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Abstract 

Background & Objectives: Developments in societies during recent decades have imposed the responsibility of managing life and high–stress 

levels on women who are the heads of households. Factors such as death, addiction, disability, and migration of the husbands, transfer the 
family's responsibility to women, which imposes them a lot of insecurities and additional tasks, such as loss of income and dual parenting roles. 

Many families belong to low socioeconomic classes and suffer from severe economic problems. Therefore, employment and entrepreneurship 

are necessary for their empowerment. Empowering female heads of the family can improve their mental health and personal and social life. 
Social support, employment, and entrepreneurship are missing components in women's empowerment. Empowerment of female–headed 

households is one of the issues that can help improve women's mental health indicators and their personal and social life. This study aimed to 

evaluate the effectiveness of vocational empowerment based on Shafiabady's Multi–Axial Pattern of Vocational Choice (SMPVC) on job 
engagement and self–efficacy of female–headed households living in Tehran City, Iran.  

Methods: The research method was quasi–experimental with a pretest–posttest design with a control group. The statistical population consisted 

of all female heads of families living in Tehran during 2019. A total of 30 women were selected by the available sampling method and randomly 
assigned into experimental and control groups (n=15 for each group). The inclusion criteria were being the female head of household, living in 

Tehran, having consent to participate in the project, not using drugs and psychotropic drugs, lacking mental and personality disorders (based on 

self–report) or acute and chronic physical illnesses, not participating in other treatment programs at the same time, and not receiving individual 
counseling or medication. The exclusion criteria of the experimental group included absenteeism for more than two sessions of the intervention 

and dissatisfaction with participation in the sessions. Vocational empowerment based on SMPVC was administered to the experimental group 

in eight 90–minute sessions for 2 months. Research tools included the Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli et al., 2002) and the Self–
Efficacy Scale (Sherer al., 1982). Data analysis was performed in SPSS software version 24 using descriptive statistics (mean and standard 

deviation) and inferential statistics (univariate analysis of covariance, the independent t test, and the Chi–square test). The significance level of 

the tests was considered 0.05.  
Results: The results showed that after controlling the effect of the pretest, there were statistically significant differences between the experimental 

group and the control group in the mean scores of vocational engagement (p<0.001) and self–efficacy (p<0.001). Also, 50% of the changes in 

vocational engagement and 53% of changes in self–efficacy were due to the effect of the intervention.  
Conclusion: Based on the research findings, SMPVC can be applied to women heads of households and effectively improves their vocational 

engagement and self–efficacy. 
Keywords: Vocational empowerment, Shafiabady's Multi–Axial Pattern of Vocational Choice (SMPVC), Job engagement, Self–efficacy, 

Female heads of households. 
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  .۴۹(:۲1؛ )1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش مقاله 1۴۰1 خرداد برخط انتشار   

آبادی بر بهبود بر الگوی چندمحوری شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنیبررسی اثربخشی آموزش 
 شهر تهران ٔهاشتیاق شغلی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواد

 ۳، اعظم فتاحی اندبیل۲آبادیعبدالله شفیع، *1عارف محمدی

 سندگانینو حاتیوضت

 ؛ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، تهران، مشاوره دانشجوی دکتری .1
 ؛ی، تهران، ایرانئ، دانشگاه عالمه طباطبااستاد گروه مشاوره. ۲
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، تهران، ایران. ۳

 ashafiabady@yahoo.com مسئول: نویسندٔه رایانامٔه*

 1۴۰۰فروردین  ۲۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ بهمن ۲تاریخ دریافت: 
 

 

  

                                                      
ی المللنیب ۴٫۰ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق

(deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/by )نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر 
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل

 
 دهیچک

را  انو زندگی فردی و اجتماعی آن ندها کمک کهای سالمت روان آنتواند به بهبود شاخصلی است که میئتوانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانواده یکی از مسا زمینه و هدف:
آبادی بر بهبود اشتیاق شغلی و خودکارآمدی زنان بر الگوی چندمحوری شفیعآموزشی توانمندسازی شغلی مبتنی اثربخشی بستٔهتعیین  رو، پژوهش حاضر با هدفازاین ؛ارتقا دهد

 صورت گرفت.  شهر تهران سرپرست خانوادٔه
در سال  شهر تهران سرپرست خانوادٔه زنان تمامیآماری پژوهش را  جامعٔه. بودبا گروه گواه همراه آزمون پسو  آزمونپیشبا طرح آزمایشی نیمه ،پژوهشروش  بررسی:روش

نفر در  پانزدهنفر در گروه آزمایش و  پانزدهتصادفی  طوربه ،بین گیری دردسترس وارد مطالعه شدند. از ایننفر داوطلب واجد شرایط با روش نمونه سیتشکیل دادند که  1۳۹۸
آموزش  مداخلٔه( بود. 1۹۸۲ ،همکاران)شرر و  خودکارآمدی مقیاس( و ۲۰۰۲ ریچ )شوفلی و همکاران،. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اشتیاق شغلی اوتقرار گرفتندگروه گواه 

ها دادهتحلیل . گرفت کنندگان گروه آزمایش انجامشرکت صرفاً برایصورت گروهی های بدقیقهنود جلسٔه هشتمدت به آبادیبر الگوی چندمحوری شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنی
 هاآزمون سطح معناداریانجام گرفت.  SPSSافزار نرم ۲۴ نسخٔهدر  دوو آزمون خی های دو گروه مستقلمیانگین مقایسٔهزمون تی آ ،متغیریکوواریانس تک از تحلیلاستفاده با 

