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 چكيده

ود مسائل ها نشاک از وجغالباً با مشکالت فراوانی مواجه است. بررسیهای مختلف اجتماعی و روانشناختی زندگی زناک سرپرست خانوار از جنبه زمينه:

شناختی و روانشناختی و همچنین توانمندسازی اینگونه از زناک یك روانشناختی در زمینه توانمندی زناک سرپرست خانوار دارد؛ بررسی عوامل جمعیت

آمیز زناک سرپرست خانوار تحت شناختی و روانشناختی مؤثر بر اشتغال موفقیتاین پژوهش با هدف بررسی عوامل جمعیت  هدف:شکاف پژوهشی است. 

پژوهش از نوع کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری این  روش این روش:پوشش سازماک بهزیستی و ارائه مدل توانمندسازی برای این زناک انجام شد. 

نفر از طریو  211بود. تعداد  0317لغایت  0314های های تهراک و البرز در سالاستاکپژوهش شامل زناک سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی در 

(، 0181کاستا ) مك کری و ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه شخصیتی نئوگیری تصادفی چند مرحلهروش نمونه

( و پرسشنامه محقو ساخته نقش تربیتی والدین بودند. برای تجزیه و 0311ارآمدک رضاخانی )(، راهبردهای کن0114(، هوش کتل )0372خالقیت عابدی )

ه نتایج نشاک دادک ها:يافته، تحلیل واریانس و رگرسیوک لجستیك استفاده شد. tهای آماری مجذور خی، آزموک ها بر حسب مورد از روشتحلیل داده

موفقیت شغلی زناک  -104/1و راهبرد هیجاک محور  -341/1، وجدانی بودک 287/1، تحصیالت 303/1نقش تربیتی والدین  427/1های خالقیت مؤلفه

           های این پژوهش به یك مدل ریاضی در توانمندسازی زناک سرپرست خانوار منتهی شد. (. همچنین یافتهp≤110/1سرپرست خانوار را تبیین کردند )

ر مناسب در جهت ارتقای توانمندی زناک سرپرست خانوارتحت پوشش سازماک بهزیستی از خالقیت، نقش تربیتی تواک در اتخاذ تدابیمی گيری:نتيجه

، خالقیت، های شخصیتموفقیت شغلی، زناک سرپرست خانوار، ویژگی :كليدهاواژه والدین، تحصیالت وجدانی بودک و راهبرد هیجاک محور بهره جست.

 کنارآمدک
Background: The life of household-headed females often face many problems in many social and psychological 

aspects. Studies have shown some psychological issues regarding the empowerment of household-headed females. 

Investigating demographic and psychological factors and empowering such women is a research gap. Aims: The 

present study aimed to investigate the demographic and psychological factors affecting career success of household-

headed females covered by the Welfare Organization and to present an empowerment model for these women. 

Method: The method of this study was quantitative and survey. The statistical population of this study consisted of 

household-headed females covered by the Welfare Organization in Tehran and Alborz provinces during 2015-2018. 

266 participants were selected through multi-stage random sampling. Research instruments were the demographic 

questionnaire, the McCree & Costa NEO Personality Questionnaire (1985), Abedi Creativity (1984), Cattell 

Intelligence (1994), Reza Khani Coping Strategies (2009), and researcher-made questionnaire on parenting role. 

Chi-square, t-test, analysis of variance, and logistic regression were used for data analysis. Results: The results 

showed that creativity (0/427), parenting role (0/313), education (0/287), conscientiousness (-0/340), and emotion-

focused strategy (-0/014) explained career success of household-headed females (p≤0/001). The findings of the 

present study also led to a mathematical model of empowering household-headed females. Conclusions: Creativity, 

parenting role, education, conscientiousness, and emotion-focused strategy can be used to promote appropriate 

empowerment of household-headed females covered by the Welfare Organization. Key words: Career success, 

Household-headed females, Personality traits, Creativity, Coping 
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 مقدمه

تحول  كیبه بعد، جهاک شاهد  یالدیم 0111و  0181 یهااز دهه

ه در چهار گوش ییهابود که با شدت و ضعف ژهیو یشناخت تیجمع

از  یکیجهاک تا به امروز ادامه داشته و همچناک هم ادامه دارد. 

 صورت گرفته در دو دهه گذشته، یشناخت تیتحوالت جمع نیمهمتر

که رشد  یارخ داده است به گونه هازدواج و نهاد خانواد راموکیپ

مشترک بدوک  یطالق، زندگ شیافزا رینظ ییرخدادها ندهآیفز

تك  یهاتعداد خانواده شیباعث افزا یازدواج، روابط آزاد جنس

 0طبو گزارش اداره آمار آمریکا (.2107سرپرست شده است )چانت، 

درصد از کودکاک انگلیسی در  24در حدود  2108در سال 

برند )مبالک، مکوفاک و کادیما، یمی تك سرپرست به سر هاخانواده

به بعد ناظراک و  یشمس 81از دهه  زین راکیدر ا دهیپد نیا(. 2101

 شتریرا به جستجو و مطالعه ب یو روانشناخت یکارشناساک امور اجتماع

 و تبعات امدهایبا پکنارآمدک  یراهکارها زیدر خصوص علل آک و ن

ین ک دایره المعارف بطبو نظر مؤلفا آک واداشته است. ریاجتناب ناپذ

یا خانواده تك  3، تك سرپرستی خانوار2المللی ازدواج و خانواده

شود که تنها یکی از والدین زک یا مرد هایی گفته میبه خانواده 4والده

به دالیل مختلفی از جمله فوت همسر یا طالق، مسئولیت خانواده را 

 هستند یدافرا نیز سرپرست خانوار اکزن (.2101بر عهده دارد )فلچر، 

پدر،  ایهمسر  یازکارافتادگ ای ادیچوک طالق، فوت، اعت یکه عوامل

ها بر آن یباعث سرپرست ی مباالت،ب ایرها شدک توسط مرداک مهاجر 

 یکه زندگ رسدیبه نظر م نی(. چن2114 ،چانتخانواده شده است )

مواجه است. از  یزک سرپرست غالباً با مشکالت فراوان یهاخانواده

 در یزندگ، حاد یبه مسائل اقتصاد تواکیمشکالت م نیله اجم

 یرش منفنگ زا یناش شتریکه ب یدیو نام یهمراه با افسردگ ،ییتنها

تالینگام )امیراست، اشاره نمود  وهیجامعه نسبت به زناک تنها، مطلقه و ب

 نیا یروابط اجتماع یاز طرف (.2114؛ چانت، 2102و الکشماک، 

 و شده دارگروه از زناک در فقداک حضور همسر در خانواده خدشه

 هاینقش یفای. اآوردیها به همراه مآک یرا برا یاربسی مشکالت

سبب  وندشیم فیتعر زین گریکدیدر تعارض با  یچندگانه که گاه

بنابراین، به  (.0311 ،الماسی)شود یآناک م یو روح یجسم یخستگ

های تك والده به ویژه دهد که خانوادهها نشاک میطول کلی پژوهش

زناک سرپرست خانوار با مشکالتی از قبیل مشکالت اقتصادی، 

                                                           
1. United States Census Bureau 
2. International Encyclopedia of Marriage and Family 

مشکالت تحصیلی کودکاک،  اجتماعی کودکاک، -مشکالت رفتاری 

گی رو هستند و کیفیت زندتنیدگی و افسردگی در زناک خانوار روبه

؛ الماسی، 2117تهدید است )هورل و کریشناک، آنها در معرض 

؛ رضایی و محمودی، 0317؛ محمدی، برجعلی و سهرابی، 0311

0317.) 

