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  :چكيده

سازي شغلي و كسب و كار بر توانمندسازي شهروندان زن جوياي كـار تهرانـي       ي آماده ها  شپژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموز      

واند بر اشـتغالزايي مـؤثر واقـع شـود، از ايـن رو،              ت  ميي است كه    هاي  يگبا توجه به اينكه توانمندسازي يكي از مهمترين ويژ        . انجام شده است  

سازي شغلي و كسب و كار درصـدد اسـت تـا اثـرات آن را در توانمندسـازي                     تحقيق حاضر در اين راستا صورت گرفته و با ارائه آموزش آماده           

 نفـر بـه عنـوان       1400 درصد آن يعنـي      10ر است كه     نف 14000جامعه آماري تحقيق شامل     . شهروندان زن جوياي كار تهراني تعيين نمايد      

طور تصادفي از شمال، جنوب، شرق و غرب شهر تهـران انتخـاب شـدند و             به ها  ن نفر از بين آ    700گروه نمونه اوليه درنظر گرفته شد، سپس        

و كار بدست آوردند به عنوان گروه  ي كسب   ها  تمهار نفر كه پايين ترين نمرات را در آمادگي شغلي و            350 اجرا شد،    ها  نپيش آزمون براي آ   

  . در نظر گرفته شدند)  نفر بعنوان گروه كنترل175 نفر بعنوان گروه آزمايشي و 175(نمونه تحقيق 

 كـسب و كـار      يها  تمهار) 3سازي شغلي؛     آماده) 2 شغلي؛   –اطالعات فردي   ) 1: يها  مشامل چهار پرسشنامة محقق ساخته به نا      ابزار تحقيق   

بـا سـه    (توانمندسـازي   ) 4؛  )ي كارآفريني؛ و تمـايالت كـسب و كـار         ها  شيرمقياس انگيزه پيشرفت؛ ارزيابي عادات كاري؛ گراي      داراي چهار ز  (

. اسـت  MANCOVA مـستقل و     tهمبـسته،    tي آماري بكار گرفتـه شـده آزمـون          ها  شرو. شدبا  مي) زيرمقياس فردي، اجتماعي و اقتصادي    

مـؤثر  ) در گروه آزمايش(سازي شغلي و كسب و كار بر توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار             دههد آموزش آما  د  ميهاي پژوهش نشان      يافته

عالوه بر اين، مشخص گرديد كه در پيش آزمون تفاوت چنداني بين دو گـروه               . شده است ) α= 01/0 (ها  نبوده و منجربه افزايش توانمندي آ     

شد كه ايـن امـر      با  مي) α= 01/0(رات گروه آزمايش باالتر از نمرات گروه كنترل         ، ولي در پس آزمون نم     شود  ميمشاهده ن ) آزمايش و كنترل  (

سـازي شـغلي و كـسب و كـار بـر               آموزش آماده  شود  ميبنابراين، نتيجه گيري    . ي شغلي و كسب و كار است      ها  تمهاردر نتيجه ارائه آموزش     

از . شـود  مـي  در ابعاد فردي، اجتمـاعي و اقتـصادي        ها  نانمندي آ توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار تهراني مؤثر است و باعث افزايش تو           

 كـه   شود  مي نهادگردد و در تحقيقات بعدي پيش       هاي آموزشي براي شهروندان زن جوياي كار توصيه مي          رو، توسعه و ترويج اينگونه برنامه       اين

  .يز مورد بررسي قرار گيردهاي آموزشي بر توانمندسازي شهروندان مرد جوياي كار تهراني ن اثرات اين برنامه

                                                 

 .استاديار دانشكده سالمت، ايمني و محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 1

  ).س( استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء .2

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


     تهرانبرگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر

 

320

 .توانمندسازي، شهروندان، جوياي كار: هاي كليدي واژه

  

 :مقدمه

توانمندسازي فرآيندي است كه طي آن افراد بـراي         . شود  توانمندسازي به تدارك و تسلط بيشتر بر منابع و كسب منافع براي زنان اطالق مي              

شود اين واژه به مفهـوم غلبـه بـر      در تعيين سرنوشت خود ميها ندهند كه باعث تسلط آ مييي را انجام ها  تغلبه بر موانع پيشرفت كرده و فعالي      

كند و اين امـر بـه رفـع      مفهوم است كه او براي انجام برخي كارها توانايي جمعي پيدا مي      اين  هتوانمندسازي يك زن ب   . هاي بنيادي است    نابرابري

 ). 1382كتابي و همكاران، (شود   واقع ميمؤثرهاي جنسيتي در جامعه  قابله با تبعيضشود و يا در م تبعيض ميان زنان و مردان منجر مي

ي نهادهـاي پيـش     توانمندسازي از نظر تاريخي به عقايد و ابتكاراتي مانند درگير شدن ذهني و عاطفي زنان در كار، مديريت مشاركتي، برنامه                   

   .شود مياي مربوط  زنان، دواير كيفيت و ابتكارات توسعه

در عـين حـال، آنچـه       . شـد با  ميي فرهنگي و رفتاري گوناگون متنوع       ها  تسازي شغلي و كسب و كار، در جوامع مختلف با خصل            مفهوم آماده 

 فردي و ملي، مكاتب ديني و تعليم و تربيـت  نهايبايستي مورد توجه قرار گيرد درك عواملي چون عقايد اجتماعي، هنجارها، پاداش رفتارها، آرما  

  ).1380؛ به نقل از احمدپور دارياني، 1962واير، مك گ(است 

ي زنـدگي چگونـه از      هـا   ش تا در برخورد با چال     شود  ميسازي شغلي به شهروندان زن جوياي كار آموزش داده            ي مرتبط با آماده   ها  شدر آموز 

رخـوردار گردنـد، در عـين حـال كـه از            هاي حل مسئله استفاده كنند، چگونه به خود و ذهن خود اعتماد كنند و از خـود بـاوري كـافي ب                     فرآيند

  ). 1383طباطبايي و حسينيان، (ند گرد مياي موجود در محيط پيرامون خود نيز مطلع  اطالعات بازار كار و ساير امور شغلي و حرفه

 شناسـايي   تـا عـالوه بـر   شـود  مـي فرصـت داده  ) شهروندان زن جوياي كـار (ي كسب و كار به گروه هدف       ها  تمهاري مرتبط با    ها  شدر آموز 

طور هدفمنـد كـسب كننـد و سـپس در راسـتاي       ي مورد عالقه خود بهها ت و عالئق خود، اطالعاتي در زمينه مشاغل و فعالي         ها  تها، قابلي   توانايي

و هاي شغلي، خالقيت و نوآوري در افـراد تحـت آمـوزش شناسـايي                 انگيزه: هايي چون   در جريان آموزش، جنبه   .  خودسازي از آن بهره مند شوند     

ي شـغلي، كـاري و تجـاري موجـود در           ها  تچگونگي آگاهي از اطالعات بازار، جمع آوري اطالعات بازار، چگونگي شناسايي فرص           . شود  ميتقويت  

هاي خرد، كوچك و متوسط و باالخره تهيه و تدوين حـداقل دو طـرح                اندازي كسب و كار فردي در مقياس         براي راه  ها  تمحيط و كسب اين فرص    

  ).1384طباطبايي و حسينيان، (ها  در طي دوره آموزش به آزمودني) Business Plan(كسب و كار 

ت مهـار ترين الزامات براي ورود شهروندان زن جوينده كار به بازار كـار، داشـتن آمـادگي شـغلي و برخـورداري از       در حال حاضر يكي از مهم    

