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 چکيده

-پژوهش بررسی تاثیر ترحم و سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی معلولین جسمیهدف از انجام این  

حرکتی شهر جهرم با  -بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلولین جسمی  حرکتی شهر جهرم

  ث یحاضر از ح  قیتحقنفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.    150حجم نمونه حدود  

-. اطالعات به روش کتابخانه، از نوع همبستگی بودداده ها  یو از منظر گردآور  بنیادی  یهدف، پژوهش

به جمع  ای میدانی  اجتماعی    آوریو  پرسشنامه های سرمایه  از  داده ها  منظور گردآوری  به  شد. 

( استفاده  1997)  میشرا  و  (، محقق ساخته ترحم و توانمندسازی اسپریتشر1998ناهاپیت و گوشال)

شد. به منظور تحلیل داده های این پژوهش از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون،  

استفاده شد. نتایج نشان داد بین ترحم و توانمندسازی معلولین    24نگارش    SPSSافزار    در نرم

رابطه معکوس و معناداری است و بین سرمایه  اجتماعی و توانمندسازی معلولین رابطه مستقیم و  

معناداری است. به طور کلی نتایج نشان داد با کاهش ترحم و افزایش سرمایه اجتماعی، توانمندسازی  

 ر معلولین جسمی حرکتی شهر جهرم افزایش می یابد. د

 حرکتی. -ترحم، توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، معلول، معلولین جسمی واژگان کليدی:
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 طرح مساله

می شوند. معلول، یعنی    نامیده  معلول که می کنیم  برخورد گروهی  به  جامعه اعضای میان در خود، پیرامون  ژرف تاملی با

هر شخصی که در اثر نقص مادرزادی یا سایر ناهنجاری های جسمی، ذهنی و حسی از انجام یک یا چند فعالیت اساسی در  

حرکتی به فردی اطالق می شود که به هر علت دچار ضعف یا اختالل یا ناتوانی در    –زندگی روزمره ناتوان باشد. معلول جسمی  

)احمدی، دستیار و    ا برای تحرک نیاز به پاره ای وسایل کمکی نظیر کراچ، واکر و ویلچیر داشته باشندسیستم حرکتی باشند ی

 (. 1396باقری، 

  1    ،15( ICF)های سازمان جهانی کار  می دهند که براساس داده   افراد دارای معلولیت قشر عظیمی از جامعه را تشکیل

توانبخشی حرفه ای هستند.    درصد از این افراد نیازمند خدمات  3  همین برآورد   براساس درصد از افراد جامعه را در بر می گیرند.  

ولی با نگرش به رقم آنان   تشکیل می دهند،  معلولیت از نظر آماری درصد کمی از کل جمعیت را  علی رغم اینکه افراد دارای

چرخۀ   ین قشر عظیم از جامعه طرد شوند و درمادامی که ا  .می شود که قشر قابل توجهی از جامعه را شامل شده اند  مشاهده

اقتصادی و اجتماعی    به افرادی مصرف کننده تبدیل شوند بلکه فعالیت های  نه تنها ممکن است اشتغال و تولید قرار نگیرند،

ی در  بسیاری از مشکالت اجتماعی و فرهنگ  تحت الشعاع خود قرار می دهند. همین امر سبب بروز  دیگر اعضای خانواده را نیز

فرد را بر فرد   پریشانی، اضطراب، افسردگی و عدم اعتماد به نفس  اثرات مهلکی به لحاظ عاطفی و روحی روانی نظیر  جامعه شده 

 (.    1392)عبادی، هاشمی شیخ شبانی، قاسم زاده، لطیفی و جعفری، دارای معلولیت وارد می نماید

ای   حرفه خدمات از گروهی تدارک شامل هماهنگ،  و  پیوسته تدریجی، مراحل از قسمت آن ای حرفه توانبخشی خدمات

  به  ویژه  با نیازهای  توان  کم  افراد  به  دادن  مدد  برای  مناسب( که  حرفه  گزینش  نیز  و  ای  حرفه  آموزش  های،   حرف  )راهنمایی

  فراهم   مقدماتی   های باید  حرف  توانبخشی  خدمات  بنابراین.  باشد  می   است  شده   گرفته  نظر  در  شغل   حفظ  و  کردن  پیدا  منظور

 به   را  خویش  احترام  و  و شان  کرده   کسب  اجتماعی   و  اقتصادی  استقالل  بتوانند  هستند  هایی   معلولیت  دارای  که  افرادی  تا  آورد

