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 چکیده

طرح پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی بود. : روش انجام شد. شناختیروانمقیاس توانمندی  روایی یابیپژوهش حاضر با هدف ساخت و هدف: 

گرایی روزمن و مارشال و در ها در بخش کیفی از روش تقلیلتحلیل داده برای . بود های استان تهراناز شهرستان ان پسرنوجوان شامل جامعه پژوهش

عد بُمصاحبه شونده به شش  13در مرحله نخست  ها:یافتهاستفاده شد.  تأییدیاعتباریابی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و  برایبخش کمی 

اشاره کردند: احساس تعلق، خود پنداره، احساس شایستگی، احساس اعتماد، حس معناداری. در مرحله دوم پاسخ  شناختیروانمختلف توانمندی 

بررسی شد و با  شناختیروانقرار گرفت. روایی شاخص توانمندی  تأییدمایشی تحلیل شد و روایی شش مقیاس فوق مورد یپای نفر در مطالعه 507

با وجودی بحث: ( رابطه مثبت داشت. 1979) رویی کوباسابا سخت شناختیرواناستفاده از یک مقیاس دیگر همین نتیجه حاصل شد. توانمندی 

تواند معیاری مینوجوانان معیار اندازه گیری وجود ندارد. چنین  شناختیروانهایی در مورد این فرایندها انجام گرفته، برای توانمندی که پژوهش

در اختیار درمانگران قرار دهد و آنان را متوجه فقدان جوانبی از فرایند  شناختیروانهای نهفته در توانمندی اطالعاتی پیرامون کمبودها و کاستی

 .کند شناختیروانتوانمندی 

 پنداره خود ،شایستگیداری، حس تعلق، حس یحس اعتماد، حس معن، شناختیروانتوانمندی  :هاکلید واژه   

 

 

 

Abstract 

Exploration Dimensions of Psychological Empowerment: the Production and Validation of a 

Scale with a Mixed Method 

Purpose: This study was conducted to Prouduce and Validate empowerment Scale in Male 

adolescents.Method: The study population consist of  adolescents in Sharyar and Ialam Shar (the province 

of Tehran). The research design was mixed and exploratory. To analyze the data in qualitative methodused 

of  Reductionism Marshall and Rossman and in quantitative methods to validate the questionnaire was 

used exploratory and confirmatory factor analysis. Finding: In the first stage 13 respondents reported six 

different dimensions of psychological empowerment: sense of belonging, self- concept, Sense of 

competence ,sense of trust, sense of meaning. Secondly responses of 507 people in the survey were 

analyzed and validity of six factors were approved. Validity was assessed using a scale of psychological 

empowerment index, the same result was obtained. Relationship between Psychological empowerment 

and Kobassa hardiness was positive. Conclusion: Although the research has been done about these 
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processes, there is no measure for adolescents' psychological empowerment. Such a measure will give 

information about the shortcomings inherent in the  adolescents psychological empowerment to therapists. 

Key words: psychological empowermen, sense of belonging, self- concept, Sense of competence 

,sense of trust, sense of meaning 

 

 

 

 

 مقدمه   

سازه است. 1شناختیروانمورد توجه قرار گرفته است، سازه توانمندی  مختلفهای هایی که امروزه در کار با گروهاز جمله سازه

تحلیل  (.2000، 2)زیمرمن توان در سطوح مختلف سازمان، جامعه و فرد مورد تحلیل قرار دادرا می شناختیروانتوانمندی 

افراد برای کسب کنترل و اثربخشی سازمانی ها برای ارائه فرصت منظوربهسازی در سطح سازمانی به معنای بررسی مقررات توانمند

ها سازی به بافتی که در آن سازمان(. در سطح جامعه، توانمند2000)زیمرمن،  گذاری استدر تحویل خدمات و فرایندهای سیاست

ردی، تعاملی و توان سطوح درون فو در سطح فردی می کنند، اشاره داردارتقای زندگی اجتماعی با یکدیگر تعامل می و افراد برای

های ( معتقد است که برونداد فرایند توانمندسازی در افراد و محیط2014)5(. هس1987، 4) راپاپورت را مد نظر قرار داد 3رفتاری

مختلف، متفاوت است. برای برخی از افراد مکانیزم توانمندی ممکن است به حس کنترل و در سایر افراد ممکن است به کنترل 

بر زندگی شخصی توانمندسازی هم می تواند به عنوان نگرشی درونی شده درک شود  تأثیرقدرت عملی جهت  .شودمنجر واقعی 

 یا اینکه به مثابه رفتاری قابل مشاهده انگاشته شود. 

