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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی
فردی آدلر بر درماندگی آموختهشدۀ زنان سرپرست خانوار بوده است .ازاینجهت ،این پژوهش به روش
نیمهآزمایشی انجام شد و طرح آن از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعۀ آماری این
پژوهش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد استان همدان بودند؛ که به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای ،تعداد  30نفر و با توجه به مالکهای پژوهش ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
پژوهش پرسشنامۀ درماندگی آموختهشده ( )LHSبود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس
تک متغیره استفاده گردید که در ابتدا شرایط استفاده از این آزمون موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت،
سپسازآن استفاده گردید .یافتههای پژوهش نشان میداد که برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر
کاهش درماندگی آموختهشدۀ زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و آزمون پیگیری نیز همان را تأیید نمود .بر
اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت ،توانمندسازی روانشناختی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است
که به آنها کمک میشود تا احساس توانایی و شایستگی خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و
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درماندگی غلبه کنند .ازاینجهت پیشنهاد میشود که برنامههای آموزشی توانمندسازی زنان نیز بهعنوان یكی
از برنامههای مؤثر در دستور کار کمیتۀ امداد و سایر نهادهای حمایتی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :توانمندسازی روانشناختی ،درماندگی آموختهشده ،زنان سرپرست خانوار

مقدمه
زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای در ادارۀ امور خانواده و جامعه دارند.
آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدفهای رشد و توسعۀ پایدار ،میتوانند مسئولیتهای
بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند (گیلیانو .)2012 ،1در این میان یكی از موانع مهم در
انجام کارها درماندگی آموختهشدهای است که افراد به آن دچار میشوند (سلیگمن،2
 .)1915سلیگمن ( )1915معتقد است که درماندگی آموختهشده که بهوسیلۀ حوادث کنترل
ناپذیر ایجاد میشـوند منجـر به این اعتقاد میشود که موفقیت و شكست خـارج از
کوشـشهـای شـخص اسـت .فرض زیربنایی در نظریۀ درماندگی آموختهشده این است که
شناختها و احساسهای درماندگی یاد گرفته میشوند .وقتی فرد ببیند که عملش تأثیر کمی
بر محیط داشته و این وضعیت بهطور مدام ادامه دارد ،به درماندگی مبتال میشود .وقتی این
درماندگی در دفعات بعد نیز ادامه داشته باشد و شرایط تحت کنترل او نباشد ،منفعل میشود
که ناشی از احساس ناتوانی فرد در مهار کردن رویدادها است و بهموجب آن دست از تالش
و کوشش برای حل مسائل برمیدارد به اعتقاد بندورا )1981( 3و سلیگمن (1981؛ به نقل از
شولتز و شولتز )2009 ،2در حالت درماندگی آموختهشده ،افراد نمیتــوانند هیچ کـنـتـرلی
بــر شرایط و محل زندگـــیشان داشتــه باشند و اگر معتقد شوند که نمیتوانند بر جنبههای
مختلف زندگی خود اعمال کنترل نمایند ،تغییر رفتارشان برای کنترل زندگی خود ،خانواده
و جامعهای که در آن زندگی میکنند ،بعید به نظر میرسد .لذا وقتی در شخصی درماندگی
آموختهشده شكل میگیرد راه هرگونه امید و تالش را سد میکند و نتیجۀ حرکت را در
1. Giuliano
2. Seligman
3. Bandura
4. Schultz & Schultz.
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ذهن به شكستهای مجدد ختم میکند .درماندگی آموختهشده موجب میشود که افراد
برای تغییر زندگی خود تالش نكنند و به وضعیت حاضر خود قانع و اکتفا کنند؛ بنابراین برای
اینكه آنها بتوانند نقشهای خود را در جامعه ایفا میبایست ابتدا آنها را از درماندگی
آموختهشده رهانید (اولسوی و دوی.)2013 ،1
درماندگی آموختهشده موجب میشود که افراد برای تغییر زندگی خود تالش نكنند و
به وضعیت حاضر خود قانع و اکتفا کنند .افرادی که به درماندگی آموختهشده دچار میشوند
اعتقاد دارند که رویدادها غیرقابلکنترل و موفقیتها فراتر از تواناییها هستند و این فرایند
بالفاصله اتفاق نمیافتد ،بلكه درنتیجۀ مواجهشدن با شكستهای پیاپی به وجود میآید .ازنظر
سیف ( )1388درماندگی آموختهشده به حالت یادگیرندگانی اشاره میکند که کوشش را
با پیشرفت مرتبط نمیدانند .آنان یادگیرندگانی هستند که باور دارند هر کاری بكنند به
موفقیت دست نمییابند .سایدریدیس )2001( 2شكست و اشتباه را بخش جداییناپذیر
فرآیند زندگی میداند که باوجوداین شكستهای پیاپی میتوانند بهعنوان یک عامل ناتوان
ساز برای افراد ظاهر شوند؛ و ازنظر ریو ،2009( 3ترجمۀ سید محمدی )1389 ،عامل ناتوانی
موجب بیحالی ،منفعل بودن و دست برداشتن از تالش ،سست و مأیوسانه بودن حكایت
دارند که مشخصۀ رفتار فرد درمانده هستند.
از طرفی یكی از گروههای اجتماعی که وظایف متعددی در جامعه دارند و توانمندی
آنها موجب توانمندی سایر افراد و حتی اعضای خانواده میشود زنان میباشند (سازمان
بهداشت جهانی .)2001 ،2برخی از زنان به خاطر عوامل مختلفی در زندگی خود دچار
درماندگی آموختهشدهای هستند که مانع آنها در انجام وظایف و نقشهایشان میشود و
برای اینكه بتوانند به وظایف خود عمل نمایند ناگزیر از توانمندی هستند؛ چراکه از طریق
توانمندی است که یک زن میتواند نقشهای عاطفی ،عقالنی ،اجتماعی و اقتصادی خود را
ایفا نماید (گیلیانو .)2012 ،توانمندسازی دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها
1. Ulusoy & Duy
2. Sideridis
3. Reeve
)4. World Health Organization (WHO
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عبارتاند از :توانمندسازی روانشناختی ،توانمندسازی اجتماعی ،توانمندسازی سیاسی،
توانمندسازی اقتصادی ،توانمندسازی شغلی (نیلی .)1388 ،تعیین انواع توانمندسازی به معنای
این نیست که هر یک از اینها دارای مرز مشخصی با بعد دیگر است چراکه در عمل تمامی
این ابعاد با یكدیگر مرتبط هستند و این تقسیمبندی برای درک و شناخت بهتر است .از بین
انواع توانمندسازی ،یكی از مهمترین آنها که در سرنوشت زندگی هر فرد اهمیت بسیار
زیادی دارد توانمندسازی روانی است .توانمندسازی روانشناختی ،فرآیند قدرت بخشیدن به
افراد است که به آنها کمک میشود تا احساس توانایی و شایستگی خویش را بهبود بخشند
و بر احساس ناتوانی و درماندگی غلبه کنند .توانمندسازی روانشناختی ،درواقع تشویق افراد
به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیمهایی است که بر فعالیتهای آنان تأثیرگذار است.
توانمندسازی به این معنی است که افراد را بهطور ساده تشویق کنیم تا نقش فعالتری در کار
و زندگی خود ایفا نمایند و تا آنجا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت خود را به عهده
گیرند و بدون مراجعه به مسئوالن باالتر بتوانند تصمیماتی کلیدی اتخاذ نمایند (عبدالهی و
نوه ابراهیم .)1385 ،توانمندسازی روانی فرآیند انگیزش درونی است ،فرآیند ادراک افراد
از تواناییهایشان که در فرآیندهای شناختی تجلی مییابد و دارای چهار بعد احساس
معناداری ،احساس توانایی و کفایت ،احساس خود-تعیینگری ،1احساس اثرگذاری است
(توماس و ولتهوس.)1990 ،2
در احساس معناداری ،افراد احساس میکنند که اهداف مهم و با ارزشی را دنبال میکنند
و در مسیری قرار گرفتهاند که زمان و انرژی آنها ارزشمند است و مأموریتی دارند تا هدف
مهمی را دنبال کنند .در احساس توانایی و کفایت ،فرد تواناییهایش را باور دارد؛ و باور
دارد که قابلیتها و تواناییهای الزم برای انجام موفقیتآمیز مسئولیتها و وظایف را دارد.
احساس کفایت ،دربرگیرندۀ این حس است که فرد کاری را به بهترین صورت و با کیفیت
باال انجام میدهد و ابعاد سازندۀ حس کفایت عبارتاند از :آگاهی ،تشخیص مهارتها،
چالش با موقعیتها ،بازخورد مثبت .احساس خودتعیینگری نیز به آزادی عمل و استقالل
1. self- determination
2. Thomas & Velthouse
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افراد در تعیین فعالیتهای الزم برای انجام وظایف اشاره میکند .بهعبارتدیگر احساس
خودتعیینگری به معنی احساس انتخاب در آغاز فعالیتها ،تداوم و نظم بخشیدن به فعالیتها
اشاره میکند .احساس خودتعیینگری ،احساس قادر بودن ،احساس آزادی در انتخاب است؛
و احساس اثرگذاری ،بیانگر آن است که فرد میتواند بر نتایج و پیامدهای راهبردی،
اجتماعی و عملیاتی زندگی خود اثر بگذارد .فرد باور دارد که میتواند با تحت تأثیر قرار
دادن محیطی که در آن کار میکند در نتایجی که تولید میشوند ،تغییر ایجاد کند (توماس،
.)2009
یكی از راههای توانمندسازی زنان آموزش است .آموزش در زنـدگی بـشر از اهمیـت
ویـژهای بـرخـوردار اسـت چراکه آموزش ،سـازندگی ،بهبود و تعـالی انـسان را بـه همراه
دارد .باوجوداین ،آموزش یكی از پیچیدهترین وظایف در اداره امور هر فرد یا سازمان است
(بهروزی1382 ،؛ شتی و هانس)2011 ،1؛ از طرفی از پیشگامان برنامههای آموزشهای
روانشناختی ،آلفرد آدلر 2است ،وی ازجمله روانشناسانی است که با تمرکز بر زمان حال و
تا حدودی به گذشته ،در پی توانمندسازی افراد است (تریپانی سیمونز ،بوکلی ،مینی والن و
راش ویلسون)2015 ،3؛ رویكرد روانشناسی فردی آدلر درواقع رویكردی یكپارچهنگر است
که دیدگاههای شناختی ،سازهنگر ،روانپویشی و سیستمها را ترکیب میکند و بر
توانمندیها و امكانات مراجعان ،گرایشی خوشبینانه و آیندهنگر دارد که مناسبِ طرحهای
کوتاهمدت است ،او نقش درمانگر و مشاور را آموزشدهنده ،بررسیکننده و انگیزش دهنده
و مشارکتکننده میداند (کُری.)2009 ،2
از طرفی تریپانی سیمونز ،بوکلی ،مینی والن و راش ویلسون ( )2015بیان میکنند که
رویكرد توانمندسازی ،مبتنی بر روانشناسی فردی آدلر است و آدلر سعی مینمود که
مراجعان خود را توانمند سازد؛ منون )2001( 5نیز اعتقاد دارد که از رویكردهای اصلی و
1. Shetty &Hans
2. Adler
3. Trippany-simmins, Buckley, Meany-walem & Rush-wilson
4. Corey
5. Menon
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غالبی که برای توانا ساختن افراد وجود داشته است رویكرد آدلر است چراکه این رویكرد
در جهت کمک به افراد برای خود انگیزشی ،خودتعیینگری ،خود علیتی و احساس کنترل
به افراد به کار گرفته میشود؛ دین اسلینا ،رشید ،سیمپسون )2011( 1بر این باورند که اگر
مشاوران بتوانند هدفهای زندگی ،سبک زندگی و سایر ابعاد اثرگذار در مراجع را بهبود
بخشند و بتوانند رابطهای مشارکتی و غیرتهدیدآمیز با مراجعان ایجاد نمایند ،میتوانند از این
طریق مراجعان را توانمند و تشویق به جهت گیری مجدد در سبک زندگی نماید .کارلسون
و همكاران (2001؛ به نقل از صیادی )1389 ،بیان میکنند که اگرچه آدلر از کلمه
توانمندسازی استفاده نكرده است اما این یک مفهوم آدلری است .همچنین روش کار در
توانمندسازی افراد باید مثبت بوده و روی ظرفیتها بیشتر از مشكالت و کمبودها تأکید
داشته باشد؛ که رویكرد آدلر نگرش و رویكرد مثبت نسبت به افراد دارد .همچنین ،تریپانی
سیمونز ،بوکلی ،مینی والن و راش ویلسون)2015( ،؛ اسوینی)2009( ،2؛ جول ونگ

