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بنای بر تم شناختیروانبرناتمۀ آتموزشی توانمندسازی  اثربخشی

ان زن شدهآتموختهفردی آدلر بر درتماندگی  شناسیرواننظریۀ 
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 چکیده
 شناسیوانربر مبنای نظریۀ  شناختیرواندسازی تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمن ،حاضر پژوهش هدف

، این پژوهش به روش جهتازاین. بوده استزنان سرپرست خانوار  ۀشدآموختهفردی آدلر بر درماندگی 

با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این  آزمونپس -آزمونپیشآزمایشی انجام شد و طرح آن از نوع نیمه

ی گیرپوشش کمیتۀ امداد استان همدان بودند؛ که به روش نمونهپژوهش زنان سرپرست خانوار تحت 

نمونه انتخاب شدند. ابزار  عنوانبه پژوهش، یهامالکو با توجه به  نفر 30ای، تعداد ای چندمرحلهخوشه

 کوواریانساز روش تحلیل  هاداده وتحلیلتجزیهبود. برای  (LHS) شدهآموختهدرماندگی  ۀپرسشنامپژوهش 

رفت، و ارزیابی قرار گ موردبررسیکه در ابتدا شرایط استفاده از این آزمون  یره استفاده گردیدتک متغ

بر  ناختیشروانداد که برنامۀ آموزشی توانمندسازی پژوهش نشان می هاییافتهاستفاده گردید.  ازآنپسس

ود. بر یز همان را تأیید نمزنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و آزمون پیگیری ن ۀشدآموختهکاهش درماندگی 

افراد است  فرایند قدرت بخشیدن به شناختیروانتوان نتیجه گرفت، توانمندسازی های پژوهش میاساس یافته

تا احساس توانایی و شایستگی خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و  شودیمکمک  هاآنکه به 
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یكی  عنوانهبهای آموزشی توانمندسازی زنان نیز که برنامه ودشیمپیشنهاد  جهتازایندرماندگی غلبه کنند. 

 های مؤثر در دستور کار کمیتۀ امداد و سایر نهادهای حمایتی قرار گیرد.از برنامه

 ، زنان سرپرست خانوارشدهآموخته یدرماندگ ،شناختیروانتوانمندسازی  :واژگان کلیدی

 مقدمه

. ددارن جامعه و خانواده امور ادارۀ در ایکنندهعیینت و مهم بسیار نقش جهان سراسر در زنان

 هایئولیتمس توانندمی پایدار، رشد و توسعۀ هایهدف تحقق و تغییر روند تسریع برای آنان

(. در این میان یكی از موانع مهم در 2012، 1گیلیانو) یرندگ بر عهده را مهمی و جدی بسیار

، 2سلیگمنشوند )ت که افراد به آن دچار میاس یاشدهآموختهانجام کارها درماندگی 

رل حوادث کنت یلۀوسبهکه  شدهآموخته( معتقد است که درماندگی 1915) یگمنسل(. 1915

شود که موفقیت و شكست خـارج از شـوند منجـر به این اعتقاد میناپذیر ایجاد می

که  ه این استشدفرض زیربنایی در نظریۀ درماندگی آموخته هـای شـخص اسـت.کوشـش

یر کمی فرد ببیند که عملش تأث شوند. وقتیمی گرفته یادهای درماندگی ها و احساسشناخت

ی این شود. وقتمدام ادامه دارد، به درماندگی مبتال می طوربهبر محیط داشته و این وضعیت 

شود یم درماندگی در دفعات بعد نیز ادامه داشته باشد و شرایط تحت کنترل او نباشد، منفعل

آن دست از تالش  موجببهکه ناشی از احساس ناتوانی فرد در مهار کردن رویدادها است و 

؛ به نقل از 1981( و سلیگمن )1981) 3به اعتقاد بندورا داردبرمیو کوشش برای حل مسائل 

تــوانند هیچ کـنـتـرلی ، افراد نمیشدهآموخته( در حالت درماندگی 2009 ،2شولتز و شولتز

های ر جنبهتوانند بشان داشتــه باشند و اگر معتقد شوند که نمیـر شرایط و محل زندگـــیبـ

مختلف زندگی خود اعمال کنترل نمایند، تغییر رفتارشان برای کنترل زندگی خود، خانواده 

رسد. لذا وقتی در شخصی درماندگی کنند، بعید به نظر میای که در آن زندگی میو جامعه

کند و نتیجۀ حرکت را در امید و تالش را سد می هرگونهگیرد راه شكل می هشدآموخته
                                                           

1. Giuliano 

2. Seligman 

3. Bandura 

4. Schultz & Schultz.  
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شود که افراد موجب می شدهآموختهکند. درماندگی های مجدد ختم میذهن به شكست

بنابراین برای  ؛برای تغییر زندگی خود تالش نكنند و به وضعیت حاضر خود قانع و اکتفا کنند

را از درماندگی  هاآنبایست ابتدا خود را در جامعه ایفا می یهانقشبتوانند  هاآناینكه 

 (.2013، 1رهانید )اولسوی و دوی شدهآموخته

شود که افراد برای تغییر زندگی خود تالش نكنند و موجب می شدهآموختهدرماندگی  

 شوندمیچار د شدهآموختهافرادی که به درماندگی  به وضعیت حاضر خود قانع و اکتفا کنند.

ین فرایند هستند و ا هاتواناییها فراتر از و موفقیت کنترلغیرقابل رویدادهااعتقاد دارند که 

 ازنظرآید. جود میپیاپی به و هایشكستبا  شدنمواجه درنتیجۀافتد، بلكه بالفاصله اتفاق نمی

ا کند که کوشش رشده به حالت یادگیرندگانی اشاره می( درماندگی آموخته1388) سیف

بكنند به  یکار هردانند. آنان یادگیرندگانی هستند که باور دارند ا پیشرفت مرتبط نمیب

 ناپذیرجدایی( شكست و اشتباه را بخش 2001) 2یابند. سایدریدیسموفقیت دست نمی

امل ناتوان یک ع عنوانبهتوانند پیاپی می هایشكست باوجوداینداند که فرآیند زندگی می

عامل ناتوانی  (1389، سید محمدی ، ترجمۀ2009) 3ریو ازنظر ؛ ور شوندساز برای افراد ظاه

حالی، منفعل بودن و دست برداشتن از تالش، سست و مأیوسانه بودن حكایت موجب بی

 دارند که مشخصۀ رفتار فرد درمانده هستند.

اجتماعی که وظایف متعددی در جامعه دارند و توانمندی  هایگروهاز طرفی یكی از 

سازمان باشند )شود زنان میموجب توانمندی سایر افراد و حتی اعضای خانواده می اهآن

(. برخی از زنان به خاطر عوامل مختلفی در زندگی خود دچار 2001، 2بهداشت جهانی

شود و می یشانهانقشدر انجام وظایف و  هاآنای هستند که مانع شدهدرماندگی آموخته

 د ناگزیر از توانمندی هستند؛ چراکه از طریقنف خود عمل نماید به وظاینبرای اینكه بتوان

های عاطفی، عقالنی، اجتماعی و اقتصادی خود را تواند نقشتوانمندی است که یک زن می

 هاآن(. توانمندسازی دارای انواع مختلفی است که برخی از 2012گیلیانو، ) یدنماایفا 
                                                           

1. Ulusoy & Duy 

2. Sideridis 

3. Reeve 

4. World Health Organization (WHO) 
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وانمندسازی اجتماعی، توانمندسازی سیاسی، ، تشناختیرواناز: توانمندسازی  اندعبارت

(. تعیین انواع توانمندسازی به معنای 1388توانمندسازی اقتصادی، توانمندسازی شغلی )نیلی، 

امی در عمل تم چراکهها دارای مرز مشخصی با بعد دیگر است این نیست که هر یک از این

ست. از بین درک و شناخت بهتر ا بندی برایاین ابعاد با یكدیگر مرتبط هستند و این تقسیم

که در سرنوشت زندگی هر فرد اهمیت بسیار  هاآن ینترمهمانواع توانمندسازی، یكی از 

به  ، فرآیند قدرت بخشیدنشناختیروانزیادی دارد توانمندسازی روانی است. توانمندسازی 

ود بخشند ا بهبشود تا احساس توانایی و شایستگی خویش رکمک می هاآنافراد است که به 

شویق افراد ت درواقع، شناختیروانو بر احساس ناتوانی و درماندگی غلبه کنند. توانمندسازی 

ست. های آنان تأثیرگذار اکه بر فعالیت است هایییمتصمبه مشارکت بیشتر در اتخاذ 

ر کار تری دطور ساده تشویق کنیم تا نقش فعالتوانمندسازی به این معنی است که افراد را به

و زندگی خود ایفا نمایند و تا آنجا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت خود را به عهده 

 و عبدالهی) یندنماگیرند و بدون مراجعه به مسئوالن باالتر بتوانند تصمیماتی کلیدی اتخاذ 

 راداف ادراک فرآیند است، درونی انگیزش فرآیند روانی (. توانمندسازی1385 ابراهیم، نوه

 احساس بعد چهار دارای و یابدمی تجلی شناختی فرآیندهای در که هایشانتوانایی زا

 است اثرگذاری احساس ،1گریتعیین-خود احساس کفایت، و توانایی احساس معناداری،

 (.1990، 2ولتهوس و توماس)

 ندکنمی دنبال را ارزشی با و مهم اهداف که کنندمی احساس افراد معناداری، احساس در

 دفه تا دارند مأموریتی و است ارزشمند هاآن انرژی و زمان که اندگرفته قرار مسیری در و