ا کنند. احساس ناتوانی مترادف بمی6این فرزندان احساس ناتوانی برخی ازتوان نتیجه گرفت که می نوجوانانوضعیت در ارزیابی 

و از دست دادن کنترل  9( بی قدرتی را نوعی درماندگی آموخته شده، بیگانگی1984) 8راپاپورت، اسویفت و هس .است7قدرتیبی

هر دیدگاه، توانمندسازی نسبت به تکلیف بهبود زندگی انسان محوریت دارد. این امر،  در اند.شخصی بر زندگی تعریف کرده

های افراد و جامعه، و ارتقاء بهزیستی را از طریق حمایت از گرایش منابع مادی، سیاسی و اجتماعی و بی عدالتی در محیط،، قدرت

(. یک حس کنترل شخصی را، که به وضوح با 2000من، طبیعی مورد توجه قرار می دهد که برای تغییر مثبت تالش کند )زیمر
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مکانیسمی را برای اصالح عدم توازن  .(2004، 1و همکارانگیرد )چاندوالسالمتی بیشتر و بهزیستی مرتبط بوده است، در برمی

های غالب جاری در حرفه هایی مثل (؛ و به خوبی با گرایش2004و همکاران،  2د )گودمننکنقدرت در جامعه پیشنهاد می

طور خالصه، ماهیت گسترده و به کننده متناسب است.مبتنی بر قدرت و مراقبت سالمت ذهنی مبتنی بر مصرف شناسیروان

های مرتبط شده و زمینه شناسیروانهای پژوهشی و عمل اجتماعی در کننده توانمندسازی منجر به استفاده گسترده آن در بافتقانع

 (.2006، 3ست )ماسترسون و اوونا

گیری وجود معیار اندازه نوجوانان شناختیروانگرفته، برای توانمندی هایی در مورد این فرایندها انجام با وجودی که پژوهش

در اختیار درمانگران پسران  شناختیروانهای نهفته در توانمندی تواند اطالعاتی پیرامون کمبودها و کاستیندارد. چنین معیاری می

. عالوه بر این، چنین معیاری به کند نوجوانان پسر شناختیروانقرار دهد و آنان را متوجه فقدان جوانبی از فرایند توانمندی 

در  حاضرمتمرکز شوند. مطالعه پسران  شناختیرواندهد تا بر ابعاد مختلفی از توانمندی نظران و و پژوهشگران امکان میصاحب

مرحله برای تعریف این . در گیردمیمورد شناسایی قرار  شناختیرواندر مرحله اول ابعاد توانمندی  :شودحله ارائه میدو مر

معیار مورد نظر که به آن شاخص توانمندی سنجی اعتبار. مرحله دوم شدتدوین  یابزار شناختیروانعملیاتی توانمندی 

 . گیردگوییم را در بر میمی شناختیروان

 ابعاد توانمندی روان شناختی:

به ما کمک  هاتوسط چندین نظریه پرداز مورد بحث قرار گرفته است. مروری مختصر بر این نظریه شناختیروانسازه توانمندی 

معیارهای رواسازی که برای اثبات داشته باشیم. سپس، مفاهیم مربوط به  شناختیروانکند تا چارچوبی برای ایجاد توانمندی می

 .گیردمورد بحث قرار می ،وایی سازه معیار جدید استفاده شده استر

لفه مرتبط به ؤرا به سه م سازیهای توانمندلفهؤارائه داد که م شناختیروانسازی ( چارچوبی سه بخشی از توانمند1995زیمرمن)

 برایگیری افراد در مورد قابلیت شان تصمیمفردی به نحوه درون مؤلفه-6.1و رفتاری 5، تعاملی4درون فردی ؛کندهم تقسیم می

که از فرایندهایی است سازی به عنوان متغیر شخصیتی ، توانمندمؤلفهاین در های اجتماعی و سیاسی مهم اشاره دارد. بر نظام تأثیر

به اقدامات  9بعد رفتاری -2 ؛تشکیل شده است 8، احساس تعلق و شایستگی ادراک شده7نظیر کنترل ادراک شده، خود کارآمدی

  ؛تمرین اثربخشی از طریق شرکت در سازمان ها و انجمن ها اشاره دارد برایخاص 
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 (.1998، 2)زیمرمن و وارچانسکیاست  1لهاسنابع مورد نیاز و مهارت های حل مدر برگیرنده دانش در مورد م بعد تعاملی -3

 

ای از مؤلفهکار کرده است و سازه چهار  شناختیروان( از اولین افرادی بوده است که در زمینه توانمندسازی 1995) اسپریتزر

ثابت یا مداخله بافتی  یرا به جای اینکه خصوصیت شناختیروانارائه داده است. وی سازه توانمندی  شناختیروانتوانمندسازی 