ارزشیابی    که باشد  می   اشتغال  و   کاریابی   ای،  حرفه  آموزش  راهنمایی،   و   ارزشیابی  شامل   ای  حرفه  توانبخشی  آورند. مراحل  دست

  کارگاه های تحت   در  ای  حرفه  و   فنی   آموزش  معلولین،   های  حرف   راهنمایی   و   مشاوره   کار،   متقاضی   و   جویا   معلولین  ای  حرفه

  و   عالیق شغلی  سنجش  خدمات  ارائه  سازمان،  از  خارج  به  ای   حرفه  و  فنی  آموزش  جهت  معرفی  متولی،  های  سازمان  پوشش

  سازمانی   بین  ارتباطات مستمر  همچنین  ارتباطی،   و  اجتماعی  سازگاری  های  مهارت  آموزش  غیره،  و  روانسنجی  -ای  حرفه  استعداد

  جهت  در  جامعه  و آگاه سازی  ویژه  نیازهای  با  توان  کم  افراد  اشتغال  زمینه  نمودن  فراهم  جهت  دولتی   دستگاه های  از  خارج  و

 (. 1394باشد)کمالی، باباییان و حاشیه باف،  می    آن  های   فعالیت  از  ویژه   نیازهای   با  توان  کم   افراد  ای   حرفه  توانایی های  با   آشنایی

که اخیرا برای پیشگیری در حوزه های مختلف به کار برده می شود بر آموزش مهارت های فردی و   2برنامه توانمندسازی 

اجتماعی تاکید دارد و از طرف بسیاری از موسسات علمی از جمله انجمن روانشناسی آمریکا به عنوان موثرترین رویکرد پیشگیری 

بیوکی و اصل دهقانشناخته شده است) روانی، غنای  1398،  رضاییان، رسولی، عسکر  ارتقای بهداشت  به  برنامه منجر  این   .)

روابط، افزایش سالمت و رفتارهای سالم افراد در سطح جامعه می گردد. توانمندسازی همان برنامه آموزش مهارت های زندگی  

(.  1396الهی،  ی شود)است، با این تفاوت که با توجه به نوع گروه ها و نیازهای متنوع، برنامه آموزش خاصی تدوین و اجرایی م

نتایج پژوهش ها نشان داده است آموزش هایی که در جهت توانمندسازی انجام می گیرد منجر به کاهش استرس افراد، بهبود  

کیفیت زندگی، بهبود روانشناختی، تسهیل تصمیم گیری، مراقبت از خود، مدیریت موثر در مشکالت و تصمیم گیری مناسب  

 (.1398ری، کاهش درماندگی می شود)رضاییان و همکاران، در گروه های مختلف، سازگا

( چهار بعد را برای 1992)3تجربی انجام شده در مورد توانمندسازی تا به امرزو، اسپیریتز  بررسی های  بهترین  از  یکی   در

  5( یک بعد دیگر به مدل او افزودند. این  1992)5( بر اساس پژوهش میشرا 1998)4توانمندسازی شناسایی کرد. وتن و کمرون
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)احساس انتخاب شخصی(، پذیرفتن  7)احساس شایستگی شخصی(، احساس خودمختاری   6بعد عباراتند از: احساس خوداثربخشی

)احساس 9)احساس ارزشمندی کار( و احساس اعتماد به دیگران8)احساس موثر بودن(، احساس معنی دار بودن  شخصی نتیجه

 (.1396)احمدی و همکاران، ت(امنی

مثبت    جنبه های  و  کنند  غلبه  ضعف هایشان  بر  کنند  تالش  است تا  ضعیف  افراد  به  کمک  توانمندسازی  هدف  بنابراین،

  افراد ناتوان  استقالل  و  توانمندسازی  به  است  مقتضی  کنند. بنابراین  شکوفا   را  خود  استعدادهای  و  ببخشند  بهبود  را  زندگی شان

  اجتماعی، مشارکت  اعتماد  باشد،   داشته  نقش   معلوالن  توانمندی  در   ممکن است  که  عواملی   از.  شود  توجه  آن   بر  تأثیرگذار  عوامل   و

  )دستیاری و محمدی،   آن هاست  معلولیت  نوع  و  سن  تحصیالت،  ترحم آمیز، میزان  رفتارهای  ورزشی،  فعالیت های  اجتماعی،

1397 .) 