ي مـستقيم و غيرمـستقيم، از جملـه راهكارهـايي اسـت كـه بـا         ها  تهدايكارگيري آموزش، استدالل و       به. كسب و كار و خالقيت و نوآوري است       

نفس را براي شهروندان زن جوياي كار بـه       نفس و اعتمادبه    ي مثبت، عزت    پندار    توان با حفظ سالمت عاطفي و عمومي، خويشتن         استفاده از آن مي   

هاي تجاري، بسيج نيروهاي انساني، منابع مالي و فيزيكي،           گذاري ايده  كننده براي بنيان    ت كسب و كار نيروي هدايت     مهاراز آنجا كه    . ارمغان آورد 

هاي كوچـك و متوسـط در         ي بنگاه   ي وسيعي از مشاغل به وسيله       كشورها، پهنه  ميزايي است، در تما     هاي تجاري و اشتغال     ي بنگاه   ايجاد و توسعه  

جاد مشاغل اسـت  اي هوكارها، كمك ب  يا كسبها تگونه تجار ايني  هدف عمده. ي تعاوني ـ ايجاد شده است ها تبخش خصوصي ـ مشتمل بر شرك 

  ).2007، 2004المللي كار،  دفتر بين(

همـواره يكـي از   . سازي شغلي و كسب و كـار بـر توانمندسـازي شـهروندان زن جويـاي كـار وجـود دارد              ابهامات فراواني پيرامون نقش آماده    

ي گونـاگون سيـستم را بـه        هـا   شي بخـ  هـا   تارت كار و امور اجتماعي اين است كـه فعاليـ          ي اجرايي كشور از جمله وز     ها  ني اصلي ارگا  ها  شچال

سـازي شـغلي و    ي طراحي كنند كه بتوانند در دنياي پرتحول امروز، توانمندسازي شهروندان زن را افزايش داده و در ايـن راسـتا از آمـاده     ها  نگو

يي كـه در زمينـه توانمندسـازي شـهروندان زن           ها  شدر حال حاضر، بسياري از تال     . ي كسب و كار به عنوان ابزاري مؤثر استفاده نمايند         ها  تمهار

گيرد، با عدم موفقيت روبروست؛ زيرا توليد فكر و خالقيت، هماهنگي با اين تغييرات و ايجاد تغييرات نو، نياز به توانمنـدي                 جوياي كار صورت مي   

 منجر به بهبـود مـستمر عملكـرد، ارتقـاء          ها  نمندي از آ     شغلي و كسب و كار دارد و بهره        سازي  هاي گوناگون، با استفاده از آماده       اي در حيطه    ويژه

  .شود  توانمندسازي شهروندان زن مينهايتصالحيت، تغيير در رفتار و در 

هـا   سعة توانمنديهايي را براي كشف شايستگي افراد به منظور تو بايست شيوه  بنابراين، به منظور توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار، مي        
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سـازي شـغلي و كـسب و كـار جهـت توانمندسـازي                ي آمـاده  هـا   ش ايجاد نمود كه در اين ميان اسـتفاده از آمـوز           ها  تو به حداكثر رساندن فرص    

 بـر   ت كـسب و كـار     مهـار  فراواني كه آمـادگي شـغلي و         تأثيرشود، امروزه به دليل       از اين رو مطرح مي    .  نيست تأثير شهروندان زن جوياي كار، بي    

ي اجرايي كشور از جمله وزارت كار و امـور اجتمـاعي قـرار              ها  ن ارگا  توانمندسازي افراد جوياي كار دارد، به عنوان يكي از عوامل كليدي در برنامه            

  .گيرد كه در اين راستا تحقيقات فراواني نيز صورت گرفته است طور مستمر و جدي مورد بررسي قرار مي گرفته و به

، توزيع نسبي شاغالن بر حسب جنس، سن و وضـع سـواد و سـطح تحـصيالت، از نمونـه كـل كـشور         )1380(مار ايران   طبق گزارش مركز آ   

، داراي تحـصيالت راهنمـايي   03/25باشد نشان دهنده آن است كه مردان و زنان داراي تحصيالت ابتـدايي    درصد مي68/81كه  ) مردان و زنان  (

، 23/1 ميي غيررسـ  ها  ش، آموز 86/2، سوادآموزي   24/0هاي علميه     ، حوزه 68/10، عالي   13/16ي  ، ديپلم و پيش دانشگاه    37/6، متوسطه   12/19

در مقايسه بين مردان و زنان، نـرخ جمعيـت مـردان شـاغل داراي مـدرك      . دهد  از كل شاغلين را تشكيل مي  32/18 و بيسواد    01/1اظهار نشده   

 درصد است؛ در حالي كه نرخ جمعيت زنـان شـاغل داراي مـدرك ديـپلم و     24/17، و بيسواد 07/9 درصد، عالي 25/16دانشگاهي   ديپلم و پيش  

 .  درصد است63/24 درصد و بيسواد 08/20 درصد، عالي 44/15پيش دانشگاهي 

آمار فوق، بيانگر آن است كه مردان شاغل غالباً در سطح تحصيالت ديپلم و پيش دانشگاهي هستند، درصد شاغلين داراي تحـصيالت عـالي                        

برعكس، درصد زنان شاغل در سطح ديـپلم  .  كمتر از زنان استها ن در مقايسه با زنان بسيار كمتر است، و نرخ بيسوادي در ميان آ          ها  نيان آ در م 

 08/20(و پيش دانشگاهي در مقايسه با مردان كمتر است، ولي درصد زنان شاغل داراي تحصيالت عالي در مقايسه با مردان خيلي بيشتر اسـت                         

 درصـد زنـان در   63/24(، متأسفانه درصد زنان شاغل بيسواد بيشتر از مردان شاغل بيسواد بوده اسـت               ) درصد مردان  07/9ن در مقابل    درصد زنا 

از طريق  (بايست از يك سو به افزايش سطح سواد زنان كم سواد جوياي كار                ها مي   ها و برنامه    بنابراين، سياستگذاري ).  درصد مردان  24/17مقابل  

سازي شغلي و كسب و كار آنان و از سويي ديگـر در جهـت                 و ارتقاء سطح آماده   ) موزي يعني در سطح ابتدايي و راهنمايي تحصيلي       نهضت سوادآ 

  .ي شغلي الزم براي زنان تحصيلكرده جوياي كار معطوف  گرددها تايجاد فرص

 08/37نشانگر نـرخ كـل فعاليـت         سال و بيشتر     10ها و نماگرهاي نيروي كار در جمعيت          ، شاخص )1386(براساس گزارش مركز آمار ايران      

 . اند  را به خود اختصاص داده9/13 درصد و زنان 4/61درصد است و مردان 

 درصد و نرخ بيكـاري      7/16 درصد، نرخ بيكاري زنان      8/10 درصد، نرخ بيكاري مردان      9/11 درصد، نرخ كل بيكاري      9/7سهم اشتغال ناقص    

كـه داراي تحـصيالت   ) جوياي كار(بايست براي زنان بيكار  گيري كرد كه مي توان نتيجه از اين رو، مي. د است درص6/35 ساله 24 تا 15جوانان 

 سـال كـه بيـشترين    24 تـا  15كرده در مقطع سني  همچنين، براي زنان جوان تحصيل. گذاري كرد ريزي و سياست ديپلم به باال هستند، برنامه

   .هاي جدي را به عمل آورد گذاري ريزي  و سياست بايست برنامه باشند، مي  و معضل اصلي كشور مياند نرخ بيكاري را به خود اختصاص داده