خود را  یزندگ یزیآمتیبه طور موفق توانندیم یزنان نیب نیدر ا

ن و )شیرافکن کوپک الزم را داشته باشند یاداره کنند که توانمند

ست زناک سرپر ینمندسازبتواک گفت که توا دی. شا(0317محمودی، 

اد ح طیخارج کردک آنها از شرا یراهکارها نیثرترؤاز م یکیخانوار 

)اکبری ترکمانی، قاسمی و آقا بابایی،  آناک باشد یفعل یو بحران

از مسائل مهم در موضوع  یکی .(2100؛ دوئپك و ترتیلت، 0317

اقتدار آنها به لحاظ  شیزناک سرپرست خانوار، افزا یتوانمندساز

 توانمندسازیبرخی از صاحبنظراک،  است. یو اجتماع یروانشناخت

حوی کنند به نتعریف میمورد خود آنها بر شرم بیرا فائو آمدک زناک 

د و اطمیناک خاطر باش خود به اعتماد گفتارشاک حاکی از کردار وکه 

 ستعدادها وخود، اقادر به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی و آنها را 

در او ایجاد ها را دشواری قدرت رویارویی باهایش نماید، یتمحدود

 ،با افزایش توانمندیشرایطی را بوجود آورد تا در نهایت و نماید 

علی شعبان ،کالنتری) دست یابدخود های مورد نظر به هدفبتواند 

های توانمندسازی نظریه(. در همین راستا، 0381، مهرسروشو  میق

یك فرد بر فرد دیگر،  خواستار قدرت دادک به زناک نه به معنای برتری

 بلکه به معنای افزایش تواک آنها برای اتکا به خود و گسترش حو

؛ ترجمه صادقی، خاتم، 2111است )کبیر، در زندگی آناک انتخاب 

 نیراز مهمت یکیگفت که  تواکیم نیبنابرا(. 0381مداح و محمدی، 

 جادیزناک سرپرست خانوار، ا ژهیزناک به و یاهداف توانمندساز

 تی(. موفق2107، مزیآنها است )آکرمنز و ت یبرا داریاشتغال مؤثر و پا

 اجتماعی، روانشناختی، عوامل از یاشغلی به عنواک مجموعه

 مسیر و یبترک هم با که شده تعریف اقتصادی و فیزیکی تحصیلی،

 مك و پاتوک) دهندیشغلی افراد را در طول زندگی شکل م تیموفق

ناک ز یاز اهداف توانمندساز یکیکه  یشغل تموفقی(. 2104 ماهوک،

زناک  یروند اداره زندگ لیضمن تسه ؛سرپرست خانوار است

 یلوباثرات مط زیآنها ن یروانو سالمت تیسرپرست خانوار، بر شخص

با در نظر گرفتن  (.2111گراف،  یو د سنیگذارد )گلیم یرا به جا

3. Single-headed household 
4. Single-parent family 
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تواک گفت که عواملی هستند که موفقیت شغلی را تحت اال میموارد ب

تواند در پیشبرد اهداف دهند که توجه به آنها میقرار می ت ثیر

باشد؛  ؤثرمتوانمندسازی و موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار بسیار 

تواک در عوامل جمعیت شناختی از قبیل تحصیالت، یماین عوامل را 

شناختی دیگر و همچنین عوامل روانشناختی از سن و عوامل جمعیت 

قبیل خالقیت، هوش، نقش تربیتی والدین، شخصیت و راهبردهای 

 کنارآمدک جستجو کرد.

های جمعیت یژگیوگیری نقش هایی برای اندازهپژوهش

شناختی و روانشناختی در موفقیت شغلی انجام شده است. در این 

(، مندوزا و 0314یاسمی ) راستا محققانی چوک منفرد، رجب بیگی و

کنند که ( بیاک می2101( و والودینا، ناگی و کولر )2107هانتیوروس )

واند در تاز قبیل میزاک تحصیالت، سن، تعداد فرزنداک می متغیرهایی

محققانی چوک چن، چانگ و لو  موفقیت شغلی ت ثیرگذار باشد.

ی گوردوک و کو (،2101آروگانداده و آورگانداده ) (،2101)

(، صادقپور و فتحی 2101یزدخستی، سیمبار و عبدی ) (،2101)

کنند که یم( نیز بیاک 0381(، سوری و زروندی )0311چهارراه )

متغیرهایی از قبیل خالقیت، نقش تربیتی والدین، انگیزش، شخصیت، 

و  نایالودوتوانمندسازی و رضایت در موفقیت شغلی ت ثیرگذار است. 

 هایییتوانا نیب یرابطه یطالعه به بررسم كی( در 2101) همکاراک

موفقیت  شخصیتی با هاییژگیو و یشغل ویشناختی و تحصیلی، عال

 نندتوایم رهایاز متغ یامجموعهو گزارش دادند که  پرداختند یشغل

 یباورها ،یتیجمله عوامل شخص کنند، از ینیبشیرا پ یشغل تیموفق

پژوهش نشاک داد که سطح  نیافراد. ا التیو سطح تحص یشناخت

که  یانارتباط را دارد و کس نیشتریب یاحرفه تیبا موفق التیتحص

شغل  در یباالتر یبا آگاه توانندیدارند، م یباالتر التیسطح تحص

( در پژوهش خود به نقش 2101گوردوک و کوی ) خود عمل کنند.

در  کنند.یمرفتارهای مثبت والدین با موفقیت شغلی فرزنداک اشاره 

( نشاک دادند که افرادی 2100پژوهش دیگری ریورداک و لوپوتگیتر )

که موفقیت شغلی دارند از خالقیت بیشتری برخوردارند. در 

ی جمعیت شناختی و هامؤلفهی داخلی نیز به نقش هاپژوهش

روانشناختی در موفقیت شغلی اشاره شده است )برای مثال: اکبری 

؛ منفرد 0311پور و فتحی چهارراه، ؛ صادق0317ترکمانی و همکاراک، 

(. اما آنچه که بنظر 0381؛ سوری و زروندی، 0314و همکاراک، 

ای نشده است، نقش عوامل یژهوبه آک توجه  هاپژوهشرسد در یم

ز زناک آمیجمعیت شناختی و روانشناختی مؤثر بر اشتغال موفقیت

سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی به منظور ارائه مدلی 

ی قبلی، برخی از هاپژوهشباشد. یعنی اگرچه در یم آنهابرای 

های روانشناختی از قبیل خالقیت و شخصیت و همچنین یژگیو

های جمعیت شناختی از قبیل تحصیالت و سن در یژگیو

ا قرار گرفته است؛ امتوانمندسازی زناک سرپرست خانوار مورد توجه 

 های جمعیت شناختی ویژگیوپژوهشی که یکجا و به صورت جامع 

ر توانند بر موفقیت شغلی اثیمهای روانشناختی که یژگیوبرخی 

بگذارند و از این طریو به توانمندسازی زناک سرپرست خانوار 

ژوهش، های متمایز این پیژگیوبپردازد، یافت نشد. بنابراین، یکی از 

عیت آک در بررسی متغیرهای مختلف و همچنین توجه به موفقیت جام

شغلی به عنواک متغیر میانجی در توانمندسازی زناک سرپرست خانوار 

 باشد.یم

باشد که زناک یمتوجه به این موضوع از این جهت حائز اهمیت 

سرپرست خانوار، جامعه انسانی قابل توجهی را در کشور تشکیل 

 3( در حدود 0317ر مجلس شورای اسالمی )دهد که بنابر آمایم

دهد و مشکالت این قشر یممیلیوک از جمعیت کشور را تشکیل 

های مادی و معنوی سرسام آوری را بر جامعه تحمیل ینههزتواند یم

کند. مشکالتی از قبیل مشکالت اتقصادی از قبیل فقر، تنیدگی و 

یگر ک و دافسردگی این زناک، مشکالت تحصیلی کودکاک این زنا

 ،ی؛ الماس2117، شناکیهورل و کرمشکالت اجتماعی و فرهنگی )