دهد رفتار غالب جوامع با افراد معلول و ناتوان به دور از هر گونه عدالت اجتماعی و  مروری بر تاریخچه ناتوانی نشان می  

رفتارهای انسانی بوده است. افراد دارای ناتوانی با چالش های زیادی در خانواده و جامعه روبرو هستند. یکی از این چالش ها  

با آنها ندارند. این مساله موجب مشکالت روحی روانی و    رفتار نامناسب خانواده و مردم است. خانواده ها و مردم رفتار خوبی

گوشه گیری در اشخاص دارای ناتوانی و معلولیت محسوب می شود. وضعیت جسمانی این افراد نباید آن ها را از حقوق فرهنگی  

 (. 1396و اجتماعی و اقتصادی محروم کند)غفارپورنافچی و محمدی، 

و خانواده های آنان با ارتقای توانمندی های خود به روند توسعه   معلول  افراد  می شود  باعث  توانمندسازی  کلی  طور  به

جامعه خود کمک کنند. همچنین معلولین باید حمایت شوند تا از کمک دیگران بی نیاز شوند، متکی به خود بار آیند و از توانایی  

 (.  1397های آنان حداکثر استفاده بشود)دستیاری و محمدی،

  روابط  و   ها   در کنش  مهم  مفهومی  همچنین  و  است  جامعه  افراد  اجتماعی  میزان وابستگی  کننده   تعیین  اجتماعی  سرمایه

  اجتماعی سرمایه .کند می  پیدا دست سرمایه نوع این  به دیگران با ارتباط  طریق برقراری از شخص و رود می شمار به اجتماعی

در    اند   داده   نشان  نیز   تحقیقات.  دارد  نیاز   شرایطی  تحقق  به  آن  تولید   و   اما حفظ  دارد،  وجود  انسانی   جوامع  در   که  است   ثروتی

دیگر    کشورهای  مردم  به  نسبت   هستند  برخوردار  باالتری  سرمایه اجتماعی  از  و  دارند  متقابل  رابطه  یکدیگر  با  مردم  که  جوامعی

  مسایل   حل   در  تالش  غیره( و   و  خانواده، جامعه  اجتماعی )دوستان،   های  شبکه  روابط  شامل  معلوالن  اجتماعی   ترند. سرمایه  سالم

  با افراد  بین روابط  در  خانواده  از  در بیرون اجتماعی  سرمایه  کند   می   بیان   پورتس   که  طور  همان.  یکدیگر است  با   کردن  صحبت  و

 (. 1396شود)میریوسفی و رحیمی،  می  فرد  زندگی وضعیت موجب بهبود و گرفته  شکل یکدیگر

 افزایش و تولید توانمندی و باارزش برای دارایی عنوان به اخیر های دهه در که است اساسی  مفهومی اجتماعی، سرمایه

 می شود باعث شده، افراد اجتماع سبب که است این در اجتماعی است. اهمیت سرمایه شده پذیرفته اقتصادی-انسانی سرمایه

برسانند. واژه سرمایه نیز تاکید بر این دارد که سرمایه اجتماعی مثل سرمایه   انجام به را رها کا آمیز موفقیت طور به همدیگر با

هدفی نایل شوید،    انسانی یا مالی مولد است : این سرمایه شما را قادر می سازد تا ارزشی به وجود آورید،کاری انجام دهید، به

هیچ فردی نمی تواند بدون سرمایه اجتماعی به موفقیت نایل   ماموریتی را در زندگی انجام داده و نقشی در جهان ایفا کنید. لذا

 (.1396شود)نظری، 

سرمایه اجتماعی نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی   ،1با توجه به نظریه بوردیو 

های اجتماعی است که این مشارکت سبب دسترسی او به منابع و امکانات گروه  بر مشارکت فرد در شبکه  می باشد. تاکید بوردیو

می تواد با استفاده از سرمایه اجتماعی موقعیت اقتصادی    می شود.پس تئوری بوردیو به فهم این نکته کمک می کند چگونه فرد

  سرمایه اجتماعی نوعی محصول اجتماعی است که ناشی از تعامل اجتماعی می باشد   خود را افزایش دهد پس در دیدگاه بوردیو، 

 (.1993)بوردیو،

 
6 Self-efficacy 

7 Self-Determination 

8 Meaning 
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ان را بررسی می کرد، به این  ( در پژوهشی که نقش توانمندسازی در کیفیت زندگی نابینای 1394اکبری و مومنی مهموئی)

ارائه خدمات   و  شود  می  زندگی  کیفیت  کاهش  و  فرد  عملکرد  کاهش  افسردگی،  باعث  نابینایی  معلولیت  که  رسیدند  نتیجه 

 توانبخشی باعث بهبود عملکرد و افزایش کیفیت زندگی فرد نابینا می گردد. 

