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  چكيده
تدوين برنامة آموزشي توانمندسازي روانشـناختي زنـان سرپرسـت    هدف پژوهش حاضر 

به ارزيابي اثربخشي آن بود كه در دو مرحله و و خانوار بر مبناي نظرية روانشناسي فردي 
صورت كيفي و كمي انجام شد. مرحلـة اول بـا روش تحليـل محتـواي مضـموني انجـام       
گرفت، جامعه پژوهش منابعي(كتب) بودند كه در آنها نظريه روانشناسي فردي شـرح داده  
شده بود. نمونه گيري آن بصورت هدفمند انجام شد. مرحلة دوم به روش نيمه آزمايشـي  

پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعـة آمـاري    - زمونانجام شد كه طرح آن از نوع پيش آ
 30اي، تعـداد  اي چند مرحلهگيري خوشهزنان سرپرست خانوار بودند؛ كه به روش نمونه

نفر، و با توجه به مالك هاي ورود به پژوهش انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها 
در بخش كيفي، منجر به ارائه برنامة  از تحليل كواريانس تك متغيره استفاده گرديد. يافته ها

آموزشي توانمندسازي روانشناختي براي زنان سرپرست خانوار گرديد و در بخـش كمـي   
يافته ها نشان داد كه برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي بر افزايش سطح توانمندي 

زي روانشناختي رواني زنان سرپرست خانوار تأثير دارد و مي توان نتيجه گرفت، توانمندسا
فرايند قدرت بخشيدن به افراد است كه باعت مي شود تا احسـاس توانـايي و شايسـتگي    

 خويش را بهبود بخشند و بر احساس ناتواني و درماندگي غلبه كنند. 
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زنـان سرپرسـت خـانوار، توانمندسـازي روانشـناختي، روانشناسـي فـردي،         :ها هكليدواژ
  .آموزشي  برنامة

  
  مقدمه. 1

اي در اداره امـور خـانواده و جامعـه    سراسر جهان نقش بسيار مهم و تعيـين كننـده  زنان در 
دارند.آنان براي تسريع روند تغيير و تحقق هدف هاي رشـد و توسـعه پايـدار، مـي تواننـد      

). در واقـع يكـي از   Giuliano,2014جدي و مهمـي را برعهـده گيرنـد(    هاي بسيارمسئوليت
متعددي در جامعه دارند و توانمندي آنها موجب توانمنـدي  گروههاي اجتماعي كه وظايف 

ــند    ــي باش ــان م ــود زن ــي ش ــانواده م ــي اعضــاي خ ــراد و حت ــاير اف  World Health)(س

Organization,2006  آنان براي اينكه بتواند به وظايف خود عمل نماييد نا گزير از توانمندي
قش هـاي عـاطفي، عقالنـي،    هستند؛ چراكه از طريق توانمندي است كه يك زن مي تواند ن

. توانمندسازي داراي انواع مختلفـي  )Giuliano,2014(اجتماعي و اقتصادي خود را ايفا نمايد
است كه برخي از آنهـا عبارتنـد از: توانمندسـازي روانشـناختي، توانمندسـازي اجتمـاعي،       

بـين  ). از 1388توانمندسازي سياسي، توانمندسازي اقتصادي، توانمندسازي شـغلي (نيلـي،   
انواع توانمندسازي، يكي از مهمترين آنها كه در سرنوشت زندگي هـر فـرد اهميـت بسـيار     
زيادي دارد توانمندسازي رواني است. توانمندسازي رواني فرآيند انگيـزش درونـي اسـت،    
فرآيند ادراك افراد از توانايي هايشان كه در فرآيندهاي شـناختي تجلـي مـي يابـد، و داراي     

گري، احسـاس  عناداري، احساس توانايي و كفايت، احساس خودتعيينچهار بعد احساس م
  .(Thomas &Velthouse,1990)اثرگذاري است

توانمندسازي، فرايند قدرت بخشيدن به افراد است كه به آنها كمك مي شود تا احساس 
توانايي و كفايت خويش را بهبود بخشند و بر احساس ناتواني و درماندگي غلبه كنند و اين 

هاي دروني است. توانمندسازي روانشناختي، در واقع تشويق اعضا به معناي بسيج انگيزه به
مشاركت بيشتر در اتخاذ تصميم هايي مي باشد كه بر فعاليت هاي آنان تأثيرگذار است و از 
اين طريق فرصت هايي فراهم مي شود كه ايده هاي خود را ارائه و اجرا كننـد (عبـدالهي و   

).توانمندسازي زنان، عبارتست از فرآيندي است كه از طريق آن زنان بـه  1385نوه ابراهيم، 
دانش، مهارتها و منابع دسترسي پيدا مي كنند كه آنها را قادر مي سازد تـا كنتـرل مثبتـي بـر     

زنـــدگي خـــود را بهبـــود زنـــدگي خـــويش بدســـت آورده و بتوانـــد كيفيـــت ســـبك
  ..(Singh,1995)بخشند
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خانوار با سرپرستي زن تحت پوشش كميته امـداد اسـتان    18783از طرفي وجود تعداد 
، كه نسبت آن طبيعتاً در كـل كشـور   1394نفر در سال  32703همدان با جمعيتي در حدود 

بسيار بيشتر از اين تعداد است، بيانگر آنست كه مي بايست به مسائل اين جمعيت پرداخت. 
بيشـترين تعـداد فراوانـي و در     زنان سرپرست خانوار به داليل مختلف از جمله طـالق بـا  

 1018خـانوار، زنـداني بـودن شـوهر      2361خانوار، فوت سرپرست با حدود  3512حدود 
اند با مسائل متعددي روبرو هستند كـه  خانوار، مسئوليت سرپرستي خانوار را برعهده گرفته

نها آسيب هاي نيازمند پرداختن به آنها مي باشند، و چه بسا غفلت از آنها و يا نپرداختن به آ
متعدد ديگري را متوجه آنها و جامعه سازد؛ همچنين سالنامة آماري كميته امـداد گويـاي آن   
است عالوه بر اين تعداد افراد و خانوارهايي نيز هستند كه منتظر حمايت از سوي اين نهـاد  

نقـش   ). اين زنان مي بايست عالوه بر1394هستند (سالنامة آماري كميتة امدام امام خميني، 
سرپرستي خانوار كه بعضاً ناخواسته به آنها تحميل شده است، نقش مادري و زن خـانواده،  
را نيز بر عهده بگيرند و اگر از عهدة نقش هاي خود بر نيايند ممكـن اسـت آسـيب هـايي     

ها و وظايف خود عمل نماييد متعددي بر خانواده وارد شود. زنان براي اينكه بتوانند به نقش
ز توانمندي هستند؛ چراكه از طريق توانمندي است كه يك زن مي تواند نقش هاي نا گزير ا

. زنـان بـا هـدايت    )(Giuliano, 2014عاطفي، عقالني، اجتماعي و اقتصادي خود را ايفا نمايد
امور، تربيت فرزندان و ايجاد آرامش رواني در زندگي خانوادگي در سازماندهي و مديريت 

ده دارد بطوريكه در اغلب موارد پس از فقدان پدر نيز با تقبـل  خانواده نقش محوري بر عه
كلية وظايف خانواده به عنوان زن سرپرست خانوار به تثبيـت و اسـتحكام خـانواده تـالش     
مضاعفي را به عمل مي آورد و انجام چنين وظايف خطيري بدون شك نيازمنـد تواناييهـا و   

  ).1388لبد (نيلي،طظرفيت هاي بااليي است و توجه ويژه اي را مي
زنان سرپرست خانواركميته امداد امام خميني(ره)، از لحاظ  توانايي در انجام عملكردها 

)؛  از طرفـي  1389در سطح پايين قرار داشته و به شدت نيازمند توانمندسازي هستند (اميد، 
زنان به عنوان نيمي از جمعيـت كشـور مـي تواننـد نقشـي سـازنده و تأثيرگـذار در رونـد         

يشرفت، تكامل و توسعة جامعه داشته باشند، اما همواره در طـي قـرون متمـادي عليـرغم     پ
فعاليت، در عرصه هاي مختلف توليد و باز توليد، مورد كم توجهي قرار گرفته اند و اين در 
حالي است كه آنان در رشد و توسعه اجتماعي اقتصادي خانوادگي نقش بسيار مؤثري دارند 

Giuliano, 2014).(     زنان با توجه به جايگاهي كه در هر خانواده دارنـد نقـش محـوري را در
توانمندسازي ايفا مي كنند و آموزش و توانمندساختن آنها مي تواند موجبات توانمندسازي 
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تمامي اعضاي خانواده را فراهم سازد. براي اينكه زنان بتوانند به وظايف خود عمل نماييـد  
ز طريق توانمندي است كه يـك زن مـي توانـد نقـش هـاي      ناگزير از توانمندي هستند؛ و ا

  ).Spreitzer, 1998(عاطفي، عقالني، اجتماعي و اقتصادي خود را ايفا نمايد 
هاي توانمندسازي زنان آموزش است. آموزش در زنـدگي بـشر از اهميــت  يكي از راه

انــسان را بــه   اي بـرخـوردار اسـت چـرا كـه آموزش، سـازندگي، بهبود و تعــالي  ويـژه
همراه دارد. با وجود اين، آموزش يكي از پيچيده ترين وظايف در ادارة امـور هـر فـرد يـا     

؛ از طرفي از پيشـگامان برنامـه هـاي    )Shetty, &Hans, 2011 ؛1384سازمان است (بهروزي،
است، وي از جملـه روانشناسـاني اسـت كـه بـا       (Adler)آموزشهاي روانشناختي، آلفرد آدلر

-Trippany( ر زمان حال و تا حدودي به گذشته، در پي توانمندسـازي افـراد اسـت   تمركز ب

simmins, et al ,2015 رويكرد روانشناسي فردي آدلر در واقع رويكردي يكپارچه نگر است )؛
كه ديدگاههاي شناختي، سازه نگر، روان پويشـي و سيسـتم هـا را تركيـب مـي كنـد و بـر        

گرايشي خوشبينانه و آينده نگر دارد، كه مناسبِ طرح هـاي  توانمنديها و امكانات مراجعان، 
كوتــاه مــدت اســت، او نقــش درمــانگر و مشــاور را آمــوزش دهنــده، بررســي كننــده و   

  Corey ,2009).(دهنده و مشاركت كننده مي داند  انگيزش
بيان مـي كننـد    )Trippany-simmins &et al, 2015(از طرفي تريپاني سيمونز، و همكاران 

يكرد توانمندسازي، مبتني بر روانشناسي فردي آدلر است و آدلر سعي مـي نمـود كـه    كه رو
نيـز اعتقـاد دارد كـه از رويكردهـاي      )Menon , 2001( مراجعان خود را توانمند سازد؛ منون

اصلي و غالبي كه براي توانا ساختن افراد وجود داشته است رويكرد آدلر است چرا كه اين 
گـري، خـود عليتـي و    افراد بـراي خـود انگيزشـي، خـودتعيين    رويكرد در جهت كمك به 

 ;,Dean Aslinia(احساس كنترل به افراد به كار گرفته مي شود؛ دين اسلينا، رشيد، سيمپسون 

Rasheed, Simpson, 2011(     بر اين باورند كه اگر مشاوران بتوانند هـدفهاي زنـدگي، سـبك
ود بخشند و بتوانند رابطه اي مشاركتي و غيـر  زندگي و ساير ابعاد اثر گذار در مراجع را بهب

تهديدآميز با مراجعان ايجاد نمايند، مي توانند از اين طريق مراجعان را توانمند و تشويق بـه  
؛ به نقل از صـيادي،  2007جهت گيري مجدد در سبك زندگي نمايد. كارلسون و همكاران(

ي استفاده نكرده است اما  اين يك ) بيان مي كنند كه اگر چه آدلر از كلمه توانمندساز1389
مفهوم آدلري است. همچنـين روش كـار در توانمندسـازي افـراد بايـد مثبـت بـوده وروي        

ها بيشتر از مشكالت و كمبودها تاكيـد داشـته باشـد؛ كـه رويكـرد آدلـر نگـرش و         ظرفيت
 Trippany-simmins(رويكرد مثبت نسبت به افراد دارد. همچنين، تريپاني سيمونز، و همكاران
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&et al, 2015(؛ اسويني Sweeney,2009)(؛ جول ونگ Joel Wong, 2015) ،(  اظهار مي نماينـد
 social(، عالقـه اجتمـاعي   )creative self( كه آدلر از طريق مطرح كردن مفاهيم من خـالق 

intrest(هــاي تخيلــي ، هــدف )fictional finalism(ســبك زنــدگي ، )life style( و تشــويق 
)encouragement(  مي كوشد تا در افراد انگيزش دروني ايجاد كند و آنها را نسبت نقـش و ،

  مسئوليت خودشان آگاه نمايد و به توانمندي برساند.
  