 (.0317 ،یو محمود یی؛ رضا0317 ی و همکاراک،؛ محمد0311

با توجه به اهمیت موضوع و اینکه اگر زناک  بنابراین، از یك سو

ر شرایط د معموالًسرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی که 

ها و زایی برای آنها با سختیبرند و اشتغالبسیار نامساعدی به سر می

-رو است و اگر آنها را به اشتغال موفقیتهای بسیاری روبهمحدودیت

رواک، کاهش مشکالت آمیز مجهز کنیم باعث ارتقای سالمت

اقتصادی، ارتقای حرمت خود، احساس رضایت از خود، 

، شود )خامیسایمخودپنداشت مثبت، خودکارآمدی و رشد شخصی 

؛ احمدی چگنی، نیسی و ارشدی، 2101اولدنبرگ، پلتزر و ایلیچ، 

(؛ و از سوی دیگر، با توجه به اینکه 0310؛ کاهه و هیودی، 0314

یماً به بررسی عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی مستقپژوهشی که 

مؤثر در موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک 

بهزیستی به منظور ارائه مدل موفقیت برای آناک پرداخته باشد، پیدا 

ه سؤال س به دنبال پاسخگویی به نشده است؛ در این پژوهش محققاک 

 زیر بودند.اصلی 
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 آمیز زناکناختی مؤثر در اشتغال موفقیت( عوامل جمعیت ش0

 سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی کدامند؟

آمیز زناک ( عوامل روانشناختی مؤثر در اشتغال موفقیت2

 سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی کدامند؟

( مدل موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار تحت پوشش 3

ل جمعیت شناختی و روانشناختی سازماک بهزیستی بر اساس عوام

 باشد؟یمچگونه 

 روش

از نوع کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری  این پژوهشروش 

این پژوهش شامل زناک سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک 

های تهراک و البرز )شهرهای تهراک و کرج( در طول بهزیستی در استاک

گروه از زناک  حجم نمونه در هراست.  0317لغایت  0314های سال

نفر  411در مجموع  نی. بنابرادینفر محاسبه گرد 211موفو و ناموفو 

 زک سرپرست خانوار به عنواک حجم نمونه مطلوب، در نظر گرفته شد.

ک عیب بدو هاپرسشنامهکنندگاک به نفر از شرکت 211اما در پایاک تنها 

گیری این پژوهش، تصادفی چند و نقص جواب دادند. روش نمونه

ی ورود برای این پژوهش عبارت بودند از: هامالکی بود. امرحله

سرپرست بودک زک خانوار، تحت پوشش سازماک بهزیستی بودک زک 

سرپرست خانوار و ساکن بودک زناک سرپرست خانوار در دو استاک 

رست پتهراک و البرز. معیارهای خروج به این شرح بود که زنانی که سر

خانوار نباشند، زنانی سرپرست خانواری که تحت پوشش سازماک 

بهزیستی نباشد و یا زناک سرپرست خانواری که تحت پوشش سازماک 

. یی غیر از تهراک و البرز ساکن هستندهااستاکبهزیستی هستند اما در 

 تیمعجابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه 

 تینئو، پرسشنامه خالق یتیشخص هاییژگیسشنامه وپر ،یشناخت

کنارآمدک و  یآزموک هوش کتل، پرسشنامه راهبردها ،یعابد

ت اعتماد . درستی و قابلینیوالد یتیپرسشنامه محقو ساخته نقش ترب

تی و یید شده بود اما درست بعضی از ابزارها توسط پژوهشگراک قبلی 

اده از آلفای ی والدین با استفاعتبار پرسشنامه محقو ساخته نقش تربیت

ین یید شد. در ات کرونباخ و تحلیل عاملی توسط مجری بررسی و 

، برای آزموک 71/1 پژوهش برای پرسشنامه شخصیت قابلیت اعتماد

، برای پرسشنامه خالقیت عابدی 84/1 هوش کتل قابلیت اعتماد

 ، برای راهبردهای کنارآمدک رضاخانی قابلیت81/1 قابلیت اعتماد

، و برای نقش تربیتی والدین )که از آزموک محقو ساخته 74/1 اعتماد

تجربیات دوراک کودکی زناک سرپرست خانوار استفاده شده بود(، 

 ها بر حسبداده لیتحل ی تجزیه وبراگزارش شد.  87/1 قابلیت اعتماد

و  انسیوار لی، تحلtآزموک  ،یمجذور خ یآمار یهامورد از روش

اده برای افزار مورد استفنرم استفاده شد. كیلجست وکیرگرس تیدر نها

که یکی از نرم  SPSS 19عبارت بود از  هادادهتجزیه و تحلیل 

افزارهای آماری قدرتمند و شناخته شده در بین پژوهشگراک و 

باشد. در انجام این پژوهش مالحظات اخالق یممتخصصاک آماری 

روع صورت که قبل از شی پژوهش نیز در نظر گرفته شد. بدین احرفه

تحقیو، روند پژوهش، اهداف آک، مدت زمانی که صرف خواهد شد 

 کنندگاک در تحقیو توضیحو فواید احتمالی پژوهش برای شرکت

کننده در تحقیو با اطالع کامل و داوطلبانه داده شد. اعضای شرکت

در فرآیند تحقیو مشارکت داشتند. به شرکت کنندگاک اطمیناک داده 

امه توانند از ادیمدر هر مرحله از فرآیند تحقیو که بخواهند  شد که

-حضور در پژوهش انصراف دهند و اصل رازداری اطالعات شرکت

 کنندگاک پژوهش رعایت شده است.

 ابزار

استخراج  یبراپرسشنامه محقو ساخته جمعیت شناختی: 

در  یاالتؤنمونه، س یشناخت تیجمع یهایژگیاطالعات مربوط به و

سن،  لیاز قب یسؤاالت موارد نیپرسشنامه گنجانده شد و در ا یابتدا

خانواده توسط زک )شامل فوت همسر،  یت هل، علت سرپرست تیوضع

سالمت، تعداد فرزنداک،  تیهمسر، طالق(، وضع یاز کار افتادگ

غال اشت تی، و وضعهایمهاز ب یبهره مند تیوضع الت،یتحص زاکیم

 آورده شد.

