دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی ،دوره  ،2شماره  ،4بهار و تابستان  ،6931صص 669-93

تاثیر ازدواج بر توانمندسازی معلولین جسمی (معلولین جسمی حرکتی ،احشایی،
حسی) با میانجیگری سرمایه اجتماعی
(مطالعه موردی :معلولین جسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد)
حبیب احمدی6وحید دستیار *2لیال زاده باقری

9

چکیده
هدف این تحقیق تاثیر ازدواج بر توانمندسازی معلولین جسمی (معلولین جسمیحرکتی ،احشایی ،حسی) با میانجی-
گری سرمایه اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد میباشد .چارچوب نظری تحقیقق بقر اسقا

نظریقه سقااتاریابی

گیدنز ،نظریه سرمایه اجتماعی ،نظریه درمانگروهی ،نظریه نیازهای انسانی مزلو ،نظریه حمایت پیرلین و نظریقه انتاقاب
گالسر شکل گرفته است .روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی است که از پرسشنامه توأم با مصاحبه حضوری جهقت
گردآوری دادهها استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمام معلقولین جسقمی (جسقمیحرکتقی ،احشقایی،
حسی) تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد (به تفکیک هر شهرستان) میباشد که بالغ بر 18101
نفر میباشند و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق  078نفر میباشد و از نمونهگیری اوشقهای بقین هشقت
شهرستان (هشت اوشه) استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده شده است .تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نقرمافزارهقای
 SPSS21و  AMOS19صورت گرفته است .نتایج توصیفی پژوهش ،بیانگر آن هستند که میانگین نمقره توانمندسقازی
معلولین جسمی در سطح متوسط به باال است و نتایج استنباطی پژوهش نشان میدهند که بقین متییرهقای سقن ،جقن ،
وضعتاهل ،نوع معلولیت و ازدواج با توانمندسازی معلولین جسمی رابطه معناداری وجود ندارد .امقا بقین متییقر سقرمایه
داده است که ازدواج به تنهایی هیچگونه تأثیری بر توانمندسازی معلولین جسمی ندارد و تمام تقأثیر اقود را بقا واسقطه
سرمایه اجتماعی گرفته است .بنابراین از آنجائی که اثر مستقیم غیرمعنادار و اثر غیرمستقیم معنادار میباشد ،مدل میقانجی
پژوهش ما یک مدل میانجیگری کامل میباشد.

واژگان کلیدی:

توانمندسازی ،معلولین جسمی ،ازدواج ، ،سرمایه اجتماعی ،نوع معلولیت.

تاریخ دریافت مقاله6931/22/26 :

تاریخ پذیرش مقاله6931/21/62 :

 1استاد جامعهشناسی ،دانشگاه شیراز ،ایران .پست الکترونیکیhahmadi@rose.ac.ir :

 2دانشآمواته کارشناسی ارشد گروه جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،دهاقان ،ایران .پست الکترونیکی:
dastyarvahid@yahoo.com

(* نویسنده مسئول)81817810180 :
9

دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه شیراز ،ایران .پست الکترونیکیLeila.zadebagheri@gmail.com :
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اجتماعی و توانمندسازی معلولین جسمی رابطه معناداری وجود دارد .و در آار نتایج یافتههقای مقدل سقااتاری نشقان

سال دوم ،شماره  ،0بهار و تابستان 1011

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

مقدمه و طرح مسئله
با تاملی ژرف پیرامون اود ،در میان اعضای جامعه به گروهی براورد میکنیم که معلول نامیده می-
شوند .معلول ،یعنی هر شاصی که در اثر نقص مادرزادی یا سایر ناهنجاری جسمی ،ذهنی و حسی
از انجام یک یا چند فعالیت اساسی در زندگی روزمره ناتوان باشد (داورمنش .)10:1001،و معلولیت
عبارت است از محدودیت های دائمی در زمینه های ماتلف جسمی ،حسی یقا ذهنقی -روانقی کقه
شاص مبتال به آن را در زندگی روزمره در مقایسه با سایر افراد جامعه دچار مشکل یقا محقدودیت
سازد (جاللی فراهانی .)0:1018،معلولیت جسمی شاید آشکارترین نقصی باشد که فقرد مبقتال را در
میان جمعی از افراد سالم انگشت نما می کند .آسیبهای جسمی ممکن است ناشی از بیمقاریهقای
ارثی و اکتسابی یا حوادث و سوانح باشد (حاج بابایی .)177:1072،در این تحقیق معلولین جسقمی

1

به سه گروه اصلی تقسیم میشوند .گروه اول؛ معلول جسمی-حرکتی :معلول جسقمی -حرکتقی بقه
افرادی اطالق میشود که به هر علت دچار ضعف یا ااتالل یا ناتوانی در سیستم حرکتقی باشقند یقا
برای تحرک نیاز بقه پقارهای وسقایل کمکقی نظیقر کقرا  ،2واکقر 0و ویلچقر 0داشقته باشقند (حقاج
یوسفی .)088:1070،گروه دوم؛ معلولین احشقایی :بقه مبتالیقان آن دسقته از بیمقاریهقای ناشقی از
ااتالالت بیولوژیکی و متابولیسمی 1ارگانیسم بدن که سیر مزمن آنها منجر به ناتوانی بیمار میشود،
معلوالن احشایی میگویند .از جمله آنها معلولیتهای قلبی – عروققی ،تنفسقی ،ناشقی از نارسقایی
مزمن کلیه ،ناشی از صرع ،ناشی از دیابت (قنداون) ،ناشی از بیماریهای ارثی و اونی (همقوفیلی،
تاالسمی) هستند (کریمی درمنی )127:1018،و گروه سوم؛ معلولین حسقی :معلقولین حسقی شقامل
معلولین نابینا و ناشنوا میباشند که دچار فقدان یا نقص در بینایی و یا شنوایی میباشقند و ققادر بقه
رفع نیازهای ارتباطی نمیباشند (گنجی .)221:1000،در زمانی که مسئله معلولیت یکقی از حقادترین
یک جامعه است که باید به صورت بنیادی به آن پردااته شود .توانمندسازی افراد به معنقی تشقویق
افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیمگیریهایی که بر فعالیت آنها موثر اسقت ،یعنقی اینکقه فضقایی
برای افراد فراهم شقود تقا بتواننقد ایقده هقای اقوبی را بیافریننقد و آنهقا را بقه عمقل تبقدیل کننقد
(زارعی .)2:1001،اصطالح توانمندسازی در دو دهه  1108و  1118در متون مقدیریت بسقیار رایقج
شد .توانمند شدن در رشتههای روانشناسی ،جامعهشناسی و دینشناسی ریشههایی دارد که به دهقه-
1

physically disabilities
2
Crutch
3
Walker
4
Wheel chair
5
Biological and metabolic disorders
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مسائل جوامع بشری میباشد ،بدیهی است که توانمندسازی معلوالن یکی از مهقمتقرین مسقئلههقای

تأثیر ازدواج بر توانمند سازی ...

های گذشته و حتی قرنهای گذشته بر میگردد .آلدر 1در سال  1117در زمینقه روانشناسقی ،مفهقوم
"انگیزه تسلط" را با تأکید بر تالشی که افراد برای کسب تسلط در براقورد بقا جهقان اقود دارنقد،
مطرح کرد .چندین دهه قبل ،مفاهیم مشابهی معرفی شدند .وایت 2در سال  1111بیان نمقود"انگیقزه
اثر گذاری" یک انگیزه درونی است که باعث میشقود ،کارهقا اتفقاق بیفتقد .بقرهم 0در سقال 1111
توانمندسازی را "واکنش روانشنااتی" که برای آزادی از محدودیتهاست ،میداند .وتن و کمقرون
در سال  2888از آن به عنوان "انگیزه تبحر" که اشاره به تالشی که جهت رویایی با چالشها و غلبه
بر آنها دارد ،نام بردند .در هر یک از این مطالعات ،تعریف توانمندسازی بقه مفقاهیمی چقون تمایقل
افراد به تجربه اودکنترلی ،به اود اهمیت دادن و برای اود آزادی قائل شدن شباهت دارد .به طقور
االصه در مدیریت سابقه استفاده از اصطالح توانمندسازی به دموکراسی صقنعتی و دایقل نمقودن
کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان تحت عناوین تیمسازی مشارکت و مدیریت کیفیقت جقامع بقر
میگردد .این اصطالح در سال  1108به سرعت به عنوان موضوع روز مطرح گردید و توسط نظریه-
پردازانی چون کانگر و کانگو ،1101 0اسپریتزر ،1111 1توما
کققارلو

و ولتهو  ،کنت بالنچارد ،جان پقی

و رانققدلف  2888گسققترش یافققت (سققبزیکاران .)11-10 :1001،در ایققن تحقیققق بققه

توانمندسازی معلولین جسمی در پنج بُعد پردااته شده است .در یکی از بهترین بررسیهای تجربقی
انجام شده در مورد توانمندسازی تا به امروز اسقپریتزر ( )1112چهقار بعقد را بقرای توانمندسقازی
شناسایی کرد« .وتن» و «کمرون )1110( »1بر اسا

پژوهش میشرا )1112( 7یک بعد دیگر بقه مقدل

او افزودهاند .این پنج بعد عبارت است از :احسا

اوداثرباشی( 0احسقا

احسا

اودماتاری( 1احسا

احسا

معنیدار بودن( 11احسا

شایسقتگی شاصقی)؛

انتااب شاصی)؛ پذیرفتن شاصی نتیجه( 18احسا
ارزشمندی کار) و احسا

موثر بقودن)؛

اعتماد به دیگران( 12احسا

امنیقت)

هستند .این ناتوانیها محدودیتهای ویژهای را برای آنان ایجاد میکند و در نتیجه نیازهای منحصقر
به فردی برای آنان مطرح میشود .به طور کلی افراد با نیازهای ویژه ،برای توصیف هر کسی به کقار
1

Alder
White
3
Barham
4
Conger and Kanungo
5
Spreitzer
6
Veton & Cameron
9
Mishra
0
Self-Determination
7
Self-Determination
18
Meaning
11
Meaning
12
Trust in other
2
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(مجیدی و محمدی مقدم .)10:1007،در هر جامعهای ،براقی از افقراد دچقار نقاتوانیهقای ااصقی

سال دوم ،شماره  ،0بهار و تابستان 1011

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

میرود که عملکرد جسمی ،ذهنی ،یا رفتاری وی به قدری با هنجار تفاوت دارد که ادمات بیشتری
برای برآورد کردن نیازهای او ضرورت مییابد .بر این اسا

افراد با نقائص حسی (از لحاظ بینقایی

 ،شنوایی  ،جسمی-حرکتی) ،جزو افرادی محسوب میشوند که از نیازهای ویژهای براوردارنقد .در
زمینه توانمندسازی اگر چه تالشهای ارزشمندی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران صورت گرفته
و میگیرد اما ضرورت هماندیشی در این زمینه بر کسی پوشیده نیست .در واقع تبادل اندیشه و نظقر
در این زمینه میتواند به توسعه دیدگاههای نظری (به عنوان پشتوانه عمل) و راهبردهقای عملقی در
جهت اوداتکایی و توانمندسازی این افراد کمک کند .هر کوشش علمی در جهت توانمندسازی ،نه
تنها باری از دوش اانوادههای این افراد برمیدارد بلکه در اوداتکایی و توانمندسازی اینگونه افراد
میتواند بسیار موثر باشد و از این مسیر پیوند بین مراکز علمی  -پژوهشی و جامعه نیز تقویت شود.
بنابراین ،هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تالش نمایند بر ضقعفهایشقان غلبقه؛
جنبههای مثبت زندگیشان را بهبود باشیده ،مهارتها و تواناییهایشان را برای کنترل عاقالنقه بقر
زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند ( .)Mc Whirter, 1994پق

شقناات صقحیح از

این پدیده و آگاهی از توانمندی افراد دارای ناتوانی و استفاده بهینه از این نیرو گام موثری در جهت
توسعه یک کشور اواهد بود .از این رو توانمندسازی معلوالن در سرتاسر جهان یکی از مسالههقای
مهم و ضروری کشورها میباشد که با توانمند سااتن معلوالن بتوانند جامعقهای بهتقر و سقالمتقر را
طرحریزی کنند .در سالهای اایر تالشهای زیادی از سوی کشورهای ماتلف از جمله ایران برای
توانمندسازی معلوالن صورت گرفته است که اگر به مناسبسازی محیط شهرها توجه کنید به نتیجه
این تالشها میرسید .با توانمندسازی میتوان معلوالن را بقه ادامقه زنقدگی امیقدوارکرد و بقه آنهقا
گوشزد کرد که با توجه به معلولیتی که دارند هنوز راه زندگی برای آنها باز است و میتواننقد قلعقه-
مطالعه (استان کهگیلویه و بویراحمد) به سوی جامعهای بهتر ،سالمتر و با کیفیتتر حرکت میکند و
بستر الزم برای شکوفاسازی استعدادهای این قشر فراهم میشود .از آنجائیکه تعداد قابل توجهی از
افراد جامعه و گروههای اجتماعی دچار معلولیت هستند و طبق آمار در گذشته نه چندان دور یعنقی
سال  ،1178میزان افراد معلول در جهان حدود  18درصد بوده که ایقن نقرد در سقال  ،2811بقه 11
درصد رسیده است یعنی  701میلیون نفر که از میان آنها  118میلیون نفر دارای معلولیت سات می-
باشند (سازمان بهداشت جهانی .)2811 ،1در ایران نیز نتایج سرشماریهای ماتلف نشان میدهقد کقه
در سال  1011جمعیت معلول کشور در حدود  8/10درصد کل جمعیت کشور گزارش شقده اسقت
WHO

1

02
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های صعود و ترقی را پشت سرهم طی کنند .در واقع با توانمند کردن قشر معلقولین ،جامعقه مقورد

تأثیر ازدواج بر توانمند سازی ...