3

( ،)2015اظهار مینمایند که آدلر از طریق مطرح کردن مفاهیم من خالق ،2عالقۀ اجتماعی،5
هدفهای تخیلی ،1سبک زندگی 1و تشویق ،8میکوشد تا در افراد انگیزش درونی ایجاد
کند و آنها را نسبت نقش و مسئولیت خودشان آگاه نماید و به توانمندی برساند.
ازنظر آدلر من خالق نقش مخمری را دارد که بر روی حقایق دنیا عمل میکند و آنها
را تغییر شكل میدهد .به زندگی معنی میبخشد و هدف و همچنین وسیلۀ رسیدن به هدف
را ابداع میکند .یعنی هرکس شخصیت خویش را بر مبنای وراثت و تجربه به وجود
میآورد .همچنین وی از عالقۀ اجتماعی جهت یادآوری مسئولیتهای اجتماعی و همكاری
با اجتماع و رهایی از انزوا استفاده میکند (شولتز و شولتز .)2009 ،آدلر سعی میکند تا افراد
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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بر مبنای من خالق و عالقۀ اجتماعی شیوۀ خاص زندگی خود را پیریزی کنند؛ و از طریق
هدفهای تخیلی بهسوی یک هدف خودگزیده حرکت کنند و سبک زندگی بامعنا برای
خود بیافرینند (شولتز و شولتز .)2009 ،همچنین از طریق کاوش و برمال کردن اهداف اشتباه
و فرضهای غلط و باورهای محدودکنندۀ خود که منجر به رفتارهای مبتنی بر شكست
میشود ،اصالح نموده و با بازآموزی به سمت جنبۀ مفید زندگی حرکت نمایند (کری،
 )2009که این کار از طریق باالبردن خودآگاهی و به چالش کشیدن و اصالح فرضهای
اساسی خواهد بود و افراد از این طریق میتوانند به خود ،دیگران و زندگی بهصورت تازهای
بنگرند و بپذیرند که "نیروی برانگیزنده" در درون آنهاست و میتوانند سرنوشت خویش
را تعیین کنند (شفیعآبادی و ناصری.)1391 ،
بررسی پیشینۀ پژوهشی در این زمینه نیز نشان میدهد که پژوهش در مورد توانمندسازی
روانی زنان سرپرست خانوار در ایران بهاندازه کافی نبوده است .درواقع با تدوین برنامههای
آموزشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اصالح و گسترش آن میتوان از آن بهعنوان
برنامه ای سراسری و ملی نیز استفاده نمود و با اصالح و گسترش آن در جهت توانمندسازی
این افراد گامهای مثبت و عملی برداشت که در جهت کاهش وابستگی به کمیتۀ امداد
گامهایی را برداشت .همچنین در صورت عدم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ،خود
آنها و خانوادههای آن در معرض آسیبهای روانی و اجتماعی گوناگونی قرار خواهند
گرفت (امید .)1389 ،ازاینرو پرداختن به این موضوع حائز اهمیت بسیاری بوده و میتواند
نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد؛ و با توجه اهمیت مسئله ،کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) به
دنبال برنامههای توانمندسازی زنان و خانوادههای تحت پوشش است و از پژوهش در این
زمینه در قالب طرح پژوهش کاربردی استقبال مینماید؛ بنابراین میبایست پژوهشهایی در
این زمینه انجام گیرد و با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با توانمندسازی این افراد ،در جهت
افزایش توانمندی روانی و کاهش درماندگی آموختۀ شدۀ زنان تحت پوشش گام برداشت.
برخی از پژوهشهای صورت گرفته در زمینۀ توانمندسازی زنان عبارتاند از :عباس
زاده ،بوداقی و اقدسی علمداری ( )1393که یافتههای آنها نشان داد توانمندسازی زنان
داللتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و روانی دارد که در بعد روانی از شاخصهای
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توانایی ،اعتمادبهنفس ،اعتماد به دیگران نام برد؛ و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار باعث
تقویت ابعاد سرمایۀ اجتماعی همچون حس همكاری و همیاری ،اعتمادبهنفس ،خودباوری،
روابط پایدار و نهادی شده و سبب مشارکتهای گروهی زنان سرپرست خانوار میشود.
حسینیان ( )1388به بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در توانمندسازی زنان سرپرست
خانوار در ایران پرداخت و در این پژوهش به معرفی خدمات تخصصی سازمانهای غیردولتی
(خیریه و خصوصی) و فعالیتهای ابتكاری آنها پرداخت و خاطرنشان ساخت که
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تنها به عهدۀ سازمانهای دولتی نیست بلكه در این زمینه
سازمانهای غیردولتی نیز مشارکت دارند .قاسمی و خانی ( )1388که پژوهشی آنها کیفی
بود که یافتههایشان نشان داد در بین زنانی که درآمد پایین و سواد اندکی دارند ،رفع نیازهای
مادی خود و فرزندانشان در اولویت قرار دارد و میتوان برای این گروه از زنان با بیمۀ تأمین
اجتماعی ،ارائۀ مهارت برای شغل مناسب و غیره جهت توانمندسازی آنها اقدام نمود .برای
دستۀ دوم که درآمد متوسطی داشتند و تحصیالتشان نیز باالی سیكل است ترس از آیندۀ
شغلی و همچنین آیندۀ فرزندان و نیز ارتباط با فرزندانشان از مسائل مهم آنان است ،برای این
دسته از زنان نیز حمایتهای دولتی در زمان بازنشستگی ،ارائۀ خدمات مشاورهای و
روانشناسی به آنها و فرزندانشان و فراهم کردن زمینههایی برای فعالیتهای اجتماعی از
قبیل احداث مراکز ورزشی تفریحی ،میتواند به توانمندسازی آنها کمک کند .برای دستۀ
سوم که مشكلی از جهت مالی نداشتند خدمات روانشناسی و توانمندکردن آنها در
زمینههای روانی و اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد.
کیمیایی ( ،)1390در مقالهای به ارائۀ شیوههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
پرداخته است که یافتههای پژوهش خود را اینچنین گزارش میکند " :اجرای برنامههای
توانمندسازی همان گونه در سایر کشورها نتایج مثبتی به همراه داشته است ،اجرای آن در
مورد زنان سرپرست خانوار ،نهتنها به اشتغال و افزایش سطح درآمد و آموزشی شغلی از
وابستگی آنها به سازمانهای حمایتی کاسته شده و به لحاظ اقتصادی  -اجتماعی خود را
همچون سایر افراد جامعه میبیند .عالوه بر این ،اجرای طرح توانمندسازی روانی سبب شده
است تا زنان سرپرست خانوار در حوزههای مختلف روانشناختی ،همچون :خودکارآمدی،
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خود  -ارزشمندی و عزتنفس ،کنترل بر زندگی ،قدرت تصمیمگیری و حل مسئله و
افزایش سازگاری توانمند شوند که خود سرمایهای پایانناپذیر است" .نتایج اجرای برنامۀ
توانمندسازی نهتنها به اشتغال ،افزایش سطح درآمد و کاهش وابستگی زنان سرپرست خانوار
منتهی میشود بلكه توانایی آنها در حوزۀ روانشناختی را نیز به دنبال دارد.
از پژوهشهای خارجی در زمینۀ توانمندسازی زنان میتوان موارد ذیل را نام برد ،اسالم،
احمد ،چو و دنتو ،)2012( 1شتی و هانس ( ،)2015شرما و ورما ،)2008( 2دندونا،)2015( 3
دامنیک و جوتی ،)2012( 2یوسف و وانی ،)2011( 5اسریواتساوا ،)2011( 1هانتر ،جیسون و
کیز .)2013( 1این پژوهشها که در خارج از کشور انجام شدهاند ،بیانگر آن است که
توانمندسازی زنان ازجمله مفاهیم و موضوعات مشترک در بین جوامع مختلف است و در
حال حاضر در این زمینه پژوهشهایی در حال انجام است .درواقع پژوهشهای اخیر بیانگر
آن هستند که از مناسبترین روشها جهت افزایش کفایت و توانایی درونی افراد حرکت
در جهت توانمندسازی آنان است .یكی از عواملی که میتواند موجب افزایش کارآمدی و
کارآیی شخصی شود توانمندسازی از طریق آموزش است .در حقیقت این بررسیها نشان
میدهد برنامههای آموزشی با فراهم ساختن دانش و آگاهی الزم برای انجام کارها و نیز
افزایش حمایت همتایان نقش مهمی در توانا ساختن افراد دارند .آموزش بهعنوان یكی از
جلوههای توانمندسازی و نیروی محرکۀ آن بوده و دارای اهمیت زیادی است (کتس،
آلیسون و داگالس .)2000 ،8شواهد موجود در بیشتر کشورهای توسعهیافته نشانگر این نكته
است که فعالیتهای آموزشی توسعۀ اجتماعی و استراتژی توانمندسازی هم در بعد فردی و
هم در بعد اجتماعی در حال اجرا است .اگرچه برنامۀ توانمندسازی افراد و جوامع ،در قلمرو
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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حمایتهای اجتماعی است ،اما با توجه به اینکه هدف نهایی آن منجر به فقرزدایی میشود،
نیازمند طراحی و اجرای برنامههای توانمندسازی است.
از طرف دیگر وجود تعداد  18183خانوار با سرپرستی زن تحت پوشش کمیتۀ امداد
استان همدان با جمعیتی در حدود  32103نفر در سال  1392که نسبت آن طبیعتاً در کل
کشور بسیار بیشتر از این تعداد است ،بیانگر آن است که میبایست به مسائل این جمعیت
پرداخت .زنان سرپرست خانوار به دالیل مختلف ازجمله طالق با بیشترین تعداد فراوانی و
در حدود  3512خانوار ،فوت سرپرست با حدود  2311خانوار ،زندانی بودن شوهر 1018
خانوار ،مسئولیت سرپرستی خانوار را بر عهده گرفتهاند با مسائل متعددی روبرو هستند که
نیازمند پرداختن به آنها میباشند و چهبسا غفلت از آنها و یا نپرداختن به آنها آسیبهای
متعدد دیگری را متوجه آنها و جامعه سازد؛ همچنین سالنامۀ آماری کمیتۀ امداد گویای آن
است عالوه بر این تعداد افراد و خانوارهایی نیز هستند که منتظر حمایت از سوی این نهاد
هستند (سالنامۀ آماری کمیتۀ امداد امام خمینی .)1392 ،این زنان میبایست عالوه بر نقش
سرپرستی خانوار که بعضاً ناخواسته به آنها تحمیل شده است ،نقش مادری و زن خانواده را
نیز بر عهده بگیرند و اگر از عهدۀ نقشهای خود برنیایند ممكن است آسیبهای متعددی بر
خانواده وارد شود .زنان برای اینكه بتوانند به نقشها و وظایف خود عمل نمایید ناگزیر از
توانمندی هستند؛ چراکه از طریق توانمندی است که یک زن میتواند نقشهای عاطفی،
عقالنی ،اجتماعی و اقتصادی خود را ایفا نماید (گیلیانو.)2012 ،
زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) ،ازلحاظ توانایی در انجام عملكردها
در سطح پایین قرار داشته و بهشدت نیازمند توانمندسازی هستند .این افراد به علت فقر
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در تعامالت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حضور نداشته و
ازاینجهت نیازمند توجه جدی و بیشتری هستند (امید)1389 ،؛ و بدون شک ،راهكار ایجاد
قابلیت در افراد و گروههای محروم برای مشارکت فعال و آگاهانه در تأمین رفاه فردی و
اجتماعی ،توانمندسازی روانشناختی است (نیلی1388 ،؛ عباس زاده ،بوداقی و اقدسی
علمداری .)1393 ،زنان با هدایت امور ،تربیت فرزندان و ایجاد آرامش روانی در زندگی
خانوادگی در سازماندهی و مدیریت خانواده نقش محوری بر عهده دارد بهطوریکه در
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اغلب موارد پس از فقدان پدر نیز با تقبل کلیۀ وظایف خانواده بهعنوان زن سرپرست خانوار
به تثبیت و استحكام خانواده تالش مضاعفی را به عمل میآورد و انجام چنین وظایف خطیری
بدون شک نیازمند تواناییها و ظرفیتهای باالیی است و توجه ویژهای را میطلبد (نیلی،
.)1388
از همین رو از برنامههای آموزشی و تربیتی کمیتۀ امداد برنامههای مربوط به توانمندسازی
جامعۀ تحت پوشش خود است که از طریق برنامهها و خدمات پرورشی و تربیتی به دنبال
توانمندسازی این جمعیت میباشند و بخشی از این امر توسط برنامههای آموزشی
روانشناختی انجام میگیرد بهطوریکه در سال  1392برای حدود  2218زن سرپرست
خانوار برنامههای آموزشی تدارک دیده شد اما این آمار با آمار تعداد افراد تحت پوشش
فاصله زیادی دارد (حدود  32هزار نفر) (سالنامۀ آماری کمیته امداد )1392 ،که لزوم
برنامهریزی در این زمینه را میرساند .با این توضیحات ،مسئلۀ پژوهش حاضر تعیین اثربخشی
برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی بر درماندگی
آموختهشده زنان سرپرست خانوار است.

روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،این پژوهش به روش کمّی و بهصورت نیمه
آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل اجرا شد .جامعۀ آماری پژوهش،
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد استان همدان بود .نمونه ،زنان تحت پوشش
شهر همدان بودند که روش نمونهگیری در این مرحله ،نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
بود که ابتدا استان همدان از طریق شهرستانهای خود خوشهبندی گردید و هر شهرستان یک
خوشه در نظر گرفته شد که در مرحله اول شهرستان همدان بهصورت تصادفی انتخاب شد
و بار دیگر از بین مناطق  3گانۀ کمیته امداد شهر همدان یک منطقه بهصورت تصادفی انتخاب
شد و از بین زنان سرپرست خانوار آن ،افرادی که دارای مالکهای ورود به تحقیق یعنی:
زن سرپرست خانوار ،محدودۀ سنی  20الی  20سال ،تحصیالت حداقل سوم راهنمایی و
نداشتن شغل ،تعداد  30نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند و سپس در دو گروه  15نفرۀ
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آزمایش و کنترل بهصورت تصادفی جایگزین شدند .گروه آزمایش 11 ،جلسه یک و
نیمساعته برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی را بهصورت گروهی دریافت نمودند،
درحالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نكردند .پس از اتمام دورۀ آموزشی (جلسه
هجدهم) از گروه آزمایشی و گروه کنترل پسآزمون به عمل آمد .دادههای جمعآوریشده
با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیهوتحلیل آماری گرفت؛ که مكان اجرای
پژوهش کمیته امداد منطقه  2کمیته امداد شهر همدان ،زمان اجرای آن بهمنماه سال 1395
بود.
جدول  .1شاخصهای توصیفی گروههای آزمایش و کنترل
در مؤلفههای تحصیالت ،وضعیت تأهل و سن
گروه آزمایشی
متغیرها
تحصیالت

وضعیت تأهل

سن

فراوانی

گروه کنترل
درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

سوم راهنمایی

2

%13

3

%20

دیپلم

10

%11

10

%11

باالتر از دیپلم

3

%20

2

%13

متأهل

1

%1

1

%1

مجرد

1

%1

0

%0

مطلقه

2

%21

3

%20

بیوه

9

%10

11

%13

 25-20سال

1

%1

2

%13

 30-25سال

2

%21

2

%13

 35-30سال

5

%33

5

%33

 20-35سال

5

%33

1

%20

ابزارهای پژوهش حاضر از قرار زیر است:
برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی :این برنامۀ آموزشی بخشی از رسالۀ دکتری
تخصصی در رشتۀ مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی با موضوع تدوین برنامۀ آموزشی
توانمندسازی روانشناختی (مبتنی بر نظریۀ آدلر) و تعیین اثربخشی آن بر بهبود توانمندی
روانی و کاهش درماندگی آموختهشدۀ زنان سرپرست خانوار کمیتۀ امداد است؛ که پس از

اثربخشی برنامة آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریة 15 ...

تحلیل محتوای مضمونی نظریۀ روانشناسی فردی ،بر مبنای مؤلفههای توانمندی روانی
تدوین گردیده است و محتوای مرتبط و استخراجشده بهصورت برنامۀ آموزشی تدوین
گردیده و به تأیید اساتید راهنما و مشاور پایاننامه رسیده است .این برنامۀ آموزشی بر اساس
یافتههای مربوطه ،در قالب  18جلسۀ آموزشی 90 ،دقیقهای و از ساعت  9/30الی  11صبح و
در زمستان  ،1395در کمیتۀ امداد منطقه  2همدان برای گروه آزمایشی پژوهش اجرا گردید؛
که جلسات آن هفتهای سه بار تشكیل میشد و در جدول  2خالصهای از برنامۀ آموزشی
توانمندسازی روانشناختی تدوینشده ارائه گردیده است.
پرسشنامۀ درماندگی آموختهشده ( :)LHSاین مقیاس توسط کوینلس و نلسون 1در سال
 1988طراحی شد که شامل  20گویه 2 ،گزینهای بر مبنای طیف لیكرت است و نمرهگذاری
آن برای طیف کامالً مخالف 1 ،و کامالً موافق  2است .کوینلس و نلسون اعتبار این پرسشنامه
را  0/19و پایایی و آلفای کرونباخ آن را  0/81گزارش کردهاند .با ارزیابی نسخۀ اصلی
 LHSبا دیگر مقیاسهای موجود همچون مقیاس افسردگی بک ضریب همبستگی این
مقیاس  0/25و با مقیاس عزتنفس اسمیت  0/12و پایایی آن  0/85گزارش شد .از طریق
چرخش واریماکس و تحلیل اکتشافی  5فاکتور اصلی برای این مقیاس مشخص کردند که
شامل عوامل درونی -بیرونی 1 ،عامل ثبات  -بیثبات 5 ،عامل کلی – خاص 1 ،عامل توانایی
کنترل – ناتوانی در کنترل و نهایتاً  1فاکتور شرایط گزینش شخصی در موقعیتهای که فرد
عمداً در آن شرکت میکند ،است .آلفای کرونباخ این مقیاس در تحقیق اسمال هیر (،)2011
 0/92و در تحقیق کوتیبا 0/90 2به دست آمد (میرنسب و قره آغاجی .)1392،در ایران نیز در
پژوهش میرنسب و قره آغاجی ( )1392برای تعیین روایی سازه مقیاس از تحلیل عاملی به
روش مؤلفههای اصلی استفاده شد که در تحلیل دادههای پرسشنامه ،مقدار ضریب
(KMOشاخص کفایت نمونهگیری)  0/85و مقدار آزمون بارتلت (شاخص کفایت ماتریس
همبستگی)  3231/30محاسبه شد که در سطح  P<0/001معنادار بود .همچنین برای پایایی

1. Quinless &Nelson
2. Qutaiba
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مقیاس نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان آلفا در این مقیاس برابر 0/93
بود.
جدول  .2خالصۀ برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ آدلر
هدف

جلسات

تكالیف

محتوا
معرفی اعضـــا ،بیان اهداف ،بیان ســـاختار

آشنایی با یكدیگر ،اهداف،
جلسۀ اول

سـاختار ،قوانین ،حقوق ،آشنایی
با رویكرد توانمندسازی

جلســـات ،زمان ،مدت ،وظایف ،تكالیف،
رازداری ،حقوق ،تعـامـل و مشـــارکت در
مـبــاحــث ،بـیــان قوانین گروه ،شـــنیــدن
دغـدغـههـای احتمالی ،پاســـخ به ابهامات،