حالتی روانی است که به عقاید شخصی  شناختیروانت. وی معتقد است توانمندی تعریف کند نوعی حالت شناختی در نظر گرف

( چارچوبی را برای توانمندسازی 1995) اسپریتزر (.2008)اسپریتزر،  مراجع در مورد نقشی که در محیط دارد مرتبط است

سازی توانمند ،و مدیریت به کار گرفته شده است. این چارچوب شناسیرواندر  به شکل گستردهارائه داد که  شناختیروان

 شناختیروانگذاری و مستقل بودن. سازه توانمندی تأثیرداری، شایستگی، کند: معنیمعرفی می مؤلفهرا بر مبنای چهار  شناختیروان

 (. 1995؛ اسپیتزر، 2012، 3) مینارد، گلیسون و متیو  اشاره دارد مؤلفهبه بهتر شدن وضعیت در این چهار 

(. 1995؛ اسپریتزر، 2012) مینارد و همکاران،  کندخود مختاری به سطوح انتخاب و کنترلی که افراد بر رفتار خود دارند اشاره می

هدفمندی  ،(. معناداری1995)اسپریتزر،  ایجاد تغییر و تفاوت در محیط اشاره دارد برایشان گذاری به ادراک افراد از توانمندیتأثیر

(. شایستگی نیز به طور مستقیم با مفهوم خود 2012)مینارد و همکاران،  و باورها و ارزش ها در زندگی شخصی و کاری است

)مینارد و  انجام امور به نحو ماهرانه است برایاش ( و  در واقع به ادراک فرد از توانایی1982ا، 5) بندور در ارتباط است 4کارآمدی

  (.2012همکاران، 

های کشد، پژوهشگران تمامی جنبهرا به تصویر می شناختیروانهای فوق برخی از مفاهیم و فرایندهای توانمندی هر چند نظریه

اند. به استناد این مطالعات، کنترل، عزت نفس و احساس شایستگی عوامل مرتبط را به روشنی توصیف نکرده شناختیروانتوانمندی 

نوجوانان دخیل باشد.  شناختیروانهای دیگری نیز در توانمندی هستند. هر چند ممکن است ابعاد و روش شناختیروانبا توانمندی 

هدف از پژوهش حاضر ساخت  ،نوجوانان وجود ندارد شناختیروانسنجش توانمندی  برایبا توجه به اینکه در ایران مقیاس مناسبی 

 ن است.نوجوانا شناختیروانو اعتبار یابی مقیاس توانمندی 

 پژوهش روش

شوند و هدف از طرح روش پژوهش حاضر ترکیبی با طرح اکتشافی بود. طرح های اکتشافی در دو مرحله کیفی و کمی انجام می

مطالعه در دو )کمی( شود.   گیری و روشن شدن روش دوم)کیفی( باعث شکل دو مرحله ای اکتشافی آن است که نتایج روش اول

مشخص شود. این هدف با  شناختیروانال پژوهشی بود تا ابعاد توانمندی ؤمرحله نخست، پاسخ دادن به سمرحله انجام شد. هدف 

                                                      
1problem-solving skills 
2Zimmerman MA, Warschausky 
3Maynard, M.T., Gilson, L.L., & Mathieu 
4self-efficacy 
5Bandura 
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 سنجی اعتبارتحقق یافت. مرحله دوم شامل تدوین و  شناختیروانپرسش از نوجوانان برای تشریح تجربیات آنان از توانمندی 

 استفاده کرد.  شناختیانروپرسشنامه ای بود که بتوان از آن برای سنجش توانمندی 

 کنندگانشرکت

)بخش کیفی( حجم  در بخش اول ن بود.از توابع استان تهرا و اسالمشهر ساکن شهرستان شهریار ن پسرنانوجواجامعه پژوهش شامل 

 بود 15تا  14بیشترین فراوانی سنی در طبقه  در این بخشگیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه باتعیین شد و اعضای نمونه  رنف 13نمونه 

ی پژوهش در بخش کمّ کننده در پژوهش حضور داشتند.شرکت 6و  4سال نیز به ترتیب  17تا  16سال و  13تا  12نفر( در طبقات  7)

استفاده کرد از نمونه ای با  شناختیروانای بود که بتوان از آن برای سنجش توانمندی پرسشنامه سنجی اعتبارکه با هدف تدوین و 

های ای استفاده شد. این نوجوانان در پایهای چند مرحلهانتخاب نمونه از روش خوشه برایدر این بخش نفر استفاده شد.  507حجم 

حراف و ان 15/12  )میانگین: سال بود 17تا  12کنندگان از اول راهنمایی تا سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند. سن مشارکت