 درنظر گرفته شد. ۰٫۰۵
آماری معناداری  تفاوت ،آزمون( در پسp<۰٫۰۰1( و خودکارآمدی )p<۰٫۰۰1) اشتیاق شغلی متغیرهای میانگین نمراتدر آزمون، اثر پیش کنترلاز  بعد ،نتایج نشان داد ها:یافته

 . مداخله بوداز اثر درصد از تغییرهای متغیر خودکارآمدی ناشی۵۳و درصد از تغییرهای متغیر اشتیاق شغلی ۵۰همچنین، . آزمایش و گروه گواه مشاهده شدبین گروه 
 ردآبادی برای زنان سرپرست خانواده قابلیت کاربرد دابر الگوی چندمحوری شفیعآموزش توانمندسازی شغلی مبتنی شود،نتیجه گرفته میهای پژوهش براساس یافته گیری:نتیجه

 ها اثربخش است.و بر بهبود اشتیاق شغلی و خودکارآمدی آن
 شغلی، خودکارآمدی، زنان سرپرست خانواده.آبادی، اشتیاق شفیع شغلی توانمندسازی شغلی، الگوی چندمحوری ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
های اخیر منجربه تغییر ساختار تغییرات در جوامع مختلف طی دهه

و این امر مسئولیت مدیریت زندگی و تحمل ( 1) خانواده شده است
کند. تحمیل می 1ها را بر زنان سرپرست خانواراز استرس زیادیسطوح 

پذیری عواملی چون مرگ، اعتیاد، ناتوانی و مهاجرت شوهر بر آسیب
. انتقال ناگهانی مسئولیت خانواده از مرد به استاین افراد بسیار مؤثر 

دادن درآمد و ایف اضافی مانند ازدستای از ناامنی و وظزن، مجموعه
نقش دوگانه دربرابر فرزندان )نقش پدر و مادر( بر این گروه از زنان 

سالمت جسمی، روانی و رضایت  بر آسیب بهشود و عالوهعارض می
 آوردوجود میبهها برای آنرا شناختی جدیدی ، مشکالت روان۲زندگی

 تعداد و نسبت این زنان در دهٔهدهد که . در ایران، آمار نشان می(۲)
طبق سرشماری نفوس و  کهطوری؛ بهگذشته روند افزایشی داشته است

هزار ۶1میلیون و ۳، تعداد زنان سرپرست خانوار 1۳۹۵مسکن در سال 
که سهم زنان سرپرست خانوار درمقایسه با مردان است  بودهنفر  ۷۵۳و 

رست مرد طی تعداد خانوارهای دارای سرپ .(۳) درصد است1۲٫۷
درصد و درمقابل، تعداد  ۲۰٫۶، حدود 1۳۹۸ تا1۳۹۰های سال

درصد داشته است  ۲۶٫۸خانوارهای دارای سرپرست زن رشد حدود 
 ۳اجتماعی-های اقتصادیها شاخصبسیاری از این خانواده(. ۴)

 ؛بع آن دچار مشکالت شدید اقتصادی هستندتدارند و به ضعیفی
، اشتغال و کارآفرینی، آن 4حمایت اجتماعیرسد نظر میبه باوجود این

 (.۵)گذارد می زنان تأثیر 5ای است که در توانمندسازیمفقوده حلقٔه
زیرا  ؛کار هنوز در مراحل نخست قرار دارد رو ورود زنان به عرصٔهازاین

ولی در سالیان اخیر شرایط  ست؛ا مردان بوده سلطٔه زیروکارها کسب
بخش نیز به خط مقدم عنوان کارآفرینان الهامتغییر کرده است و زنان به

(. درحقیقت کارآفرینی و اشتیاق به کار و شغل بسیار گسترده ۶اند )آمده
، 6توان از زوایای مختلف آن را بررسی کرد. اشتیاق شغلیاست که می

که شامل سه مؤلفه است  کار شناختی مرتبط باانحالتی انگیزشی و رو
توانایی به تمایل  (. مؤلفٔه۷)شود میازجمله توانایی، تعهد و جذب 

عد تعهد به اهمیت، افتخار، شور و شوق . بُاستتالش در کار مربوط 
های تمرکز و تعامل در کار که جذب ویژگیدرحالی ؛در کار اشاره دارد

کند و موجب ایجاد شغلی انگیزه را تحریک می گیرد. اشتیاقمی بر را در
 دمیرتاس(. ۸) شودسازمان می درقبالاحساسات مثبت در کارکنان 

از انرژی، مشارکت و تعهد  زیادیبر سطح  اشتیاق شغلی ،نشان داد
 (. ۹) تأکید دارد

ی  دادنباور فردی است که شخص توانایی انجام  ۷خودکارآمد
تواند به نتایج رو فرد با این باور میآمیز کاری را دارد؛ ازاینموفقیت

براین خودکارآمدی به درک افراد از بهتری در کار دست یابد. عالوه
بر این  ؛(1۰) مطلوب اشاره دارد یتوانایی خود برای دستیابی به هدف

دنبال به را عملکرد مطلوب زیاد،خودکارآمدی  که ان گفتتواساس می
ر احساس، فکر، انگیزه و رفتار افراد دبنابراین، خودکارآمدی  ؛دردا

(. 11ها تأثیر بگذارد )نقش مهمی دارد و ممکن است بر فرایند کار آن

                                                      
1. Female-headed households 
2. Life satisfaction 
3. Economic-social indicators 
4. Social support 
5. Empowerment 

ها و ای در بحرانکنندهرسد خودکارآمدی نقش مهم و تعییننظر میبه
تواند می زیاد،که خودکارآمدی طوریهب ؛زندگی داردهای سخت چالش

داشته  همراهها به ها و بحرانتطابق و سازگاری افراد را با این چالش
سرپرستی خانواده  ،های دشوار زندگیبنابراین یکی از چالش ؛باشد

