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 چکیده

بهبود  اضطراب و در کاهش شناختیروان آموزش توانمندسازياثربخشی  منظوربه حاضر پژوهش

شهرستان  در داراي همسر معتاد زنان آماريجامعه همسر معتاد انجام شد. داراي  زنان کارکردهاي اجرایی در

و  آزمایش يهاگروهدر دسترس انتخاب و در  گیرينمونهبه روش  همسر معتادزن داراي  02 بودند.زنجان 

و یک  با گروه کنترل آزمونپسو  آزمونپیشبا طرح  آزمایشینیمه پژوهش  روش کنترل جایگزین شدند.

 يهانامهپرسش وسیلهبه کنندگانشرکتهمه  اضطراب و کارکردهاي اجراییسطح اولیه بود.  هفته 6پیگیري 

 تیشناخروان آموزش توانمندسازي شدند. گیرياندازهکارکردهاي اجرایی برکلی آزمون  اضطراب بک و

مه ه اجرایی اضطراب و کارکردهاياجرا شد. دوباره در  آزمایشدر گروه  کنندگانشرکتجلسه براي  8در 

 وواریانسکها با استفاده از تحلیل شدند. داده گیرياندازهو پیگیري  آزمونپسدر مرحله  کنندگانشرکت

معناداري  طوربه کنندگان در برنامه توانمندسازينتایج نشان داد که اضطراب شرکت تحلیل شدند. چندمتغیري

االتر بود بآنان  (مسئلهو حل  دهیسازمان، ریزيبرنامه) کارکردهاي اجرایی از گروه کنترل بود اما ترنییپا

(20/2P<)کند کهشواهدي را پیشنهاد می . همچنین اثر مداخالت در مرحله پیگیري مشاهده شد. نتایج 

 آموزشی مناسبی براي کاهش اضطراب و ارتقاء -یک روش روانی شناختیروان آموزش توانمندسازي

 .است کارکردهاي اجرایی

کارکردهای  معتاد، اضطراب، همسردارای  زنان ،شناختیروان توانمندسازی :لیدیواژگان ک

 اجرایی
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 مقدمه

ایرانی درگیر آن هستند، اعتیاد است که  يهاخانوادهیکی از معضالتی که امروزه برخی از 

هایی که پس از شود. در چنین خانوادهآور خانواده به آن مبتال میمرد خانواده و نان معموالً

ادي هاي خانواده در ابعاد اجتماعی، اقتصمسئولیتگیرد، بیشتر دتی شوهر در حاشیه قرار میم

افزایش چشمگیري در  توسعهدرحالدر کشورهاي گیرد. و فرزندان بر عهده زن قرار می

(. 6202، 0سرپرست خانوار گزارش شده است )شاتز، مدهاوان و ویلیامز زنانتعداد 

هایی هستند که به دالیل مختلفی مانند طالق، اعتیاد ، خانواده6زنهاي با سرپرستی خانواده

درآمد خانوار سهمی ندارد.  نیتأمسرپرست در  عنوانبه شوهر، مردشوهر، مهاجرت، فوت 

ی، دار تأمین معاش مالسرپرست خانوار، زنانی هستند که عهده زنانمددکاري اجتماعی  ازنظر

هاي اخیر باعث ایجاد تغییرات در دههاین (. 6202، 0نگ)واری هستندمعنوي اجتماعی خانواده 

شده است  نانزتغییر در ساختار خانواده و پذیرش مسئولیت بیشتر براي اداره زندگی توسط 

این  در. (6206، 2کوینه) استکه در این صورت خانواده نیازمند آموزش و سازگاري مجدد 

داد زنانی که همسرشان ( نشان می0086فر، طالبی و طباطبایی )زمینه نتایج پژوهش محمدي

سالمت ر د معموالًهاي خانواده را بر عهده گیرند، و مجبور هستند تمام مسئولیت هستندمعتاد 

شوند. میمشکالتی اضطراب و عملکرد روزانه زندگی دچار  ویژهبهروانی و اجتماعی 

سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که  زنان( در پژوهشی بر روي 0066) جعفري شیرازي

به علت داشتن شرایط خاصی در زندگی، عدم دریافت بازخوردهاي مثبت  زناناین دسته از 

کارآمد نسبت به خود و همچنین عدم توانایی براي درگیر  ادراکاز طرف دیگران و نداشتن 

رایط ش گذراندنضعیفی دارند و بیشتر به  خودکارآمدي معموالًهاي خود، ديساختن توانمن

ي جدید براي هاگیريریزي و تصمیمبرنامه درصددکنند و کمتر شان تکیه میفعلی زندگی

( نشان داد که بنا به 6202) 2همچنین نتایج پژوهش اسچالتیس. آیندبرمیزندگی خود 

                                                           

1. Shatz, Medhavan & Williams 

2. female headed households 

3. Waring 

4. Coyne 

5. Schultheiss 
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نطقی ریزي مآنان در برنامه معموالًسرپرست خانوار  زنانمشکالت عدیده شناختی و عاطفی 

 هاي خود با خودبازداري شدیدي مواجه هستند.توانایی کارگیريبهو اساسی براي اشتغال و 

 نداشته آگاهی خویش مثبت و منفی هیجانات از است ممکن معتاد همسر داراي زنان

کنند.  استفاده خود هیجانات از یخوببه توانندنمی پراسترس زندگی هايموقعیت در و باشند

 ارزیابی منفی صورتبه را خود اجتماعی، هايموقعیت در که دنشومی باعث آنان مشکالت

کنند )اصغري، قاسمی جوینه، حسینی صدیق،  درگیر اجتماعی هايموقعیت در کمتر و کنند

 شمگیري باچ به لحاظ شناختی و عاطفی تفاوت معتادان خانوادههمچنین  (.0062جامعی، 

با  معتاد پدر روابط زوجین، روابط زناشویی بین که ايگونهبه ها دارند.سایر خانواده

 کارکرد نظیر خانواده مختلف کارکردهاي نیز و خانواده اجتماعی روابط فرزندان،

 (.0060سازد )نوري، می و ابعاد سالمت روانی خانواده را مختل اقتصادي، آموزشی

در الگوي  .است بحثقابلده بر پایه الگوهاي کارکردي خانواده نیز تغییر ساختار خانوا

( که مبتنی بر رویکرد 6222، 6کارلسون، اسپري و لویس ، به نقل از0622) 0مک مستر

به کند، شش جنها را توصیف میاي زوجسیستمی است و ساختار، سازمان و الگوهاي مراوده

 هايپاسخها، ؛ حل مشکل، ارتباط، نقشدهدیمقرار  موردتوجهاز کارکردهاي خانواده را 

در پژوهشی به این نتیجه رسید ( 6202) 0فارل-گاربهعاطفی، درگیري عاطفی و کنترل رفتار. 