اهل و ازدواج با توانمندسازی معلوالن جسمی ( در پژوهشی نشان دادند بین سن، وضعیت ت1396احمدی و همکاران)

رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین سرمایه اجتماعی )با سه بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی( و توانمندسازی معلوالن رابطه  

 معناداری وجود دارد.

وه گذران اوقات فراغت، ارائه ( در پژوهشی نشان دادند بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، نح1396غفارپورنافچی و محمدی)

خدمات توانبخشی و حمایت خانواده با پذیرش افراد ناتوان همبستگی معناداری است. همچنین نشان دادند بین جنسیت، سن  

و پذیرش افراد ناتوان در جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین میزان تحصیالت و پذیرش آنها رابطه معناداری است و افراد  

 تحصیالت بیشتر میانگین پذیرش بیشتری در جامعه دارند که این خود به توانمندی آنها می افزاید.   با

( در پژوهشی نشان دادند بین خرده مقیاس های حمایت اجتماعی، با مولفه های روانی )آسایش  1394خسروی و همکاران)

کیفیت زندگی در معلولین جسمی حرکتی رابطه مثبت و   و خودپنداری( و سرمایه اجتماعی)روابط اجتماعی و روابط فامیلی( با

 معناداری است. 

( در پژوهشی نشان دادند رفتارهای ترحم آمیز بر توانمندسازی معلوالن جسمی حرکتی تاثیر  1395دستیار و محمدی)

 منفی دارد و هر چه با معلوالن به طور دلسوانه برخورد و رفتار شود، توانمندی آنها کمتر می شود. 

ا توجه به مسائل بیان شده، هدف از این پژوهش، بررسی این سوال است که ترحم و سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر  ب

 حرکتی شهر جهرم دارد؟-توانمندسازی معلولین جسمی
 

 مبانی نظری تحقيق

دهد:سرمایه اقتصادی که قابل تبدیل  سرمایه می تواند در سه شکل مختلف خود را  نشان    به اعتقاد بوردیو  نظریه بوردیو :

به پول بوده و در شکل حق مالکیت نهادینه می شود. سرمایه فرهنگی که تحت شرایط خاصی تبدیل به سرمایه اقتصادی بوده  

و در شکل مدارج تحصیلی نهادینه می شود. و باالخره سرمایه اجتماعی که تحت شرایط خاصی قابل تبدیل به  سرمایه اقتصادی  

 (. 1396و در شکل اصالت و شهرت ممکن است نهادینه شود )نظری،  بوده

بوردیو، جامعه شناس فرانسوی جزو اولین محققای بود که به تحلیل سیستماتیک ویژگی های سرمایه اجتماعی پرداخت.بر 

وامی از روابط نهادی سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه باد اساس تعریف بوردیو

شده بین افراد و به عبارت ساده تر،عضویت در گروه است.البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف 

 شبکه پیوند ها می باشد.در واقع پیوند های شبکه ای می بایست از نوع خاصی می باشند،یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد.  

بلکه چیزی است    سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه ای از روابط ودیعه طبیعی یا ودیعه اجتماعی نیست،  به اعتقاد بوردیو،

  سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاری فردی یا جمعی،   ،که در طول زمان برای کسب آن باید تالش کرد. به تعبیر بوردیو

روابط اجتماعی است که مستقیما در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل  آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت یا باز تولید  

 (.2013هستند)بوردیو،استفاده 

سرمایه اجتماعی نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی    ،با توجه به نظریه بوردیو

های اجتماعی است که این مشارکت سبب دسترسی او به منابع و امکانات گروه  بر مشارکت فرد در شبکه  می باشد. تاکید بوردیو

د می تواد با استفاده از سرمایه اجتماعی موقعیت اقتصادی  به فهم این نکته کمک می کند چگونه فر  1می شود.پس تئوری بوردیو

اجتماعی می   تعامل  از  ناشی  است که  اجتماعی  نوعی محصول  اجتماعی  بوردیو،سرمایه  افزایش دهد پس در دیدگاه  را  خود 

 (. 2013باشد)بوردیو،

وم سیاسی هاروارد است. پوتنام  ه سرمایه اجتماعی رابرت پوتنام،استاد علن متفکر برجسته در زمی  نسومی  نظریه پوتنام :

هاد های دموکراتیک و نکه سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر  ن د می باشد،اینبیشتر برتاثیر سرمایه اجتماعی در سطح ملی عالقه م
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را    نهمکاری و تعاوهایی کهجارها و شبکهنویسد : اعتماد، هنتام از سرمایه اجتماعی می  نهایت بر توسعه اقتصادی دارد. پوندر  