کشاند. خودکارآمدی در دنبال شغل میها را بهتوسط زنان است که آن
رو خودکارآمدی زنان ازاین ؛(1۲)کند مییانی شغلی کمک شا توسعٔه

 همچنین است؛های اخیر تغییر داده وضعیت نیروی کار را در سال
دلیل مشکالت افزایش چشمگیری یافته و به حضور زنان در مشاغل به

 ای طبیعی و بهنجار تبدیل شده است. مسئله
را در کار توانمندسازی، احساسات کارکنان  ،و همکاران دریافتند اکتر

(. 1۳) ها را افزایش دهدآن ۸تواند رضایت شغلیمی وبخشد بهبود می
گذشته،  توانمندسازی کارکنان در طول دو دهٔه تحقیق دربارٔه لحاظبدین

که توانمندسازی مندان زیادی را به خود جلب کرده است. ازآنجاعالقه
هنگام تغییر هبرسد نظر میانجامد، بهها میکارکنان به رضایت شغلی آن

دارند  سازمان مدیران شانس بیشتری برای همکاری با زیردستان خود
های مختلف باتوجه به اینکه سازمان (.1۴) تا به پویایی سازمانی برسند

های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فعالیت دارند، در حوزه
استا (. در همین ر1۴) طلبدتوانمندسازی در هر حوزه را جداگانه می

توانمندسازی درجهت کمک به افراد برای  ،باور دارد آبادیشفیع
گیری صحیح و بهنگام در خودشناسی، ارضای صحیح نیازها، تصمیم

(. 1۵نقل از به) کندپیشرفت و رضایت شغلی آنان نقش مهمی ایفا می
 نجپکه بر  است، الگوی بومی ۹آبادیالگوی چندمحوری شغلی شفیع

پنداری، نیازها و اساسی ازجمله پویایی، هدفمندی، خویشتن مؤلفٔه
رسد در بهبود وضعیت و تغییر نظر میبه و گیری استوار استتصمیم

(. مطالعات پیشین اثربخشی الگوی 1۵) رفتار افراد تأثیرگذار باشد
بر متغیرهای مرتبط با توانمندی شغلی را آبادی چندمحوری شغلی شفیع

 و همکاران دریافتند، . در این راستا، حریریستکرده ایید أت
آبادی موجب بر الگوی چندمحوری شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنی

آموزان های اجتماعی دانشهای کارآفرینی و مهارتافزایش مهارت
الگوی چندمحوری  ،(. دهقان و فکری نشان دادند1۵)شود می

 ثیر معنادار داردأکارکنان ت خودارزشیابی عملکرد شغلی آبادی برشفیع
الگوی چندمحوری انتخاب  کردند،آبادی گزارش لی و شفیععشا (.1۶)

 ثر استؤآموزان مآبادی بر بلوغ شغلی و خودکارآمدی دانششغل شفیع
(1۷.)  
نظری و کاربردی ضروری  لحاظطور کلی، اجرای پژوهش حاضر از به

 مذکور نشان داده است،طورکه مطالعات ، هماننظری . از جنبٔهبود
ای گونهآبادی بهبر الگوی چندمحوری شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنی

اثربخشی خود را بر بهبود عملکرد افراد در  ه استمناسب توانست
بر دلیل فقدان پژوهشی مبنیهمچنین به ؛های مختلف نشان دهدزمینه

ن سرپرست های شغلی در زنالفهؤبررسی اثربخشی این روش بر بهبود م
ها خانواده و باتوجه به اینکه شناخت این مسئله به بهبود مشکالت آن

6 Job engagement 
7. Self-efficacy 
8. Job satisfaction 
9. Shafiabady's Multi-Axial Pattern of Vocational Choice (SMPVC) 
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 همچنین .ضرورت یافتپژوهش حاضر شدن انجام ،کندکمک می
بر الگوی اثربخشی توانمندسازی شغلی مبتنی تعیین ،لحاظ کاربردیبه

آبادی بر بهبود اشتیاق شغلی و خودکارآمدی زنان چندمحوری شفیع
های بعدی فراهم نواده است که زمینه را برای پژوهشسرپرست خا

تواند راهگشای خوبی برای محققان و د و این پژوهش میآورمی
منظور بهبود توانمندسازی شغلی با درمانگران و مشاورانی باشد که به
آموزش روش براین، ؛ عالوهکنندزنان سرپرست خانواده کار می

آبادی و ارتقای چندمحوری شفیعبر الگوی توانمندسازی شغلی مبتنی
تواند دانش زنان سرپرست خانواده و نقش آن در بهبود عملکرد افراد می

وجه به مطالب تبا باشد.ثیرگذار أدر بهبود توانمندسازی شغلی آنان ت
به الگوهای مختلف در این ی مربوط پژوهش توجه به خألشده و باگفته

حاضر با هدف بررسی زمینه در زنان سرپرست خانواده، پژوهش 
بر الگوی چندمحوری اثربخشی آموزش توانمندسازی شغلی مبتنی

 اشتیاق شغلی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانوادٔه بر آبادیشفیع
 شهر تهران اجرا شد. 

