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  چکیده

پذیر معموًال فاقد مهارت شغلی و درآمد کافی براي کنترل و  عنوان یک گروه آسیب زنان سرپرست خانوار به

تواند بر کیفیت کلی  تند و این عدم کنترل باعث استرس و اضطراب شده که میادارة مناسب زندگی خود هس

انگیزشی در - این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازي اطالعاتی. زندگی آنان تأثیر بگذارد

. گیري شغلی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار انجام شد حوزة کارآفرینی بر خودکارآمدي در تصمیم

نفر از  22تعداد . باشد آزمون با گروه کنترل می پس -آزمون هاي پیش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از طرح

گیري  به روش نمونه 1398اردکان در بهار ) ره(کننده به کمیته امداد امام خمینی  زنان سرپرست خانوار مراجعه

که هر گروه شامل  طوري رار گرفتند؛ بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ق در دسترس انتخاب و به

شناختی بر مبناي  هاي توانمندسازي روان جلسه آموزش بر اساس پروتکل مؤلفه 8گروه آزمایش . نفر بود 11

براي . اي داده نشد که به گروه کنترل هیچ مداخله ، دریافت کردند؛ درحالی)1990(نظریه توماس وولتهوس 

و پرسشنامه امید به ) 1983(گیري شغلی تیلور و بتز  خودکارآمدي در تصمیم ها از پرسشنامه ارزیابی آزمودنی

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش توانمندسازي . ، استفاده شد)1991(زندگی اسنایدر 

ان گیري شغلی و امید به زندگی زن اطالعاتی انگیزشی در حوزة کارآفرینی، برافزایش خودکارآمدي در تصمیم

انگیزشی در حوزة  -ازآنجاکه آموزش توانمندسازي اطالعاتی. سرپرست خانوار، تأثیر معنادار داشته است

گیري شغلی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار مؤثر بود؛ اجراي  کارآفرینی، بر خودکارآمدي در تصمیم

منظور پیشگیري از آسیب  تر به سیعاین مداخله براي زنان سرپرست خانوار در نهادهاي حمایتی و در ابعاد و

  .شود بیشتر به این زنان، پیشنهاد می
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گیري شغلی، امید به  انگیزشی، خودکارآمدي در تصمیم- آموزش توانمندسازي اطالعاتی :هاي کلیدي واژه

  زندگی، زنان سرپرست خانوار

  

  مقدمه

متارکه،  زنانی هستند که به دالیل متعدد ازجمله فوت همسر،زنان سرپرست خانوار

سرپرستی خانواده خود را ... طالق، ازکارافتادگی همسر، مفقوداالثر بودن همسر و

 90در طول سه دهۀ اخیر تعداد این زنان روبه افزایش بوده و در سال . اند گرفتهبرعهده

روند روبه رشد زنان ). 452: 2013رضایی، (درصدي رسیده است  12به افزایش 

است که تعداد زیادي از این زنان به علت کمی درآمد و سرپرست خانوار، در حالی 

پذیري اجتماعی  بررسی میزان آسیب. برند هاي دریافتی در فقر شدید به سر می کمک

گرایش به اعتیاد (پذیري اجتماعی  دهد که میزان آسیب زنان سرپرست خانوار، نشان می

زهکاري فرزندان آنان و و خودکشی در زنان، انزوایی اجتماعی در زنان، رتبه باالي ب

در زنان سرپرست خانوار نسبت به زنان غیر سرپرست ) تر فقر اقتصادي رتبه پایین

بنابراین نبود تضمین براي تأمین نیازهاي ). 68: 1394یاري، (خانوار، بیش تراست 

زندگی مادي و ترس و نگرانی از آیندة نامعلوم، زنان سرپرست خانوار را در شرایط 

تواند بر کیفیت زندگی و امید به زندگی این  دهد که می پرتنشی قرار میزا و  استرس

  .زنان تأثیر بگذارد

هاي ضروري جهت  بینی فرد براي آغاز و حفظ تالش امید، میزان توانایی و خوش

 ,Snyder(دستیابی است هاي قابل دنبال کردن اهداف خواستنی و رسیدن به موفقیت

می و امید به زندگی در زنان سرپرست خانوار تحت مقایسۀ سالمت عمو). 570 :1989

هاي امید به زندگی  پوشش با و بدون بیمه بازنشستگی حاکی از این است که مؤلفه

یکی ). 1395حقانیان،(در زنان با بیمه بیشتر از بدون بیمه است ) یابی قدرت اراده و راه(

نداشتن شغل و درآمدي  از عوامل مؤثر در کاهش امید به زندگی زنان سرپرست خانوار،

درصد  18بر اساس آمار سازمان بهزیستی کشور، تنها . مناسب براي زندگی آینده است
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سازمان بهزیستی کشور،(اند  درصد آنان بیکار بوده 82از زنان سرپرست خانوار شاغل و 

شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه  5توانمندسازي زنان سرپرست خانوار منطقه ). 1394

، نشان داد که دو گروه زنان فعال و منفعل وجود دارند که موانع موجود در راه اشتغال

توانمندي خود را فقر اقتصادي، ناامنی در محیط کار، مشکالت جسمی و روانی و 

). 1397:36اکبري ترکمانی و همکاران،(دانند  حمایت اجتماعی اطرافیان می عدم

ها در زندگی فرداست ترین انتخاب ساسیترین و ا بنابراین انتخاب شغل یکی از مهم

)Jiang, 2014: 112 .(گیري،  تصمیم. گیري است ترین بعد در انتخاب شغل، تصمیم مهم

هاي مناسبی  حل هاي فرد و جامعه راه اي است که با در نظر گرفتن ارزش مهارت پیچیده

  ).27: 1393آبادي، شفیع(دهد  را در دسترس فرد، قرار می

. گیري شغلی دارد، خودکارآمدي است که نقش مهمی در تصمیم یکی از مسائلی

 & Valentine(خودکارآمدي میزان اطمینان فرد از کسب موفقیت مورد انتظارش است

Barnet, 2009: 191( .گیري شغلی مفهوم خودکارآمدي در تصمیم
1

به معناي اطمینانی  

گیري شغلی  ال تصمیمآمیز اعم است که فرد نسبت به صالحیت خود در انجام موفقیت

ریزي براي  مرتبط با خودارزیابی، اطالعات شغلی، حل مسئله، انتخاب هدف و برنامه

هایشان در  در واقع، باور مثبت افراد نسبت به توانایی.)Jiang, 2015: 450(آینده دارد

: 1389اعرابیان و همکاران،(ارتباط با کاهش استرس و غلبه بر مشکالت مؤثر است 

تواند باعث افزایش  بنابراین، افزایش خودکارآمدي در زنان سرپرست خانوار می). 360

هاي پرتنش و عدم خودکارآمدي آنان باعث احساس تنیدگی آنان  سازش آنان با موقعیت

  .در آن موقعیت شود

گیري شغلی و امید  با توجه به مباحث ذکرشده، افزایش خودکارآمدي در تصمیم

همواره . ات زیادي بر کیفیت زندگی این زنان داشته باشدتواند تأثیر به زندگی می

یکی . هایی دارند که بتوانند این دو را افزایش دهند پژوهشگران سعی در پیدا کردن راه

                                               
1. Self-efficacy of Job Decision Making
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. گیري شغلی افراد، توانمندسازي است هاي افزایش خودکارآمدي در تصمیم از راه

