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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور اثربخشی آموزش توانمندسازي روانشناختی در کاهش اضطراب و بهبود
کارکردهاي اجرایی در زنان داراي همسر معتاد انجام شد .جامعه آماري زنان داراي همسر معتاد در شهرستان
زنجان بودند 02 .زن داراي همسر معتاد به روش نمونهگیري در دسترس انتخاب و در گروههاي آزمایش و
کنترل جایگزین شدند .روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و یک
پیگیري  6هفته بود .سطح اولیه اضطراب و کارکردهاي اجرایی همه شرکتکنندگان بهوسیله پرسشنامههاي
اضطراب بک و آزمون کارکردهاي اجرایی برکلی اندازهگیري شدند .آموزش توانمندسازي روانشناختی
در  8جلسه براي شرکتکنندگان در گروه آزمایش اجرا شد .دوباره در اضطراب و کارکردهاي اجرایی همه
شرکتکنندگان در مرحله پسآزمون و پیگیري اندازهگیري شدند .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس
چندمتغیري تحلیل شدند .نتایج نشان داد که اضطراب شرکتکنندگان در برنامه توانمندسازي بهطور معناداري
پایینتر از گروه کنترل بود اما کارکردهاي اجرایی (برنامهریزي ،سازماندهی و حل مسئله) آنان باالتر بود
( .)P<2/20همچنین اثر مداخالت در مرحله پیگیري مشاهده شد .نتایج شواهدي را پیشنهاد میکند که
آموزش توانمندسازي روانشناختی یک روش روانی -آموزشی مناسبی براي کاهش اضطراب و ارتقاء
کارکردهاي اجرایی است.

واژگان کلیدی :توانمندسازی روانشناختی ،زنان دارای همسر معتاد ،اضطراب ،کارکردهای
اجرایی
 .0استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشانAs_Jafari@sbu.ac.ir ،
 .6کارشناسی ارشد مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر
 .0دانشجوي دکتري مددکاري اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
یکی از معضالتی که امروزه برخی از خانوادههاي ایرانی درگیر آن هستند ،اعتیاد است که
معموالً مرد خانواده و نانآور خانواده به آن مبتال میشود .در چنین خانوادههایی که پس از
مدتی شوهر در حاشیه قرار میگیرد ،بیشتر مسئولیتهاي خانواده در ابعاد اجتماعی ،اقتصادي
و فرزندان بر عهده زن قرار میگیرد .در کشورهاي درحالتوسعه افزایش چشمگیري در
تعداد زنان سرپرست خانوار گزارش شده است (شاتز ،مدهاوان و ویلیامز.)6202 ،0
خانوادههاي با سرپرستی زن ،6خانوادههایی هستند که به دالیل مختلفی مانند طالق ،اعتیاد
شوهر ،مهاجرت ،فوت شوهر ،مرد بهعنوان سرپرست در تأمین درآمد خانوار سهمی ندارد.
ازنظر مددکاري اجتماعی زنان سرپرست خانوار ،زنانی هستند که عهدهدار تأمین معاش مالی،
معنوي اجتماعی خانواده هستند (وارینگ .)6202 ،0این تغییرات در دهههاي اخیر باعث ایجاد
تغییر در ساختار خانواده و پذیرش مسئولیت بیشتر براي اداره زندگی توسط زنان شده است
که در این صورت خانواده نیازمند آموزش و سازگاري مجدد است (کوینه .)6206 ،2در این
زمینه نتایج پژوهش محمديفر ،طالبی و طباطبایی ( )0086نشان میداد زنانی که همسرشان
معتاد هستند و مجبور هستند تمام مسئولیتهاي خانواده را بر عهده گیرند ،معموالً در سالمت
روانی و اجتماعی بهویژه اضطراب و عملکرد روزانه زندگی دچار مشکالتی میشوند.
جعفري شیرازي ( )0066در پژوهشی بر روي زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که
این دسته از زنان به علت داشتن شرایط خاصی در زندگی ،عدم دریافت بازخوردهاي مثبت
از طرف دیگران و نداشتن ادراک کارآمد نسبت به خود و همچنین عدم توانایی براي درگیر
ساختن توانمنديهاي خود ،معموالً خودکارآمدي ضعیفی دارند و بیشتر به گذراندن شرایط
فعلی زندگیشان تکیه میکنند و کمتر درصدد برنامهریزي و تصمیمگیريهاي جدید براي
زندگی خود برمیآیند .همچنین نتایج پژوهش اسچالتیس )6202( 2نشان داد که بنا به
1. Shatz, Medhavan & Williams
2. female headed households
3. Waring
4. Coyne
5. Schultheiss
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مشکالت عدیده شناختی و عاطفی زنان سرپرست خانوار معموالً آنان در برنامهریزي منطقی
و اساسی براي اشتغال و بهکارگیري تواناییهاي خود با خودبازداري شدیدي مواجه هستند.
زنان داراي همسر معتاد ممکن است از هیجانات منفی و مثبت خویش آگاهی نداشته
باشند و در موقعیتهاي پراسترس زندگی نمیتوانند بهخوبی از هیجانات خود استفاده کنند.
مشکالت آنان باعث میشوند که در موقعیتهاي اجتماعی ،خود را بهصورت منفی ارزیابی
کنند و کمتر در موقعیتهاي اجتماعی درگیر کنند (اصغري ،قاسمی جوینه ،حسینی صدیق،
جامعی .)0062 ،همچنین خانواده معتادان به لحاظ شناختی و عاطفی تفاوت چشمگیري با
سایر خانوادهها دارند .بهگونهاي که روابط زناشویی بین زوجین ،روابط پدر معتاد با
فرزندان ،روابط اجتماعی خانواده و نیز کارکردهاي مختلف خانواده نظیر کارکرد
اقتصادي ،آموزشی و ابعاد سالمت روانی خانواده را مختل میسازد (نوري.)0060 ،
تغییر ساختار خانواده بر پایه الگوهاي کارکردي خانواده نیز قابلبحث است .در الگوي
مک مستر ،0622( 0به نقل از کارلسون ،اسپري و لویس )6222 ،6که مبتنی بر رویکرد
سیستمی است و ساختار ،سازمان و الگوهاي مراودهاي زوجها را توصیف میکند ،شش جنبه
از کارکردهاي خانواده را موردتوجه قرار میدهد؛ حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،پاسخهاي
عاطفی ،درگیري عاطفی و کنترل رفتار .گاربه-فارل )6202( 0در پژوهشی به این نتیجه رسید
که در خانوادههاي با سرپرستی زن این ساختار تغییر میکند و بیشتر کارکردهاي خانواده
تضعیف میشوند .به دلیل آسیبزا و پرتنش بودن ساختار خانوادگی معتادان و عدم
شکلگیري نظام منسجم خانواده ،نقشها و انتظارات اعضاي خانواده دچار مشکل و
ناهمگونی شده و پدر خانواده بهعنوان سرپرست و همسر در انجام کارکردها و ایفاي
مسئولیتهاي خود در خانواده ناتوان میگردد و چون در خانوادههاي داراي مرد معتاد ،زنان
بهعنوان سرپرست خانوار ،بیشتر دچار اضطراب و استرس میشوند ،معموالً کارکردهاي
شناختی ،عاطفی و رفتاري آنان در ابعاد گوناگون زندگی فردي ،خانوادگی و اجتماعی
1. Mc Master model
2. Carlson,Sperry & lewis
3. Gurbe-Farrel
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مختل میشوند (آقابخشی .)0082 ،نتایج پژوهش کیشور ،الکشمی و باندیت ( )6200بر روي
زنان داراي همسر معتاد نشان داد که معموالً این دسته از زنان دچار اختالالت روانشناختی؛
افسردگی ،اضطراب و استرس هستند .همچنین چیسمن ،فرگوسن و کوهن ( )6202معتقدند
که مشکالت عاطفی روانی زنان سرپرست خانوار ،منجر به آسیبهاي روانی مانند اختالل
استري پس از سانحه ،اضطراب و افسردگی میشود .در همین راستا نتایج پژوهش مییر و
سالیوان ( )6202بر روي زنان سرپرست خانوار نشان داد که گروه عمدهاي از این زنان با فقر،
ناتوانی و بیقدرتی در زمینه اداره امور اقتصادي خانواده مواجه هستند بهطوريکه کارآمدي
و سالمت روانی آنها را مختل کرده و زمینه نگرانی و اضطراب و ابتال به افسردگی و سایر
اختالالت را فراهم میسازد  .در دهه اخیر توجه زیادي به نقش کارکردهاي اجرایی 0در
زندگی افراد خاص شده است .نتایج پژوهش علیزاده ( )0082نشان دادند که گسترش و
تحول کارکردهاي اجرایی همانند سایر توانمنديها در طول دوره کودکی تحول مییابند و
در دورههاي بعدي تکمیل میشوند .کارکردهاي اجرایی اصطالحی است کلی که همه
فرآیندهاي شناختی پیچیده و ضروري براي انجام تکالیف هدف -مدار دشوار و جدید را
در برمیگیرد .مهمترین این کارکردها را به شکل برنامهریزي ،سازماندهی ،حافظه فعال،
مدیریت زمان ،بازداري پاسخ ،آغازگري تکلیف و مقاومت مبنی بر هدف دستهبندي
میکنند .در همین راستا نتایج پژوهش آندرسون ،ووت و کاستیلو )6206( 6نشان داد که بد
رشد یافتگی کارکردهاي اجرایی با اختاللهاي تحولی دوران کودکی ارتباط بسیار نزدیکی
دارند و در بزرگسالی در شرایط خاصی ابعاد گوناگونی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار
میدهد.
توانایی برنامهریزي ،سازماندهی و حل مسئله بهعنوان مهمترین کارکردهاي اجرایی و
فعالیتهاي عالی مغز چه به لحاظ نقش آنها در انجام فعالیتهاي روزمره زندگی و چه به
لحاظ نقش آنها در هماهنگ ساختن دیگر کارکردها براي رسیدن به هدف موردتوجه

