رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توانمندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر

مهدی کرمانی (دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعۀ ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
m-kermani@um.ac.ir
محمد مظلوم خراسانی (استاد جامعهشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد،ایران ،نویسندۀ مسئول)
mazloom@um.ac.ir
حسین بهروان (استاد جامعهشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
behravan@um.ac.ir
محسن نوغانی دخت بهمنی (دانشیار جامعهشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران)
noghani@um.ac.ir

چکیده
زنان سرپرست خانوار فقیر یکی از گروههای آسیبپذیر جامعه هستند .این زنان عالوه
بر نقشهای متداول برای زنان در خانواده ،متولی نقشهای مربوط به سرپرستی خانوار نیز
هستند .از این رو ،تالش برای توانمندسازی آنها از اولویت ویژهای برخزوردار اسزت .در
این بین ،برخزورداری از آمزادگی هنزی و روانزی پزیششزریی اساسزی بزرای شزکوفایی
قابلیتهای فردی در دیگر عرصههای زندگی است .بر این اساس ،تحقیق حاضر بزا هزد
بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توانمنزدی روانزی در زنزان سرپرسزت خزانوار در قالزب
پژوهشی پیمایشی متشکل از  423زن شاغل در مراکز کزارآفرینی و مرزار آمزوزی کزورر
شررداری ترران ،صور

پذیرفتهاست .برای اخذ نمونه ،ابتدا مراک ی به صور

تصادفی از

لیست مراک موجود انتخاب و سپس کارکنان هر مرک تمامشماری شدهانزد .ایزن رونزد تزا
تحقق حجم نمونۀ تعیینشده ادامه یافته است .اب ار گزردآوری ایالعزا

نیز پرسزشنامزۀ

محققساخته بوده است .دادههای حاصل با روشهای آماری تحلیزل هزمبسزتگی و تحلیزل
همبستگی کانونی تج یهوتحلیل شدهاند .یافتههزای تحقیزق در مجمزو مییزد هزمبسزتگی
متوسط بین میلفههای مختلف سرمایۀ اجتماعی و توانمندی روانزی بزوده اسزت .در عزین
حال ،همبستگی بین «توانایی تصمیمگیری» و «اعتماد به نفس» با میلفههای مختلف سرمایۀ
مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ،بهار و تابستان  ،6931صص 93 -6
تاریخ دریافت 6933/61/31 :تاریخ تصویب6939/66/36 :

DOI: 10.22067/jss.v14i1.25860

شهرداری تهران

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

3

سال چهاردهم

اجتماعی قویتر از سایر میلفههای توانمندی روانی بوده است .در بین متغیرهای زمینزهای
نی در اغلب موارد سن ارر منفی و مد

سرپرستی ،درآمد و تحصیال

دارای ارر مثبت بزر

میلفههای توانمندی روانی بودهاند .همچنین ،تحلیل همبستگی کانونی ،نشاندهنزدۀ نقزش
تبیینکنندگی سرمایۀ اجتماعی بر توانمندی روانی است.
کلیدواژهها :سرمایۀ اجتماعی ،توانمندی روان ،سالمت روان ،زنان سرپرست خانوار.
 .1بیان مسأله

آمارهای مرک آمار ایران ( )2432نشان می دهد تعداد زنان سرپرست خانوار یی سالهای
 2431تا  2431با بیش از نرصده ار اف ایش به حدود دوونیم میلیون نفزر رسزیده اسزت کزه
 22/2درصد از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهد .نرخ ف ایندۀ خانوارهای با سرپرست
زن ،انجام مطالعا

و بررسیها پیرامون راهکارهای توان مندسازی زنان سرپرست خزانوار در

ابعاد مختلف آن را ضروری ساخته است.
از سوی دیگر ،در بسیاری از نظریههای تزوانمندسزازی و یزا پزژوهشهزای موردمحزور
پیرامون توانمندی گروههای آسیبپذیر می توان شاهد حضور آشکار و یا ضمنی میلفزههزای
روانی به عنوان ال اما

و یا حتی دستآ وردهای متصور برای توانمندی بود .در عزین حزال،

انجام مداخلۀ مستقیم به منظور ارتقای توانمندی روانی افراد به دلیزل تنزو فزراوان شزرایط
اختصاصی هر فرد و نی ارتبایا

پیچیده بین میلفههای تزوان منزدی روانزی بزا سزایر ابعزاد

زندگی وی میتواند به مراتب دشوارتر و پره ینهتر از اقدام برای ارتقای توانمنزدی فزرد در
س ایر ابعاد باشد .در این وضعیت بررسی رابطۀ بعد روانی توان مندی با بعد اجتمزاعی آن کزه
چه به لحاظ مفرومی و چه به لحاظ میلفههای مطرحشده در تحقیقا