  پژوهشي ةپيشين. 2
بررسي پيشينه پژوهشي در اين زمينه نشان مي دهـد كـه پـژوهش هـاي زيـادي در مـورد       

ر ايران انجام نشده است. در واقـع بـا تـدوين    توانمندسازي رواني زنان سرپرست خانوار د
برنامه هاي آموزشي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، و اصالح و گسترش  آن مي توان 
از آن به عنوان برنامه اي سراسري و ملي نيز استفاده نمود و بـا اصـالح و گسـترش آن در    

ر جهـت كـاهش   جهت توانمندسازي اين افراد گـام هـاي مثبـت و عملـي برداشـت كـه د      
وابستگي به كميته امداد گام هايي را برداشت. همچنين در صورت عدم توانمندسازي زنـان  
سرپرست خانوار، خود آنها و خانواده هاي آن در معرض آسيب هـاي روانـي و اجتمـاعي    

). از اين رو پرداختن به اين موضوع حائز اهميت 1389گوناگوني قرار خواهند گرفت(اميد، 
و مي تواند نتايج مثبتي را به دنبال داشته باشد؛ و با توجه اهميت مسئله، كميته  بسياري بوده

امداد امام خميني(ره) به دنبال برنامه هاي توانمندسازي زنان و خانواده هاي تحت پوشـش  
است و از پژوهش در اين زمينه در قالب طرح پژوهش كاربردي استقبال مي نمايد. بنابراين 

يي در اين زمينه انجام گيرد، و با شناسايي عوامل مـؤثر و مـرتبط بـا    مي بايست پژوهش ها
  توانمندسازي اين افراد، در جهت افزايش توانمندي رواني زنان تحت پوشش گام برداشت. 
برخي از پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه توانمندسـازي زنـان عبارتنـد از: عبـاس     

ته هاي آنهـا نشـان داد توانمندسـازي زنـان     )، كه ياف1393زاده، بوداقي و اقدسي علمداري(
هـاي  داللت هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و رواني دارد كه در بعـد روانـي از شـاخص   

توانايي، اعتماد به نفس، اعتماد به ديگران نام برد. و توانمندسازي زنـان سرپرسـت خـانوار    
تمـاد بـه نفـس،    باعث تقويت ابعاد سرماية اجتماعي همچون حس همكاري و هميـاري، اع 

خود باوري، روابط پايدار و نهادي شده و سبب مشاركت هـاي گروهـي زنـان سرپرسـت     
) به بررسي نقش سازمانهاي غير دولتـي در توانمندسـازي   1388خانوار مي شود. حسينيان(

زنان سرپرست خانوار در ايران پرداخت و در اين پژوهش به معرفـي خـدمات تخصصـي    
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هاي ابتكاري آنهـا پرداخـت و خـاطر    يه و خصوصي) و فعاليتهاي غير دولتي(خيرسازمان
هاي دولتي نيست نشان ساخت كه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تنها به عهده سازمان

)، كـه  1388هاي غير دولتي نيز مشاركت دارند. قاسمي و خـاني( بلكه در اين زمينه سازمان
در بين زنـاني كـه درآمـد پـايين و سـواد       پژوهشي آنها كيفي بود كه يافته هايشان نشان داد

اندكي دارند، رفع نيازهاي مادي خود و فرزندانشان در اولويت قرار دارد و مي تـوان بـراي   
اين گروه از زنان با بيمه تأمين اجتماعي، ارائه مهارت براي شـغل مناسـب و غيـره جهـت     

داشتند و تحصيالتشان نيز توانمند سازي آنها اقدام نمود. براي دسته دوم كه درآمد متوسطي 
باالي سيكل است ترس از آينده شغلي و همچنين آينده فرزندان و نيز ارتباط با فرزندانشان 
از مسائل مهم آنان اسـت، بـراي ايـن دسـته از زنـان نيـز حمايـت هـاي دولتـي در زمـان           

دن بازنشستگي، ارائه خدمات مشاوره اي و روانشناسي به آنها و فرزندانشـان و فـراهم كـر   
زمينه هاي براي فعاليت هاي اجتماعي از قبيل احداث مراكز ورزشي تفريحي، مي تواند بـه  
توانمندسازي آنها كمك كند. براي دسته سوم كه مشكلي از جهت مـالي نداشـتند خـدمات    

  روانشناسي و توانمندكردن آنها در زمينه هاي رواني و اجتماعي و سياسي اهميت دارد.
اله اي به ارائة شيوه هاي توانمندسازي زنـان سرپرسـت خـانوار    )، در مق1390كيميايي(

اجراي برنامه هاي  "هاي پژوهش خود را اين چنين گزارش مي كند: پرداخته است كه يافته
توانمندسازي همان گونه در ساير كشورها نتايج مثبتي به همراه داشته است، اجـراي آن در  

غال و افزايش سطح درآمد و آموزشـي شـغلي از   مورد زنان سرپرست خانوار، نه تنها به اشت
اجتمـاعي خـود را   - وابستگي آنها به سازمانهاي حمايتي كاسته شده و بـه لحـاظ اقتصـادي   

همچون ساير افراد جامعه مي بيند.عالوه بر اين، اجراي طرح توانمندسـازي روانـي سـبب    
ون: شده است تـا زنـان سرپرسـت خـانوار در حـوزه هـاي مختلـف روانشـناختي، همچـ         

ارزشمندي و عزت نفس، كنترل بر زندگي، قـدرت تصـميم گيـري، و    - خودكارآمدي، خود
. نتايج "حل مسئله و افزايش سازگاري توانمند شوند، كه خود سرمايه اي پايان ناپذير است

اجراي برنامة توانمندسازي نه تنها به اشتغال، افزايش سطح درآمد و كاهش وابستگي زنـان  
  ي مي شود بلكه توانايي آنها در حوزه روانشناختي را نيز به دنبال دارد.سرپرست خانوار منته

، از پژوهش هاي خارجي در زمينه توانمندسازي زنان مي توان مـوارد ذيـل را نـام بـرد    
 ، شرما و ورمـا )Shetty, &Hans, 2011()، شتي و هانسIslam, & et al2012اسالم و همكاران

)(Sharma, &Varma, 2008دندونا ، ) (Dandona, 2015دامنيك و جوتي ،Dominic, &Beena, 

، هـانتر،  )Srivastava, 2016ا(، اسريواتسـاو )Yousuf,; &Wani, 2016(، يوسف و وانـي )(2012
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اين پژوهش ها كه در خارج از كشور انجام  .) Hunter, Jason,& Keys,2013( جيسون، و كيز
له مفاهيم و موضوعات مشترك در بين اند بيانگر آن است كه توانمندسازي زنان از جمشده

جوامع مختلف است و در حال حاضر در اين زمينه پژوهش هايي در حال انجام اسـت. در  
واقع پژوهش هاي اخير بيانگر آن هستند كه از مناسب ترين روشها جهت افزايش كفايت و 

مي تواند  توانايي دروني افراد حركت در جهت توانمندسازي آنان است. يكي از عواملي كه
موجب افزايش كارآمدي و كارآيي شخصي شود توانمندسازي از طريق آموزش اسـت. در  

 دانش و آگاهي ساختن فراهم با آموزشي هاي برنامه مي دهد نشان ها حقيقت  اين بررسي
افـراد   سـاختن  توانـا  در مهمـي  نقـش  همتايان افزايش حمايت نيز و كارها انجام براي الزم

بوده و داراي  آن محركه نيروي  توانمندسازي، و هاي جلوه از يكي عنوان به دارند. آموزش
كشورهاي  بيشتر در موجود شواهد.  )Kets, Alyson, &Douglas, 2000( است زيادي اهميت
 اسـتراتژي  و اجتمـاعي  توسعه هاي آموزشي فعاليت كه است نكته اين نشانگر يافته توسعه

 برنامـه  در حال اجرا اسـت. اگرچـه   اجتماعي بعد در هم و فردي بعد در توانمندسازي هم
 كه اين به توجه با اما است، اجتماعي هاي حمايت قلمرو در جوامع، و افراد توانمند سازي
 هـاي  برنامـه  اجـراي  و طراحـي  نيازمنـد  شـود،  مـي  زدايـي  فقـر  به منجر آن هدف نهايي

  توانمندسازي است.
هـاي مربـوط بـه    ميتـه امـداد برنامـه   از همين رو از برنامـه هـاي آموزشـي و تربيتـي ك    

 و ها و خـدمات پرورشـي  جامعه تحت پوشش خود است كه از طريق برنامه توانمندسازي
تربيتي به دنبال توانمندسازي اين جمعيت مي باشند و بخشي از اين امر توسط برنامه هـاي  

 زن 4418آموزشي روانشناختي انجام مي گيرد بطوري كـه در سـال گذشـته بـراي حـدود      
سرپرست خانوار برنامه هاي آموزشي تدارك ديده شد اما اين آمار با آمار تعداد افراد تحت 

). از همين 1394هزار نفر)(سالنامة آماري كميته امداد،  32پوشش فاصله زيادي دارد(حدود 
رو، هدف كلي پژوهش حاضر تدوين برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي بـر مبنـاي   

فردي و تعيين اثربخشي آن بر بهبـود توانمنـدي روانـي زنـان سرپرسـت       نظرية روانشناسي
  خانوار بود.

  
  سئواالت پژوهش. 3

سئوال اول: تدوين برنامة آموزشي توانمندسازي روانشـناختي زنـان سرپرسـت خـانوار بـر      
  مبناي نظرية روانشناسي فردي چگونه است؟
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سئوال دوم: آيا برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي بر اساس نظرية آدلر در بهبـود  
  توانمندي رواني زنان سرپرست خانوار كميته امداد مؤثر است؟ 

  
  شناسي پژوهش روش. 4

مرحله بود؛  2روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن، تركيبي(آميخته) است. كه داراي 
يفي انجام گرفت و در مرحلة دوم كمي اثربخشي آن مورد ارزيابي در مرحله اول به روش ك

  قرار گرفت.
  

  بخش كيفي 1.4
انجام شد تحليـل محتـواي    )thematic content analysis(اين روش تحليل محتواي مضموني

مضموني يكي از روشهاي پژوهش كيفي است كه از آن جهت شناسايي الگوهـاي كيفـي و   
 هـاي  ايـده  توضـيح  و شـناخت  بط با آنها استفاده مي شـود و بـر  كالمي و تهيه كدهاي مرت

ضمني در متون و اسناد پرداخته مي شود؛ به عبارت ديگر از طريق تحليل محتواي  و صريح
 تفاوت طبقه بندي و تشخيص طريق از مجموعه، يك واحدهاي مضموني، محتواي منابع و

شـود   مي بندي مقوله از قبل شده تعيين معيارهاي اساس بندي شده و بر گروه آنها، مجدداً
تحليل محتواي مبتني بـر  "تحليل محتواي مضموني را برخي  .)1390(رسولي، اميرآتشاني، 

هم ناميده اند. اين نوع از پژوهش ماننـد   "هدايت شدهمحتواي "و برخي نيز تحليل  "قياس
ژوهش آغاز مـي كنـد   ساير روش هاي تحليل محتوا كار خود را با آماده سازي اوليه منابع پ

اما در مرحلة سازماندهي، مسير متفاوتي را در پيش مي گيرد. استفاده از اين رويكرد زمـاني  
ضرورت مي يابد كه پيرامون موضوع تحقيق، ديدگاه هـاي نظـري گونـاگوني وجـود دارد.     
هدف از انجام اين نوع از تحقيق، آزمون نظريه هاي پيشين و يا بسـط آنهـا در يـك زمينـه     

ها و ادبيات موجود در يك زمينـه مـي توانـد بـه پـيش بينـي       فاوت است. در واقع نظريهمت
متغيرها و روابط ميان آنها كمك نمايد. از اين رو مي توان فرآيند مطالعه را به شكلي ساخت 
يافته تر و با بهره گيري از اين ديدگاههاي از پيش تعيين هدايت كرد. ديدگاه هاي موجـود  

ند كه به تعريف عملياتي مفاهيم مورد نظر دست پيدا كنـيم. ايـن تعريـف    به ما كمك مي ك
ــي آورد     ــراهم م ــژوهش  را ف ــاز پ ــورد ني ــوالت م ــاتي، مق ــه، ؛Babbie,2007(عملي ترجم

). مقوالت اصلي كه معرف موضوع مـورد مطالعـه هسـتند بـه صـورت يـك       1390فاضل(
صلي در تحليل محتواي كيفي بندي ساخته يافته هستند. در واقع دو رهيافت اماتريس مقوله
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: كـدها و مقولـه از داده هـا و در فرآينـد تحليـل      تحليل محتواي استقراييوجود دارد يك. 
كـدها پـيش از تحليـل تعريـف      تحليل محتواي مضموني(قياسـي): استخراج مي شود. ب. 