طریق شناسایی و حذف توانمندسازي فرایند افزایش احساس خودکارآمدي افراد از 

). Conger & Kanungo, 1998: 471(شرایطی که باعث ناتوانی شده است

توانمندسازي : اند از ها عبارت توانمندسازي داراي انواع مختلفی است که برخی از آن

شناختی، توانمندسازي اجتماعی، توانمندسازي سیاسی، توانمندسازي اقتصادي و  روان

ترین آنها  از بین انواع توانمندسازي، یکی از مهم). 23: 1388، نیلی(توانمندسازي شغلی 

توانمندسازي روانی . که در سرنوشت فرد اهمیت زیادي دارد، توانمندسازي روانی است

فرآیند انگیزش درونی است، که داراي چهار بعد احساس معناداري،، احساس توانایی و 

  ). Thomas, 2009(ستتعیین گري، احساس اثرگذاري ا-کفایت، احساس خود

کند که اهداف مهم و باارزشی را دنبال  در احساس معناداري، فرد احساس می

اش ارزشمند است و مأموریتی  کند و در مسیري قرار گرفته است که زمان و انرژي می

هایش را  در احساس توانایی و کفایت، فرد توانایی. دارد تا هدف مهمی را دنبال کند

آمیز  هاي الزم براي انجام موفقیت ها و توانایی ر دارد که قابلیتباور دارد؛ و باو

احساس کفایت، دربرگیرندة این حس است که فرد کاري . ها و وظایف را دارد مسئولیت

تعیین گري نیز به -احساس خود. دهد را به بهترین صورت و باکیفیت باال انجام می

. کند الزم براي انجام وظایف اشاره می هاي آزادي عمل و استقالل افراد در تعیین فعالیت

احساس اثرگذاري، بیانگر آن است که فرد بر نتایج و پیامدهاي راهبردي، اجتماعی و 

فرد باور دارد که با تحت تأثیر قرار دادن . تواند اثر بگذارد عملیاتی زندگی خود می

غییر ایجاد کند تواند ت شوند، می کند در نتایجی که تولید می محیطی که در آن کار می

دهد که دستیابی به  ها و توانمندسازي زنان نشان می آموزش مهارت). 2009توماس،(

تحصیالت و درگیري اقتصادي از عناصر اصلی تأمین توانمندسازي زنان است و فرآیند 

دهند، مورد  توجهی از جامعه را تشکیل می توسعه بدون مشارکت زنان، که بخش قابل

  .)Shetty & Hans, 2019(واهد گرفتسوءاستفاده قرار خ
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هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، کارآفرینی یکی از راه
1

کارآفرینی . است 

فردي از منابع  عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منحصربه

طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی . هاست گیري بهتر از فرصت منظور بهره به

هاي  دهد که سیاست اجتماعی با رویکرد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، نشان می

گیري  منزلۀ پدیدة محوري در تعامل با عوامل دیگر موجب شکل توانمندسازي به

یکی از موانع کارآفرینی ). 147: 1398زارع ودشتکی،. (شود کارآفرینی اجتماعی می

هاي  کار، شرایط محیط کار، قانون کار، دورهفقدان آگاهی و دانش از اطالعات بازار 

اي وعدم آشنایی با مفاهیم کارآفرینی است که باعث کاهش رشد  آموزش فنی و حرفه

پذیر شده است و نیازمند توانمندسازي اطالعاتی  اقتصادي و درآمدي این قشر آسیب

خانوار  توانمندسازي اطالعاتی به معناي افزایش دانش و اطالعات زنان سرپرست. است

مانع بعدي بر سر راه کارآفرینی زنان سرپرست . از بازار کار و دنیاي مشاغل است

هاي اجتماعی است  نفس و انگیزش کافی براي حضور در فعالیت خانوار، فقدان اعتمادبه

توانمندسازي انگیزشی به . که رفع این مانع نیز نیازمند توانمندسازي انگیزشی است

ش و عالقۀ زنان سرپرست خانوار به حضور در اجتماع و انجام معناي باال بردن انگیز

رویکرد توانمندسازي در کار با زنان بدون . فعالیت و رسیدن به خودکفایی است

آمیز زنان در بهبود  دهد که توانمندسازي موجب تغییرات موفقیت سرپرست نشان می

هاي اجتماعی و  عالئم آسیب، افزایش خودکارآمدي و حس قدرت، مشارکت در برنامه

بر اساس موارد ذکرشده . )East & Roll, 2015(ایجاد حس امید براي آینده شده است 

در این پژوهش محقق بر آن است تا به بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازي 

گیري شغلی وامید به  انگیزشی در حوزه کارآفرینی بر خودکارآمدي در تصمیم-اطالعاتی

  .ر بپردازدزندگی زنان سرپرست خانوا

  

                                               
1. Entrepreneurship
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  هاي مرتبط با توانمندسازي زنان نظریه

هایشان مورد توجه جامعه شناسان قرار  وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار و خانواده

ها  گرفته که منجر به ارائه نظریاتی در این خصوص گردیده است که بعضی از این نظریه

بعضی دیگر به عوامل  اند و مستقیمًا به عواملی اصلی پیدایش این مسئله پرداخته

  .اند پیرامونی این مسئله توجه نموده

  

  :نظریه سارا النگه

پردازان فعال توانمندسازي زنان در آفریقاست و معتقد  سارا النگه یکی از نظریه

کفایتی خودشان نیست بلکه علتش نابرابري  است زنان توانمند نیستند و علت آن بی

النگه معتقد است که توانمندسازي . ان استموقعیتی و ساختاري آنان نسبت به مرد

رفع نیازهاي (رفاه : زنان، نیازمند طی کردن پنج مرحله است، که این مراحل شامل

دسترسی به منابع توسعه مانند کار، آموزش، (، دسترسی )معیشتی و مادي مانند مردان

براي  گیري تصمیم(، مشارکت )باور داشتن برابري(، آگاهی )خدمات عمومی و قانون

در دست گرفتن سرنوشت خود و (و کنترل ) ریزي براي آن امور مربوط به خود و برنامه

  ).5: 1376النگه،(باشد  می) برابري قدرت با مردان

  