های شخصیتی نئو: این پرسشنامه توسط مك یژگیوپرسشنامه 

 یابیارز یبرا تدوین شده است. 0181کری و کاستا در سال 

افراد مورد مطالعه، از فرم کوتاه آزموک  یتیشخص یهایژگیو

گویه دارد که پنج بعد  11این پرسشنامه  نئو استفاده شد. یتیشخص

ه تجارب ب اقیاشت ،ییگرادروک –یی گرابروک ،یواک نژندشخصیتی 

گویه  02سنجد و برای هر بعد یمی را شناسفهیوظ ،یریپذتازه، توافو

ی از ادرجهوجود دارد. این پرسشنامه در قالب مقیاس لیکرتی پنج 

 بندی شده است. قابلیت اعتمادموافقم درجه کامالًمخالفم تا  کامالً

گزارش  78/1( به مقدار 0381این پرسشنامه توسط گروسی فرشی )

 پژوهش با استفاده از نیدر ا زیپرسشنامه ن نیاشده است. درستی 

ا استفاده از ب قابلیت اعتمادقرار گرفت؛  دییمتخصصاک مورد ت  نظرات

 بدست آمد. 87/1کرونباخ  یروش آلفا
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پرسشنامه خالقیت عابدی: این پرسشنامه بر اساس نظریه تورنس 

 11( تدوین شده است که شامل 0372درباره خالقیت توسط عابدی )

-باشد و چهار خرده مقیاس سیالی، بسط، ابتکار و انعطافیمگزینه 

سنجد. این پرسشنامه در قالب مقیاس لیکرتی سه یمپذیری را 

به  3و  2، 0است که به ترتیب نمره  ی الف، ب و ج تنظیم شدهادرجه

گیرد. نمره باالتر به معنای داشتن قدرت خالقیت بیشتر یمآنها تعلو 

قابلیت ( 0313و دانا ) یبدل ،ییهاشم، رضا یدر پژوهش بنباشد. یم

در  زیپرسشنامه ن نیاگزارش شده است. درستی  80/1 ابزار نیا اعتماد

رفت؛ قرار گ دییصاک مورد ت پژوهش با استفاده از نظرات متخص نیا

 بدست آمد. 71/1کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا قابلیت اعتماد

 0114آزموک هوش کتل: این آزموک توسط ریموند کتل در سال 

مهمترین ویژگی آزموک کتل، نابسته به فرهنگ تدوین شده است. 

 نییتع یآزموک کتل برا 2 اسیپژوهش از مق نیدر ا بودک آک است.

 در آزموک هوشاستفاده شده است.  زناک سرپرست خانوار یبهره هوش

سؤال و  41 رندهیدر برگ Bو  A یهااز فرم كی(، هر 2 یاسکتل )مق

این  . قابلیت اعتمادباشدیسؤال م 12 یتست دارا نیدر مجموع ا

( 0311پرسشنامه توسط عنایتی، گل محمدنژاد بهرامی و مصرآبادی )

 نیدر ا زیپرسشنامه ن نیاشده است. درستی  گزارش 87/1به مقدار 

؛ قرار گرفت دییپژوهش با استفاده از نظرات متخصصاک مورد ت 

 بدست آمد. 82/1کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا قابلیت اعتماد

 0311پرسشنامه در سال  نیاپرسشنامه راهبردهای کنارآمدک: 

اروس الز د،یفرو یهاهیو بر اساس نظر یدخت رضاخان نیمیتوسط س

خته و و اندلر سا دنریو موس، کروهن، ز نگزیلیو فولکمن، بالکر، ب

نفر از  131که در مورد  یابیهنجار نیا جهیشده است. نت یابیهنجار

 كیواحد رودهن انجام شده بود،  یدانشگاه آزاد اسالم اکیدانشجو

 وهیاست که سه ش یادرجه 4 یکرتیل فیبا ط یالؤس 41پرسشنامه 

 روش نمره .دهدیمدار را نشاک ممدار و اجتنابجاکیمدار، هله مس

 یوقت، گاه چیه یباًتقر یهانهیپرسشنامه به صورت گز یگذار

. شودیانجام م 4تا  0 یهابا نمره شهیهم یباًاوقات و تقر شتریاوقات، ب

محاسبه  Tخام با هنجار آزموک که بر حسب  یهاسپس مجموع نمره

ه از س كیدر ارتباط با هر  یآزمودن تیو وضع سهیشده است، مقا

 كیاز  شیب Tکه در نمره  ی. افرادشودیم مشخصمؤلفه آزموک 

از  شیباشند، راهبرد مورد نظر را ب نیانگیباالتر از م اریانحراف مع

حراف ان كیاز  شیکه ب یو کسان برندیبه کار م گرید یراهبردها

راهبرد مورد نظر را کمتر به کار  رند،یقرار بگ نیانگیم ریز اریمع

(. آلفای این پرسشنامه توسط رضاخانی 0311)رضاخانی،  برندیم

 زیپرسشنامه ن نیاگزارش شده است. درستی  71/1( به مقدار 0311)

ار قر دییپژوهش با استفاده از نظرات متخصصاک مورد ت  نیدر ا

بدست  80/1کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا قابلیت اعتمادگرفت؛ 

 آمد.

نامه توسط : این پرسشنیوالد یتیپرسشنامه محقو ساخته نقش ترب

 لیسؤاالت به دل فیطسؤال تنظیم شده است.  01محقو در قالب 

 ،ایینهسؤال سه گز كیسؤاالت، متفاوت بود و در مجموع  یمحتوا

 نیدر ا یانهیو هشت سؤال پنج گز یانهیسؤال چهار گز كی

این پرسشنامه بر اساس مقیاس  یگذارگنجانده شد. نمرهپرسشنامه 

سؤال،  تیها با توجه به ماهپرسش ی. در بعضشودیلیکرتی انجام م

به صورت  یگذارنمره گرید یو در برخ یصورت صعود ههابنمره

و  شتریداشتن تجارب مثبت ب ی. نمره باال به معنشودیمعکوس انجام م

به  یدر زماک کودک شتریب یداشتن تجارب منف یبه معن نیینمره پا

 اتیاز اعضاء ه یداور که همگ 1. در مرحله بعد، نظرات رودیشمار م

مشاوره بودند در خصوص  ای یشناسدانشگاه در رشته روان یعلم

رفت. و اصالح قرار گ یابیپرسشنامه گرفته شد و پرسشنامه مورد ارز

 قرار دادند ییدرا مورد ت  آک ییمحتوادرستی داورها،  نیا تیدر نها

نه حجم نمو یپرسشنامه بر رو لوتیاجراء پا ویسپس از طر(. 71/1)

ک آ قابلیت اعتمادکرونباخ،  ی( و انجام آزموک آلفاینفر 31کوچك )

 (.87/1) دیگرد ییو نها دهیسنج

 هايافته

 باشد:یمهای این پژوهش به شرح زیر یافته

اول( عوامل جمعیت شناختی مؤثر در اشتغال موفقیت آمیز  سؤال

 زناک سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی کدامند؟

 گویی به سؤال اولمتغیرهای جمعیت شناختی که برای پاسخ

پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از: سن، تحصیالت، 

رزند، ، تعداد فوضعیت ت هل، علت سرپرستی خانوار، وضعیت سالمت

وضعیت سالمت فرزند و وضعیت بیمه زناک سرپرست خانوار. جدول 

 .دهدیمنتایج مربوط به این متغیرها را ارائه  0
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 یشناخت تیجمع یرهایمربوط به متغ جینتا. 0جدول

 𝜒2 Sig سطح متغیر

 سن

 سال 31کمتر از 

 سال 11تا  31 842/1 341/1

 سال 11بیشتر از 

 تحصیالت

 بی سواد

111/20 110/1 

 در حد ابتدایی

 یا کمتر از دیپلممتوسطه

 دیپلمدیپلم یا فوق

 لیسانس و باالتر

 وضعیت ت هل

 مت هل

 مطلقه 111/1 700/4

 بیوه

 علت سرپرستی خانوار

 فوت همسر

488/4 203/1 
 طالق

 از کارافتادگی همسر

 عدم حضور همسر

 وضعیت سالمت

 سالم

010/8 144/1 
 بیماری جسمی

 بیماری روانی

 بیماری جسمی و روانی

 تعداد فرزند

 بدوک فرزند

371/2 418/1 
 فرزند 2یا  0

 فرزند 4یا  3

 فرزند یا بیشتر 1

 سالمت فرزند
 دارای فرزند معلول

137/1 138/1 
 بدوک فرزند معلول

 وضعیت بیمه
 دارای بیمه

 بدوک بیمه 371/1 874/1
 

برای متغیرهای جمعیت شناختی در  هادادهنتایج تجزیه و تحلیل 

دهد که مجذور خی بدست آمده تنها برای یمنشاک  0جدول 

متغیرهای تحصیالت و وضعیت سالمت زناک سرپرست خانوار معنی 

رستی سرپدار است و متغیرهای دیگر یعنی سن، وضعیت ت هل، علت 

خانوار، تعداد فرزند، سالمت فرزند و وضعیت بیمه، از لحاظ آماری 

 معنی دار نبودند.