). از ايـن رو و بـه طـور    1393اند و از نظريه ها يا الگـو اسـتخراج شـده انـد(تبريزي،      شده
الصه روش هاي كيفي براي كشف عرصه هايي از زندگي به كار مي روند كـه چيـزي از   خ

آنها نمي دانيم و يا اگر مي دانيم مي خواهيم به فهمي تازه از آن دست يابيم. همچنـين ايـن   
  ها مي توانند جزئيات ظريفي از پديده ها را به دست دهند. نوع از پژوهش

بود كه در آنها نظرية روانشناسي فردي آدلر شرح  جامعة پژوهش در مرحلة اول، منابعي
داده شده اسـت و از كتـب دانشـگاهي اسـتفاده شـده اسـت؛ چراكـه در تحليـل محتـواي          

)؛ در واقـع كتابهـاي دانشـگاهي،    1393مضموني(قياسي) شروع كار از نظريه است(تبريزي،
ه هاي پژوهشي ابتـدا  معموالَ كامل تر از ساير محمل هاي اطالعاتي مي باشند. در واقع يافت

پژوهشي منتشر مي شـود و پـس از دريافـت     - در قالب مقاالت علمي و در مجالت علمي
بازخوردهاي الزم از متخصصان و كارشناسان، اصالحات الزم انجام مي شود در نهايت اين 

تـر از مجـالت   يافته ها به صورت كتاب منتشر مي شوند، از اين جهت كتب معموالَ كامـل 
  ). مشخصات كتابشناختي اين منابع1393منصوريان، باشند( مي

  : مشخصات كتابشناختي منابع تحليل محتواي مضموني1جدول 

محل   نويسنده و مترجم  عنوان
سال   ناشر  نشر

  نشر

مركز نشر   تهران  عبداهللا شفيع آبادي و غالمرضا ناصري  نظريه هاي مشاوره و روان درماني
  1391  دانشگاهي

مشاوره و روان نظريه و كاربست 
  درماني

)؛ يحيي سيد 2009جرالد كري(
  1391  ارسباران  تهران  محمدي

جيمز اُ پروچاسكا و جان سي.   نظام هاي روان درماني
  1387  نشر روان  تهران  )؛ يحيي سيد محمدي2009نوركراس (

درماني و مشاوره: نظريه هاي روان
  نظريه، تحقيق، عمل

)؛ مهرداد 2008كارل شاو آستاد (
  1390  ويرايش  تهران  فيروزبخت

)؛ مهرداد 2005ريچارد اس. شارف(  درماني و مشاورهنظريه هاي روان
  1393  رسا  تهران  فيروزبخت

داون پي. شولتز، و سيدني الن   نظريه هاي شخصيت
  1392  ويرايش  تهران  )؛ يحيي سيد محمدي2009شولتز(

جس فيست و گريگوري جي.   نظريه هاي شخصيت
  1390  نشر روان  تهران  يحيي سيد محمدي)؛ 2008فيست(
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آلفرد آدلر؛ حسن زماني شرفشاهي،   فردي شناسي روان
  1390  پيك بهار  تهران  مهين بهرامي

. ا آلن   اوبرست،. ا اورسوال    آدلري درماني روان
  1393  ارجمند  تهران            )؛ نيلوفر قادري2003استوارت(

  1379  رشد  تهران  جواهر ساز آلفرد آدلر؛ طاهره  شناخت طبيعت انسان
  1390  اطالعات  تهران  )؛ خديجه آرين2000لوئيس شيلينگ (  نظريه هاي مشاوره

  
از آنجا كه در تحليل محتواي مضموني منابع با توجـه بـه هـدف پـژوهش و موضـوع      
پژوهش انتخاب مي شوند و نمونة پژوهش همان منابعي است كـه در راسـتاي پـژوهش و    

شده اند. روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري هدفمند انجـام  هدف پژوهش برگزيده 
گرفت يعني منابعي انتخاب گرديدند كه نظريه روانشناسي فردي در آنها شرح داده شده بود 
و در واقع منابعي انتخاب گرديد كه در دانشگاه هاي داخل كشور هم به عنوان منبع درسـي  

هاي اين پژوهش شوند. روش گردآوري داده نظريه هاي مشاوره و روان درماني تدريس مي
به صورت تحليل محتواي مضموني(قياسـي) اسـت. در ايـن روش كـه يكـي از روشـهاي       

مشخص مي شوند و سپس اين منابع بر اساس  منابع تحليل محتواپژوهش كيفي است ابتدا 
 ها و كدهاي از پيش تعيين شده، كه از ويژگيهاي تحليـل محتـواي مضـموني اسـت،    مقوله

تحليل مي شوند به عبارت ديگر جمالت و مفاهيم مرتبط از منابع تعيين شده، انتخاب شده 
استخراج مي شوند، سپس اين مفاهيم در ذيل مقوالت تعيـين شـده و بـه صـورت مجـدد      

بندي مي شوند و بر اين اساس الگوهـاي جديـدي بـر اسـاس مفـاهيم جديـد ارائـه         دسته
). تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش 1393تبريزي، ؛1390شود(رسولي و اميرآتشاني،  مي

در دو مرحله انجام شد كه در مرحلـه اول، بـه صـورت كيفـي و از نـوع تحليـل محتـواي        
مضموني بود. در تحليل محتواي مضموني، از آنجا كـه كـدها و مقولـه هـا از قبـل تعيـين       

قبل تعيـين شـده اسـتخراج     اند، مفاهيم و جمالت هم ارز با آنها از منابع و محتواي از شده
). از اين جهت بازخواني چندين بارة هر منبع و تحليـل جملـه بـه    1393شوند (تبريزي، مي

جمله هر متن مرتبط بـا مفـاهيم توانمندسـازي روانشـناختي (شـامل احسـاس معنـاداري،        
احساس خودتعيين گري، احساس توانـايي و كفـاتي، احسـاس اثرگـذاري)، انجـام شـد و       

دآوري شـده در ايـن مرحلـه در طبقـه هـا و مقولـه هـاي هـم ارز بـا مفـاهيم           هاي گر داده
توانمندسازي قرار گرفتند و سپس منابع ديگر نيز به همين شيوة مورد تجزيه و تحليل قـرار  
گرفت. پس از گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها، تدوين برنامـة آموزشـي توانمندسـازي    

  وين برنامة آموزشي به آن پرداخته شده است.روانشناختي آغاز گرديد كه در بخش تد
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  شناسي بخش كمي روش 2.4
اين مرحله به روش كمي و به صورت نيمه آزمايشي انجام شد و طـرح تحقيـق آن از نـوع    

  پس آزمون با گروه كنترل بود.  - پيش آزمون

 : دياگرام طرح پژوهشي به شرح زير مي باشد:2جدول 

 پيگيريآزمون  پس آزمون  متغير مستقل پيش آزمون  گروه انتخاب تصادفي

 T11 X T12 T13 آزمايش - 

 T11  - T12 T13 كنترل - 

  
جامعة پژوهش در بخش كمي، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد اسـتان  

گيري، همدان است. براي نمونه، زنان سرپرست خانوار شهرستان همدان بودند. روش نمونه
اي است، كه ابتـدا يكـي از شهرسـتانهاي اسـتان همـدان،      مرحلهاي چند گيري خوشهنمونه

بصورت تصادفي انتخاب شدند كه شهر همدان انتخاب شد سپس از بين زنـان سرپرسـت   
خانوار آن، افرادي كه داراي مـالك هـاي ورود بـه تحقيـق يعنـي: زن سرپرسـت خـانوار،        

 30داشتن شغل، تعداد سال، تحصيالت حداقل سوم راهنمايي، و ن 40الي  20محدوده سني 
نفـرة آزمـايش و كنتـرل بصـورت      15نفر بصورت تصادفي انتخاب شـدند و در دو گـروه   

  تصادفي جايگزين شدند.

  : خالصه ويژگيهاي نمونه آماري 3جدول 
  گروه كنترل  گروه آزمايشي  

  درصد فراواني  فراواني  درصد فراواني  فراواني  متغيرها

  تحصيالت
  %20  3  %13  2 سوم راهنمايي

  %66  10  %66  10 ديپلم
  %13  2  %20  3  باالتر از ديپلم

  وضعيت تأهل

  %6  1  %6  1  متأهل
  %0  0  %6  1  مجرد
  %20  3  %26  4  مطلقه
  %73  11  %60  9  بيوه

  %13  2  %6  1  سال 25- 20  سن
  %13  2  %26  4  سال 30- 25
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  %33  5  %33  5  سال 35- 30
  %40  6  %33  5  سال 40- 35

  
  پژوهشابزارهاي  3.4

  )psychological empowerment scale( مقياس توانمندي رواني 1.3.4
ي پـژوهش، از        براي گردآوري داده هاي مربوط بـه توانمنـدي روانشـناختي در بخـش كمـ
مقياس توانمندي رواني محقق ساخته استفاده شد. از آنجا كه در زمينـه ارزيـابي توانمنـدي    

اي يافت نشد لذا، پژوهشگر بـا توجـه بـه يافتـه هـاي      روانشناختي زنان، ابزار استاندار شده
هاي توانمندي روانشناختي اقـدام بـه سـاخت و    بخش كيفي رساله دكتري خود و نيز نظريه

 4هنجاريابي مقياس توانمندي رواني زنان نمود. مؤلفه هاي توانمنـدي روانشـناختي شـامل    
ساس كفايت و توانايي، احساس مولفه مي باشد كه عبارتند بودند از: احساس معناداري، اح

عامل  4سئوال مي باشد كه  24خودتعيين گري و احساس اثر گذاري. اين پرسشنامه شامل 
سئوال است و  6توانمندسازي روانشناختي را مورد سنجش قرار مي دهد كه هر كدام داراي 

ال نحوة پاسخگويي به اين گزاره ها، براساس طيف ليكرتي است و شامل گزينـه هـاي كـام   
موافق، موافقم، نظري نـدارم، مخـالفم و كـامالً مخـالفم اسـت در ايـن پرسشـنامه نمـرات         

، 3، نظـري نـدارم   4، مـوافقم  5اختصاص داده شده به گزاره ها براي پاسخ كـامال مـوافقم   
ــالفم  ــالفم   2مخ ــامالً مخ ــئوالهاي       1و ك ــذاري س ــره گ ــزار نم ــن اب ــد. در اي ــي باش م

، 2، موافقم 1رعكس مي باشد يعني نمرة كامال موافقم به صورت ب 24، 3،10،14،15،17،21
مي باشد. روايي ايـن پرسشـنامه از نـوع روايـي      5و كامالً مخالفم 4، مخالفم 3نظري ندارم 

نفر از اساتيد و دانشجويان دكتري حوزة روانشناسي و مشاوره  3محتوايي است كه به تأييد 
ه هـاي روانشناسـي و مشـاوره بودنـد     كه فارغ التحصيل يا دانشجوي دورة دكتري در رشـت 

رسيده است. براي سنجش پايايي اين پرسشنامه از ضريب الفاي كرونباخ استفاده گرديد كه 
برآورد شد. پايايي بـراي مولفـه هـاي معنـاداري، كفايـت، خـودتعيين گـري، و         74/0برابر 

  برآورد شده است. 72/0، 73/0، 72/0، 68/0اثرگذاري به ترتيب برابر، 
  
  هاي پژوهش يافته. 5

تدوين برنامه آموزشي توانمندسازي روانشـناختي زنـان سرپرسـت خـانوار بـر       سئوال اول:
  مبناي نظرية آدلر چگونه است؟ 
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ها در مرحله اول از كتب(متون) و بر اسـاس روش  براي پاسخگويي به اين سئوال، داده
دوين شد ابتدا منـابع  تحليل محتواي مضموني استخراج شدند و برنامة آموزشي مورد نظر ت

مورد نظر جهت تحليل محتوا تعيين مي شوند و سپس اين منابع بر مبناي مفـاهيم از پـيش   
). سپس بعد از تحليـل و بـر اسـاس    1393تعيين شده مورد تحليل قرار مي گيرند(تبريزي، 

  نظريه ها و چارچوب هاي تدوين برنامه، برنامة مورد نظر تدوين گرديد.
مرحلة اول به صورت جمله به جمله بررسي شدند و مقولـه بنـدي    داده هاي حاصل از

شدند كه به اين مرحله اصطالحاً كدگذاري نيز گفته مي شـود و در گـام بعـدي داده هـاي     
مفهوم كلي يا ابعاد توانمندسازي روانشناختي كدگذاري شـدند. از آنجـا كـه     4حاصل ذيل 

ستند و مقاالت پس از چاپ در مجالت كتاب ها در طول زمان از تغيير كمتري برخوردار ه
)، 1393علمي و نقد و بررسي و اصالح نهايي در قالب كتاب منتشر مـي شوند(منصـوريان،  

تر هستند از اين جهت براي بررسـي محتـواي نظريـة    جهت تحليل محتوا نظريه ها مناسب
  روانشناسي، منابع پژوهش نظرية روانشناسي فردي، از كتب دانشگاهي انتخاب شد.