تام این مفهوم را فراتر ناست که پو  نو بوردیو در ای  نتام با کلمنپو  نمی سازد. تفاوت عمده بی  نافع متقابل آسانیل به منبرای  

انی )نهای مدتام شبکه ناز سطح فردی و در سطح ملی به کار گرفته است.به اعتقاد پو ظام  نهای شکل گرفته در    نجمنظیر 

ها،  نهمسایگی،تعاو  هی  و  باشگا  ورزشی  آنهای  اینظیر  شود  می  محسوب  اجتماعی  سرمایه  اساسی  اشکال  از  ها  شبکه  ن ها( 

(. از بحث های اساسی که چند  2015و فوکویاما،     2013ش متقابل را در جامعه تقویت می کنند. )پاتنام،  نش و واکنجارکنه

اعی و فعالیت های فرهنگی از سوی دیگر چقدر برای دهه اخیر وجود داشته این است که نهادها از یکسو و هنجارهای اجتم

مجدداً پدیدار گشت،زمانی  1960تحقق یا ثبات رژیم های دموکراتیک سیاسی اهمیت دارند. این بحث در شکل جدید خود در دهه  

( روبه روی  11( با طرفداران تندروی فرهنگ مدنی )مثل آلموند و وربا 10که طرفداران تندروی نهادها )مثل ساموئل هانتینگتون 

هم قرار گرفتند. پوتنام از جمله متفکران سیاسی است که با گروه مکتب فرهنگ مدنی بیشتر موافق است. به اعتقاد پوتنام،  

تفاوت در سرمایه اجتماعی علت اصلی ایجاد تفاوت بین مناطق مختلف در زمینه اجتماع مدنی است. به عبارت دیگر، مناطق  

د دارای اجتماع مدنی زنده و پرشوری بوده و در نتیجه، اقتصاد پررونق داشته و نهادهای سیاسی فعال  دارای سرمایه اجتماعی زیا

دارند،ولی مناطق دارای سرمایه اجتماعی اندک هم در عرصه اجتماع و هم در عرصه اقتصاد و سیاست دچار مشکل هستند)پاتنام،  

 به سرمایه اجتماعی را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود :  (. به طور کلی، تئوری های مربوط2015و فوکویاما،   2013

(،سرمایه اجتماعی پدیده ای فرهنگی تعریف می شود که نشان دهنده میزان 1993الف( در گروه اول به تبعیت از پوتنام )

عی و میزان اعتماد  اهمیت و توجه اعضای جامعه نسبت به امور مدنی بوده و بیانگر وجود هنجارهای اجتماعی مروج کنش جم

به نهادهای عمومی می باشد. تحقیق پوتنام در ایتالیا نشان داد که سرمایه اجتماعی در درازمدت انباشته می شود. در این معنا،  

 (. 1396سرمایه اجتماعی ویژگی های یک کاالی جمعی و عمومی را دارد)نظری، 

از دی به تبعیت  ( سرمایه اجتماعی نوعی سرمایه  1986دگاه پی یر بوردیو )ب( در گروه دوم، برخالف تعریف پوتنام، و 

های اجتماعی تلقی می شود. در این معنا، سرمایه اجتماعی یک کاالی خصوصی و شخصی می باشد که  گذاری افراد در شبکه 

د بیانگر قدرت او در  می تواند به سرمایه فرهنگی تبدیل شده و بیانگر پایگاه اجتماعی فرد باشد.لذا اندوخته سرمایه اجتماعی فر

همین سیاق بر مزایای سرمایه اجتماعی برای فرد یا برای شبکه افراد تاکید دارد.به اعتقاد کلمن،  جامعه می باشد.کلمن نیز به

هنجار کنش و واکنش متقابل بر سرمایه اجتماعی حاکمیت دارد و سرمایه اجتماعی می تواند از طریق تسهیل کنش جمعی 

دی در سطح ملی داشته باشد. بدین سان، از نظر کلمن،سرمایه اجتماعی در حد واسط بین کاالی شخصی و  اثرات مثبت اقتصا

کاالی عمومی قرار دارد. برخی از محققان،دیدگاه بوردیو و کلمن را در مورد سرمایه اجتماعی در یک ردیف قرار می دهند زیرا  

اجتماعی و اقتصادی تاکید دارند.براساس هر دو این تفسیر سرمایه هر دوی آن ها بر اندیشه کنش و واکنش متقابل در روابط  

 (. 2012، 12اجتماعی امر معامالت اقتصادی را تسهیل می نماید، هر چند که مکانیسم عمل آن کامال متفاوت است)هامپسون
 