(وزارت کار )1012 ،و در سال  1/0 ،1001درصد جمعیت کشور بوده (کریمی درمنی )01:1018،که
در سال  1018به  1/1درصد یعنی حدود  1817111نفر رسیده است (وزارت کار .)1012 ،یعنقی در
طول یک دوره  21ساله  2/2برابر شده است .بنابراین تیییرات جمعیتی معلقولین بیقانگر یقک رونقد
افزایشی است و لذا نیازمند توجه هر چه بیشتر در امر سیاستگذاری و برنامهریزی است .محققق در
این اصوص به این واقعیت رهنمود شده که در حال حاضر تعداد  10811نفر ( 2/1درصقد از کقل
جمعیت استان که 11888نفر در روستا و 7811نفر در شهر مقیباشقند) معلقول ( 18101نفقر (1/01
درصد از کل جمعیت استان که 7888نفر ( 1درصد) در روستا و  0101نفقر ( /01درصقد) در شقهر
میباشند) معلول جسمی و  7072نفر (1/12درصد) معلول ذهنی و اجتماعی) در استان کهگیلویقه و
بویراحمد وجود دارد (آمار ااذ شده از سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد )1010 ،که به
دلیل بار سنگین عاطفی ،اجتماعی و اقتصادی ناشی از معلولیت رنج میبرند و مقتضی اسقت کقه بقه
توانمندی آنها توجه شود .در بسیاری از موارد مشاهده شده که این قشر در جامعه از توانمندیهقای
ااص و قابل تقدیر در فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و ورزشی براوردار هسقتند
و از آنجا که به توانمندسازی معلوالن در استانهای محروم (از جمله استان کهگیلویقه و بویراحمقد)
کمتوجهی میشود و با توجه به اینکه محقق اود جزء معلولین جسمی میباشد و از نزدیقک شقاهد
این کمتوجهی و کاستیها و نواقص این قشقر مقیباشقد ،بنقابراین ضقروری مقیدانقد کقه بایقد بقه
توانمندسازی معلولین جسمی نگاهی اساسی و بنیادی کرد .با توجه به اینکه توانمندی معلولین یقک
پدیده اجتماعی است و پدیدههای اجتماعی تک علتی نیسقتند ،توانمنقد شقدن معلقولین بقه عوامقل
درونی و بیرونی متعددی بستگی دارد .از طرفی عواملی درونقی چقون وضقعیت جسقمانی ،روانقی،
اقتصادی و فرهنگی بر توانمندی فرد معلول نقش تعیینکننقدهای دارد .از طقرف دیگقر سقااتارهای
توانمندی افراد نقش داشته باشد ،تاثیر ازدواج و سرمایه اجتماعی بر توانمنقدی آنقان اسقت .ازدواج
اولین قدم برای یک پیوند اانوادگی و پرورش نسل بعد به حسقاب مقیآیقد .از ایقن رو بقه عنقوان
مهمترین و اصلیترین عامل ارتباطی میان انسانها معرفی شده اسقت (روزن 1و گرانقدن .)2880 ،2و
پیوندی است بین زن و مرد که بر پایه روابط پایاپای جنسی شکل میگیرد تا بچههایی که آن زن بقه
دنیا میآورد فرزندان مشروع والدین شنااته شوند .ازدواج روابط اجتماعی و حقوق و وظایف تازه-
ای را میان همسران و اویشاوندان برقرار میسازد و حقوق و پایگاه فرزندان را در هنگام تولقد نیقز

1 Rosen
2 Geranden
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تعیین میکند (رنجبر .)127:1008،ازدواج یک نیاز شاصی نیست که تنها مربوط به زن و مرد باشد،
بلکه عالوه بر آن ،یک امر اجتماعی است که مسئولین جامعه نسبت به آن مسئولیت دارند .ازدواج و
کانون اانوادگی برای سالمت و امنیت و سعادت اجتماع سقودمند و ضقروری اسقت؛ زیقرا

تاسی

جامعه بزرگ از واحدهای کوچک اانواده تشکیل مقیشقود و صقالح و فسقاد و ترققی و انحطقاط
جوامع از صالح و فساد و ترقی و انحطاط اانوادهها تشکیل مقیشقود و اصقالح جامعقه را بایقد از
طریق اصالح اانواده شروع کرد (امینقی .)1071،بقه طقور کلقی ،ازدواج موجقب تیییقر نققشهقای
اجتماعی و جابهجایی پایگاه اجتماعی افراد میشود .از این رو در ایقن مطالعقه بقه تقأثیر ازدواج بقر
توانمندسازی معلولین جسمی با میانجیگری سرمایه اجتماعی پردااته شقده اسقت کقه ایقن هقدف
اصلی تحقیق میباشد.
پرسشهای تحقیق
الف :پرسش اصلی تحقیق
-

تاثیر ازدواج به تنهایی یا با واسطه سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی معلولین جسمی چه میزان
است؟

ب :پرسشهای فرعی تحقیق
-

تاثیر ازدواج بر توانمندسازی معلولین جسمی چه میزان است؟

-

تاثیر ازدواج بر سرمایه اجتماعی چه میزان است؟

-

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی معلولین جسمی چه میزان است؟

-

تأثیر ازداوج با میانجیگری سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی معلولین جسقمی چقه میقزان
است؟
چه میزان است؟

مبانی نظری
در انتااب مبانی نظری تحقیق از نظریه سااتاریابی گیقدنز ،نظریقه سقرمایه اجتمقاعی پیقر بوردیقو،
پانتام ،کلمن و فوکویاما ،نظریه درمان گروهی ،نظریه حمایت و نظریه انتااب ویلیام گالسر اسقتفاده
شده است.
نظریه ساختاریابی گیدنز
گیدنز سااتار را بر حسب قواعد و منابع تعریف میکند .او معتقد است جامعهشناسی فقط با در نظر
گرفتن کردارهای اجتماعی به عنوان موضوع مطالعه میتواند بر دوگانگی سنتی کنش و سااتار فائق
04
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-
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آید .این دوگانگی در واقع دو وجهی بودن است :یک چیز یا یک موضوع مورد مطالعقه بقا دو وجقه
وجود دارد ،بر اسا

نظریهی سااتاربندی ،قلمروه پقژوهش علقوم اجتمقاعی نقه تجربقهی کنشقگر

فردی و نه وجود نوعی کلیت اجتماعی ،بلکه کردارهای اجتماعی سامانیافته در زمان و مکان اسقت
(کرایب .)100-101 :1000،قواعد از نظر گیدنز در جمع و در ارتباط با اجتماع معنی مییابنقد .ایقن
قواعد را نمیتوان جدا از منابع اجتماعی مفهومسازی کرد .قواعد متضمن رویههای ارزشمند تعامقل
اجتماعی است ،قواعد از یکسو به شکلگیری معنا مربوط است و از سویی دیگقر منقوط بقه تأییقد
شیوههای رفتار است ( .)Giddens,1984:16منابع ،تسهیالتی هستند که کنشگران جهت انجقام امقور
از آنها استفاده میکنند .گیدنز منابع را شامل چیزهای میداند که قدرت را بوجود مقیآورنقد .وقتقی
کنشگران تعامل میکنند از منابع استفاده میکنند ،و وقتی از منابع استفاده میکنند ،کقنش دیگقران را
شکل میدهند ( .)Turner,2003:477فرایند توانمندسازی ،بر جنبه مهم پویایی رونقد توانمندسقازی
تاکید دارد :پتانسیل توانمندسازی نه تنها از لحاظ منابع و تواناییهای شاصقی مقردم ،بلکقه از نظقر
قوانین و مقررات سااتار اجتماعی وجود دارد .ارتبقاط سقااته شقده توسقط گیقدنز میقان سقااتار
اجتماعی و عامالن انسانی تبیین تبیین نظری این مورد که توانمندسازی اجتماعقات و توانمندسقازی
فردی که همباشی دارند را تقویت میکند ( .)Giddens,1984از این رو ،توانمندسازی ممکن است
به یک فرایند دایرهای شکل از تیییرات اجتماعی و فعالسازی تواناییها و منابع مقایسه شود ،کقه در
آن عوامل انسانی در نیاز به کنش توانمند همراه با سایر عوامل انسانی عمل میکند .سااتار اجتماعی
که با استفاده از این فعالیتها بوجود آمده شامل حفظ و بازتولید عناصر از سااتار اجتماعی موجقود
و ااالقی یک فرایند تحلیل انتقادی اجتماعی است .در حوزه ارتباطی ،مردمی که توانمند شدهاند یاد
میگیرند که چگونه وضعیت اود را به گونهای متفاوت درک کنند ،و در نتیجه تشکیل یک سقااتار
آنها با دیگران را میباشد .در حوزه هنجاری ،مردم درک هنجارهای نو اجتماعی ااصی که بر آنهقا
تاثیر میگذارد را میآموزند .توانمندسازی ممکن است از نظقر توانقایی افقراد در تاثیرگقذاری بقرای
تیییر در نظر گرفته شود ،اما نمیتوان توانایی فردی که در فعالیت ااتصاصیاش بروز یافته اسقت را
بدون ارتباط با سااتارهای موجود کنترلی که این شاص از طریقق رفتقارش تقویقت کقرده ،تفسقیر
کرده و تیییر داده درک کرد .کارائی فردی از طریق سااتارهای کنترلی که در سیستمهقای اجتمقاعی
جای دارند استحکام مییابد ( .)Clegg,1989از این رو فرایند توانمندسازی به آنچه از قبل در جامعه
وجود داشته بستگی دارد ،اما موفقیت این فرایند به اینکه چقه و بقه چقه میقزان تیییقرات در سقطح
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فردی ،در سطح اجتماعات و در نظام اجتماعی به این فرایند مرتبط اسقت بقه وققوع پیوسقته اسقت
تعریف شده است.
نظریه سرمایه اجتماعی
مفهوم سرمایه اجتماعی تاریخ طوالنی در علوم اجتماعی دارد .اما شهرت آن به دهه نود با مطالعقات
پیر بوردیو ،پانتام و فوکویاما 1بر میگردد .این مفهوم دارای ابعادی نظیر :قابلیت اعتمقاد ،مشقارکت و
رهبری مدنی ،باشش و روحیه داوطلبی ،توانقایی برققراری روابقط اجتمقاعی غیررسقمی ،تنقوع در
معاشرتها و دوستیها ،مشارکت سیاسی ،مشارکت مذهبی ،عقدالت در مشقارکت مقدنی مقیباشقد
(امیراققانی و پققورعزت .)21:1007،سققرمایه اجتمققاعی ،شققکل و نمونققهی ملمققو

از یققک هنجققار

غیررسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود و موجب توانمندی همقدیگر
میشود ،هنجارهای تشکیلدهنده سرمایه اجتماعی میتواند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفتقه
تا آموزههای پیچیدهای را در برگیرد ،چنین نیست که هر مجموعهای از هنجارهایی با مصداق عینقی
به تشکیل سرمایه اجتماعی بینجامد در حالیکه این هنجارها باید بقه ایجقاد و افقزایش همکقاری در
گروه منجر شود لذا با فضایل سنتی چون درستکاری ،وفای به عهد ،قابل اعتماد بودن ،روابط متقابقل
و نظایر اینها مرتبطاند (الوانی و شیروانی .)1:1001،سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو بقر تعهقدات و
ارتباطات اجتماعی مبتنی است و اود او آن را چنین تعریف میکند« :سقرمایه اجتمقاعی انباشقت
منابع بالفعل و بالقوهای است که مربوط به داشتن شبکهای نسبتأ پایدار از روابط کم و بیش نهادی
شده از آشنایی و شناات متقابل است یا به عبارتی دیگر عضویت در یک گروه برای هقر یقک از
اعضایش از طریق حمایت یک سرمایه جمعی ،صالحیتی فراهم میکند که آنان را مستحق «اعتبقار»
سرمایه اجتماعی را توسعه داد .وی معتقد است که سقرمایه اجتمقاعی ،مجموعقهای منقابع مقادی یقا
معنوی است که به یک فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکهای پایداری از روابط کقم و بقیش نهادینقه
شدهی آشنایی و شناات متقابل را در ااتیار داشته باشد (فیلد .)01:1001،کلمن 2براالف بوردیقو
معتقد است که سرمایه اجتماعی صرفا محدود به طبقه مرفه نبوده بلکه میتواند برای طبقات پایین
نیز مفید باشد .از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نشاندهنده یک منبع است زیرا متضقمن شقبکههقای
مبتنی بر ارزشهای مشترک و اعتماد میباشد (فیلد .)00:1000،پاتنام معتقد است سقرمایه اجتمقاعی
Pierre Bourdieu & Putnam & Fukuyama
2
James Colman