زناک  آمیزدوم( عوامل روانشناختی مؤثر در اشتغال موفقیت سؤال

 سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی کدامند؟

متغیرهای روانشناختی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفتند 

های شخصیتی، هوش، خالقیت، نقش تربیتی یژگیوعبارتند از: 

رح به ش هادادهوالدین و راهبردهای کنارآمدک. نتایج تجزیه و تحلیل 

 باشد.یمزیر 

دهد که بین دو گروه زناک یمنتایج تحلیل واریانس نشاک 

روک گرایی، بفو و ناموفو در ابعاد رواک آزردگیسرپرست خانوار مو

پذیری تفاوت معنادر وجود دارد. اما در ابعاد دلپذیر گردی و انعطاف

 بودک و وجدانی بودک، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

نتایج تحلیل واریانس برای متغیرهای هوشبهر و خالقیت در 

رپرست خانوار موفو و زناک سدهد که هوشبهر یمنشاک  3جدول 

با هم تفاوت معناداری ندارند اما در رابطه با متغیر خالقیت،  ناموق

 شود.یمتفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده 

والدین  ی نقش تربیتیهانمرهدهد که بین میانگین یمنتایج نشاک 

 زناک سرپرست خانوار موفو و ناموفو تفاوت معنادار وجود ندارد.

 
 خانوار موفو و ناموفوهای شخصیتی زناک سرپرست یژگیو. تحلیل واریانس برای مقایسه 2جدول

SS df MS F sig ɧ2 ابعاد متغیر  

 شخصیت

 138/1 110/1 418/01** 111/147 0 111/147 گراییرواک آزردگی

 121/1 111/1 713/7** 810/301 0 810/301 گردیبروک

 123/1 103/1 301/1* 134/021 0 134/021 پذیریانعطاف

 118/1 013/1 111/2 774/11 0 774/11 دلپذیربودک

 118/1 040/1 071/2 177/70 0 177/70 وجدانی بودک
 

 

 . تحلیل واریانس برای مقایسه هوشبهر و خالقیت در زناک سرپرست خانوار موفو و ناموق3جدول

SS df MS F sig ɧ𝟐 متغیر  
 111/1 214/1 311/0 124/8 0 124/8 هوشبهر

 184/1 110/1 247/24* 111/4111 0 111/4111 خالقیت
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 های تحلیل آماری نقش تربیتی والدین در دو گروه زناک سرپرست خانوار موفو و ناموفو. خالصه یافته4جدول

 مقایسه (n=017)ناموفو  (n=011)موفو 

 T sig انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

83/20 213/7 31/21 703/7 181/0 004/1 
 

 

 برای مقایسه راهبردهای کنارآمدک زناک سرپرست خانوار موفو و ناموفو. تحلیل واریانس 1جدول

SS df MS F sig ɧ𝟐 ابعاد  
 114/1 330/1 147/1 131/28 0 131/28 مدارمس له

 141/1 110/1 414/03* 211/121 0 211/121 مدارهیجاک

 118/1 041/1 117/2 070/41 0 070/41 اجتنابی
 

 

نتایج تحلیل واریانس برای متغیر راهبردهای کنارآمدک نشاک 

مدار بین دو گروه زناک دهد که تنها میانگین نمره راهبرد هیجاکیم

سرپرست خانوار موفو و ناموفو تفاوت معنادار دارد و راهبردهای 

 ارد.معناداری ند مدار و اجتنابی بین دو گروه تفاوتکنارآمدک مس له

سوم( مدل موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار تحت  سؤال

پوشش سازماک بهزیستی بر اساس عوامل جمعیت شناختی و 

 باشد؟یمروانشناختی چگونه 

به منظور تعیین مدل مناسب برای موفقیت زناک سرپرست خانوار 

 از تحلیل رگرسیوک لجستیك استفاده شد.
 

 های مدل استاندارد موفقیت زناک سرپرست خانوار. یافته1جدول

 B S.E SD β Wald Sig Exp(B) ابعاد متغیرها

 210/0 188/1* 114/2 287/1 181/0 011/1 211/1 تحصیالت 

 شخصیت

 182/1 410/1 474/1 -032/1 374/7 127/1 -108/1 گراییرواک آزردگی

 101/0 174/1 301/1 013/1 447/1 128/1 101/1 گردیبروک

 103/0 721/1 023/1 111/1 123/4 131/1 103/1 پذیریانعطاف

 102/0 710/1 048/1 111/1 414/1 130/1 102/1 دلپذیربودک

 143/1 113/1* 441/3 -341/1 711/1 132/1 -111/1 وجدانی بودک

 متغیرهای شناختی
 102/0 820/1 110/1 130/1 117/2 114/1 102/1 بهرهوش

 130/0 143/1** 111/4 427/1 201/04 101/1 131/1 خالقیت

 143/0 131/1** 420/4 303/1 413/7 121/1 142/1 والدینتربیتینقش کودکی

 سبك کنارآمدک

 121/0 313/1 730/1 011/1 128/1 133/1 121/1 مدارمس له

 143/1 131/1** 211/4 -401/1 141/1 128/1 -111/1 مدارهیجاک

 118/0 831/1 143/1 131/1 381/4 138/1 118/1 اجتنابی
 

 

های مدل استاندارد موفقیت زناک سرپرست خانوار، از طبو یافته

های شخصیتی تنها بعد وجدانی بودک معنادار است. همچنین یژگیو

تربیتی والدین، تحصیالت و راهبرد هیجاک  متغیرهای خالقیت، نقش

 مدار معنادار بودند.