واده کند و بیشتر کارکردهاي خانهاي با سرپرستی زن این ساختار تغییر میکه در خانواده

 و عدم معتادان خانوادگی ساختار بودن پرتنش و زاآسیب به دلیل. شوندیمتضعیف 

 خانواده دچار مشکل و انتظارات اعضاي و هاخانواده، نقش منسجم نظام گیريشکل

 ایفاي و کارکردها انجام در و همسر سرپرست عنوانبه خانواده پدر و شده ناهمگونی

 زنان، معتادداراي مرد هاي گردد و چون در خانوادههاي خود در خانواده ناتوان میمسئولیت

هاي کارکرد معموالً، شوندیمسرپرست خانوار، بیشتر دچار اضطراب و استرس  عنوانبه

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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روي  بر( 6200کیشور، الکشمی و باندیت )نتایج پژوهش (. 0082شوند )آقابخشی، مختل می

؛ شناختیرواندچار اختالالت  زنان این دسته از معموالًکه  شان دادنداراي همسر معتاد  زنان

( معتقدند 6202. همچنین چیسمن، فرگوسن و کوهن )هستندافسردگی، اضطراب و استرس 

ل روانی مانند اختال يهابیآسسرپرست خانوار، منجر به  زنانکه مشکالت عاطفی روانی 

. در همین راستا نتایج پژوهش مییر و دشویم افسردگی استري پس از سانحه، اضطراب و

قر، با ف زناناز این  ياعمدهسرپرست خانوار نشان داد که گروه  زنان( بر روي 6202سالیوان )

ارآمدي ک کهطوريبه هستنددر زمینه اداره امور اقتصادي خانواده مواجه  قدرتیبیناتوانی و 

و اضطراب و ابتال به افسردگی و سایر را مختل کرده و زمینه نگرانی  هاآنو سالمت روانی 

در  0. در دهه اخیر توجه زیادي به نقش کارکردهاي اجراییسازدیماختالالت را فراهم 

( نشان دادند که گسترش و 0082زندگی افراد خاص شده است. نتایج پژوهش علیزاده )

و  ندابییمدر طول دوره کودکی تحول  هايتوانمندتحول کارکردهاي اجرایی همانند سایر 

. کارکردهاي اجرایی اصطالحی است کلی که همه شوندیمبعدي تکمیل  يهادورهدر 

مدار دشوار و جدید را  -فرآیندهاي شناختی پیچیده و ضروري براي انجام تکالیف هدف

عال، ، حافظه فدهیسازمانریزي، این کارکردها را به شکل برنامه ترینمهم .گیردبرمیدر 

ي بندازداري پاسخ، آغازگري تکلیف و مقاومت مبنی بر هدف دستهمدیریت زمان، ب

 ( نشان داد که بد6206) 6کنند. در همین راستا نتایج پژوهش آندرسون، ووت و کاستیلومی

کی تحولی دوران کودکی ارتباط بسیار نزدی هاياختاللکارکردهاي اجرایی با  رشد یافتگی

قرار  رتأثیعاد گوناگونی زندگی فرد را تحت در شرایط خاصی اب سالیبزرگدارند و در 

 .دهدیم

کارکردهاي اجرایی و  ترینمهم عنوانبه مسئله و حل دهیسازمانریزي، برنامه توانایی

روزمره زندگی و چه به  هايفعالیتدر انجام  هاآنعالی مغز چه به لحاظ نقش  هايفعالیت

 موردتوجها براي رسیدن به هدف کارکرده در هماهنگ ساختن دیگر هاآنلحاظ نقش 

                                                           

1. executive functions 

2. Anderson & castiello 
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( این 6202) 6و لورینگ ، هویسون(. لزاک6222، 0پژوهشگران مختلف بوده است )شالیس

ام براي انج موردنیازمراحل و عناصر  دهیسازمانتوانایی شناسایی و  عنوانبهکارکردها را 

و  یهاي شناختی، عاطفکنند. در پی آسیبیک قصد یا رسیدن به یک هدف تعریف می

زندگی مانند اعتیاد در خانواده، فوت یکی از  زاياسترسدر اثر حوادث  معموالًرفتاري که 

ر افراد شوند و د، این کارکردها تضعیف میافتدمیاعضاي خانواده و طالق براي افراد اتفاق 

 هش بالیر،نتایج پژو راًیاخ. ابدییمشدیدتري گسترش  صورتبه زنان ازجملهپذیرتر آسیب

( نشان داد که بهبود کارکردهاي اجرایی، نقش اساسی در 6202) 0زو و گرین برگزال

یت دارد و تقو شناختی و عاطفی افراد پذیريانعطافاجتماعی و  يهايتوانمندگسترش 

 سطح این کارکردها را افزایش دهد. تواندیمافراد  شناختیروان يهايتوانمندسطح 

به لحاظ  زنان آن در که است ینديآفر زنان 2توانمندسازي (6206) 2طبق نظر ثانی

 توانمند خود زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی دهیسازمان برايشناختی و رفتاري 

 و مستقل انتخاب براي خود حقوق از و دهندیم افزایش را خود نفساعتمادبه شوند،می

در توانمندسازي  .کنندمی عدفا ؛شودیم هاآن جایگاه رفتن بین از به منجر که منابعی بر کنترل

انتخاب، قدرت، کنترل بر زندگی خود و منابع،  مفاهیم سرپرست خانوار، زنان ازجملهو  زنان