  :نظریه سه عنصري موزر

رشد آگاهی همراه با انتقادگري، توسعه : این نظریه داراي سه عنصر اصلی شامل

اي یا  هاي طبقه یت موجود و تقویت سازمانهاي براي ایجاد تحول در موقع ظرفیت

بنابراین در جریان توانمندسازي زنان، سطح آگاهی . باشد دهی اقشار گوناگون می سازمان

منتقدانه زنان نسبت به واقعیات بیرونی بیشتر شده و متوجه تأثیر توانمندي درونی خود 

شود که  رهایی خلق میها و هنجا شوند و در این فرآیند، ارزش شان می بر رفاه زندگی

کننده برابري جنسیتی در سطوح مختلف فردي، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی  تضمین

  ).61: 1372موزر،(است 
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  :ها نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت

هاي اجتماعی و فقر، یک مقوله طبقاتی  طرفداران این نظریه معتقدند که آسیب

ن سرپرست خانوار در معرض آسیب و فقر دیگر، تمام زنا عبارت به. هستند نه جنسیتی

نیستند بلکه گروهی از آنان که در طبقات پایین جامعه قرار دارند بیشتر در معرض 

درآمد، تحصیالت و شغل : هاي تعیین طبقه افراد شامل ترین شاخص مهم. آسیب هستند

قط پذیر نیستند بلکه ف است به این معنی که همه زنان سرپرست خانوار فقیر و آسیب

وسیله در طبقات  آنانی که درآمد کمتر، سواد کمتر و شغل کم منزلت تر دارند و بدین

صورت کلی، طرفداران نظریه طبقاتی، فقر  به. پذیرترند اند، آسیب پایین جامعه قرار گرفته

نظام  دانند و مسبب اصلی آن را به زنان سرپرست خانوار را عمومی و مشترك نمی

  ).1385محمدي،(نند دا اقتصادي نابرابر می

  

  :دیدگاه اشتغال و سالمت

در این دیدگاه، موضوع اشتغال و سالمت دو رویکرد مثبت و منفی را به وجود 

  :آورد می

  :رویکرد مثبت

در این رویکرد، اشتغال تأثیر منفی بر سالمت روانی و جسمانی زنان نداشته است 

جردي که نگرش مثبتی به شغل و در واقع اشتغال، هم سالمت زنان متأهل و هم زنان م

هاي اجتماعی را از گروه همکاران خود  دهد زیرا زنان شاغل حمایت دارند را افزایش می

نظریه اعتالي نقش، بسط نقش و  3توان به  در راستاي این رویکرد می. کنند کسب می

منظور از نظریه اعتالي نقش این است که مشارکت زنان و . تجمع نقش اشاره کرد

نفس و سالمت افراد  هاي ارزشمند اجتماعی، باعث افزایش عزت در فعالیت مردان

ازآنجاکه ایفاي نقش همسري، مادري یا پدري به همراه . )Bartly, 1992: 313(شود می

هاي شغلی هرکدام در جایگاه اجتماعی، ارزشمند هستند، هرچقدر که افراد  ایفاي نقش
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سالمت اجتماعی بیشتري نیز برخوردار خواهند  ها را بیشتر بر عهده بگیرند از این نقش

ها با  نظریه بسط نقش به معناي این است که کثرت نقش). 71: 1380احمدنیا،(شد 

نفس، پاداش و درآمد ناشی از شغل همراه است امتیازاتی چون افزایش اعتمادبه

)Denerstein, 1995: 7(.  

ط اجتماعی افراد را گسترش تواند رواب دنرشتاین معتقد است که اشتغال می     

مند شوند و از  هاي اجتماعی همکارانشان بهره توانند از حمایت دهند و زنان شاغل می

بنابراین اشتغال، هم از نظر مادي و هم از . داري رها شوند نقش و شغل یکنواخت خانه

 پردازان نظریه تجمع نظریه. شود نظر عاطفی باعث افزایش سالمت و خشنودي افراد می

عنوان یک نقش اضافه، زنان  شود که به نقش، معتقد که اشتغال زنان باعث می

هاي بیشتري را قبول کنند سپس با جایگاه شغلی خو پاداشی را دریافت کنند  مسئولیت

هایشان بگذارد  تواند اثري مثبت بر شرایط زندگی خود و خانواده که در نتیجه می

)Arber, 1991.(  

  

  :رویکرد منفی

ن این رویکرد معتقدند که زنان داراي رسالت مشترکی هستند که آن هم طرفدارا

داري و رسیدگی به امور فرزندان است و پدر خانواده با داشتن شغل و درآمد، رهبر  خانه

که زنان هم شاغل باشد، خطر رقابت با شوهر به  آید و درصورتی حساب می خانواده به

در ). 1386شکربیگی،(خانواده است  آید که به زیان همبستگی و وحدت وجود می

نظریه . توان از نظریه کمیابی نام برد راستاي این رویکرد منفی نسبت به اشتغال زنان، می

فرض اصلی این نظریه بر این اصل استوار است که هر انسانی میزان ثابتی : کمیابی

تر با  ت سادههایی دارد، به عبار انرژي دارد و هر نقشی از این مخزن انرژي در خواست

ها بیشتر شده و اثرات منفی بیشتري بر  ها، فشار ناشی از مسئولیت نقش تعدد نقش

زمان باعث از  صورت هم ایفاي چند نقش به. )Barnet, 1993: 427(سالمت افراد دارد



  

  

  

  

167     ...هاي مددکاري   سازي پژوهش راهکارهاي ارتقاء و بهینه

شود و باوجود ناتوانی و کمبود انرژي، سالمت  بین رفتن و کاهش انرژي محدود فرد می

  ).1388امینی یخدانی،(تد اف فرد به خطر می

  

  :دیدگاه اسالم

در این دیدگاه، زن و شوهر در همه امورات، از حقوق برابر و یکسانی 

مسئله مدیریت یکی از مسائل اساسی در جامعه بشري است و از . برخوردارند

قرآن کریم مدیریت خانواده را بر . هاي حقوقی زن و شوهر در مدیریت است تفاوت

شته وزنان را مسئول تربیت نسل که مسئولیت عظیم و بزرگی است قرار عهده مردان گذا

از دیدگاه اسالم ساختار جسمانی و ظرافت زنان با نقش ). 1385مقدادي،(داده است 

داشتن محیط خانواده بیشتر هماهنگ است و اگرچه زنان  تربیت فرزندان و گرم نگه

اي نقش اقتصادي پدر بپردازند، دچار ناچار مجبور به تأمین امور مالی خانواده و ایف به

اي براي آنان نباشد، مشکالت جدي را  کننده تعدد نقش شده و اگر قوانین حمایت

  ).1385کتاب زنان،(برایشان به وجود خواهد آورد 

  

  پیشینه پژوهش

، با عنوان طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی )1398(پژوهش زارع و دشتکی 

کمیته امداد : مطالعۀ موردي(د توانمندسازي زنان سرپرست خانوار اجتماعی با رویکر

نفر از متخصصان  18در این پژوهش با . ، انجام شد)استان فارس) ره(امام خمینی 

عنوان  در استان فارس به) ره(دانشگاهی و مددکاران خانوادة کمیته امداد امام خمینی 

هاي توانمندسازي  ن داد سیاستنتایج نشا. نمونه مصاحبه شد و سپس تحلیل گردید

گیري کارآفرینی اجتماعی  منزلۀ پدیدة محوري در تعامل با عوامل دیگر موجب شکل به

  .شود می
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، با عنوان توانمندسازي زنان سرپرست )1397(پژوهش اکبري ترکمانی و همکاران 