مطــالعــه بروشـــور خالصـــه
جلســــه ،تنظیم برنــامــه هــای
روزانه برای جلسات

دریافت بازخوردهای اعضای گروه
آشـنایی با احسـاس معناداری در
جلسۀ دوم

زنــدگی ،شـــنــاخــت جــایگــاه
معناداری ،معناداری و هدفمندی
در زندگی
آشــنایی با تعیین معنا در زندگی

جلسۀسوم

و هــدف هــای خیــالی ،انتخــاب
هـــدف هـــای خـــیـــالـــی،
مسئولیتپذیری در این زمینه

تعریف احســـاس معنـاداری ،بیــان اهمیــت

نوشـــتن هـدفهای خیالی و

معنــاداری در زنــدگی ،بیــان رابطــه معنــا و

آرزوهای خود برای زندگی

هـدفمنـدی در زنـدگی ،جـایگاه هدف در

تـعـیـیـن هــدف هــایی برای

زنـدگی ،هـدفهای تخیلی و کارکردهای

زندگی

آن ،نداشتن هدف در زندگی
تعیین معنــا در زنــدگی ،تعیین هــدف هــای

یادداشـــت برخی از اهداف

تـخـیـلی ،انتخــاب هــدف هــای زنــدگی،

آینــده  -از طریق تخیــل و

مســـئولیـت پـذیری در هدف های زندگی،

خیــال کردن هــدفهــایی را

افراد و معنـاهـای متفاوت ،رفتار و هدف و

کـه می توانیـد به آن دســـت

معنا

پیدا کنید را بنویسید

تعریف من خالق ،تعریف انتخاب ،تعریف
آشنایی با من خالقه و تعیین معنا،

عالقـۀ اجتماعی ،بیان نحوۀ هدفگذاری و

نـوشـــتن برخی از اهــدافی

جلسۀ

آشـــنـایی بـا عالقــه اجتمــاعی و

تعیین معنـا در زنـدگی ،انتخــاب معنـا برای

گذشته  -بررسی این اهداف

چهارم

معناداری در زندگی ،جبرگرایی

زنــدگـی ،عالقــه اجتمــاعی و معنــاداری،

و دســـتیابی به آنها  -تعیین

و معناداری

جبرگرایی و معناداری در زندگی ،آشنایی

هدفهایی برای آینده

با اشتباهات در هدفگذاری
مرور مبــاحــث جلســــات قبــل ،بحــث و
جلسۀ

مرور جلســـات قبلی و یادآوری

گفتگوی گروهی ،مرور یـادگیریهـا ،بیان

مرور بروشــورهای جلســات

پنجم

مجدد مباحث و مطالب

تـجـربـیــات و خــاطـرات مرتبط بــامعنــا،

قبل در منزل

پاسخگویی به سؤالهای احتمالی
جلسۀ

آشــنایی با احســاس خودتعیین-

تعریف خودتعیینگری ،خودتعیینگری در

نوشـــتن یک صـــفحه مطلب

ششم

گری و جـایگـاه آن در زندگی،

مسائل زندگی ،اهمیت احساس خود تعیین

درباره خودتعیینگری
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هدف

محتوا

جلسات

پــیــامــدهــای آن ،انــتــخــاب و

و پیـام دهی آن ،انتخاب و خودتعیینگری،

خودتعیینگری

رد جبرگرایی در زندگی

آشـــــنــایــی بــا ارادۀ آزاد و
جلسۀ

خودتعیینگری ،آشـــنـایی با رد

هفتم

جبرگرایی در زندگی ،یادگیری
دربارۀ اختیار در زندگی
آشنایی با رابطۀ سبک زندگی و
خودتعیینگری ،آشنایی با رابطۀ

جلسۀ

تـجربیــات کودکی ،وراثــت و

هشتم

محیط و خودتعیینگری ،بررسی
رابــــطــــۀ مــــن خــــالق و
خودتعیینگری

بیان ارادۀ آزاد از منظر روانشناسی فردی،
رابطــۀ اراده آزاد و خودتعیین گری ،بیــان
رابطۀ مســـئولیتپذیری و خودتعیینگری،
عــالیــق اجــتــمــاعــی و رابــطــۀ آن بــا
خودتعیینگری

تكالیف

ایفــای نقش خودتعیین گری
در امور مختلف زندگی
بیان کارهایی که فرد با ارادۀ
خود انتخاب کرده است

تعریف ســـبک زندگی ،بیان رابطۀ ســـبک

توصــیف بخشــی از ســبک

زنــدگـی و خـودتـعـیـین گری ،تجربیــات

زنـدگی خود ،بیـان برخی از

کودکی و خودتعیینگری ،وراثت و محیط

تــفــاوت هــای رفــتــاری از

و خــودتــعــیــیــن گــری ،مــن خــالق و

والـدین ،بیـان تجـاربی که با

خودتعیینگری

من خالق میتوان ایجاد کرد

مـرور مـبــاحــث جـلســــات قـبــل ،مرور
جلسۀ نهم

مرور مباحث جلسات قبل توسط

یــادگیریهــای شـــرکــت کننــدگــان ،بیــان

اعضـــا  -بحـث گروهی دربارۀ

تجربیـات و خـاطرات مرتبط با تعیین گری

مباحث قبلی

در زنـدگی ،پـاســـخگویی بـه ســـؤالهای

مـــــرور

بـــــروشــــــــور

خودتعیینگری

احتمالی
آشــنایی با احســاس اثرگذاری و
جلسۀ دهم

جایگاه آن ،شـــناخت پیامدهای
احســـاس اثرگذاری ،آگاهی از
اثرگذاری

جلسۀ
یازدهم

جلسۀ
دوازدهم

تعریف احســــاس اثرگــذاری ،احســــاس
اثرگذاری در زندگی و محیط ،خودآگاهی
از رفتارها ،بیان پویاییهایی فرد و احســاس
اثرگــذاری ،بیــان رابطــه ارادۀ آزاد و رد
جبرگرایی

بـیــان تـجـربیــات مرتبط بــا
اثرگذاری ،بیان رویدادهایی
که با اثرگذاری در آن تغییر
ایجاد کردهاند.

آگاهی از اثرگذاری در ســـبک

بیان رابطه سبک زندگی و اثرگذاری ،بیان

پـاســـخ بـه این ســـؤال :چــه

زنــدگی ،آگــاهی از انتخــاب و

رابطۀ انتخاب و اثرگذاری ،رابطۀ اثرگذاری

تغییراتی و تأثیراتی می توانند

مسئولیت در زندگی

و مسئولیتپذیری بیان میشود.

در سبک زندگی داشته باشد

آشـــنـایی با کاربرد من خالق و

بیـان رابطـۀ من خالق و اثرگذاری ،کاربرد

عالقــۀ اجتمــاعی و تالش برای

عالقۀ اجتماعی برای اثرگذاری در زندگی،

برتری و اثرگذاری

تالش برای برتری در زندگی

مرور مباحث جلسات قبل توسط
جلسۀ

اعضـــا  -بحـث گروهی دربارۀ

سیزدهم

مباحث قبلی  -بیان نظرات اعضا
و رفع ابهامات

مباحث جلســـات دهم ،یازدهم و دوازدهم
مرور میشود ،بحث و گفتوگوی گروهی
دربارۀ مباحث ارائهشـــده ،پاســـخگویی به

 2مورد از کـارهایی را که با
خالقیـت خودتان و متفاوت
از دیـگران انجــام داده ایــد
کدماند؟
شـــرکتکنندگان با توجه به
آموزش ها در چه زمینه هایی
از زنــدگی شــــان می تواننــد
تغییراتی ایجاد نمایند.
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هدف