در بررسي نظريه روانشناسي فردي آدلر سعي گرديد تا تمام محتواي فصل مربوطـه بـه   
طور كامل مورد تحليل قرار گيرد براي مثال از هر فصل مربوط به اين نظريـه از هـر منبـع،    
بخش هاي زندگينامة نظريه پرداز، مفـاهيم اصـلي، نظريـة شخصـيت، كاربردهـاي نظريـه،       

  ي انجام شده، خالصه فصل تحليل شد. انتقادات وارد شده، پژوهش ها
استخراج گزاره هاي نظريه روانشناسي فردي بر اسـاس تحليـل محتـواي     مرحله اول:

  (كيفي) مضموني
در مرحله اول منابع تحليل محتوا از طريق امانت، خريـد، گـردآوري شـدند و فصـول     

حتواي مضـموني  مربوط به نظرية روانشناسي فردي آدلر تعيين شدند. سپس برنامة تحليل م
تك كتب به صورت جداگانه و بر اساس برنامة زماني تعيين شده انجام گرديد. از همين تك

جهت هر كتاب به صورت جداگانه و به صورت كيفي و جمله به جمله بررسي، و مفـاهيم  
و جمالت مرتبط به صورت استنباطي استخراج گرديدند. اين امر طبق برنامة زمـاني انجـام   

صورت گرفت، كه بخشي از اين كار در ذيل ارائه شده است؛ بر همين اسـاس   شده از قبل
ابتدا مشخصات كتابشـناختي منبـع در جـدولي مجـزا و در قالـب عنـوان كتـاب، مولـف/         
مترجمان، محل نشر، ناشر و سال نشر ارائه شده است؛ سپس محتـوا و جمـالت اسـتخراج    

نشناختي و به روش كيفي كه از نوع تحليل شده از آن اثر بر مبناي مفاهيم توانمندسازي روا
محتواي مضموني است كه در ذيل آن آورده شده است. اما پيش از ارائه تحليل هاي انجـام  
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شده الزم است تا مالك ها و معيارهاي گزينش گزاره ها و مقوله بنـدي آنهـا تحـت ابعـاد     
ئـه ايـن مطالـب    احساس توانمندي رواني مشخص گردند از همين رو در جدول ذيل به ارا

  پرداخته شده است.
  : ابعاد، تعريف، و معيارهاي گزينش گزاره هاي مرتبط با هر يك از ابعاد توانمندسازي رواني4جدول 

گزاره هاي مرتبط با ابعاد توانمندي رواني 
 (مالك ها و معيارهاي گزينش گزاره ها)

 ابعاد تعريف

 انتخاب و تعيين معنا
 تعيين فلسفه براي زندگي

 احساس هدفمندي
 تعيين اهداف

 احساس ارزشمندي
 داشتن ارزشهاي فردي

 دنبال كردن هدف يا ارزش
 فعاليت هاي ارزشمند

 هدفمندي و هدف داشتن
 اهميت دادن به امور

 احساس تعلق به چيزي
 انجام وظايف با ارزش

احساس معناداري يعني اينكه فرد احساس مي كند كه 
مي كند و بين ارزشها، اهداف مهم و با ارزشي را دنبال 

نقش ها، باورها، نيازها و رفتارهاي فرد نوعي سازگاري 
وجود دارد. احساس معناداري فرصتي است كه احساس 
مي كنيد هدف با ارزشي را دنبال مي كنيد، احساس مي 
كنيد در مسيري قرار گرفته ايد كه زمان و انرژي شما 

ا دنبال ارزشمند است و مأموريتي داريد كه هدف مهمي ر
مي كند. وقتي در مورد كاري هيجان زده مي شويد نشان 
دهنده معناداري آن براي است. تمركز، توجه، و صرف 

 ).a2009انرژي روي آن كار، آسان مي شود (توماس، 

ري
نادا

 مع
س
حسا

ا
 

  اثر گذاشتن بر امور
  اثرگذاشتن بر نتايج و پيامدها

  اثرگذاري در زندگي
  ايجاد تعيير در زندگي

  حركت و دستيابي به هدف
  كنترل دروني و تحت تĤثير قرار دادن محيط

  تغيير در محيط
  احساس كنترل فعال بر امور
  همسو كردن محيط با خود

  نتيجه فعاليت ها در دست فرد است
 احساس كنترل

و پيامدهاي  فرد احساس مي كند كه مي تواند بر نتايج
رد. فرد راهبردي، اداري، عملياتي زندگي خود اثر بگذا

باور دارد كه مي تواند با تحت تأثير قرار دادن محيطي كه 
در آن كار مي كند با نتايجي كه توليد مي شوند، تغيير 

ايجاد كند. به عبارتي تحقق عملي است كه فرد احساس 
مي كند در حال حركت و دستيابي به هدفي است و در 

برگيرنده حسي است كه كارتان مي تواند به تحقق 
 ).2008منجر شود (آميچاي، كاتلين و ساموئل، چيزي 

ري
گذا

 اثر
س
حسا

ا
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 باور به توانايي خويش
 باور به قابليت هاي خويش
 انجام موفق مسئوليت ها
 انجام موفق وظايف

 انجام كارها با كيفيت باال
 انجام مؤثر كارها

 داشتن توانايي و مهارت انجام كارها
 احساس خودكارآمدي

 و وظايفتوانايي انجام كارها 
 انجام موفق كارهاي محوله

 رويارويي با مسائل و حل آنها
 تبحر در انجام كار
 يادگيري انجام كارها

 داشتن قابليت و توانايي انجام يك كار
 يادگيري چيزهاي تازه

 حركت در جهت رشد شخصي
 پشتكار و كوشش و تالش
 تĤثيرگذاري مثبت بر امور

اشاره مي كند. فرد بر به باور فرد در مورد توانايي هايش 
اين باور است كه قابليتها و تواناييهاي الزم براي انجام 
موفقيت آميز مسئوليت ها و وظايف را دارد. احساس 
شايستگي، تحقق عملي است كه فرد احساس مي كند 
مي تواند با مهارت، فعاليت هاي انتخاب شده را انجام 
ه دهد. احساس شايستگي دربرگيرنده اين حس است ك

شما كاري را به بهترين صورت و با كيفيت باال انجام مي 
 ).2009aدهيد(توماس، 

يت
كفا

 و 
ايي

توان
س 

حسا
ا

 

 آزادي عمل در امور
 استقالل در تعيين فعاليتها
 احساس انتخاب براي آغاز

 احساس انتخاب در تداوم فعاليت ها
احساس انتخاب در انتخاب فعاليت هاي 

 مهم فردي
 يوة انجام كارهااحساس انتخاب در ش

 احساس قادر بودن
 احساس آزادي انتخاب

 احساس كامل انتخابگري براي مشاركت
 انجام داوطلبانه كارها
 حق انتخاب در كار

 آزمودن فعاليت ها و افكار جديد
 منبع كنترل دروني

به آزادي عمل و استقالل افراد در تعيين فعاليتهاي الزم 
عبارت ديگر  براي انجام وظايف اشاره مي كند. به

گري به معني احساس انتخاب در احساس خودتعيين
آغاز فعاليت ها، تداوم و نظم بخشيدن به فعاليت ها 
اشاره مي كند. حس انتخاب، فرصتي است كه شما 

احساس مي كنيد تا فعاليتهايي را انتخاب كنيد كه براي 
شما معنادار هستند و آنها را به شيوه اي كه به نظر شما 

گري، ستند انجام دهيد. احساس خودتعيينمناسب ه
احساس قادر بودن، احساس آزادي انتخاب به منظور 

استفاده از قضاوت تان است تا درك خودتان را به اجرا 
 ).a2009درآوريد(توماس 

يين
دتع
خو

س 
حسا

ا
ري

گ
 

  
داده ها در مرحله اول به صورت جمله به جمله مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند كـه  

گزاره(جمله) مرتبط با مفاهيم توانمندسـازي روانشـناختي از    250ايت حدود بيش از در نه
اين نظريه استخراج گرديد كـه قابليـت قـرار گـرفتن در ذيـل مقولـه هـاي توانمندسـازي         
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مورد تحليـل محتـواي مضـموني    صفحه  800 روانشناختي را داشتند و در اين ميان بيش از
اطمينان بيشتر، متـون مـورد نظـر بـار ديگـر مـورد        قرار گرفت. پس از پايان تحليل جهت

بازخواني و تحليل قرار گرفتند. سپس گزاره هاي استخراج شده مشابه در چـارچوب هـاي   
، معيارهاي ادغام گزاره ها بر اساس هم يكسان، و يكپارچه ادغام، تنظيم و سازماندهي شدند

شده است كه به اين مرحلـه  به آن اشاره  4محور بودن (مقوله مشترك) است كه در جدول 
  مقوله بندي(كدگذاري) نيز گفته مي شود.

مرحلة مقوله بندي: مقوله بندي(كدگذاري) گزاره هـاي اسـتخراج شـده از روانشناسـي     
  فردي بر مبناي مفاهيم توانمندسازي روانشناختي

در مرحلة دوم گزاره هاي استخراج شده از منابع مختلف تحليـل محتـوا، بـا توجـه بـه      
بي كه با مفاهيم و مقوله هاي توانمندسازي روانشـناختي داشـتند تحـت يكـي از ايـن      تناس

مقوالت سازماندهي گرديدند. در واقع در پژوهش هـاي كيفـي يكـي از مراحـل پـژوهش،      
كدگذاري است كه پس از استخراج گزاره هاي از منابع اطالعاتي صورت مي گيرد. اين امر 

رچه سازي يافته ها شـده و جمـالت هـم ارز و هـم     موجب، دسته بندي، ساماندهي و يكپا
مفهوم را در يك دسته قرار مي دهد. در اين دسته بندي معموال از جمـالت يكسـان يكـي    

و گزارهاي يكسان و معادل حذف گرديد و تنها برگزيده شد و از تكرار جمالت پرهيز شد 
ورت مشترك در منـابع  يك گزاره براي هر مفهوم نگهداري شد. البته مفاهيم ديگري نيز بص

   ديگر وجود داشت كه جهت جلوگيري از اطالة كالم از ذكر آنها خودداري شد.
  تدوين برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي مبتني بر نظرية آدلر مرحلة دوم:

در اين مرحله ابتدا ادبيات پژوهشي مربوط به نظريـة روانشناسـي فـردي آدلـر شـامل:      
ها و برنامه هاي مبتني بر روانشناسي فردي آدلـر، فنـون ايـن رويكـرد، مـداخالت      پژوهش

شناختي آن، مداخالت رفتاري آن، برنامه هاي آموزشي آن، آموزش هاي والديني و خانواده 
كه براي افراد و گروه هاي هدف مختلفي انجام پذيرفته اند تعيين شد. براي اين امر از منابع 

ة اول به آنها اشاره گرديد، استفاده شد. در گام بعدي منابع گـردآوري  مورد نظر كه در مرحل
شده به روش تحليل محتواي مضموني و بر طبق مفاهيم توانمندسازي روانشـناختي كـه از   
پيش مشخص شده بود، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و مفاهيم آدلري مرتبط با مفاهيم 

ناسي فردي آدلر استخراج گرديد ؛ در واقع در اين توانمندسازي روانشناختي از نظرية روانش
نوع از تحليل محتوا، محتويات متن به واحدهاي مربوط و معني دار، اطالعات و مشخصات 

). در واقع مفاهيم، 1390خاص پيام، تجزيه و تحليل و تفسير مي شوند(رسولي، اميرآتشاني، 
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ناختي اسـتخراج، سـاماندهي و   هـاي توانمندسـازي روانشـ   روشها و فنون هم ارز با مولفـه 
يكپارچه گرديد. سپس اين مفاهيم در قالب ساختار جلسات متعدد آموزشي تـدوين شـده،   

موضوع "انتخاب، تعيين، و اصالح شدند و براي هر جلسه آموزشي ساختاري شامل موارد: 
جلسه، اهداف جلسه،  محتواي جلسه، روش آموزش و ارائه، وسايل و امكانـات، تمـرين،   

  تدوين شد. "يف منزلتكل
 - پس از تدوين برنامه و قبـل از اجـراي اصـلي آن، روايـي محتـوايي برنامـة آموزشـي       

توانمندسازي روانشناختي توسط متخصصين در اين زمينه نظرية آدلر، مـورد بررسـي قـرار    
گرفت و پس اصالحات پيشنهادي و تأييد روايي محتـوايي آن، برنامـه جهـت اجـرا آمـاده      

به منظور برنامه ريزي تعداد جلسات و زمان بندي برنامه نيز بـا توجـه بـه     گرديد. همچنين
؛ 1389؛ برجعلي، 1387؛ اكرامي، 1391اينكه اكثر مطالعه هاي مرور شده ( براي نمونه، قدم، 

جلسه صـورت گرفتـه بودنـد و بـا توجـه بـه        12- 8) در محدوده 1388سليمي بجستاني، 
دقيقـه اي را بـه اجـراي     90جلسـه   18، در حدود محتواي آموزشي برنامه در اين پژوهش
  جلسه برگزار گرديد. 3برنامه اختصاص يافت كه در هر هفته 

خالصه اي از برنامة آموزشي توانمندسازي روانشـناختي تـدوين شـده، در ادامـه ارائـه      
آورده شده است. الزم به ذكر است كه در جلسـه   5گرديده است و برنامة كامل در پيوست 

از معرفي طرح پژوهشي، سعي گرديد به ابهامات و پرسشـهاي شـركت كننـدگان    اول پس 
پاسخ داده شود. همچنين در جلسه اول سعي گرديد فرم رضايت آگاهانه به آنها داده شود تا 

  با ميل و رضايت در اين طرح شركت نمايند.