ي اقتصادي و اجتماعي،    ها  تدر فعالي ) از كل جمعيت كشور   % 49(از اعضاي جامعه     ميبعنوان ني ) بويژه دانش آموختگان  (حضور كمرنگ زنان    

يف وسيع فقر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كمبود خودبـاوري، اعتمـاد بـه نفـس و عـزت      ي ايران در ط شماري از زنان جامعه وجود تعداد بي

و  هـاي آمـوزش فنـي    ي مختلف اجتماعي، فقدان آگاهي و دانش آنان از اطالعات بـازار كـار، دوره  ها تنفس در ميان آنان براي مشاركت در فعالي

شنايي و اطالع آنان از مفاهيم كسب و كار و كارآفريني و اهميـت و ضـرورت ايـن    آ تر عدم ، شرايط محيط كار، قانون كار و از همه مهماي هحرف

ترين مباحث مربـوط   ترين و اصلي ي جديد در رشد اقتصادي كشور و تغيير روند حركت جامعه از دانش محوري به توليد محوري از عمده پديده

   ).2002مركز ملي آمارهاي آموزشي، (به زنان است 

  

  پيشينه تحقيق 

 :يرانا

شـهر  ) شـاغل و بيكـار  (و مـردان  ) خـانوار و غيرسرپرسـت   سرپرست(ي موجود در عزت نفس زنان      ها  تبه بررسي تفاو  ) 1382(طباطبايي   �

  :هاي پژوهش حاكي از آن است كه يافته. تهران پرداخت

  . برخوردار هستنددر مقايسه با مردان از سطح عزت نفس پايين تري) خانوار و غيرسرپرست اعم از سرپرست( زنان -1

ــان شــاغل  -2 ــر آن، زن ــان بيكــار  ) خــانوار و غيرسرپرســت سرپرســت( افــزون ب ــه زن ــسبت ب ــاالتري ن   خــانوار و  سرپرســت(عــزت نفــس ب
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  .دارند) غيرسرپرست

هاي آنان از     هي كمتري نسبت به زنان شاغل دارا بوده و ميزان آگا          اي  ههاي حرف   توانايي) خانوار و غيرسرپرست    اعم از سرپرست  ( زنان بيكار    -3

  .اطالعات بازار كار بسيار اندك است

شـود    عزت نفس پاييني داشتند كه همين امر، سبب ايجاد چرخه معيوبي مي           »  سال و بيشتر   3با طول دوره بيكاري طوالني      « زنان بيكار    -4

انـدازي كـسب و كـار     عاليـت بـراي راه  ، جستجوگري شغل و عـدم ف اي هي حرفها تمهارهاي زنان را جهت كسب    كه به دنبال خود كاهش انگيزه     

 .صورت كارآفرين را دارد كوچك به صورت خوداشتغال يا احداث بنگاه كارآفريني به

هـاي    شناسي، اطالع رساني بازار كار، هدايت و راهنمايي شغلي زنـان بيكـار بـراي شـركت در دوره                    ي روان ها  شكند كه آموز    گيري مي   نتيجه

نفـس زنـان بيكـار     تواند در افزايش عزت ي كوچك كارآفريني مي     وكار كوچك  ياايجاد يك مؤسسه       اندازي كسب   اي و تالش براي راه      آموزش حرفه 

  . واقع شودمؤثرهاي آنان جهت جستجوگري شغل مفيد و  و باال بردن انگيزه) خانوار و غيرسرپرست سرپرست(

تحت پوشـش   (بر عزت نفس زنان سرپرست خانواده       )  و شغلي  فردي( آموزش آگاه سازي     تأثير، به مطالعه    )1383(طباطبايي و حسينيان     �

خـانوار    ي آمار پژوهش مزبور شامل كليـه زنـان سرپرسـت            جامعه. پرداختند) »كانون كارآفرينان مهر  «ي غيردولتي تحت عنوان     ها  نيكي از سازما  

ي   نتيجـه . قـرار گرفتنـد   )  سـاعته  2( جلـسه    10به مـدت    ) فردي و شغلي  (بود كه تحت آموزش آگاه سازي       )  نفر 250(» كانون مهر «حرفه آموز   

  .افزايش يافته است) فردي و شغلي(پژوهش انجام شده نشان داد كه عزت نفس زنان سرپرست خانواده پس از آموزش آگاه سازي 

يني زنـان  ي كـارآفر هـا  شسازي فردي و شغلي و كارآفريني بر عزت نفس و گراي ي آگاهها شبررسي اثرات آموز«، در )1384( طباطبايي �

 :د كهكن مي با رويكرد توانمندسازي، نتيجه گيري ها نبا مالحظه بر شرايط اشتغال، تحصيالت و نوع سرپرستي آ» سرپرست خانواده شهر تهران

   .باشند خانوار مي ي كارآفريني زنان سرپرستها شسازي و كارآفريني دو عامل مهم و اثرگذار بر عزت نفس و گراي آگاه -1

ي غيررسمي، با شرايط محيطي سطح پايين و با درآمد بسيار كم مشغول به كار هستند و هر                  ها  شخانوار شاغل، اكثراً در بخ      رست زنان سرپ  -2

  .برند از فقر، تنگدستي و شرايط نامناسب زندگي رنج مي) شاغل و بيكار(خانوار  دو گروه زنان سرپرست

ي مورد نياز بازار كـار      ها  شن، از دو بعد مختلف آموزش و اشتغال، به ويژه در قالب آموز            ي حمايتي زنا  ها  د برنامه كن  مي نهادرو، پيش   از اين  -3

  .  قرار گيردها ناندازي كسب و كار در اختيار آ ي اشتغال زا به شكل تسهيالت اعتباري به ميزان كافي براي راهها متدوين و اجرا گردد و وا

  

  ساير كشورها

 اوگاندا 

ريزي نمـود    را براي توانمندسازي زنان كشور اوگاندا برنامه  (ICT)» فناوري اطالعات و ارتباطات   « پروژه   1996سال   اوگاندا در    –سازمان سوآ   

  .و اين پروژه زنان شهري و روستايي را كه در اداره امور زندگي خود، توانايي كمتري داشتند را تحت پوشش قرار داد و توانمند نمود

  

 اوكراين 

اين برنامه براي كمـك بـه   . در اوكراين آغاز كرده بود» حمايت از زنان كشاورز«عنوان  ، طرحي را تحت1999 در سال    برنامه عمران ملل متحد   

هـاي    سازي موسسه كارآفريني روستايي زنان بـراي تـسهيل برنامـه            در محيط بازار، فعال    ها  نيابي آ   براي جهت » آموزش زنان در مناطق روستايي    «

  . طراحي شده بود(IT)اده از فناوري اطالعات توسعه در بخش خصوصي با استف

  

 هند 

 شاغل بودن زنان، بـر مراقبـت از كودكـان و مقايـسه سـالمتي                تأثير«، در كشور هندوستان پژوهشي تحت عنوان        )1997(برمان و همكاران    

باعـث توانمندسـازي وي از نظـر اقتـصادي و      تنهـا اشتغال زن نـه  : انجام دادند و نتيجه گيري كردند كه» دار  با كودكان زنان خانهها نكودكان آ

  .بايست در تحقيقات گسترده تر مورد بررسي قرار گيرد  موضوع مي اين ه بسزايي دارد كتأثيرگردد، بلكه در سالمت خانواده نيز  اجتماعي مي
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 انگلستان 