 نظریه های ترحم و توانمند سازی  

منظور این است که خود معلول، چنانچه در جمعی متشکل از معلوالن جای گیرد، بار معلولیت را نظریه درمان گروهی:  

کاهش می دهد. می بیند و می داند که بسیاری همانند او هستند. حتی برخی معلولیت بیشتری نیز دارند و در مقابل به طور 

موده اند. از این رو بار معلولیتی که در جامعه سالم به دوش  مثبتی با آن کنار آمده و توفیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اخذ ن 

می کشند، کاهش می یابد و در جمع دیگر معلوالن، احساس آرامش می کند. بار معلولیت خود را ترمیم نموده در نهایت بار  

بیشتر باشد، ترمیم بار بهتر صورت می گ  ارامش کمتری برای او باقی می ماند. هر قدر تعداد اعضای باشگاه  یرد و در نتیجه 

بیشتری نصیب فرد می شود. ناتوانی معلوالن بیشتر از انکه ذاتی و طبیعی باشد، آموخته است. نگاه دیگران، رفتار آنان و واکنش 

 (.  1395های منفی آنان این ناتوانی آموخته را تشدید می کند)دستیار و محمدی، 

 
10 Samuel Huntington 
11 Almond and Verba 
12 Humpson 
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انایی شود. با ترحم، در عمل فرد مقابل را کوچک و به او اندیشه  حتی واکنش های نظیر ترحم می تواند مانع تحقق تو

ناتوانی را القا نموده ایم. هیچ یک از این حرکات در جهت توانمندسازی معلوالن مفید نیست. گذشته از این، تصویر ذهنی معلول  

معلولیت می توان از نظریه کولی از خود، ناشی از واکنش دیگران و حتی تصویر ذهنی آنان از اوست. اینجاست که در تفسیر  

استفاده کرد. وی نظریه خود آینه ای را مطرح نمود. به اعتقاد وی، تصویری که یک فرد از خود دارد، ناشی از تصور تصویری 

است که دیگری از او دارد.  چنانچه تصور نماید دیگری او را معلول و کوچک و ناتوان می داند، به همان صورت، تصویر خود را  

سامان داده متعاقب آن رفتار خود را شکل می دهد. توجه به معلولیت به نوعی نماید اجتماعی نیز هست. جامعه ای که معلولیت 

را در حوزه قبض قرار می دهد، حداکثر توان آنان را به کار می گیرد و ساختارهای توانمندی تولید می کند، خود به عرصه پایدار  

 (. 1391راه می یابد)ساروخانی، 

 

طبق این نظریه، کنشگر)مثال فرد معلول( در انتخاب ابزار جهت دستیابی به اهداف، متاثر  :    13پارسنز  ارادی   کنش   نظریه

:  الف( شرایط زیستی، ارثی و محیطی و ب( عقاید، باورها و نرم های جاری جامعه است. اهداف مطلوب کنشگر، متاثر از شرایط از

ی( تعریف می شوند. در ضمن کنشگر از دو جهت متاثر از محیط و فرهنگ جامعه است.  )محیط  اجتماعی، فرهنگی و طبیعی

زیرا از یک سو به طور مستقیم، در آن محیط و فرهنگ زندگی می کند و جامعه و محیط بر او اثر مستقیم دارند. از جهت دیگر 

)دستیار   معه و محیط بر او اثر مستقیم دارندبه طور غیر مستقیم کنشگر به واسطه انتخاب محیط و فرهنگ زندگی می کند و جا 

 (. 1395و محمدی، 

از جهت دیگر به طور غیر مستقیم، کنشگر به واسطه انتخاب اهداف که آنها نیز متاثر از شرایط محیطی و فرهنگی بوده  

ماعی درصدد کسب  اند، متاثر می شود. طبق این نظریه، کنشگر و عامل در خال زندگی نمی کند، بلکه در محیط طبیعی و اجت

ابزار مناسب جهت دستیابی اهداف مورد نظرش زندگی می کند و اهداف او متاثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی خود می باشد و  

همچنین این نظریه بیان می کند که اگر عقاید، باورها و نرم های جاری جامعه نسبت به کنشگر طوری باشند و برخورد شکننده  

در توانمندی و افزایش اعتماد به نفس او در زمینه های مختلف تاثیر زیادی دارد. زیرا کنشگر در دیدگاه    با وی نداشته باشند، 

 (.1392پارسونز، مطلقا آزاد نیست. بلکه آزادی او به واسطه شرایط محیطی و فرهنگی محدود تعریف می شود)آزاد ارمکی، 