  : خالصه برنامه آموزشي توانمندسازي روانشناختي بر مبناي نظرية آدلر5جدول 
  تكاليف  محتوا  هدف  جلسات

ول
سه ا

جل
  

آشنايي با يكديگر، 
اهداف، ساختار،  قوانين، 

حقوق، آشنايي با 
  رويكرد توانمندسازي

معرفي اعضا، بيان اهداف، بيان ساختار جلسات، 
زمان، مدت، وظايف، تكاليف، رازداري، حقوق، 
تعامل و مشاركت در مباحث، بيان قوانين گروه، 

احتمالي، پاسخ به ابهامات، شنيدن دغدغه هاي 
  دريافت بازخوردهاي اعضاي گروه

مطالعه بروشور 
خالصه جلسه، تنظيم 
برنامه هاي روزانه 
  براي جلسات

دوم
سه 

جل
  

آشنايي با احساس 
معناداري در زندگي، 

شناخت جايگاه 
معناداري، معناداري و 
  هدفمندي در زندگي

تعريف احساس معناداري، بيان اهميت معناداري 
زندگي، بيان رابطه معنا و هدفمندي در زندگي،  در

جايگاه هدف در زندگي، هدف هاي تخيلي و 
  كاركردهاي آن، نداشتن هدف در زندگي

نوشتن هدفهاي 
خيالي و آرزوهاي 
 خود براي زندگي

هايي تعيين هدف
  براي زندگي
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سوم
سه 

جل
  

آشنايي با تعيين معنا در 
زندگي و هدفهاي 

خيالي، انتخاب هدف 
خيالي، مسئوليت هاي 

  پذيري در اين زمينه

هاي تخيلي، تعيين معنا در زندگي، تعيين هدف
انتخاب هدفهاي زندگي، مسئوليت پذيري در 

هدفهاي زندگي، افراد و معناهاي متفاوت، رفتار و 
  هدف و معنا

يادداشت برخي از 
 اهداف آينده

از طريق تخيل و 
خيال كردن هدفهايي 
را كه مي توانيد به آن 

ت پيدا كنيد را دس
  بنويسيد

ارم
چه

سه 
جل

  

آشنايي با من خالقه و 
تعيين معنا، آشنايي با 
عالقه اجتماعي و 

معناداري در زندگي، 
  جبرگرايي و معناداري

تعريف من خالقه، تعريف انتخاب، تعريف عالقه 
گذاري و تعيين معنا در اجتماعي، بيان نحوة هدف

 زندگي، انتخاب معنا براي زندگي، عالقه
اجتماعي و معنا داري، جبرگرايي و معناداري در 

  گذاريزندگي، آشنايي با اشتباهات در هدف

نوشتن برخي از 
  اهدافي گذشته

بررسي اين اهداف و 
  دستيابي به آنها

تعيين هدف هايي 
  براي آينده

جم
ه پن

جلس
  

مرور جلسات قبلي و 
يادآوري مجدد مباحث 

  و مطالب

گفتگوي مرور مباحث جلسات قبل، بحث و 
گروهي، مرور يادگيري ها، بيان تجربيات و 

خاطرات مرتبط با معنا، پاسخگويي به سئواالت 
  احتمالي

مرور بروشورهاي 
  جلسات قبل در منزل

شم
ه ش

جلس
  

آشنايي با احساس خود 
گري و جايگاه آن تعيين

در زندگي، پيامدهاي آن، 
انتخاب و خود 

  گري تعيين

ن گري در گري، خود تعييتعريف خود تعيين
مسائل زندگي، اهميت احساس خود تعيين و 
پيامدهي آن، انتخاب و خود تعيين گري، رد 

  جبرگرايي در زندگي

نوشتن يك صفحه 
مطلب درباره خود 

  تعيين گري
فتم

ه ه
جلس

  
آشنايي با ارادة آزاد و 

گري، آشنايي خود تعيين
با رد جبرگرايي در 

زندگي، يادگيري دربارة 
  اختيار در زندگي

بيان ارادة آزاد از منظر روانشناسي فردي، رابطه 
اراده آزاد و خودتعيين گري، بيان رابطة مسئوليت 

پذيري و خودتعيين گري، عاليق اجتماعي و 
  رابطة آن با خودتعيين گري

ايفاي نقش خود 
تعيين گري در امور 
 مختلف زندگي

بيان كارهايي كه فرد 
با اراده خود انتخاب 

  كرده است

هش
سه 

جل
  تم

آشنايي با رابطة سبك 
- زندگي و خودتعيين

گري، آشنايي با رابطة 
تجربيات كودكي، وراثت 
و محيط و خود تعيين 
گري، بررسي رابطة من 
  خالق و خودتعيين گري

تعريف سبك زندگي، بيان رابطه سبك زندگي و 
گري، تجربيات كودكي و خود تعيين خود تعيين

من  گري، وراثت و محيط و خود تعيين گري،
  خالق و خودتعيين گري

توصيف بخشي از 
سبك زندگي خود، 
بيان برخي از تفاوت 

هاي رفتاري از 
والدين، بيان تجاربي 
كه با من خالق مي 
  توان ايجاد كرد

نهم
سه 

جل
  

مرور مباحث جلسات 
 قبل توسط اعضا

بحث گروهي دربارة 
  مباحث قبلي

مرور مباحث جلسات قبل، مرور يادگيري هاي 
كنندگان، بيان تجربيات و خاطرات مرتبط شركت 

با تعيين گري در زندگي، پاسخگويي به سئواالت 
  احتمالي

مرور بروشور 
  خودتعيين گري
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دهم
سه 

جل
  

آشنايي با احساس 
اثرگذاري و جايگاه آن، 

شناخت پيامدهاي 
احساس اثرگذاري، 
  آگاهي از اثرگذاري

تعريف احساس اثرگذاري، احساس اثرگذاري در 
و محيط، خودآگاهي از رفتارها، بيان زندگي 

هايي فرد و احساس اثرگذاري، بيان رابطه پويايي
  ارادة آزاد و رد جبرگرايي

بيان تجربيات مرتبط 
با اثرگذاري، بيان 
رويدادهايي كه با 

اثرگذاري در آن تغيير 
  ايجاد كرده اند.

دهم
 ياز

سه
جل

  

آگاهي از اثرگذاري در 
سبك زندگي، آگاهي از 

و مسئوليت در انتخاب 
  زندگي

بيان رابطه سبك زندگي و اثرگذاري، بيان رابطه 
انتخاب و اثرگذاري، رابطه اثرگذاري و مسئوليت 

  پذيري بيان مي شود.

پاسخ به اين سئوال: 
چه تغييراتي و تأثيراتي 
مي توانند در سبك 
  زندگي داشته باشد

دهم
واز

ه د
جلس

  

آشنايي با كاربرد من 
ي خالق، و عالقه اجتماع

و تالش براي برتري و 
  اثرگذاري

بيان رابطة من خالق و اثرگذاري، كاربرد عالقه 
اجتماعي براي اثرگذاري در زندگي، تالش براي 

  برتري در زندگي

مورد از كارهايي را  4
كه با خالقيت 

خودتان، و متفاوت از 
ديگران انجام داده ايد 

  كدامند؟

دهم
سيز

سه 
جل

  

مرور مباحث جلسات 
 عضاقبل توسط ا

بحث گروهي دربارة 
 مباحث قبلي

بيان نظرات اعضا و رفع 
  ابهامات

مباحث جلسات دهم، يازدهم، و دروازدهم مرور 
مي شود، بحث و گفت و گوي گروهي دربارة 

مباحث ارائه شده، پاسخگويي به سئواالت 
  احتمالي، بيان تجربيات مرتبط با مباحث ارائه شده

شركت كنندگاه با 
در   ه به آموزشهاfتوج

چه زمينه هايي از 
زندگي شان مي توانند 
  تغييراتي ايجاد نمايند.

دهم
هار

ه چ
جلس

  
آشنايي احساس توانايي 
و كفايت، و پيامدهاي 
آن، آشنايي با احساس 
حقارت، و حقارت، 
آشنايي با احساس 

  درماندگي

تعريف احساس توانايي و كفايت، بررسي 
پيامدهاي احساس توانايي و كفايت، تعريف 

احساس حقارت، تعريف عقده حقارت، تعريف 
  احساس درماندگي آموخته شده

 مطالعه بروشور جلسه
پاسخ: در گذشته براي 

چه كاري احساس 
ناتواني مي كرده ايد؟ 
چگونه توانستيد بر آن 

  غلبه كنيد

دهم
پانز

سه 
جل

  

آشنايي با نا اميدي در 
زندگي، آشنايي با جرأت 
مندي و توانايي، شناخت 

اشتباه در  نگرش هاي
توانايي، شناخت 

اشتباهات اساسي و 
  توانايي

بيان نا اميدي از منظر روانشناسي فردي، ، بيان و 
هاي تعريف جرأت مندي و توانايي، بيان نگرش

اشتباه در توانايي، بيان اشتباهات اساسي در 
  زندگي و رابطة آنها با ناتواني

مطالعه بروشور 
اشتباهات اساسي در 

 زندگي
به توضيحات  با توجه

ها، و يادگيري
اشتباهات اساسي 
  خود را كه بيان نماييد

دهم
شانز

سه 
جل

  

آشنايي با كاربرد مفاهيم 
من خالقه،عالقه 

اجتماعي، انتخاب براي 
  افزايش احساس توانايي

بيان رابطه من خالقه و احساس توانايي، ييان 
رابطه عالقه اجتماعي و احساس توانايي، بيان 

احساس توانايي، بيان برابري  رابطه انتخاب و
  انسانها و توانايي هاي آنها

بيان كارهاي كه قبال 
نمي توانستيد انجام 

دهيد و در حال 
حاضر مي توانيد 

  انجام دهيد.
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دهم
 هف
سه

جل
  

مرور مباحث جلسات 
قبل،مرور يادگيري هاي 
اعضا، بيان ديدگاه ها، 
  رفع ابهامات احتمالي

لسات قبلي، مرور يادگيري هاي اعضا، مرور ج
بحث گروهي دربارة مطالب قبلي، بيان تجربيات 

  زندگي مرتبط با مباحث ارائه شده

مطالعه و مرور 
بروشور 
  گري خودتعيين

دهم
هج

سه 
جل

  

گرفتن پس آزمون، 
توضيح دربارة مسائل 

رازداري، توضيح دربارة 
دورة آموزشي، اختتام 

  جلسات

گرفتن پس آزمونها، مسائل مربوط به رازداري 
دآوري مي شود، پاسخ به سئواالت احتمالي يا

اعضا، توضيح دربارة جلسه پيگيري، اختتام 
  جلسات

تكميل پرسشنامه هاي 
پژوهش (پس 

آزمون)، ثبت تاريخ 
آزمون پيگيري در 

  تقويم
  

بهبـود   آيا برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي بر اساس نظرية آدلر بـر سئوال دوم:
 توانمندي رواني زنان سرپرست خانوار كميته امداد مؤثر است؟

در اين بخش، ابتدا شاخص هاي آماري ميانگين و انحراف استاندارد گـروه آزمـايش و   
گروه كنترل حاصل از متغير توانمندي رواني در پيش آزمون، پس آزمون و مرحلة پيگيـري  

  ).6ارائه شده است (جدول 

  انحراف معيار نمرات توانمندي رواني : ميانگين و6جدول 
  زنان سرپرست خانوار در پيش آزمون و پس آزمون و مرحلة پيگيري