جلسات

تكالیف

محتوا
سؤالهای احتمالی ،بیان تجربیات مرتبط با
مباحث ارائهشده

آشـــنــایی احســــاس توانــایی و
جلسۀ

کفایت و پیامدهای آن ،آشــنایی

چهاردهم

با احســـاس حقارت و حقارت،
آشنایی با احساس درماندگی
آشـــنایی با ناامیدی در زندگی،

جلسۀ
پانزدهم

آشنایی با جرأتمندی و توانایی،
شـــناخت نگرشهای اشـــتباه در
توانـایی ،شـــنـاخت اشـــتباهات
اساسی و توانایی

تعریف احسـاس توانایی و کفایت ،بررسی

مطالعه بروشور جلسه

پیـامـدهـای احســـاس توانـایی و کفـایت،

پاســخ :در گذشــته برای چه

تعریف احســـاس حقــارت ،تعریف عقــده

کــاری احســــاس ن ـاتـوانی

حقــارت ،تعریف احســــاس درمــانــدگی

مــی کــرده ایــد؟ چــگــونــه

آموختهشده

توانستید بر آن غلبه کنید

بیان ناامیدی از منظر روانشــناســی فردی،
بیـان و تعریف جرأتمندی و توانایی ،بیان
نگرشهای اشتباه در توانایی ،بیان اشتباهات
اساسی در زندگی و رابطۀ آنها با ناتوانی
بیـان رابطـه من خالقه و احســـاس توانایی،

جلسۀ
شانزدهم

آشـــنـایی بـا کـاربرد مفاهیم من

بیــان رابطــه عالقــه اجتمــاعی و احســــاس

خالقـه ،عالقۀ اجتماعی ،انتخاب

توانــایی ،بیــان رابطــه انتخــاب و احســـاس

برای افزایش احساس توانایی

توانایی ،بیان برابری انســانها و تواناییهای
آنها

جلسۀ
هفدهم

مرور مباحث جلسات قبل ،مرور
یــادگـیری هــای اعضــــا ،بیــان
دیدگاهها ،رفع ابهامات احتمالی

مطالعۀ بروشـــور اشـــتباهات
اساسی در زندگی  -با توجه
به توضــیحات و یادگیریها،
اشتباهات اساسی خود را که
بیان نمایید
بــیــان کــارهــای کــه قــب ـالً
نمیتوانســـتیـد انجام دهید و
در حـال حـاضـــر میتوانیــد
انجام دهید.

مرور یادگیریهای اعضـــا ،مرور جلســـات
قبلی ،بحـث گروهی دربـارۀ مطـالب قبلی،

مـطــالعــه و مرور بروشـــور

بیـان تجربیــات زنـدگی مرتبط بـا مبـاحــث

خودتعیینگری

ارائهشده

گـرفـتـن پس آزمون ،توضـــیح

گرفتن پس آزمونهــا ،مســـائــل مربوط بــه

تكمیــل پرســـشـــنــامــههــای

جلسۀ

دربارۀ مسـائل رازداری ،توضیح

رازداری یــادآوری میشـــود ،پــاســـخ بــه

پژوهش (پس آزمون) ،ثبــت

هجدهم

دربـارۀ دورۀ آموزشـــی ،اختتـام

ســؤالهای احتمالی اعضــا ،توضــیح دربارۀ

تــاریـخ آزمـون پیگیری در

جلسات

جلسه پیگیری ،اختتام جلسات

تقویم

یافتههای پژوهش
آیا برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر اساس نظریۀ آدلر بر درماندگی آموختهشده
زنان سرپرست خانوار کمیتۀ امداد مؤثر است؟
برای بررسی این سؤال ،ابتدا میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط متغیرهای این سؤال
(درماندگی آموختهشده) در جدول  3ارائه شده است .در این جدول ،شاخصهای آمار

اثربخشی برنامة آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریة 16 ...

توصیفی ،میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گروه کنترل حاصل از متغیر درماندگی
آموختهشده در پیشآزمون ،پسآزمون و مرحلۀ پیگیری بیان شده است.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات درماندگی آموختهشده زنان سرپرست خانوار
در پیشآزمون و پسآزمون و مرحلۀ پیگیری
گروه
گروه آزمایش

گروه کنترل

شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

تعداد اعضا

پیشآزمون

11/5

2/31

15

پسآزمون

25/3

1/15

15

پیگیـری

22/1

1/29

15

پیشآزمون

11/1

2/33

15

پسآزمون

15/5

2/38

15

پیگیـری

11/1

2/21

15

همانطور که از جدول  ،3نمایان است میانگین عملكرد گروه آزمایش در پیشآزمون و
پسآزمون و مرحلۀ پیگیری با میانگین عملكرد گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون و
مرحلۀ پیگیری متفاوت است ،درواقع همانطور که از جدول  3مشهود است میانگین گروه
آزمایش و گروه کنترل در مرحلۀ پیشآزمون تقریباً وضعیت مشابهی است اما عملكرد گروه
آزمایش و گروه کنترل در متغیر درماندگی آموختهشده متفاوت شده و این تفاوت در بین
نمرات میانگین در مرحلۀ پیشآزمون و مرحلۀ پیگیری نیز مشهود است ،اما این تفاوت به
معنای اثربخش بودن برنامه نیست بلكه برای تعیین اینكه آیا این تفاوتها معنادار است
میبایستی از آزمونهای آماری استفاده کرد که برای این امر تحلیل کوواریانس تک متغیری
استفاده شده است و در ذیل گزارش آن ارائه شده است.
جهت بررسی سؤال پژوهش حاضر ،مبنی بر اینكه ،آیا برنامۀ آموزشی توانمندسازی
روانشناختی بر اساس نظریۀ آدلر در کاهش میزان درماندگی آموختهشده زنان سرپرست
خانوار کمیتۀ امداد مؤثر است؟ و بررسی معناداری تفاوتهای مشاهدهشده در متغیر
درماندگی آموختهشده زنان سرپرست خانوار از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد.
از طرفی نیز با توجه به اینكه استفاده از تحلیل کوواریانس پیششرطهایی دارد که عبارتاند
از :همسانی واریانسهای گروهها و نیز نرمال بودن توزیع نمرات متغیر وابسته .ازاینجهت
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ابتدا میبایست شرایط استفاده از آن را بررسی نمود تا امكان استفاده از آن فراهم شود .در
این سؤال ،جهت بررسی همسانی واریانسها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج در جدول
 2ارائه شده است و برای تعیین نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .4نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانسها در متغیر درماندگی آموختهشده
متغیر

F

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح معناداری

درماندگی آموختهشده

0/32

1

28

0/31

با توجه به یافتههای ارائهشده در جدول  2شرط تساوی واریانسها در متغیر درماندگی
آموختهشده برقرار است چراکه  Fدر سطح ( )P<0/05معنادار است و طبق آزمون لوین اگر
چنانچه  Fدر سطح باالتر  0/05معنادار باشد ،یكی از مفروضههای آزمونهای پارامتریک
که همان همسانی واریانسها برای متغیر وابسته است ،برقرار است ،این به معنای آن است که
یكی از پیشفرضهای استفاده از تحلیل کوواریانس جهت تحلیل یافتهها وجود دارد .در
گام بعد میبایست پیشفرض دیگر استفاده از این روش آماری را بررسی کرد که یافتههای
مربوط به آن در ذیل ارائه شده است.
جدول  .5آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمان بودن متغیرهای وابسته (درماندگی
آموختهشده)
متغیرها
درماندگی آموختهشده

مرحله

مقدار ()Z

سطح معناداری

پیشآزمون

0/39

0/89

پسآزمون

0/22

0/81

پیگیـری

0/21

0/81

یافتههای مربوط به آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن متغیر
درماندگی آموختهشده در جدول  5ارائه شده است که نتایج این تحلیل ،بیانگر آن است که
توزیع نمرات این متغیر بهصورت نرمال است ( .)P<0/05از همین رو ،مفروضۀ دیگر جهت
استفاده از آزمون کوواریانس که از آزمونهای پارامتریک است برقرار شده است پس
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بنابراین جهت تحلیل یافتهها ،میتوان از آن استفاده کرد .نتایج این تحلیل در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به متغیر درماندگی آموختهشده در زنان سرپرست خانوار
منبع تغییرات