 (. 20/1 استاندارد:

 روش اجرا

شد. زمان مصاحبه با هر  مصاحبهدر دفتر مشاوره مدارس نوجوان  13 با ،که به روش کیفی صورت گرفتدر بخش اول پژوهش 

کنندگان پژوهش گفته شد که عالقه مند به شنیدن دیدگاه و کننده حدود یک ساعت به طول انجامید. در ابتدا به شرکتشرکت

مصاحبه ضبط شده، فایل  کردنکید شد و اینکه بعد از پیاده أت کنندگانشرکت. همچنین، در این مرحله بر گمنامی هستم آنهاتجارب 

پرسیدن  برای کنندگانشرکت. بعد از ارائه توضیحات در مورد پژوهش، فرصتی به شودکننده حذف میصوتی در حضور شرکت

های طوری طراحی شد که جنبه هاسؤالها از راهکارهای مختلفی استفاده شد: عدم سوگیری در پاسخ به منظورتشان داده شد. سؤاال

پرسیده شد/  فرزندان به واسطه  زندگی در دوره نوجوانیهای مثبت و منفی )برای مثال در مورد جنبه مختلف موضوع را پوشش دهد

گر مراقب  بود که عالئم (. همچنین، مصاحبهچیزی را به دست آوردندادند و چه چه چیزی را از دست د های دوره نوجوانیبحران

سعی شد که عبارات قابل درک نوجوانان نداشته باشد. در جریان مصاحبه با  کنندگانشرکتهای بر پاسخ تأثیریاش کالمیغیر

عد بیان ی، در هر یک از پنج بُسؤال 56ی( پرسشنامه در بخش دوم )روش کمّ متناسب با موقعیت سنی پاسخگو به کار گرفته شود. 

کننده مفهومی خاص در هر یک از پنج بعد بود. این پرسشنامه یک مقیاس ها منعکسبود. پرسش سؤال 15تا  10شناسایی شده دارای 

لیکرت،  مقیاسطور تصادفی در پرسشنامه پخش شد. طبق های مقیاس به(. پرسش1979) اضافه هم داشت: مقیاس سخت رویی کوباسا

 بود.  کنندگانشرکتتی در مورد سن و تحصیالت سؤاالپاسخ بود. بخش پایانی پرسشنامه حاوی  6هر پرسش دارای 

 

 گذاری پرسشنامهنمره

دارد شش گزینه « اختینشتوانمندی روان»های مقیاس سؤالساخته به این صورت بود که هر یک از دهی پرسشنامه محققنحوه پاسخ

، کامال 5=، موافقم4=، کمی موافقم3=، کمی مخالفم2=، مخالفم1=کامال مخالفم)شامل  گیرد.ها تعلق میگویه که به ترتیب به
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 56، 55، 54، 53، 52، 51، 50، 49،، 47، 46، 45، 29، 28، 27، 24، 23، 22، 20، 19، 16، 13، 12، 10، 7، 6، 3 یهاسؤال (.6=موافقم

 گذاری شدند.به صورت معکوس نمره

 هاجزیه و تحلیل دادهروش ت

گیری از پاسخ داد. با بهره« کدام اند شناختیروانتونمندی ابعاد » تحلیل انجام گرفته در مرحله نخست پژوهش به این پرسش که

بندی شد. شناسایی و طبقههای کیفی، تمام فرایندهای توصیف شده در مصاحبه گذاری داده( برای کد2014) روش روزمن و مارشال

فرایند با چند بار تکرار انجام شد. نخست، متون پیاده شده مصاحبه مطالعه شد تا درکی کلی از پاسخ های مصاحبه شوندگان به این 

بندی عمومی برای نویسی شد تا کدگذاری اولیه انجام شد. از این کدهای اولیه یک مقولهدست آید. کنار هر خط یا پاراگراف حاشیه

های عینی، مضامین ها و زیر مقولهبا مرتب کردن گروه بندی اولیه، بر حسب مقوله ،دوم رت گرفت.کننده صوهای مشارکتپاسخ

بندی ها بر حسب چند مضمون اولیه طبقهها را نشان دادند. پاسخها و تعداد پاسخشباهت  پاسخ ،بندی انجام شدهشناسایی شدند. گروه

و یا چگونگی کمک آنها با درک  شناختیروانتا میزان هماهنگی آنها با نظریات موجود توانمندی  شدندمضامین مرور  ،شدند. سوم

از روش های تحلیل عاملی  شناختیروانیابی مقیاس توانمندی اعتبار برایدر بخش دوم پژوهش، کمک شود. شناختیروانتوانمندی 