زندگی ر بر آنچه د تأثیرگذارعوامل  طورکلیبهو  زندگی هايمهارتگیري، توانایی تصمیم

، ديخودکارآمشود که نتیجه آن بهبود می تأکید، فردي و خانوادگی مهم هستند

 (.0062محیطی است )علیجانی،  فشارزاهايها و کارکردهاي شناختی و مقابله با اضطراب

 شناختیروان توانمندسازي براي (6228) 2شاندا اونگوري و ايمرحله سه الگوي یک

 مسئولیت و خودکارآمدي احساس شخصی، عالئق از آگاهی در آن؛ که دارد وجود زنان

 رشد و اجتماعی شرایط بهبود آن تبعبه و تماعی قدرتاج در توزیع تغییر براي شخصی

                                                           

1. Shallice 

2. Lezak, Howieson & Loring 

3. Blair, zelazo & Greenberg 

4. Sanni 

5. empowering 

6. Ongori & Shunda 
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 تأکیددر این الگو بر موارد زیر  .شودیمبیشتر مطرح  هرچه به برابري نسبت مشخص عالئق

 :شودیم

خود  خودکارآمدي، به مربوط باورهاي خصوصبه باورها: و هاارزش ها،نگرش الف(

 .هستند اثرگذار توانمندسازي فرآیند بر که کنترل، احساس و ارزشی

تجربه  یک در دیگران و فرد تجربه، این مشارکتی: در تجارب طریق از اعتباریابی ب(

 .شودمی منجر کاهش خودسرزنشی به که شوندیم سهیم

توانند افراد می متقابل، مشارکت و حمایت طریق از نقادانه: تفکر و عمل مهارت و دانش ج(

 .باشند داشته نقادانه تفکر کل،مش بیرونی و درونی هايجنبه پیرامون

 موردنیاز هايمهارتو  و دانش منابع بسیج عملی، راهبردهاي توانندمی افراد :عمل کردن د(

 .ممکن سازند برونی و درونی ساختارهاي بر تأثیر را براي

بودن،  مؤثرداراي سه بعد شایستگی، احساس  شناختیروانتوانمندسازي  طورکلیبه

نگر، )کو شودیمپرداخته  هاآنکه در هنگام آموزش به  استودن و اعتماد ب دارمعنیاحساس 

(. در ادبیات توانمندسازي دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه کالن 6226، 0رابیندرا و کانونگو

 دهدیمهاي گوناگون سازمانی را مدنظر قرار که ساختارها و سیاست ساختاري -یا اجتماعی

 انگیزش از شکل خاصی یک عنوانبه توانمندسازيکه به  تیشناخروانو دیدگاه خرد یا 

(. در این مورد نتایج پژوهش کلنی، نامداري و 6200، 6)دیویتینک شودیمدرونی توجه 

 اسیشنروانبا توجه به  هاي شخصیتی افراد نشان داد که( درباره توانمندي0066عریضی )

 شناختیروان هايبر کاستی تأکید ايجبهمثبت خود  هايویژگیمثبت، افراد با تمرکز بر 

کننده میلیون مصرف 8/0 آماربا توجه به  توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند. لذاخود می

به تغییر مسئولیت سرپرست خانواده از  معموالًکه  (0062مواد مخدر در ایران )نژادمحمد، 

الت شود و با عنایت به مشکمیمنجر  «خانوارسرپرست  زنانپدیده »مرد معتاد به زن و افزایش 

ریزي براي آینده، عالیق و گیري و برنامه، تصمیمخودکارآمدي در ابعاد زناناین عدیده 

و نگرانی در مورد  مسئلهو حل  ناکارآمداجتماعی، رشد اجتماعی، باورهاي  هايموقعیت

                                                           

1. Conger, Rabindra & Kanungo 

2. Dewettinck 
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ایجاب عوارض این پدیده بر ساختار و اعضاي خانواده، ضرورت انجام پژوهش حاضر را 

بر  شناختیروانپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توانمندسازي  روازاینکند. می

 داراي همسران معتاد انجام شد. زنانکاهش اضطراب و بهبود کارکردهاي اجرایی 

 پژوهش روش

زنان، شهر تهران بودند. این  08داراي همسران معتاد در منطقه  زنانکلیه  آماري جامعه

دور از خانواده یا در مرکز نگهداري و بازپروري معتادان  معموالًتاد بودند و مع سرانشانهم

ابتدا سطح به این صورت که  بود. در دسترس گیرينمونهروش  بودند. درمانتحت مراقبت و 

پرسشنامه اضطراب بک و  وسیلهبهداراي همسر معتاد  زناناضطراب و کارکردهاي اجرایی 

 02گذاري، گیري شدند. بعد از نمره( اندازه6200) کلیآزمون کارکردهاي اجرایی بر

ترین نمره در ( و پایین22-02آزمودنی که داراي باالترین نمره در اضطراب )نمرات 

تصادفی و مساوي در دو گروه  طوربهو  انتخاب، ( بودند22-01کارکردهاي اجرایی )نمرات 

 -آزمونمه آزمایشی و طرح پیشروش پژوهش نی شدند. جایگزین کنترل و آزمایش نفره 02

اضطراب و کارکردهاي اجرایی ابتدا سطح اولیه  آزمون با گروه کنترل بود.پس

( 0082توانمندسازي عبدالهی )آزمون(. سپس برنامه گیري شد )پیشاندازهکنندگان شرکت

اجرا  یشآزماگروه کنندگان در شرکتگروهی براي  صورتبه ساعته یک و نیم جلسه 8در 

ضطراب انشد. بعد از اتمام جلسات دوباره سطح  اي اجراکنترل هیچ برنامه گروه و براي شد

 هفته 6بعد از  ؛ وآزمون(گیري شد )پساندازهکنندگان شرکتهمه و کارکردهاي اجرایی 

کنندگان شرکتهمه سطح اضطراب و کارکردهاي اجرایی  مجدداًمرحله پیگیري 

ان کنندگبراي همه شرکت قبالًایط حضور در جلسات شر کهازآنجاییشد. گیري اندازه

کنندگان حاضر بودند و هیچ افت تا پایان دوره همه شرکت توضیح داده شد خوبیبه

 آزمودنی وجود نداشت.
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 شناختیروانجلسات توانمندسازی  خالصه .1جدول 
 تکالیف محتواي جلسه اهداف جلسه جلسه

0 

ایجاد رابطه حسنننه 

ي او آشنایی با اعض

 گروه

آشننایی اعضنا با یکدیگر و با گروه، بیان مقررات گروه،   

 گروه هايفعالیتاز  ايمقدمهارائه 

چنند ویژگی شنننناختی و عاطفی  

مطرح شند و از اعضا خواسته شد  

را در مورد خود بررسننی  هاآنتا 

 کنند.