های مدل استاندارد، مدل آماری مناسب برای با توجه به یافته

شناختی  ی جمعیتهامؤلفهموفقیت زناک سرپرست خانوار که مبتنی بر 

 باشد.یمباشد، به صورت زیر یمو روانشناختی 

ه بین تمام متغیرهایی ک شود، ازهمانگونه که در شکل مشاهده می

مطالعه کردیم، فقط متغیرهای خالقیت، تحصیالت، نقش تربیتی 

وجدانی بودک و راهبرد هیجاک محور در موفقیت شغلی زناک  والدین،

دار بود که ضرایب هر یك از آنها در شکل سرپرست خانوار معنی

شود نقش خالقیت از همه باال مشخص شده است. چنانچه مالحظه می

ه تر است. این در حالی است کیینپاتر و نقش تحصیالت از همه باال

مدار و وجدانی بودک دارای رابطه معکوس با دو متغیر راهبرد هیجاک

 .اندبودهموفقیت شغلی 
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. مدل مناسب برای موفقیت زناک سرپرست خانوار تحت پوشش 0شکل

 سازماک بهزیستی

 گيریبحث و نتيجه
تالش کردند تا عوامل جمعیت شناختی در این پژوهش، محققاک 

 آمیز زناک سرپرست خانوارو روانشناختی مؤثر بر اشتغال موفقیت

تحت پوشش سازماک بهزیستی را شناسایی کنند و سپس مدل آماری 

برای موفقیت شغلی این زناک ارائه دهند. این پژوهش به سه سؤال 

های تهگیری از یافاساسی پاسخ داد که در این بخش به بحث و نتیجه

 پردازیم.یممربوط به هر یك از این سؤاالت 

اول پژوهش در رابطه با متغیرهای جمعیت شناختی دخیل  سؤال

در موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار بود که نتایج نشاک داد 

متغیرهای سن، وضعیت ت هل، علت سرپرستی خانواده توسط زک، 

فرزند و وضعیت بیمه، ت ثیر  تعداد فرزنداک، سالم یا معلول بودک

معناداری بر موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار ندارد. اما این نتایج 

برای متغیرهای وضعیت سالمت زک سرپرست خانوار و همچنین سطح 

تحصیالت، معنادار بود. در رابطه با متغیر سن، یافته این پژوهش با 

است؛ اما با یافته ( ناهمسو 0314های پژوهش منفرد و همکاراک )یافته

-( همسو است. وجود این یافته2100پژوهش ریورداک و لوپوتگیتر )

تواند به دالیلی از قبیل تنوع جامعه آماری های متناقض می

تواک گفت از آنجایی که زناک های مختلف باشد؛ لیکن میپژوهش

سرپرست خانوار باید برای ادامه زندگی و سرپا نگه داشتن اقتصاد 

تالشی دوچنداک داشته باشند، در هر سن و سالی که باشند خانواده 

انواده و گوی نیاز خباید بتوانند کار کرده و با اشتعال مستمر، پاسخ

فرزنداک باشند. در رابطه با وضعیت ت هل نیز برخی از متخصصاک 

معتقدند آک دسته از زناک مت هل تحت پوشش که دارای همسراک از 

ری یا زندانی هستند نسبت به زناک سرپرست کار افتاده، بیمار، متوا

اند خانواری که همسراک خود را بدلیل طالق یا فوت از دست داده

ری شرایط و امکانات کمت بعضاًکنند و شرایط بدتری را تجربه می

(. از طرفی دیگر 0311برای اشتغال و توانمندسازی دارند )الماسی، 

(، گروسی و 0314می )پژوهشگرانی مانند منفرد، رجب بیگی و یاس

( نیز نشاک دادند که وضعیت ت هل در موفقیت شغلی 0381قرباک زاده )

زناک ت ثیرگذار است و زناک مت هل موفقیت شغلی بیشتری را تجربه 

اری، ها به دالیلی از قبیل جامعه آمرسد تناقض یافتهیمکنند. بنظر می

های نتایج یافته گردد.محیط مورد مطالعه و ابزار اندازه گیری بر می

پیشین در رابطه با وضعیت سالمت زناک سرپرست خانوار بر اهمیت و 

نقش اثرگذار این عامل در موفقیت شغلی اشاره دارند. برای مثال 

(، حسینی، فروزاک و 0311های افشانی و فاتحی )تواک به یافتهمی

ک و همکارا (، و روزلینی0313(، ریماز و همکاراک )0388امیرفریار )

های این های پژوهش پیشین با یافته( اشاره نمود. بنابراین، یافته2107)

پژوهش همسو است. داشتن یا نداشتن فرزند و همچنین وضعیت 

رسند که عوامل اثرگذار باشند، اما یمسالمت فرزند اگرچه بنظر 

یافته  های بانتیجه معناداری در این پژوهش حاصل نشد که این یافته

این های ( همسو است. یافته2107و همکاراک ) نیپژوهش روزلی

های در رابطه با متغیر تحصیالت همسو با نتایج پژوهش پژوهش

(، افشانی و فاتحی 0311) آسایشو  ضاعی، اوولدخانی، محمدپور

بود که نشاک دادند سطح  (2101( و والودینا و همکاراک )0311)

هایی که نز تبیییکی ا تحصیالت با موفقیت شغلی در ارتباط است.

تواک از این یافته بدست آورد این است که در سطوح پایین می

های فرد، تحصیلی، بدلیل کم بودک سطح معلومات و شناخت

های مرتبط با انتخاب شغل و نگهداری آک، به طور مناسبی تصمیم

شود. در حالی که زک سرپرست خانوار با سطح تحصیالت انجام نمی

های تگییسشاهای شغلی بهتری با توجه با یتموقعتواند با یمعالی 

 علمی و عملی که دارد، روبه رو شود.

سؤال دوم پژوهش به بررسی متغیرهای روانشناختی مؤثر در 

موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار پرداخته بود که نتایج نشاک داد 

گردی و گرایی، بروکهای شخصیتی رواک آزردگییژگیوکه 

تواند یممدار پذیری، متغیر شناختی خالقیت، و راهبرد هیجاکانعطاف

در موفقیت شغلی این زناک ت ثیر داشته باشد. نتایج پژوهش های پیشین 

یی کند؛ در این راستا رضاحاضر را ت یید میدر این زمینه نیز، یافته 
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(، 0311(، سمیعی و رضوانیاک )0311کالنتری و عرب زاده طوسی )

(، نجاری، 0311) رضایی شریفو  قمری کیوی، ملکیصغرزاده مرغا

(، گلیسن و دی 0381نیا )نیا و محسنی(، لطفی0313کرمانی و فرزاد )

های شخصیتی با موفقیت (، نشاک دادند که ویژگی2111گراف )

 شغلی در ارتباط است. برای مثال، زناک سرپرست خانوار که نوروز

با توجه به  اند.االتری داشتهتری دارند، موفقیت شغلی بگرایی پایین

گذارد، اینکه، نوروزگرایی ت ثیر نامناسبی بر روند موفقیت شغلی می

تواک نتیجه گرفت که یکی از مواردی که در اشتغال زناک پس می

سرپرست خانوار، نیازمند بررسی و توجه است، سطوح نوروزگرایی 

است  شغلیبر موفقیت  مؤثرهمچنین یکی دیگر از عوامل  آنها است.

سایر  تری را به نسبتگرا، اشتغال موفوگردی است و زناک بروکبروک

اند. با توجه به اینکه یکی از موارد مهم در اشتغال زناک تجربه کرده

موفو، به ویژه در مشاغل خدماتی )که بخش زیادی از زناک سرپرست 

یاک رخانوار در آک مشغول به کار هستند( برقراری ارتباط مناسب با مشت

ی از محققاک یید بسیارت بر موفقیت شغلی مورد  مؤلفهاین  ت ثیراست، 

 هایهای این پژوهش در بخش ویژگیاست. یکی دیگر از یافته

شخصیتی این است که زناک دارای انعطاف پذیری باالتر، در مقایسه 

ذیری پبا دیگر زناک موفقیت شغلی باالتری دارند و در واقع انعطاف

ی و شغل ها و مشکالت زندگبه کنار آمدک بیشتر با سختی باالتر منجر

شود. در رابطه با خالقیت، یافته این و در نهایت، موفقیت شغلی می

های پژوهشگرانی چوک ریورداک و لوپوتگیتر پژوهش همسو با یافته

( است. در 2101( و هوک و لویی )2101(، چن و همکاراک )2100)

معتقد است خالقیت یك نیاز حیاتی  (2101این رابطه هوک و لویی )