ي مبتني بر جامعه    ها  نه فراهم نمودن برنامه   در انگلستان در زمي   » مركز تأمين درآمد زنان   « و   (YWCA)انجمن زنان جوان مسيحي ماسكوكا      

يي را در جهت افزايش عزت      ها  ت در ماسكوكا فرص   ها  ناين مراكز براي زنان و خانواده آ      . كنند  و ارتقاء تساوي زنان فعاليت مي     )  محور -يا اجتماع   (

 برنامه آموزشي براي حمايـت از زنـاني         30يش از    با ب  2001در سال   » برنامه زنان در كسب و كار     «. كنند  نفس و حمايت از رشد فردي فراهم مي       

اندازي كسب و كار، تغيير مشاغل يا پيگيري براي تحـصيالت تكميلـي،           كردند، از طريق راه     طور فزاينده استقالل اقتصادي خود را دنبال مي         كه به 

  ).1998ونگلينسكي، (هدايت شده بود 

  

  ساير مطالعات

، )1996 (1؛ دارلينگ و مكلـوگلين   )2001(؛ كميسيون اروپايي    )2002(؛ كوزما   )1995( و اولسون    ؛ مينز )2002(مركز ملي آمارهاي آموزشي     

اند و نتايجي مـشابه        بررسي و مطالعه نموده    ها  نپيرامون آموزش فناوري اطالعات بر توانمندسازي زنان و در نتيجه افزايش توانمندسازي شغلي آ             

  . اند با تحقيقات قبلي به دست آورده

  

 :ح تحقيقطرروش 

ي شغلي و كسب و كار بر توانمندسازي شـهروندان زن جويـاي كـار تهرانـي پرداختـه                   ها  تمهاركه در اين تحقيق به اثربخشي        اين  هبا توجه ب  

بدين ترتيب كه با استفاده از حيطه تحقيقات بنيادي بـه           . هدد  ميشود، هدف تحقيق حاضر آن را در حيطه تحقيقات بنيادي و كاربردي قرار                مي

ي هـا  ش بر توانمندسازي، اقدام گرديده و سپس با بهره منـدي از دانـش موجـود، بـه آمـوز     مؤثرافزايش دانش و كسب معلومات در زمينه عوامل   

از ايـن رو، هـدف تحقيـق حاضـر آن را در حيطـه تحقيقـات                 . شـود   كاربردي در حيطه توانمندسازي زنان جوياي كار استان تهران پرداخته مـي           

شايان ذكر است كـه پـژوهش   . شوند اي هم تحقيقات بنيادي و هم تحقيقات كاربردي مطرح مي   دهد؛ زيرا در تحقيقات توسعه       جاي مي  اي  هتوسع

  .گيرد حاضر در حيطه تحقيقات شبه آزمايشي جاي مي

  

 :اهداف اصلي تحقيق

  :هاي اصلي تحقيق حاضر عبارتند از هدف 

   .ي كار تهرانيهاي دموگرافيكي شهروندان زن جويا  شناسايي ويژگي�

   .سازي شغلي  شناسايي سطح نياز شهروندان زن جوياي كار تهراني به برنامه آموزش آماده�

   .ي كسب و كارها تمهار شناسايي سطح نياز شهروندان زن جوياي كار تهراني به برنامه آموزش �

   .ر تهرانيسازي شغلي بر توانمندسازي شهروندان زن جوياي كا ررسي اثربخشي آموزش آماده ب�

   .ي كسب و كار بر توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار تهرانيها تمهاربررسي اثربخشي آموزش  �

  

 :اهداف كاربردي تحقيق

   :شدبا ميهاي كاربردي تحقيق به شرح ذيل  هدف

 . سازي شغلي در راستاي توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار تهراني ي آمادهها شرائه آموز ا�

  . ي كسب و كار در راستاي توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار تهرانيها تمهاري ها شئه آموز ارا�

  :هاي تحقيق فرضيه

  :شوند در تحقيق حاضر پنج فرضيه اصلي به شرح زير مطرح مي

                                                 

1. Darling & Mclaughlin  
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سـازي    د از آمـوزش آمـاده     ي كسب و كار و توانمندسازي گروه كنترل قبل و بع          ها  تمهارسازي شغلي،      شغلي، آماده  –بين اطالعات فردي    . 1

  .شغلي و كسب و كار تفاوت وجود ندارد

سـازي    ي كسب و كار و توانمندسازي گروه آزمايش قبل و بعد از آموزش آمـاده              ها  تمهارسازي شغلي،      شغلي، آماده  –بين اطالعات فردي    . 2

  .شغلي و كسب و كار تفاوت وجود دارد

ي كسب و كار و توانمندسازي در دو گروه كنتـرل و آزمـايش قبـل از آمـوزش                   ها  تمهار سازي شغلي،    شغلي، آماده  –بين اطالعات فردي    . 3

  .سازي شغلي و كسب و كار تفاوت وجود دارد آماده

ي كسب و كار و توانمندسازي در دو گـروه كنتـرل و آزمـايش بعـد از آمـوزش        ها  تمهارسازي شغلي،      شغلي، آماده  –بين اطالعات فردي    . 4

  .سب و كار تفاوت وجود داردسازي شغلي و ك آماده

  . ي كسب و كار با توانمندسازي وجود داردها تمهارسازي شغلي،  ارتباط بين متغيرهاي اطالعات فردي و شغلي، آماده. 5

  

 :متغيرهاي تحقيق

 توانمندسـازي   عنـوان   ي كسب و كـار و يـك متغيـر وابـسته بـه             ها  تمهارسازي شغلي و      عنوان آماده   در اين تحقيق با دو متغير مستقل تحت       

 . شوند گيري مي اي اندازه و پيوسته بوده و در مقياس فاصله ميسروكار داشته كه هر سه متغير ك

  

 :جامعة آماري

شـش ماهـة   ( ديپلم، ليسانس و باالتر جوياي كار سـاكن در تهـران            شهروندان زن ديپلمه، فوق    ميجامعه آماري پژوهش حاضر عبارتند از تما      

باشـد و    نفـر مـي  14000الزم به ذكر است كه تعداد كل جامعه آماري پژوهش حاضـر   .  سال قرار دارند   45 تا   20ه سني   كه در دامن  ) 1386دوم  

  . گيرد جامعة تحقيق، در حيطة جوامع  محدود جاي مي

  

 :گيري نمونه و روش نمونه

.  نفـر محاسـبه گرديـد   1400گروه نمونه اوليـه،   درصد از جامعه آماري تحقيق به عنوان نمونه مدنظر قرار گرفته و حجم           10در اين تحقيق،    

شـمال، شـرق، غـرب و       (طور تصادفي انتخاب شدند؛ بدين ترتيب كه از چهار ناحيه شهر تهـران                 نفر به  700 ها  نالزم به ذكر است از كه از بين آ        

بنـابراين،  . انـد   هاي تحقيـق گـزينش گرديـده        هبه نسبت جامعه آماري، نمون     اي  گيري طبقه   گيري به عمل آمد و با استفاده از نمونه          ، نمونه )جنوب

 . طور تصادفي انتخاب شدند  مركز كاريابي واقع در شهر تهران به4هاي مورد نظر از  نمونه

سازي شغليو كسب و كـار بـه دسـت     را در آماده) تر از ميانگين دو انحراف معيار پايين  (ترين نمره      نفر پايين  354 نفر   700به عبارتي ديگر، از     