 باور و دارد؛ باور را هایشتوانایی فرد کفایت، و توانایی احساس در. کنند دنبال را مهمی

 .دارد ار وظایف و هامسئولیت آمیزموفقیت انجام برای الزم هایتوانایی و هاقابلیت که دارد

 کیفیت با و صورت بهترین به را کاری فرد که است حس این دربرگیرندۀ کفایت، احساس

 ،هامهارت تشخیص ،آگاهی: از اندعبارت کفایت حس سازندۀ ابعاد و دهدمی انجام باال

 تقاللاس و عمل آزادی به نیز گریخودتعیین احساس مثبت. بازخورد ،هایتموقع با چالش

                                                           

1. self- determination 

2. Thomas & Velthouse 
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 حساسا دیگرعبارتبه. کندمی اشاره وظایف انجام برای الزم هایفعالیت تعیین در افراد

 هافعالیت هب بخشیدن نظم و تداوم ،هافعالیت آغاز در انتخاب احساس معنی به گریخودتعیین

 ست؛ا انتخاب در آزادی احساس بودن، قادر احساس گری،خودتعیین احساس. کندمی اشاره

 ی،راهبرد پیامدهای و نتایج بر تواندمی فرد که آن است بیانگر اثرگذاری، احساس و

 قرار أثیرت تحت با تواندیم که دارد باور فرد. بگذارد اثر خود زندگی عملیاتی و اجتماعی

 توماس،) ندک ایجاد تغییر ،شوندیم تولید که نتایجی در کندمی کار آن در که محیطی دادن

2009.) 

است. آموزش در زنـدگی بـشر از اهمیـت  های توانمندسازی زنان آموزشیكی از راه

آموزش، سـازندگی، بهبود و تعـالی انـسان را بـه همراه  چراکهای بـرخـوردار اسـت ویـژه

امور هر فرد یا سازمان است  ادارهوظایف در  ترینیچیدهپ، آموزش یكی از باوجودایندارد. 

 هایآموزشهای ن برنامه(؛ از طرفی از پیشگاما2011، 1؛ شتی و هانس1382 )بهروزی،

روانشناسانی است که با تمرکز بر زمان حال و  ازجملهاست، وی  2، آلفرد آدلرشناختیروان

والن و  تریپانی سیمونز، بوکلی، مینیاست )تا حدودی به گذشته، در پی توانمندسازی افراد 

است  نگرچهرویكردی یكپار درواقعفردی آدلر  شناسیروان(؛ رویكرد 2015، 3راش ویلسون

ر کند و بها را ترکیب میپویشی و سیستمنگر، روانشناختی، سازه هایدیدگاهکه 

های که مناسبِ طرح دارد نگرآیندهو  بینانهخوشو امكانات مراجعان، گرایشی  هاتوانمندی

کننده و انگیزش دهنده ، بررسیدهندهآموزشمدت است، او نقش درمانگر و مشاور را کوتاه

 (.2009 ،2داند )کُریکننده میارکتو مش

کنند که بیان می( 2015از طرفی تریپانی سیمونز، بوکلی، مینی والن و راش ویلسون )

که  نمودو آدلر سعی می فردی آدلر است شناسیروانرویكرد توانمندسازی، مبتنی بر 

دهای اصلی و ( نیز اعتقاد دارد که از رویكر2001) 5؛ منونمراجعان خود را توانمند سازد

                                                           

1. Shetty & Hans 

2. Adler 

3. Trippany-simmins, Buckley, Meany-walem & Rush-wilson 

4. Corey 

5. Menon 
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رویكرد  این چراکهغالبی که برای توانا ساختن افراد وجود داشته است رویكرد آدلر است 

رل گری، خود علیتی و احساس کنتدر جهت کمک به افراد برای خود انگیزشی، خودتعیین

( بر این باورند که اگر 2011) 1شود؛ دین اسلینا، رشید، سیمپسونبه افراد به کار گرفته می

زندگی، سبک زندگی و سایر ابعاد اثرگذار در مراجع را بهبود  هایهدفوران بتوانند مشا

توانند از این مشارکتی و غیرتهدیدآمیز با مراجعان ایجاد نمایند، می یارابطهبخشند و بتوانند 

رلسون کا. گیری مجدد در سبک زندگی نمایدطریق مراجعان را توانمند و تشویق به جهت

آدلر از کلمه  اگرچهکنند که ( بیان می1389؛ به نقل از صیادی، 2001همكاران )و 

این یک مفهوم آدلری است. همچنین روش کار در  توانمندسازی استفاده نكرده است اما

ید ها بیشتر از مشكالت و کمبودها تأکظرفیت یو روتوانمندسازی افراد باید مثبت بوده 

انی كرد مثبت نسبت به افراد دارد. همچنین، تریپداشته باشد؛ که رویكرد آدلر نگرش و روی

 3جول ونگ (؛2009، )2(؛ اسوینی2015سیمونز، بوکلی، مینی والن و راش ویلسون، )

، 5، عالقۀ اجتماعی2آدلر از طریق مطرح کردن مفاهیم من خالقنمایند که (، اظهار می2015)

د انگیزش درونی ایجاد کوشد تا در افرا، می8و تشویق 1، سبک زندگی1تخیلی هایهدف

 را نسبت نقش و مسئولیت خودشان آگاه نماید و به توانمندی برساند. هاآنکند و 

 هاآن و کندیم عمل دنیا حقایق روی بر دارد که را مخمری آدلر من خالق نقش ازنظر

 هدف هب رسیدن وسیلۀ همچنین و هدف و بخشدیم معنی زندگی به. دهدمی شكل تغییر را

 دبه وجو تجربه و وراثت مبنای بر را خویش شخصیت هرکس یعنی. کندمی عابدا را

های اجتماعی و همكاری آورد. همچنین وی از عالقۀ اجتماعی جهت یادآوری مسئولیتمی

 افرادکند تا (. آدلر سعی می2009 کند )شولتز و شولتز،با اجتماع و رهایی از انزوا استفاده می

                                                           

1. Dean Aslinia, Rasheed& Simpson 

2. Sweeney 

3. Joel Wong 

4. creative self 

5. social intrest 

6. fictional finalism 

7. life style 

8. encouragement 
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ق د؛ و از طرینریزی کناجتماعی شیوۀ خاص زندگی خود را پی بر مبنای من خالق و عالقۀ

رای ب بامعنایک هدف خودگزیده حرکت کنند و سبک زندگی  سویبهتخیلی  هایهدف

همچنین از طریق کاوش و برمال کردن اهداف اشتباه  (.2009شولتز،  و شولتز) خود بیافرینند

ت شكس بر مبتنی به رفتارهایمحدودکنندۀ خود که منجر  باورهای و غلط هایفرضو 

ری، ک)، اصالح نموده و با بازآموزی به سمت جنبۀ مفید زندگی حرکت نمایند شودیم

 ایهفرض( که این کار از طریق باالبردن خودآگاهی و به چالش کشیدن و اصالح 2009

ای هازت صورتبهتوانند به خود، دیگران و زندگی اساسی خواهد بود و افراد از این طریق می

 خویش تسرنوش توانندمی و هاستآن درون در "برانگیزنده نیروی"و بپذیرند که  بنگرند

 .(1391آبادی و ناصری، شفیع) کنند تعیین را

ی دهد که پژوهش در مورد توانمندسازبررسی پیشینۀ پژوهشی در این زمینه نیز نشان می

های مهبا تدوین برنا درواقعده است. کافی نبو اندازهبهروانی زنان سرپرست خانوار در ایران 

 عنوانبهتوان از آن آن می و اصالح و گسترش آموزشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

ای سراسری و ملی نیز استفاده نمود و با اصالح و گسترش آن در جهت توانمندسازی برنامه

داد به کمیتۀ ام مثبت و عملی برداشت که در جهت کاهش وابستگی یهاگاماین افراد 

را برداشت. همچنین در صورت عدم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، خود  ییهاگام

های روانی و اجتماعی گوناگونی قرار خواهند آن در معرض آسیب یهاخانوادهو  هاآن

 واندتیمپرداختن به این موضوع حائز اهمیت بسیاری بوده و  روازاین (.1389امید، گرفت )

ره( به ) ینیمخمثبتی را به دنبال داشته باشد؛ و با توجه اهمیت مسئله، کمیتۀ امداد امام  نتایج

های تحت پوشش است و از پژوهش در این های توانمندسازی زنان و خانوادهدنبال برنامه

هایی در بایست پژوهشبنابراین می؛ نمایدیمزمینه در قالب طرح پژوهش کاربردی استقبال 

و با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با توانمندسازی این افراد، در جهت  انجام گیرداین زمینه 

 افزایش توانمندی روانی و کاهش درماندگی آموختۀ شدۀ زنان تحت پوشش گام برداشت.