1
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به معانی ماتلف کلمه میکنقد» (بوردیقو .)11:1117،در دهقه  1178تقا  1108پیقر بوردیقو ،مفهقوم
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نیز مانند سایر سرمایهها مولّد است و امکان دستیابی به اهداف مشاصی را فراهم مقیکنقد .بقرای
مثال گروهی که اعضایش به یکدیگر اعتماد زیادی دارند نسبت به گروهی که فاققد ایقن ویژگیهقا
هستند موفقترند و کارایی بیشتری را دارند .او معتقد است که براالف سرمایه متعارف کقه یقک
کاالی اصوصی هستند ،سرمایه اجتماعی نوعی کاالی عمومی به شمار میآید و افرادی کقه از آن
بهرهمند هستند همانند سرمایه متعارف تمایل به افزایش آن دارنقد .همچنقین پاتنقام بقرای سقرمایه
اجتماعی سه تا مولفه و شااص تعریف میکنقد کقه عبارتنقد از :شقبکههقا ،اعتمقاد و هنجارهقای
همیاری .او اعتماد را به دو نوع اجتماعی و شاصی دستهبندی میکند و اعتماد اجتماعی را بقرای
جامعه سودمندتر میداند (پاتنام .)201-212 :1071،از نظر لین ،سرمایه اجتماعی از سه جزء تشکیل
شده است :منابع نهفته در سااتار اجتماعی ،قابلیت دسترسی افراد به این گونه منقابع اجتمقاعی و
استفاده یا گردآوری این گونه منابع اجتماعی در کقنشهقای هدفمنقد .در کقنش اظهقاری سقرمایه
اجتماعی ابزاری است برای تحکیم منابع و دفاع در برابر از دست دادن احتمالی منابع .او سه نقوع
بازدهی را در این رابطه ذکر میکنقد :سقالمت جسقمانی ،سقالمت روانقی و رضقایت از زنقدگی
.سالمت جسمانی مستلزم حفظ توان کارکردی جسمانی و رهایی از بیمقاریهقا و آسقیبدیقدگی
است .سالمت روانی ،توانایی پایدر برابر تنشها و حفظ تعادل عقلی و احساسی را مقنعک

مقی-

کند .رضایت از زندگی نیز نشانگر اوشبینی و رضقایت از عرصقههقای ماتلقف زنقدگی ماننقد
اانواده ،ازدواج ،کار ،جامعه و محیطزیست است .وی معتقد است اغلب اوقات کنشهای ابقزاری
و کنشهای اظهاری یکدیگر را تقویت میکننقد( .لقین .)7-12 :1111،فوکویامقا بیقان مقیکنقد کقه
سرمایه اجتماعی را به سادگی میتوان به عنوان وجود مجموعهی معینی از هنجارهقا یقا ارزشهقای
غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان برققرار اسقت ،در آن سقهیم
ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشند» (فوکویاما .)11-12 :1071،از دیقدگاه فوکویامقا ،سقرمایه
اجتماعی ،هنجارهای غیررسمی جاافتادهای است که همکاری میان دو یا چند نفر را تشویق میکنقد،
سرمایه اجتماعی موجب میشود اعضای جامعه به هم اعتماد کنند و با تشکیل گقروههقا و سقازمان-
های جدید باهم همکاری نمایند (بوداقی .)10:1001،سرانجام سرمایه اجتماعی از راه حفظ انسقجام
اجتماعی در مواجهه با تیییرات اجتماعی ،اقتصقادی و فقنشقنااتی از سقالمتی محافظقت مقیکنقد
(ریدپات .)2880،1و عقیده بر این اسقت کقه سقرمایه اجتمقاعی ،اودیقاری اجتمقاعی را در جامعقه
تقویت میکند و بر اجتماعات امکان میدهد تا به آسانی با یکدیگر در جهقت حقل مسقائل جمعقی
1

Ridputh, D.D
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هستند .هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی میکنند ،اساسا ًباید شامل سجایایی از قبیل صداقت،
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نظیر سالمت کار کنند (واکفلید و پوالند .)2881،1بویژه سرمایه اجتماعی میتواند با تقامین حمایقت
اجتماعی و نیز عزت نف

و احترام متقابل سالمتی و توانمندی افراد را تقویت کند (مسعودنیا1001،

.)110-111:
نظریه درمان گروهی
منظور آن است که اود معلول ،چنانچه در جمعی متشکل از معلوالن جای گیقرد ،بقار معلولیقت را
کاهش میدهد؛ میبیند و میداند که بسیاری همانند او هستند .حتی بعضقی معلولیقت بیشقتری نیقز
دارند و در مقابل به طور مثبتی با آن کنار آمده و توفیق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگقی ااقذ نمقوده
اند .از این رو ،بار معلولیت را که در جامعه سالم به دوش میکشید ،کقاهش مقیدهقد و معلقول در
جمع متشکل معلوالن ،احسا

آرامش میکند ،بار معلولیقت را تقرمیم مقینمایقد و در نهایقت بقار

کمتری برای او باقی میماند .هر قدر تعداد اعضای باشگاه بیشتر باشد ،ترمیم بار بهتر صقورت مقی-
گیرد و در نتیجه آرامش بیشتری نصیب فرد میشود (جبلی 0 :1011،به نقل از سارواانی.)1011،
نظریه سلسلهمراتب نیازهای انسانی آبراهام مزلو

2

به نظر مازلو نیازهای انسان با تقدم و تأار ظاهر میشوند .هر نیاز پ

از آنکه کالً یا به طور نسقبی

ارضا شد جای اود را به نیاز برآورده نشده سطح باالتر میدهد یا آن که همان نیاز به صورتی دیگر
و با شدتی بیشتر متجلی میشود .این نیازهای جسمانی یا اولیه و نیازهای ثانوی یقا روانقی تقسقیم
کرد .طبقه بندی مازلو از نیازهای انسانی به این صورت است )1:نیازهای فیزیوژیک یا جسقمانی؛ )2
نیاز به امنیت؛ )0نیازهای گروهی و اجتماعی و نیاز به عشق و محبت؛ )0نیقاز بقه حرمقت و مققام و
موقعیت و  )1نیاز اودیابی و اویشتن شناسی(مازلو .)1072،ازدواج برای انسانها یقک نیقاز طبیعقی
است که از آفرینش ویژه آنها سرچشمه میگیرد .چنانکه انسقان بقه آب و غقذا نیقاز دارد ،در سقنین
جن

ماالف را دوست دارند و اواستار وصال همدیگر هستند .ازدواج یک اواسته طبیعقی اسقت

که همه جوامع بشری و ادیان آسمانی بر آن صحه نهادهاند (امینی .)17 ،1007:بر این اسا  ،باید بقه
این نکته توجه شود که ازدواج چگونه پاساگوی نیازهایی است که برای شاص جنبق غالقب دارد.
ممکن است برای فردی پاساگویی به نیاز جنسی یک نیاز باشد ،در صورتی که برای شاصی دیگر
نیازهای دیگری مانند عشق مطرح باشد .نیازهای فیزیولوژیایی شامل نیاز به غذا ،آب ،هوا ،اواب و
جن

ماالف هستند .دیگر نظریهپردازان در مورد ازدواج چنقین گفتقهانقد :از نظقر لقویاسقترو
1
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2
Abraham Maslow
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ماصوصی به ازدواج هم نیاز پیدا میکند .هر یک از داتر و پسر در سنین بلوغ احسا

میکنند که

تأثیر ازدواج بر توانمند سازی ...

ازدواج پدیده اصلی در تشکیل سااتهای اویشاوندی است (ریقویر ،کلقود  )188 :1071،و جسقی-
برنارد 1نیز ازدواج را مترادف با نظام فرهنگی از آراء و عقاید تربیتی ،نهادی از نقشها و هنجارهقا و
تجربیات تعاملی پیچیدهای برای مردان و زنان تعریف میکند (ریتزر.)081:1070،
نظریه حمایت
نظریه حمایت مبتنی بر این ایده است که ازدواج به شیوههقای ماتلفقی از افقراد در مقابقل عوامقل
تهدیدکننده سالمتی حمایت و محافظت میکند و باعث ایجاد یک نوع توانمنقدی در شقاص مقی-
شود .افراد متاهل ،بهرهمندی بیشتری از منابع اقتصادی ،حمایت اجتماعی و روانی و نیز حمایقت در
زمینه سبکهای سالم زندگی در مقایسه با افراد مجرد و افرادی که در گذشته ازدواج کردهاند دارنقد
(مسعودنیا 171:1001،به نقل از اسقکونبورن .)2880،2بقر اسقا

نظریقه حمایقت ،ازدواج از طریقق

مسیرهای ماتلفی میتواند سالمتی بهتر را برای افراد متاهل به ارمیان آورد .براقی از ایقن مسقیرها
عبارتند از :الف) ازدواج ،سبب تقویت انسجام اجتماعی مقیشقود؛ ب) ازدواج ،یقک منبقع حمایقت
ابزاری در زمینه وظایفی نظیر اانهداری است؛ پ) ازدواج ،منابع اقتصادی را افزایش مقیدهقد؛ ت)
ازدواج ،رفتار سالمتی مثبت را تقویت میکند .برای مثقال ،حضقور همسقر ممکقن اسقت از براقی
رفتارهای سالمتی منفی نظیر مصرف الکل و سوء مصقرف مقواد پیشقگیری کنقد و از سقوی دیگقر
رفتارهای سالم مانند پیروی از رژیمهای پزشکی را تقویت نماید (مسقعودنیا 108:1001،بقه نققل از
پیرلین.)1101،0
نظریه انتخاب 4ویلیام گالسر
نظریه انتااب میگوید اود ما هستیم که تمام اعمالمان از جمله احسقا

بقدباتیمقان را انتاقاب

بگیریم و تمام چیزی که به دیگران میتوانیم بدهیم ،اطالعات است .امقا اطالعقات فقی نفسقه و بقه
اودی اود نمیتواند ما را وادار به انجام کاری یا داشتن احساسی کند .اطالعات وارد میز میشقود
و میز آن را پردازش میکند .بعد تصمیم میگیریم چکار کنیم .آموزش نظریه انتااب مقیتوانقد بقه
عنوان باشی از برنامههای اصالحی و توانباشی انجام شود ،چون در این برنامهها معموالً به ایلقی
از آدمها برمیاوریم .اگر این نظریه را در گروههای کوچک آموزش بدهیم ایلی موثر اسقت چقون
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میکنیم .دیگران نه میتوانند ما را بدبات کنند و نه اوشبات .تمام چیزی که از دیگران میتقوانیم

سال دوم ،شماره  ،0بهار و تابستان 1011

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

فرصتی برای سااتن روابط در ااتیار اعضای گروه میگذارد ،یعنی اعضای گروه میتوانند نظریقه را
در ضمن یادگرفتن آن تجربه کنند (گالسر .)10-02: 1000،نظریه انتااب میاواهد ایقن را بگویقد
که بدباتی یا اوشباتی یک فرد معلول به انتاابهای اودش بسقتگی دارد و اگقر در زمینقههقای
ماتلف مثل ازدواج ،اشتیال ،ورزش ،تحصقیالت و ...انتاقاب صقحیح و درسقتی داشقته باشقد بقه
توانمندی و عزت نف

اود کمک شایانی کردهاست .استداللهای این نظریه  ،مشابه نظریه انتاقاب

اجتماعی است .این نظریه نیز بر علیت معکو

تاکید دارد .در اینجا ،ازدواج نه علقت بلکقه معلقول

سالمتی روانی و جسمانی تلقی میشود .بدین معنا که افراد سالم میتوانند ازدواج کننقد و در نتیجقه
سالمتی اود را تقویت نمایند .نظریه انتااب معتقد است که افرادی که سالمتر هستند ،ازدواج مقی-
کنند و متاهل باقی میمانند در حالی که افرادی کقه کمتقر سقالم هسقتند یقا ازدواج نمقیکننقد و یقا
درصورت ازدواج ،به احتمال بیشتری در مقایسه با افراد سالم ،متارکه کرده یقا طقالق مقیگیرنقد .در
واقع هسته اصلی این نظریه این است که افراد برای ازدواج «برگزیده» مقیشقوند .معیقار انتاقاب و
برگزیدن همسران ،تنها فقدان ناراحتی جسمانی و روانی نیست بلکه هر فرد شاید در زمینه طیفقی از
ویژگیهای مرتبط با سالمت از جمله ،ثبات هیجانی ،شاصیت اطرپذیر ،درآمقد و سقیمای ظقاهر،
ارزیابی و سپ

گزینش میشود (مسعودنیا 108:1001،بقه نققل از گدلقدمن .)1110،1بنقابراین نظریقه

انتااب میگوید افرادی که از سالمتی ضعیفی براوردارند (مثل معلولین جسقمی) ،شقان

کمتقری

برای ازدواج دارند و لذا کمتر از سایر افراد میتوانند سالمتی و توانمندی اود را بهبود باشند .پ
میتوان گفت که ازدواج و متاهل بودن باعث توانمندی معلوالن میشود.
پیشینهی تجربی
ابتدا به برای تحقیقات انجام شده در داال کشور و سپ

به تحقیقات اارجی پردااته میشود.