 

 فرضيه های پژوهش 

 رکتی شهر جهرم تاثیر معناداری دارد.ح-ترحم بر توانمندسازی معلولین جسمی

 حرکتی شهر جهرم تاثیر معناداری دارد.  -سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی معلولین جسمی

 

 روش شناسی پژوهش 

با توجه به موضوع پژوهش، پژوهش حاضر، جز پژوهش های بنیادی و توصیفی از نوع همبستگی است. حجم نمونه حدود  

نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شد. پس از جمع آوری پرسشنامه های تحقیق با استفاده از نرم افزار    150

SPSS  با توجه به ماهیت فرضیه ها، از آزمون رگرسیون جهت تحلیل استفاده شد.  ، فرضیه های تحقیق، آنالیز شد. 25نگارش

برای جامعه آماری اهداف تحقیق برای نمونه آماری توضیح داده شده و شفاف سازی گردید. نحوه آزمون و نحوه همکاری نمونه 

در هر زمان که مایل بود، قادر به ترک  آماری و رفع سواالت آنها شرح داده شد. محرمانگی اطالعات اطمینان داده شد و هر فرد 

 ابزار گرداوری اطالعات پرسشنامه شامل:  آزمون داشت. 

( و قاسمی برقی،  1397)  این پرسشنامه اقتباسی از پژوهش های دستیار و محمدیپرسشنامه محقق ساخته ترحم:  

 برخورد اطرافیان  -1سوالی با ابعاد  17ه ( می باشد. این پرسشنام1390) حسن زاده، جوادی، اسدی، بیات، ساعی پور و چوبینه

 
13 Parsons 
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به دست آمد که نشان از مطلوب    90/0( طراحی شد. پایایی آن  17تا    13مشارکت رسمی )سواالت    - 2و    ( 12تا    1)سواالت  

  بودن پایایی پرسشنامه است. 

 ،1شناختی)سواالت -1سوالی با ابعاد  24این پرسشنامه ( :  1998)  14پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپيت و گوشال 

  ، 19  ، 16  ، 12  ، 9  ،3ساختاری)  بعد -3( و  24  ، 23  ، 17  ، 14  ،13  ، 11  ، 8  ، 7  ، 6  ، 4  ،2ارتباطی)سواالت    - 2(،  22  ، 18  ، 15  ، 10  ،5

به دست    97/0( طراحی شده است. پایایی پرسشنامه ،  1، ...، خیلی کم=5)خیلی زیاد=  تایی لیکرت  5( بر اساس طیف  21  ،20

 آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه است.   

(،  3-1شایستگی)سوال  -1سوالی با ابعاد    15این پرسشنامه  :  15(1997ميشرا)  و  پرسشنامه توانمندسازی اسپریتشر

بعد اعتماد)سوال   -5( و  12-10بعد معنی دار بودن)سوال    -4(،  9-7ثیرگذاری)سوال  تا  بعد- 3(،  6-4خودمختاری)سوال    -2

( طراحی شده است. پایایی پرسشنامه، 1، ...، کامال مخالفم=5تایی لیکرت )خیلی زیادکامال موافقم=  5( بر اساس طیف  13-15

 به دست آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه است.    95/0
 

 های پژوهش یافته  
 

 توزیع فراوانی ویژگی جمعيت شناختی -1جدول 
 

 درصد فراوانی  فراوانی  سطح تحصيالت درصد فراوانی  فراوانی  بازه سنی

 56 84 زیر دیپلم 15.33 23 سال35-30

 18.66 28 دیپلم  24 36 سال  41-36

 19.33 29 فوق دیپلم  36 54 سال 47-42

 6 9 لیسانس 24.66 37 به باال  47

 100 150 مجموع  100 150 مجموع 
 

درصد( و بیشترین میانگین مربوط به سطح تحصیلی زیر    36سال سال )  47-42بیشترین میانگین مربوط به بازه سنی   

 درصد( مشاهده شد.  56دیپلم )
 

 تعيين ارتباط و همبستگی بين  متغيرها  -2جدول 
 

 سرمایه اجتماعی  ترحم   

 توانمندسازی 

 709/0 -128/0 ضریب همبستگی اسپیرمن 

 013/0 000/0 سطح معناداری

 150 150 مجموع 
 

نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد، بین توانمندسازی و ترجم رابطه معنادار و معکوسی با ضریب همبستگی 

وجود دارد و فرضیه 709/0و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و بسیار مطلوبی به میزان    و بین توانمندسازی  -128/0به میزان  

    (.P_Value<0/05تایید شد)

 نتایج نشان داد با کاهش ترحم و افزایش سرمایه اجتماعی، توانمندسازی نیز افزایش می یابد. 