 از: عباس اندعبارتهای صورت گرفته در زمینۀ توانمندسازی زنان برخی از پژوهش

نشان داد توانمندسازی زنان  هاآن هاییافتهکه  (1393) یعلمدارزاده، بوداقی و اقدسی 

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی دارد که در بعد روانی از شاخص یهاداللت
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اعث توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ب ؛ و، اعتماد به دیگران نام بردنفساعتمادبهتوانایی، 

، ، خودباورینفساعتمادبهو همیاری،  تقویت ابعاد سرمایۀ اجتماعی همچون حس همكاری

. شودگروهی زنان سرپرست خانوار می یهامشارکتروابط پایدار و نهادی شده و سبب 

در توانمندسازی زنان سرپرست  غیردولتی هایسازمان( به بررسی نقش 1388) ینیانحس

 تییردولغ هایسازمانخانوار در ایران پرداخت و در این پژوهش به معرفی خدمات تخصصی 

پرداخت و خاطرنشان ساخت که  هاآنابتكاری  هایفعالیتخیریه و خصوصی( و )

نه دولتی نیست بلكه در این زمی هایسازمانتوانمندسازی زنان سرپرست خانوار تنها به عهدۀ 

کیفی  هاآنکه پژوهشی  (1388) یخاننیز مشارکت دارند. قاسمی و  غیردولتی هایسازمان

نشان داد در بین زنانی که درآمد پایین و سواد اندکی دارند، رفع نیازهای  یشانهایافتهبود که 

توان برای این گروه از زنان با بیمۀ تأمین مادی خود و فرزندانشان در اولویت قرار دارد و می

اقدام نمود. برای  هاآنسازی اجتماعی، ارائۀ مهارت برای شغل مناسب و غیره جهت توانمند

ه درآمد متوسطی داشتند و تحصیالتشان نیز باالی سیكل است ترس از آیندۀ دستۀ دوم ک

شغلی و همچنین آیندۀ فرزندان و نیز ارتباط با فرزندانشان از مسائل مهم آنان است، برای این 

ای و های دولتی در زمان بازنشستگی، ارائۀ خدمات مشاورهدسته از زنان نیز حمایت

از  اجتماعی هایفعالیتهایی برای دانشان و فراهم کردن زمینهو فرزن هاآنبه  شناسیروان

دستۀ  کمک کند. برای هاآنتواند به توانمندسازی قبیل احداث مراکز ورزشی تفریحی، می

در  هاآنو توانمندکردن  شناسیروانسوم که مشكلی از جهت مالی نداشتند خدمات 

 روانی و اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد. هایینهزم

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار  هاییوهشای به ارائۀ (، در مقاله1390) یمیاییک

های اجرای برنامه "کند: گزارش می چنیناینهای پژوهش خود را پرداخته است که یافته

گونه در سایر کشورها نتایج مثبتی به همراه داشته است، اجرای آن در توانمندسازی همان

به اشتغال و افزایش سطح درآمد و آموزشی شغلی از  تنهانهخانوار، مورد زنان سرپرست 

ود را اجتماعی خ -حمایتی کاسته شده و به لحاظ اقتصادی  هایسازمانبه  هاآنوابستگی 

بر این، اجرای طرح توانمندسازی روانی سبب شده  عالوه بیند.همچون سایر افراد جامعه می

، همچون: خودکارآمدی، شناختیروانهای مختلف هاست تا زنان سرپرست خانوار در حوز
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و حل مسئله و  گیری، کنترل بر زندگی، قدرت تصمیمنفسعزتارزشمندی و  -خود 

رنامۀ . نتایج اجرای ب"ناپذیر استای پایانکه خود سرمایه افزایش سازگاری توانمند شوند

خانوار  ابستگی زنان سرپرستبه اشتغال، افزایش سطح درآمد و کاهش و تنهانهتوانمندسازی 

 را نیز به دنبال دارد. شناختیرواندر حوزۀ  هاآنشود بلكه توانایی منتهی می

، اسالم، توان موارد ذیل را نام بردهای خارجی در زمینۀ توانمندسازی زنان میاز پژوهش

(، 2015) 3(، دندونا2008) 2(، شرما و ورما2015هانس )(، شتی و 2012) 1احمد، چو و دنتو

و  (، هانتر، جیسون2011) 1(، اسریواتساوا2011) 5(، یوسف و وانی2012) 2دامنیک و جوتی

بیانگر آن است که  اند،ها که در خارج از کشور انجام شدهاین پژوهش (.2013) 1کیز

مفاهیم و موضوعات مشترک در بین جوامع مختلف است و در  ازجملهتوانمندسازی زنان 

های اخیر بیانگر پژوهش درواقعهایی در حال انجام است. زمینه پژوهشحال حاضر در این 

جهت افزایش کفایت و توانایی درونی افراد حرکت  هاروشترین آن هستند که از مناسب

تواند موجب افزایش کارآمدی و در جهت توانمندسازی آنان است. یكی از عواملی که می

 شانن هااین بررسی وزش است. در حقیقتکارآیی شخصی شود توانمندسازی از طریق آم

 نیز و کارها انجام برای الزم دانش و آگاهی ساختن فراهم با آموزشی هایبرنامه دهدمی

 از یكی عنوانبه افراد دارند. آموزش ساختن توانا در مهمی نقش همتایان افزایش حمایت

کتس، ) است یادیز دارای اهمیتبوده و  آن محرکۀ نیروی و توانمندسازی هایجلوه

 نكته ینا نشانگر یافتهتوسعهکشورهای  بیشتر در موجود شواهد (.2000، 8آلیسون و داگالس

 و ردیف بعد در توانمندسازی هم استراتژی و اجتماعی توسعۀ های آموزشیفعالیت که است

 رومقل در جوامع، و افراد توانمندسازی برنامۀ در حال اجرا است. اگرچه اجتماعی بعد در هم

                                                           

1. Islam, Ahmed, Chew   & D’Netto 

2. Sharma & Varma 

3. Dandona 

4. Dominic & Jothi 

5. Yousuf & Wani 

6. Srivastava 

7. Hunter, Jason & Keys 

8. Kets, Alyson & Douglas 
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 شود،می فقرزدایی به منجر آن هدف نهایی کهاین به توجه با اما است، اجتماعی هاییتحما

 توانمندسازی است. هایبرنامه اجرای و طراحی نیازمند

تحت پوشش کمیتۀ امداد  زن سرپرستی با خانوار 18183 تعداد از طرف دیگر وجود

که نسبت آن طبیعتاً در کل  1392در سال  نفر 32103 حدود در جمعیتی استان همدان با

ل این جمعیت به مسائ بایستیمآن است که  کشور بسیار بیشتر از این تعداد است، بیانگر

ی و با بیشترین تعداد فراوان طالق ازجمله مختلف دالیل پرداخت. زنان سرپرست خانوار به

 1018 شوهر بودن زندانی خانوار، 2311 حدود با سرپرست فوت خانوار، 3512 حدود در

د که اند با مسائل متعددی روبرو هستنگرفته بر عهدهخانوار، مسئولیت سرپرستی خانوار را 

های یبآس هاآنو یا نپرداختن به  هاآنغفلت از  بساچهو  باشندمی هاآننیازمند پرداختن به 

ن گویای آ و جامعه سازد؛ همچنین سالنامۀ آماری کمیتۀ امداد هاآنمتعدد دیگری را متوجه 

 نهاد نای سوی از حمایت منتظر که هستند نیز خانوارهایی و است عالوه بر این تعداد افراد

بایست عالوه بر نقش . این زنان می(1392 خمینی، امام امداد کمیتۀ آماری سالنامۀ)هستند 

ا ر تحمیل شده است، نقش مادری و زن خانواده هاآنسرپرستی خانوار که بعضاً ناخواسته به 

ددی بر های متعممكن است آسیب برنیایندهای خود نیز بر عهده بگیرند و اگر از عهدۀ نقش

از  یرناگزها و وظایف خود عمل نمایید خانواده وارد شود. زنان برای اینكه بتوانند به نقش

ی، های عاطفتواند نقشتوانمندی هستند؛ چراکه از طریق توانمندی است که یک زن می

 (.2012گیلیانو، ) یدنماجتماعی و اقتصادی خود را ایفا عقالنی، ا

توانایی در انجام عملكردها  ازلحاظره(، ) ینیخمامداد امام  یتهخانوار کمزنان سرپرست 

نیازمند توانمندسازی هستند. این افراد به علت فقر  شدتبهدر سطح پایین قرار داشته و 

عی و اقتصادی و فرهنگی حضور نداشته و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامالت اجتما

(؛ و بدون شک، راهكار ایجاد 1389نیازمند توجه جدی و بیشتری هستند )امید،  جهتازاین

های محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه در تأمین رفاه فردی و قابلیت در افراد و گروه

ده، بوداقی و اقدسی ؛ عباس زا1388نیلی، است ) شناختیروانسازی اجتماعی، توانمند

(. زنان با هدایت امور، تربیت فرزندان و ایجاد آرامش روانی در زندگی 1393 ،یعلمدار

در  کهطوریبهو مدیریت خانواده نقش محوری بر عهده دارد  دهیسازمانخانوادگی در 
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ار ت خانوزن سرپرس عنوانبهاغلب موارد پس از فقدان پدر نیز با تقبل کلیۀ وظایف خانواده 

طیری آورد و انجام چنین وظایف خبه تثبیت و استحكام خانواده تالش مضاعفی را به عمل می

 یلی،طلبد )نای را میباالیی است و توجه ویژه هاییتظرفو  هاتواناییبدون شک نیازمند 

1388.) 