پیشینهی داالی
آزادی ( )1010در پژوهشی با عنقوان " بررسقی تقاثیر سقرمایه اجتمقاعی بقر میقزان توانمنقدی
معلولین نابینا تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر اصفهان"  ،بقه ایقن نتقایج رسقید کقه بقین میقزان
توانمندی اجتماعی معلولین نابینا برحسب وضقعیت (جنسقیت ،تاهقل ،تحصقیلی ،شقیلی ،درآمقد،
اوقات فراغت ،ساعات استفاده از اینترنت و )...تفاوت معناداری وجود دارد و برحسب سن تفقاوت
معناداری وجود ندارد ،و بین تمامی متییرهای مستقل در فرضیهها و سقرمایه اجتمقاعی و ابعقاد آن
Goldman,N.
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مطالعات انجام شده درباره معلولیت شامل مطالعات داالی و اارجی میباشد .در ایقن قسقمت در

تأثیر ازدواج بر توانمند سازی ...

شامل مشارکت ،حمایت ،اعتماد ،رابطه ،آگاهی و شبکههای مجازی رابطه معناداری مشاهده گردید.
صادقی فسایی و فاطمینیا ( )1012در پژوهشی با عنوان " رویکرد اجتماعی بقه وضقعیت معلقولین
در سطح جهان و ایران " بیان کردند که جمعیت معلوالن در سرتاسر جهان رو به افقزایش اسقت و
بر نیازها و مسائل آنها نیز روز به روز افزوده میشود .جامعه معلولین از حیث دسترسی به فضاهای
اجتماعی ،آموزش ،اشتیال ،برابری فرصتها ،منابع اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در رنقج هسقتند و
به کمقک و توجقه بیشقتر مسقئوالن و سیاسقت گقذارن اجتمقاعی نیازمندنقد .ایقن افقراد بقا وجقود
محدودیتهای مضاعف و متراکم نسبت به دیگر گروهها و اقلیتهای جامعه ،در نظام ساسیتگذاری و
برنامهریزی کمتر لحاظ شدهاند و مسائل آنها به اوبی شناسایی نشده است .ابوالحسقنی ( )1001در
پژوهشی با عنوان " میزان رضایتمندی معلولین جسمی – حرکتقی تحقت پوشقش بهزیسقتی شقهر
اصفهان از ادمات اجتماعی (مقالی ،تحصقیلی ،مشقاورهای)" کقه بقه بررسقی متییرهقای اشقتیال،
تحصیالت و دیگر متییرهای زمینهای پرداات ،به این نتیجه رسید که رضایتمندی معلولین جسقمی
 حرکتی از ادمات اجتماعی بهزیستی کمتر از حد متوسط میباشد .چوبینقه و همکقاران ()1001در پژوهشی با عنوان "بررسی نظرات اانواده معلولین در اصوص معلولیت در شهرهای ققزوین و
کرج"  ،انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که رابطقه نظقر معلقول بقا جقن

او و علقت معلولیقت و

تحصیالت عالی والدین معنیدار نیست.
پیشینهی اارجی
اسچلین گنسیپن 1و همکاران ( )2811در پژوهشی با عنوان " کمک به معوالن با اسقتفاده از حمقل
و نقل عمومی شهری " بیان کردند ،از آنجائیکه اغلب افراد معلول قادر بقه راننقدگی بقا اقودروی
شاصی نیستند ،در دستر

قرار دادن حمل و نقل عمومی برای آنها دارای حقائز اهمیقت فراوانقی

وزارت اقتصاد و انرژی فدرال آلمان ( )BMWiحمایت مالی میشد که این نوع کاربران را در حالی
که از طریق حمل و نقل عمومی مسافرت میکنند پشقتیبانی مقیکنقد .هقدف پقروژه موبایقل ققادر
سااتن افراد معلول برای استفاده از وسایلی است که به آنها در طی سقفر در سیسقتمهقای حمقل و
نقل عمومی کمک میکنند .به این منظور ،سیستمی طراحی شد که محدودیتهقای فقردی آن ققبالً
توسط یک برنامهریزی سفر محاسبه شده و در طی سفر با ارائه اطالعاتی راجع به آنچقه بعقدها رد
اواهد داد پشتیبانیهایی صورت گرفت .سیستم همچنین وسایلی فراهم میآورد که به سقواالتی از
قبیل " آیا من درست در ایستگاه قرار دارم؟ " یا " آیا اتوبو
Schlingensiepen 1
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است .این پژوهش رویکردی را نشان میدهد که درون یک پروژه همراه صقورت گرفقت و توسقط
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میدهند .برای این هدف ،ترکیبی از فناوریهای ماتلف و ابزارها به کار گرفته شد کقه از گوشقی-
های هوشمند گرفته تا دستگاههای ااص قابل پوشیدن که به  RFID-readerمجهز هستند تا وسایل
نقلیه و ایستگاههای اتوبو

را در فاصله کم شناسایی کنند .این ابزارها در توانمندی معلولین کمک

1

شایانی میکنند .اشفورث در تحقیقات اود به این نتیجه رسید کقه احسقا
توانمندسازی ،این احسا

مقوثر بقودن ناشقی از

را در افراد بوجود میآورد که گوش شنوایی برای شنیدن ایدههقایشقان

وجود دارد .به همین دلیل آنها احسا

اواهند کرد که میتوانند در تعیین جهت واحد کقاریشقان

نقش داشته باشند و باید عملکرد بهتری از اود به نمایش گذارند (ابطحی و عباسقی .)2887،نتقایج
تحقیق شکسپیر نشان میدهد که مردان معلول بیش از زنان معلول احتمال دارد که روابط اود را با
جن

ماالف حفظ کنند ( .)1111همچنین یک چهقارم زنقان ازدواج کقرده بعقد از معلقول شقدن،

طالق میگیرند در حالی که این وضعیت برای مردان یک هشقتم مقیباشقد (سقیلور .)1110،هیلقی
( )2881در رسالهی دکتری اود به "بررسی ارتبقاط بقین توانقاییهقای انسقان کقه آن را در قالقب
سرمایه اجتماعی و انسانی دیده است و بهزیستی ذهنی افراد ( 108نفر) در ایرلند میپردازد " ،نشان
میدهد که منابع و تواناییها (سرمایه اجتماعی و انسانی) با بهزیستی ذهنی افراد که براسا

نیازهقا

و اهداف فرد تعریف میشود ارتباطی تنگاتنگ دارد .بطور کلی تحقیقات پیشین هر یک به نوعی به
مساله معلولیت و افراد معلول پردااتهاند و آنرا مورد بررسی قرار دادهاند و هر یک با توجه به زمان
و مکانی که در آن قرارگرفته بودند از متییرهای متفاوتی برای سنجش توانمنقدی معلقولین اسقتفاده
کردند.
مدل نظری تحقیق

توانمندسازی

ازدواج

معلولین جسمی
فرضیات پژوهش

Ashforth
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-

بین ازدواج و سرمایه اجتماعی ارتباط وجود دارد.

-

بین ازدواج و توانمندسازی معلولین جسمی ارتباط وجود دارد.

-

بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی معلولین جسمی ارتباط وجود دارد.

-

بین عوامل جمعیتی (سن ،جن  ،تاهقل و نقوع معلولیقت) و توانمندسقازی معلقولین جسقمی
ارتباط وجود دارد.

روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،روش تحقیق پیمایشی میباشد .جامعه آماری ،شامل کلیه معلولین جسمی (جسقمی
حرکتی ،احشایی ،حسی) تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد (به تفکیک هر
شهرستان) میباشد و طبق آمار سال  1010بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد بالغ بر  18101نفقر
میباشند و به تفکیک جامعه معلولین جسمی شهرستان دهدشت  2801نفر (با حجم نمونقه (70 )n
نفر معلول واجد شرایط) ،یاسوج  2010نفر ( ،)n=07دنا  1881نفر ( ،)n=01گچسقاران  2010نفقر
( ،)n=00لنده  011نفر ( ،)n=17باشت  121نفر ( ،)n=11چقرام  707نفقر ( )n=27و بهمئقی 181
نفر ( )n=22میباشد .با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه این تحقیق  078نفقر معلقول جسقمی
میباشد و در این پژوهش از روش نمونهگیری اوشهای چندمرحلهای در بین شهرستانهای (هشت
شهرستان) استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده شده است( .مرحله اول :انتااب  0شهرستان؛ مرحلقه
دوم :انتااب معلقولین جسقمی واجقد شقرایط از جملقه معلقولین ازدواج کقرده ،در شفقرف ازدواج
(عقدکرده) ،همسرِفوتشده و مطلقه و مرحله سوم :انتااب این گروه از معلولین بقا روش تصقادفی
ساده براسا

قرعهکشی و بعد مراجعه مستقیم به آنهقا) .و ابقزار جمقعآوری اطالعقات ،پرسشقنامه

– حرکتی (قطع عضو ،نااعی ،مفصلی ،استاوانی و عضالنی).2 ،احشقایی (قلبقی عروققی ،کلیقوی،
تنفسققی ،دیابققت ،همققوفیلی و تاالسققمی).0 ،حسققی (بینققایی و شققنوایی)) سققر و کققار دارد ،تکمیققل
پرسشنامهها به شیوههای ماتلفی صورت گرفته شده است .از معوالن نابینا یا بیسقواد کقه ققادر بقه
اواندن پرسشنامه هقا نبودنقد و معلقوالنی کقه باقاطر وضقعیت بقد جسقمی توانقایی جقواب دادن
پرسشنامهها را نداشتند ،مصاحبه حضوری صورت گرفته شد و پرسشنامهها تکمیقل شقدند و دیگقر
معلوالن جسمی از جمله معلوالن ناشنوا ،قطع عضو ،نااعی و هموفیلی که توانقایی پاسقاگویی بقه
پرسشنامهها را داشتند ،پرسشنامه مستقیم به دست آنها داده شد و به سواالت جواب دادند .متییرهای
جمعیتی این تحقیق شامل سن ،جن  ،تأهل و نوع معلولیت؛ متییقر مسقتقل ،ازدواج بقا  11گویقه و
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چهار بُعد بازگشت به جامعه ،تقویت سالمت جسمی ،تقویت سقالمت روحقی و روانقی و تقویقت
وضع مالی (هر بُعد شامل  0گویه)؛ متییر واسطه ،سرمایه اجتماعی با  12گویه و سه بُعد سقااتاری،
ارتباطی و شنااتی (هر بُعد شامل  0گویه) و متییر وابسقته ،توانمندسقازی معلقولین جسقمی بقا 11
گویققه و پققنج بُعققد احسققا
اوداثرباشی و احسا

معنققیداری ،احسققا

اودماتققاری ،احسققا

مققوثر بققودن ،احسققا

اعتماد (هر بُعد شامل  0گویه) میباشد که همه این متییرهقا در پرسشقنامه

محققسااته مورد سنجش قرار گرفتهاند .برای آزمون اعتبار روشهای چنقدی وجقود دارد .در ایقن
پژوهش اعتبار پرسشنامه ،اعتبار محتوایی و آن هم از نوع اعتبار صوری است ،یعنقی بقا مراجعقه بقه
عقل سلیم و داوران متاصص و کتب و موضوعات مرتبط آزمون میشود .در پرسشنامه این تحقیقق
نیز عالوه بر نظر صاحبنظران و اساتید از تحقیقات داالی و اارجی اسقتفاده شقده اسقت و بقرای
تعیین پایایی از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای کرونباد استفاده شده است .به منظور سقنجش
پایایی پرسشنامه قبل از انجام نهایی تحقیق 08پرسشنامه تکمیل شد و با کمک نرم افقزار spssآلفقاء
کرونباد محاسبه شد .مقدار باالی آلفاء کل پرسشنامه ( )8/01و عقدم ناهمقاهنگی در بقین آیقتمهقا،
دلیلی بر مناسب بودن پرسشنامه است.
جدول شماره  :1سنجش پایایی با استفاده از آلفای کرونباد
متییرها
سرمایه
اجتماعی
بُعد