مختلف قرابزت قابزل

توجری با مقوله «سرمایۀ اجتماعی» و میلفههای شناختهشده آن دارد ،میتواند دارای اهمیزت
باشد.
مروری بر تحقیقا

انجامشده در این حوزه که در ادامه با تفصیل بیشزتر بزه آن پرداختزه

شده است ،نشان می دهد در اغلب موارد رابطه بین سالمت روانی و سرمایۀ اجتمزاعی توجزه
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محققان را به خود جلب کردهاست ،در حالی که توان مندی روانی عالوه بزر سزالمت روانزی
ناظر بر ابعاد د یگری در حیا

هنی و شخصزیتی فزرد اسزت کزه در مجمزو  ،وی را بزرای

نقش آفرینی به عنوان کنشگری فعال و اررگذار در عرصههای مختلف زندگی آماده میسازد.
بنابراین ،هد

اصلی این تحقیق ناظر بر بررسی رابطزۀ بزین تزوانمنزدی روانزی بزا سزرمایۀ

اجتماعی است .در نتیجه ،میتوان سیال اصلی تحقیق حاضر را اینگونه مطرح کرد کزه بزین
توانمندی روانی و میلفههای آن با سرمایۀ اجتمزاعی و میلفزههزای آن چزه ارتبزایی برقزرار
است؟
 .2پیشینۀ پژوهش

دو حوزۀ مفرومیسرمایۀ اجتماعی و توان مندسازی روانی موضو تحقیقا

متعددی چزه

در داخل ایران و چه در کشورهای دیگر بودهاند .کاواچی 2و فوجی وارا )2113( 2تحقیقی با
عنوان «سرمایۀ اجتماعی و سالمت را با تحلیل رزانوی دادههزای مربزوط بزه افزراد دوقلزو در
پیمایش ملی رشد میانسالی در امریکا »4انجام دادهاند .یافتههزای ایزن محققزان نشزاندهنزدۀ
رابطۀ معنادار اعتماد اجتماعی ،احساس تع لق و مشارکت اجتماعی با وضعیت سزالمت افزراد
است .همچنین ،رابطهای بین اختالل افسردگی با سرمایۀ اجتماعی مشاهده نشده است.
ولش و بری ( )2113در تحقیق خود به مطالعۀ رابطۀ بین میلفههای ساختاری و شزناختی
سرمایۀ اجتماعی با سالمت روان و ابعاد تندرستی هنی در استرالیا پرداختهاند .نتایج حاصزل
نشاندهندۀ رابطۀ معنادار بین هر دو بعد سرمایۀ اجتماعی با سالمت روان و تندرستی هنزی
بوده است .همچنین ،تفاو های جدی در یافتهها بر حسب متغیر جنسیت مشزاهده شزد .بزر
این اساس ،در مورد مردان سرمایۀ اجتماعی رابطۀ قوی با سالمت روان داشتهاست ،در حالی

1. Kawachi
2. Fujiwara
3. Midlife development in the USA
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که در بین زنان ،سرمایۀ اجتماعی پیشبینیکنندۀ برتری برای رضایت از زندگی در کلیزت آن
بوده است (ولش 2و بری.)2113 ،2
یافتههای مک فرسون در زمینۀ بررسزی نقزش و تزرریر سزرمایۀ اجتمزاعی بزر سزالمت و
تندرستی کودکان و نوجوانان ،نشان مزیدهزد محزیطهزای خزانوا دگی منسزجم و بالنزده ،در
فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد کودکان موفقتر عمل میکنند؛ عالوه بر این ،کودکان و
نوجوانانی که قادر به کسب سرمایۀ اجتماعی در اجتماعا
بین این اجتماعا

محلی پیرامونشان و یا در فضزای

باشند ،ا ز پتانسیل بیشتری برای بررهمنزدی از درجزا

بزا تر سزالمت و

تندرستی برخوردار هستند (مکفرسون ،4کِر ،3مک گی ،1چیتر 6و مورگان ،2124 ،7ص.)47 .
در تحقیقا