 ازیسهای مربوط به توانمندهای آموزشی و تربیتی کمیتۀ امداد برنامهاز همین رو از برنامه

ال تربیتی به دنب و ها و خدمات پرورشیجامعۀ تحت پوشش خود است که از طریق برنامه

های آموزشی و بخشی از این امر توسط برنامه باشندیمتوانمندسازی این جمعیت 

زن سرپرست  2218برای حدود  1392در سال  کهطوریبهگیرد انجام می شناختیروان

ک دیده شد اما این آمار با آمار تعداد افراد تحت پوشش های آموزشی تدارخانوار برنامه

که لزوم  (1392)سالنامۀ آماری کمیته امداد،  هزار نفر( 32حدود دارد )فاصله زیادی 

رساند. با این توضیحات، مسئلۀ پژوهش حاضر تعیین اثربخشی ریزی در این زمینه را میبرنامه

اندگی فردی بر درم شناسیروانمبنای نظریۀ  بر شناختیروانبرنامۀ آموزشی توانمندسازی 

 زنان سرپرست خانوار است. شدهآموخته

 روش پژوهش

 نیمه صورتبهبا توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، این پژوهش به روش کمّی و 

آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش، پس –آزمون آزمایشی با طرح پیش

نمونه، زنان تحت پوشش  ر تحت پوشش کمیتۀ امداد استان همدان بود.زنان سرپرست خانوا

 یاچندمرحلهای گیری خوشهگیری در این مرحله، نمونهکه روش نمونه شهر همدان بودند

ک گردید و هر شهرستان ی بندیخوشههای خود که ابتدا استان همدان از طریق شهرستان بود

 دتصادفی انتخاب ش صورتبهاول شهرستان همدان خوشه در نظر گرفته شد که در مرحله 

اب تصادفی انتخ صورتبهگانۀ کمیته امداد شهر همدان یک منطقه  3و بار دیگر از بین مناطق 

های ورود به تحقیق یعنی: و از بین زنان سرپرست خانوار آن، افرادی که دارای مالک شد

و  یالت حداقل سوم راهنماییسال، تحص 20الی  20زن سرپرست خانوار، محدودۀ سنی 

نفرۀ  15تصادفی انتخاب شدند و سپس در دو گروه  صورتبهنفر  30نداشتن شغل، تعداد 
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جلسه یک و  11تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایش،  صورتبهآزمایش و کنترل 

ند، گروهی دریافت نمود صورتبهرا  شناختیروانبرنامۀ آموزشی توانمندسازی  ساعتهنیم

جلسه ) یآموزشگروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نكردند. پس از اتمام دورۀ  کهحالیدر

 شدهیآورجمعهای آزمون به عمل آمد. دادههجدهم( از گروه آزمایشی و گروه کنترل پس

كان اجرای م ؛ کهآماری گرفت وتحلیلتجزیهتک متغیره مورد  کوواریانسبا آزمون تحلیل 

 1395سال  ماهبهمنکمیته امداد شهر همدان، زمان اجرای آن  2 پژوهش کمیته امداد منطقه

 .بود

 آزمایش و کنترل  هایگروهتوصیفی  یهاشاخص .1جدول  

 های تحصیالت، وضعیت تأهل و سندر مؤلفه

 گروه کنترل گروه آزمایشی 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی متغیرها

 تحصیالت

 %20 3 %13 2 سوم راهنمایی

 %11 10 %11 10 دیپلم

 %13 2 %20 3 باالتر از دیپلم

 وضعیت تأهل

 %1 1 %1 1 متأهل

 %0 0 %1 1 مجرد

 %20 3 %21 2 مطلقه

 %13 11 %10 9 بیوه

 سن

 %13 2 %1 1 سال 20-25

 %13 2 %21 2 سال 25-30

 %33 5 %33 5 سال 30-35

 %20 1 %33 5 سال 35-20

 اضر از قرار زیر است:ح ابزارهای پژوهش

: این برنامۀ آموزشی بخشی از رسالۀ دکتری شناختیروانبرنامۀ آموزشی توانمندسازی 

 شیآموز برنامۀ تخصصی در رشتۀ مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی با موضوع تدوین

 توانمندی هبودب بر آن اثربخشی تعیین و( آدلر نظریۀ بر مبتنی) شناختیروان توانمندسازی

از  ؛ که پساستکمیتۀ امداد  خانوار سرپرست زنان شدۀآموخته درماندگی کاهش و انیرو
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ی های توانمندی روانفردی، بر مبنای مؤلفه شناسیروانتحلیل محتوای مضمونی نظریۀ 

 برنامۀ آموزشی تدوین صورتبه شدهاستخراجتدوین گردیده است و محتوای مرتبط و 

اساس  این برنامۀ آموزشی بر نامه رسیده است.ما و مشاور پایانگردیده و به تأیید اساتید راهن

و  صبح 11الی  30/9و از ساعت  اییقهدق 90جلسۀ آموزشی،  18های مربوطه، در قالب یافته

همدان برای گروه آزمایشی پژوهش اجرا گردید؛  2، در کمیتۀ امداد منطقه 1395در زمستان 

ای از برنامۀ آموزشی خالصه 2شد و در جدول میای سه بار تشكیل که جلسات آن هفته

 ارائه گردیده است. شدهینتدو شناختیروانتوانمندسازی 

در سال  1(: این مقیاس توسط کوینلس و نلسونLHS) شدهآموختهدرماندگی  ۀپرسشنام

ری گذاطیف لیكرت است و نمره ای بر مبنایگزینه 2 ،گویه 20طراحی شد که شامل  1988

. کوینلس و نلسون اعتبار این پرسشنامه است 2موافق  کامالًو  1مخالف،  طیف کامالًآن برای 

اند. با ارزیابی نسخۀ اصلی گزارش کرده 81/0کرونباخ آن را  آلفایو پایایی و  19/0را 

LHS ی بک ضریب همبستگی این گهای موجود همچون مقیاس افسردبا دیگر مقیاس

گزارش شد. از طریق  85/0و پایایی آن  12/0اسمیت  نفسعزتو با مقیاس  25/0مقیاس 

فاکتور اصلی برای این مقیاس مشخص کردند که  5چرخش واریماکس و تحلیل اکتشافی 

توانایی  عامل 1خاص،  –کلی  عامل 5ثبات، بی - ثبات عامل 1بیرونی،  -درونی عواملشامل 

رد های که فشخصی در موقعیت فاکتور شرایط گزینش 1 ناتوانی در کنترل و نهایتاً –کنترل 

(، 2011کرونباخ این مقیاس در تحقیق اسمال هیر ) آلفایکند، است. عمداً در آن شرکت می

. در ایران نیز در (1392میرنسب و قره آغاجی،آمد )به دست  90/0 2و در تحقیق کوتیبا 92/0

لیل عاملی به ( برای تعیین روایی سازه مقیاس از تح1392) یآغاجپژوهش میرنسب و قره 

های پرسشنامه، مقدار ضریب های اصلی استفاده شد که در تحلیل دادهروش مؤلفه

KMO شاخص کفایت ماتریس بارتلت )و مقدار آزمون  85/0( گیرینمونه)شاخص کفایت

دار بود. همچنین برای پایایی امعن >001/0Pمحاسبه شد که در سطح  30/3231همبستگی( 

                                                           

1. Quinless &Nelson 

2. Qutaiba 
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 93/0کرونباخ استفاده گردید که میزان آلفا در این مقیاس برابر  یآلفامقیاس نیز از ضریب 

 .بود

 بر مبنای نظریۀ آدلر شناختیروانخالصۀ برنامۀ آموزشی توانمندسازی  .2جدول 
 تكالیف محتوا هدف جلسات

 جلسۀ اول

آشنایی با یكدیگر، اهداف، 

قوانین، حقوق، آشنایی  سـاختار، 

 با رویكرد توانمندسازی

ــاختار  معرفی اع ــا، بیان اهداف، بیان سـ ضـ

ــات، زمان، مدت، وظایف، تكالیف،  جلسـ

ــارکت در    رازداری، حقوق، تعـامـل و مشـ

ــدن     ــنی ــان قوانین گروه، شـ ــاحــث، بـی مـب

ــخ به ابهامات،  دغـدغـه   هـای احتمالی، پاسـ

 دریافت بازخوردهای اعضای گروه

ــور خالصـــه   مطــالعــه بروشـ

هــای جلســــه، تنظیم برنــامــه

 روزانه برای جلسات

 دوم جلسۀ

آشـنایی با احسـاس معناداری در   

ــاخــت جــایگــاه    ــن ــدگی، شـ زن

معناداری، معناداری و هدفمندی 

 در زندگی

ــاس معنـاداری، بیــان اهمیــت   تعریف احسـ

معنــاداری در زنــدگی، بیــان رابطــه معنــا و 

هـدفمنـدی در زنـدگی، جـایگاه هدف در     

تخیلی و کارکردهای  هایهـدف زنـدگی،  

 آن، نداشتن هدف در زندگی

ــتن  خیالی و  هایهـدف نوشـ

 آرزوهای خود برای زندگی

برای  هــاییهــدفتـعـیـیـن     

 زندگی

 