1. executive functions
2. Anderson & castiello
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پژوهشگران مختلف بوده است (شالیس .)6222 ،0لزاک ،هویسون و لورینگ )6202( 6این
کارکردها را بهعنوان توانایی شناسایی و سازماندهی مراحل و عناصر موردنیاز براي انجام
یک قصد یا رسیدن به یک هدف تعریف میکنند .در پی آسیبهاي شناختی ،عاطفی و
رفتاري که معموالً در اثر حوادث استرسزاي زندگی مانند اعتیاد در خانواده ،فوت یکی از
اعضاي خانواده و طالق براي افراد اتفاق میافتد ،این کارکردها تضعیف میشوند و در افراد
آسیبپذیرتر ازجمله زنان بهصورت شدیدتري گسترش مییابد .اخیراً نتایج پژوهش بالیر،
زالزو و گرین برگ ) 6202( 0نشان داد که بهبود کارکردهاي اجرایی ،نقش اساسی در
گسترش توانمنديهاي اجتماعی و انعطافپذیري شناختی و عاطفی افراد دارد و تقویت
سطح توانمنديهاي روانشناختی افراد میتواند سطح این کارکردها را افزایش دهد.
طبق نظر ثانی )6206( 2توانمندسازي 2زنان فرآیندي است که در آن زنان به لحاظ
شناختی و رفتاري براي سازماندهی زندگی فردي ،خانوادگی و اجتماعی خود توانمند
میشوند ،اعتمادبهنفس خود را افزایش میدهند و از حقوق خود براي انتخاب مستقل و
کنترل بر منابعی که منجر به از بین رفتن جایگاه آنها میشود؛ دفاع میکنند .در توانمندسازي
زنان و ازجمله زنان سرپرست خانوار ،مفاهیم انتخاب ،قدرت ،کنترل بر زندگی خود و منابع،
توانایی تصمیمگیري ،مهارتهاي زندگی و بهطورکلی عوامل تأثیرگذار بر آنچه در زندگی
فردي و خانوادگی مهم هستند ،تأکید میشود که نتیجه آن بهبود خودکارآمدي،
کارکردهاي شناختی و مقابله با اضطرابها و فشارزاهاي محیطی است (علیجانی.)0062 ،
یک الگوي سه مرحلهاي اونگوري و شاندا )6228( 2براي توانمندسازي روانشناختی
زنان وجود دارد که در آن؛ آگاهی از عالئق شخصی ،احساس خودکارآمدي و مسئولیت
شخصی براي تغییر در توزیع اجتماعی قدرت و بهتبع آن بهبود شرایط اجتماعی و رشد