 .شدها استفاده تحلیل یافته برایاز نرم افزار لیزرل  و استفاده شدتأییدی اکتشافی و 

 هایافته

 از استفاده با شناختیروان یپایایی مقیاس توانمندابتدا، ها از نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. به منظور تحلیل داده

 قابل درونی همسانی دهنده نشان آمدکه دست به 83/0 آلفای مقیاس برابر با یبضر. گرفت قرار بررسی مورد درونی همسانی روش

 .است مقیاس قبول

بررسی  (  و آزمون کرویت بارتلتKMO) الکین-مییر-کیسر برداری کفایت نمونه ابتدابه منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه، 

 هاداده(، بنابراین 2χ،1540=df،001/0>p=022/8815و آزمون کرویت بارتلت معنادار بود ) 766/0برابر  KMOشدند. مقدار

. شد اجرا واریماکس چرخش با اصلی هایمؤلفه(. تحلیل عاملی به روش تحلیل 1385تحلیل عاملی مناسب است )هومن،  اجرای برای

 تعداد عوامل یینتع برای (.1380 ینایی،پل، ترجمه صدرالسادات و م ینته شدند )کالنظرگرف در معنادار 3/0 از بزرگتر عاملی بارهای

داری، خوپنداره، )احساس شایستگی، احساس معنی عامل پنج یژهارزش و یرمقاد .استفاده شدمالک کیسر و آزمون اسکری کتل  از

، و 56/3، 49/4، 02/5، 90/5یببه ترت یاصل هایمؤلفهاستخراج شده به روش  1با ارزش ویژه باالتر از  احساس تعلق، احساس اعتماد(

ماتریس عاملی  (1)جدول  کردند.واریانس آزمون را تبیین می درصد 05/39عامل استخراج شده در مجموع  پنج بودند. 87/2

 .دهدمی نمایش را هابر روی عامل هاسؤالچرخش یافته و بارهای عاملی 
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ها پس از چرخش واریماکس( بارهای عاملی ماده1جدول  

 

 گویه ها
هامؤلفه  

1 2 3 4 5 

ام برای انجام نسبت به توانایی 5

 امور مطمئن هستم

0.599     

از یادگیری مطالب جدید  10

که دشوار به نظر آیند اجتناب 

 می کنم

0.582     

از مقابله با بیشتر مشکالتی  6

که در زندگی برایم پیش 

 آید عاجزممی

0.572     

وقتی تصمیم به انجام کاری  4

طور جدی و دقیق گیرم بهمی

کار تمرکز روی انجام همان 

 کنممی

0.567     

ریزم مطمئن وقتی طرحی می 1

 توانم انجام دهمهستم می

0.551     

قبل از تمام کردن کارهایم  7

 کنمآنها را رها می

0.493     

شکست باعث تالش بیشتر  9

 شودمن می

0.477     

وقتی مشکالت غیر قابل  8

دهد به پیش بینی برایم رخ می

 آیمبر می خوبی از پس آنها

0.455     

یکی از مشکالت من این  2

م را به الیفتوانم تکاست که نمی

 خوبی انجام دهم

     

از روبه رو شدن با مشکالت  3

 کنماجتناب می

     

ام را سرشار از معنا زندگی 21

 دانمو هدف می

 0.719    

    0.697  بسیار بد شانس هستم 20
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 معنای زندگی ام را درک 18

 کنممی

 0.693    

بیشتر اوقات احساس  13

کنم زندگی پوچ و می

 معناستبی

 0.543    

هدف مهمی در زندگی  11

دارم و برای رسیدن به آن 

 برنامه مشخصی دارم

 0.527    

    0.494  زندگی ارزش زیستن ندارد 19

زندگی من هدف روشنی  16

 ندارد

 0.492    

بیشتر اوقات احساس  12

کننده کنم که زندگی ناامیدمی

 شده است

 0.443    

حس خوبی دارم که چیزی  17

 بخشدبه زندگی ام معنا می

 0.426    

در زندگی ام هدف روشنی  14

 دارم

 0.339    

در بیشتر اوقات زندگی را  15

 گذرانمباری به هر جهت می

 0.300    

نسبت به خودم احساس  24

 بدی دارم

  0.628   

از اینکه مردم در مورد  23

عقایدم بدانند احساس 

 کنممی شرمساری

  0.569   

   0.541   فردی قابل اعتماد هستم 26

توانم خودم را دوست می 30

داشته باشم حتی اگر دیگران 

 دوستم نداشته باشند

  0.430   

بیشتر اوقات احساس  27

 کنمحقارت می

  0.419   

   0.412   بسیار بد شانس هستم 22

   0.391   شخصیتی دلپذیر دارم 25

   0.351  بیشتر اوقات نگران بد فکر  29
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کردن دیگران در مورد خودم 

 هستم

نسبت به دیگران اعتماد به  28

 نفس کمتری دارم

     

مردم، من را به عنوان  بیشتر 31

 شناسندمی فردی جذاب

     

همه تالشم را برای   40

گروهی مشارکت در کارهای 

 کنم.می

   0.523  

به صورت مفیدی در جامعه  39

 و محله ام مشارکت دارم.  