 سومجلسۀ

آشــنایی با تعیین معنا در زندگی 

خیــالی، انتخــاب  هــایهــدفو 

خـــیـــالـــی،    هـــایهـــدف

 پذیری در این زمینهمسئولیت

 هــایهــدفتعیین معنــا در زنــدگی، تعیین 

ــدگی،  هــایهــدفتـخـیـلی، انتخــاب     زن

ــئولیـت  زندگی،  هایدفهپـذیری در  مسـ

افراد و معنـاهـای متفاوت، رفتار و هدف و   

 معنا

ــت برخی از اهداف  یادداشـ

ــل و  - آینــده از طریق تخی

را  هــاییهــدفخیــال کردن 

ــت  کـه می  توانیـد به آن دسـ

 پیدا کنید را بنویسید

جلسۀ 

 چهارم

آشنایی با من خالقه و تعیین معنا، 

ــنـایی بـا عالقــه اجتمــاعی و    آشـ

، جبرگرایی معناداری در زندگی

 و معناداری

تعریف من خالق، تعریف انتخاب، تعریف 

گذاری و عالقـۀ اجتماعی، بیان نحوۀ هدف 

تعیین معنـا در زنـدگی، انتخــاب معنـا برای    

ــه اجتمــاعی و   ــدگـی، عالق ــاداریزن ، معن

جبرگرایی و معناداری در زندگی، آشنایی 

 گذاریبا اشتباهات در هدف

ــتن برخی از اهــدافی   نـوشـ

بررسی این اهداف  - گذشته

ــتیابی به  ین تعی - هاآنو دسـ

 برای آینده هاییهدف

جلسۀ 

 پنجم

ــات قبلی و یادآوری  مرور جلسـ

 مجدد مباحث و مطالب

ــات قبــل، بحــث و   ــاحــث جلســ مرور مب

یان ، بهـا یـادگیری گفتگوی گروهی، مرور 

ــاتـجـربـیــات و خــاطـرات مرتبط      ــامعن ، ب

 احتمالی یهاسؤالپاسخگویی به 

ــورها ــات مرور بروش ی جلس

 قبل در منزل

جلسۀ 

 ششم

ــنایی با احســاس خودتعیین  -آش

گری و جـایگـاه آن در زندگی،   

ری در گتعیینگری، خودتعیینتعریف خود

مسائل زندگی، اهمیت احساس خود تعیین 

یک صـــفحه مطلب نوشـــتن 

 گریدرباره خودتعیین
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 تكالیف محتوا هدف جلسات

ــخــاب و    ــت ــای آن، ان ــامــده ــی پ

 گریتعیینخود

، گریتعیینانتخاب و خودآن،  دهیپیـام و 

 رد جبرگرایی در زندگی

جلسۀ 

 هفتم

ــا ارادۀ آزاد و    ــی ب ــای ــن آشـــ

ــنـایی با رد  تعیینخود گری، آشـ

جبرگرایی در زندگی، یادگیری 

 دربارۀ اختیار در زندگی

فردی،  شناسیروانبیان ارادۀ آزاد از منظر 

ــان رابطــۀ اراده آزاد و خودتعیین گری، بی

ــئولیترابطۀ  ری، گو خودتعیین پذیریمسـ

ــا      ــۀ آن ب ــط ــی و راب ــاع ــم ــت ــق اج ــالی ع

 گریخودتعیین

ری گایفــای نقش خودتعیین

 در امور مختلف زندگی

بیان کارهایی که فرد با ارادۀ 

 خود انتخاب کرده است

جلسۀ 

 هشتم

آشنایی با رابطۀ سبک زندگی و 

ۀ گری، آشنایی با رابطخودتعیین

ــت و تـجربیــات   کودکی، وراث

ی گری، بررستعیینمحیط و خود

رابــــطــــۀ مــــن خــــالق و 

 گریخودتعیین

تعریف ســـبک زندگی، بیان رابطۀ ســـبک 

ــدگـی و خـودتـعـیـین      گری، تجربیــات زن

گری، وراثت و محیط کودکی و خودتعیین

ــن   ــی ــی ــع ــودت ــالق و  و خ ــن خ ــری، م گ

 گریخودتعیین

ــبک    ــی از س ــیف بخش توص

زنـدگی خود، بیـان برخی از   

ــاوت ــف ــایت ــاری از  ه ــت رف

والـدین، بیـان تجـاربی که با    

 توان ایجاد کردخالق میمن 

 جلسۀ نهم

مرور مباحث جلسات قبل توسط 

ــا بحـث گروهی دربارۀ   - اعضـ

 مباحث قبلی

ــاحــث جـلســــات قـبــل، مرور       مـرور مـب

ــرکــتیــادگیری کننــدگــان، بیــان هــای شـ

تجربیـات و خـاطرات مرتبط با تعیین گری   

ــخگویی بـه     ــؤالدر زنـدگی، پـاسـ  هایسـ

 احتمالی

ــروشــــــــور  ــرور بـــ مـــ

 گریخودتعیین

 ۀ دهمجلس

آشــنایی با احســاس اثرگذاری و 

ــناخت پیامدهای  جایگاه آن، شـ

ــاس اثرگذاری،  از  آگاهیاحسـ

 اثرگذاری

ــاس   ــاس اثرگــذاری، احســ تعریف احســ

اثرگذاری در زندگی و محیط، خودآگاهی 

 هایی فرد و احســاساز رفتارها، بیان پویایی

ــان رابطــه ارادۀ آزاد و رد  اثرگــذاری، بی

 جبرگرایی

ــان تـجـربیــات     ــا بـی مرتبط ب

اثرگذاری، بیان رویدادهایی 

که با اثرگذاری در آن تغییر 

 اند.ایجاد کرده

جلسۀ 

 یازدهم

ــبک  آگاهی از اثرگذاری در سـ

از انتخــاب و  آگــاهیزنــدگی، 

 مسئولیت در زندگی

بیان رابطه سبک زندگی و اثرگذاری، بیان 

رابطۀ انتخاب و اثرگذاری، رابطۀ اثرگذاری 

 .شودیم بیان پذیریمسئولیتو 

ــخ بـه این    ــؤالپـاسـ : چــه سـ

توانند تغییراتی و تأثیراتی می

 در سبک زندگی داشته باشد

جلسۀ 

 دوازدهم

ــنـایی با کاربرد من خالق   و آشـ

ــۀ اجتمــاعی و تالش برای  عالق

 برتری و اثرگذاری

بیـان رابطـۀ من خالق و اثرگذاری، کاربرد   

عالقۀ اجتماعی برای اثرگذاری در زندگی، 

 رتری در زندگیتالش برای ب

مورد از کـارهایی را که با   2

و متفاوت  خالقیـت خودتان 

ــدادادهاز دیـگران انجــام    ی

 ؟اندکدم

جلسۀ 

 سیزدهم

مرور مباحث جلسات قبل توسط 

ــا بحـث گروهی دربارۀ   - اعضـ

ا بیان نظرات اعض - مباحث قبلی

 و رفع ابهامات

 دوازدهمو  مباحث جلســـات دهم، یازدهم

 گروهی یوگوگفتو  شود، بحثمرور می

ــدهارائهدربارۀ مباحث  ــخگویی به شـ ، پاسـ

ــرکت به  توجهبا  کنندگانشـ

هایی در چه زمینه هاآموزش

ــان از زنــدگی  تواننــدیمشــ

 تغییراتی ایجاد نمایند.
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 تكالیف محتوا هدف جلسات

احتمالی، بیان تجربیات مرتبط با  هایسؤال

 شدهارائهمباحث 

جلسۀ 

 چهاردهم

ــنــایی احســــاس توانــایی و   آشـ

دهای آن، آشــنایی و پیام کفایت

ــاس حقارت و حقارت،  با احسـ

 آشنایی با احساس درماندگی

تعریف احسـاس توانایی و کفایت، بررسی  

ــاس توانـایی و کفـایت،       پیـامـدهـای احسـ

تعریف احســـاس حقــارت، تعریف عقــده  

ــدگی   ــاس درمــان حقــارت، تعریف احســ

 شدهآموخته

 مطالعه بروشور جلسه

ــته برای چه   ــخ: در گذش پاس

ــ  اتـوانی  کــاری احســــاس ن

ــ ــردهیم ــدک ــه  ای ــون ــگ ؟ چ

 توانستید بر آن غلبه کنید

جلسۀ 

 پانزدهم

ــنایی با  در زندگی،  یدیناامآشـ

 مندی و توانایی،آشنایی با جرأت

ــناخت  ــتباه در  یهانگرششـ اشـ

ــتباهات     ــنـاخت اشـ توانـایی، شـ

 اساسی و توانایی

فردی،  شــناســی  رواناز منظر  ناامیدیبیان 

یان ایی، بمندی و توانبیـان و تعریف جرأت 

های اشتباه در توانایی، بیان اشتباهات نگرش

 با ناتوانی هاآناساسی در زندگی و رابطۀ 

ــتباهات   ــور اشـ مطالعۀ بروشـ

 با توجه - اساسی در زندگی

ا، هبه توضــیحات و یادگیری

اشتباهات اساسی خود را که 

 بیان نمایید

 جلسۀ

 شانزدهم

ــنـایی بـا کـاربرد مفاهیم من     آشـ

اجتماعی، انتخاب خالقـه، عالقۀ  

 برای افزایش احساس توانایی

ــاس توانایی،    بیـان رابطـه من خالقه و احسـ

رابطــه عالقــه اجتمــاعی و احســــاس  یــانب

توانــایی، بیــان رابطــه انتخــاب و احســـاس  

 هاییتوانایو  هاانســانتوانایی، بیان برابری 

 هاآن

ــان کــارهــای کــه   ــی ــالًب ــب  ق

ــتیـد انجام دهید و  نمی توانسـ

ــر    توانیــد میدر حـال حـاضـ

 انجام دهید.