 نفر به عنوان گروه نمونه تحقيق در نظر گرفته شدند كـه             350، تعداد   نهايتدر  . زمون حضور نداشتند     نفر در پس آ    4ند كه از اين تعداد نيز       آورد

وه هاي الزم نيز برخوردار نبودند، تحت آموزش قرار نگرفتند و بـه عنـوان گـر         نفر ديگر كه از اين توانايي      175 نفر  به عنوان گروه آزمايش و         175

  .باشد اي تصادفي مي اي مرحله گيري در تحقيق حاضر، طبقه روش نمونه. كنترل مورد مالحظه قرار گرفتند

  

 :هاي آموزشي اجرا شده در تحقيق حاضر برنامه

ويـسي،  مشتمل بر اطالعات بازار كار، قانون كـار، قـانون بيمـه بيكـاري، رزومـه ن                سازي شغلي،      برنامه آموزشي آماده   :سازي شغلي    آماده -1

 سـاعت بـراي گـروه       20 ساعته جمعاً به مـدت       2 جلسه   10طي  است و   .. .آمادگي براي حضور و برخورد مناسب در جلسه مصاحبه استخدامي و          

  .آزمايش اجرا شده است

هـاي خـود       و توانـايي   هـا   تي روانـشناسي، شناسـايي قابليـ      هـا   ششـامل آمـوز    آموزشـي    اين برنامه :  توانمندسازي فردي و اجتماعي    -2

، چگونگي برطرف كردن نقاط ضعف، شناسايي مشكالت و مـسائل خـود و پيرامـون خـود، چگـونگي       )ها  آزمودني(، نقاط ضعف خود     )ها  آزمودني(
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 در  هـا   ني زنـدگي و اجتمـاعي و اسـتفاده از آ          هـا   تمهـار  زندگي، چگونگي حل مسائل، چگونگي برخـورداري از          نهايبحرامواجهه با مشكالت و     

 سـاعت بـراي     24 ساعته مجموعاً به مـدت       2 جلسه   12طي  اين دوره آموزشي    .  شدبا  ميدگي و شرايط اجتماعي متنوع،      ي مختلف زن  ها  تموقعي

  .گروه آزمايش انجام شد

  

هـا،    ها و عالئق شغلي آزمودني       مواردي چون شناسايي انگيزه     آموزشي، اين برنامه ): ي كسب و كار   ها  تمهار( توانمندسازي اقتصادي    -3

ي شـغلي، كـاري و تجـاري در محـيط پيرامـون      ها ت، چگونگي كسب فرصها نها، تقويت قوه خالقيت و نوآوري آ كاري آزمودني شناسايي عادات   

 انجـام يـا ارائـه    هـا   ن براي كسب اطالعات بازار كار، شناسايي بازارهاي فروش براي توليدات و خدمات مختلف كـه توسـط آ                  ها  ن، كمك به آ   ها  نآ

مصرف كنندگان و باالخره نوشتن حداقل دو طرح كـسب و كـار             / صرف كنندگان، چگونگي جلب رضايت مشتريان     م/، شناسايي مشتريان  شود  مي

)B.P. (ساعت براي گروه آزمايش اجرا شد36 ساعته، جمعاً به مدت 3 جلسة 12 اين دورة آموزشي طي .را در برمي گيرد .  

ي هـا   ت هف ها  ش نفري تقسيم شدند و آموز     30 نفري و يك گروه      29 گروه   5 نفر بودند به     175كه جمعاً   ) آزمايش( گروه نمونه مورد بررسي     

  . ها ارائه گرديد دو مرتبه براي هر يك از گروه

تهيـه و تـدوين شـده و        ) بويژه زنـان ايرانـي    (هاي آموزشي مطابق با هنجارهاي اجتماعي، اخالقي و مذهبي جامعه ايران              اين بسته : يادآوري

  .  زيادي بر مشاغل خانگي و معرفي اينگونه مشاغل به زنان جوياي كار نموده استتأكيدازي شغلي و كسب و كار س ي آمادهها شعالوه بر آموز

 

 :گيري ابزار اندازه

  :هاي پژوهش، از چهار پرسشنامه ذيل استفاده شده است براي آزمون فرضيه

طالعـات جمعيـت شناسـي و شناسـايي ماهيـت           اين پرسـشنامه در راسـتاي جمـع آوري ا         :  شغلي –هاي اطالعات فردي       پرسشنامه -1

  .هاي نمونه تهيه و تدوين شده است گروه

هاي معتبر تأييد گرديد و ضريب اعتبار آن از طريق آلفاي كرونباخ               روايي اين پرسشنامه توسط چند تن از روانسنج        :سازي شغلي    آماده -2

  . برآورد شده است82/0

ارزيـابي  ) ارزيابي عادات كاري، ج   ) انگيزه پيشرفت، ب  ) الف:  زير مقياس تحت عناوين    4ل   اين پرسشنامه شام   :ي كسب و كار   ها  تمهار -3

 و ضـريب پايـايي از طريـق         74/0ضريب اعتبار اين پرسـشنامه از طريـق آلفـاي كرونبـاخ             . تمايالت كسب و كار است    ) ي كارآفريني، د  ها  شگراي

  ). 1384طباطبايي، ( گزارش شده است 81/0بازآزمايي 

تغييـر در   ) اي، ج   ارتقاء صالحيت حرفه  ) بهبود مستمر بر عملكرد، ب    ) الف:  اين پرسشنامه مشتمل بر چهار خرده مقياس       :مندسازي توان -4

  ). 1385كامكاري، ( محاسبه و گزارش شده است 87/0ضريب اعتبار اين پرسشنامه . بهبود در عناصر است) رفتار، د

ت كـسب و كـار را   مهارسازي شغلي و      باشد تا بتوان اثربخشي آموزش آماده        پژوهشگرساخته مي  ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامة      

  . بر توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار تهراني شناسايي نمود

  

  :ي آماريها شرو

  مـدل  ) 3وه مـستقل؛     دو گـر   tآزمـون   ) 2 دو گـروه همبـسته؛       tآزمـون   ) 1: ي آماري به كار گرفته شده در ايـن تحقيـق عبارتنـد از             ها  شرو

  . MANCOVAآماري 

  

 :ها يافته

پرداختـه  » شهروندان زن جويـاي كـار تهرانـي   ت كسب و كار بر توانمندسازي مهارسازي شغلي و      اثربخشي آماده «در اين تحقيق، به بررسي      

عيت تأهل، وضعيت اشتغال و وضـعيت  سن، تحصيالت، وض(هاي تحقيق  هاي دموگرافيك در نمونه بنابراين، در ابتدا به توصيف ويژگي. شده است 
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در . دگـرد  مـي ارائـه  ) به صورت توزيـع فراوانـي و درصـدي    (ها ناي از آ هاي جانبي تحقيق اقدام نموده كه خالصه   به عنوان يافته  ) اي  فني و حرفه  

مـوزش     مـذكور در قبـل و بعـد از آ           دو گروه همبسته به منظور مقايسه دو متغير        tهاي پژوهش، از مدل       ها و پاسخ به فرضيه      راستاي تحليل داده  

 دو گـروه مـستقل      tهاي مطرح شده در دو گروه كنترل و آزمايش از آزمون              اي مؤلفه   ، جهت بررسي مقايسه   نهايتدر  . عمل آمده است    استفاده به 

 . استفاده شده است

  

  :هاي نمونه هاي حاصل از اطالعات جمعيت شناسي گروه يافته

  :دگرد ميهاي تحقيق به شرح ذيل ارائه   نمونهها و مشخصات دموگرافيكي ويژگي

  