  تعداد اعضا  انحراف معيار  ميانگين  شاخص آماري گروه

  گروه آزمايش
  15  81/2  53/51  پيش آزمون
  15  54/3  09/67  پس آزمون

  15  51/3  05/68  آزمون پيگيري

  گروه كنترل
  15  79/2  71/51  پيش آزمون
  15  82/2  04/52  پس آزمون

  15  86/2  47/51  آزمون پيگيري
  

مشهود است ميانگين گروه آزمايش و گروه كنترل در مرحلـة   6همانطور كه در جدول 
پيش آزمون تقريبا وضعيت مشابهي است اما ميانگين عملكرد گروه آزمايش و گروه كنتـرل  

و اين تفاوت در بين نمرات ميانگين در مرحله پيش در متغير توانمندي رواني متفاوت شده 
آزمون و مرحلة پيگيري نيز مشهود است اما براي اينكه مشخص شود كه آيـا ايـن تفـاوت    
معنادار است مي بايست از روشهاي آمار مناسب استفاده كـرد كـه بـراي ايـن امـر تحليـل       

  كواريانس تك متغيري استفاده شده است.
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پژوهش و بررسي معناداري تفاوتهاي مشاهده شده در ميـزان  جهت آزمون فرضيه هاي 
توانمندي رواني از تحليل كوواريانس تك متغيري استفاده شد. با توجـه بـه اينكـه تحليـل     
كواريانس نسبت به عوامل همگوني واريانس ها و نرمال بودن متغير حساس است، از ايـن  

ود. جهت نرمال بودن متغيرهاي وابسته رو ابتدا مي بايست شرايط استفاده از آنرا بررسي نم
ارائـه   7اسميرنوف استفاده شد كه نتايج حاصـل از آن در جـدول    - از آزمون كولموگروف

شده است و براي تعيين همساني واريانس ها از آزمون لوين استفاده شد كه نتايج در جدول 
  ارائه شده است. 8

  مان بودن متغير هاي وابستهاسميرنوف جهت تعيين نر - : آزمون كولموگروف7جدول  
  سطح معناداري  )Z( مقدار  مرحله  متغير ها

  توانمندي رواني
  85/0  55/0  پيش آزمون
  83/0  58/0  پس آزمون
  84/0  56/0  پيگيـري

  
نشان مي دهد متغير توانمندي رواني از متغيرهاي وابسته  7هاي جدول همانطور كه داده

) معنادار است از اين جهـت  P<05/0در سطح (اسميرنوف - تحقيق در آزمون كولموگروف
 بـودن  نرمـال  اسـميرنوف - كولمـوگروف  در واقع آزمون .توزيع داراي وضعيتي نرمال است

 كـه  تـوزيعي  با را نمونه يك در صفت يك توزيع اينكه يعني. دهد مي نشان را ها داده توزيع
 امكـان  باشـند  نرمـال  توزيـع  داراي هـا  داده اگر كند، مي مقايسه است مفروض جامعه براي

 ناپارمتريـك  آزمـون  از بايـد  صـورت  اين غير در و دارد وجود پارمتريك آزمون از استفاده
 آزمـون  برونـداد  در spss تحليـل  از مهـم ايـن اسـت كـه پـس      بسـيار  نكتـه  .كنـيم  استفاده

 بـه  بـود،  صـدم  5 از تر كوچك p يعني بود دار معني آزمون اگر اسميرنوف –كولموگروف
 اگر بنابراين. كنيم استفاده ناپارمتريك آزمون از بايد و نيست نرمال توزيع كه است اين معني
  .دارد وجود پارامتريك هاي آزمون از استفاده امكان نباشد دار معني آزمون اين نتيجه

: فرض تساوي واريانس شرط دوم جهت استفاده از آزمون آماري كواريانس تك متغيره
نمرات متغير توانمندي رواني، با استفاده از آزمون لوين سنجيده شـده اسـت كـه نتـايج آن     

ارائه شده است. براساس يافتـه هـاي ارائـه     8براي نمرات متغير توانمندي رواني در جدول 
، پيش فرض تساوي واريانس هاي نمرات متغير توانمندي رواني در گروه 8شده در جدول 
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معنادار است پس بنـابراين شـرط تسـاوي     =43/0Pآزمايش و كنترل به دليل آنكه در سطح 
  واريانس ها در نمرات  متغير توانمندي رواني برقرار است. 

  ها در متغير توانمندي رواني: نتايج آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانس8جدول شماره 
  سطح معناداري  درجه آزادي مخرج  درجه آزادي صورت  F  متغيير

  43/0  28  1  28/0  توانمندي رواني
  

از آنجا كه پيش شرطهاي استفاده از آزمون آماري كواريانس تك متغيـره برقـرار اسـت،    
اثربخشي برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي بر بهبود توانمندي روانـي   براي ارزيابي

گرديـد كـه نتـايج حاصـل از ايـن      زنان سرپرست خانوار كميته امداد از اين آزمون استفاده 
 ارائه شده است. 9تحليل در جدول 

  : خالصه نتايج تحليل كواريانس متغير توانمندي رواني9جدول شماره 

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

ميزان 
  تأثير

توان 
  آماري

  84/0  03/0  084/0  10/3  04/103  1  04/103  پيش آزمون

  81/0  45/0  004/0  10/29  03/967  1  03/967  گــروه

          23/33  27  25/897  واريانس خطا
            29  32/1967  مجموع

  
نشان مي دهد، تأثير پيش  9هاي حاصل از تحليل كواريانس در جدول همانطور كه يافته

)، اما اثـر گـروه بـر    P>08/0آزمون بر نمرات پس آزمون توانمندي رواني معني دار نيست (
نمرات پس آزمون معنادار است. با توجه به اين تحليل، ميانگين نمرات پس آزمـون گـروه   
آزمايش پس از يرداشتن اثرات پيش آزمون به طور معني داري بيشتر از گروه كنترل اسـت.  

F )از 1و27مشــاهده شــده بــراي گــروه و بــا درجــة آزادي (F  بحرانــي بــراي ايــن درجــة
معنادار است. پس بنـابراين بـا    004/0) باالتر است چراكه در سطح =68/7Fcي، آزادي(يعن

هاي نمرات توانمندي رواني گـروه  درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه بين ميانگين 99
آزمايش و گـروه كنتـرل تفـاوت معنـادار وجـود دارد بـه عبـارت ديگـر برنامـة آموزشـي           

ية آدلر بر بهبود توانمندي روانـي زنـان سرپرسـت    توانمندسازي روانشناختي بر اساس نظر
  .خانوار تأثير دارد
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، بخشي از پژوهش بررسي ميزان ماندگاري تأثيرات ايهاي مداخلهاز طرفي در پژوهش
آن مداخله، در صورت اثربخش بودن آن مي باشد از همين جهت در بخش دوم سئوال اول 

ميـزان مانـدگاري اثربخشـي برنامـه آموزشـي      پژوهش، اين سئوال پاسخ داده شـده اسـت:   
توانمندسازي روانشناختي بر اساس نظرية آدلر بر توانمندي رواني زنان سرپرسـت خـانوار   

  كميته امداد چگونه است؟ 
نتايج حاصل از تحليل كواريانس تك متغيري توانمندي رواني، حاصل از نمـرات افـراد   

   شركت كننده در مرحلة پيگيري به شرح ذيل است

  : خالصه نتايج تحليل كواريانس تك متغيري جهت ارزيابي ميزان ماندگاري10جدول شماره 
  اثر برنامة آموزشي بر توانمندي رواني

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

ميزان 
  تأثير

توان 
  آماري

  84/0  03/0  084/0  1/3  04/103  1  04/103  پيش آزمون

  81/0  43/0  004/0  75/28  35/973  1  35/973  پيگيري
          85/33  27  11/914  واريانس خطا
            29  50/1990  مجموع

  
هـاي حاصـل از مرحلـة    نيز مشهود اسـت، تحليـل واريـانس    10همانطور كه از جدول 

معنادار است،  004/0) نيز در سطح Fپيگيري نيز بيشتر از واريانس خطا بوده و نسبت آنها (
كه بيانگر آن است كه گروه بر نمـرات آزمـون پيگيـري توانمنـدي روانـي تـأثير معنـاداري        

درصد اطمينان نتيجـه گرفتـه مـي شـود، بـين       99لذا با  ،]p ،75/28)=27،1(F>004/0[دارد
نمرات توانمندي رواني در گروه آزمايش و گروه كنترل تفـاوت وجـود دارد، يعنـي برنامـة     

ناختي مبتني بر نظرية آدلر بر توانمندي رواني زنان سرپرسـت  آموزشي توانمندسازي روانش
  خانوار اثر ماندگاري دارد.

ها به اين معناست كه بين دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معنـاداري  در واقع اين يافته
از نظر توانمندي رواني ايجاد شده است و در نتيجه آموزش توانمندسازي روانشناختي زنان 

مؤثر است. بنابراين فرضيه پـژوهش در ايـن بخـش،     p>004/0در سطح  سرپرست خانوار
مبني بر اثربخشي آموزش توانمندسازي روانشناختي زنان سرپرست خـانوار بـر توانمنـدي    
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% 45رواني آنها تأييد مي شود. يعني آموزش توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به ميـزان  
ين يافته ها نشان مي دهد كه پيش آزمون بـر  درصد بر عملكرد آنها تأثير داشته است. همچن

% درصد) داشته است كه در اين پژوهش كنترل شده اسـت.  3نتايج پس آزمون تأثير معنادار
توان  بدست آمده است و اين مقدار هر چقدر به يك نزديكتر باشد مي 81/0توان آماري نيز 

اشـتباه، بسـيار پـايين    نتيجه گرفت كه در صورت تكرار تحقيق امكان تأييد فرض صفر بـه  
  است به عبارت ديگر دقت آزمون در كشف تفاوت ها باال است.

  
  گيري نتيجه. 6

تدوين برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي زنـان سرپرسـت خـانوار بـر      سئوال اول:
  مبناي نظرية روانشناسي فردي چگونه است؟

روانشـناختي زنـان سرپرسـت    در پاسخ به اين سئوال كه برنامة آموزشي توانمندسـازي  
خانوار چگونه است عالوه بر مباني، فرايند، محتواي جلسات آموزشي آن كه رساله دكتـري  
به طور مبسوط به آن پرداخته شده است. يك سري ويژگي هاي ديگر نيز براي اين برنامـه  
قابل بحث است. اول اينكه جهت تدوين برنامة آموزشي توانمندسـازي روانشـناختي زنـان    
سرپرســت خــانوار بــر مبنــاي نظريــة روانشناســي فــردي الزم بــود ايــن نظريــة بــه روش 
كيفي(تحليل محتواي مضموني) مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد كه پيش زمينـه آن مطالعـة   
مقاالت و كتابهاي متعدد و يادگيري روش تحليل محتواي مضموني بود كه از طريق برنامـه  

گرفت. پس از يادگيري روش تحليل محتواي مضموني  از پيش تعيين شده اين كار صورت
نياز بود كه روش تدوين برنامة آموزشي نيز آموخته شود؛ از اين جهت در ايـن زمينـه نيـز    
اقدام به تهيه و تدارك منابع اطالعاتي مناسب گرديد و طي برنامة زماني تدوين شده اين امر 

ا پشتوانة دانشي و علمي صورت گيرد. نيز صورت گرفت تا كار تدوين برنامة آموزشي نيز ب
در گام بعدي هر كدام از منابع تعيين شده براي تحليل محتـواي مضـموني نظريـة آدلـر بـه      
صورت جداگانه و با برنامه ريزي انجام شده از قبل مورد تحليل قرار گرفتند بطوري تمامي 

بط بـودن بـا   مطالب آن فصل از آن منبع بصورت دقيق مطالعه گرديـده و در صـورت مـرت   
مفاهيم توانمندسازي روانشناختي در برگه اي جداگانه يادداشت گرديد و پـس از آن تمـام   
محتواي آن فصل از منبع مورد تجزيه و تحليل قرار مي گرفت به سـراغ منبـع ديگـر رفتـه     

  شود و آن هم طي برنامه ريزي انجام شده مورد تحليل قرار مي گرفت. مي
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هـاي اسـتخراج شـده در محورهـايي     برنامة پژوهش، گـزاره  پس از اتمام اين مرحله از
گرفتند  محدود و مقوالت توانمندسازي روانشناختي تعديل مي شدند و در ذيل آنها قرار مي

الزم بـه ذكـر اسـت كـه در      .كه از نظر پژوهشي به اين مرحلـه كدبنـدي گفتـه مـي شـود     
:كدبندي از پـيش تعيـين   ود: كدبندي باز يكنوع كدبندي وجود دارد  2هاي كيفي  پژوهش