6 
خننودآگنناهننی و   

 همدلی

 جسمانی هايویژگی بررسی تکلیف جلسه قبل، شناخت

 شناخت خود، هايو مهارت هاتوانایی ناختش بدنی، و

 ها، باورهاافکار، ارزش ضعف، شناخت و قوت نقاط

از اعضننننا خواسنننتننه شنننند تننا   

ها و باورهاي خودشننان توانمندي

 د.کنن تأملبنویسند و در مورد  را

0 
تننننننقننننننویننننننت 

 خودکارآمدي

 مديخودکارآبررسنی تکلیف جلسنه قبل، بررسننی نقش   

مراحننل تحول  ،خودکننارآمننديدر زننندگنی، تنعریف   

کننندگنان جهت   ، کمنک بنه شنننرکنت   خودکنارآمندي  

 هاي خودشانشناسایی توانمندي

از اعضنننا خواسنننته شننند تا باور  

خودشننان را نسننبت به نسننبت به   

خود و  هايمهنارت و  هنا تواننائی 

علل آن بررسنننی کنند و به نقش 

 خود بیشتر توجه کنند.

2 
تکنینک مقنابلنه بنا     

 هیجانات منفی

 مادگیو آدم انکار واقعیت ، علبررسنی تکلیف جلسه قب 

جسمانی،  هشنداردهنده  عالئم .مواجهه با شنرایط موجود 

 ،تنفس عمیقرفتاري و تمرین  و ذهنی، عناطفی، روانی 

 عنوانبه عضنننالنی کهو آرامش  تصنننویرسنننازي ذهنی

 اسننترس و اضننطراب  با مقابله در بلندمدت هايشننیوه

 .دارند کاربرد

 از اعضنننا خواسنننته شننند تا فنون 

 هنیذ، تصویرسازي عمیق تنفس

دو آرامش عضننالنی را روزانه  و

 در منزل انجام دهند. بار

2 

 رشدتوانمندسازي 

 تسلط

خود  شنننخصنننی: 

 شکوفایی

 هاگی، توجه و تمرکز بر شایستبررسی تکلیف جلسه قبل

، اسنناسننی زندگی فراتر از نیازهاي موجود  هايمهارت و

 رسیدن رمنظوبهورزي  جرأتآموزش فنون ابراز وجود یا 

 ایجادتسنننهیل ، ایفاي نقشاز طریق روش  اهدافشنننانبه 

 ارتقاء توانایی افراد براي در افراد، رفتارهاي سنننازگارانه

پرداختن سننناده به  جايبنه  مؤثرترزنندگی   رسنننیندن بنه  

 .بر رشد شخصی( تأکید) مشکالت موجود

از فنون ابراز اعضنا خواسته شد تا  

 را از طریق ورزي جرأتوجود یا 

 در منزل دو بارروزانه  نقشایفاي 

 گزینیهدفانجنام دهنند. تمرین   

با توجه به شرایط  گذاريهدفو 

 خودشان هايتواناییو 

2 
آمننوزش تننفننکننر   

 و انتقادي خالق

 و گیريتصمیم قدرت ، تلفیقبررسی تکلیف جلسه قبل

 خالق. براي رسیدن به تفکر مسئله حل

تقویننت  -6خنود،   تنجننارب  ننگنناه بننه فنراسنننوي    -0

 به توجه و تمرکز توانایی -0شننناختی،  پذیريفانعطا

 مشکالت برابر در مقاومت -2 طوالنی مدت در مسائل

 به تعهد-2 سننخت کار براي تمایل و نیروي زیاد -2

 کار صحیح انجام

در  مسنننئلننهتمرین مهننارت حننل 

دیگر ابعناد زندگی، تمرین بارش  

پننذیري مغزي و تقویننت انعطنناف

شنننننناخنتنی تنوجننه و نننوشنننتن     

ري کوچک و بزرگ گیتصنننمیم

 در زندگی
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 تکالیف محتواي جلسه اهداف جلسه جلسه

1 

توانمننندسننننازي و 

فرآیننند تسنننهیننل  

 گننیننريتصنننمننیننم 

 حل مسننئلهتوانایی 

 گیريو تصمیم

 احساسی، گیريتصمیم انواع بررسی تکلیف جلسه قبل،

 گیريتصمیم مطیعانه، گیرياجتنابی، تکانشنی، تصنمیم  

 گیريتصنننمیم اخالقی، گیريتصنننمیم ،زنگیبهگوش

 يگیرتصمیم ترینمنطقیبهترین و  انتخاب .منطقی

گیري در بررسنننی انواع تصنننمیم

ر د تأملابعاد گوناگون زندگی و 

تننمننریننن    مننورد عننلننل آن،  

 .منطقی گیريتصمیم

8 

توانمننندسننننازي و 

مننهننارت آمننوزش 

و  مسنننننئلننهحننل 

 مطالب بنديجمع

 و مشکالت با مؤثر ، مواجههبررسنی تکلیف جلسنه قبل  

ی نسننبت با آن، آگاه کنار آمدن یا حل کردن و مسننائل

آن،  و شننناسننایی مشننکل به احسنناسننات و افکار، تعریف

، توجه به احساسات، دوري مسئلهاسنتفاده از مهارت حل  

 موانع به توجه و ذهنی، فکري از تعصنننب، خسنننتگی

 آزمونپساجراي  با خود، اجرایی مرتبط

مهارت از اعضنا خواسننته شد که  

در  گیريتصنننمیمو  مسنننئلهحل 

زننندگنی خنود بنکننار گیرننند و    

 پننذیريانعطنناف کننارگنینري  بننه

شنننننناختی و ذهنی در زننندگی و 

توجه به احساسات و افکار همراه 

 با آن

 (0082منبع: عبدالهی )

مدنظر قرار گرفت از قرار  کنندگان در پژوهشورود و خروج شرکت ی که جهتمعیارهای

 زیر است:

  وجین اولیه با زاز سالمت روانی و جسمانی بهنجار برخوردار باشند. این معیار در مصاحبه

 کنترل شد.