1. Shallice
2. Lezak, Howieson & Loring
3. Blair, zelazo & Greenberg
4. Sanni
5. empowering
6. Ongori & Shunda

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هشتم ،شمارة  ،23زمستان 9269

69

عالئق مشخص نسبت به برابري هرچه بیشتر مطرح میشود .در این الگو بر موارد زیر تأکید
میشود:
الف) نگرشها ،ارزشها و باورها :بهخصوص باورهاي مربوط به خودکارآمدي ،خود
ارزشی و احساس کنترل ،که بر فرآیند توانمندسازي اثرگذار هستند.

ب) اعتباریابی از طریق تجارب مشارکتی :در این تجربه ،فرد و دیگران در یک تجربه
سهیم میشوند که به کاهش خودسرزنشی منجر میشود.

ج) دانش و مهارت عمل و تفکر نقادانه :از طریق حمایت و مشارکت متقابل ،افراد میتوانند
پیرامون جنبههاي درونی و بیرونی مشکل ،تفکر نقادانه داشته باشند.

د) عمل کردن :افراد میتوانند راهبردهاي عملی ،بسیج منابع و دانش و مهارتهاي موردنیاز
را براي تأثیر بر ساختارهاي درونی و برونی ممکن سازند.

بهطورکلی توانمندسازي روانشناختی داراي سه بعد شایستگی ،احساس مؤثر بودن،
احساس معنیدار بودن و اعتماد است که در هنگام آموزش به آنها پرداخته میشود (کونگر،
رابیندرا و کانونگو .)6226 ،0در ادبیات توانمندسازي دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه کالن
یا اجتماعی -ساختاري که ساختارها و سیاستهاي گوناگون سازمانی را مدنظر قرار میدهد
و دیدگاه خرد یا روانشناختی که به توانمندسازي بهعنوان یک شکل خاصی از انگیزش
درونی توجه میشود (دیویتینک .)6200 ،6در این مورد نتایج پژوهش کلنی ،نامداري و
عریضی ( )0066درباره توانمنديهاي شخصیتی افراد نشان داد که با توجه به روانشناسی
مثبت ،افراد با تمرکز بر ویژگیهاي مثبت خود بهجاي تأکید بر کاستیهاي روانشناختی
خود میتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند .لذا با توجه به آمار  0/8میلیون مصرفکننده
مواد مخدر در ایران (نژادمحمد )0062 ،که معموالً به تغییر مسئولیت سرپرست خانواده از
مرد معتاد به زن و افزایش «پدیده زنان سرپرست خانوار» منجر میشود و با عنایت به مشکالت
عدیده این زنان در ابعاد خودکارآمدي ،تصمیمگیري و برنامهریزي براي آینده ،عالیق و
موقعیتهاي اجتماعی ،رشد اجتماعی ،باورهاي ناکارآمد و حل مسئله و نگرانی در مورد
1. Conger, Rabindra & Kanungo
2. Dewettinck
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عوارض این پدیده بر ساختار و اعضاي خانواده ،ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب
میکند .ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توانمندسازي روانشناختی بر
کاهش اضطراب و بهبود کارکردهاي اجرایی زنان داراي همسران معتاد انجام شد.

روش پژوهش
جامعه آماري کلیه زنان داراي همسران معتاد در منطقه  08شهر تهران بودند .این زنان،
همسرانشان معتاد بودند و معموالً دور از خانواده یا در مرکز نگهداري و بازپروري معتادان
تحت مراقبت و درمان بودند .روش نمونهگیري در دسترس بود .به این صورت که ابتدا سطح
اضطراب و کارکردهاي اجرایی زنان داراي همسر معتاد بهوسیله پرسشنامه اضطراب بک و
آزمون کارکردهاي اجرایی برکلی ( )6200اندازهگیري شدند .بعد از نمرهگذاري02 ،
آزمودنی که داراي باالترین نمره در اضطراب (نمرات  )22-02و پایینترین نمره در
کارکردهاي اجرایی (نمرات  )22-01بودند ،انتخاب و بهطور تصادفی و مساوي در دو گروه
 02نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند .روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود .ابتدا سطح اولیه اضطراب و کارکردهاي اجرایی
شرکتکنندگان اندازهگیري شد (پیشآزمون) .سپس برنامه توانمندسازي عبدالهی ()0082
در  8جلسه یک و نیم ساعته بهصورت گروهی براي شرکتکنندگان در گروه آزمایش اجرا
شد و براي گروه کنترل هیچ برنامهاي اجرا نشد .بعد از اتمام جلسات دوباره سطح اضطراب
و کارکردهاي اجرایی همه شرکتکنندگان اندازهگیري شد (پسآزمون)؛ و بعد از  6هفته
مرحله پیگیري مجدداً سطح اضطراب و کارکردهاي اجرایی همه شرکتکنندگان
اندازهگیري شد .ازآنجاییکه شرایط حضور در جلسات قبالً براي همه شرکتکنندگان
بهخوبی توضیح داده شد تا پایان دوره همه شرکتکنندگان حاضر بودند و هیچ افت
آزمودنی وجود نداشت.
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جدول  .1خالصه جلسات توانمندسازی روانشناختی
جلسه

اهداف جلسه
ایجاد رابطه حسنننه

0

و آشنایی با اعضاي
گروه

6

خننودآگنناهننی و
همدلی

محتواي جلسه

چنند ویژگی شنننناختی و عاطفی
آشننایی اعضنا با یکدیگر و با گروه ،بیان مقررات گروه،

مطرح شند و از اعضا خواسته شد

ارائه مقدمهاي از فعالیتهاي گروه

تا آنها را در مورد خود بررسننی
کنند.