   0.467  

در جامعه و محله برای  38

 انجام کارها داوطلب هستم

   0.431  

به جامعه احساس تعلق  35

 کنممی

   0.390  

در کنار دوستان احساس  33

 خوبی دارم

   0.388  

تکالیف من و دوستانم در  37

درسی به یکدیگر کمک 

 کنیممی

   0.372  

 عضویکنم حساس میا 32

 مدرسه هستم. واقعی از

   0.323  

عضوی عادی در جامعه  34

 هستم

   0.310  

روابط صمیمانه زیادی با  36

 دوستانم در مدرسه دارم

     

های به نیازها و خواسته 41

تا حد امکان اهمیت دیگران 

 دهممی

     

مهربان و بیشتر آدم ها   43

 خوب اند

    0.711 

بیشتر آدم ها نسبت به  44

 یکدیگر قابل اعتمادند

    0.687 

 0.663    بیشتر آدم ها به دلیل  47
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منفعت شخصی، به صورت 

 کنند.انفرادی فعالیت می

 0.629     کار هستندبیشتر زنان فریب 56

کار بیشتر مردان فریب 55

 هستند

    0.625 

بیشتر زنان مقصر دعواها در  54

 خانواده هستند

    0.622 

بیشتر آدم ها در روابطشان  49

 کنندخیانت می

    0.601 

بیشتر آدم ها شخصیت  50

 کنندشان را پنهان میواقعی

    0.492 

بیشتر آدم ها برای رسیدن  45

به منفعت شخصی دروغ 

 گویندمی

    0.487 

اساسا ها بیشتر آدم 42

 کارنددرست

    0.486 

بیشتر مردان مقصر دعواها  53

 در خانواده هستند

    0.468 

 0.456     بیشتر آدم ها ریاکارند 51

 0.439     بیشتر آدم ها بد قول هستند 46

بیشتر زنان به فکر منافع  52

 شخصی خود هستند

    0.429 

دم ها تحت هر بیشتر آ 48

 شرایطی به فکر خدمت به

 دیگران هستند

     

نا مناسب تشخیص داده شده و  30/0کوچکتر از  یامؤلفه یوزن ها به دلیل داشتن 48و  41، 36، 31، 28، 3، 2شماره ی هاسؤالدر نهایت  

 .شدپرسشنامه حذف ی هاسؤالاز مجموع 
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 استاندارد ضرایبدر حالت فرزندان طالق  شناختیروان یمقیاس توانمندمرتبه اول  تأییدیتحلیل عاملی  (1)شکل 

shayeste = یستگیاحساس شا 

manadari= یاحساس معنادار 
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khodpend= خود پنداره 

talogh= احساس تعلق 

etemad= حس اعتماد 

 

برآورد شده برای دهد. مقدار پارامتر مرتبه اول پرسشنامه در حالت ضرایب استاندارد را نمایش می تأییدیتحلیل عاملی مدل ( 1)شکل 

 دهنده قدرت بار عاملی هر متغیر روی عامل مرتبط با آن است. هریک از متغیرها نشان

 مدل عاملی های برازش شاخص (2) جدول

 ارزیابی شاخص برازش مقدار مشاهده شده دامنه مورد قبول شاخص برازش

df/2χ 3≥  مناسب 2 
IFI 9/0<  19/0  مناسب 

RFI 9/0<  19/0  مناسب 
RMSEA 08/0>  720/0  مناسب 

CFI 9/0<  09/0  مناسب 
NFI 9/0<  09/0  مناسب 

است و به معنی بررازش مردل برا داده  3که این عدد کمتر از Df /2χکند می تأیید( برازش مدل را df/2χشاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

 هاست.