  اي دار کهدرصورتی، کنندگانشرکتبا توجه به اطالعات موجود در پرونده درمانی

 د.ندر این پژوهش شرکت کن ندتوانستینمبیماري جسمانی و روانی خاصی باشند، 

  ي آموزشی توانمندساز -هاي روانیو یا تمایل به انجام تمرین توانستندینمافرادي که

ند. درمانگر در جلسه اول این مورد را نتوانستند در این پژوهش شرکت کنمی نداشتند،

 بررسی نمود.

  تند و بیماران داش رفتهازدستافرادي که نگرانی و مشکالتی مانند فرزند معلول، فرزند تازه

 .توانستند در این پژوهش شرکت کننددیابتی، کلیوي و قلبی نمی
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 است:پژوهش حاضر از قرار زیر  ابزار

که  استاي چهارگزینه سؤال 60این پرسشنامه داراي : (BAI) 0پرسشنامه اضطراب بک

نمره کل پرسشنامه در  و است 0تا  2از  هاگزینه گذارينمره بک طراحی شده است. وسیلهبه

نمره باال در این آزمون شدت باالي اضطراب را نشان  گیرد.قرار می 20تا  2 آراي دامنه

ذهنی، بدنی و  عالئمشایع اضطراب ) عالئمهاي آزمون یکی از ک از مادههر ی دهد.می

( روایی این پرسشنامه را از طریق 0081کاویانی و موسوي ) .کندهراس( را توصیف می

مقایسه ارزیابی کمی متخصص بالینی با نمرات حاصل از عملکرد آزمودنی در این پرسشنامه 

آورد. در پژوهش جعفري  به دست 80/2 ییبازآزماش و اعتبار این پرسشنامه را به رو 16/2

براي آن  81/2داراي همسران معتاد با استفاده از آلفاي کرانباخ اعتبار  زنان( بر روي 0060)

 آمد. به دست

( 0686شالیس ) وسیلهبه: ابتدا آزمون برج لندن ساالنبزرگآزمون کارکردهاي اجرایی 

. بر اساس این آزمون، بارکلی راحی شدبراي سنجش کارکردهاي اجرایی کودکان ط

 زارشخود گرا تدوین کرد که داراي سه نسخه  ساالنبزرگ( مقیاس کارکرد اجرایی 6200)

 سندشنایم خوبیبهدهی )مراجع( و دو فرم ویژه سایرین )افراد مهمی مانند همسر که فرد را 

و  انزناین مقیاس براي  .استبازخورد دقیقی از کارکرد روزمره ارائه کنند(  توانندیمو 

بر مبناي  دهیپاسخو  سؤال 86. داراي است اجراقابلسال  80تا  08مردان در محدوده سنی 

، خود مدیریتی هايخرده مقیاس و ؛)هرگز تا همیشه( است ايچهاردرجهطیف لیکرت 

 . روایی کل براي این مقیاس بر اساسکندیم گیرياندازهرا  مسئله، حل دهیخودسازمان

 به دست 60/2و  62/2، 62/2به ترتیب  هااسیمقو براي خرده  60/2ضریب آلفاي کرانباخ 

به ترتیب  هااسیمقو براي خرده  82/2آمد. همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی براي کل مقیاس 

(. در ایران مشهدي، میردورقی، حسین زاده 6200آمد )بارکلی،  به دست 18/2و  62/2، 80/2

هنجاریابی  و پسر( این مقیاس را بر روي دانشجویان دختر 0062مزه لو )ملکی، حسنی ح

تا  82/2ین ب هااسیمقکردند که ضرایب اعتبار آن با استفاده از آلفاي کرونباخ براي خرده 

                                                           

1. Beck anxiety inventory  
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آوردند. با استفاده از روش روایی سازه روایی این  به دست 62/2و براي کل آزمون  66/2

بود که  62/2ضریب آلفا باالتر از  هااسیمقن داد براي خرده مقیاس بررسی شد که نتیجه نشا

داراي همسران معتاد با استفاده  زنان( بر روي 0060. در پژوهش جعفري )استروایی مطلوبی 

 آمد. به دستبراي آن  86/2از آلفاي کرانباخ اعتبار 

 های پژوهشیافته

 بود. 6/0ل و انحراف معیار سا 26تا  66سال با دامنه  02کنندگان میانگین سنی شرکت

 اضطراب  میانگین و انحراف معیار نمرات .2جدول 

 ریزیبرنامهو  مسئله، حل دهیسازمانو کارکردهای اجرایی 
 ریزيبرنامه مسئلهحل  دهیسازمان اضطراب  

 میانگین مراحل هاگروه
 انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار
 میانگین

 افانحر

 معیار

 آزمایش

 82/2 22/08 82/2 20/06 20/2 00/62 82/2 61/22 آزمونپیش

 20/2 62/60 66/2 81/60 28/0 21/01 60/1 20/26 آزمونپس

 02/2 00/60 08/2 00/60 10/0 21/01 02/1 22/26 پیگیري

 کنترل

 22/2 21/66 16/2 02/61 11/0 62/62 22/2 21/21 آزمونپیش

 22/2 21/66 16/2 02/61 11/0 60/62 22/2 21/21 آزمونپس

 22/2 21/60 20/2 21/02 12/0 08/62 66/2 61/28 پیگیري

کنندگان در اضطراب و کارکردهاي میانگین و انحراف معیار نمرات شرکت 6در جدول 

 و هادادهنشان داده شده است. براي تحلیل  ریزيبرنامهو  مسئله، حل دهیسازماناجرایی 

 و کارکردهاي اجرایی اضطرابثربخشی مداخالت مبتنی بر توانمندسازي بر بررسی ا

از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد  ریزيبرنامهو  مسئله، حل دهیسازمان

ا و ههاي یکسانی واریانسمفروضهابتدا  که خالصه نتایج در جداول زیر ارائه شده است.