F

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

103/12

1

103/12

2/31

گـروه

1223/39

1

1223/39

32/50

واریانس خطا

1182/23

21

23/19

مجموع

2232/22

29

پیشآزمون

توان آماری

سطح

میزان

معناداری

تأثیر

0/12

0/02

0/19

0/001

0/22

0/85

با توجه به رعایت پیشفرضهای تحلیل کوواریانس ،جهت تحلیل یافتههای مربوط به
سؤال سوم ،از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده گردید و یافتههای حاصل از تحلیل
کوواریانس در جدول  1نشان میدهد تأثیر پیشآزمون بر نمرات پسآزمون توانمندی روانی
معنادار نیست ( ،)P>0/12اما  Fمشاهدهشده برای گروه و با درجۀ آزادی ( 21و  )1از F

بحرانی برای این درجۀ آزادی باالتر است [ ]F)21،1(=32/50 ،p>0/001چراکه در سطح
 0/001معنادار است ،بهعبارتدیگر با توجه به این تحلیل ،میانگین نمرات پسآزمون گروه
آزمایش پس از برداشتن اثرات پیشآزمون بهطور معناداری بیشتر از گروه کنترل است.
یافتههای بهدستآمده ازنظر آماری نیز معنادار هستند یعنی مقدار  Fمشاهدهشده ناشی از
تصادف یا خطا نیست ،بنابراین با  99درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت این تفاوت و تغییر
متأثر از برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر نظریۀ روانشناسی فردی است
پس بنابراین می توان نتیجه گرفت که برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر اساس
نظریۀ آدلر بر کاهش درماندگی آموختهشده زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد.
همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید در پژوهشهای مداخلهای ،میبایست عالوه بر
ارزیابی اثربخشی یک مداخله ،میزان پایداری تأثیرات آن مداخله را نیز ارزیابی نمود از همین
جهت و با توجه به اثربخش بودن برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی در کاهش
درماندگی آموختهشده ،در این بخش به این سؤال پاسخ داده شده است که :میزان ماندگاری
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اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر اساس نظریۀ آدلر در میزان درماندگی
آموختهشدۀ زنان سرپرست خانوار کمیتۀ امداد چگونه است؟
جدول  .7نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس جهت ارزیابی میزان ماندگاری اثر برنامۀ آموزشی
در درماندگی آموختهشده
مجموع