 بررسیروش 2
آزمون پس وآزمون پیشبا طرح آزمایشی روش پژوهش حاضر نیمه

زنان سرپرست  را تمامیپژوهش آماری  با گروه گواه بود. جامعٔههمراه 
های ازآنجاکه در طرح. تشکیل دادند 1۳۹۸در سال شهر تهران  خانوادٔه

 نفر در نظر گرفته شده است پانزدهها آزمایشی، حداقل نمونه برای گروه
با استفاده از روش داوطلب واجد شرایط نفر  سیاز این بین،  ،(1۸)

بهزیستی و شهرداری شهر تهران وارد  گیری دردسترس از ادارٔهنمونه
نفر( و  پانزده) تصادفی در گروه آزمایش طوربه ند. سپسمطالعه شد

 .قرار گرفتندنفر(  پانزدهگواه )گروه 
زن سرپرست عبارت بود از:  به پژوهش کنندگانهای ورود شرکتمعیار

رضایت کامل داوطلب برای شرکت در  ؛ساکن شهر تهران ؛خانواده
به  مبتالنبودن ؛گردانمخدر و داروهای روان مواد نکردنفمصر ؛طرح

 ؛دهی(خودگزارش براساساختالالت روانی و شخصیتی دیگر )
زمان در هم نکردنشرکت ؛های حاد و مزمن جسمینداشتن بیماری

فردی یا دارودرمانی.  مشاورٔه نکردنهای درمانی و دریافتسایر برنامه
غیبت بیش از  شامل گروه آزمایشی هامعیارهای خروج آزمودنی

 . بود از شرکت در جلسات نداشتندوجلسه و رضایت
کار ها ابزارها و جلسات مداخلٔه زیر در پژوهش بهآوری دادهبرای جمع

 رفت.
ط شوفلی و همکاران ساین مقیاس تو: 1مقیاس اشتیاق شغلی اوتریچ-

مقیاس شامل سه خردهاین ابزار (. 1۹) ساخته شد ۲۰۰۲در سال 
مقیاس وقف کار خرده. ۲ ؛مقیاس شوق داشتن به کارخرده. 1: است
 هفدهمقیـاس جذبـه در کـار. مقیـاس اشـتیاق شـغلی، خرده. ۳ ؛شدن

که از  استتایی هر عبارت دارای مقیاس لیکرت هفت .عبارت دارد
 یشترب . نمرٔهشودگذاری مـی=روزانه( نمره۶=هرگز و صفر) ۶تا  صفر
. پایایی این (1۹) اشتیاق شغلی زیاد است دهندٔهنشان بزاراین ادر 

آن مطلوب  روایی سازٔه و ۰٫۸۰شوفلی و همکاران  توسطمقیاس 
با استفاده از  مقیاس(. در پژوهش جاللی، پایایی 1۹گزارش شد )

                                                      
1. Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 
2. Churchillet al.'s Job Satisfaction Questionnaire 

رضایت شغلی  نامٔهزمان آن با پرسشو روایی هم ۹۰٫۰آلفای کرونباخ 
که نشان از اعتبار  دست آمدبه ۹۵٫۰ ،(1۹۷۶) ۲و همکاران کورچیل

 (. ۲۰) نامه دارداین پرسش زیاد
در سال  همکارانتوسط شرر و  مقیاس: این ۳خودکارآمدیمقیاس -

است گویه  هفدهبرای بررسی خودکارآمدی طراحی شد که دارای  1۹۸۲
(. این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار، میل ۲1)

بودن در رویارویی کردن تکلیف و متفاوتتالش برای کاملبه گسترش 
امتیازی پنج شیؤهبه این ابزارگذاری کند. نمرهگیری میبا موانع را اندازه

که درنهایت از  است ۵موافق= تا کامالً  1مخالف= کامالً ازلیکرت 
. شودخودکارآمدی افراد محاسبه می نمرٔه ،آمدهدستههای بجمع نمره

سازندگان آن براساس  وسؤال بود  ۳۶شامل  این مقیاساصلی  نسخٔه
در  ۴۰٫۰بار دارای شده، سؤاالتی را نگه داشتند که های انجامتحلیل

د. بر این اساس سؤاالتی که بودنهریک از عوامل اجتماعی و عمومی 
سؤال کاهش  هفدهو آزمون به شدند ند، حذف داشتن را این ویژگی

 یشترب سنجد. نمرٔهدکارآمدی عمومی را میسؤال خو هفدهاین  .یافت
. روایی (۲1) است زیادمیزان خودکارآمدی  دهندٔهنشان مقیاسدر این 

 ۰٫۸۳و  ۰٫۸۹ترتیب به همکاران،توسط شرر و  مقیاسو پایایی 
ضریب پایایی ازطریق روش آلفای کرونباخ برای . همچنین گزارش شد

و  طبقدهی حسینی. در پژوهش (۲1) دست آمدهب ۰٫۸۶ این ابزار،
و روایی  ۰٫۸۹با روش آلفای کرونباخ برابر با  این ابزارپایایی  صالحی

 (.۲۲) محاسبه شد ۰٫۸۹محتوایی آن 
بر الگوی چندمحوری آموزش توانمندسازی شغلی مبتنی مداخلٔه-

گروهی  طورهای بدقیقهنود جلسٔه هشتمدت به : این مداخلهآبادیشفیع
ای از شد که خالصه جراکنندگان گروه آزمایش اشرکت ایبرصرفاً 

گروه گواه پس از اتمام  آمده است. 1جلسات آموزشی در جدول 
بر الگوی چندمحوری آموزشی توانمندسازی شغلی مبتنی بستٔه ،ارزیابی

  طور رایگان دریافت کرد.هبرا  آبادیشفیع
منظور اجرای این پژوهش مراحل زیر طی شد: در ابتدای اجرای به

 کنندگان توضیحاتی دربارٔهپژوهش، پژوهشگر برای تمامی شرکت
 گویپاسخ ؛ همچنیناهمیت و هدف اجرای جلسات درمانی ارائه داد

