ارد   16هافمن  

 د.( هماهنگی دار2و همااران  

 مده ا  ملایسططه دو شروه پسططران و  هم نزن نتایج به دسططت

دختران مادر شططاغل ناططان داد که پسططران در ملایسططه با دختران 

ی نسطططبت به شطططاغل بودن     ترنایافته   تر و سطططا شنگرش من ی

 نزز فرضطططزه سطططوم پژوهه  ترتز   ن شطططان دارند و بدی   مادران 

شد   با این شزری کرد که پسران توان نتزجه. هم نزن میپذیرفته 

ک تواند به سططبیافتگی کمتری دارند و این میسططا ش موضططوپ

ته    یاف هافمن       تربزتی کودک مربوط شطططود. این  عاا  با م اا  ها 

 (4(، و داغی اوغلو و هماططاران  5(، پططان و هماططاران  16 

های ترسطططزمی مربوط به دو شروه اسطططت. ت اوا داده همسطططو

دار نسططبت به دو شروه مادر شططاغل، خانه پسططران و دختران مادر

دهنده مززان ت اوا واکنه عاط ی دختران و پسطططران     ناطططان

 نسبت به شاغل بودن مادراناان است.

رسد اشتغال مادران موضوپ مراقبت غزرمادرانه را  به نظر می

ها بر  ثار   سطططا د و در این  مزنه بسطططزاری ا  پژوهه   م رح می

هططای رو انططه بر تحول عططاط ی و رفتططاری کودک و مراقبططت

شده های تربزتی واادسبک  ران اند حضور کمتر ماد ین متمرکز 

 شود که فر نداناان نسبت   شاغل در کنار فر نداناان باعث می  

به سططایر کودکان ا  تمرکز کمتر و ماططانا ارتباطی بزاططتری 

برخوردار باشند و هم نزن اشتغال مادر در بزرون ا  خانه باعث   

عدم نظارا بر تغذیه کودک و در بلندمدا باعث ماطططانا         

 (. 20و10،11،12شود  میتغذیه 

باید تو ه داشت که نلاشی فلط به عنوان وسزله برای با ی    

ن به توایا پرورش خنقزت کودکان نزسطططت، که ا  نلاشطططی می

ای در  هت شططناخت احسططاسططاا، ماططانا و  عنوان وسططزله

های کودکان و هم نزن ابزاری برای پژوهه اسطططت اده تعارض

های شود که در پژوهه می کرد. به پژوهاگران بعدی پزانهاد  

زت     خانواده را در بزن کودکان قوم های   تی،   مون ترسطططزم 

مختلف مثل ترک، کرد، اُر و عرب که در شطططهرهای مختلف      

سطططاکن هسطططتند، ا را کنند تا یک اقدام اسطططاسطططی در  هت         

هنجاریابی این   مون در بزن کودکان ایرانی باشطططد و هم نزن 

ه حاضر در مدارن و مراکز  شود که ا  نتزجه پژوه توصزه می 

باازنی برای بررسی ماانا کودکان است اده شود. با تو ه به      

ضر بر روی کودکان   شهر این که پژوهه حا ته انجام شرف یک 

اسططت تعمزم  ن به شططهرها و  وامع دیگر باید با احتزاط انجام   

 شود.

سگزاری   : ا  همه دوستان و همااران عزیز خصوصاً ا  مدیران     سپا

دارن تهران که در ا رای این طرح ما را یاری کردند تاار محترم م

 .کنزمو سپاسگزاری می
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Abstract 

Background and purpose: Factors such as women’s higher education, tendency to financial 

independence, social cooperation, and social and cultural development have leaded to increased 

number of working mothers. Present study aimed to compare children with working mothers and 

children with housekeeping mothers in terms of their family drawing. 

Method: Present study was a descriptive research. Study sample consisted of 120 six to twelve 

years old male and female students (60 with working mothers and 60 with stay-at-home mothers) 

who were studying in schools of  Tehran city in 1393-94 academic year, and were selected using 

cluster sampling method. Participants completed Halse’s Draw-A-Family-Test. Each child was 

interviewed individually after the test. Data were analyzed using chi-square test. 

Results: Results of chi-square test showed that comparing to boys with stay-at-home mothers and 

girls with working mothers, boys with working mothers had greater tendency to omit themselves, 

made their mothers less important, made their fathers more important, and showed unconscious 

identification with their fathers. Moreover, comparing to girls with housekeeping mothers, girls 

with working mothers revealed more father omission, made their mothers more important, and 

showed greater unconscious identification with their mothers. 

Conclusion: According to our findings, we can conclude that male and female children with 

working mothers showed emotionally different reactions to their mothers’ employment status. 

Keywords: Family drawing, working mother, stay-at-home mother, child, employment 
 

 

                                                           
1. MA. Student in psychometric, Allameh Tabataba’ie University, Tehran, Iran. 

2. *Corresponding author: MA student in rehabilitation counseling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.  

(rahabkha@yahoo.com) 

3. Associate professor, department of psychology, Allameh Tabataba’ie University, Tehran, Iran. 

4. MA student in Educational psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. 

Quarterly Journal of Child Psychological Development                                  Vol. 2, No. 2, Summer 2015 