درجه

میانگین

مجذوها

آزادی

مجذوها

پیشآزمون

103/12

1

103/12

2/31

آزمون پیگیری

1283/11

1

1283/11

33/22

واریانس خطا

1205/01

21

22/13

مجموع

2192/29

29

منبع تغییرها

F

سطح

میزان

توان

معناداری

تأثیر

آماری

0/12

0/02

0/19

0/001

0/23

0/85

از جدول  1مشاهده میشود که تأثیر پیشآزمون بر نمرات پسآزمون معنیدار
( )P>0/12نیست ،اما واریانس آزمون پیگیری برای متغیر درماندگی آموختهشده در سطح
 P>0/001معنادار است .بهعبارتدیگر برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر
نظریۀ روانشناسی فرد در کاهش درماندگی آموختهشدۀ زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و
تفاوت بین نمرات پیشآزمون و آزمون پیگیری ناشی از خطا یا تصادف نبوده است بلكه از
تأثیر برنامۀ آموزشی بوده است و اندازۀ اثر برنامۀ آموزشی نیز  0/23بوده و توان آماری نیز
به  1نزدیک است که بیانگر توان آزمون باال است.
یعنی آموزش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به میزان  %23درصد بر کاهش
درماندگی آموختهشدۀ آنها تأثیر داشته است .همچنین یافتهها نشان میدهد که پیشآزمون
بر نتایج پسآزمون تأثیر معنادار  %2درصد) داشته است که در این پژوهش کنترل شده است.
توان آماری نیز  0/85به دست آمده است و میتوان نتیجه گرفت که در صورت تكرار تحقیق
امكان تأیید فرض صفر بهاشتباه ،پایین است بهعبارتدیگر دقت آزمون در کشف تفاوتها
باال است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای
نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموختهشدۀ زنان سرپرست خانوار انجام گرفته
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است .تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مؤید تأثیر
مثبت و معنادار برنامه آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی
در کاهش درماندگی آموختهشدۀ زنان سرپرست خانوار شهر همدان بود و بر اساس یافتههای
ارائه شده در جدول شماره  1درماندگی آموختهشده زنان سرپرست خانوار بهصورت
معناداری کاهش یافته و این اثر در زمان پیگیری (مطابق با یافتههای ارائه شده در جدول
شماره  )1نیز تداوم داشته است.
یافتههای این پژوهش در این بخش ،با نتایج پژوهشهای داخلی ازجمله ،قلی پور 1و
همكاران ( ،)2009واحدیان عظیمی ،الحانی ،احمدی و کاظم نژاد ( )1388کارگر نجفی،
برهانی ،درتاج رابری و سبزواری ( )1391صلحی ،عباسی ،هزاوهای و روشنایی ( )1393و
پژوهشهای خارجی (وایتلی ،کلی و کمپوس ،)2011 ،2دامنیک و جوتی ( ،)2012یوسف
و وانی ( )2011هماهنگی دارد.
در تبیین این یافته ،میتوان گفت که ازنظر سلیگمن ( )1915درماندگی شامل نقص در
فرآیندهای شناختی ،انگیزشی و هیجانی است .ازنظر شناختی ،شخص درمانده اعتقاد دارد
که رویدادها غیرقابلکنترل هستند و با گذشت زمان ،قرار گرفتن در معرض محیطهای
غیرقابلکنترل ،انتظاری را پرورش میدهد که بهموجب آن ،افراد باور میکنند که پیامدها
کالً از اعمال آنها مستقل هستند (ریو ،2009 ،ترجمۀ سید محمدی .)1389 ،بر اساس
رویكرد روانشناسی فردی ،میتوان از طریق آموزش و برمالکردن اشتباهات اساسی و
فرضهای غلط و باورهای محدودکنندۀ خود که منجر به رفتارهای مبتنی بر شكست میشود
را شناسایی کرد و با بازآموزی به سمت جنبۀ مفید زندگی حرکت کرد (کری)2009 ،؛
درواقع این کار از طریق باالبردن خودآگاهی و آگاهی فردی از توانایی و انتخابهای
زندگی و همچنین با به چالش کشیدن و اصالح فرضهای اساسی خواهد بود و افراد از این
طریق میتوانند به خود ،دیگران و زندگی بهصورت تازهای بنگرند و بپذیرند که "نیروی
1. Gholipo ur
2. Whitley, Kelley & Campos
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برانگیزنده" در درون آنهاست و میتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند (شفیعآبادی و
ناصری .)1391 ،درواقع توانمندسازی روانشناختی با رویكرد روانشناسی فردی ،با تغییر در
باورها ،افكار و طرز تلقیهای افراد نسبت به خود ،زندگی و جهان شروع میشود .به این
معنی که افراد به این باور میرسند که توانایی و کفایت الزم برای انجام وظایف را بهطور
موفقیتآمیز داشته و احساس میکنند که آزادی عمل و استقالل در انجام فعالیتها را دارند،
توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج را دارند و احساس میکنند که اهداف معنیدار و
ارزشمندی را دنبال میکنند و باور دارند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار میشود (قربانی
زاده.)1385 ،
بعد دیگر درماندگی آموختهشده ،بعد انگیزشی آن است ،در حقیقت درماندگی ازنظر
انگیزشی ،به مشكل در شروع داوطلبانه پاسخها گفته میشود .جنبۀ انگیزشی درماندگی به
کاهش عواطف مثبت و افزایش عواطف منفی در افراد درمانده اشاره دارد که منجر به
افسردگی و کاهش عزتنفس میشود (ریو ،2009 ،ترجمۀ سید محمدی .)1389 ،در
رویكرد روانشناسی فردی آدلر تالش برای برتریجویی در هر پدیدۀ روانی امری آشكار
است .وی این پدیده را موازی با رشد جسمی دانسته و از آن بهعنوان یک ضرورت کامالً
ذاتی در زندگی یاد میکند .به نظر وی این مفهوم همتراز با مفهوم کمال است و کمال
عبارت است از نوعی چیرگی ،تكاپویی رو به باال ،یک افزایش و یک انگیزش از پایین به
باال یا نیروی محرکهای از کاهش بهسوی افزایش است (شولتز و شولتز .)2009 ،در حقیقت
آدلر از طریق مطرح کردن مفاهیم من خالق ،عالقه اجتماعی ،هدفهای تخیلی ،سبک
زندگی و تشویق ،میکوشد تا در افراد انگیزش درونی ایجاد کند و آنها را نسبت نقش و
مسئولیت خودشان آگاه نماید و به توانمندی برساند (تریپانی سیمونز ،بوکلی ،مینی والن و
راش ویلسون2015 ،؛ اسوینی2009 ،؛ جول ونگ)2015 ،؛ که این امر در رویكرد
روانشناسی فردی با دادن حق انتخاب سبک زندگی ،ارادۀ آزاد در انجام امور ،رد جبرگرایی