 هشتآزمون، گروه آزمایش در . پس از انجام پیشبودهای آنان الؤس
آموزش توانمندسازی شغلی  گروهی مداخلٔه شیؤهای بـهدقیقهنودجلسٔه 
. برای بررسی را دریافت کرد آبادیبر الگوی چندمحوری شفیعمبتنی

و  4نسبت روایی محتوایی جلسات آموزشی از شاخص روایی محتوا
شناسی دانشگاه استفاده شد که مقدار آن نفر از اساتید روان پنجنظر 

مداخله  از روایی محتوایی مطلوب برنامٔهحاکی ودست آمد به ۰٫۹۹
فراخوان در ارائٔه با  در ادامه(. ۲۳) رسیدیید أتبه و اثربخشی آن نیز  بود

افراد دارای شرایط ورود به  ،بهزیستی و شهرداری شهر تهران ادارٔه
نامه برای ، به مطالعه دعوت شدند. سپس فرم رضایتپژوهش
گاهی نتایج داده شد و از  و ها در رابطه با هدف، روشبه آن یبخشآ

ها خواسته شد با دقت مطالعه کنند. درنهایت در صورت واجد آن
آگاهانه برای شرکت در طرح پژوهشی شرایط بودن و با رضایت کامل و 

ها امضا گرفته شد. پس از آن افراد با گمارش تصادفی در از آزمودنی

3. Self-Efficacy Scale  
4. Content validity ratio (CVR) 
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قبل از  به مربوط آزمونپیش. قرار گرفتندگواه گروه گروه آزمایش و 
مربوط  شد. پس از آن انجام مداخلٔهکننده اجرا شرکت سیروی مداخله، 

با  ۲۴ نسخٔه PSSSافزار نرم ها دروتحلیل دادهتجزیه. صورت گرفت
های آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استفاده از شاخص

با رعایت  متغیریکوواریانس تک استنباطی شامل روش تحلیل
شیب  ،آزمون لون اسمیرنف،فوکولموگرهای آن )آزمون فرضپیش

و  های دو گروه مستقلمیانگین مقایسٔهآزمون تی (، خط رگرسیون
بررسی شیب خط  برایذکر است هالزم بصورت گرفت.  دوآزمون خی

زمون در یک مدل رگرسیون خطی آرگرسیون، اثر متقابل گروه و پیش
ن آزمون اعمال شد و معناداری آدر حضور متغیرهای پژوهش روی پس

 درنظر گرفته شد. ۰٫۰۵ها سطح معناداری آزمون .شدبررسی 

 آبادیبر الگوی چندمحوری شغلی شفیعمبتنیسازی شغلی نمنداتوآموزش  ای از ساختار جلسات آموزشی بستٔه. خالصه1 جدول
 تکلیف محتوا زمان هدف موضوع جلسه

 اول
با محيط  ییشنان، آمو، آزییشناآ

 دقیقهنود  آموزشی تعیین اهداف بستٔه یآموزش بستٔه فیمعرر و كا
 تکالیف تعاملی-
 پرسش و پاسخ-

ل طور پيوستا تکلیف
 عمر

 گیندسبک و مسیر ز دوم
سبک و مسیر نقش تعیین 

در راستای انتخاب و  گیندز
 توانمندسازی شغلی

 دقیقهنود 

 تکالیف تعاملی-
 قبل تکالیف جلسٔه بحث دربارٔه-
 سخنرانی توسط آموزشگر ،جزوه-
 پرسش و پاسخ-

تکلیف تعیین 
ی شخصی هایتلواو

 سیساات شتباهاو ا

 اری و اثرگذاریپندخويشتن سوم
اری پندنقش خويشتنتعیین 

 دقیقهنود  و اثرگذاری

 تکالیف تعاملی-
 قبل تکالیف جلسٔه بحث دربارٔه-
 سخنرانی توسط آموزشگر ،جزوه-
 پرسش و پاسخ-

نخستين تکلیف 
 هاشتدابر

 دقیقهنود  اریپندنقش خويشتنتعیین  اریپندخويشتن چهارم

 تعاملیتکالیف -
 قبل تکالیف جلسٔه بحث دربارٔه-
 سخنرانی توسط آموزشگر ،جزوه-
 پرسش و پاسخ-

 گیندمسیر ز تکلیف

 هاو شایستگی هاشنگر پنجم
و  هاشنگرتعیین 

 شغلیهای شایستگی
 دقیقهنود 

 تکالیف تعاملی-
 قبل تکالیف جلسٔه بحث دربارٔه-
 سخنرانی توسط آموزشگر ،جزوه-
 پرسش و پاسخ-

ها و ستهاخو تکلیف
 هابررسی آن

استقالل و نقش تعیین  هازنيااستقالل و نقش  ششم
 هازنيا

 دقیقهنود 

 تکالیف تعاملی-
 قبل تکالیف جلسٔه بحث دربارٔه-
 سخنرانی توسط آموزشگر ،جزوه-
 پرسش و پاسخ-

ب چورچا تکلیف
 هاشارز

 یگيرتصميممشارکت در  هفتم
مشارکت در نقش تعیین 
 دقیقهنود  گیریتصمیمی و گيرتصميم

 تکالیف تعاملی-
 قبل تکالیف جلسٔه بحث دربارٔه-
 سخنرانی توسط آموزشگر ،جزوه-
 پرسش و پاسخ-

 اریگذفهد تکلیف

 دقیقهنود  مرور جلسات یبندجمعن و پايا هشتم
 قبل تکالیف جلسٔه بحث دربارٔه-
 پرسش و پاسخ-

مباحث ی بندجمع
شت دداياو  شیزموآ

 هاآن

 هایافته 3
 انحراف معیارو  زن شرکت داشتند که میانگین سیدر پژوهش حاضر 
انحراف معیار سنی و  میانگین وسال  ۴۵٫۰۷±1٫۷۵سنی گروه آزمایش 