پایایی
8/018
8/012

بُعد ارتباطی

8/788

بُعد شنااتی

8/721

متییرها

پایایی
8/188

ازدواج
بازگشت به

8/110

جامعه
تقویت سالمت
جسمی
تقویت سالمت
روحی

8/720
8/010

توانمندسازی
معنی-

احسا

داری
احسا

موثر

بودن
احسا
اودماتاری
احسا

تقویت وضع

8/010

مالی

اوداثرباشی
احسا

74

اعتماد

پایایی
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سااتاری

میزان

میزان

متییرها

میزان
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آمار توصیفی و آمار استنباطی تحقیق
الف) آمار توصیفی
بر اسا

نتایج توصیفی متییرهای جمعیتقی ،از مجمقوع  078نفقر پاسقاگو 201 ،نفقر (10/1

درصد) مرد و  101نفقر ( )01/0زن هسقتند .میقانگین سننی پاسقاگویان 01 ،سقال اسقت .در ایقن
تحقیق 278،نفر ( 70درصد) از پاساگویان متأهل (ازدواج کرده) 71 ،نفر ( 11/2درصقد) در شفقرف
ازدواج (عقد کرده) 11 ،نفر ( 1/1درصد) مطلقه و  18نفر ( 2/7درصقد) همسقرِفوت شقده هسقتند.
همچنین از مجموع  078نفر پاساگو 207 ،نفر ( 10/1درصد) دارای معلولیت جسمی-حرکتی (قطع
عضو ،نااعی ،مفصلی ،استاوانی و عضالنی) 01 ،نفر (10/2درصد) دارای معلولیت احشایی (قلبقی
عروقی ،کلیوی ،تنفسی ،دیابت ،هموفیلی و تاالسمی) و  00نفر ( 22/7درصد) دارای معلولیت حسی
نتقایج توصقیفی سقازههقای تحقیقق ،میقانگین توانمندسقازی

(بینایی و شنوایی) هستند .اما بر اسا

معلولین جسمی بر روی مقیاسی با دامنهی  27-71برابر با  ،12میقانگین سقرمایه اجتمقاعی بقر روی
مقیاسی با دامنهی  11-18برابر با  00/2و میانگین ازدواج بر روی مقیاسی با دامنهی  17-08برابر بقا
 10/1است.
ب) آمار استنباطی
 بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتی و توانمندسازی معلولین جسمیرابطه چهار متییر جمعیتی سن ،جن  ،وضعیت تاهقل و نقوع معلولیقت بقا توانمندسقازی معلقولین
جداول زیر سنجش شده است.

جسمی بر اسا

جدول شماره  :2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن و توانمندسازی معلولین جسمی.

سن

توانمندسازی معلولین جسمی

8/802

8/010

 P > 8/81و n = 078
بر اسا

نتایج جدول شماره  ،2مشاهده میشود کقه ،بقین سقن و توانمندسقازی معلقولین جسقمی

رابطهی معناداری وجود ندارد ( P >8/81و .)r =8/802
جدول شماره  :0نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای بررسی رابطه بین جنسیت و توانمندسازی
معلولین جسمی
متغیر وابسته

گروههای
مستقل

انحراف
میانگین

استاندار
د

آزمون تی ()t

آزمون لون
نمره

سطح

F

معنادار
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درجه

سطح

آزادی

معنادار

میانگین
تفاوت ها
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متییر مستقل

متییر وابسته

ضریب همبستگی پیرسون

مقدار P -یا sig
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ی
توانمندسازی

مرد

4/699

2/329

معلولین

زن

4/632

2/396

4/20

ی

2/244

2/966

2/931

/132

جسمی

بر اسا

910

2/260

242

نتایج جدول شماره ،0چون مقدار سقطح معنقاداری ( )sigدر جقدول لقون ()Levene s

کوچکتر از  8/81میباشد( .یعنی  ،)8/800واریانسها نابرابرنقد و بقا توجقه بقه مققدار ( )sigسقطح
معناداری در جدول تی  ،Tچون این مقدار ( )8/711بزرگتر از  8/81میباشد ،بنابراین بین جنسقیت
و توانمندسازی معلولین جسقمی رابطقه معنقاداری وجقود نقدارد ،یعنقی زنقان و مقردان بقه لحقاظ
توانمندسازی دارای تفاوت معناداری نمیباشند.
جدول شماره  :0نتایج آزمون تحلیل واریان

(آزمون یک طرفه آنووا) بین وضعیت تأهل و نوع

معلولیت با توانمندسازی معلولین جسمی.
متییر مالک

متأهل (ازدواج کرده)

0/12

در شرف ازدواج (عقد کرده)

0/21

مطلقه

0/11

همسر فوت شده

0/80

توانمندسازی

جسمی حرکتی

0/17

معلولین

احشایی

0/82

جسمی

حسی

0/11

توانمندسازی
معلولین
جسمی

بر اسا

8/102

1/711

8/111

8/170

8/872

8/817

8/881

8/881

نتایج جدول شماره  ،0چون مقادیر سطوح معناداری ( )sigمتییرهای وضعیت تأهل و نقوع

معلولیت در جدول  ،ANOVAبه ترتیب برابر با  8/111و  8/170مقیباشقد و ایقن مققادیر از 8/81
بزرگتر میباشقند ،بنقابراین مقیتقوان نتیجقه گرفقت کقه بقین وضقعیت تأهقل و نقوع معلولیقت بقا
توانمندسازی معلولین جسمی رابطه معناداری وجود ندارد .در متییر وضعیت تأهقل ،میقزان ضقریب
اتا ( )Etaدر جدول اتا برابر با  8/872است و میزان مربعات اتا ( )Eta squaredنیز بیانگر ایقن اسقت
که تنها ( 8/881پنج هزارم) از واریان

متییر مالک (توانمندسازی معلولین جسمی) توسط واریان

متییر پیشبین (وضعیت تأهل) تبیین میشود.
76
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گروههای مستقل

میانگین

نمره F

sig

اتا

مربعات اتا
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 مدل معادالت ساختاریمدل معادله سااتاری ترکیبی از مدلهای مسیر (روابط سااتاری) و مدلهای عاملی تاییقدی (روابقط
اندازه گیری) است .در یک مدل معادله سااتاری به معنای عام ،پژوهشگر از یک طرف بقه دنبقال آن
است که مجموعهای از متییرهای پنهان را با مجموعهای از معرفها انقدازه گیقری کقرده و از طقرف
دیگر رابطه سااتاری میان متییرها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .هنگامی که دادههای بقه دسقت
آمده از نمونه مورد بررسی به صورت ماتری

همبستگی یا کواریان

درآید و توسط مجموعقهای از

معادالت رگرسیون تعریف شود ،مدل را میتوان با استفاده از نرم افزار  Amosتحلیل کقرد و بقرازش
آن را برای جامعهای که نمونه از آن استاراج شده آزمود .این تحلیل ،برآوردهایی از پارمترهای مقدل
و همچنین چند شااص برای نیکویی برازش فراهم میآورد .برآورد پارامترها و اطالعات مربوط بقه
نیکویی برازش را میتوان برای تیییرات احتمالی مدل و آزمون مجدد مدل نظری مورد بررسقی ققرار
داد .به منظور بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم متییرهای پژوهش یک مدل فرضی طراحقی شقد و
فرضیه کلی و فرضیههای مستقیم و غیرمستقیم آن بررسی شقد .در ابتقدا یقک مقدل مفقروط رابطقه
ازدواج با توانمندسازی معلولین جسمی با میانجیگیری سرمایه اجتماعی آورده شده است.

میانجیگری سرمایه اجتماعی (مدل اصلی)
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پ
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از اجرای برنامه و انجام برآوردها در نرم افزار  Amosالزم است که در وهله اول کلیت مدل بقا

استفاده از شااصهای برازش کلی و در وهله دوم جزئیات مدل (با استفاده از مقادیر گزارش شقده
برای پارامترها و معناداری تفاوت آنها با صفر به ویژه برای ضرایب تاثیر) تحلیل شوند .بدین منظقور
در ابتدا مهمترین جداول مربوط به شااصهای کلقی بقرازش مقورد بررسقی ققرار داده مقیشقود و
اصالحات مدل رفع میگردد که در جدول زیر اصالحات مدل ذکر شده است.
جدول شماره  :8اصالح مدل
)Correction(1

)Correction(2

)Correction(2
Description
Free
Parameter,s
e3 <--< e4

Fix a Parameter
to Zero
F3--< F1

888/881

228/088

218/188

218/822

CMIN

88

88

82

88

DF

8/888

8/888

8/888

8/888

P

8/868

0/888

8/028

8/881

CMIN/DF

8/888

8/888

8/886

8/880

RMR

8/808

8/888

8/888

8/882

GFI

8/888

8/168

8/180

8/188

AGFI

8/688

8/888

8/682

8/888

PGFI

8/808

8/888

8/188

8/188

NFI

8/828

8/110

8/168

8/181

RFI

8/882

8/880

8/888

8/611

PNFI

8/888

8/828

8/881

8/881

CFI

8/888

8/828

8/888

8/888

IFI

8/806

8/881

8/118

8/118

NNFI

8/888

8/888

8/888

8/888

RMSEA

8/826

8/881

8/888

8/882

PCFI

8/881

8/888

8/811

8/888

PRATIO

Free
Parameter,s
e3 <--< e5

اصالح اول :با توجه به اینکه رابطقه ازدواج ( )F3و توانمندسقازی معلقولین جسقمی ( )F1معنقادار
نیست و سطح معنقاداری ( )8/001ایقن دو متییقر بیشقتر از  8/81مقیباشقد و دارای نقطقه بحرانقی
 -8/172و سطح بتا  -8/81میباشد بنابراین با ثابت کردن این پارامتر زیر صقفر (یعنقی حقذف ایقن
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Model
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پارامتر) مدل اصالح میشود .یعنی پارامتر ازدواج به سمت توانمندسازی معلولین جسمی حذف شد
(در مدل اصالح شده نشان داده شده است) .در چنین حالتی مدل میانجی کامل تایید میشود نه مدل
میانجی جزئی.
اصالح دوم :آزاد کردن پارامترها (آزاد کردن دو پارامتر  e3و  e4و آزاد کردن دو پارامتر  e3و  )e5با
دو روش همبسته کردن بین متییرها (به جدول شماره  1توجه شود) .در این حالت درجه آزادی کم
میشود و کای اسکوار مدل هم کم میشود .این روش اصالح راه میگویند اضقافه کقردن پارامترهقا
(آزاد کردن پارامترهایی که آنها را برابر با صفر ثابت فرطکردیم) – اگقر پقارامتری را رسقم نکنقیم
یعنی آنرا برابر با صفر ثابت کردیم .این نوع اصالح نشان میدهد که اگر چه نوع پارامترهقایی را بقه
مدل اضافه کنیم کایاسکوار مدل بیشتر از  0نمره کم اواهد شد ،منظور از  ، 0آستانه شااصهقای
اصالح همان  0/00است که روند شود ،میشود  0و اگر کمتر از  0باشقد چنقدان نمقیتوانقد بقرای
اصالح مدل مطلوب باشد .افزودن چنین پارامترهایی بقه مقدل تقدوین شقده منجقر بقه بهبقود کلیقه
شااصهای مطلق ،مقتصد و تطبیقی شده و از آنجا که افزودن چنین پارامترهایی بقه لحقاظ روشقی
(نه نظری) قابل توجیه است ،آنها را اضافه میکنیم .با افزودن ایقن پارامترهقا شقااصهقای بقرازش
اصالح میشوند .در این مدل با اضافه کردن پارامترهایی بین متییرها ،کایاسکوار مدل کاهش یافتقه
است ،که این به بهبود مدل کمک کرد و مدل اصالح شد.
جدول شماره  :1شاخصهای اصالح پیشنهاد شده برای کوواریانسها
Par
Change

M.I.

Par
Change

M.I.