 تأییردترر اسرت و در نتیجره بررازش مردل را ( کوچرک08/0از میزان مرالک )است که 072/0( برابر RMSEAمیانگین تقریب) خطای ریشه مجذور

باالیی از عهرده ارزیرابی موضوع است که پرسشنامه با توان  در مجموع ، این نتایج مبین این.استهای برازش نیز در حد قابل قبول سایر شاخص کند.می

 پارامترهای الزم را برای مناسب و خوب بودن یک ابزار داراست. همةآید و بر می نوجوانان شناختیروان یتوانمند
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 روایی سازه

 درج شده است: (3). نتایج در جدول استفاده شد (1979) کوباسا شناختیروانبرای بررسی روایی سازه از مقیاس سرسختی  

 شناختیروانبا توانمندی  شناختیروانهمبستگی بین سرسختی  (3)جدول 

 شناختیروانتوانمندی  شناختیروانسرسختی  متغیر

  1 شناختیروانسرسختی 

 1 *53/00 شناختیروانتوانمندی 

 معنادار است. 01/0*همبستگی در سطح 

رو، کوباسا همبستگی معنادار وجود دارد. از این شناختیروانو مقیاس سرسختی  شناختیروانکه بین مقیاس توانمندی  دهدنشان می (3)نتایج جدول 

 .شد تأییدروایی سازه پرسشنامه 

 گیریتیجهنبحث و     

های هر دو مرحله مطالعه در این بخش یافته .بودفرزندان  شناختیروانسازی مقیاس توانمندی هدف از پژوهش حاضر تدوین و روا

در مرحله  .شده خود دست یافته استپژوهش چگونه به اهداف از پیش تعیین شود کهو نشان داده می  گیردمورد بحث قرار می

عد را از ، این پنج بُشناختیروانشاخص توانمندی تأییدی تحلیل عاملی  .مشخص شد شناختیرواننخست مطالعه،  پنج بعد توانمندی 

دار به دلیل رابطه معنی شناختیروانهمچنین، روایی سازه شاخص توانمندی  .کیدی بر روایی محتوا بودأاین ت .کرد تأییدجنبه تجربی 

 .در این بخش هر یک از ابعاد بررسی می شود .شد تأیید شناختیروانتوانمندی با کوباسا  شناختیروانرویی مثبت سخت

توان شود. در واقع میانجام وظایف  یا نشان دادن رفتارهای خاصی را شامل می ،عامل اول، احساس شایستگی است. شایستگی

در ارتباط  1شایستگی نیز به طور مستقیم با مفهوم خود کارآمدیاحساس شایستگی را توانایی تعامل سازنده با محیط تعریف کرد. 

عامل (. 2012)مینارد و همکاران،  امور به نحو ماهرانه است انجام برایاش ( و  در واقع به ادراک فرد از توانایی1982ا، 2است) بندور

. نوجوانانی که احساس معنی داری بیشتری استداری با داشتن هدف در زندگی مرتبط . احساس معنیاست 3دوم، احساس معناداری

)آلونزو و  یابدیدهند از سازگاری بیشتری برخوردارند و در نتیجه احتمال رفتارهای مخرب در آنها کاهش مگزارش می

 (.2012)مینارد و همکاران،  ها در زندگی شخصی و کاری نیز اشاره دارد(.  معناداری به هدفمندی و باورها و ارزش2014همکارن،

                                                      
1self-efficacy 
2Bandura 
3 sense of  meani ng 
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 شناسند،به خوبی می را نقاط ضعف خود ها وتوانایی و که دارای خودپنداره مثبتی هستند . نوجوانانی1استعامل سوم، خود پنداره 

 رسیدن به اهدافشان باز از هیچ چیزآنهارا و کننددیگران مقایسه نمی با را بی جهت خود کنند،به درستی انتخاب می اهدافشان را

 ترراحت چنان که هست قبول ندارند، را های خودبه علت اینکه توانایی که خودپنداره منفی دارند، برعکس، نوجوانانی .ددارنمی

 شخصیت خویش است. از ارزشیابی کلی فرد خودپنداره، در واقع گیرند.دیگران قرار میتأثیرتحت  زود شوند وهمرنگ جماعت می

پنداره ممکن است درنتیجه خودم. آوریهای رفتاری خودبه عمل میویژگی از ارزشیابی ذهنی است که معموالً این ارزشیابی ناشی از

 پرورشی دارای ارزش است و و شناختیروانهای پیامدهای مطلوب دراغلب موقعیت عنوان یکی ازه پنداره بخود مثبت یامنفی باشد.

مدرسه راتسهیل  در پشتکار اکتساب نتایج مطلوب دیگری مثل پیشرفت و تواندشودکه میگر، شناخته میعنوان متغیری واسطهه ب غالباً

 کند.