ها در زندگی انساک است؛ به اعتقاد او مبنا و اساس بسیاری از موفقیت

گیرد. در رابطه با راهبردهای ها و افکار جدید صورت میدر خلو ایده

(، حبیبی و 2108های کوتیلو و همکاراک )کنارآمدک، نتایج یافته

( نیز این یافته را 2101راک )ویلر و همکا - (، فردیمن0311صفرزاده )

 که ( زمانی2112از نظر الجمال، الحسین و السونای ) کنند.ت یید می

 داشته را کنارآمدک الزم باید توانش هستند، تنیدگی تحت افراد

 تنیدگی دهند؛ لذا چنانچه کاهش را تنیدگی اثر بتوانند باشند تا

 خواهد قادر فرد رود، کار به کنارآمدک مؤثر توانش و مدیریت شود

 کنار بهتری ایبه شیوه خود زندگی هایچالش و نیازها با تا بود

 هایمدار یکی از سبكهای هیجاکآید. با توجه به اینکه سبك

روند، بنابراین زا به شمار میناکارآمد در مواجهه با شرایط تنش

لشعاع اتواند موفقیت شغلی افراد را تحتاستفاده بیش از حد آک می

 ار داده و تهدید نماید.قر

سؤال سوم پژوهش درباره مدل موفقیت شغلی زناک سرپرست 

خانوار مبتنی بر متغیرهای جمعیت شناختی و روانشناختی بود که از 

روش تحلیل لجستیك که برای تعیین مدل آماری کاربرد دارد، 

 رود مدلی برایهای این بخش، انتظار میاستفاده شد. طبو یافته

شغلی زناک سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی موفقیت 

مفید و اثربخش باشد که عواملی از قبیل خالقیت، نقش تربیتی 

و تحصیالت به عنواک عوامل سازنده و اثرگذار در آک مطرح  والدین

های وجدانی بودک و راهبرد هیجاک محور به عنواک باشند و مؤلفه

پرست خانوار حضور داشته عوامل مخرب در موفقیت شغلی زناک سر

های این پژوهش از پشتوانه پژوهشی قوی برخوردار است باشند. یافته

ه شویم کو اگر به بررسی پیشینه پژوهش بپردازیم متوجه می

ی ها در موفقیت شغلهای بسیاری به نقش مثبت این مؤلفهپژوهش

(، 0317های گل پیچ و همکاراک )اند. برای مثال پژوهشپرداخته

(، راهداری، نصر، نیلی و ترک 0311دقپور و فتحی چهارراه )صا

 پور،سلماک(، 0314(، احمدی چگنی و همکاراک )0314الدانی )

(، 0310پور، ذوقی و صالحی )(، نایب0310) و شکرزاده افخم ،ییعل

(، مجید، لیمینگ، تانگ و راهانا 0384شعبانی، یلفانی و سیف )

( نتایج مشابهی 2117گوئرتزل )( و 2101(، چن و همکاراک )2102)

 اند.را در رابطه با متغیرهای مذکور گزارش داده

 تواک گفت که اشتغالیمهای پژوهش چنین بندی یافتهدر جمع

تواند از بروز بسیاری از یمآمیز زناک سرپرست خانوار موفقیت

کند، جلوگیری یمهای اجتماعی که این خانوارها را تهدید یبآس

اک آمیز زنبرای اشتغال موفقیت هاراهترین یدیکل کند. یکی از

د باشدکه برای این منظور بایسرپرست خانوار، توانمند کردک آنها می

 شوند بررسی شوند که اینیمعواملی که منجر به این توانمندسازی 

پژوهش عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی را مورد بررسی قرار 

-یتدهد که برای اشتغال موفقیمشنهاد های پژوهش پیداد و طبو یافته

آمیز زناک سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی به عواملی 

از قبیل تحصیالت، خالقیت، نقش تربیتی والدین به عنواک عوامل 

یی چوک وجدانی بودک و هیجاک مدار بودک هامؤلفهسازنده و مثبت و 

 را به عنواک عوامل مخرب در نظر گرفته شوند.

 های پژوهش نشاک داد خالقیت در موفقیتبا توجه به اینکه یافته

شود شغلی زناک سرپرست خانوار ت ثیر مثبت دارد. بنابراین، پیشنهاد می
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که تدابیری برای سنجش خالقیت زناک سرپرست خانوار انجام شود 

و در صورت پایین بودک نمره خالقیت آنها، تدابیری در راستای 

 های پژوهش نشاک داد کها اندیشیده شود. یافتهارتقای خالقیت آنه

نقش تربیتی والدین در موفقیت شغلی زناک سرپرست خانوار ت ثیر 

شود که الگوهای تربیتی کارآمد والدین دارد. بنابراین، پیشنهاد می

های تربیتی های الزم در راستای بهبود سبكاستخراج و آموزش

امل مخرب این ع ت ثیرود تا از والدین به زناک سرپرست خانوار داده ش

نشاک  های پژوهشی بعدی کاسته شود. یافتههانسلبر فرزنداک آنها و 

ای در موفقیت شغلی زناک سرپرست داد که تحصیالت نقش سازنده

ود که شخانوار تحت پوشش سازماک بهزیستی دارد. لذا پیشنهاد می

ر از سوی اتدابیری برای ارتقای وضعیت تحصیلی زناک سرپرست خانو

 سازماک بهزیستی اتخاذ شود.

 منابع
 (. رابطه0314ارشد، نسرین ) احمدی چگنی، سحر؛ نیسی، عبدالکاظم؛

ه بین نشریشغلی.  انگیزش با سازمانی و شخصیتی متغیرهای
 .033-047(، 2)1، المللی علوم رفتاری

حسین و رضایی شریف، علی  ،قمری کیوی ؛راضیه ،اصغرزاده مرغملکی

های ی بین هوش هیجانی و ویژگیتعیین رابطه(. 0311)
پنجمین کنفرانس  ،شخصیت با موفقیت شغلی در شغل معماری

بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهراک، همایشگراک مهر 

 .اشراق

توانمندی زناک سرپرست (. 0311سیدعلیرضا و فاتحی، الهام ) افشانی، 

ط با آک: مطالعه زناک خانوار و عوامل اجتماعی ر فرهنگی مرتب

فصلنامه زک و جامعه، . زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی
7(27 .)033-014 

(. 0317قاسمی، وحید و آقابابایی، احساک ) اکبری ترکمانی، نسرین؛

شهر اصفهاک با  1توانمندسازی زناک سرپرست خانوار منطقه 

شناختی روانفصلنامه مطالعات اجتماعی ت کید بر مؤلفه اشتغال. 
 .010-017 (،3)01 زناک،

(. بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی 0311مسعود ) ،الماسی

های مسکونی مهرشهر زناک )مورد مطالعه: زناک ساکن مجتمع

(، 0)04، مطالعات اجتماعی روانشناختی زناکفصلنامه (. ایالم
027-013. 

(. 0313ی و دانا، علی )بدلی، مهد اشم، سید کاظم؛ رضائی، عیسی؛بنی ه

بررسی ت ثیر استفاده از یادگیری تلفیقی بر خالقیت دانشجویاک. 

 .003-028(، 0)4، فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانی

بینی استرس شغلی بر اساس (. پیش0311سحر )، صفرزاده و فاطمه ،حبیبی

آوری در کارکناک ای، هوش معنوی و تابراهبردهای مقابله

. خیز جنوبال به دردهای مزمن شرکت ملی مناطو نفتمبت

 .81-71 ،(3)08 ،ش و پژوهش در روانشناسی کاربردیدان مجله
(. بررسی 0388فروزاک، آمنه و امیرفریار، معصومه ) حسینی، سید احمد،

رواک زناک سرپرست خانوار تحت پوشش سازماک سالمت

 .37-10 (.3)2، نشریه پژوهش اجتماعیبهزیستی شهر تهراک. 