8/811

1/112

z2

>e6 <--

8/811

1/110

z2

>e6 <--

-8/801

1/112

z1

>e5 <--

-8/801

1/122

z1

>e5 <--

-8/802

0/011

e6

>e5 <--

-8/801

0/110

e6

>e5 <--

8/810

11/012

F3

>e4 <--

8/818

1/820

F3

>e4 <--

8/808

0

e7

>e4 <--

8/802

1/028

z1

>e3 <--

-8/807

0/011

e6

>e4 <--

8/807

7/118

e8

>e3 <--

8/802

11/121

e5

>e4 <--

-8/810

1/118

e7

>e3 <--

8/801

7/112

z1

>e3 <--

8/811

1/178

e6

>e3 <--

8/801

7/780

e8

>e3 <--

-8/818

00/702

e5

>e3 <--

-8/811

12/727

e7

>e3 <--

8/802

01/800

e4

>e3 <--
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-8/801

0/100

e7 <--> e11

-8/801

0/111

e11

>e7 <--

سال دوم ،شماره  ،0بهار و تابستان 1011

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

8/811

18/118

e6

>e3 <--

8/827

10/880

e5

>e2 <--

-8/811

00/177

e5

>e3 <--

-8/821

0/871

e4

>e2 <--

8/811

1/017

e5

>e2 <--

-8/811

18/110

F3

>e1 <--

-8/810

1/117

F3

>e1 <--

-8/828

1/110

e9

>e1 <--

-8/821

1/171

e9

>e1 <--

-8/818

1/112

e7

>e1 <--

-8/811

1/108

e7

>e1 <--

8/181

21/122

e6

>e1 <--

8/180

21/111

e6

>e1 <--

-8/801

1/111

e4

>e1 <--

-8/801

18/277

e4

>e1 <--

8/811

10/218

e3

>e1 <--

8/878

20/180

e3

>e1 <--

-8/801

1/021

e2

>e1 <--

-8/800

10/001

e2

>e1 <--

در جدول مربوط به شااصهای اصالح برای کوواریان ها پیشنهاد شده است که میتقوان بقا ققرار
دادن یک پیکان دو سویه بین دو متییر اطای  e4و  e3مقدار کای اسکوآر را تقا حقد قابقل تقوجهی
کاهش داد .این کاهش به مقدار  01/80بقرآورد شقده اسقت .و همچنقین بقا ققرار دادن یقک پیکقان
دوسویه بین دو متییر اطای  e5و  e3میتقوان مققدار کقای اسقکوآر را تقا حقد  00/17کقاهش داد.
توضیح آنکه ،معموالً به سه دلیل روششنااتی میتوان متییرهای اطا را با یکقدیگر همبسقته کقرد.
اول اینکه مقیا های اندازهگیری دو متییر یکسان باشند .دیگر اینکه دو متییر در واقع متییری است
که در دو زمان ماتلف اندازهگیری شده است .سوم اینکه دو متییر اصلی دارای همبستگی باالیی بقا
یکدیگر باشند ،به نحوی که انتظار میرود عوامل تاثیرگذار بر آنها که در مدل لحاظ نشده اسقت تقا
های برازش اصالح شدند.
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حد زیادی مشابه باشند( .در اینجا شرط اول و سوم صادق است) با افزودن این پارامترهقا شقااص-
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شکل ( :)2ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه بین ازدواج و توانمندسازی معلولین جسمی با
میانجیگری سرمایه اجتماعی (مدل اصالح شده)
همانگونه که مالحظه میشود شااصهای برازش مدل وضعیت مطلوبی را نشان میدهند .شااص
RMSEAنیز برابر با  8/87در دامنه مورد قبول قرار دارد ،لذا مدل دارای اطای کمقی اسقت .نسقبت
مناسب بودن برازش مدل میباشد .شااص برازندگی ( )GFIنیز مققدار  8/108محاسقبه شقده و بقه
یک نزدیک است .شااصهای  NFI ,NNFI، RFI، IFI, CFI, AGFIنیز مققادیر مطلقوبی داشقته و
نزدیک به یک هستند و در مجموع نشاندهنده مطلوبیت مدل اندازهگیری میباشند .شااص بقرازش
مقتصد PCFI ،نیز باالتر از  ،8/18که نشان میدهد در تعریقف پارامترهقای آزاد امسقاک نشقان داده
شده است و پژوهشگر تالش نکرده است تا با تعریف بیش از حقد پارامترهقای آزاد ،کقای اسقکوار
مدل را بیشتر از مقدار فعلی کاهش دهد و مقدار باالتر از  8/18برای شااص  CFIنیز حاکی از قابل
قبول بودن مدل است .در شکل باال ( ،) 2مقدل معادلقه سقااتاری بقه همقراه مجموعقه برآوردهقای
استاندارد برای بارهای عاملی و ضرایب تاثیر دیده میشود .بارهای عقاملی یقا ضقرایب المقدا (ایقن
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مقدار کای -دو بر درجه آزادی که برابر  0/81است و مقداری کمتر از  1دارد و نیقز نشقاندهنقدهی
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ضرایب که روی فلشهایی نوشته شدهاند که از متییر پنهان به سمت متییرهای آشکار رفته است؛ به
عنوان مثال ضریب 8/71روی فلشی که از متییر توانمندسازی معلولین جسقمی بقه سقمت شقااص
احسا

معنیداری رفته است ،نشان دهنده ضریب همبستگی بین هر متییر آشکار با متییر پنهانی که

بر آن بار شده است .اعدادی نیز که باالی مستطیلها (متییرهای آشکار) نوشته شدهاند ،مربع پقارامتر
المدا (بارهای عاملی) هستند .این اعداد که نوعی ضریب تعیقین مقیباشقند ،در جقدول مربقوط نیقز
گزارش شدهاند .به عنوان مثال باالی اولین متییر آشکار (یک متییقر مشقاهده شقده و یکقی از ابعقاد
توانمندسازی معلولین جسمی است) در سمت راست مدل (متییر یقا مقیقا
عدد  8/17آمده است .به بیان دیگر میتوان گفقت  8/17از واریقان

احسقا

معنقیداری)

«متییقر احسقا

معنقیداری»

توسط «توانمندسازی معلولین جسمی» تبیین میشود .دسته دوم ضرایب ،ضرایب تاثیر هستند که بقر
روی فلشهایی دیده میشود که از سمت متییر یا متییرهقای پنهقان (بقه شقکل بیضقی) بقه سقمت
توانمندسازی معلولین جسمی رفتهاند.
جدول شماره  :7وزنهای رگرسیونی (ضرایب تاثیر و بارهای عاملی) غیراستاندارد ،استاندارد،
نسبتهای بحرانی و سطح معناداری
برآورد

اطای

غیراستاندارد

معیار

ازدواج

<---

سرمایه اجتماعی

8/280

8/817

ازدواج

<---

توانمندسازی معلولین

8/888

سرمایه اجتماعی

<---

توانمندسازی معلولین

8/070

مسیرها

توانمندسازی معلولین

<---

احسا

0/101

***

استاندارد(بتا)
8/210
8/888

8/811

7/010

***

8/112
8/710

موثر بودن

1/810

8/810

17/001

***

8/000

توانمندسازی معلولین

<---

احسا

اودماتاری

8/001

8/811

10/178

***

8/717

توانمندسازی معلولین

<---

احسا

اوداثرباشی

8/018

8/801

1/200

***

8/010

توانمندسازی معلولین

<---

احسا

اعتماد

8/001

8/812

17/127

***

8/011

سرمایه اجتماعی

<---

بُعد سااتاری

1/888

8/110

سرمایه اجتماعی

<---

بُعد ارتباطی

8/171

8/871

0/178

***

8/118

سرمایه اجتماعی

<---

بُعد شنااتی

1/111

8/111

1/781

***

8/082

ازدواج

<---

تقویت وضع مالی

1/888

ازدواج

<---

تقویت سالمت روحی

1/800
182

8/171
8/801

20/118

***
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توانمندسازی معلولین

<---

احسا

معنیداری

1/888

C.R.

P

برآورد
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ازدواج

<---

تقویت سالمت جسمی

8/717

8/801

10/117

***

8/720

ازدواج

<---

بازگشت به جامعه

1/118

8/800

21/111

***

8/000

e4

><--

e3

8/872

8/810

1/200

***

8/011

e5

><--

e3

-8/871

8/881

-0/170

***

-8/700

در جداول مربوط (جدول  )7ضمن گزارش مقادیر استاندارد و غیراستاندارد ضرایب تاثیر و بارهقای
عاملی و اطاهای مرتبط با هر مقدار ،نسبتهای بحرانی و سطوح معناداری آنها گزارش شده است.
به طور االصه میتوان کوچکتر بودن مقدار  Pاز 8/81را معیاری برای تفاوت معنادار مقدار محاسبه
شده با صفر در سطح اطمینان  %11دانست( .نماد *** نشان میدهد که  P  8/881اسقت) .مققدار
 C.R.نیز مقداری است که به نام نسبت بحرانی اوانده میشود .ایقن مققدار نشقان مقیدهقد کقه در
صورت رد فرضیه صفری که مقدار این پارامتر را برابر با صفر قرار میدهد ،تا چه حد احتمال اطقا
وجود دارد( .در صورتی که قدر مطلق مقدار این نسبت کوچکتر از  1/11باشد ،پارامتر محاسبه شده
فاقد تفاوت معنادار با صفر است) شااصای جزئی و سطح معناداری ( )Pآنها نشان میدهد که اکثر
بارهای عاملی دارای تفاوت معناداری با صفر هستند و بین اکثر متییرها رابطه معناداری وجقود دارد.
بین متغیرهای اصلی پژوهش یعنی ،بین ازدواج و توانمندسازی معلولین جسمی هنی رابطنهای
وجود ندارد (با توجه به اصالح اول پارامتر بین این دو متییر حقذف شقد) ،در چنقین حقالتی مقدل
میانجی کامل تایید میشود نه مدل میانجی جزئی ،یعنقی ازدواج بقه تنهقایی هقیچگونقه تقاثیری بقر
توانمندسازی معلولین جسمی ندارد و همه تاثیر اود را از طریق سرمایه اجتماعی میگیرد .پ

بین

ازدواج و سرمایه اجتماعی رابطه معنناداری وجنود دارده همیننین بنین سنرمایه اجتمناعی و
وزنهای رگرسیونی متییرهای مرجع گزارش نمیشود) .بنقابراین ،فقط اثر غیرمستقیم معنادار منی-
باشد ،پ

در مدل ما میانجیگری کامل است (میانجیگقری متییقر سقرمایه اجتمقاعی) در جقدول

فوق ،اکثر ضرایب سااتاری دارای تفاوت معنادار با صفر هستند و دو پارامتر  e3و  e4و دو پقارامتر
 e3و  e5آزاد شدهاند (به اصالح دوم رجوع شقود) .برای تعیین معناداری بنرآورد غیراسنتاندارد و
برآورد استاندارد (ضرایب بتا) وزنهای رگرسیونی از روش  Bootstrapاستفاده شد و بقا توجقه
به اینکه صفر در بازه حد باال و پایین قرار نگرفت و سطح معناداری همه پارامترهقا زیقر  8/81بقود،
میتوان نتیجه گرفت که این ضرایب از لحاظ آماری معنیدار هستند.
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توانمندسازی معلولین جسمی رابطه معناداری وجود دارده (نسبتهای بحرانی به دلیل ثابت کردن
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جدول شماره  :0ضریب همبستگی چندگانه بین هر متییر درونی و سایر متییرهای که آن را تحت
تاثیر قرار دادهاند (ضرایب تعیین)
ضرایب تعیین
8/807

سرمایه اجتماعی

8/212

توانمندسازی معلولین جسمی

8/701

بازگشت به جامعه

8/120

تقویت سالمت جسمی

8/111

تقویت سالمت روحی و روانی

8/118

تقویت وضع مالی

8/100

بُعد شنااتی

8/010

بُعد ارتباطی

8/001

بُعد سااتاری

8/080

اعتماد

احسا

8/200

احسا

اوداثرباشی

8/100

احسا

اودماتاری

8/718

احسا

موثر بودن

8/111

احسا

معنیداری

مقادیر ذکر شده در این جدول ،همان اعدادی هستند که باالی مستطیلها (متییرهقای آشقکار) و دو متییقر
باشند ،در جدول ( )0گزارش شدهانقد .بنقابراین مقیتقوان گفقت  21( 8/212درصقد) از واریقان

متییقر

«توانمندسازی معلولین جسمی» ،توسط سایر متییرهای (ازدواج و سرمایه اجتماعی) که در این مدل آن را
تحت تاثیر قرار دادهاند ،تبیین و پیشبینی میشود .بنابراین میتوان استنباط نمقود کقه متییرهقای ازدواج و
سرمایه اجتماعی همراه با ابعاد اود بر توانمندسازی معلولین جسقمی تقاثیر دارنقد .ضقریب تعیقین 8/21
گزارش شده است که نشان میدهد متییرهای ازدواج و سرمایه اجتماعی همقراه بقا ابعقاد اقود در مقدل،
توانستهاند  21درصد از تیییرات توانمندسازی معلولین جسمی را تبیین و پیشبینی کنند ،بنابراین ،ترکیقب
اطی متییرهای ازدواج و سقرمایه اجتمقاعی بقه شقیوه معنقاداری ققادر بقه تبیقین و پقیشبینقی تیییقرات
توانمندسازی معلولین جسمی هستند .برای تعیین معناداری ضرایب تعیین از روش  Bootstrapاستفاده شد
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سرمایه اجتماعی و توانمندسازی معلولین جسمی نوشته شدهاند .این اعداد که نوعی ضقریب تعیقین مقی-

تأثیر ازدواج بر توانمند سازی ...