سنی دو گروه از  منظور مقایسٔهبهسال بود.  ۴۵٫1۲±۲٫۰۳گروه گواه 
نتایج نشان  .استفاده شد های دو گروه مستقلمیانگین مقایسٔهآزمون تی 

از نظر آماری معنادار  شدههای مطالعهتفاوت میانگین سنی گروه ،داد
از نظر سن یکسان  شدههای مطالعهبنابراین گروه ؛(p=۰٫۳۲۷)بود ن

درصد( از  ۵۳نفر ) ۸براین، از لحاظ تحصیالت عالوه. ندبود

( در درصد ۴۷نفر ) ۷ ،آزمایش در مقطع کاردانیهای گروه آزمودنی
های درصد( از آزمودنی ۴۰) نفر ۶ همچنین بودند.مقطع کارشناسی 

درصد( در مقطع کارشناسی  ۶۰) نفر ۹گروه گواه در مقطع کاردانی و 
از نظر تحصیالت از  شدههای مطالعهمنظور همسانی گروهبودند. به

های تفاوت میان گروه خص کرد،مشنتایج  .دو استفاده شدآزمون خی
تفاوتی بنابراین  ؛(p=۰٫۷۹۴) نبوداز نظر آماری معنادار  شدهمطالعه

ذکر ه. الزم ببین توزیع سطح تحصیالت در دو گروه وجود نداشت
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کنندگان در هر دو گروه مجرد و سرپرست خانوار شرکت است همٔه
 بودند.

آزمون و های پیشانحراف معیار نمره و نتایج میانگین ۲جدول 
نتایج  وهای آزمایش و گواه آزمون متغیرهای پژوهش در گروهپس

تحلیل روش دهد. قبل از اجرای تحلیل کوواریانس را نشان می
پرداخته شد. آن های فرضمتغیری، به بررسی پیشتک کوواریانس
مون ها با استفاده از آزبودن دادهفرض نرمالپیشارزیابی 

در  اسمیرنف. آزمون کولموگروفصورت گرفتاسمیرنف کولموگروف
آزمون پس ها در مرحلٔههر دو متغیر از لحاظ آماری در هریک از گروه

(. p>۰٫۰۵) ها رد نشدبودن دادهمعنادار نبود و فرض نرمال
های خط های دیگر، همگنی شیبفرضبراین، یکی از پیشعالوه

های خط همگنی شیب ،نتایج نشان دادرگرسیون بررسی شد که 
 و خودکارآمدی (p=۰٫۶۶1) رگرسیون برای متغیرهای اشتیاق شغلی

(۰٫۳۲۳=p برقرار )فرض دیگر، شامل یکسانی . همچنین پیشبود
همسانی  آن بود کهاز ها بررسی شد. نتایج آزمون لون حاکیواریانس
از تحلیل استفاده رو ؛ ازاین(p>۰٫۰۵)بود ها برقرار واریانس

  متغیری مانعی نداشت.کوواریانس تک

 همراه نتایج تحلیل کوواریانسها بهتفکیک گروهآزمون متغیرهای پژوهش بهآزمون و پسهای پیشانحراف معیار نمره و . میانگین۲جدول 
  متغیریتک

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 pمقدار   F مقدار
ضریب 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین اتا

 ۰٫۵۰ <۰٫۰۰1 ۴1٫۲۵۰ ۷٫۸۳ ۵۰٫۸۰ ۸٫1۷ ۴۷٫۴۰ آزمایش اشتیاق شغلی
 ۷٫1۵ ۴۶٫۵۸ ۷٫۲۴ ۴۶٫۸۰ گواه

 ۰٫۵۳ <۰٫۰۰1 ۳۳٫۴۴۴ ۶٫۴۷ ۶۵٫۵۳ ۴٫۴۲ ۶۲٫۴۰ آزمایش خودکارآمدی
 ۶٫1۳ ۶۲٫۹۳ ۶٫۰۸ ۶۲٫۷۳ گواه

آزمون، مالحظه شد که آموزش توانمندسازی پس از کنترل اثر پیش
آزمون دو آبادی بر نمرات پسبر الگوی چندمحوری شفیعشغلی مبتنی

داشت گروه آزمایش و گواه در متغیر اشتیاق شغلی تأثیر معناداری 
(۰۰1٫۰>pاندازٔه .)  اثر(2η) ۵۰٫۰ درصد از ۵۰ ،بود که نشان داد

. همچنین پس از مداخله بوداز اثر تغییرهای متغیر اشتیاق شغلی، ناشی
آزمون، مالحظه شد که آموزش توانمندسازی شغلی کنترل اثر پیش

 هایآزمون گروهآبادی بر نمرات پسبر الگوی چندمحوری شفیعمبتنی
شت داری دااآزمایش و گواه در متغیر خودکارآمدی تأثیر معن

(۰۰1٫۰>pاندازٔه .)  اثر(2η) ۵۳٫۰  درصد از ۵۳ مشخص کرد،بود که
 (. ۲ )جدول بود مداخلهاز اثر تغییرهای متغیر خودکارآمدی، ناشی

 بحث ۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی شغلی 

اشتیاق شغلی و خودکارآمدی  بر آبادیبر الگوی چندمحوری شفیعمبتنی
 ،نشان داد نتایجشهر تهران تدوین و اجرا شد.  زنان سرپرست خانوادٔه

بر الگوی چندمحوری آموزشی توانمندسازی شغلی مبتنی پس از مداخلٔه
اشتیاق شغلی زنان های آزمایش و گواه در متغیر بین گروه ،آبادیشفیع