رار ق موردبررسیهاي لون، شاپیرو و ویلک از آزمون تفادهها با اسنرمال بودن توزیع داده

هاي و کارکرد اضطرابها در مورد توزیع نمرات این مفروضهگرفتند که نتایج نشان داد 

 .هستندبرقرار داراي همسر معتاد  زنان ریزيبرنامهو  مسئله، حل دهیسازماناجرایی 
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 ررسی معناداری اثربخشی توانمندسازیچندمتغیری جهت ب یهاآزمونخالصه نتایج  .3جدول 
 مجذور اتا داريسطح معنی F ارزش آزمون اثر

 توانمندسازي

 20/2 220/2 80/22 10/0 آزمون اثر پیالیی

 20/2 220/2 22/022 222/2 آزمون المبداي ویلکز

 12/2 220/2 28/660 26/12 آزمون اثر هتلینگ

 11/2 220/2 22/222 21 ریشه روي ترینبزرگآزمون 

توانمندسازي 

 و گروه

 22/2 220/2 80/1 20/2 آزمون اثر پیالیی

 22/2 220/2 80/1 22/2 آزمون المبداي ویلکز

 22/2 220/2 12/1 02/0 آزمون اثر هتلینگ

 22/2 220/2 12/1 02/0 ریشه روي ترینبزرگآزمون 

که توانمندسازي در  دادیمنشان  داريمعنیو سطح  Fنتایج این تحلیل با توجه به میزان 

 زيریبرنامهو  مسئله، حل دهیسازمانکارکردهاي اجرایی  و افزایش سطح کاهش اضطراب

 .(P<20/2)معناداري دارد  تأثیرداراي همسر معتاد  زنان

 خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری .4جدول 

 کارکردهای اجرایی و افزایش سطح در کاهش اضطراب توانمندسازی برای تعیین اثربخشی

توان 

 آزمون

اندازه 

 اثر

سطح 

 معناداري
F 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات
 متغیر منبع تغییرات

21/2 20/2 220/2 61/002  20/216  0 20/216  اضطراب 

 گروه
18/2 22/2 220/2 11/02  22/20  0 22/20  دهیسازمان 

26/2 22/2 220/2 02/26  02/26  0 20/26  مسئلهحل  

20/2 22/2 220/2 22/08  00/22  0 00/22  ریزيبرنامه 

    22/2  62 26/000  اضطراب 

 خطا
    22/0  62 82/26  دهیسازمان 

    60/0  62 60/06  مسئلهحل  

    22/0  62 02/08  ریزيبرنامه 

     66 62/0826  اضطراب 

 کل
     66 82/16  دهیسازمان 

     66 82/002  لهمسئحل  

     66 62/81  ریزيبرنامه 
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داراي همسر معتاد  زنان تواند اضطرابتوانمندسازي میکه  دهدمی نشان 2 جدول نتایج

کارکردهاي  سطح و( 𝛈𝟐 ،220/2P= ،61/002=F=20/2)معناداري کاهش دهد  طوربهرا 

، 𝛈𝟐=22/2) حل مسئله(.، 𝛈𝟐 ،220/2P= ،11/02=F=22/2) دهیسازماناجرایی؛ 

220/2P= ،02/26=Fریزي(.، برنامه (22/2=𝛈𝟐 ،220/2P= ،22/08=F آنان را .)طوربه 

بررسی ماندگاري اثربخشی مداخالت مبتنی بر دهد. همچنین براي معناداري افزایش می

ر د ریزيبرنامهو  مسئله، حل دهیسازمانو کارکردهاي اجرایی  اضطرابتوانمندسازي بر 

یري از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد که خالصه نتایج در مرحله پیگ

 جداول زیر ارائه شده است.

چندمتغیری جهت بررسی ماندگاری اثربخشی توانمندسازی بر  یهاآزمونخالصه نتایج  .5جدول 

 در مرحله پیگیری ریزیبرنامهو  مسئله، حل دهیسازمانو کارکردهای اجرایی  اضطراب
 مجذور اتا داريسطح معنی F ارزش آزمون اثر

 توانمندسازي

 20/2 220/2 02/22 622/2 آزمون اثر پیالیی

 20/2 220/2 22/68 222/2 آزمون المبداي ویلکز

 28/2 220/2 00/602 808/08 آزمون اثر هتلینگ

 20/2 220/2 22/220 808/08 ریشه روي ترینبزرگآزمون 

توانمندسازي و 

 گروه

 00/2 220/2 22/1 226/2 اثر پیالیی آزمون

 00/2 220/2 22/1 060/2 آزمون المبداي ویلکز

 00/2 220/2 81/1 226/0 آزمون اثر هتلینگ

 00/2 220/2 81/1 226/0 ریشه روي ترینبزرگآزمون 

که اثربخشی  دادیمنشان  داريمعنیو سطح  Fنتایج این تحلیل با توجه به میزان 

، حل دهیسازمانکارکردهاي اجرایی  و افزایش سطح کاهش اضطرابر توانمندسازي د

 .(P<20/2) استداراي همسر معتاد ماندگار  زنان ریزيبرنامهو  مسئله
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  خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری .6جدول 

 یکارکردهای اجرای و افزایش سطح در کاهش اضطراب توانمندسازی برای تعیین ماندگاری اثربخشی

اندازه 

 اثر

سطح 

 معناداري
F 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

مجموع 

 مجذورات
 متغیر منبع تغییرات

20/2 220/2 22/000  20/212  0 20/212  اضطراب 

 گروه
22/2 220/2 22/62  82/20  0 82/20  دهیسازمان 

26/2 220/2 22/26  22/26  0 22/26  مسئلهحل  

22/2 220/2 22/08  21/22  0 21/22  ریزيامهبرن 

   22/2  62 22/000  اضطراب 

 خطا
   22/0  62 60/26  دهیسازمان 

   60/0  62 01/06  مسئلهحل  

   22/0  62 26/08  ریزيبرنامه 

    66 18/0828  اضطراب 

 کل
    66 22/80  دهیسازمان 

    66 08/026  مسئلهحل  

    66 60/81  ریزيبرنامه 

داراي  زنان اضطراب در کاهشتوانمندسازي اثربخشی  هددمی نشان 2 جدول نتایج

مچنین ؛و( 𝛈𝟐 ،220/2P= ،22/000=F=20/2) استهمسر معتاد در مرحله پیگیري ماندگار 

، 𝛈𝟐=22/2) دهیسازمان؛ کارکردهاي اجرایی سطح توانمندسازي در افزایشاثربخشی 

220/2P= ،22/62=F ،.)حل مسئله (26/2=𝛈𝟐 ،220/2P= ،22/26=Fبرنامه ،.)ریزي 

(22/2=𝛈𝟐 ،220/2P= ،22/08=F )استداراي همسر معتاد در مرحله پیگیري ماندگار  زنان. 