و با توجه به اینکه صفر در بازه حد باال و پایین قرار نگرفت و سطح معناداری همقه پارامترهقا زیقر 8/81
بود ،میتوان نتیجه گرفت که این ضرایب از لحاظ آماری معنیدار هستند.
جدول شماره  :1تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی استاندارد شده متییرهای پنهان برهم و
متییرهای پنهان بر متییرهای آشکار (ابعاد اود)
تأثیر
تأثیر ازدواج بر سرمایه اجتماعی

8/210

8/888

8/210

تأثیر ازدواج بر توانمندسازی معلولین جسمی

8/888

8/111

8/111

تأثیر ازدواج بر بازگشت به جامعه

8/000

8/888

8/000

تأثیر ازدواج بر تقویت سالمت جسمی

8/720

8/888

8/720

تأثیر ازدواج بر تقویت سالمت روحی و روانی

8/087

8/888

8/087

تأثیر ازدواج بر تقویت وضع مالی

8/171

8/888

8/171

تأثیر ازدواج بر بُعد شنااتی

8/888

8/171

8/171

تأثیر ازدواج بر بُعد ارتباطی

8/888

8/122

8/122

تأثیر ازدواج بر بُعد سااتاری

8/888

8/100

8/100

اعتماد

8/888

8/188

8/188

تأثیر ازدواج بر احسا

اوداثرباشی

8/888

8/811

8/811

تأثیر ازدواج بر احسا

اودماتاری

8/888

8/801

8/801

تأثیر ازدواج بر احسا

موثر بودن

8/888

8/810

8/810

تأثیر ازدواج بر احسا

معنیداری

8/888

8/800

8/800

8/112

8/888

8/112

تأثیر سرمایه اجتماعی بر بُعد شنااتی

8/082

8/888

8/082

تأثیر سرمایه اجتماعی بر بُعد ارتباطی

8/118

8/888

8/118

تأثیر سرمایه اجتماعی بر بُعد سااتاری

8/110

8/888

8/110

اعتماد

8/888

8/018

8/018

تأثیر سرمایه اجتماعی بر احسا

اوداثرباشی

8/888

8/210

8/210

تأثیر سرمایه اجتماعی بر احسا

اودماتاری

8/888

8/012

8/012

مستقیم

تأثیر ازدواج بر احسا

تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی معلولین
جسمی

تأثیر سرمایه اجتماعی بر احسا
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تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کلی
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تأثیر سرمایه اجتماعی بر احسا

موثر بودن

8/888

8/001

8/001

تأثیر سرمایه اجتماعی بر احسا

معنیداری

8/888

8/001

8/001

8/011

8/888

8/011

8/010

8/888

8/010

8/717

8/888

8/717

8/000

8/888

8/000

8/710

8/888

8/710

اعتماد

تأثیر توانمندسازی معلولین احسا
جسمی بر
تأثیر توانمندسازی احسا

اوداثرباشی

معلولین جسمی بر
تأثیر توانمندسازی احسا

اودماتاری

معلولین جسمی بر
تأثیر توانمندسازی معلولین احسا

موثر بودن

جسمی بر
تأثیر توانمندسازی معلولین احسا

معنیداری

جسمی بر

در جدول باال (جدول  ،)1تاثیر مستقیم ازدواج بر سرمایه اجتماعی  22صدم میباشد ،ولی هیچگونه
تاثیر مستقیمی بر توانمندسازی معلولین جسمی ندارد و تاثیر آن بر ابعاد اود هر یک مشاص شقده
است (مثالً تأثیر ازدواج بر بازگشت به جامعه  00صدم میباشد) .تاثیر مستقیم سرمایه اجتمقاعی بقر
توانمندسازی معلولین جسمی  11صدم میباشد و تاثیر آن بر ابعاد اقود نیقز مشقاص شقده اسقت
(مثالً تأثیر سرمایه اجتماعی بر بُعقد سقااتاری  11صقدم مقیباشقد) .و تقاثیر مسقتقیم متییقر پنهقان
توانمندسازی معلولین جسمی بر ابعاد اود (بر احسا

اوداثرباشقی 01 ،صقدم) مشقاص شقده

بر توانمندسازی معلولین جسمی ندارد و تمام تأثیر اود را با واسطه و کمک متییر سرمایه اجتماعی
گرفته است و با واسطه سرمایه اجتماعی حدود  11صدم بقر توانمندسقازی معلقولین جسقمی تقأثیر
دارد .بنابراین از آنجائی که اثر مستقیم غیرمعنادار و اثر غیرمستقیم معنقادار مقیباشقد ،میقانجیگقری
سرمایه اجتماعی کامل میباشد ،یعنی مدل میانجی پژوهش ما یک مدل میانجیگری کامل میباشد.
8/11
8/01

8/22 8/11

تاثیر غیرمستقیم ازدواج بر توانمندسازی معلولین جسمی

8/11 8/18
8/10

تاثیر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی بر احسا

8/22 8/11

نتیجهگیری
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است .و در آار نتایج یافتههای مدل سااتاری نشان داده است که ازدواج به تنهایی هیچگونه تأثیری

تأثیر ازدواج بر توانمند سازی ...

معلولیت بیشتر از آنکه مسئلهای فردی باشد یک مسئله اجتماعی است .زمانی که معلولیت به عنقوان
یک مسئله اجتماعی شناسایی و ابعاد آن به اوبی معرفی شد آنوقت میتوان امیدوار بقود کقه نظقام
اجتماعی آمادگی آن را پیدا کرده است که برای حل این مسئله قدمهای مهمی را بردارد .الزم به ذکقر
است که شناسایی مسئله تنها باشی از این راه پرفراز و نشیب است .باش مهم را اصقالح نگرشقها
در حوزههای ماتلف اجتماعی فرهنگی ،اقتصادی و نظام سیاسی است .نظام تصقمیمگیقری جامعقه
نیازمند سیاستها و برنامههایی است که از یکسو بقا رویکقردی پیشقگیرانه سقطح سقالمت جامعقه را
ارتقاء دهد و مانع از رشد معلولیت شود و از سوی دیگر با فراهم نمودن و مناسبسازی فرصقتهای
اجتماعی شرایط عادالنهای را برای حضور و مشارکت فعال و پررنگ معلوالن فراهم سازد .در واققع
بازگشت به سطح جامعه ،نمایان شدن نیمه پنهان هیأت و شمایل زیبای نظام اجتمقاعی انسانهاسقت.
توانمندسازی ،اصطالحی است برای توصیف هموار کردن راه اود یا دیگران برای تالش در جهقت
دست یابی به اهداف شاصی است .و بر اسا

یافتههای تحقیقق ،میقانگین توانمندسقازی معلقولین

جسمی  10است .این امر نشان میدهد توانمندسازی معلولین جسمی در سطح متوسط به باال است.
در این پژوهش ،یافتهها نشان دادهاند که ازدواج بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد .از آنجقا کقه ازدواج
سبب تقویت انسجام اجتماعی میشود و به عنوان مهمترین و اصلیترین عامل ارتباطی میان انسانها
است و روابط اجتماعی و حقوق و وظایف تازهای را میان همسران و اویشاوندان برقرار میسقازد،
یک نیاز شاصی نیست که تنها مربوط به زن و مرد باشد ،بلکه ،یک امر اجتماعی است که مسقئولین
جامعه نسبت به آن مسئولیت دارند .لذا برای سالمت ،امنیت و سعادت اجتماع سقودمند و ضقروری
است؛ زیرا جامعه بزرگ از واحدهای کوچک اانواده تشکیل میشقود و صقالح و فسقاد و ترققی و
انحطاط جوامع از صالح و فساد و ترقی و انحطاط اانوادهها تشکیل میشقود و اصقالح جامعقه را
جابهجایی پایگاه اجتماعی افراد میشود .پ

یکی از مولفههایی است که بر سرمایه اجتمقاعی تقأثیر

مثبت دارد و باعث باال رفتن سرمایه اجتمقاعی افقراد معلقول مقیشقود و زمینقه را بقرای مشقارکت
اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و ...آنها فراهم میکند .نظریه مزلو در این مقورد مقیگویقد ،ازدواج بقرای
انسانها یک نیاز طبیعی است که از آفرینش ویژه آنها سرچشمه میگیرد .چنانکه انسان به آب و غقذا
نیاز دارد ،در سنین ماصوصی به ازدواج هم نیاز پیدا میکند .و جسیبرنارد نیز ازدواج را مترادف با
نظام فرهنگی از آراء و عقاید تربیتی ،نهادی از نقشها و هنجارها و تجربیات تعاملی پیچیدهای برای
مردان و زنان تعریف میکند.
در فرضیه دیگری از پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی معلولین جسمی مورد
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باید از طریق اصالح اانواده شروع کرد .و به طور کلی ،ازدواج موجب تیییر نقشهای اجتمقاعی و
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تایید قرار گرفت .سرمایه اجتماعی به طور کلی و نیز سازههای آن به شیوههای ماتلفی بر سقالمت و
توانمندی اثر میگذارند .ناست ،روابط اجتماعی صمیمانه و ارتباطات هدفمنقد آثقار سقودمندی بقر
سالمتی دارند؛ دوم ،سرمایه اجتماعی از راه حفظ انسجام اجتماعی در مواجهه با تیییقرات اجتمقاعی،
اقتصادی و فنشنااتی از سالمتی محافظت میکند؛ سوم ،عقیده بر این است کقه سقرمایه اجتمقاعی،
اودیاری اجتماعی را در جامعه تقویت میکند و بر اجتماعات امکان میدهد تا به آسانی با یکقدیگر
در جهت حل مسائل جمعی نظیر سالمت کار کنند و سرانجام سرمایه اجتماعی میتوانقد از راههقای
روانی– اجتماعی بر سالمت اثر بگذارد ،بویژه سرمایه اجتماعی میتواند با تامین حمایت اجتمقاعی و
نیز عزت نف

و احترام متقابل سالمتی و توانمندی افراد را تقویت کند .این یافتقه تحقیقق بقا نتقایج

پژوهش آزادی ( )1010که نشان داد سرمایه اجتماعی بر میزان توانمنقدی معلقولین نابینقا تقاثیر دارد،
انطباق دارد و همینطور با نتایج پژوهش هیلی ( )2881کقه نشقان داد منقابع و توانقاییهقا (سقرمایه
اجتماعی و انسانی) با بهزیستی ذهنی افراد که براسا

نیازها و اهداف فرد تعریف میشقود ارتبقاطی

تنگاتنگ دارد ،انطباق دارد.
در این پژوهش ،همچنین یافتهها نشان دادهاند که ازدواج به تنهایی بقر توانمندسقازی معلقولین
جسمی تاثیر ندارد و تمام تأثیر اود را با واسطه سرمایه اجتماعی گرفته است و تنها با واسطه سرمایه
اجتماعی بر توانمندسازی معلولین جسمی تأثیر دارد .نظریه انتااب در این مورد میگوید ،افرادی که
از سالمتی ضعیفی براوردارند (مثل معلولین جسمی) ،شان

کمتری برای ازدواج دارند و لذا کمتقر

از سایر افراد میتوانند سالمتی و توانمندی اود را بهبود باشند .پ

مقیتقوان گفقت کقه ازدواج و

متاهل بودن باعث توانمندی معلوالن میشود به شرط دارا بودن سقرمایه اجتمقاعی .بقا ایقن اوصقاف
معلولینی که ازدواج کردهاند توانمند نشدهاند بلکه معلولینی توانمند هسقتند کقه همقراه بقا ازدواج در
سرمایه اجتماعی بودهاند .و طبق مصاحبههایی که از معلولین گرفته شد ،آنها اظهار کردند کقه ازدواج
به تنهایی باعث توانمندی آنها نمیشود و با ازدواج استقالل آنها کاسقته شقده اسقت و بیقان نمودنقد
همر اه با ازدواج ،معلول باید در جامعه جضور پررنگ داشته باشد تا توانمند و دارای اسقتقالل شقود.
بنابراین میتوان استنباط نمقود کقه دو متییقر ازدواج و سقرمایه اجتمقاعی همقراه بقا ابعقاد اقود بقر
توانمندسازی معلولین جسمی تاثیر دارند و توانستهاند  21درصد از تیییرات توانمندسقازی معلقولین
جسمی را تبیین کنند.
جنسیت بر توانمندسازی معلولین جسمی تاثیر نقدارد و مقردان ( 10/1درصقد) و زنقان (01/0
درصد) به لحاظ توانمندی مانند هم هستند و دارای تفاوت معناداری نیستند ،ایقن یافتقه تحقیقق بقا
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جامعه مشارکت (مشارکت اجتماعی ،مذهبی ،سیاسی و  )...و ارتباط اجتماعی داشتهانقد ،یعنقی دارای
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نتایج پژوهش چوبینه و همکاران ( )1001که نشان میدهند نظر معلول با جن