 11حجم  اي با نمونه. شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال، انجام شد 5خانوار منطقه 

 90جلسۀ  5گیري همگن انتخاب شدند و آموزش توانمندسازي در  نفر با روش نمونه

اي براي آنان انجام شد و عالوه بر آن جلسات مشاورة فردي و گروهی و  دقیقه

نتایج . هاي زندگی و ارتباطی براي باال بردن قدرت حل مسئله نیز، اجرا شد مهارت

و گروه زنان فعال و منفعل وجود دارند که موانع حاصل از این پژوهش نشان داد که د

موجود در راه توانمندي خود را فقر اقتصادي، ناامنی در محیط کار، مشکالت جسمی و 

دانند که بعد از مقابله با موانع، راهکارهاي  حمایت اجتماعی اطرافیان می روانی و عدم

  .دستیابی به توانمندسازي به آنان ارائه شد

، با هدف بررسی اثربخشی مداخله )1396(ی مؤمن و همکاران در پژوهش تراب

مددکاري اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر توانمندسازي روانی و اجتماعی زنان 

نفر از زنان سرپرست خانوار انتخاب شدند و  60اي با حجم  سرپرست خانوار، نمونه

رنامه آموزشی مداخله ب. صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند به

دقیقه براي  90جلسه و هر جلسه  10مددکاري اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه در 

نتایج این پژوهش . اي دریافت نکردند گروه آزمایش انجام گرفت و گروه کنترل مداخله

نشان داد، بین توانمندي روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار قبل و بعد از مداخله 

بنابراین، برگزاري جلسات مداخله مددکاري . اري معناداري وجود داشتتفاوت آم

اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر توانمندسازي روانی و اجتماعی زنان سرپرست 

  .خانوار مؤثر بود

، با عنوان اثربخشی مشاوره شغلی روایتی بر )1395(پژوهش نرگس مقدس 

تعداد . آینده دانشجویان، انجام شدگیري  گیري شغلی وجهت خودکارآمدي در تصمیم

صورت هدفمند و از میان دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد  اعضاي نمونه پژوهش به

گیري شغلی و  هاي خودکارآمدي در تصمیم مستقر در خوابگاه که در پرسشنامه

طور  تر بود انتخاب شدند و به هایشان از خط برش پایین گیري آینده نمره آزمون جهت
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سپس مشاوره شغلی روایتی . دفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدندتصا

نتایج حاصل از . اي براي اعضاي گروه آزمایش اجرا شد دقیقه 39جلسه  8صورت  به

گیري شغلی و  این پژوهش نشان داد، مشاوره شغلی روایتی بر خودکارآمدي در تصمیم

  .گیري آینده دانشجویان دختر، مؤثر بود جهت

، با عنوان اثربخشی آموزش کارآفرینی بر خودکار آمدي )1395(ژوهش قیم پ

کننده به مراکز کاریابی شهر ماهشهر،  عمومی و انگیزه پیشرفت افراد جویاي کار مراجعه

گیري در دسترس انتخاب و در دو  نفر به روش نمونه 60اي با حجم  انجام شد و نمونه

تایج حاصل از این پژوهش نشان داد آموزش ن. گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند

کننده به مراکز  کارآفرینی بر خودکارآمدي و انگیزه پیشرفت افراد جویاي کار مراجعه

کاریابی شهر ماهشهر، تأثیر معناداري داشته و موجب افزایش خودکارآمدي عمومی و 

ا گروه افزایش انگیزه پیشرفت در افراد جویاي کار در گروه آزمایش در مقایسه ب

  .شده بود کنترل

ها و توانمندسازي زنان،  ، با عنوان آموزش مهارت)2019(پژوهش شتی و هانس 

وپرورش در توسعه مهارت و  در این پژوهش به بررسی نقش آموزش. انجام شد

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، دستیابی به . توانمندسازي زنان، پرداخته شد

از عناصر اصلی تأمین توانمندسازي زنان است و فرآیند  تحصیالت و درگیري اقتصادي

دهند، مورد  توجهی از جامعه را تشکیل می توسعه بدون مشارکت زنان، که بخش قابل

ها و  توان، نابرابري وپرورش می از طریق آموزش. سوءاستفاده قرار خواهد گرفت

وب را تشکیل تعصبات جنسیتی را کاهش داد و زنان را ترغیب کرد تا یک جامعه خ

دهد  آموزش به زنان این توانایی را می. ترین بخش اقتصاد، تبدیل شوند دهند و به فعال

تا بتوانند توانایی الزم را براي کشف جهان و مشارکت کامل در فرایند توسعه فراهم 

.کنند

تأثیر آموزش و اشتغال زنان بر ، با عنوان )2018(پژوهش ریاض و پرایز 

در این  .، انجام شد)شواهد تجربی از نظرسنجی در سطح خانوار(توانمندسازي آنها
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پژوهش به بررسی تأثیر آموزش و اشتغال بر توانمندسازي زنان کشور پاکستان بین 

نتایج حاصل از . عنوان نماینده توانمندسازي زنان، پرداخته شد به 2012-2013هاي  سال

نان، نقش مهمی در این پژوهش نشان داد که هم تحصیالت و هم اشتغال ز

سواد،  احتمال بیشتر در مقایسه با زنان بی کرده به زنان تحصیل.ها دارد توانمندسازي آن

هاي بهداشتی خود، خرید عمده خانه، بازدید از  گیري در مورد مراقبت در تصمیم

گیري در مورد استفاده از بارداري  هاي درآمد خانواده و تصمیم خانواده و نزدیکان، هزینه

اشتغال زنان همچنین با مشارکت آنها در تصمیمات مربوط به . کنند رکت میش

هاي  هاي بهداشتی خود، خرید عمده خانواده، مراجعه به خانواده یا اقوام و هزینه مراقبت

  .مربوط به درآمد خانواده همراه است

پژوهش تروملروا
1

، با عنوان عوامل توانمندسازي در یک )2015(و همکاران  

در این تحقیق عواملی چون سن، جنسیت، . مبتنی بر رویکرد فقر، انجام شد قابلیت

هاي آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و نقش آنان در  وضعیت تأهل، ملیت و فعالیت

هاي این پژوهش نشان داد که مردان نسبت به  نتایج یافته. توانمندسازي به اثبات رسید

، افراد جوان، نسبت به بقیۀ اقشار جامعه زنان در سالمت بهتري بودند و از نظر سنی

  .تر و داراي فعالیت اقتصادي بیشتري بودند سالم

  

  شناسی روش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و به لحاظ روش پژوهش، نیمه آزمایشی و از 