براساس . داشتتفاوت معناداری وجود  شهر تهران سرپرست خانوادٔه
بر آموزش توانمندسازی شغلی مبتنی ،گرفتتوان نتیجه این یافته می

اشتیاق شغلی زنان سرپرست بر افزایش  آبادیالگوی چندمحوری شفیع
ی و شهر تهران مؤثر است. این یافته با نتایج پژوهش حریر خانوادٔه

توانمندسازی شغلی  دریافتند، ها. آنتاحدودی همسوست همکاران
های افزایش مهارت آبادی موجببر الگوی چندمحوری شفیعمبتنی

شود میهای اجتماعی و درنتیجه اشتیاق شغلی کارآفرینی و مهارت
، این یافته با نتایج پژوهش دهقان و فکری تاحدودی همچنین(. 1۵)

آبادی بر الگوی چندمحوری شفیع ،نشان دادند ها. آنهمسوست
 (. 1۶) ثیر معنادار داردأعملکرد شغلی ت

های با یافتهپژوهش حاضر  ذکورنتایج م طورکه ذکر شد،همان
ثیر توانمندسازی شغلی، همسوست. أبررسی ت برمبنی مذکورتحقیقات 
طور که توانمندسازی به کنندهای قبلی را تأیید میها یافتهآناول اینکه 

حال، بااین ؛کلی تأثیرات مفیدی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد
برخالف بسیاری از تحقیقات توانمندسازی شغلی موجود که در این 

پیامدهای آن را در کارکنان یک سازمان در  ست وانجام شده ا زمینه
 مطالعٔه کردند،شده بررسی وظایف محول دادنانجام رابطه با نحؤه

هدف تأمین تأثیر بیشتر بر افزایش با که  بودای حاضر متمرکز بر مداخله
آموزشی  یاق شغلی در زنان سرپرست خانواده با استفاده از بستٔهاشت

؛ آبادی انجام شدبر الگوی چندمحوری شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنی
 کند،مشخص میزیرا  ؛کننده استهای کنونی دلگرمیافته روازاین

ها با هدف توانمندسازی افراد با استفاده از الگوی چندمحوری تالش
شغلی  نشان از کاربرد این نظریٔه مطلب این .ثر بوده استؤآبادی مشفیع

فرصتی  مذکور نتایج اینکه دوم ؛(1۵) در زندگی اجتماعی و فردی دارد
کند. اثربخشی را برای کاربرد این الگو در مطالعات بعدی فراهم می

آبادی بر بر الگوی چندمحوری شفیعآموزش توانمندسازی شغلی مبتنی
به پنج مفهوم بنیادی ، شهر تهران سرپرست خانوادٔهلی زنان غاشتیاق ش

پنداری، در این الگو شامل پویایی، هدفمندی، خویشتن شدهکیدأت
زیرا براساس محور  شود؛ه میگیری نسبت دادنیازها و تصمیم

عنوان یکی از توان اعضا را با اهمیت توانمندسازی بههدفمندی می
های ها و مهارتدانش هرستفو کرد راهکارهای کسب استقالل آشنا 

 توانمی (. براساس محور پویایی1۷) شغلی را استخراج کرد الزم
های شغلی روزکردن دانش و مهارتههای پویاماندن در شغل و بشیوه
توان پنداری میبه افراد آموزش داد. براساس محور خویشتنرا 

مستقل گیری پنداری مثبت اعضا را برای افزایش قدرت تصمیمخویشتن
(. براساس 1۵)افزایش داد و درنتیجه افزایش احساس توانمندی شغلی 

ها به اعضا تر شغلی و راهکارهای رفع آننیازهای مهم ،محور نیازها
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های توان شیوهگیری میو براساس محور تصمیم شوده میآموزش داد
آموزشی  بستٔه بنابراین ؛ثر را به افراد آموزش دادؤگیری سریع و متصمیم

موجب  ،آبادیبر الگوی چندمحوری شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنی
معنای رهاکردن افزایش اشتیاق شغلی زنان سرپرست خانواده به

کردن شرایط مناسب برای رشد نیروهای درونی آنان، فراهم
 (. 1۶) شودمیها گیریدر تصمیم هاآن کردناستعدادهایشان و سهیم

آموزشی  پس از مداخلٔه ،نشان داد ضرنتایج دیگر پژوهش حا
بین  ،آبادیبر الگوی چندمحوری شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنی

 خودکارآمدی زنان سرپرست خانوادٔههای آزمایش و گواه در متغیر گروه
توان براساس این یافته می .شتتفاوت معناداری وجود دا شهر تهران

بر الگوی چندمحوری یآموزشی توانمندسازی شغلی مبتن ،نتیجه گرفت
شهر تهران  خودکارآمدی زنان سرپرست خانوادٔهبر افزایش  آبادیشفیع

ها . آنآبادی همسوستلی و شفیععشا مؤثر است. این یافته با مطالعٔه
آبادی بر بلوغ شغلی الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع دریافتند،

این یافته با ، همچنین(. 1۷) ثر استؤآموزان مو خودکارآمدی دانش
 ،نشان دادند ها. آنهمسوست و همکاران نتایج پژوهش رضایی

آبادی بر بر الگوی چندمحوری شفیعهای آموزشی مبتنیبرنامه
 (.۲۳)رد گیری شغلی تأثیر داخودکارآمدی و تصمیم

ر افزایش خودکارآمدی زنان سرپرست باثرات این روش آموزشی را 
آبادی ازجمله ی چندمحوری شفیعتوان به مفاهیم الگوخانواده می