او معنقیدار نیسقت،

انطباق دارد ،اما با نتایج پژوهش آزادی ( )1010که نشان مقیدهقد بقین میقزان توانمنقدی اجتمقاعی
معلولین نابینا و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد (زنان و مردان از لحاظ توانمنقدی بقا یکقدیگر
فرق دارند) ،انطباق ندارد.
سن بر توانمندسازی معلولین جسمی تاثیر ندارد .این یافتقه تحقیقق بقا نتقایج پقژوهش آزادی
( )1010که نشان میدهد بین میزان توانمندی اجتماعی معلولین نابینا و سن تفاوت معناداری وجقود
ندارد ،انطباق دارد و سن نمیتواند توانمندی معلولین را تبیین کند.
وضعیت تاهل بر توانمندسازی معلولین جسمی تاثیر ندارد و وضقعیت تاهقل ققادر بقه تبیقین
تیییرات توانمندسازی معلولین جسمی نیست .اما با نتایج پژوهش آزادی ( )1010که نشان مقیدهقد
بین میزان توانمندی اجتماعی معلولین نابینا و تاهل تفاوت معناداری وجود دارد ،انطباق ندارد.
نوع معلولیت (جسمی – حرکتی ،احشایی و حسی) بر توانمندسقازی معلقولین جسقمی تقاثیر
ندارد و توانمندی معلولین رابطی به نقوع معلولیقت آنهقا نقدارد ،و میقزان توانمنقدی در بقین انقواع
معلولیت های جسمی – حرکتی ،احشایی و حسی دارای تفاوت معناداری نیست .این یافته تحقیق با
نتایج پژوهش چوبینه و همکاران ( )1001که نشان دادند معلولین ناشنوا و اانوادههایشان نسبت بقه
سایر معلولین (نابینا و حرکتی) نظر مثبتتری به معلولیت دارند ،انطباق ندارد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهادهای چندی در راستای ارتققاء توانمندسقازی معلقولین
جسمی ارائه میشود:
است .بهطور کلی ارتقاء سطح آگاهیها باید در دو عرصه مهم صورت پذیرد :ناست افزایش سقطح
آگاهی اود اشااص دارای معلولیت در اصوص حقوق و قابلیتهای آنها و دوم ،افقزایش آگقاهی
عموم مردم به معلولیت و نیازها و توانمندیهای این افراد و میزان مشارکت آنها در ابعقاد گونقاگون
زندگی.
 از آنجا که ازدواج باعث تقویت انسجام اجتماعی میشود و به عنوان مهمترین و اصلیترین عامقلارتباطی میان انسانها است و روابط اجتماعی را ققوی مقیکنقد بایقد معلقولین را بقه ازدواج کقردن
تشویق کرد تا هرچه زودتر به جامعه بازگردند.
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 با توجه به این واقعیت که تمامی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در برابر امکانات و شقرایطموجود ،فرصت مساوی ندارند ،توصیه میشود تا حد ممکن ضوابط و تدابیر قانونی الزم در جهقت
رفع تبعیض از آنان اتااذ شود.
 افراد دارای معلولیت آگاهی بسیار اندکی ار قوانین و مقررات مربوط بقه اقود دارنقد ،بنقابراین ازطریق وسایل ارتباط جمعی مانند صداوسیما و جراید این اطالعات در ااتیار همگان ،بقه اصقوص
افراد دارای معلولیت قرار گیرد.
 از آنجایی که آمار معلولین استان کهگیلویه و بویراحمد  2/1درصد از کل جمعیت گزارش شده واین آمار از آمار معلولین کشور ( 1/0درصد) بیشتر میباشد و حدود  1/01درصقد از کقل جمعیقت
استان کهگیلویه و بویراحمد را معلولین جسمی تشکیل داده است ،بر این اسقا

پیشقنهاد مقیشقود

تحقیقات مربقوط بقه توانمندسقازی معلقولین جسقمی ،در راسقتای شقناات بهتقر عوامقل و موانقع
توانمندسازی معلولین جسمی ،تداوم یابد.
 و پیشنهاد دیگر به تصقویر کشقیدن زنقدگی واقعقی معلقولین توسقط سقینما و تلویزیقون بقرایشناساندن و فهماندن توانمندیهای آنها به عموم مردم است .بر ایقن اسقا  ،پیشقنهاد مقیشقود در
راستای تبیین دقیقتر توانمندسازی معلولین جسمی از چارچوبهای نظری دیگری اسقتفاده شقود و
پژوهشگران و محققان تحقیقاتی شبیه به این تحقیق انجام دهنقد تقا مولفقه توانمندسقازی معلقولین
جسمی بهتر شنااته شود.
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منابع
.1

ابوالحسنی ،مرتضی ( "،)1001بررسی میزان رضایتمندی معلولین جسمی – حرکتقی تحقت
پوشش بهزیستی شهر اصفهان از ادمات اجتماعی (مالی ،تحصیلی ،مشقاورهای) ،پایقاننامقه
برای ااذ درجه کارشناسی ارشد گقرایش مقدیریت مقالی در دانشقگاه آزاد اسقالمی واحقد
دهاقان.

.2

القوانی ،سقیدمهدی؛ شقیروانی ،علیرضقا ( ،)1001سقرمایه اجتمقاعی (مفقاهیم ،نظریقه هقا و
کاربردها) ،اصفهان ،انتشارات مانی.

.0

امیراانی ،طیبه؛ پورعزت ،علی اصیر« ،)1007(.تاملی برامکان توسقعه سقرمایه اجتمقاعی در
سازمان های دولتی» ،نشریه مدیریت دولتی ،دوره یک ،شماره.00

.0

امینی ،ابراهیم ( ،)1007انتااب همسر ،تهران :سازمان تبلییات اسالمی.

.1

امینی ،امیر ( ،)1071انتااب همسر ،سازمان تبلییات اسالمی ،شرکت چاپ و نشر بینالملقل،
چاپ دوم.

.1

آزادی ،رویا (" ،)1010بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر میزان توانمندی معلولین نابینا تحقت
پوشش سازمان بهزیستی شهر اصفهان" ،پایاننامه برای ااذ درجه کارشناسی ارشقد گقرایش
جامعهشناسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ،استاد راهنما :دکتر اسماعیل جهانباش.

.7

بوداقی،علی( ،)1001بررسی جامعهشناسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سقازمانی،
پایاننامه گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبریز.

.0

پاتنام.ر( ،)1071دموکراسی و سنتهای مدنی ،ترجمه :محمقد تققی دلفقروز ،تهقران ،نشقر
سالم.

.1

جبلی ،ادیجه ( .)1011جامعهشناسی معلولیت «تبیین جامعهشنااتی تبعیض علیه معلولین»،

 .18جاللی فراهانی ،مجید ( .)1018اصول ،مبانی و اهقداف ورزش معلقوالن ،تهقران ،نشقرعلوم
ورزشی.
 .11چوبینه ،حمید؛ قاسمی برقی ،رضا؛ حسین زاده ،غالمرضا ( ،)1001بررسی نظرات معلولین و
اانواده آنها در اصوص معلولیت در شقهرهای کقرج و ققزوین ،مجلقه دانشقکده پزشقکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شماره  ،2تابستان.71-1018،77
 .12حاج بابایی ،مرتضی؛ دهقانی ،یاور ( .)1072آشنایی با ویژگیها و مسائل کودکقان اسقتثنایی،
تهران ،وزارت آموزش و پرورش ،شرکت چاپ و نشر ایران.
 .10حاج یوسفی ،علی؛ کریمی درمنی ،حمیدرضا ( .)1070فرهنقگ بهزیسقتی ،تهقران ،دانشقگاه
علوم بهزیستی و توانباشی ،معاونت پژوهشی.
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 .10داورمنش ،عبا
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و براتی سده ،فرید ( ،)1001مقدمهای بر اصول توانباشی معلوالن ،تهقران،

انتشارات رشد.
 .11رنجبر ،محمد ،هدایتا ،...ستوده ( ،)1008مردمشناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران ،تهقران:
دانشآفرین.
 .11ریویر ،کلود ( ،)1071درآمدی بر انساشناسی ،ترجمه ناصر فکوهی ،تهران :نشر نی.
 .17ریتزر ،جورج ( ،)1070نظریههای جامعهشناسی ،ترجمه مهدوی و همکاران ،تهران :انتشارات
دانشگاه شهید بهشتی.
 .10زارعققی ،مهققرداد ( ،)1001مبققانی و مفققاهیم فرهنققگ سققازمانی ،قابققل دسترسققی در سققایت
.www.mgtsolution.com

 .11سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد (.)1010
 .28سبزیکاران ،اسماعیل ( ،)1001بررسی رابطه سقااتار سقازمانی و توانمندسقازی کارکنقان در
شرکت پاش فرآوردههای نفتی ایران ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،راهنما
دکتر رضا واعظی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .21صادقی فسایی ،سهیال و فاطمینیا ،محمدعلی ( ،)1012معلولیت؛ نیمه پنهان جامعه :رویکقرد
اجتماعی به وضعیت معلولین در سقطح جهقان و ایقران ،فصقلنامه علمقی و پژوهشقی رفقاه
اجتماعی ،سال پانزدهم ،شماره .10
 .22فوکویاما ،فرانسی
غالمعبا

( ،)1071پایان نظم (بررسقی سقرمایه اجتمقاعی و حفقظ آن) ،ترجمقه،

توسلی ،تهران :جامعه ایرانیان ،چاپ اول.

 .20فیلد،جان ( ،)1000سرمایه اجتماعی ،ترجمه غالمرضا غفاری ،حسین رمضقان ،تهقران ،نشقر
کویر.
 .20فیلد،جان(« ،)1001سرمایه اجتماعی» ،ترجمه :غالمرضا غفاری ،حسین رمضانی ،تهران ،نشر
 .21کرایب ،یان ( ،)1000نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرمقا  ،ترجمقه عبقا

مابقر،

تهران ،نشر آگ.
 .21کریمی درمنی ،حمیدرضا ( ،)1018توانباشی گروههای ااص با تاکید بر ادمات مددکاری
اجتماعی ،تهران ،نشر رشد.
 .27گالسر ،ویلیام ( ،)1000نظریه انتااب «روانشناسی نقوین آزادی شاصقی» ،متقرجم :مهقرداد
فیروزبات ،تهران ،موسسه ادمات فرهنگی رسا.
 .20گنجی ،مهدی ( ،)1000آموزش و پرورش استثنایی ،تهران ،نشر ساواالن.
 .21مجیدی ،عبدا...؛ محمدی مقدم ،یوسف ( .)1007تاثیر توانمندسازی بر االقیت کارکنان ناجا،
فصلنامه دانش انتظامی.

112

] [ Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

کویر.

... تأثیر ازدواج بر توانمند سازی

. موسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جامعهشناسی پزشکی،)1001(  ابراهیم، مسعودنیا.08
نتقایج سرشقماری

 بررسی آماری وضعیت معلقوالن کشقور بقر اسقا،)1012(  وزارت کار.01

[ Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07 ]

. مرکز آمار و اطالعات راهبردی: تهران.1018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

32. Abtahi, H., & Abesi, A. (2007). Empowerment employees. Management Researches and
Education Institution.
33. Bourdieu, Pierre,(1997)[(1983)]"the forms of capital"in A.H.Halsey,Philip, Brown, lauder
weus, Amy stuart(eds) Education, culture,economy society, London, oxford university press.
34. Clegg, S.R… .(1989) Frameworks of Power. London: Sage Publications.
35. Conger, J, A. and Kanungo, R. N.(1988). “The empowerment process: Integratine Theory and
Practice”, The academy of Management Review 13/ 3: 471-482.
36. Giddens, A, (1984) the Constitution of Society, London, Polity.
37. Lin, N. (2001). Building a Network Theory of Social Capital.In Social Capital : Theory and
Research. N. Lin, R. S. Burtand K. S. Cook (eds). New York, Aldine de Gruyter: 29-3 .
38. Mc Whirter, E. (1994). Counseling for empowerment. Alexandria, VA: American Counseling
Association.
39. Ridputh, D. D. (2003). Love by neighbor, Its good for your health: a study of racial
homogeneity, mortality, and social cohesion in united state, Journal of Social Science and
Medicine, 57: 253-261.
40. Roen, N. B& Graden, B. T. (2004). Relationship and MarriageAmerica.Journal of psychology
Assessment Resources. p. 154-167
41. Schlingensiepen, E. Naroska, T. Bolten, O. Christen, S. Schmitz, C. Ressel. (2015).
Empowering people with disabilities using urban public transport (Project mobile). 6 th
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the
Affiliated Conferences, AHFE 2015, Procedia Manufacturing 3 (2015) 2349 – 2356.
42. Shakespeare, T. (1996). Power and Prejudice: Issues of Gender, Sexuality, and Disability. In;
Barton, L. (Ed). Disability and Society: Emerging Issues and Insights. New York: Longman,
191 – 214.
43. Silvers, A. (1998). Formal Justice. In: Silvers, A., Wasserman, D. & Mahowald, M. B. (Eds.).
Disability, Difference, Discrimination. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 13 – 145.
44. Spreitzer, G.M. (1995), "Psychological empowerment in the workplace: dimensions,
measurement and validation", Academy of Management
45. Spreitzer, Gretcehn. M, (1996), "Social structural characteristics of psychological
empowerment", Academy of Management journal, 2, pg. 483-504.
46. Turner, Jonathan H. (2003) The Strucre of Sociological Theory, United States, Wadswort.
47. Wakefield, S. E. L., and Poland, B. (2005). Family, friend or foe? Critical reflection on the
relevance and role of social capital in health promotion and community development. Journal
of Social Science and Medicine, 60: 2819-2832.
48. Whetten, David. S & Cameron, Kim, (1995), "Developing Management skills", 3th edition,
New York, NY: Hapercollins publishers.
49. World Health Organization and World Bank (2011). World Report on Disability. Geneva:
World Health Organization

888