جامعه آماري در این پژوهش . باشد آزمون با گروه کنترل می پس-آزمون هاي پیش طرح

شهرستان ) ره(کننده به کمیته امداد امام خمینی  پرست خانوار مراجعهشامل کلیۀ زنان سر

نفر به روش  22اي به حجم  از بین جامعه آماري، نمونه. باشد ، می1398اردکان در بهار 

هاي آزمایش و کنترل قرار  صورت تصادفی در گروه گیري در دسترس انتخاب و به نمونه

                                               
1 Trommlerova et al
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نامه کتبی از هر  پس از گرفتن رضایت. فر بودندن 11که هر گروه شامل  طوري گرفتند، به

اي آموزش، بر  دقیقه 90جلسه  8آزمون به عمل آمد و سپس گروه آزمایشی  گروه، پیش

شناختی بر مبناي نظریه توماس وولتهوس  هاي توانمندسازي روان اساس پروتکل مؤلفه

  .اي داده نشد لهدریافت کردند، این در حالی بود که به گروه کنترل هیچ مداخ) 1990(

  

  ساختار جلسات آموزشی
  

  هدف و شرح مختصر جلسه  جلسات

  جلسه اول

رویکردیکدیگر، آشنایی با ساختار و قوانین گروه، آشنایی بابااعضامعارفه و آشنایی

توانمندسازيکهشود میدادهتوضیحفراگیرانبراي. توانمندسازي و ابعاد آن

است و هر وظایفانجامدرونی برايانگیزشفزایشافرآیندمعنايبهشناختی روان

  .شود چهار بعد آن توضیح داده می

  جلسه دوم

عنوان اولین بعد توانمندسازي، انتخاب و  آشنایی با احساس معناداري در زندگی به

تعیین معنا و فلسفه براي زندگی، آشنایی با ضرورت داشتن هدف و هدفمندي در 

انگیز نسبت به شغل و  از طریق ساختن تصوري هیجانزندگی، ایجاد حس معناداري 

براي فراگیران توضیح داده خواهد شد که هرچند . بافی دوراز هرگونه بدبینی و منفی به

کننده هستند  کنند و در واقع حمایت ها کمک می ارتباط با افرادي که به پرورش اشتیاق

  .کارها بیشتر شودشود انگیزه و تحرك شما براي انجام  بیشتر باشد باعث می

  جلسه سوم

عنوان دومین بعد توانمندسازي، آشنایی با چگونگی  آشنایی با احساس اثرگذاري به

. اثرگذاري بر زندگی و تغییر مسیر، آشنایی با داشتن احساس کنترل فعال بر امور زندگی

 براي فراگیران توضیح داده خواهد شد که چگونه با مشخص کردن منبع کنترل بیرونی و

  .توانیم متوجه نحوه اثرگذاري بشویم درونی، می

جلسه 

  چهارم

عنوان سومین بعد از توانمندسازي، آشنایی با  آشنایی با احساس شایستگی و توانایی به

احساس خودکارآمدي و باور به انجام کارها، آشنایی با راهکار تقویت اعتماد نفس و 

نفس و باورهاي  ث درباره اعتمادبهبدین منظور مربی به بح. تأثر آن بر خودکارآمدي

پردازد و با ارائه چند تکلیف به افزایش  گیري احساس شایستگی می خود افراد در شکل

  .کند نفس فراگیران کمک می اعتمادبه
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  جلسه پنجم

عنوان چهارمین و آخرین بعد از توانمندسازي،  آشنایی با احساس خود تعیین گري به

هاي مهم فردي، ایجاد احساس  ب در انتخاب فعالیتآشنایی با احساس آزادي انتخا

بدین منظور مربی براي . پذیري و تعهد خود تعیین گري از طریق تقویت حس مسئولیت

دهد که وقتی احساس کنیم در مورد شغل و زندگی خودمان  فراگیران توضیح می

  .گیرنده هستیم انگیزه بیشتري براي کار کردن داریم تصمیم

  جلسه ششم

ی با مفهوم انگیزه و انگیزش و موانع آن، آشنایی با نقش هدفمندي در کسب آشنای

گذاري  موفقیت در شغل، تقویت و ایجاد انگیزش شغلی از طریق راهکارهاي هدف

بدین منظور مربی قبل از پرداختن به راهکارهاي افزایش انگیزش . واقعی و هوشمندانه

  .پردازد ترین اصل در افزایش انگیزش میعنوان مهم کارآفرینان، به موضوع هدفمندي به

  جلسه هفتم

آشنایی اعضا با مفهوم کارآفرینی و تفاوت آن با خود آفرینی، آشنایی اعضا با مراحل 

مربی براي فراگیران . هاي کار در منزل آموزش شغلی و ایجاد شغل، آشنایی اعضا با ایده

ها نیاز به  دارند و بعضی از آن ها نیاز به سرمایه دهد که بعضی از این ایده توضیح می

  .مهارت و توانایی خاصی دارند

  جلسه هشتم

بندي خود را از  شود جمع از فراگیران خواسته می. آزمون بندي مطالب، اجراي پس جمع

شده توسط اعضا را خالصه  سپس مدرس مطالب عنوان. هفت جلسه گذشته بیان کنند

از حضور و همکاري . شود آزمون اجرا می سپ. دهد بندي نهایی را ارائه می نموده جمع

  .شود پایان کالس اعالم می. شود اعضا تشکر و قدردانی می

  

گیري شغلی تیلور وبتز  در این پژوهش از پرسشنامۀ خودکارآمدي در تصمیم

پرسشنامۀ ). پیوست(استفاده شد ) 1991(و پرسشنامۀ امید به زندگی اشنایدر ) 1983(

شده است که  تهیه 1983یري شغلی توسط تیلور و بتز در سال گ خودکارآمدي در تصمیم

شود تا مشخص کنند در انجام  دهندگان درخواست می سؤال بوده و از پاسخ 25داراي 

گذاري آن بر اساس طیف  شیوة نمره. نفس دارند وظایف مرتبط با شغل چقدر اعتمادبه

این . شود گذاري می کامل نمره نفس نفس تا اعتمادبه اي از فاقد اعتمادبه گزینه 5لیکرت 

) 1978(پرسشنامه پنج شایستگی در زمینه انتخاب شغل را بر اساس مدل کرایتس 

ارزیابی مناسب از خود، اطالعات شغلی، انتخاب :. اند از کند که عبارت ارزیابی می
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نیز پایایی این ) 1388(در پژوهش باوي و همکاران . ریزي و حل مسئله هدف، برنامه

  .آمده است دست به/ 76و روایی آن /93مه با روش آلفاي کرونباخ برابر با پرسشنا

پرسشنامه امیدواري که توسط اسنایدر، هاریس، اندرسون، هولران، ایرونیک و 

سؤال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به  12شده است داراي  تهیه) 1991(همکاران 