 53(، پس از آن     » سال 35 تا   31« درصد در دامنة سني      4/19يعني  )  نفر 68(هاي تحقيق در گروه كنترل         ميانگين سني اكثريت نمونه    :سن

)  نفـر  79(ين، در گروه آزمايش     همچن. باشند  مي»  سال 40 تا   36« درصد   6/8يعني  )  نفر 30(و سپس   »  سال 30 تا   26« درصد   1/15يعني  ) نفر

 3/8يعنـي   )  نفـر  29(و سـپس    »  سـال  30 تـا    26« درصد   3/12يعني  )  نفر 43(، پس از آن     » سال 35 تا   31« درصد در دامنة سني      6/22يعني  

  .باشند مي»  سال40 تا 36«درصد 

  

يعنـي  )  نفـر  60(، پـس از آن      »ديـپلم «صد   در 1/21يعني  )  نفر 74(هاي تحقيق در گروه كنترل         ميزان تحصيالت اكثريت نمونه    :تحصيالت

 9/22يعنـي   )  نفـر  80(همچنين، در گروه آزمـايش      . باشد  مي» ليسانس به باال  « درصد   7/11يعني  )  نفر 41(و سپس   » فوق ديپلم « درصد   1/17

» ليسانس بـه بـاال    «د   درص 3/12يعني  )  نفر 43(و سپس   » فوق ديپلم « درصد   9/14يعني  )  نفر 52(، پس از آن     »ديپلم«درصد داراي تحصيالت    

  .باشند مي

  

يعنـي  )  نفـر  47(، پس از آن     »همسرشان فوت شده  « درصد   7/15يعني  )  نفر 55(هاي تحقيق در گروه كنترل        اكثريت نمونه  :وضعيت تأهل 

رصـد   د 14يعنـي   )  نفـر  49(همچنـين، در گـروه آزمـايش        . انـد   كـرده » متاركـه « درصـد    7/9يعني  )  نفر 34(و سپس   » اند  متأهل« درصد   4/13

)  نفـر  25(و سـپس    » همسرشان فـوت شـده    « درصد   12يعني  )  نفر 42(اند، پس از آن       كرده» متاركه« درصد   14يعني  )  نفر 49(و  » اند  متأهل«

  .باشند مي» مجرد« درصد 1/7يعني 

  

 درصـد  1/13نـي  يع)  نفـر 46(و سـپس  » بيكار« درصد 9/36يعني )  نفر129(هاي تحقيق در گروه كنترل     اكثريت نمونه  :وضعيت اشتغال 

شـاغل  « درصـد    4/13يعنـي   )  نفـر  47(و سـپس    » بيكـار « درصـد    6/36يعني  )  نفر 128(همچنين، در گروه آزمايش     . باشند  مي» شاغل موقت «

  .باشند مي» موقت

  

و » نديـده آموزش « درصد 3/28يعني  )  نفر 99(هاي تحقيق در گروه كنترل        اي، اكثريت نمونه    از لحاظ فني و حرفه     :اي  وضعيت فني و حرفه   

اي   درصـد از لحـاظ فنـي و حرفـه    6/26يعنـي  )  نفر93(همچنين، در گروه آزمايش   . باشند  مي» آموزش ديده « درصد   7/21يعني  )  نفر 76(سپس  

 .باشند مي» آموزش ديده« درصد 4/23يعني )  نفر82(و سپس » آموزش نديده«
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  دو گروه همبسته t: 1جدول 

پيش آزمون و » توانمندسازي« و» ي كسب وكارها تمهار«، »سازي شغلي آماده«، »غلي ش–اطالعات فردي «اي  بررسي مقايسه

  آزمون در گروه كنترل پس

  

  ميانگين  سطوح  خرده مقياس
انحراف 

 معيار

 tميزان

درجه 

  آزادي

  سطح

 داري معني

  51/2  96/10  پيش آزمون
   شغلي-اطالعات فردي 

  54/2  02/11  آزمون پس
29/1-  174  199/0  

  81/11  38/44  پيش آزمون
  سازي شغلي آماده

  82/11  40/44  آزمون پس
64/1-  174  103/0  

  02/7  45/42  پيش آزمون
  ي كسب و كارها تمهار

  98/6  48/42  آزمون پس
74/0-  174  458/0  

  38/28  74/95  پيش آزمون
  )كل(توانمندسازي 

  90/22  57/97  آزمون پس
96/0-  174  334/0  

  

) α=05/0در سطح (داري  توان مطرح نمود كه تفاوت معني  به دست آمده، ميt بر ميزان مقادير تأكيد و با 1ل شماره با توجه به جدو

ي كسب و كار و توانمندسازي گـروه كنتـرل در پـيش آزمـون و                ها  تمهارسازي شغلي،      شغلي، آماده  –ي اطالعات فردي    ها  نبين ميانگي 

شود، ميـزان     ي گروه كنترل، عنوان مي    ها  ن و با رجوع به ميانگي     شود  مي شماره يك تحقيق تأييد      رو، فرضيه   از اين . آزمون وجود ندارد    پس

  . آزمون به يك ميزان است متغيرهاي فوق، در پيش آزمون و پس

  دو گروه همبسته t: 2جدول 

  و» ي كسب وكارها تمهار«، »سازي شغلي آماده«، » شغلي–اطالعات فردي «اي  بررسي مقايسه

  آزمون در گروه آزمايش پيش آزمون و پس» دسازيتوانمن«

  

  ميانگين  سطوح  خرده مقياس
انحراف 

 معيار

 tميزان

درجه 

  آزادي

  سطح

 داري معني

  97/2  21/11  پيش آزمون
   شغلي-اطالعات فردي 

  04/3  09/12  آزمون پس
08/9-  174  001/0  

  38/12  74/40  پيش آزمون
  سازي شغلي آماده

  47/14  15/101  آزمون پس
57/43- 174  001/0  

  65/5  78/44  پيش آزمون
  ي كسب و كارها تمهار

  04/4  22/82  آزمون پس
58/69-  174  001/0  

  33/29  62/109  پيش آزمون
  )كل(توانمندسازي 

  33/25  17/113  آزمون پس
35/2-  174  001/0  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


     تهرانبرگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر

 

328

در سـطح   (داري    توان مطرح نمود كـه تفـاوت معنـي          آمده، مي  به دست    t بر ميزان مقادير     تأكيد فوق و با     2با توجه به جدول شماره      

01/0=α ( ي كسب و كار و توانمندسازي گروه آزمـايش در پـيش           ها  تمهارسازي شغلي،      شغلي، آماده  –ي اطالعات فردي    ها  نبين ميانگي

ـ    اه ن و با رجوع به ميانگي شود  ميرو، فرضيه دوم تحقيق تأييد        از اين . آزمون وجود دارد    آزمون و پس   كـه   اين هي هر دو گـروه و بـا توجـه ب

شود، آموزش، اثربخش بوده و منجر به افزايش ميانگين  باشد، عنوان مي آزمون باالتر از پيش آزمون مي هاي تحقيق در پس ميانگين نمونه

  . آزمون شده است ها در پس نمونه

  

  دو گروه مستقل t:3جدول 

  و» ي كسب وكارها تمهار«، »سازي شغلي دهآما«، » شغلي–اطالعات فردي «اي  بررسي مقايسه

  نمرات پيش آزمون در دو گروه كنترل و آزمايش» توانمندسازي«

  