(. آمار زناک سرپرست خانوارد در 0317خبرگزاری مجلس شورای اسالمی )

از  21/14/0318. دریافت در تاریخ 0317سال 
https://www.icana.ir/Fa/News/389500/ 

نیلی، محمدرضا و ترک الدانی، بهروز  مدرضا،نصر، اح راهداری، مائده،

تغال دانش ای و وضعیت اشهای حرفه(. ارزیابی مهارت0314)

فصلنامه آموختگاک کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات. 
 .0-24(، 2)20، ریزی در آموزشی عالیپژوهش و برنامه

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه راهبردهای (. 0311رضاخانی، سیمین دخت )

های مدیریت ینوآور. کنار آمدک دانشجویاک با استرس
 .83-010(، 2)1، آموزشی

(. بررسی ارتباط 0311عرب زاده و طوسی، زکیه ) مرضیه؛رضایی کالنتری، 

مجله سالمت و تیپ شخصیتی و خالقیت در دانشجویاک. 
 10-78 ،(2)21، مراقبت

(. بازسازی معنای کیفیت زندگی 0317رضایی، مهدی و محمودی، فاطمه )

صلنامه ف زناک سرپرست خانوار در کردستاک: یك مطالعه کیفی.
 .043-011(، 0)31، جامعه شناسی کاربردی

 ،ورپساعی ،سمیرا ،وصالی آذرشربیانی ،مریم ،دستورپور ،شهناز ،ریماز

بررسی کیفیت  (.0313) سحرناز ،نجات و زهرا ،بیگی ،نرگس

زندگی و عوامل مؤثر بر آک در زناک سرپرست خانوار تحت 

 ،مجله اپیدمیولوژی ایراک .شهر تهراک 1پوشش شهرداری منطقه 
01 (2) ،48-11. 

مرتضی  ،شکرزاده و محمدرضا ،افخم ؛حسین ،علیی ؛علی ،پورسلماک

(. بررسی ت ثیر هوش عاطفی و عوامل جمعیت شناختی بر 0310)

موفقیت شغلی )مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی 

 .041-014(، 21)1، وریبهره مجله مدیریت(. واحدتبریز

غلی ذهنی و عینی: (. موفقیت ش0311فاطمه ) ،رضوانیاک و فاطمه ،سمیعی

مشاوره فصلنامه ی، نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغل
 .23-31(، 0)1، کاربردی

(. بررسی میزاک رابطه موفقیت 0381سوری، فاطمه و زروندی، مهدی )

شغلی زناک شاغل با نوع شغل، انگیزش و عوامل شخصیتی آناک. 

 .10-71(. 3)2، دفاعی زناک -فصلنامه مطالعات فرهنگی 
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تعیین رابطه بین (. 0384یلفانی، علی و سیف، آسیه ) انی، بهار، غالمرضا؛شعب

ورزشی آموزش و  هاییمخالقیت و موفقیت شغلی مربیاک ت

(، 08)1، مجله پژوهش علوم انسانی. پرورش شهرستاک نهاوند

44-18. 

اثربخشی توانمندسازی (. 0317شیرافکن کوپکن، علی و محمودی، امیر )

مبنای نظریه روانشناسی فردی آدلر بر عزت نفس روانشناختی بر 

 .جنسی و کیفیت روابط زناشویی زناک داری تعارضات زناشویی

 .41-13(، 21)3، های نوین در علوم رفتارییشرفتپمجله 

(. نقش به کارگیری خالقیت، 0311صادقپور، طیبه و فتحی چهارراه، فرزاد )

ولین اکارکناک. نوآوری و کارآفرینی در موفقیت شغلی مدیر و 
ریافت از ، دکنفرانس بین المللی کارآفرینی، خالقیت و نوآوری

 سیلیویکا.

نشریه رواک. (. رضایت شغلی و سالمت0310کاهه، داوود و هیودی، طیبه )
 .310-317(، 3)00، پایش

. توانمندی زناک: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه(. 0111کبیر، نایله )

 ،محمدیریحانه  خاتم، سینا مداح و شیماصادقی، ترجمه مهسا 

 ، تهراک: انتشارات آگاه.0381

(. بررسی 0381هما )، مهرسروشو  حسین ،میقشعبانعلی  لوخلی ،کالنتری

کننده و بازدارنده توانمندسازی اقتصادی زناک عوامل تسهیل

توسعه محلی  مجله. روستایی )مطالعه موردی شهرستاک همداک(
 .21-30، (0)2 شهری(، -)روستائی 

(. رویکردهانی نوین در ارزیابی شخصیت. 0381گروسی فرشی، میرتقی )

 نشر دانیال، تبریز.

بررسی ت ثیر برخی عوامل مؤثر  (.0381) رضا ،قرباک زاده و سعیده ،گروسی

بر میزاک رضایت شغلی و امکاک ارتقای شغلی زناک شاغل: شهر 

-11(، 3)0(، )مجله مطالعات زناک تحقیقات زناکمجله  .کرماک

33. 

تاجیك اسماعیلی، عزیزاهلل وکسایی  گل پیچ، زینب؛ محمدنظری، علی؛

(. عوامل والدینی مؤثر در رشد 0317اصفهانی، عبدالرحیم )

 ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیشغلی: یك مطالعه کیفی. 

01(34 ،)031-003. 

های (. بررسی رابطه ویژگی0381) نیا، حسیننیا، حسین و محسنیلطفی

نشریه علمی  .تبریز شخصیتی با فرسودگی شغلی معلماک ابتدایی
 .13-011 ،(00)3، پژوهشی آموزش و ارزشیابی

اوضاعی، نسرین و آسایش،  محمدپور، عبدالباسط؛ ولدخانی، مریم؛

(. رابطه بین سطح تحصیالت و اشتغال مادر 0314محمدحسن )

با خودکارآمدی دانش آموزش پایه ششم مدارس شهر تهراک. 

 0-1(، 0)1، مجله سالمت جامعه

 درماک (. اثربخشی0317برجعلی، احمد و سهرابی، فرامرز ) زهرا؛محمدی، 

 خانوار رستسرپ زناک زندگی کیفیت بر تعهد و پذیرش بر مبتنی

مجله روانشناسی و تهراک.  بهزیستی سازماک پوشش تحت
 .80-10(، 1)1، روانپزشکی شناخت

ی مؤثر هاعامل(. 0314) منفرد، نوذر؛ رجب بیگی، مجتبی و یاسمی، مهراک

ه ی شیالتی مؤسسهارشتهبر موفقیت شغلی دانش آموختگاک 

فصلنامه پژوهش  آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
 .011-011 (،0)33، مدیریت آموزش کشاورزی

(. بررسی ت ثیر 0310ذوقی، لیال و صالحی، سهراب ) ور، محمد؛نایب پ

نشریه  .آموزش تحصیالت تکمیلی بر موفقیت شغلی دانشجویاک
 .027-044(، 3)4، انتظام اجتماعی

رابطه موفقیت شغلی  (.0313کرمانی، بهناز و فرزاد، حسین ) نجاری، رضا؛

شخصیتی درونگرا و  هاییپدرونی و بیرونی پرستاراک با ت

 .42-14 (،7)08، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. برونگرا
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