گذاري آن بر  شیوه نمره. شود ی اجرا میصورت خود سنج باشد که به زندگی در افراد می

اي است و دو مؤلفۀ تفکر عاملی و تفکر راهبردي را اندازه  گزینه 5اساس طیف لیکرت 

 4عبارت براي سنجش تفکر راهبردي و  4عبارت براي سنجش تفکر عاملی، 4.گیرد می

 24مره بین ن. میزان امید به زندگی پایین است: 24تا  12نمره بین . عبارت انحرافی است

میزان امید به زندگی : 36نمره باالتر از . میزان امید به زندگی پایین متوسط است: 36تا 

روایی و پایایی این پرسشنامه توسط استادان رشته مدیریت و مطالعه آزمایشی . باال است

). 1391کریمیان، (معلم مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است  دانشگاه مشهد و تربیت

به دست  0711تا  0791همسانی درونی کل آزمون را ) 2001(نت و ونگروس برایا

  .اند آورده

  

  ها تحلیل داده

ها، با توجه به گروه هدف یعنی زنان سرپرست خانوار، به  پس از تهیه و تنظیم پرسشنامه

ها در دو گروه آزمایش و گواه قرار  و نمونه. مراجعه شد) ره(کمیته امداد امام خمینی 

هاي گرایش به  شاخص(هاي آمار توصیفی  ها، از روش وتحلیل داده براي تجزیه. گرفتند

آزمون کلوموگروف اسمیرنف و (و آمار استنباطی ) هاي پراکندگی مرکز و شاخص

  .استفاده شد 24نسخه  Spssافزار به کمک نرم) کوواریانس
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  ها یافته

سال  40تا  31و گواه از هر دو گروه آزمایش ) درصد 5/45(در این پژوهش، سن 

از ) درصد 5/45(از افراد گروه آزمایش و ) درصد 4/36(باشد و میزان تحصیالت  می

در گروه ) درصد 9/90(از نظر وضعیت شغل و درآمد . باشد گروه گواه، ابتدایی می

بیشترین علت سرپرستی . در گروه گواه شغل و درآمدي ندارند) درصد 8/81(آزمایش 

. باشد وه آزمایش و گواه مربوط به فوت همسر و طالق از همسر میخانواده در دو گر

زمان  بیشترین مدت. باشد نفر می 0-2بیشترین تعداد فرزندان در هر دو گروه بین 

سال، و در گروه گواه مدت  10-5)درصد 5/45(سرپرستی خانواده در گروه آزمایش 

  .باشد سال، می 15-11)درصد 5/54(سرپرستی 

  

  تحلیل کوواریانسهاي  فرض پیش

  :خطی چندگانه هم) 1

با یکدیگر همبستگی باالیی در حد ) کوواریت(که متغیرهاي کمکی هنگامی

700/=0r این پدیده . شود خطی چندگانه نامیده می گردد که هم دارند، شرایطی ایجاد می

  .هاي تحلیل چندمتغیري باید از آن اجتناب کرد مهمی است که در آزمون

گیري شغلی و امید به  خودکارآمدي در تصمیمهاي  آزمون هش، پیشدر این پژو 

  .تلقی شدند) کوواریت(عنوان متغیرهاي کمکی  ، بهزندگی

  

  هاي متغیرها آزمون هاي آزمون همبستگی بین پیش آماره -1جدول 

  آزمون

  متغیر

  پیرسون

pمقدار   ضریب همبستگی

  گیري شغلی آزمون خودکارآمدي در تصمیم پیش
627/0  002/0  

  آزمون امید به زندگی پیش
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 700/0هاي متغیرها کمتر از  آزمون ، ضریب همبستگی بین پیش1با توجه به جدول  

خطی چندگانه بین متغیرهاي  آمده، از مفروضه هم دست با توجه به همبستگی به. است

  .، اجتناب شده است)ها کوواریت(کمکی 

  

  :ها همگنی واریانس) 2

داراي این فرض است که واریانس درون هر خانه از جدول تحلیل کوواریانس 

کند، اما نباید مقدار هر  اندازه نامساوي خانه مسئله جدي ایجاد نمی. ها یکسان باشد داده

ها  به دلیل افت آزمودنی(اگر چنین شد . ترین خانه باشد خانه بیشتر از چهار برابر کوچک

ی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که هیچ ها باید مورد بررس هاي خانه واریانس...) و

در این . ترین واریانس نداشته باشد برابر اندازه کوچک 10اي واریانس به بزرگی  خانه

، از )ها آزمون پیش(ها براي بررسی همگنی واریانس متغیرها  پژوهش قبل از تحلیل داده

  .آزمون لون استفاده شد
  
گیري  واریانس خطاي متغیرهاي خودکارآمدي در تصمیمنتایج آزمون لون جهت برابري  -2جدول 

هاي آزمایشی و گواه شغلی و امید به زندگی در گروه

  متغیرها
  ها آزمون لون براي برابري واریانس

F مقدارp  

در آزمون خودکارآمدي پیش

  گیري شغلی تصمیم
399/0  535/0  

  364/0  863/0  آزمون امید به زندگی پیش

  

ـ مقدار آزمون لون در متغیرهاي  pدهند که  ، نشان می2دول نتایج مندرج در ج

بنابراین، واریانس . باشند دار می گیري شغلی و امید به زندگی معنی خودکارآمدي در تصمیم

گیري شغلی و امید  آزمون دو گروه آزمایش و گواه در خودکارآمدي در تصمیم خطاي پیش

  .شود ها تأیید می فرض همگنی واریانس داري متفاوت نیستند و طور معنی به زندگی به



  

  1399تابستان، 24، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   176  

  هاي تحلیل کوواریانس آماره -3جدول 

  نوع آزمون

ارزش 

المبداي 

  ویلکس

F
در جه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

توان 

  آزمون

مجذور 

اتاي 

  جزئی

آزمون  پیش

  خودکارآمدي
279/0  943/21  2  000  1  721/0  

آزمون  پیش

  امید به زندگی
692/0  783/3  2  044/0  608/0  308/0  

  471/0  899/0  044/0  2  568/7  529/0  ها گروه

  

، نتایج تحلیل کوواریانس از هر دو متغیر خودکارآمدي و امید به 3با توجه به جدول 

در  529/0دهد که ارزش المبداي ویلکس که برابر با  آزمون، نشان می زندگی با کنترل اثر پیش

و / 899و توان آزمون برابر با  05/0است که کمتر از  044/0سطح معناداري آزمون برابر 

  شود باشد، لذا فرض تحقیق تأیید می می 471/0مجذور اتاي جزئی برابر با 

انگیزشی در حوزه -آموزش توانمندسازي اطالعاتیتوان نتیجه گرفت که  بنابراین می 

گیري شغلی و امید به زندگی زنان  کارآفرینی بر افزایش خودکارآمدي در تصمیم

  .تأثیر مثبت و معنادار دارد ارسرپرست خانو

  