تاریخی در زندگی ،مسئول بودن برای انتخابهای زندگی است .چراکه در این رویكرد،
تشویق اعضا به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیمهایی که بر فعالیتهای آنان تأثیرگذار است
بخشی از فعالیت مشاور است و از این طریق فرصتهایی فراهم میشود که مراجعان ایدههای
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خود را ارائه و اجرا کنند .درواقع برای تواناسازی ،افراد را تشویق میکنند تا نقش فعالتری
در کار و زندگی خود ایفا نمایند و تا آنجا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت خود را به
عهده گیرند و بدون مراجعه به مسئوالن باالتر بتوانند تصمیماتی کلیدی اتخاذ نمایند
(عبدالهی و نوه ابراهیم.)1385 ،
بعد دیگر درماندگی ،بعد هیجانی آن است .درماندگی ازنظر هیجانی ،به احساسات و
عواطفی اشاره دارد که افراد درمانده در هنگام روبرو شدن با وقایع تجربه میکنند
(سایدریدیس .)2001 ،وقتی افراد میترسند ،شدیداً تالش میکنند تا بر آن غلبه کنند ،یا
مقابله نمایند ،یا بگریزند یا هر کار دیگری را که برای مقابله کردن ثمربخش الزم است،
انجام دهند ،اما وقتی فرد متقاعد میشود که برای گریختن از واقعۀ ناگوار کاری نمیتوان
کرد ،انتظاری را پرورش میدهد که هیجانهای انرژیبخش را کاهش میدهد و هیجانهای
تحلیل برندۀ انرژی (مثل بیحالی ،بیتفاوتی و افسردگی) را افزایش میدهد (ریو،2009 ،
ترجمۀ سید محمدی .)1389 ،باوجوداین ازنظر روانشناسی فردی من خالق نقش مخمری
را دارد که بر روی حقایق دنیا عمل میکند و آنها را تغیر شكل میدهد بهصورت شخصیتی
پویا ،واحد ،منحصربهفرد و بینظیر درمیآورد .من خالق ،محرک واقعی و انگیزۀ اصلی
کلیۀ فعالیتهای انسان است و وحدت و ثبات آن ازنظر رشد شخصیت اهمیت بسزایی دارد؛
به زندگی معنی میبخشد و هدف و وسیلۀ رسیدن به هدف را ابداع میکند .همچنین وی از
عالقه اجتماعی جهت یادآوری مسئولیتهای اجتماعی و همكاری با اجتماع و رهایی از انزوا
استفاده میکند؛ آدلر سعی میکند تا افراد بر مبنای من خالق و عالقۀ اجتماعی شیوۀ خاص
زندگی خود را پیریزی کنند؛ و از طریق هدفهای تخیلی بهسوی یک هدف خودگزیده
حرکت کنند و سبک زندگی بامعنا برای خود بیافرینند (شولتز و شولتز2009 ،؛ شفیعآبادی
و ناصری.)1391 ،
نظریۀ روانشناسی فردی آدلر رویكردی است که در جهت کمک به افراد برای خود
انگیزشی ،خودتعیینگری ،خود علیتی و احساس کنترل به افراد به کار گرفته میشود و از
طریق توانمندسازی روانشناختی که دارای  2بُعد ،معناداری ،کفایت ،خودتعیینگری،
اثرگذاری است میتوان بر متغیر درماندگی آموختهشده تأثیر گذارد چراکه در احساس
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معناداری ،افراد احساس میکنند که اهداف مهم و با ارزشی را دنبال میکنند و در مسیری
قرار گرفتهاند که زمان و انرژی آنها ارزشمند است و مأموریتی دارند تا هدف مهمی را
دنبال کنند .در احساس توانایی و کفایت ،فرد تواناییهایش را باور دارد؛ و باور دارد که
قابلیتها و تواناییهای الزم برای انجام موفقیتآمیز مسئولیتها و وظایف را دارد .احساس
کفایت ،دربرگیرندۀ این حس است که فرد کاری را به بهترین صورت و با کیفیت باال انجام
میدهد و ابعاد سازندۀ حس کفایت عبارتاند از :آگاهی ،تشخیص مهارتها ،چالش با
موقعیتها ،بازخورد مثبت .احساس خودتعیینگری نیز به آزادی عمل و استقالل افراد در
تعیین فعالیتهای الزم برای انجام وظایف اشاره میکند .بهعبارتدیگر احساس
خودتعیینگری به معنی احساس انتخاب در آغاز فعالیتها ،تداوم و نظم بخشیدن به فعالیتها
اشاره میکند .احساس خودتعیینگری ،احساس قادر بودن ،احساس آزادی در انتخاب است؛
و احساس اثرگذاری ،بیانگر آن است که فرد میتواند بر نتایج و پیامدهای راهبردی،
اجتماعی و عملیاتی زندگی خود اثر بگذارد .فرد باور دارد که میتواند با تحت تأثیر قرار
دادن محیطی که در آن کار میکند در نتایجی که تولید میشوند ،تغییر ایجاد کند (توماس،
.)2009
پس بنابراین میتوان بیان کرد که برنامۀ آمــوزشی توانمندسازی روانشناختی زنان
سرپرست خانوار کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) ،با بهکارگیری سیــستماتیک دانشها،
مهارتها ،نگــرشهــا و ارزش هــا موجب رشــد و شــكوفایی زنان در ایفای نقش خـود
بهعنوان عـضو خـانواده میانجامـد و آنها را از درماندگی آموختهشدهشان میرهاند و در
جهت تسلط و کنترل شخصی بر زندگی شخصی و خانوادگی سوق میدهد.
در پایان الزم به ذکر است که این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بود .ازآنجاییکه
این پژوهش ازلحاظ محدودۀ جغرافیایی ،در محدودۀ استان همدان اجرا گردید و نمونۀ
آماری آن را زنان سرپرست خانوار ،دارای محدوده سنی  20-20سال ،تحصیالت حداقل
سوم راهنمایی و بدون شغل کمیتۀ امداد شهر همدان تشكیل میدادند و سایر زنان تحت
پوشش این سازمان را شامل نمیشد و در تعمیمیافتهها به سایر زنان تحت پوشش کمیتۀ امداد
و همچنین زنان سرپرست خانوار در سایر استانها دارای میبایست احتیاط نمود .از همین رو
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پیشنهاد میشود اثربخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی برای سایر زنان تحت
پوشش کمیتۀ امداد و نیز در سایر استانهای کشور نیز موردبررسی و پژوهش قرار گرفته و
یافتههای آنها گزارش شود .همچنین پیشنهاد میشود که این پژوهش برای زنان سرپرست
خانوار سایر سازمانها و نهادها همچون سازمان بهزیستی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر
مؤسسات خیریه نیز انجام گیرد و یافتههای آنها گزارش شود.

تشکر و قدردانی
از زنان سرپرست خانوار کمیتۀ امداد همدان بهپاس زحمات و همچنین مسئولین کمیتۀ امداد
استان و شهر همدان بهپاس حمایتهای مادی و معنوی کمال تشكر را داریم.
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