بررسی تکلیف جلسه قبل ،شناخت ویژگیهاي جسمانی

از اعضننننا خواسنننتننه شنننند تننا

و بدنی ،شناخت تواناییها و مهارتهاي خود ،شناخت

توانمنديها و باورهاي خودشننان

نقاط قوت و ضعف ،شناخت افکار ،ارزشها ،باورها

را بنویسند و در مورد تأمل کنند.

بررسنی تکلیف جلسنه قبل ،بررسننی نقش خودکارآمدي
0

تکالیف

تننننننقننننننویننننننت

در زننندگنی ،تنعریف خودکننارآمنندي ،مراحننل تحول

خودکارآمدي

خودکنارآمندي ،کمنک بنه شنننرکنت کننندگنان جهت
شناسایی توانمنديهاي خودشان

از اعضنننا خواسنننته شننند تا باور
خودشننان را نسننبت به نسننبت به
تواننائیهنا و مهنارتهاي خود و
علل آن بررسنننی کنند و به نقش
خود بیشتر توجه کنند.

بررسنی تکلیف جلسه قبل ،عدم انکار واقعیت و آمادگی

2

مواجهه با شنرایط موجود .عالئم هشنداردهنده جسمانی،

از اعضنننا خواسنننته شننند تا فنون

تکنینک مقنابلنه بنا

ذهنی ،عناطفی ،روانی و رفتاري و تمرین تنفس عمیق،

تنفس عمیق ،تصویرسازي ذهنی

هیجانات منفی

تصنننویرسنننازي ذهنی و آرامش عضنننالنی که بهعنوان

و آرامش عضننالنی را روزانه دو

شننیوههاي بلندمدت در مقابله با اسننترس و اضننطراب

بار در منزل انجام دهند.

کاربرد دارند.
بررسی تکلیف جلسه قبل ،توجه و تمرکز بر شایستگیها
توانمندسازي رشد
2

تسلط
شنننخصنننی :خود
شکوفایی

و مهارتهاي اسنناسننی زندگی فراتر از نیازهاي موجود،
آموزش فنون ابراز وجود یا جرأت ورزي بهمنظور رسیدن
به اهدافشنننان از طریق روش ایفاي نقش ،تسنننهیل ایجاد
رفتارهاي سنننازگارانه در افراد ،ارتقاء توانایی افراد براي
رسنننیندن بنه زنندگی مؤثرتر بنهجاي پرداختن سننناده به
مشکالت موجود (تأکید بر رشد شخصی).
بررسی تکلیف جلسه قبل ،تلفیق قدرت تصمیمگیري و
حل مسئله براي رسیدن به تفکر خالق.

2

آمننوزش تننفننکننر
خالق و انتقادي

 -0ننگنناه بننه فنراسنننوي تنجننارب خنود -6 ،تقویننت
انعطافپذیري شننناختی -0 ،توانایی تمرکز و توجه به
مسائل در مدت طوالنی  -2مقاومت در برابر مشکالت
 -2نیروي زیاد و تمایل براي کار سننخت -2تعهد به
انجام صحیح کار

از اعضنا خواسته شد تا فنون ابراز
وجود یا جرأت ورزي را از طریق
ایفاي نقش روزانه دو بار در منزل
انجنام دهنند .تمرین هدفگزینی
و هدفگذاري با توجه به شرایط
و تواناییهاي خودشان
تمرین مهننارت حننل مسنننئلننه در
دیگر ابعناد زندگی ،تمرین بارش
مغزي و تقویننت انعطننافپننذیري
شنننننناخنتنی تنوجننه و نننوشنننتن
تصنننمیمگیري کوچک و بزرگ
در زندگی
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اهداف جلسه

جلسه

توانمننندسننننازي و
تسنننهیننل فرآیننند
1

تصنننمننیننم گننیننري
توانایی حل مسننئله
و تصمیمگیري

محتواي جلسه

تکالیف

بررسی تکلیف جلسه قبل ،انواع تصمیمگیري احساسی،

بررسنننی انواع تصنننمیمگیري در

اجتنابی ،تکانشنی ،تصنمیمگیري مطیعانه ،تصمیمگیري

ابعاد گوناگون زندگی و تأمل در

گوشبهزنگی ،تصنننمیمگیري اخالقی ،تصنننمیمگیري

مننورد عننلننل آن ،تننمننریننن

منطقی .انتخاب بهترین و منطقیترین تصمیمگیري

تصمیمگیري منطقی.

بررسنی تکلیف جلسنه قبل ،مواجهه مؤثر با مشکالت و

8
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توانمننندسننننازي و

مسننائل و حل کردن یا کنار آمدن با آن ،آگاهی نسننبت

آمننوزش مننهننارت

به احسنناسننات و افکار ،تعریف مشننکل و شننناسننایی آن،

حننل مسنننننئلننه و

اسنتفاده از مهارت حل مسئله ،توجه به احساسات ،دوري

جمعبندي مطالب

از تعصنننب ،خسنننتگی فکري و ذهنی ،توجه به موانع

از اعضنا خواسننته شد که مهارت
حل مسنننئله و تصنننمیمگیري در
زننندگنی خنود بنکننار گیرننند و
بننه کننارگنینري انعطنناف پننذیري