  گیري بحث و نتیجه

طور که نتایج نشان داد، شرکت در جلسات آموزشی توانمندسازي باعث افزایش  همان

گیري شغلی زنان سرپرست خانوار و همچنین افزایش امید به  خودکارآمدي در تصمیم

، )1395(، قیم )1395(این یافته پژوهش همسو با مطالعات مقدس . شود ها می زندگی آن

و گایت و ) 2015(، ایست و رول )1392(، سفیري و خادم )1395(مطالعات حقانیان 
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با این نگرش که توانمندسازي و آموزش کارآفرینی موجب . باشد می) 2013(همکاران 

افزایش انگیزه پیشرفت و خودکارآمدي و افزایش امید به زندگی در زنان سرپرست 

  .شود ر میخانوار و افراد جویاي کا

انگیزشی در حوزه کارآفرینی بر افزایش -آموزش توانمندسازي اطالعاتی

در تبیین  .گیري شغلی زنان سرپرست خانوار، تأثیر معنادار دارد خودکارآمدي در تصمیم

یعنی احساس توانایی و کفایت و : بعد توانمندسازي 2توان بر  این یافتۀ پژوهش می

زمانی که افراد به این باور برسند که توانایی و . تعیین گري اشاره کرد-احساس خود

آمیز کارها دارند، احساس استقالل و آزادي عمل  شایستگی الزم را براي انجام موفقیت

شود  ها بدانند، باعث می کننده فعالیت گیرنده و تعیین داشته و خودشان را تصمیم

گیري در  تصمیم سازگاري بیشتري با مشکالت خود داشته و انگیزه خود را براي

. انتخاب و داشتن شغل، باال برده و همچنین در مقابل آن احساس مسئولیت و تعهد کنند

در واقع ما با ایجاد احساس توانایی و خود تعیین گري، این باور را در زنان سرپرست 

گیرنده هستند و در مقابل باید  اندازه افراد بالغ تصمیم ایم که به خانوار، به وجود آورده

پذیر هم باشند، که در نتیجه انگیزه آنان براي کار کردن و ایجاد یک شغل  مسئولیت

در نتیجه با آموزش توانمندسازي و باال رفتن میزان اعتماد این زنان . یافته است افزایش

گیري شغلی در این پژوهش،  هاي خود، افزایش خودکارآمدي در تصمیم به توانایی

، خودکارآمدي زمانی )1994(طبق نظر لنت و همکاران  عالوه بر آن. اثربخش شده است

یابد که اهدافی براي یک دوره زمانی گذاشته شود و دنبال  کند و پرورش می رشد می

توان به تعیین دقیق اهداف شغلی و اهمیت آن  گردد، بنابراین علت این اثربخشی را می

ریزي دقیق، نسبت داد که  هگیري شغلی، افزایش اطالعات از بازار کار و برنام در تصمیم

انگیزشی مورد مالحظه قرارگرفته -تمام این موارد در آموزش توانمندسازي اطالعاتی

  .است

گیري شغلی براي  در این پژوهش با توجه به اهمیت خودکارآمدي در تصمیم   

خصوص زنان سرپرست خانوار، براي داشتن عملکرد شغلی موفق در زندگی؛  زنان به
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انگیزشی در حوزه کارآفرینی توانست خودکارآمدي در -دسازي اطالعاتیآموزش توانمن

گیري شغلی را در زنان سرپرست خانوار افزایش دهد؛ بنابراین یافته اول پژوهش  تصمیم

انگیزشی در حوزه کارآفرینی بر خودکارآمدي در –که آموزش توانمندسازي اطالعاتی 

  .گردد مثبت و معنادار دارد، تأیید میگیري شغلی زنان سرپرست خانوار، تأثیر  تصمیم

-آموزش توانمندسازي اطالعاتیکه  همچنین در تبیین دیگر این یافتۀ پژوهش

انگیزشی در حوزه کارآفرینی بر افزایش امید به زندگی زنان سرپرست خانوار، تأثیر 

 داري و احساس بعد دیگر توانمندسازي، یعنی احساس معنی 2توان بر  معنادار دارد، می

داري به افراد انرژي و پتانسیل الزم براي ادامه  احساس معنی. مؤثر بودن، اشاره کرد

در . کند باوجود مشکالت به راهش ادامه دهد دهد و انسان را وادار می زندگی را می

داري براي زندگی خودش داشته باشد کارها را باانگیزه  واقع زمانی که فرد احساس معنی

از طرف . شود و در نتیجه امید به زندگی در فرد هم بیشتر میبرد  پیش می بیشتري به

داري خاصی را پیدا نکند، انگیزه الزم را براي  دیگر زمانی که فرد براي کارهایش، معنی

یابد و با برآورده نشدن نیاز شغلی و اقتصادي، امید به زندگی فرد به خطر  کار کردن نمی

هاي ناشی از استرس  جب ابتالي فرد به بیماريزیرا بیکاري و ناامنی شغلی مو. افتد می

شده که با فراهم شدن رفاه مادي، رفاه معنوي و احساس امنیت خاطر نیز، فراهم 

همچنین، با ایجاد احساس مؤثر . شود که نتیجه آن افزایش امید به زندگی، خواهد بود می

ثیر قرار دادن تواند با تحت تأ شود که فرد به این باور برسد که می بودن باعث می

هاي او  توانند فعالیت محیطی که در اختیار دارد، تغییر ایجاد کند و موانع بیرونی هم نمی

شود و امید به زندگی فرد  هاي فرد همسو می را کنترل کنند در نتیجه محیط با خواسته

 ، امید فرایندي است که فرد)1994(همچنین مطابق با نظریۀ اسنایدر . یابد هم افزایش می

سازد و انگیزه  ها را می کند و راهکار رسیدن به آن هاي خود را تعیین می طی آن، هدف

  . کند الزم را براي این راهکارها ایجاد و در طول مسیر حفظ می

توان به آشنایی افراد با اهمیت تعیین  بنابراین علت دیگر این اثربخشی را می   

داد که تمام این موارد در آموزش اهداف دقیق شغلی و تقویت انگیزش شغلی، نسبت 
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در .انگیزشی در حوزه کارآفرینی مورد مالحظه قرار گرفته است-توانمندسازي اطالعاتی

خصوص زنان سرپرست  این پژوهش با توجه به اهمیت امید به زندگی براي زنان به

انگیزشی در -خانوار؛ براي داشتن آینده شغلی مناسب، آموزش توانمندسازي اطالعاتی

وزه کارآفرینی به زنان سرپرست خانوار، توانست امید به زندگی را در آنها افزایش ح

انگیزشی در –دهد؛ بنابراین یافته فرعی دوم پژوهش که آموزش توانمندسازي اطالعاتی 

حوزه کارآفرینی بر امید به زندگی زنان سرپرست خانوار، تأثیر مثبت و معنادار دارد، 

توان نتیجه گرفت آموزش توانمندسازي  ها می این یافته با توجه به.گردد تأیید می

گیري شغلی  انگیزشی در حوزه کارآفرینی بر افزایش خودکارآمدي در تصمیم-اطالعاتی

و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار، تأثیر مثبت معنادار دارد و با افزایش 