 

 
 

 
14 Nahapiet and Ghoshal 
15 Spreitzer and Mishra 
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 نتایج ضریب رگرسيون   -3جدول 
 

 معنادار  سطح t بتا/ضریب رگرسيون 

 000/0 -962/9 -111/0 توانمندسازی و ترحم  1

 001/0 709/0 758/0 توانمندسازی و سرمایه اجتماعی 

 

)ضریب رگرسیون(   (. همچنین مقدار بتاP_Value<0/05نتایج آزمون ضریب رگرسیون نشان داد فرضیه تایید شده است)

 758/0درجه و سرمایه اجتماعی به طور مستقیم و به میزان بسیار مطلوب    - /  111و به میزان    نشان داد ترحم، به طور معکوسی 

 درجه قادر به پیش بینی توانمندسازی می باشد. 

 

 بحث و نتيجه گيری 

از چرخه فقر و رسیدن به خوداتکایی و خودکفایی و   نهایی آن خروح معلولین  نتیجه  توانمندسازی فرایندی است که 

جریان اصلی زندگی است. با توانمندسازی معلولین می توان جامعه ای بهتر و سالم تر طرح ریزی کرد و شناخت  پیوستن به  

صحیح از این پدیده و آگاهی از توانمندسازی افراد دارای ناتوانی و استفاده بهینه از این نیرو، گان موثری در جهت توسعه کشور 

دسازی آنها نمی شود بلکه آنها را به سمت شکست و انزوا سوق می دهد، یعنی هر  است. ترحم به معلولین نه تنها باعث توانمن

چه بیشتر به یک معلول ترحم شود کمتر توانمند می شود و برعکس. معلولین نیاز به ترحم ندارند. بلکه نیاز به احترام دارند.  

تاثیر بسیار مطلوب دارد.   توانمندسازی معلولین  بر  اجتماعی  با کاهش ترحم  همچنین سرمایه  یافته های تحقیق  به  با توجه 

 )فرضیه دوم(، توانمندسازی نیز افزایش می یابد.   )فرضیه اول( و افزایش سرمایه اجتماعی

پژوهش های دستیار و محمدی) نتایج  با  به دست آمده  احمدی و همکاران 1397(، دستیار و محمدی)1395نتایج   ،) 

( 1396ی)میو رح  یوسفیریم( و  1394)  (، کمالی و باباییان1396ی)و محمد  یفچغفارپورنا (،  1392)  (، عبادی و همکاران1396)

همسو بود. همگی آنها به این نتیجه رسیدند که ترحم به معلولین موجب کاهش و یا از بین رفتن توانایی های آنها می شود و  

گردد و آنها را در چرخه زندگی مفید با هدف  حمایت های دوستان، خانواده و اجتماع موجب افزایش توانمندی های معلولین می  

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می دهد. 

در رابطه با فرضیه اول پیشنهاد می شود افراد خانواده با افزایش تعداد فرزندان، از کاهش توجه به معلول خودداری نمایند  

ت وی داشته باشند. مسئولین دولتی و سازمان بهزیستی در  و همیشه سعی در تقویت اراده، اعتماد به نفس، روحیه برای پیشرف 

صورت توان امکانات کافی برای عضو معلول فراهم نمایند تا از وابستگی آنها به دیگارن خودداری نمایند.افراد جامعه، معلولین را 

امکا نباشد.  انگیز و دلسوزانه  آنها ترحم  با  اطرافیان  برخورد  قرار ندهند.  آزار کالمی  تیم های ورزشی، در  مورد  ن عضویت در 

اجتماعی مانند جشن ها و مراسم و امور مذهبی برای آنها فراهم باشد. با توجه -تفریحات دسته جمعی، در فعالیت های فرهنگی

به فرضیه دوم پیشنهاد می شود در سازمان های مربوط به امور معلولین، اهداف و ارزش های مشترکی برای معلولین در نظر  

شود. افراد با اشتیاق، اهداف مربوط به معلولین را دنبال نمایند. اطرافیان، خود را جز خانواده بزرگ و مشترک معلولین گرفته  

ایده ها و دیگر منابعشان را برای انجام  از آنها حمایت و برای احساسات آنها احترام قائل باشند. سازمان ها، اطالعات،  تلقی، 

 رائه نموده، با آنها همکاری نمایند و به رفع مشکالتشان کمک کنند. وظایف خود در قبال معلولین، ا
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