جلسۀ 

 هفدهم

 مرور مرور مباحث جلسات قبل،

ــادگـیری  ــان  ی هــای اعضــــا، بی

 ، رفع ابهامات احتمالیهایدگاهد

های اعضـــا، مرور جلســـات مرور یادگیری

قبلی، بحـث گروهی دربـارۀ مطـالب قبلی،    

بیـان تجربیــات زنـدگی مرتبط بـا مبـاحــث     

 شدهارائه

ــور    مـطــالعــه و مرور بروشـ

 گرینخودتعیی

جلسۀ 

 هجدهم

ــیح آزمونپسگـرفـتـن     ، توضـ

دربارۀ مسـائل رازداری، توضیح  

ــی، اختتـام    دربـارۀ دورۀ آموزشـ

 جلسات

، مســـائــل مربوط بــه  هــاآزمونپسگرفتن 

ــخ بــه  رازداری یــادآوری می ــود، پــاسـ شـ

احتمالی اعضــا، توضــیح دربارۀ  هایســؤال

 جلسه پیگیری، اختتام جلسات

ــنــامــه  ــشـ هــای تكمیــل پرسـ

(، ثبــت آزمونسپپژوهش )

ــاریـخ آزمـون پیگیری در    ت

 تقویم

 های پژوهشیافته

 شدهموختهآبر اساس نظریۀ آدلر بر درماندگی  شناختیروانآیا برنامۀ آموزشی توانمندسازی 

 زنان سرپرست خانوار کمیتۀ امداد مؤثر است؟

ن سؤال یبرای بررسی این سؤال، ابتدا میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط متغیرهای ا

های آمار ارائه شده است. در این جدول، شاخص 3( در جدول شدهآموخته)درماندگی 
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 توصیفی، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گروه کنترل حاصل از متغیر درماندگی

 آزمون و مرحلۀ پیگیری بیان شده است.آزمون، پسشده در پیشآموخته

 زنان سرپرست خانوار  شدهآموختهنمرات درماندگی میانگین و انحراف معیار  .3جدول 

 آزمون و مرحلۀ پیگیریآزمون و پسدر پیش

 تعداد اعضا انحراف معیار میانگین شاخص آماری گروه

 گروه آزمایش

 15 31/2 5/11 آزمونپیش

 15 15/1 3/25 آزمونپس

 15 29/1 1/22 پیگیـری

 گروه کنترل

 15 33/2 1/11 آزمونپیش

 15 38/2 5/15 آزمونپس

 15 21/2 1/11 پیگیـری

 آزمون و، نمایان است میانگین عملكرد گروه آزمایش در پیش3که از جدول  طورهمان

آزمون و آزمون و پسآزمون و مرحلۀ پیگیری با میانگین عملكرد گروه کنترل در پیشپس

د است میانگین گروه مشهو 3که از جدول  طورهمان درواقعمرحلۀ پیگیری متفاوت است، 

تقریباً وضعیت مشابهی است اما عملكرد گروه  آزمونپیشآزمایش و گروه کنترل در مرحلۀ 

ن متفاوت شده و این تفاوت در بی شدهآموختهآزمایش و گروه کنترل در متغیر درماندگی 

 هآزمون و مرحلۀ پیگیری نیز مشهود است، اما این تفاوت بنمرات میانگین در مرحلۀ پیش

عنادار است ها مبودن برنامه نیست بلكه برای تعیین اینكه آیا این تفاوت اثربخشمعنای 

ک متغیری ت کوواریانسآماری استفاده کرد که برای این امر تحلیل  هایآزمونبایستی از می

 و در ذیل گزارش آن ارائه شده است. استفاده شده است

آیا برنامۀ آموزشی توانمندسازی ، جهت بررسی سؤال پژوهش حاضر، مبنی بر اینكه

ت زنان سرپرس شدهآموختهمیزان درماندگی  در کاهشبر اساس نظریۀ آدلر  شناختیروان

در متغیر  شدهمشاهده هایتفاوتو بررسی معناداری خانوار کمیتۀ امداد مؤثر است؟ 

اده شد. فزنان سرپرست خانوار از تحلیل کوواریانس تک متغیری است شدهآموختهدرماندگی 

 اندعبارتارد که د هاییشرطپیش کوواریانساز طرفی نیز با توجه به اینكه استفاده از تحلیل 

 جهتازاین ها و نیز نرمال بودن توزیع نمرات متغیر وابسته.های گروهاز: همسانی واریانس
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م شود. در هرا بررسی نمود تا امكان استفاده از آن فرابایست شرایط استفاده از آن ابتدا می

ها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جدول این سؤال، جهت بررسی همسانی واریانس

 -ارائه شده است و برای تعیین نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون کولموگروف 2

 ارائه شده است. 2اسمیرنوف استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 

 شدهآموختهها در متغیر درماندگی جهت بررسی تساوی واریانس نتایج آزمون لوین .4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی درجه آزادی F یرمتغ

 31/0 28 1 32/0 شدهآموختهدرماندگی 

ها در متغیر درماندگی شرط تساوی واریانس 2در جدول  شدهارائههای با توجه به یافته

( معنادار است و طبق آزمون لوین اگر P>05/0) سطحدر  Fبرقرار است چراکه  شدهآموخته

پارامتریک  هایآزمونهای معنادار باشد، یكی از مفروضه 05/0در سطح باالتر  Fچنانچه 

که  این به معنای آن است ها برای متغیر وابسته است، برقرار است،که همان همسانی واریانس

ارد. در ها وجود دلیل یافتهجهت تح کوواریانساستفاده از تحلیل  هایفرضپیشیكی از 

های تهش آماری را بررسی کرد که یافرو این ازدیگر استفاده  فرضپیشبایست گام بعد می

 مربوط به آن در ذیل ارائه شده است.

درماندگی وابسته ) یرهایمتغاسمیرنوف جهت تعیین نرمان بودن  -آزمون کولموگروف .5جدول 

 (شدهآموخته

 سطح معناداری (Z)مقدار  مرحله یرهامتغ

 شدهآموختهدرماندگی 

 89/0 39/0 آزمونپیش

 81/0 22/0 آزمونپس

 81/0 21/0 پیگیـری

اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن متغیر  -مربوط به آزمون کولموگروف هاییافته

ارائه شده است که نتایج این تحلیل، بیانگر آن است که  5در جدول  شدهآموختهدرماندگی 

از همین رو، مفروضۀ دیگر جهت  .(P>05/0نرمال است ) صورتبهیع نمرات این متغیر توز

پارامتریک است برقرار شده است پس  هایآزمونکه از  کوواریانساستفاده از آزمون 
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ارائه  1توان از آن استفاده کرد. نتایج این تحلیل در جدول ها، میبنابراین جهت تحلیل یافته

 شده است.

 در زنان سرپرست خانوار شدهآموخته یدرماندگمربوط به متغیر  کوواریانستایج تحلیل ن .6جدول 
مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

میزان 

 تأثیر

 توان آماری

 19/0 02/0 12/0 31/2 12/103 1 12/103 آزمونپیش

 85/0 22/0 001/0 50/32 39/1223 1 39/1223 گـروه

     19/23 21 23/1182 واریانس خطا

      29 22/2232 مجموع

ربوط به های م، جهت تحلیل یافتهکوواریانستحلیل  هایفرضپیشبا توجه به رعایت 

ز تحلیل های حاصل اتک متغیری استفاده گردید و یافته کوواریانساز تحلیل  سؤال سوم،

آزمون توانمندی روانی آزمون بر نمرات پسر پیشدهد تأثینشان می 1در جدول  کوواریانس

 F( از 1و  21) یآزادبرای گروه و با درجۀ  شدهمشاهده F (، اماP<12/0) معنادار نیست

چراکه در سطح  [p ،50/32(=21،1)F<001/0است ]بحرانی برای این درجۀ آزادی باالتر 

زمون گروه آمیانگین نمرات پسبا توجه به این تحلیل،  دیگرعبارتبهمعنادار است،  001/0

معناداری بیشتر از گروه کنترل است.  طوربهآزمون آزمایش پس از برداشتن اثرات پیش

ناشی از  شدهمشاهده Fآماری نیز معنادار هستند یعنی مقدار  ازنظر آمدهدستبههای یافته

یر این تفاوت و تغیتوان نتیجه گرفت درصد اطمینان می 99تصادف یا خطا نیست، بنابراین با 

ردی است ف شناسیروانمبتنی بر نظریۀ  شناختیروانمتأثر از برنامۀ آموزشی توانمندسازی 

بر اساس  یشناختروانتوان نتیجه گرفت که برنامۀ آموزشی توانمندسازی پس بنابراین می

 زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد. شدهآموختهنظریۀ آدلر بر کاهش درماندگی 

بایست عالوه بر ، میایهای مداخلهدر پژوهش تر نیز اشاره گردیدکه پیشور طهمان

ارزیابی اثربخشی یک مداخله، میزان پایداری تأثیرات آن مداخله را نیز ارزیابی نمود از همین 

ش در کاه شناختیروانبودن برنامۀ آموزشی توانمندسازی  اثربخشو با توجه به  جهت

ر این بخش به این سؤال پاسخ داده شده است که: میزان ماندگاری ، دشدهآموختهدرماندگی 
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ی بر اساس نظریۀ آدلر در میزان درماندگ شناختیرواناثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی 

 سرپرست خانوار کمیتۀ امداد چگونه است؟ زنان ۀشدآموخته

 اری اثر برنامۀ آموزشی جهت ارزیابی میزان ماندگ کوواریانسنتایج حاصل از تحلیل  .7جدول 

 شدهآموختهدر درماندگی 

 ییرهاتغمنبع 
مجموع 

 هامجذو

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F هامجذو
سطح 

 معناداری

میزان 

 تأثیر

توان 

 آماری

 19/0 02/0 12/0 31/2 12/103 1 12/103 آزمونپیش

 85/0 23/0 001/0 22/33 11/1283 1 11/1283 آزمون پیگیری

     13/22 21 01/1205 واریانس خطا

      29 29/2192 مجموع

 دارمعنیآزمون آزمون بر نمرات پسشود که تأثیر پیشمشاهده می 1از جدول  

(12/0>P)  ر سطح د شدهآموختهنیست، اما واریانس آزمون پیگیری برای متغیر درماندگی

001/0>P  .تنی بر مب ناختیشروانبرنامۀ آموزشی توانمندسازی  دیگرعبارتبهمعنادار است

زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و  ۀشدآموختهفرد در کاهش درماندگی  شناسیرواننظریۀ 

آزمون و آزمون پیگیری ناشی از خطا یا تصادف نبوده است بلكه از تفاوت بین نمرات پیش

اری نیز بوده و توان آم 23/0و اندازۀ اثر برنامۀ آموزشی نیز  تأثیر برنامۀ آموزشی بوده است

 که بیانگر توان آزمون باال است. استنزدیک  1به 

درصد بر کاهش  %23یعنی آموزش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به میزان  

آزمون دهد که پیشها نشان میتأثیر داشته است. همچنین یافته هاآن ۀشدآموختهدرماندگی 

ت که در این پژوهش کنترل شده است. درصد( داشته اس %2آزمون تأثیر معنادار بر نتایج پس

توان نتیجه گرفت که در صورت تكرار تحقیق آمده است و می به دست 85/0توان آماری نیز 

ها تفاوت دقت آزمون در کشف دیگرعبارتبه، پایین است اشتباهبهامكان تأیید فرض صفر 

 باال است.