اجرایی مرتبط با خود ،اجراي پسآزمون

شنننننناختی و ذهنی در زننندگی و
توجه به احساسات و افکار همراه
با آن

منبع :عبدالهی ()0082
معیارهایی که جهت ورود و خروج شرکتکنندگان در پژوهش مدنظر قرار گرفت از قرار
زیر است:
 از سالمت روانی و جسمانی بهنجار برخوردار باشند .این معیار در مصاحبه اولیه با زوجین
کنترل شد.
 با توجه به اطالعات موجود در پرونده درمانی شرکتکنندگان ،درصورتیکه داراي
بیماري جسمانی و روانی خاصی باشند ،نمیتوانستند در این پژوهش شرکت کنند.
 افرادي که نمیتوانستند و یا تمایل به انجام تمرینهاي روانی -آموزشی توانمندسازي
نداشتند ،نمیتوانستند در این پژوهش شرکت کنند .درمانگر در جلسه اول این مورد را
بررسی نمود.
 افرادي که نگرانی و مشکالتی مانند فرزند معلول ،فرزند تازه ازدسترفته داشتند و بیماران
دیابتی ،کلیوي و قلبی نمیتوانستند در این پژوهش شرکت کنند.
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ابزار پژوهش حاضر از قرار زیر است:
پرسشنامه اضطراب بک :)BAI( 0این پرسشنامه داراي  60سؤال چهارگزینهاي است که
بهوسیله بک طراحی شده است .نمرهگذاري گزینهها از  2تا  0است و نمره کل پرسشنامه در
دامنهاي آر  2تا  20قرار میگیرد .نمره باال در این آزمون شدت باالي اضطراب را نشان
میدهد .هر یک از مادههاي آزمون یکی از عالئم شایع اضطراب (عالئم ذهنی ،بدنی و
هراس) را توصیف میکند .کاویانی و موسوي ( )0081روایی این پرسشنامه را از طریق
مقایسه ارزیابی کمی متخصص بالینی با نمرات حاصل از عملکرد آزمودنی در این پرسشنامه
 2/16و اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی  2/80به دست آورد .در پژوهش جعفري
( )0060بر روي زنان داراي همسران معتاد با استفاده از آلفاي کرانباخ اعتبار  2/81براي آن
به دست آمد.
آزمون کارکردهاي اجرایی بزرگساالن :ابتدا آزمون برج لندن بهوسیله شالیس ()0686
براي سنجش کارکردهاي اجرایی کودکان طراحی شد .بر اساس این آزمون ،بارکلی
( )6200مقیاس کارکرد اجرایی بزرگساالن را تدوین کرد که داراي سه نسخه خود گزارش
دهی (مراجع) و دو فرم ویژه سایرین (افراد مهمی مانند همسر که فرد را بهخوبی میشناسند
و میتوانند بازخورد دقیقی از کارکرد روزمره ارائه کنند) است .این مقیاس براي زنان و
مردان در محدوده سنی  08تا  80سال قابلاجرا است .داراي  86سؤال و پاسخدهی بر مبناي
طیف لیکرت چهاردرجهاي (هرگز تا همیشه) است؛ و خرده مقیاسهاي خود مدیریتی،
خودسازماندهی ،حل مسئله را اندازهگیري میکند .روایی کل براي این مقیاس بر اساس
ضریب آلفاي کرانباخ  2/60و براي خرده مقیاسها به ترتیب  2/62 ،2/62و  2/60به دست
آمد .همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی براي کل مقیاس  2/82و براي خرده مقیاسها به ترتیب
 2/62 ،2/80و  2/18به دست آمد (بارکلی .)6200 ،در ایران مشهدي ،میردورقی ،حسین زاده
ملکی ،حسنی حمزه لو ( )0062این مقیاس را بر روي دانشجویان دختر و پسر هنجاریابی
کردند که ضرایب اعتبار آن با استفاده از آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاسها بین  2/82تا
1. Beck anxiety inventory
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 2/66و براي کل آزمون  2/62به دست آوردند .با استفاده از روش روایی سازه روایی این
مقیاس بررسی شد که نتیجه نشان داد براي خرده مقیاسها ضریب آلفا باالتر از  2/62بود که
روایی مطلوبی است .در پژوهش جعفري ( )0060بر روي زنان داراي همسران معتاد با استفاده
از آلفاي کرانباخ اعتبار  2/86براي آن به دست آمد.

یافتههای پژوهش
میانگین سنی شرکتکنندگان  02سال با دامنه  66تا  26سال و انحراف معیار  0/6بود.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب
و کارکردهای اجرایی سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزی
اضطراب
گروهها

آزمایش

کنترل

مراحل

میانگین

انحراف
معیار

سازماندهی
میانگین

انحراف
معیار

حل مسئله
میانگین

انحراف
معیار

برنامهریزي
میانگین

انحراف
معیار

پیشآزمون

22/61

2/82

62/00

2/20

06/20

2/82

08/22

2/82

پسآزمون

26/20

1/60

01/21

0/28

60/81

2/66

60/62

2/20

پیگیري

26/22

1/02

01/21

0/10

60/00

2/08

60/00

2/02

پیشآزمون

21/21

2/22

62/62

0/11

61/02

2/16

66/21

2/22

پسآزمون

21/21

2/22

62/60

0/11

61/02

2/16

66/21

2/22

پیگیري

28/61

2/66

62/08

0/12

02/21

2/20

60/21

2/22

در جدول  6میانگین و انحراف معیار نمرات شرکتکنندگان در اضطراب و کارکردهاي
اجرایی سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزي نشان داده شده است .براي تحلیل دادهها و
بررسی اثربخشی مداخالت مبتنی بر توانمندسازي بر اضطراب و کارکردهاي اجرایی
سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزي از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد
که خالصه نتایج در جداول زیر ارائه شده است .ابتدا مفروضههاي یکسانی واریانسها و
نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمونهاي لون ،شاپیرو و ویلک موردبررسی قرار
گرفتند که نتایج نشان داد این مفروضهها در مورد توزیع نمرات اضطراب و کارکردهاي
اجرایی سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزي زنان داراي همسر معتاد برقرار هستند.
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جدول  .3خالصه نتایج آزمونهای چندمتغیری جهت بررسی معناداری اثربخشی توانمندسازی
آزمون