توان نوعی تعلق به چیزی یا تعلق به کسی است. حس تعلق، را میکننده نوعی احساس توصیف ،تعلقبود.  2عامل چهارم، احساس تعلق

نیز نامید. این  3توان هویت اجتماعیچیزی را که می ،احساس برابری و صمیمیت و همچنین پیوندی نزدیک با دیگران تعریف کرد

(. افراد 2003، 4شود)گیالیانیفته میکشور یا فرهنگ به کار گر ،)نظیر خانه( نشان دادن احساس تعلق به مکان)ها( برایمفهوم اغلب 

معناداری بر  تأثیر. روابط متفاوت افراد کنندتوانند در یک بافت خاص، افراد و چیزهایی را خواهان تعلق به آن هستند را انتخاب می

کند. احساس تعلق موقعیتی، فرصتی را به افراد های متفاوتی رشد میاحساس تعلق در بافت (.1997، 5) میدجو احساس تعلق آنان دارد

مل پیوندهای زیستی و های مختلف احساس تعلق ممکن است شادهد. شکلتغییر مراحل تعلق و فرایندهای مرتبط با آن می برای

واهران زیستی یا در سطح باالیی هستند، ممکن است نسبت به برادران و خ شناختیرواننوجوانانی که از نظر توانمندی  .اجتماعی شود

 (.2014رضاعی و نیز سایر افراد در اجتماعی احساس تعلق پیدا کنند)آنجل، 

، کنندگانشرکتبه اعتقاد  .دهدکه احساس اعتماد عامل پنجم را تشکیل می به دست آمده از مرحله اول پژوهش نشان داددر نهایت نتایج  

ها هایی برای چگونگی برآورده کردن خواستهسایرین در جهت پیدا کردن راه دهنده روش تعامل بانشان ،توانایی اعتماد به دیگران

، 7(  به این نتیجه رسیدند که برخی از نوجوانان ، مشکالت بیشتری در حفظ احساس خود مجزا2001)6جانسون، تورن گرن و اسمیت.است

حفظ  برایرسد که نوجوانان ، از عدم اعتماد به دیگران، به عنوان راهی به نظر می .دارندگیری از دیگران یا عدم وابستگی بدون کناره

محافظت از  برایدوری از رنج و  برایاین روند رفتاری ممکن است ناشی از این نیاز باشد که نوجوان  .کنندشان استفاده میاستقالل شخصی

 .اشد که از وضعیت شان آگاهی دارندل کسانی ببخودشان در مقا

همخوان دانست. طبق  شناختیروانهای توانمندسازی های استخراج شده پژوهش حاضر را تا حدودی با نظریهمؤلفهتوان ی میبه طور کل

گذاری و مستقل بودن. در تأثیرداری، شایستگی، اصلی دارد: معنی مؤلفهچهار   شناختیروانسازی ( چارچوب توانمند1995) اسپریتزرنظریه 

                                                      
1 Self-concept 
2 sense of belonging 
3“social identity 
4Giuliani 
5Midjo 
6Johnson, Thorngren, and Smith 
7separate sense of self 
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های مؤلفه( مورد شناسایی قرار گرفت. سایر 1995) دار و احساس شایستگی مطرح شده در نظریه اسپریتزرمعنی هایمؤلفهپژوهش حاضر 

 ( همخوان دانست. 2000)از قبیل زیمرمن،  های توانمندسازیتوان تا حدود زیادی با سایر نظریهشناسایی شده را می

نوجوانان را  شناختیروانشده تجربی از توانمندی  تأییدو جوانب پنج عامل است  شناختیروانبه طور خالصه شاخص توانمندی 

ای توانستند روایی صوری، روایی محتوایی و روایی سازه را برای شاخص توانمندی دو مرحله یپژوهشگران در فرایند .کندگیری میاندازه

اما شاخص کامل در برگیرنده  هر چند هر یک از این ابعاد به تنهایی اطالعات ارزشمندی در اختیار ما قرار می دهد .نشان دهند شناختیروان

احتمال دارد روابط میان این پنج عامل در دراز مدت برای  .در نوجوانان است شناختیروانثری درباره میزان توانمندی ؤهای مداده

 شناختیروانبیشتری در مورد توانمندی  هایگیری نظریهدوره نوجوانی ارزشمند شود و منجر به شکل درمانگران و مشاوران عالقه مند به

 .نوجوانان شود

نوجوانان در مقایسه با سایر  شناختیروانبرای ارزشیابی توانمندی  شناختیرواناز مقیاس توانمندی  آیندههای پیشنهاد می شود در پژوهش

تواند ارتباط توانمندی این اطالعات می .های رشدی استفاده شودثر بحرانؤروان، موفقیت تحصیلی، حل م ها همچون میزان سالمتداده

 .توانند اطالعات ارزشمندی برای کاربردهای نظری و عملی فراهم کنندها میاین پژوهش .را با سایر متغیرهای مهم روشن کند شناختیروان
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