 گیرینتیجهبحث و 

معتاد  داراي همسر زناناضطراب  تواندیمتوانمندسازي در این پژوهش نتیجه گرفته شد که 

( 6202( و پارسونز )6202) 0داویس هايپژوهشکه با نتایج کاهش دهد معناداري  طوربهرا 

 .است( همسو 0062) نژادمحمدو 

                                                           

1. Davis 
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با ارتقاء  زنان شناختیروان( هم اعتقاد دارد توانمندسازي 6202که داویس ) طوريهمان

عال کاهد و سرانجام مشارکت فخانواده می شناختیروانهاي کیفیت نقش مادرانه از پریشانی

داخالت . مشودیممنتهی  هاآنشخصی بین فردي و اجتماعی  در جامعه به افزایش اقتدار زنان

 آنان در يهاخانوادهو کنندگان شرکتدرگیر نمودن  نوعیبهمربوط به توانمندسازي 

رفتن یا توانایی براي گ که الزمه آن داشتن قدرت استگیري براي سالمتی و رفاه تصمیم

 قدرت کنترل احساس مثبت، ريسازگا و حس اعتماد ارتقاي توانمندسازي،تصمیم است. 

 و نیازها فهم در مددجو به است. توانمندسازي اهداف به دستیابی در دیگران به کمک و

که نیلی احمدآبادي، آرین و سعدي  طوريهمانکند. می کمک هاآن برطرف سازي روش

هنی اظ ذ، ابتدا باید آنان را به لحزنان( اعتقاد دارد که در راستاي توانمندسازي 0062پور )

 را آینده و محیط خود، به نسبت آنان منفی و باورهاي افکار ابتدا باید یعنی؛ توانمند ساخت

 هايمهارت حالدرعین و کنند پیدا محیطشان و خودشان به نسبت مثبت نگرشی تا داد تغییر

 با روییرویا با رابطه در و تعامالت در را مثبت تجارب بتوانند تا داد انتقال آنان به را مناسب

 ذهنی لحاظ به که زنانی به باید بعد مرحلۀ در آورند. به دست رویشان پیش يهاچالش

 ارائه را هایشانتوانایی بروز منظوربه مناسب امکانات و فرصت کنندمی توانمندي احساس

شامل  اصول توانمندسازي .باشند موفق اهدافشان پیشبرد و گزینیهدف در بتوانند تا داد

 توانمندسازي کهطوريبه است نفساعتمادبه ایجاد و خوداتکایی مسئله، حل رد توانایی

 مشارکت دادن .است سرپرست خانوار زنانروانی  بهداشت ارتقاي جهت در اصلی رکن

 این با براي رویارویی يامداخله حلراه یافتن و مسئله تحلیل در خانوار سرپرست زنان

 وانندتیم مؤثرتربهتر و  درنتیجهکه  گرددیم زنان ینا شدن توانمند به منجر معضل اجتماعی

مرتبط با این نوع زندگی مقابله کنند. همچنین در این پژوهش  يهااضطرابو  هااسترسبا 

 -ریزيامهبرن، دهیسازمانکارکردهاي اجرایی )تواند توانمندسازي مینتیجه گرفته شد که 

ه با نتایج کبهبود بخشد معناداري  طوربهرا اد داراي همسر معت زنان (مسئلهگیري و حل تصمیم

 .است( همسو 6202( و ناواز )0082شاهنده، محمدبیگی و جمشیدي ) هايپژوهش

 يهایآشفتگ در خطر کاهش و مثبت ارتباطات افزایش منفی، ارتباطات کاهش هایافته

 و مثبت تباطاتار افزایش نیز زنان مورد در و دادیم نشان را مردان در خانواده ناگهانی
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 مؤثر طوربه مردان زنان در ناگهانی يهااسترس بروز در شرایط مسئله حل مبنی بر نتایجی

 که دهدیم نشان نیز (0062) علیجانی هايیافته این خصوص در .دادیم نشان را

 افزایش خودباوري، معادل را توانمندسازي آنان، يهاتیقابل بر تأکید با زنان هايهمکاري

 آمدهدستبهبه نتایج با توجه  .داندمی بر خویشتن مدیریت و حل مسئله ،نفسدبهاعتما

در  فادهاستقابلرویکردهاي رایج و  یکی از شناختیروانگفت که توانمندسازي توان می

مختلف همچون خانواده، مسائل و  يهانهیزمکه کاربرد آن در  استکشورهاي مختلف 

رار ق مورداستفادهگروهی  صورتبهزمانی که  یژهوبهمشکالت زندگی کاربردي است 

را با دنیاي  در گروه کنندهشرکت. چراکه در این رویکرد درمانگر بدون تنبیه افراد ردیگیم

و باعث کاهش اضطراب و افزایش کیفی، دنیاي واقعی و نیازهاي آنان آشنا کرده 

که  طوريهمان. شودیم آنان ریزيبرنامهو  حل مسئله، دهیسازمانکارکردهاي اجرایی 

بر روي  شناختیروان( هم اعتقاد دارد توانمندسازي 0060قمري گیوي، نادر و دهقانی )

عملکرد آنان را  درنهایتکه  دهدیمذهنی افراد را افزایش  پذیريانعطافو  سازيمفهوم

انسجام و ، دشونیمگیرند با یکدیگر آشنا . زمانی که افراد در گروه قرار میبخشدیم بهبود

ز توجه کنند، اگیرد، احساس امنیت را تجربه میشکل می هاآن میانپیوستگی گروهی در 

ان شوند، در قبال خود و دیگرمشروط از سوي دوستان و همتایان خود برخوردار می مثبت غیر