زنان سرپرست  گیري شغلی و امید به زندگی توانمندسازي، خودکارآمدي در تصمیم

  .یابد خانوار افزایش می

  

  هاي کاربردي پیشنهاد

اي  هاي فنی حرفه دهنده، براي باال بردن مهارت هاي پوشش شود سازمان پیشنهاد می

شناختی و  و خوداشتغالی در زنان سرپرست خانوار، طرحی مبتنی بر توانمندسازي روان

با همکاري سایر مؤسسات و هاي آموزشی الزم را  اقتصادي در نظرگیرند و کارگاه

هاي مربوط به کارآفرینی  همچنین با توجه به آموزش. هاي مربوطه، برگزار کنند ارگان

هاي  ها با همکاري سازمان شود که بانک براي زنان سرپرست خانوار، پیشنهاد می

دهنده، بتوانند با تسهیل شرایط اعطاي وام، زمینه را براي کارآفرینی و  پوشش

دهنده بتوانند  هاي پوشش این زنان، فراهم کنند و بدین منظور سازمان خوداشتغالی

هاي خیریه براي عرضه و معرفی محصوالت تولیدشده توسط زنان سرپرست  بازارچه

  .خانوار، برگزار کنند
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  هاي پژوهشی پیشنهاد

شود این پژوهش، براي زنان سرپرست خانوار در سایر نهادها مانند  پیشنهاد می

ها انجام گیرد تا  تر و سایر استان زیستی ، بنیاد شهید و همچنین در ابعاد وسیعسازمان به

همچنین با توجه به اینکه این پژوهش فقط . از آسیب بیشتر به این زنان، پیشگیري شود

هایی مشابه براي  گردد که پژوهش شده پیشنهاد می بر روي زنان سرپرست خانوار انجام

پرست خانوار، انجام شود و نیز با توجه به کمبود پژوهش تمام اعضاي خانواده زنان سر

شود پژوهشی با موضوع امید  در مورد امید به زندگی زنان سرپرست خانوار، پیشنهاد می

به زندگی و همچنین مقایسه امید به زندگی در زنان سرپرست خانوار شهري و 

.روستایی، انجام شود
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  پیوست

  

  گیري شغلی پرسشنامه خودکارآمدي در تصمیم

  :تعداد فرزندان: تحصیالت: سن: نام و نام خانوادگی

  :اید؟ وضعیت اشتغال و مقدار درآمد هگرفت چند سال است که سرپرستی خانواده را برعهده

فوت همسر       طالق     متواري شدن همسر        ازکارافتادگی و :     علت سرپرستی

یا معلولیت همسر     اعتیاد

  

  دهنده عزیز با سالم خدمت پاسخ

ها را با عالمت ضربدر مشخص  لطفاً جمالت زیر را با دقت بخوانید و یکی از گزینه

  .مشارکت و همراهی شما سپاس گذاریم از. نمایید

  عبارات  ردیف

فاقد 

اعتماد

نفس به

  

اعتماد

نفس  به

پایین

  

اعتماد 

متوسط به

  نفس

اعتماد

نفس به

  باال

اعتماد

نفس  به

  کامل

ها دربارة  یافتن اطالعات در کتابخانه و سایت  1

  .مند هستید مشاغلی که به آن عالقه

          

ز بین لیست رشتۀ تحصیلی ا انتخاب یک  2

  هاي تحصیلی رشته

          

سال  5ریزي کردن براي اهداف خود در  برنامه  3

  آینده

          

هایی که الزم است در  مشخص کردن گام  4

شدن با یک مشکل در حیطۀ  مواقع مواجه

  .تان برداشته شود تحصیلی

          

            هایتان ارزیابی صحیح توانایی  5
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            ت مشاغلانتخاب کردن یک شغل از بین لیس  6

مشخص کردن مراحلی که براي به انجام   7

رشتۀ تحصیلی الزم  آمیز یک رساندن موفقیت

  .است

          

با جدیت کار کردن در زمینۀ رشته تحصیلی با   8

شغل خود حتی زمانی که با شکست مواجه 

  .شوید

          

            تعیین کردن شغل ایده آل خود  9

 10در طی  یافتن روندهاي ورود به یک شغل  10

  سال آینده

          

انتخاب کردن شغلی که متناسب با سبک   11

  .زندگی شما باشد

          

            آماده کردن یک رزومه خوب  12

که  تغییر دادن رشتۀ تحصیلی خود درصورتی  13

  .رشتۀ تحصیلی خود را دوست نداشته باشید

          

ترین موضوع در یک  مشخص کردن باارزش  14

  شغل

          

ین درآمد ساالنه افرادي که در یک شغل تعی  15

  .خاص مشغول به کارند

          

انتخاب یک شغل و سپس عدم نگرانی درباره   16

  درست یا نادرست بودن تصمیم خود

          

تغییر دادن شغل خود در صورت ناراضی بودن   17

  از آن

          

مشخص کردن چیزهایی که براي رسیدن به   18

ها بگذرید و  آناهداف شغلی خود حاضرید از 

  .چیزهایی کله حاضر نیستید از آنها بگذرید

          

صحبت کردن با فردي که در زمینه کار   19

  .موردعالقۀ شما مشغول به کار است
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اي که متناسب با  انتخاب شغل یا رشته  20

  هاي شماست رغبت

          

ها و  شناسایی کردن کارفرماها، شرکت  21

  الی خودمؤسسات مرتبط با شغل احتم

          

مشخص کردن سبک زندگی که دوست دارید   22

  .داشته باشید

          

یافتن اطالعات درباره مؤسسات آموزش عالی   23

  اي یا مدارس و مراکز فنی و حرفه

          

            طی کردن یک مصاحبه شغلی با موفقیت  24

هاي  شناسایی تعدادي مشاغل معقول یا شغل  25

ید به انتخاب اول که نتوان جایگزین درصورتی

  .خود برسید
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هاي زیادي براي رهایی از  به نظر من راه

.فشارها وجود دارد

1

.من انرژي زیادي براي رسیدن به هدفم دارم 2

.کنم بیشتر اوقات احساس خستگی میمن  3

.هاي زیادي پیرامون حل مشکل وجود دارد راه 4

.آیم آسانی کوتاه می من در یک استدالل به 5

هاي زیادي براي رسیدن به  به نظر من راه

.ام مهم است وجود دارد چیزهایی که در زندگی

6

.ام ناراحتم من در مورد سالمتی 7

حلی براي حل  دانم که توان پیدا کردن راه می

.هر مشکلی را دارم

8

من براي آینده من    هاي گذشته تجربه

.اند مناسب

9

ام موفقیت زیبایی به دست  من در زندگی

.آوردم

10

هایی درباره بعضی  من معموالً در خودم نگرانی

.کنم چیزها پیدا می

11

12  .رسم اهدافی که مدنظر دارم می همه من به

  