  ميانگين  سطوح  خرده مقياس
انحراف 

 معيار

 tميزان

درجه 

  آزادي

  سطح

 داري معني

  51/2  96/10  پيش آزمون
   شغلي-اطالعات فردي 

  97/2  21/11  آزمون پس
83/0-  348  405/0  

  81/11  38/44  پيش آزمون
  زي شغليسا آماده

  38/12  74/40  آزمون پس
81/2  348  005/0  

  02/7  45/42  پيش آزمون
  ي كسب و كارها تمهار

  65/5  78/44  آزمون پس
42/3-  348  001/0  

  38/28  74/95  پيش آزمون
  )كل(توانمندسازي 

  33/29  62/109  آزمون پس
49/4-  348  001/0  

  

) α=01/0در سطح (داري  توان مطرح نمود كه تفاوت معني  به دست آمده، ميt بر ميزان مقادير تأكيد و با 3ماره با توجه به جدول ش

ي كسب و كار در كل و همچنين در حيطه تمايالت كسب و كار، توانمندسازي ها تمهارسازي شغلي،  ي پيش آزمون آمادهها نبين ميانگي

  . سازي اجتماعي و اقتصادي در دو گروه كنترل و آزمايش وجود داردطور در حيطه توانمند طور كلي و همين به

شـود كـه ميـانگين گـروه كنتـرل در       ي هر دو گروه، عنـوان مـي  ها ن و با رجوع به ميانگيشود ميرو، فرضيه سوم تحقيق تأييد  از اين 

ي كسب و كار، تمايالت كسب و       ها  تمهاري  ها  ن؛ در عين حال كه در گروه آزمايش ميانگي        استزمايش    سازي شغلي باالتر از گروه آ       آماده

سـت كـه گـروه       و ايـن بـدان معنا      اسـت ي گروه كنترل    ها  نسازي اجتماعي و اقتصادي باالتر از ميانگي        و توانمند ) كل(كار، توانمندسازي   

اقتصادي باالتري نـسبت    سازي اجتماعي و      و توانمند ) كل(ي كسب و كار، تمايالت كسب و كار، توانمندسازي          ها  تمهارآزمايش از ميزان    

 . به گروه كنترل برخوردار است
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  دو گروه مستقلt:4جدول شماره 

  »ي كسب وكارها تمهار«، »سازي شغلي آماده«، » شغلي–اطالعات فردي «اي  بررسي مقايسه

  آزمون در دو گروه كنترل و آزمايش نمرات پس» توانمندسازي«و 

  

  ميانگين  سطوح  خرده مقياس
انحراف 

 معيار

 tيزانم

درجه 

  آزادي

  سطح

 داري معني

  54/2  02/11  پيش آزمون
   شغلي-اطالعات فردي 

  04/3  09/12  آزمون پس
56/3-  348  001/0  

  82/11  40/44  پيش آزمون
  سازي شغلي آماده

  47/14  15/101  آزمون پس
16/40-  348  001/0  

  98/6  48/42  پيش آزمون
  ي كسب و كارها تمهار

  04/4  22/82  آزمون پس
15/65-  348  001/0  

  90/22  57/97  پيش آزمون
  )كل(توانمندسازي 

  33/25  17/113  آزمون پس
04/6-  348  001/0  

  

) α=01/0در سطح (داري  توان مطرح نمود كه تفاوت معني  به دست آمده، ميt بر ميزان مقادير تأكيد و با 4با توجه به جدول شماره 

هـاي    ي كـسب و كـار در كـل و همچنـين در حيطـه              هـا   تمهارسازي شغلي،      شغلي، آماده  - العات فردي   آزمون اط   ي پس ها  نبين ميانگي 

هاي  طور در حيطه طور كلي و همين ي كارآفريني، تمايالت كسب و كار، توانمندسازي بهها شانگيزش پيشرفت، ارزيابي عادات كاري، گراي

 و بـا  شـود  مـي رو، فرضيه چهارم تحقيق تأييـد       از اين .  و آزمايش وجود دارد    توانمندسازي فردي، اجتماعي و اقتصادي در دو گروه كنترل        

متغيرهاي مذكور باالتر از ميـانگين گـروه كنتـرل           ميشود كه ميانگين گروه آزمايش در تما        ي هر دو گروه، عنوان مي     ها  نرجوع به ميانگي  

 - ي الزم گـروه آزمـايش از ميـزان اطالعـات فـردي              هـا   تارمهي ارائه شده و كسب      ها  شباشد و اين بدان معنا است كه در ساية آموز           مي

  . سازي باالتري نسبت به گروه كنترل برخوردار است ي كسب و كار و توانمندها تمهارسازي شغلي،  شغلي، آماده

  

 ي چندمتغيري مرتبط باها نآزمو: 5جدول شماره  

  »توانمندسازي«و » ي كسب و كارها تمهار«، »سازي شغلي آماده«، » شغلي- اطالعات فردي «

  »آزمايش و كنترل« بر دو گروه تأكيدبا 

  

  داري سطح معني Fميزان  ي چندمتغيريها نآزمو  اثرات

 001/0  22/816  رديابي فيالي

 001/0  22/816  المبداي ويلكس

 001/0  22/816  هاتلينگ رديابي

  گروه

 001/0  22/816  بزرگترين ريشة روي

  

هاتلينـگ و بزرگتـرين       رديابي فيالي، المبداي ويلكس، رديـابي     (ي چندمتغيري چهارگانه    ها  نا استفاده از آزمو    و ب  5با توجه به جدول شماره      
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ي كـسب و    هـا   تمهارسازي شغلي،      شغلي، آماده  –داري بين متغيرهاي وابسته اطالعات فردي         توان مطرح نمود كه ارتباط معني       ، مي )ريشة روي 

در سـه حيطـه   (و توانمندسـازي  ) ي كـارآفريني و تمـايالت كـسب و كـار          ها  شزيابي عادات كاري، گراي   در چهار حيطه انگيزش پيشرفت، ار     (كار  

 . شود مي، فرضيه پنجم تحقيق نيز تأييد بنابراين. وجود دارد) فردي، اجتماعي و اقتصادي

  

  :گيري بحث و نتيجه

پـردازد و بـا    ي كسب و كار بر شهروندان زن ميها تمهاري و سازي شغل ي آمادهها شكه تحقيق حاضر به بررسي اثربخشي آموز      اين  هبا توجه ب  

رو، تحقيـق حاضـر نيـز در ايـن      زايي مؤثر واقع شود، از اين تواند بر اشتغال هايي است كه مي كه توانمندسازي يكي از مهمترين ويژگي     اين  هتوجه ب 

در صدد است تا اثرات آن را در توانمندسازي زنان جويـاي كـار              ي كسب و كار     ها  تمهارسازي شغلي و      ي آماده ها  شراستا صورت گرفته و با آموز     

  . تعيين نمايد

 بـر سـه عنـصر توانمندسـازي فـردي،           تأكيـد هد كه ضروري است توانمندسازي شهروندان زن جوياي كار با           د  مي نتايج تحقيق حاضر نشان     

زايي پرداخته و توانايي برطرف نمـودن مـشكالت           نند به اشتغال  توانمندسازي اجتماعي و توانمندسازي اقتصادي صورت گيرد تا از اين طريق بتوا           

 . استزايي و همچنين كارآفريني  چرا كه توانمندسازي اولين قدم در راستاي اشتغال. مرتبط با كسب و كار را به دست آورند

سـعه نيـروي انـساني،  قـادر اسـت           عنوان بخـشي از زبـان تو        دهد، توانمندسازي يك ايده متداول محسوب گرديده كه به          تحقيقات نشان مي  