تمام  کنند با، سعی میشودیمتقویت  هاآنکنند عالقه اجتماعی در احساس مسئولیت می

حل مشکالت یکدیگر مشارکت جویند و به یکدیگر کمک کنند این شرایط  وجود در

 رنهایتدو توانمندسازي  بخشدیمقوت  هاآناحساس بهزیستی و شادابی و سرزندگی را در 

 نفساعتمادبهافراد توانمند شده داراي  ؛ وگرددیمباعث مدیریت شرایط سخت و بحرانی 

 مدتطوالنی يهابرنامه طراحی با که دهدیم ننشا حاضر بررسی نتایج ؛ وشوندیمباال 

 در مددکاري اجتماعی مداخله همسر معتاد و داراي زنان به توانمندسازي آموزش منظوربه

 داد. را افزایش کارکردهاي اجرایی آنان توانیم ایشان يهاخانواده

یاي و دنداراي همسر معتاد و سرپرست خانوار درباره خود، دیگران  زناناز طرفی دیگر 

ی هاي بنیادین و عمیقاین باورها، ادراک ترینمهم. کنندیم، باورهاي خاصی پیدا اطرافشان

 منزلههبهستند که حتی براي خود افراد نیز معناي واضح و روشنی ندارند. ولی براي افراد 
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 مانیکه ممکن است این باورها فقط ز . مثل این باور که من فرد ناتوانی هستمهستندحقیقت 

اوقات  بیشتر در کهایندر افراد عادي فعال شوند که فرد در حالت افسردگی قرار دارد و یا 

ر را در عینک این باو هاموقعیتاین باور فعال شود فرد  کهوقتیناخودآگاه فعال شوند. 

فتاده عقالنی تعبیر درستی از وقایع اتفاق نی ازنظر اگرچه «هستمکه من آدم ناتوانی »بیند، می

گزینشی بر اطالعاتی تمرکز کند که باورهاي وي  صورتبهفرد تمایل دارد  هرحالبهشد. با

رشد  هنگامی در فرد خودکارآمدي، شناختیروانکنند. طبق الگوي توانمندسازي  دییتأرا 

. کندیمکه فرد اهدافی را براي یک دوره زمانی انتخاب  ابدییمو پرورش  کندیم

 . نمونهدهندیمدهند و عالقه و تعهد را افزایش ها انگیزه میهاي هدف به رفتارمکانیسم

، شدهانیبشغلی  يهاحیترج، اظهارنشدهاي هاي هدف شامل آرزوهاي حرفهمکانیسم

 کهیهنگام. استها و تصمیمات جدید در زندگی ، طرحهامهارتاي و حرفه يهاحیترج

، این سازه در تعامل با اتفاقات محیطی افراد مایل هستند اهداف خود را فعاالنه تعیین کنند،

مرتبط با اهداف  هايمهارتآموزش  روازاین. هاستآن خودکارآمدينشان دادن  درواقع

 ت.اس مؤثر مسئلهگیري و حل ریزي، تصمیمشخصی، بر بهبود فرآیندهایی برنامه

ده شسرپرست خانوار در تهران انجام  زنانپژوهش حاضر بر روي  کهاینبا توجه به  

هاي شناختی، عاطفی، رفتاري و سطح تحصیالت و طبقه است که به لحاظ توانمندي

اجتماعی بسیار متفاوت هستند، ممکن است سطح یادگیري و توانایی آنان را در  -اقتصادي

دت ش قرار داده باشد. همچنین ممکن است تأثیرهاي برنامه توانمندسازي تحت انجام تمرین

، ت باشندمتفاوی و عوامل خانوادگی زندگ یطبا توجه به شرانوار سرپرست خا زنانمشکالت 

 ناسیشعلت اسنادهاي و تفسیرها ها،یافته تعمیم زمینه در را هاییمحدودیتبر این اساس 

ود در شلذا پیشنهاد می .شود توجه هاآن به باید که کندمی ایجاد موردبررسی متغیرهاي

چنین بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد رل شود. همبعدي نقش این متغیرها کنت هايپژوهش

ار سرپرست خانو زنانارتقاء سطح کارکردهاي اجرایی و کاهش اضطراب  منظورشود بهمی

 استفاده شود. شناختیرواناز برنامه توانمندسازي 
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 منابع

(. 0062اصغري، فرهاد؛ قاسمی جوینه، رضا؛ حسینی صدیق، مریم السادات؛ جامعی، مینو. )

 همسر داراي زنان زندگی کیفیت و هیجان تنظیم بر آگاهی ذهن آموزش ثربخشیا

 .006-002 ،(62)1، درمانیروان و مشاوره فرهنگمعتاد. 

 برابر در کودکان سازيمصون :خانواده شناسیآسیب و اعتیاد(. 0082آقابخشی، حمید. )

 آفرین. دانش. تهران: اعتیاد

 اضطراب و در کاهشداراي همسران معتاد  زنانتوانمندسازي  تأثیر(. 0060جعفري، صبا. )

می اسال آزاد، دانشگاه کارشناسی ارشد نامهپایان بهبود کارکردهاي اجرایی آنان.

 واحد ابهر.

زندگی بر باال بردن  هايمهارتآموزش  تأثیر(. بررسی 0066، فائزه. )جعفري شیرازي

 زنان نامهپژوهششهرداري شهر تهران. سرپرست خانوار  زنان خودکارآمدي

 .21-12 ،(6)0، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خودیار  هايگروهتشکیل (. 0082، انیسه. )جمشیدي زهره؛ ،محمد بیگی ، خندان؛شاهنده

شهرداري تهران، گامی در جهت توانمندسازي  01سرپرست خانوار در منطقه  زنان

 .02-00، تحقیقات جمعیتی نامهویژهمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، . زنان

 بر اساسسنجی کارکنان: ابعاد و اعتبار تیشناخروانتوانمندسازي (. 0082عبدالهی، بیژن. )

-01 ،(02-02)00، در آموزش عالی ریزيبرنامهپژوهش و . مدل معادالت ساختاري

22. 

 -توانمندسازي شغلی مبتنی بر نظریه شناختی يهابرنامهاثربخشی (. 0062علیجانی، فاطمه. )
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