ارزش

F

سطح معنیداري

مجذور اتا

اثر

آزمون اثر پیالیی

0/10

22/80

2/220

2/20

آزمون المبداي ویلکز

2/222

022/22

2/220

2/20

آزمون اثر هتلینگ

12/26

660/28

2/220

2/12

آزمون بزرگترین ریشه روي

21

222/22

2/220

2/11

آزمون اثر پیالیی

2/20

1/80

2/220

2/22

توانمندسازي

آزمون المبداي ویلکز

2/22

1/80

2/220

2/22

و گروه

آزمون اثر هتلینگ

0/02

1/12

2/220

2/22

آزمون بزرگترین ریشه روي

0/02

1/12

2/220

2/22

توانمندسازي

نتایج این تحلیل با توجه به میزان  Fو سطح معنیداري نشان میداد که توانمندسازي در
کاهش اضطراب و افزایش سطح کارکردهاي اجرایی سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزي
زنان داراي همسر معتاد تأثیر معناداري دارد (.)P>2/20
جدول  .4خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری
برای تعیین اثربخشی توانمندسازی در کاهش اضطراب و افزایش سطح کارکردهای اجرایی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

اضطراب

216/20

0

216/20

002/61

سازماندهی

20/22

0

20/22

02/11

2/220

حل مسئله

26/20

0

26/02

26/02

2/220

2/22

برنامهریزي

22/00

0

22/00

08/22

2/220

2/22

اضطراب

000/26

62

2/22

سازماندهی

26/82

62

0/22

حل مسئله

06/60

62

0/60

برنامهریزي

08/02

62

0/22

اضطراب

0826/62

66

سازماندهی

16/82

66

حل مسئله

002/82

66

برنامهریزي

81/62

66

منبع تغییرات متغیر

گروه

خطا

کل

F

سطح

اندازه

توان

معناداري

اثر

آزمون

2/220

2/20

2/21

2/22

2/18
2/26
2/20
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نتایج جدول  2نشان میدهد که توانمندسازي میتواند اضطراب زنان داراي همسر معتاد
را بهطور معناداري کاهش دهد ( )F=002/61 ،P=2/220 ،𝛈𝟐 =2/20و سطح کارکردهاي
اجرایی؛ سازماندهی ( ،.)F=02/11 ،P=2/220 ،𝛈𝟐 =2/22حل مسئله (،𝛈𝟐 =2/22
 ،.)F=26/02 ،P=2/220برنامهریزي ( .)F=08/22 ،P=2/220 ،𝛈𝟐 =2/22آنان را بهطور
معناداري افزایش میدهد .همچنین براي بررسی ماندگاري اثربخشی مداخالت مبتنی بر
توانمندسازي بر اضطراب و کارکردهاي اجرایی سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزي در
مرحله پیگ یري از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد که خالصه نتایج در
جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .5خالصه نتایج آزمونهای چندمتغیری جهت بررسی ماندگاری اثربخشی توانمندسازی بر
اضطراب و کارکردهای اجرایی سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزی در مرحله پیگیری
آزمون

ارزش

F

سطح معنیداري

مجذور اتا

اثر

آزمون اثر پیالیی

2/622

22/02

2/220

2/20

آزمون المبداي ویلکز

2/222

68/22

2/220

2/20

آزمون اثر هتلینگ

08/808

602/00

2/220

2/28

آزمون بزرگترین ریشه روي

08/808

220/22

2/220

2/20

آزمون اثر پیالیی

2/226

1/22

2/220

2/00

توانمندسازي و

آزمون المبداي ویلکز

2/060

1/22

2/220

2/00

گروه

آزمون اثر هتلینگ

0/226

1/81

2/220

2/00

آزمون بزرگترین ریشه روي

0/226

1/81

2/220

2/00

توانمندسازي

نتایج این تحلیل با توجه به میزان  Fو سطح معنیداري نشان میداد که اثربخشی
توانمندسازي در کاهش اضطراب و افزایش سطح کارکردهاي اجرایی سازماندهی ،حل
مسئله و برنامهریزي زنان داراي همسر معتاد ماندگار است (.)P>2/20
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جدول  .6خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری
برای تعیین ماندگاری اثربخشی توانمندسازی در کاهش اضطراب و افزایش سطح کارکردهای اجرایی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