شـايان ذكـر اسـت      ). 2002،  1ورنـر (زايي و كارآفريني را منجر شده و با بهبود عملكرد افراد، به تثبيت نيروي انساني كارآمد، ياري رساند                    اشتغال

 توانمنـدي بـه توليـد فكـر و          ي دولتي با عدم موفقيت مواجه  است؛ زيرا        ها  شمطرح شود كه توانمندسازي، در برخي از جوامع و بخصوص در بخ           

رو،   يابـد؛ از ايـن      ي دولتـي كمتـر امكـان بـروز مـي          ها  ش امر در بخ    اين  هخالقيت و هماهنگي با اين تغييرات و  ابداع تغييرات نو، نيازمند است ك             

  . شود توانمندي كمتري نيز مشاهده مي

 بتواننـد بـه توانـايي    هـا  شاي است كه در طي اين آموز        ي ويژه ها  ششود كه توانمندسازي زنان جوياي كار، نيازمند آموز         ، عنوان مي  نهايتدر  

هـاي تحقيـق    با بررسـي يافتـه  .  كارآفريني دست يابندنهايتزايي و در  دست يابند و از اين طريق بتوانند به اشتغال       .. .حل مسئله، تفكر خالقانه و    

تـوان مـشاهده       پيش آزمون و نمرات پس آزمون، به دست آمده، مي           دو گروه همبسته، به منظور مقايسه نمرات       tحاضر كه از طريق مدل آماري       

مؤثر بوده و منجر به افـزايش       ) در گروه آزمايش  (ي كسب و كار بر توانمندسازي زنان جوياي كار          ها  تمهارسازي شغلي و      ي آماده ها  شنمود، آموز 

  . قابل تأييد است) α=01/0( درصد 99هاي تحقيق حاضر در سطح اطمينان  يافته.  شده استها نتوانمندي آ

زمـون در دو گـروه كنتـرل و آزمـايش              دو گروه مستقل كه به منظور مقايسه نمرات پيش آزمـون و پـس آ               tهمچنين، از طريق مدل آماري      

 نمـرات گـروه     آزمـون شـود، ولـي در پـس          زمون تفاوت چنداني نيز بين دو گروه مشاهده نمي        فته است، مشخص گرديد كه در پيش آ       صورت گر 

  اين يافتـه  . ي كسب و كار است    ها  تمهارسازي شغلي و      ي آماده ها  ش امر در نتيجه ارائه آموز      اين  هباشد ك   ايش باالتر از نمرات گروه كنترل مي      آزم

  . قابل تأييد است) α=01/0( درصد 99نيز در سطح اطمينان 

ي هـا   تمهـار سـازي شـغلي و        ي آمـاده  ها  شرات آموز  استفاده شده و به اث     MANCOVAهاي تكميلي از مدل آماري         به منظور بررسي يافته   

پرداخته و نمرات پيش آزمون به عنـوان متغيرهـاي همپـراش در             ) در دو گروه كنترل و آزمايش     (هاي تحقيق     كسب و كار بر توانمندسازي نمونه     

شـود؛    در گروه آزمايش مـشاهده مـي      هاي حاصله  نشان داد كه تفاوت چشمگيري بين نمرات پيش آزمون با پس آزمون                  يافته. نظر گرفته شدند  

انگيزش پيشرفت، ارزيابي عـادات كـاري،   (ي كسب و كار ها تمهارسازي شغلي،   شغلي، آماده–متغيرها يعني اطالعات فردي   ميطوري كه تما   به

؛ در حـالي كـه در گـروه         افزايش يافتـه اسـت    ) فردي، اجتماعي و اقتصادي   (، توانمندسازي شغلي    )ي كارآفريني و تمايالت كسب و كار      ها  شگراي

  . شود داري بين متغيرها، مشاهده نمي كنترل، تفاوت معني

، پيرامون بررسـي عـزت نفـس در زنـان شـاغل و بيكـار       )1382(طباطبايي هاي تحقيق حاضر با تحقيقات  شود كه يافته   مطرح مي  نهايتدر  

جه باال بودن عزت نفس زنان شاغل در مقايـسه بـا زنـان بيكـار و بـاال         خانوار و مردان شاغل و بيكار شهر تهران و در نتي            سرپرست و غيرسرپرست  

سازي فردي     آموزش آگاه  تأثير، پيرامون   )1383(خانوار؛ طباطبايي و حسينيان       بودن عزت نفس زنان شاغل غير سرپرست از زنان بيكار سرپرست          

                                                 

1. Werner  
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خـانوار و تمـايالت       و در نتيجه افزايش عزت نفس زنـان سرپرسـت         خانوار    و شغلي و كارآفريني بر عزت نفس و تمايالت كارآفريني زنان سرپرست           

، پيرامون بررسي   )1996( اوگاندا   -هاي آموزشي؛ سازمان سوآ        و مفيد بودن دوره    مؤثر بر   تأكيدهاي مزبور و      ، پس از آموزش دوره    ها  نكارآفريني آ 

و در نتيجه افزايش توانمندسـازي زنـان و توسـعه زنـان كـارآفرين؛               ي فناوري اطالعات و ارتباطات در توانمندسازي زنان كشور اوگاندا           ها  شآموز

؛ )1998(هاي كارآفريني به توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي زنان مـسيحي؛ ونگلينـسكي               با برگزاري دوره  ) 2001(انجمن زنان جوان مسيحي     

، )1996(؛ دارلينـگ و مكلـوگلين    )2001(اروپـايي   ؛ كميـسيون    )2002(؛ كوزمـا    )1995(؛ مينز و اولـسون      )2002(مركز ملي آمارهاي آموزشي     

  .، هماهنگ استها نپيرامون آموزش فناوري اطالعات بر توانمندسازي زنان و در نتيجه افزايش توانمندسازي شغلي آ

 بـه آنـان     ي مـورد نيـاز    هـا   شاي شهروندان زن جوياي كار تهراني شناسايي شد و آمـوز            از طريق انجام تحقيق حاضر، نيازهاي شغلي و حرفه        

ي مذكور اثرات معنادار، مثبت و مؤثري بـر توانمندسـازي فـردي، اجتمـاعي و                ها  شارائه شد، آموز  ) ي كسب و كار   ها  تمهارسازي شغلي و      آماده(

د، گرچـه بـراي بررسـي توانمندسـازي         رس  مي ضروري به نظر     ها  شاقتصادي شهروندان زن جوياي كار تهراني داشتند و توسعه و ترويج اين آموز            

  . شدبا مي) دراز مدت(اقتصادي شهروندان زن جوياي كار نياز به مطالعات طولي 

  

  :هاي تحقيقنهادپيش

  :گردد هاي تحقق حاضر به شرح ذيل ارائه مينهادپيش

  انجام مطالعات طولي درازمدت در زمينه توانمندسازي و كارآفريني زنان؛  �

  ر توانمندسازي شهروندان مرد جوياي كار تهراني؛سازي شغلي و كسب و كار ب  بررسي اثرات آموزش آماده�

  .، با زنان كارآفرين تهرانياند گرفته مقايسه توانمندسازي شغلي شهروندان زن جوياي كار تهراني كه در تحقيق حاضر مورد بررسي قرار �

  

  :منابع فارسي
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  ي كـار و تـأمين    ، مؤسـسه 1383، دي 56ي كـار و جامعـه، شـماره     سازي آنان بـراي ورود بـه بـازار كـار، ماهنامـه         به منظور آماده  » كانون مهر «
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  .7زنان، شمارة 
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