 گیرینتیجهبحث و 

ر مبنای ب شناختیروانامۀ آموزشی توانمندسازی برن اثربخشیپژوهش حاضر با هدف تعیین 

ه زنان سرپرست خانوار انجام گرفت ۀشدآموختهفردی آدلر بر درماندگی  شناسیرواننظریۀ 
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های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مؤید تأثیر است. تحلیل یافته

فردی  ناسیشروانبر مبنای نظریۀ  ختیشناروانمثبت و معنادار برنامه آموزشی توانمندسازی 

های زنان سرپرست خانوار شهر همدان بود و بر اساس یافته ۀشدآموختهدر کاهش درماندگی 

 صورتبهزنان سرپرست خانوار  شدهآموختهدرماندگی  1ارائه شده در جدول شماره 

دول ائه شده در جار هاییافتهمطابق با ) یگیریپمعناداری کاهش یافته و این اثر در زمان 

 نیز تداوم داشته است. (1شماره 

و  1، قلی پورازجملههای داخلی های این پژوهش در این بخش، با نتایج پژوهشیافته

، یکارگر نجف( 1388نژاد ) کاظم واحدیان عظیمی، الحانی، احمدی و(، 2009همكاران )

( و 1393روشنایی ) و یاهزاوه صلحی، عباسی،( 1391) یسبزوار و رابری درتاج برهانی،

(، یوسف 2012) یجوت(، دامنیک و 2011، 2)وایتلی، کلی و کمپوسهای خارجی پژوهش

 هماهنگی دارد. (2011) یوانو 

 در نقص شامل ( درماندگی1915) سلیگمن ازنظرتوان گفت که در تبیین این یافته، می

 دارد قاداعت درمانده شخص شناختی، ازنظر. است هیجانی و انگیزشی شناختی، فرآیندهای

 هایمحیط معرض در گرفتن قرار زمان، گذشت با و هستند کنترلغیرقابل رویدادها که

 پیامدها که کنندمی باور افراد آن، موجببه که دهدمی پرورش را انتظاری ،کنترلغیرقابل

 بر اساس (.1389 محمدی، سید ترجمۀ ،2009ریو، ) هستند مستقل هاآن اعمال از کالً

 و اشتباهات اساسی برمالکردن و آموزش طریق از توانفردی، می شناسیروانرویكرد 

شود می شكست بر مبتنی رفتارهای به منجر که خود محدودکنندۀ باورهای و غلط هایفرض

 ؛(2009 کری،) کرد حرکت زندگی مفید جنبۀ سمت به بازآموزی را شناسایی کرد و با

 هایفردی از توانایی و انتخاب آگاهیو  خودآگاهی بردنباال طریق از کار این درواقع

 این زا افراد و بود خواهد اساسی هایفرض اصالح و کشیدن چالش با به زندگی و همچنین

 نیروی" هک بپذیرند و بنگرند ایتازه صورتبه زندگی و دیگران خود، به توانندمی طریق

                                                           

1. Gholipo ur 

2. Whitley, Kelley & Campos 
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 و آبادیعشفی) کنند تعیین را خویش شتسرنو توانندمی و هاستآن درون در "برانگیزنده

یر در فردی، با تغی شناسیروانبا رویكرد  شناختیروانتوانمندسازی  درواقع. (1391 ناصری،

ن شود. به ایافراد نسبت به خود، زندگی و جهان شروع می هاییتلقباورها، افكار و طرز 

 طورهبزم برای انجام وظایف را رسند که توانایی و کفایت المعنی که افراد به این باور می

را دارند،  اهفعالیتکنند که آزادی عمل و استقالل در انجام آمیز داشته و احساس میموفقیت

و  داریمعنکنند که اهداف و احساس می توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج را دارند

ود )قربانی شو منصفانه رفتار میکنند و باور دارند که با آنان صادقانه ارزشمندی را دنبال می

 .(1385زاده، 

 زنظرا شده، بعد انگیزشی آن است، در حقیقت درماندگیآموخته بعد دیگر درماندگی

 به رماندگید انگیزشی جنبۀ. شودمی گفته هاپاسخ داوطلبانه شروع در مشكل به انگیزشی،

 به منجر که دارد رهاشا درمانده افراد در منفی عواطف افزایش و مثبت عواطف کاهش

. در (1389 محمدی، سید ترجمۀ ،2009ریو، ) شودمی نفسعزت کاهش و افسردگی

كار آش امری روانی پدیدۀ هر در جوییبرتری برای تالش فردی آدلر شناسیروانرویكرد 

 کامالً ضرورت یک عنوانبه آن از و دانسته جسمی رشد با موازی را پدیده این وی. است

 لکما و است کمال مفهوم با ترازهم مفهوم این وی نظر به. کندمی یاد دگیزن در ذاتی

 به پایین زا انگیزش یک و افزایش یک باال، به رو تكاپویی چیرگی، نوعی از عبارت است

 حقیقت در (.2009 شولتز، و شولتز)افزایش است  سویبه کاهش از ایمحرکه نیروی یا باال

 سبک تخیلی، هایهدف اجتماعی، عالقه خالق، من یممفاه کردن مطرح طریق از آدلر

 و قشن نسبت را هاآن و کند ایجاد درونی انگیزش افراد در تا کوشدمی تشویق، و زندگی

 و والن مینی بوکلی، سیمونز، تریپانی) برساند توانمندی به و نماید آگاه خودشان مسئولیت

این امر در رویكرد  ؛ که(2015 ونگ، جول ؛2009 اسوینی، ؛2015 ویلسون، راش

فردی با دادن حق انتخاب سبک زندگی، ارادۀ آزاد در انجام امور، رد جبرگرایی  شناسیروان

 . چراکه در این رویكرد،استهای زندگی تاریخی در زندگی، مسئول بودن برای انتخاب

ذار است تأثیرگ آنان هایفعالیتکه بر  هایییمتصمتشویق اعضا به مشارکت بیشتر در اتخاذ 

های شود که مراجعان ایدههایی فراهم میبخشی از فعالیت مشاور است و از این طریق فرصت
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تری کنند تا نقش فعالبرای تواناسازی، افراد را تشویق می درواقعخود را ارائه و اجرا کنند. 

ا به ردر کار و زندگی خود ایفا نمایند و تا آنجا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت خود 

عهده گیرند و بدون مراجعه به مسئوالن باالتر بتوانند تصمیماتی کلیدی اتخاذ نمایند 

 (.1385)عبدالهی و نوه ابراهیم، 

 و احساسات به هیجانی، ازنظربعد دیگر درماندگی، بعد هیجانی آن است. درماندگی 

 کنندمی بهتجر وقایع با شدن روبرو هنگام در درمانده افراد که دارد اشاره عواطفی

یا  نند،ک غلبه کنند تا بر آنمی تالش شدیداً ترسند،می افراد وقتی(. 2001 سایدریدیس،)

است،  زمال ثمربخش کردن مقابله برای که را دیگری کار هر یا یا بگریزند نمایند، مقابله

 وانتینم کاری ناگوار واقعۀ از گریختن برای که شودمی متقاعد فرد وقتی دهند، اما انجام

 هایهیجان و دهدمی کاهش را بخشانرژی هایهیجان که دهدمی پرورش را انتظاری کرد،

 ،2009یو، ر) دهدمی افزایش را( افسردگی و تفاوتیبی ،حالیبی مثل) انرژی برندۀ تحلیل

 مخمری نقش خالق من فردی شناسیروان ازنظر باوجوداین (.1389 محمدی، سید ترجمۀ

 یتیشخص صورتبهدهد می شكل تغیر را هاآن و کندمی عمل دنیا حقایق روی بر که دارد را

 یاصل انگیزۀ و واقعی محرک خالق، من. آورددرمی نظیربی و فردمنحصربه واحد، پویا،

دارد؛  ییبسزا اهمیت شخصیت رشد ازنظر آن ثبات و وحدت و است انسان هایفعالیت کلیۀ

 از یو همچنین. کندمی ابداع را هدف به رسیدن ۀوسیل و هدف و بخشدمی معنی زندگی به

 زواان از رهایی و اجتماع با همكاری و اجتماعی هایمسئولیت یادآوری جهت اجتماعی عالقه

 خاص یوۀش اجتماعی عالقۀ و خالق من مبنای بر افراد تا کندمی سعی آدلر کند؛می استفاده

 هخودگزید هدف یک سویبه خیلیت هایهدف طریق از و کنند؛ ریزیپی را خود زندگی

 آبادیشفیع؛ 2009 شولتز، و شولتز) بیافرینند خود برای بامعنا زندگی سبک و کنند حرکت

 (.1391و ناصری، 

 ودخ برای افراد به کمک جهت در که است رویكردی آدلر فردی شناسیروان نظریۀ

 از و شودمی هگرفت ارک به افراد به کنترل احساس و خود علیتی گری،خودتعیین انگیزشی،

 گری،خودتعیین کفایت، معناداری، بُعد، 2 دارای که شناختیروان توانمندسازی طریق

 ساساح در چراکه گذارد تأثیر شدهآموخته درماندگی متغیر بر توانمی است اثرگذاری
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 یمسیر در و کنندمی دنبال را ارزشی با و مهم اهداف که کنندمی احساس افراد معناداری،