اضطراب

212/20

0

212/20

000/22

سازماندهی

20/82

0

20/82

62/22

2/220

حل مسئله

26/22

0

26/22

26/22

2/220

2/26

برنامهریزي

22/21

0

22/21

08/22

2/220

2/22

اضطراب

000/22

62

2/22

سازماندهی

26/60

62

0/22

حل مسئله

06/01

62

0/60

برنامهریزي

08/26

62

0/22

اضطراب

0828/18

66

سازماندهی

80/22

66

حل مسئله

026/08

66

برنامهریزي

81/60

66

منبع تغییرات متغیر

گروه

خطا

کل

F

سطح

اندازه

معناداري

اثر

2/220

2/20
2/22

نتایج جدول  2نشان میدهد اثربخشی توانمندسازي در کاهش اضطراب زنان داراي
همسر معتاد در مرحله پیگیري ماندگار است ( )F=000/22 ،P=2/220 ،𝛈𝟐 =2/20؛ومچنین
اثربخشی توانمندسازي در افزایش سطح کارکردهاي اجرایی؛ سازماندهی (،𝛈𝟐 =2/22
 ،.)F=62/22 ،P=2/220حل مسئله ( ،.)F=26/22 ،P=2/220 ،𝛈𝟐 =2/26برنامهریزي
( )F=08/22 ،P=2/220 ،𝛈𝟐 =2/22زنان داراي همسر معتاد در مرحله پیگیري ماندگار است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نتیجه گرفته شد که توانمندسازي میتواند اضطراب زنان داراي همسر معتاد
را بهطور معناداري کاهش دهد که با نتایج پژوهشهاي داویس )6202( 0و پارسونز ()6202
و نژادمحمد ( )0062همسو است.
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همانطوري که داویس ( )6202هم اعتقاد دارد توانمندسازي روانشناختی زنان با ارتقاء
کیفیت نقش مادرانه از پریشانیهاي روانشناختی خانواده میکاهد و سرانجام مشارکت فعال
زنان در جامعه به افزایش اقتدار شخصی بین فردي و اجتماعی آنها منتهی میشود .مداخالت
مربوط به توانمندسازي بهنوعی درگیر نمودن شرکتکنندگان و خانوادههاي آنان در
تصمیمگیري براي سالمتی و رفاه است که الزمه آن داشتن قدرت یا توانایی براي گرفتن
تصمیم است .توانمندسازي ،ارتقاي حس اعتماد و سازگاري مثبت ،احساس کنترل قدرت
و کمک به دیگران در دستیابی به اهداف است .توانمندسازي به مددجو در فهم نیازها و
روش برطرف سازي آنها کمک میکند .همانطوري که نیلی احمدآبادي ،آرین و سعدي
پور ( )0062اعتقاد دارد که در راستاي توانمندسازي زنان ،ابتدا باید آنان را به لحاظ ذهنی
توانمند ساخت؛ یعنی باید ابتدا افکار و باورهاي منفی آنان نسبت به خود ،محیط و آینده را
تغییر داد تا نگرشی مثبت نسبت به خودشان و محیطشان پیدا کنند و درعینحال مهارتهاي
مناسب را به آنان انتقال داد تا بتوانند تجارب مثبت را در تعامالت و در رابطه با رویارویی با
چالشهاي پیش رویشان به دست آورند .در مرحلۀ بعد باید به زنانی که به لحاظ ذهنی
احساس توانمندي میکنند فرصت و امکانات مناسب بهمنظور بروز تواناییهایشان را ارائه
داد تا بتوانند در هدفگزینی و پیشبرد اهدافشان موفق باشند .اصول توانمندسازي شامل
توانایی در حل مسئله ،خوداتکایی و ایجاد اعتمادبهنفس است بهطوريکه توانمندسازي
رکن اصلی در جهت ارتقاي بهداشت روانی زنان سرپرست خانوار است .مشارکت دادن
زنان سرپرست خانوار در تحلیل مسئله و یافتن راهحل مداخلهاي براي رویارویی با این
معضل اجتماعی منجر به توانمند شدن این زنان میگردد که درنتیجه بهتر و مؤثرتر میتوانند
با استرسها و اضطرابهاي مرتبط با این نوع زندگی مقابله کنند .همچنین در این پژوهش
نتیجه گرفته شد که توانمندسازي میتواند کارکردهاي اجرایی (سازماندهی ،برنامهریزي-
تصمیمگیري و حل مسئله) زنان داراي همسر معتاد را بهطور معناداري بهبود بخشد که با نتایج
پژوهشهاي شاهنده ،محمدبیگی و جمشیدي ( )0082و ناواز ( )6202همسو است.
یافتهها کاهش ارتباطات منفی ،افزایش ارتباطات مثبت و کاهش خطر در آشفتگیهاي
ناگهانی در خانواده مردان را نشان میداد و در مورد زنان نیز افزایش ارتباطات مثبت و
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نتایجی مبنی بر حل مسئله در شرایط بروز استرسهاي ناگهانی در زنان مردان بهطور مؤثر
را نشان میداد .در این خصوص یافتههاي علیجانی ( )0062نیز نشان میدهد که
همکاريهاي زنان با تأکید بر قابلیتهاي آنان ،توانمندسازي را معادل خودباوري ،افزایش
اعتمادبهنفس ،حل مسئله و مدیریت بر خویشتن میداند .با توجه به نتایج بهدستآمده
میتوان گفت که توانمندسازي روانشناختی یکی از رویکردهاي رایج و قابلاستفاده در
کشورهاي مختلف است که کاربرد آن در زمینههاي مختلف همچون خانواده ،مسائل و
مشکالت زندگی کاربردي است بهویژه زمانی که بهصورت گروهی مورداستفاده قرار
میگیرد .چراکه در این رویکرد درمانگر بدون تنبیه افراد شرکتکننده در گروه را با دنیاي
کیفی ،دنیاي واقعی و نیازهاي آنان آشنا کرده و باعث کاهش اضطراب و افزایش
کارکردهاي اجرایی سازماندهی ،حل مسئله و برنامهریزي آنان میشود .همانطوري که
قمري گیوي ،نادر و دهقانی ( )0060هم اعتقاد دارد توانمندسازي روانشناختی بر روي
مفهومسازي و انعطافپذیري ذهنی افراد را افزایش میدهد که درنهایت عملکرد آنان را
بهبود میبخشد .زمانی که افراد در گروه قرار میگیرند با یکدیگر آشنا میشوند ،انسجام و
پیوستگی گروهی در میان آنها شکل میگیرد ،احساس امنیت را تجربه میکنند ،از توجه
مثبت غیر مشروط از سوي دوستان و همتایان خود برخوردار میشوند ،در قبال خود و دیگران
احساس مسئولیت میکنند عالقه اجتماعی در آنها تقویت میشود ،سعی میکنند با تمام
وجود در حل مشکالت یکدیگر مشارکت جویند و به یکدیگر کمک کنند این شرایط
احساس بهزیستی و شادابی و سرزندگی را در آنها قوت میبخشد و توانمندسازي درنهایت
باعث مدیریت شرایط سخت و بحرانی میگردد؛ و افراد توانمند شده داراي اعتمادبهنفس
باال میشوند؛ و نتایج بررسی حاضر نشان میدهد که با طراحی برنامههاي طوالنیمدت
بهمنظور آموزش توانمندسازي به زنان داراي همسر معتاد و مداخله مددکاري اجتماعی در
خانوادههاي ایشان میتوان کارکردهاي اجرایی آنان را افزایش داد.
از طرفی دیگر زنان داراي همسر معتاد و سرپرست خانوار درباره خود ،دیگران و دنیاي
اطرافشان ،باورهاي خاصی پیدا میکنند .مهمترین این باورها ،ادراکهاي بنیادین و عمیقی
هستند که حتی براي خود افراد نیز معناي واضح و روشنی ندارند .ولی براي افراد بهمنزله
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حقیقت هستند .مثل این باور که من فرد ناتوانی هستم که ممکن است این باورها فقط زمانی
در افراد عادي فعال شوند که فرد در حالت افسردگی قرار دارد و یا اینکه بیشتر در اوقات
ناخودآگاه فعال شوند .وقتیکه این باور فعال شود فرد موقعیتها را در عینک این باور
میبیند« ،که من آدم ناتوانی هستم» اگرچه ازنظر عقالنی تعبیر درستی از وقایع اتفاق نیفتاده
باشد .بههرحال فرد تمایل دارد بهصورت گزینشی بر اطالعاتی تمرکز کند که باورهاي وي
را تأیید کنند .طبق الگوي توانمندسازي روانشناختی ،خودکارآمدي هنگامی در فرد رشد
میکند و پرورش مییابد که فرد اهدافی را براي یک دوره زمانی انتخاب میکند.
مکانیسمهاي هدف به رفتارها انگیزه میدهند و عالقه و تعهد را افزایش میدهند .نمونه
مکانیسمهاي هدف شامل آرزوهاي حرفهاي اظهارنشده ،ترجیحهاي شغلی بیانشده،
ترجیحهاي حرفهاي و مهارتها ،طرحها و تصمیمات جدید در زندگی است .هنگامیکه
افراد مایل هستند اهداف خود را فعاالنه تعیین کنند ،این سازه در تعامل با اتفاقات محیطی،
درواقع نشان دادن خودکارآمدي آنهاست .ازاینرو آموزش مهارتهاي مرتبط با اهداف
شخصی ،بر بهبود فرآیندهایی برنامهریزي ،تصمیمگیري و حل مسئله مؤثر است.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر روي زنان سرپرست خانوار در تهران انجام شده
است که به لحاظ توانمنديهاي شناختی ،عاطفی ،رفتاري و سطح تحصیالت و طبقه
اقتصادي -اجتماعی بسیار متفاوت هستند ،ممکن است سطح یادگیري و توانایی آنان را در
انجام تمرینهاي برنامه توانمندسازي تحت تأثیر قرار داده باشد .همچنین ممکن است شدت
مشکالت زنان سرپرست خانوار با توجه به شرایط زندگی و عوامل خانوادگی متفاوت باشند،
بر این اساس محدودیتهایی را در زمینه تعمیم یافتهها ،تفسیرها و اسنادهاي علتشناسی
متغیرهاي موردبررسی ایجاد میکند که باید به آنها توجه شود .لذا پیشنهاد میشود در
پژوهشهاي بعدي نقش این متغیرها کنترل شود .همچنین بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد
میشود بهمنظور ارتقاء سطح کارکردهاي اجرایی و کاهش اضطراب زنان سرپرست خانوار
از برنامه توانمندسازي روانشناختی استفاده شود.
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علیجانی ،فاطمه .)0062( .اثربخشی برنامههاي توانمندسازي شغلی مبتنی بر نظریه شناختی-
اجتماعی در خودکارآمدي حرفهاي و جهتگیري آینده در زنان سرپرست خانوار.
پایاننامه دکتري .رشته مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات تهران.