). كه در پژوهش حاضر از نوع كدهاي از پيش تعيين شده بود. پـس از  1393شده (تبريزي،
كدگذاري، يافته هاي حاصـل از تحليـل محتـواي مضـموني منـابع مـورد نظـر، بخشـي از         

هاي موجود در نظرية آدلر در قالب برنامة آموزشي توانمندسـازي روانشـناختي قـرار     گزاره
  از آنها براي تدوين اين برنامه استفاده گرديد.  گرفت و

توان گفـت از پيشـگامان برنامـه هـاي آمـوزش هـاي       هاي اين بخش ميدر تبيين يافته
روانشناختي، آلفرد آدلر است، وي از جمله روانشناساني است كه با تمركز بر زمان حـال و  

سيمونز، بوكلي، ميني والن و تا حدودي به گذشته، در پي توانمندسازي افراد است (تريپاني 
)؛ رويكرد روانشناسي فردي آدلر، كه در واقع رويكردي يكپارچه نگـر  2015راش ويلسون،

است ديدگاههاي شناختي، سازه نگر، روان پويشي و سيستم ها را تركيـب مـي كنـد و بـر     
ح هـاي  توانمنديها و امكانات مراجعان، گرايشي خوشبينانه و آينده نگر دارد، كه مناسبِ طر

كوتاه مدت است، او نقش درمانگر و مشاور را آموزش دهنـده، بررسـي كننـده و انگيـزش     
). هر چند كه در نظرية روانشناسـي فـردي از   2009دهنده و مشاركت كننده مي داند (كُري،

هاي ذيل در اين زمينـه  توانمندي روانشناختي به صورت مستقيم ياد نشده است اما پژوهش
دهند كه اين مفهوم در نهان نظرية روانشناسـي فـردي اسـت بـراي     ن ميانجام شده اند نشا

) بيان مي كنند كه رويكرد 2015نمونه، تريپاني سيمونز، بوكلي، ميني والن و راش ويلسون (
توانمندسازي، مبتني بر روانشناسي فردي آدلر است و آدلر سعي مي نمود كه مراجعان خود 

اعتقاد دارد كه از رويكردهاي اصلي و غـالبي كـه بـراي     ) نيز2001را توانمند سازد؛ منون (
توانا ساختن افراد وجود داشته است رويكرد آدلر است چرا كه اين رويكرد در جهت كمك 

گري، خود عليتي و احساس كنترل به افراد بـه كـار   به افراد براي خود انگيزشي، خودتعيين
بر اين باورند كه اگر مشاوران بتواننـد  ) 2011گرفته مي شود؛ دين اسلينا، رشيد، سيمپسون (

هدفهاي زندگي، سبك زندگي و ساير ابعاد اثر گذار در مراجع را بهبـود بخشـند و بتواننـد    
اي مشاركتي و غير تهديدآميز با مراجعـان ايجـاد نماينـد، مـي تواننـد از ايـن طريـق        رابطه

ايـد. كارلسـون و   مراجعان را توانمند و تشويق به جهت گيري مجدد در سـبك زنـدگي نم  
) بيان مي كنند كه اگر چه آدلر از كلمه توانمندسازي استفاده نكرده است اما  2007همكاران(
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). در حقيقـت آدلـر از طريـق مطـرح     1389اين يك مفهوم آدلري است (به نقل از صيادي، 
كردن مفاهيم من خالق، عالقه اجتماعي، هـدف هـاي تخيلـي، سـبك زنـدگي و تشـويق،       

در افراد انگيزش دروني ايجاد كند و آنها را نسبت نقش و مسـئوليت خودشـان   كوشد تا  مي
آگاه نمايد و به توانمندي برساند (تريپاني سـيمونز، بـوكلي، مينـي والـن و راش ويلسـون،      

  ). 2015؛ جول ونگ، 2009؛ اسويني، 2015
موزشي پس بنابراين مي توان از نظرية روانشناسي فردي آدلر جهت تدوين برنامه هاي آ

توانمندسازي روانشناختي استفاده نمود و مفاهيم اين نظريه را در قالب برنامة آموزشـي بـه   
 مخاطبان ارائه داد.

آيا برنامة آموزشي توانمندسـازي روانشـناختي بـر اسـاس نظريـة آدلـر در        سئوال دوم:
  افزايش توانمندي رواني زنان سرپرست خانوار كميته امداد مؤثر است؟

نشان داد بين دو گروه آزمايش و كنتـرل از   9يافته هاي پژوهش در جدول همانطور كه 
). اين يافته بـدين معناسـت كـه    =004/0Pنظر ميزان توانمندي رواني تفاوت معنادار است (

تفاوت مشاهده شده بين ميانگين توانمندي رواني گـروه آزمـايش و گـروه كنتـرل معنـادار      
نشـناختي بـر توانمنـدي روانـي زنـان سرپرسـت       است. در نتيجه آموزش توانمندسازي روا

مؤثر است و آموزش توانمندسازي روانشـناختي زنـان    004/0خانوار كميته امداد در سطح 
بر بهبود توانمندي رواني آنان تـأثير داشـته اسـت. آزمـون      45/0سرپرست خانوار به ميزان 

ـ  40پيگيري كه در اين پژوهش پس از  ود كـه ايـن برنامـة    روز انجام شد نيز حاكي از آن ب
آموزشي در افزايش توانمندي رواني زنان سرپرست خانوار تأثير مثبـت داشـته اسـت و بـه     

  در بهبود وضعيت آنها تأثير داشته است. 43/0ميزان 
ــايج پــژوهش يافتــه ــا نت ــژوهش، ب ــوداقي و اقدســي هــاي ايــن پ هــاي عبــاس زاده، ب
)، 1384طبـايي يحيـي آبـادي(   )، حسـينيان و طبا 1388)، قاسـمي و خـاني(  1393علمداري(
)، مبني بر تأثير گذار بودن برنامه هاي توانمندسازي روانشـناختي در زنـدگي   1390كيميايي(

زنان سرپرست خانوار دارد براي نمونه مي توان به بخشـي از نتـايج يافتـه هـاي پـژوهش      
ازي اجراي طرح توانمندسـ ") اشاره نمود كه در آن اين گونه ذكر شده است 1390كيميايي(

رواني سبب شده است تا زنان سرپرسـت خـانوار در حـوزه هـاي مختلـف روانشـناختي،       
ارزشــمندي و عــزت نفــس، كنتــرل بــر زنــدگي، قــدرت - همچــون: خودكارآمــدي، خــود

گيري، و حل مسئله و افزايش سازگاري توانمند شوند، كـه خـود سـرمايه اي پايـان      تصميم
. همچنين يافته هاي اين پژوهش هم راستا با پژوهش هايي است كه در خارج "ناپذير است
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از كشور انجام شده است براي نمونه مي توان به مـوارد ذيـل اشـاره نمـود شـرما و ورمـا       
)، دندونا 2015)، شتي و هانس(2012دامنيك و جوتي( )،2012)، اسالم و همكاران(2008(
  ) كه با يافته هاي اين بخش همسو هستند.2015(

اين يافته مي توان گفت كه توانمندسازي روانشناختي زنان، شـامل مـداخالت    تبييندر 
حرفه اي است كه موجب احساس كنترل بر زندگي مـي شـود و باعـث دسـتاوردهايي در     

جهت قدرت، توانايي و مهارتهاي زنـدگي مـي گـردد (قضـوي و     جهت تغييرات مثبت در 
)؛ و از راههاي توانمندسازي زنان، آموزش است. آموزش، با ايجاد تغييرات 2014همكاران، 

در شناخت ها، تفكرات و نگرش هاي افراد سـازندگي، بهبود و تعـالي بـه همـراه دارد؛ از  
كر خود را تغيير دهنـد در ايـن صـورت مـي     نظر درمانگران آدلري، اگر مراجعان بتوانند تف

). به عبارت ديگر، همچنانكه 2009توانند احساسها و رفتار خويش را نيز تغيير دهند (كري، 
پيشتر نيز اشاره گرديد نظرية روانشناسـي فـردي آدلـر در محتـواي نهـان خـود بـه دنبـال         

به افـراد بـراي    توانمندسازي روانشناختي افراد است، و رويكردي است كه در جهت كمك
  گري، خود عليتي و احساس كنترل به افراد به كار گرفته مي شود.خود انگيزشي، خودتعيين

در وجود خـود داراي بخشـي بـه نـام مـن       در رويكرد روانشناسي فردي آدلر هر فردي
 را آنهـا  و كنـد  عمـل  دنيا حقايق روي مي تواند بر دارد كه را مخمري خالق است، كه نقش

 ابـداع  را هـدف  به رسيدن وسيلة همچنين و هدف ببخشد، معني زندگي به. دهد شكل تغيير
آورد. در حقيقـت از طريـق     بوجـود   تجربـه  و وراثت مبناي بر را خويش كند و  شخصيت

آموزش اين مفهوم مي توان به افراد آموخت كه آنها داراي اين قدرت و توانايي هسـتند كـه   
را براي خود رقم بزنند. حتي افراد مي تواننـد از طريـق   مي توانند زندگي متفاوتي از گذشته 

من خالقه شيوة خاص زندگي خود را پي ريزي كنند و زندگي منحصر بفـرد و يگانـه اي را   
براي خويش تعريف كنند و در آن جهت گام بردارند؛ چرا كه افراد اسـير گذشـته نيسـتند و    

ال كـردن اهـداف اشـتباه و فرضـهاي     داراي اراده آزاد هستند. همچنين از طريق كاوش و برم
محدودكننده را مي توان اصالح نموده و با بازآموزي به سمت جنبـه مفيـد    باورهاي و غلط،

زندگي حركت نمود. كه اين كار از طريق باالبردن خودآگاهي و به چالش كشيدن و اصـالح  
گي خـود  فرضهاي غلط خواهد بود. در حقيقت افراد با فهـم اشـتباه و نادرسـت بـراي زنـد     

محدوديت هاي خودساخته اي ايجاد مي كنند كه مـانع از اثرگـذاري مـؤثر آنهـا در محـيط      
شود و از اين رو نقش هاي خود را در زندگي ايفا نمـي كننـد و بـا دليـل تراشـي هـاي        مي

غيرمنطقي از مسئوليت پذيري اجتناب مي كنند اما با آگاهي و شناخت و اصـالح فرضـهاي   
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 خود، ديگران و زندگي به صورت تازه اي نگريست و پذيرفت نيـروي نامناسب مي توان به 
  كرد.  تعيين را خويش سرنوشت و با انتخاب ها مي توان خود افراد است درون برانگيزنده در

در رويكرد آدلري، افراد با من خالق خويش تعيين كننده اهداف خود هستند و اهـداف  
در انتخاب هدف هاي زندگي خـود نيـز آزاد    آنها از پيش تعيين شده نيست. همچنين افراد

 اصـلي  انگيـزة  و واقعي محرك خالق، منهستند و با اختيار خود اينها را انتخاب مي كنند. 
 را هدف به رسيدن وسيلة و هدف بخشد؛ مي معني زندگي و به است انسان فعاليتهاي كلية
 خـود  هدف يك سوي به تخيلي افراد از طريق من خالق و انتخاب هدفهاي. كند مي ابداع
؛ 2009 شولتز، و شولتز( را مي آفرينند خود براي معنا با زندگي سبك و كنند حركت گزيده

  ).1391شفيع آبادي و ناصري، 
همچنين توانمندسازي روانشناختي با رويكرد روانشناسي فـردي، بـا تغييـر در باورهـا،     

روع مي شود. به ايـن معنـي   افكار و طرز تلقي هاي افراد نسبت به خود، زندگي و جهان ش
كه افراد به اين باور مي رسند كه توانايي و كفايـت الزم بـراي انجـام وظـايف را بـه طـور       

كنند كه آزادي عمل و استقالل در انجام فعاليتها را دارند، موفقيت آميز داشته و احساس مي
اهـداف معنـي دار و   كننـد كـه   توانايي تاثيرگذاري و كنترل بر نتايج را دارند، و احساس مي

ارزشمندي را دنبال مي كنند و باور دارند كه با آنان صـادقانه و منصـفانه رفتـار مـي شـود      
. در رويكرد روانشناسي فردي با دادن حق انتخاب سبك زندگي، ارادة )1385(قرباني زاده، 

آزاد در انجام امور، رد جبرگرايي تاريخي در زنـدگي، مسـئول بـودن بـراي انتخـاب هـاي       
تشـويق اعضـا بـه مشـاركت بيشـتر در اتخـاذ        ندگي مي باشد. چراكـه در ايـن رويكـرد،   ز

هايي كه بر فعاليت هاي آنان تأثيرگذار است بخشي از فعاليت مشاور است و از اين  تصميم
طريق فرصت هايي فراهم مي شود كه مراجعان ايده هاي خود را ارائه و اجرا كنند. در واقع 

تري در كار و زندگي خود ايفا نمايند را تشويق مي كنند تا نقش فعالبراي تواناسازي، افراد 
و تا آنجا پيش روند كه مسئوليت بهبود فعاليت خود را به عهده گيرند و بدون مراجعـه بـه   

پـس   ).1385مسئوالن باالتر بتوانند تصميماتي كليدي اتخاذ نمايند (عبدالهي و نوه ابراهيم، 
ت كـه توانمندسـازي روانشـناختي، موجـب تشـويق افـراد بـه        بنابراين مي توان نتيجه گرف

مشاركت بيشتر در اتخاذ تصميم هايي مي باشد كه بر فعاليت هاي آنان تأثيرگذار است و از 
  اين طريق فرصت هايي فراهم مي شود كه ايده هاي خود را ارائه و اجرا كنند.