 را مهمی هدف تا دارند مأموریتی و است ارزشمند هاآن انرژی و زمان که اندگرفته قرار

 که اردد باور و دارد؛ باور را هایشتوانایی فرد کفایت، و توانایی احساس در. کنند دنبال

 احساس .دارد را وظایف و هامسئولیت آمیزموفقیت انجام برای الزم هایتوانایی و هاقابلیت

 انجام باال فیتکی با و صورت بهترین به را کاری فرد که است حس این دربرگیرندۀ یت،کفا

 با چالش ،هامهارت تشخیص ،آگاهی: از اندعبارت کفایت حس سازندۀ ابعاد و دهدمی

 در راداف استقالل و عمل آزادی به نیز گریخودتعیین احساس. مثبت بازخورد ها،موقعیت

 احساس دیگرعبارتبه. کندمی اشاره وظایف انجام برای الزم هایفعالیت تعیین

 هافعالیت هب بخشیدن نظم و تداوم ،هافعالیت آغاز در انتخاب احساس معنی به گریخودتعیین

 ست؛ا انتخاب در آزادی احساس بودن، قادر احساس گری،خودتعیین احساس. کندمی اشاره

 ی،راهبرد پیامدهای و نتایج بر تواندمی فرد که آن است بیانگر اثرگذاری، احساس و

 قرار أثیرت تحت با تواندمی که دارد باور فرد. بگذارد اثر خود زندگی عملیاتی و اجتماعی

توماس، ) ندک ایجاد تغییر شوند،می تولید که نتایجی در کندمی کار آن در که محیطی دادن

2009.) 

زنان  شناختیروانتوانمندسازی  برنامۀ آمــوزشیتوان بیان کرد که پس بنابراین می

، هانشداسیــستماتیک  کارگیریبهره(، با ) ینیخمسرپرست خانوار کمیتۀ امداد امام 

هــا موجب رشــد و شــكوفایی زنان در ایفای نقش خـود هــا و ارزش، نگــرشهامهارت

و در  رهاندیم شانشدهآموختهرا از درماندگی  هاآنانجامـد و عـضو خـانواده می عنوانبه

 دهد.جهت تسلط و کنترل شخصی بر زندگی شخصی و خانوادگی سوق می

 کهییازآنجاهایی نیز مواجه بود. در پایان الزم به ذکر است که این پژوهش با محدودیت

و نمونۀ  گردید اجرا همدان استان محدودۀ در جغرافیایی، محدودۀ ازلحاظ پژوهش این

 حداقل تحصیالت سال، 20-20 یسن محدوده دارای خانوار، ستسرپر آماری آن را زنان

 تحت زنان سایر و دادندیمامداد شهر همدان تشكیل  شغل کمیتۀ بدون و راهنمایی سوم

مداد به سایر زنان تحت پوشش کمیتۀ ا هایافتهیمتعمو در  شدینم شامل را سازمان این پوشش

بایست احتیاط نمود. از همین رو دارای می هاناستاو همچنین زنان سرپرست خانوار در سایر 
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ان تحت برای سایر زن شناختیروانشود اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی پیشنهاد می

رفته و و پژوهش قرار گ موردبررسیهای کشور نیز پوشش کمیتۀ امداد و نیز در سایر استان

این پژوهش برای زنان سرپرست  شود کهگزارش شود. همچنین پیشنهاد می هاآنهای یافته

سایر  و امور ایثارگرانو نهادها همچون سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و  هاسازمانخانوار سایر 

 گزارش شود. هاآن هاییافتهمؤسسات خیریه نیز انجام گیرد و 

 تشکر و قدردانی

امداد  ین کمیتۀو همچنین مسئول زحمات پاسبهاز زنان سرپرست خانوار کمیتۀ امداد همدان 

 های مادی و معنوی کمال تشكر را داریم.حمایت پاسبهاستان و شهر همدان 

 منابع

امداد در  یتهکم ییطرح اشتغال و خودکفا ی(. گزارش تحلیل اجرا1389امید، محمد )

تحت پوشش. تهران: معاونت اشتغال  یانمددجو ییو خودکفا یتوانمندساز یراستا

 )ره(. ینیامام خمامداد  یتهکم ییو خودکفا

اداره کل  یهنشر(. ارزشیابی دوره ضمن خدمت آموزش خانواده. 1382محمد ) ی،بهروز
 .1-1 ،12 ،وپرورش تهرانآموزش

زنان سرپرست خانوار  یدر توانمندساز یردولتیغ هایسازمان(. نقش 1388) یمینس ینیان،حس

زنان سرپرست  ییافزاو توان یتوانمندساز یشهما ینمجموعه مقاالت دوم. یراندر ا

 .128-113تهران.  ی. تهران: شهردارخانوار

 یراست(. و1389) یمحمد یدس یحیی. مترجم یجانو ه یزشانگ(. 2009جان مارشال ) یو،ر

 .یرایش. تهران: نشر و2

 یریت(. همدان: مد1392)ره( استان همدان ) ینیامداد امام خم یتۀکم یآمار ۀسالنام

 امداد استان همدان. یتۀعات کماطال یو فناور یزیربرنامه

 . تهران: انتشارات آگاه.یپرورش شناسیروان(. 1388) اکبریعل یف،س
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: تهران. درمانیروان و مشاوره هاینظریه. (1391) غالمرضا ناصری، عبداهلل؛ آبادی،شفیع

 .دانشگاهی نشر مرکز

(. بررسی 1393قدرت اله ) یی،و روشنا یای، محمدمهدصلحی، مهناز؛ عباسی، حمید؛ هزاوه

. گاریدانش آموزان در پیشگیری از مصرف س یمداخله آموزشی بر توانمندساز یرتأث

 .12-52(، 18)21 ،مجله علوم پزشكی رازی

 وریمح چند مدل بر مبتنی شناختیروان توانمندسازی برنامه تدوین(. 1389) یعل صیادی،

 مشاوران بین ولتهوس و توماس یشناخت مدل با آن اثربخشی مقایسه و آبادییعشف
 .طباطبائی عالمه دانشگاه. مشاوره دکتری نامهیان. پارشت شهر هاییرستاندب

زنان  ی(. توانمندساز1393فران ) ی،اقدسی علمدار و عباس زاده، محمد؛ بوداقی، علی

مجموعه مقاالت برگزیده بر راهكارهای بومی. تهران:  یدسرپرست خانوار با تأک
 .112-139. یتوانمندساز همایش ملی

 ییطال یدکارکنان: کل یتوانمندساز(. 1385) یمعبدالرح یم،و نوه ابراه یژنب ی،عبداله
 .یرایش. تهران: ویمنابع انسان یریتمد

 .یکاری و تعهد سازمان یزندگ یفیتک ینرابطه ب یبررس(. 1385) یرضازاده، عل یقربان
 طباطبائی.ارشد. دانشگاه عالمۀ  یکارشناسـ نامهیانپا

زنان سرپرست خانوار  یازهایبر مسائل و ن یلی(. تحل1388) یلهفض ی،قاسمی، سمیه و خان

 ینمجموعه مقاالت دومشهر تهران(.  یآنان )مطالعه مورد یجهت توانمندساز
. تهران ی. تهران: شهردارزنان سرپرست خانوار ییافزاو توان یتوانمندساز یشهما

121-131. 

(. تأثیر 1391) ینهسك ی،اسحاق و سبزوار ی،درتاج رابر یبا؛فر ی،؛ برهان، مارالیکارگر نجف

الگوی توانمندسازی خانواده محور بر آگاهی و نگرش مادران دارای فرزند تاالسمی. 

 .521-519(: 2)11. فصلنامه پایش

هدف و  یریگجهت یا(. نقش واسطه1392) یدسع ی،محمود و قره آغاج یرم یرنسب،م

 .یلیتحص یشرفتهوش و پ یضمن هاییهنظر ینب ۀشده در رابطختهآمو یدرماندگ
 .13-1 ،(1)1 ،یفصلنامه آموزش پژوه
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و سالمت روان در  ی(، رابطه خودکارآمد1381محمود و فوالد چنگ، محبوبه ) ی،نجف

 ،22 ید،دوره جد ،دانشگاه شاهد یپژوهش یدوماهنامه علم. یرستانیدانش آموزان دب

19-81. 

(. نقش تلویزیون در تقویت خودگردانی و خودکارآمدی زنان 1388ا )محمدرض یلی،ن

 زنان سرپرست ییافزاسرپرست خانوارها. دومین همایش توانمندسازی زنان و توان
 تهران: امور بانوان. ی. شهردارخانوار

(. 1388) یروانفضل ا... و کاظم نژاد، انوش ی،فاطمه؛ احمد ی،الحان یر؛ام یمی،عظ یانواحد

الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سبک زندگی بیماران مبتالبه انفارکتوس  یرتأث
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