 ؛گیری نسبت دادپنداری، نیازها و تصمیمپویایی، هدفمندی، خویشتن
ها تغییرات در آن ،طورکه از نام این محورها مشخص استزیرا همان

(. ۲۳) سرعت نیز از بین رودگیرد که بهسرعت صورت نمیبهراحتی و به
با اهمیت توانمندسازی عبارتی فردی که براساس محور هدفمندی به
، براساس محور شودمیعنوان یکی از راهکارهای کسب استقالل آشنا به

خودکارآمدشدن و پویاماندن در شغل  ،ماندنانگیزهباهای شیوه ،پویایی
و است اش را آموخته های زندگی و شغلیروزکردن دانش و مهارتهو ب

ت خود را تقویت پنداری مثبخویشتن ،پنداریبراساس محور خویشتن
تر نیازهای مهم ،براساس محور نیازها ، همچنین(۲۳) کرده است

براساس محور  و ها را شناخته استشغلی و راهکارهای رفع آن
ثر در کارش آشنا ؤگیری سریع و مهای تصمیمبا شیوه ،گیریتصمیم

ها در این زمینه را درنهایت با تکرار و تمرین تغییرات مثبتی و شده است
؛ ذهن خود ساخته است ها را ملکٔهو این توانمندیاست یجاد کرده ا

قبل از  کند و به جایگاه اولیٔهراحتی تغییر نمیبه رو چنین فردیازاین
افزایش شد، (. باتوجه به نتایج مشخص 1۵گردد )ها برنمیآموزش

میزان اشتیاق شغلی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانواده هنگامی 
درونی و احسـاس  که عواملی چون ایجـاد انگیزٔه شودمیمیسر 

ثربخشـی بیشتر و ادراک زنان سرپرست خانواده از توانمندی اخـود
(. الگوی ۲۳) دشومدنظر قرار گیرد و سعی در تقویت این عوامل 

ثیر هر محور در توانمندی فرد در أآبادی باتوجه به تچندمحوری شفیع
  د.داثیر خود را نشان أاین پژوهش ت

 پژوهش انتخاب نمونٔه ؛هایی همراه بودیتدبا محدو حاضر پژوهش
زنان آماری  ها محدود به جامعٔهو آزمودنی انجام شددردسترس  طوربه

که امکان تعمیم نتایج این پژوهش  ندبودشهر تهران  سرپرست خانوادٔه

دلیل محدودیت زمانی . بهکندها با محدودیت مواجه میرا به سایر گروه
ماهه پیگیری سه امکان اجرای دورٔه ،کروناشیوع ویروس وجود بحران و 

این شود های پژوهش، پیشنهاد میبراساس محدودیتوجود نداشت. 
های تحقیق در بین جوامع دیگر نیز انجام گیرد و در صورت امکان داده

د در تحقیقات آتی شومی توصیههمچنین د. شوها باهم مقایسه آن
ها صورت ماهه برای ارزیابی مجدد اثربخشی آموزشسهپیگیری یک تا 

بر الگوی شود توانمندسازی شغلی مبتنیبنابراین پیشنهاد می ؛پذیرد
آبادی در راستای بهبود مشکالت زنان چندمحوری شغلی شفیع

 . رود کار ها بهسرپرست خانواده و بهبود زندگی اجتماعی و فردی آن

 گیرینتیجه 5
آموزشی  بستٔهشود، پژوهش نتیجه گرفته میهای براساس یافته

آبادی بر بر الگوی چندمحوری شغلی شفیعتوانمندسازی شغلی مبتنی
شهر تهران  اشتیاق شغلی و خودکارآمدی زنان سرپرست خانوادٔهبهبود 
. مشکالت اجتماعی و فردی زنان سرپرست خانواده اگر استمؤثر 

منجربه آسیب و فشار روانی و درنهایت فروپاشی نظام فردی  ،ادامه یابد
های توان از بسیاری از آسیبمی رو؛ ازایندشوها میو خانوادگی آن

د و به زنان سرپرست خانواده آموخت که کراجتماعی جلوگیری 
 ند. کنای صحیح بتوانند مشکالتشان را حل و مدیریت شیوهبه

 قدردانی و تشکر 6
نهایت  آن شدنکنندگان در پژوهش که در انجامشرکت تمامیاز 

 را داریم.کمال تقدیر و تشکر ، همکاری را داشتند

 هابیانیه 7

 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه
 بارٔهای درای شامل بیانیهنوشتههای تحقیق حاضر دستکنندهاز شرکت

 تأیید و رضایت اخالقی دریافت شد. 
 انتشاررضایت برای 

 است. غیرقابل اجرااین امر 
 ها و موادبودن داده دسترس در

شده در مقاله که در طول مطالعه تحلیل های پشتیبان نتایج گزارشداده
د نمسئول حفظ خواه صورت فایل ورودی داده نزد نویسندٔهبه ،شدند
 شد. 

 تضاد منافع
 د. ننداری گونه تضاد منافعهیچکنند نویسندگان اعالم می

 منابع مالی
اعتبار  .دانشگاه آزاد رودهن است یدکترا این مقاله برگرفته از رسالٔه

 شده از منابع شخصی تأمین شده است.گزارش برای مطالعٔه
 مشارکت نویسندگان

اول مقاله را انجام داد.  نگارش نسخٔه و آوری دادهاول جمع نویسندٔه
مقاله  اولیٔه و نسخٔه شتبرعهده داشناسی را روش دوم تدوین نویسندٔه

 اولیٔه ها را انجام داد و نسخٔهسوم تحلیل داده را بازنویسی کرد. نویسندٔه
یید أو ت ندنویسندگان مقاله را خواند مقاله را بررسی انتقادی کرد. همٔه

 کردند. 
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