يز مواجه بود. از آنجايي در پايان الزم به ذكر است كه اين پژوهش با محدوديت هايي ن
گرديد، و نمونة  اجرا همدان استان محدودة در جغرافيايي، محدودة لحاظ از پژوهش كه اين
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 حـداقل  تحصـيالت  سـال،  40- 20سني محدوده داراي خانوار، سرپرست آماري آن را زنان
 تحـت  زنان ساير و امداد شهر همدان تشكيل مي دادند شغل كميته بدون و راهنمايي، سوم

شد و در تعميم يافته ها به ساير زنان تحت پوشش كميته  نمي شامل را سازمان اين پوشش
امداد و همچنين زنان سرپرست خانوار در ساير استانها داراي مي بايست احتيـاط نمـود. از   
همين رو پيشنهاد مي شود اثربخشي برنامة آموزشي توانمندسازي روانشناختي بـراي سـاير   

هاي كشور نيز مورد بررسي و پـژوهش  كميته امداد و نيز در ساير استانزنان تحت پوشش 
ها گزارش شود. همچنين پيشنهاد مي شود كه اين پژوهش بـراي  قرار گرفته و يافته هاي آن

زنان سرپرست خانوار ساير سازمانها و نهادها همچـون سـازمان بهزيسـتي، بنيـاد شـهيد و      
  ها گزارش شود.يز انجام گيرد و يافته هاي آنامورايثارگران و ساير مؤسسات خيريه ن

  
 تشكر و قدرداني

از زنان سرپرست خانوار كميته امداد همدان به پاس زحمات، و همچنـين مسـئولين كميتـه    
  امداد استان و شهر همدان به پاس حمايت هاي مادي و معنوي كمال تشكر را داريم.

  
  نوشت پي

  .ه مشاوره استخراج شده استاين مقاله از رساله دكتري تخصصي رشت. 1
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). نقش سازمانهاي غيردولتي در توانمندسازي زنان سرپرست خـانوار در ايـران.   1388حسينيان، سيمين(
. تهـران:  مجموعه مقاالت دومين همـايش توانمندسـازي و تـوان افزايـي زنـان سرپرسـت خـانوار       

  شهرداري تهران.
خانواده از طريـق   ). توانمندسازي زنان سرپرست1384حسينيان، سيمين؛ طباطبايي يحيي آبادي، شهناز(

 . 4؛ شماره،1. دورهفصلنامه خانواده پژوهيمشاوره گروهي، آگاه سازي و كارآفريني. 

). همـدان:  مـديريت برنامـه ريـزي و     1394سالنامة آماري كميتة امداد امام خميني(ره) استان همـدان ( 
  فناوري اطالعات كميتة امداد استان همدان.

 بـر  مبتني شناختي بازسازي و آدلري شيوه به مشاوره اثربخشي همقايس). 1388(حسين بجستاني، سليمي
 دانشــگاه. دكتــري نامــه پايــان. دانشــجويان اميــدواري و آوري تــاب روانــي، ســالمت بــر تمثيــل،
  .طباطبايي  عالمه

 مركـز :    تهـران   درمـاني.   روان و مشـاوره  هـاي  . نظريـه  )1391( ناصـري، غالمرضـا   عبـداهللا؛  آبادي، شفيع
            دانشگاهي.  نشر
 تحليـل ) درمـاني  روان هـاي  نظـام : (درمـاني  روان هـاي  نظريـه  ).2009نوركراس(  جان پروچاسكا، جيمز

      .   روان: تهران .سيدمحمدي يحيي مترجم ؛/ فرانظري

                           .     ا رس:     ران ه ت    . ت خ روزب ي ف رداد ه م  ه م رج ت .    اوره ش م و  ي ان درم روان  اي ه ه ظري ن   ).2005( ارد چ ري ، ارف ش
 . ن آري  ه ج دي خ  ه م رج ت .) اوره شـــ م  اي ه اه دگ دي(  اوره شـــ م  اي ه ه ظـــري ). ن1382شـــيلينگ، لـــوئيس( 

      .     ات اطالع  : ران ه ت

). 1388(يحيـي سـيدمحمدي  : متـرجم . نظريه هـاي شخصـيت  ). 2009(شولتز،دوآن؛ شولتز، سيدني الن
  ويرايش.: تهران. ويرايش هشت

 و آبادي شفيع محوري چند مدل بر مبتني روانشناختي توانمندسازي برنامه تدوين). 1389(علي صيادي،
 پايان. رشت شهر دبيرستانهاي مشاوران بين ولتهوس و توماس شناختي مدل با آن اثربخشي مقايسه

  .طباطبائي عالمه دانشگاه. مشاوره دكتري نامه
 با خانوار سرپرست زنان توانمندسازي). 1393(فران علمداري، اقدسي علي؛ بوداقي، محمد؛ زاده، عباس

 . توانمندسازي ملي همايش برگزيده مقاالت مجموعهتهران: . بومي راهكارهاي بر تاكيد

. انساني منابع مديريت طاليي كليد: كاركنان توانمندسازي). 1385(عبدالرحيم ابراهيم، نوه بيژن؛ عبدالهي،
  .ويرايش: تهران

 سمت. انتشارات كاركنان. تهران: خدمت ضمن آموزش ريزي برنامه ).1383كوروش( ، واجارگاه فتحي

  ويرايش: تهران. آموزشي ريزي برنامه مباني). 1392(يحيي فيوضات،

 . )1391دي( م ح م د ي سـ   ي ي ح ي  م رج ت م.  ت ي ص خ ش  اي ه ه ظري ). ن2008فيست، جس؛ فيست، گريگوري جي(
 . تهران: روان.8 ويراست
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). تحليلـي بـر مسـائل و نيازهـاي زنـان سرپرسـت خـانوار جهـت         1388قاسمي، سميه؛ خاني، فضيله(
مجموعه مقاالت دومين همايش توانمندسازي و توان توانمندسازي آنان(مطالعه موردي شهر تهران). 

  . تهران: شهرداري تهران.ارافزايي زنان سرپرست خانو
) . 1391(محمـدي  سـيد  يحيـي  ترجمه. درماني روان و مشاوره كاربست و نظريه). 2009(جرالد كري،

  .ارسباران: تهران. هفتم ويراست
   ور. ن  ام ي پ  اه گ ش دان:  ران ه . ت ت ي ص خ ش  ي اس ن ش ).روان1388( ف وس ي ، ي م ري ك
، 11اجتمـاعي. دوره   خـانوار رفـاه   سرپرسـت  زنان توانمندسازي هاي شيوه). 1390سيدعلي( كيميايي، 

  92- 63، ص. 40شماره 
 ). مباني نگارش علمي. تهران: كتابدار1393منصوريان، يزدان(

 سرپرسـت  زنـان  خودكارآمـدي  و خـودگرداني  تقويـت  در تلويزيـون  نقـش ). 1388(محمدرضـا  نيلي،
: تهـران  شهرداري. خانوار سرپرست زنان افزايي توان و زنان توانمندسازي همايش دومين. خانوارها

  .بانوان امور
  

Corey ,Gerald(2009). Theory and Practice of Counseling and Psychotheraphy. Eighth Edition. 
Belmont:Thomson Higher Education. 

Dandona, Anu(2015). Empowerment of Women: A Conceptual Framework. The International 
Journal of Indian Psychology. 18. 

Dean Aslinia, S.; Rasheed, Masuma; Simpson, Chris(2011). Individual Psychology (Adlerian) 
Applied to International Collectivist Cultures: Compatibility, Effectiveness, and Impact. 
Journal for International Counselor Education. Vol. 3. 

Dominic, Beena; Jothi, C.Amrita(2012). Education- A tool of Women Empowerment: Historical 
study based on Kerala society. International Journal of Scientific and Research 
Publications. Vol.  2, Issue 4. 

Ghazavi Z.; Minooei, M. S.; Abdeyazdan,  Z.; Gheissari, A.(2014). Effect of family 
empowerment model on quality of life in children with chronic kidney diseases. Midwifery 
Res. 19(4). 

Giuliano, Paola(2014). The Role of Women in Society: from Preindustrial to Modern Times. 
CESifo Economic Studies. N.10.  

Hunter, BA.; Jason, LA.; Keys, CB.(2013). Factors of empowerment for women in recovery 
from substance use. Am J Community Psychol. 51(1-2). 

Islam, Nazrul; Ahmed, Ezaz ; Chew, Janet; D’Netto,Brian(2012). Determinants of 
Empowerment of Rural Women in Bangladesh. World Journal of Management. Vol. 4. No. 
2 

Joel Wong, Y.(2015).The Psychology of Encouragement: Theory, Research, and 
Applications.The Counseling Psychologist. Vol. 43(2) 



 ... خانوار بر مبناي نظرية شناختي زنان سرپرست تدوين برنامة آموزشي توانمندسازي روان   166

Kets J, Alyson P, Douglas J.(2000) Promoting health: knowledge& practice. Translated to 
Persian by: Shojaeizadeh D, Keshavarz Mohammadi N, Bahrami nejad N, Zahedi far F. 
Tehran: Shahrab Pub. 67. 

  Menon , sanjay T.(2001). Employee empowerment: an integrative psychological approach. 
Applied Psychological: an internationag review. N. 50 

Resendez, M., G., Quist, R. M., & Matshazi, D.M. (2000). A longitudinal analysis of family 
mpowerment and client outcomes. Journal of child and family studies, 9, 449-460. 

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San 
Francisco: W. H. Freeman. 

Sideridis G D, 2007. International approaches to learning disabilities: More alike or more 
different Learning Disabilities Research & Practice. 22: 210–215 

Sharma,Preeti; Varma,Shashi Kanta (2008). Women Empowerment through Entrepreneurial 
Activities of Self Help Groups. Indian Res. J. Ext. Edu. 8 (1), 

Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2009). Theories of Personality (9th ed.). Belmont, CA: 
Wadsworth.  

Shetty, Sowjanya S.; Hans, V. B.(2011). Role of Education in Women Empowerment and 
Development: Issues and Impact. Mangalore: Mangala publications. 

Singh, N. (1995a). In search of unity: Some thoughts on family-professional relationships in 
service delivery systems. Journal of Child and Family Studies. No.4. 

Speer WP; Jackson CB. & Peterson NA.(2001). The relationship between social cohesion and 
empowerment: support and new implication for theory. Health Edu Behav. n.6. 

Spreitzer, G. M,(1998). Social structural characteristics of psychological 
empowerment.Academy of Management Journal. Vol.38No.5. 

Srivastava, Namita(2016).Women empowerment: A Key Factor to Economic Development-A 
Comparative study of Rural and Urban IndiaInternational. Journal of Engineering Science 
and Computing. Vol.. 6. No. 6. 

Sweeney, T. J (2009). adlerian counseling and psychotherapy: a practitioner's approach.5th ed. 
new york: taylor and francis. 

Theron, Crystal-Jeanne(2010). The impact of psychological empowerment and job satisfaction 
on organizational commitment amongst employees in a multinational organization. Mini-
thesis . Magister Commercii. Department of Industrial Psychology. University of the 
Western Cape. 

Thomas, K. &Velthouse, B.(1990). Cognitive Elements of Empowerment: An "interpretive 
Model of Intrinsic task Motivation".AcademyofManagementReview.No.38. 

Trippany-simmins,Robyn; Buckley, Matthew R.; Meany-walem Kiristin; Rush-wilson, 
Tiffany(2015). Counseling theory : guiding reflective practice. Los Angeles : SAGE 
Publications, Inc 

World Health Organization(2006). What is the evidence on effectiveness of empowerment to 
improve health?. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.  



 167و ديگران    عليرضا كريمي وكيل

Yousuf, Parvaiz; Wani, Nasir Ahmad(2016). Role of education in women empowerment a 
sociological study of the women Professors of Gwalior city M.P. India. International 
Journal of Applied Research. 2(1). 