علیزاده ،حمید .)0082( .رابطه کارکردهاي اجرایی عصبی -شناختی با اختاللهاي رشدي.
تازههاي علوم شناختی.12-21 ،)2(8 ،

اثربخشی توانمندسازی روانشناختی در کاهش اضطراب و بهبود ...

909

قمريگیوي ،حسین؛ نادر ،مقصود؛ دهقانی ،فرشته .)0060( .بررسی اثربخشی توانبخشی

شناختی در بازسازي کارکردهاي اجرایی بیماران وسواسی -جبري .روانشناختی
بالینی.068-020 ،)2(02 ،
کاویانی ،حسین؛ موسوي ،اشرف السادات .)0081( .ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامه

اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی .مجله دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران.022-062 ،)6(22 ،
کلنی ،سیمین دخت؛ نامداري ،کوروش؛ عریضی ،حمیدرضا .)0066( .رابطه توانمنديهاي
شخصیتی با عملکرد وظیفهاي و زمینهاي .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی،)02(2 ،
.61-12
محمدي فر ،محمدعلی؛ طالبی ،ابوالفضل؛ طباطبایی ،سید موسی )0086( .تأثیر آموزش

مهارتهاي زندگی بر عملکرد خانواده در زنان داراي همسر معتاد .اعتیاد پژوهی
سوءمصرف مواد.06-62 ،)02(2 ،
مشهدي ،علی؛ میردورقی ،فاطمه؛ حسین زاده ملکی ،زهرا؛ حسنی ،جعفري؛ حمزه لو ،محمد.
( .)0062ساختار عاملی ،اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارساییها در
کنشوري اجرایی بارکلی نسخه بزرگسال .روانشناسی بالینی.26-20 ،)0(1 ،

نژادمحمد ،ساتی .)0062( .تأثیر درمان مبتنی بر الگوي ماتریکس در تغییر منبع کنترل و
کاهش ولع مصرف و گرایش به مصرف شیشه .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ابهر.
نوري ،عبدالحمید .)0060( .مدیریت آموزش اثربخش در سازمان .تهران :مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتی ایران.
نیلی احمدآبادي ،زهرا؛ آرین ،خدیجه؛ سعدي پور ،اسماعیل .)0062( .بررسی راهبردهاي
توانمندسازي مبتنی بر بازسازي شناختی -رفتاري بر تقویت خودپنداره زنان پس از
طالق شهر تهران .فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.22-06 ،)60(2 ،
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