داخلی عمدۀ مطالعا

معطو

به بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با سزالمت

روان بوده است .کیوان آرا ،توکلی ،سموعی و تزوکلی ( )2432در تحقیزق خزود هزمبسزتگی
معنادار و معکوسی بین اعتماد ،احساس تعلق و معتمد بودن با سطح برداشزت روانزی افزراد
مورد مطالعه گ ارش کردهاند .نتایج تحقیق شجا  ،نبوی ،کسانی و باقری ی دی ( )2431نشان
داد از بین سه میلفزۀ شناسزاییشزده بزرای سزرمایۀ اجتمزاعی دو میلفزۀ «اعتمزاد فزردی» و
«هم بستگی و حمایت اجتماعی» با سالمت روان دارای رابطه ای معنادار و مسزتقیم اسزت ،در
حالی که میلفۀ « اعتماد اجتماعی و روابط انجمنی» فاقد چنین ارتبایی با متغیر وابسزته بزوده
است.
یافتههای رضوی زاده ،نوغانی و یوسفی ( )2432نشان میدهد اگر ارزر متقابزل متغیرهزای
مستقل تحقیق شامل اعتماد ،حمایت  ،روابط اجتماعی ،ع
روان ،مد نظر قرار گیرد ،اررا

نفس و رفتزار پشزتیبان سزالمت

متقابل مربوط به اعتماد ،حمایزت و روابزط اجتمزاعی بزر دو
1. Welsh
2. Berry
3. Mcpherson
4. Kerr
5. McGee
6. Cheater
7. Morgan
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متغیر وابسته شامل اضطراب و افسردگی شدید معنادار خواهزد بزود .همچنزین ،تحلیزلهزای
مج ا نشاندهندۀ رابطۀ منفی ع

نفس بر افسردگی و نی رابطۀ منفی درآمد خانوار ،اعتمزاد

اجتماعی و رفتار پشتیبان سالمت روان بر اضطراب بودهاست.
لرسائیزاده و مرادی ( )2436در تحقیق خود ،بین متغیرهزای سزالمت روان و متغیرهزای
سن ،تحصیال  ،مد

اقامت ،اعتماد اجتماعی ،حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطۀ

معناداری مشاهده کردهاند .کامران و ارشادی ( )2433دریافتهاند هرچه سرمایۀ اجتماعی افراد
در بعد کارکردی (حمایت متقابل) بیشتر باشد ،سطح سالمت روان آنهزا نیز بزا تر خواهزد
بود .همچنین ،هم سرمایۀ اجتماعی و هم سالمت روان در بین افراد شاغل و مترهزل بزیش از
سایر افراد است .سلطانی و جمالی ( ،)2437نی در تحقیق خود رابطۀ معنزادار و مثبزت بزین
سرمایۀ اجتماعی و سالمت روانزی را بیزان کزردهانزد .در بزین ابعزاد مزورد نظزر از سزرمایۀۀ
اجتماعی ،سرمایۀ اجتماعی درون گروهی و ارتبایی دارای رابطۀ معنادار و مثبزت و سزرمایۀ
اجتماعی برون گروهی فاقد رابطۀ معن ادار آماری با متغیر وابسته (سالمت روان) گ ارش شده
است.
یافته های تحقیق خواجه دادی ،شریفیان رانی ،شیانی و کریملو ( ،)2437میید هزمبسزتگی
مستقیم بین سرمایۀ اجتماعی شناختی با هر دو بعزد سزالمت (جسزمی و روانزی) اسزت ،در
حالی که سرمایۀ اجتماعی ساختاری تنرا با سالمت روان افراد دارای معنادار و معکوس بزوده
است .تحقیق قاسمیپور و جرانبخش گنجه ( )2431نشاندهندۀ رابطۀ بین منابع سزاختاری و
کارکردهای حمایزت اجتمزاعی بزا سزالمت روان اسزت  .از مجموعزه کارکردهزای حمایزت
اجتماعی ،حمایت عایفی و در بین منابع سزاختاری حمایزت اجتمزاعی ،عضزویت گروهزی
قویترین همبستگی ها را بزا سزالمت روان داشزتهانزد .سزیدان و عبدالصزمدی ( )2431نیز
هم بستگی معناداری بین سرمایۀ اجتماعی و شاخص های مختلف آن با سالمت روان مشاهده
و گ ارش کردهاند.
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 .3مبانی نظری

این تحقیق با دو حوزۀ نظری اصلی شامل نظریا

مرتبط با سرمایۀ اجتمزاعی و نظریزا

حوزۀ توانمندسازی در ارتباط بوده است .هر دو حوزۀ مزذکور از گسزتردگی و تنزو قابزل
توجری در مفاهیم ،تعاریف و مباحث مطرحشده برخوردار هستند .از این رو ،در ادامه تالش
می شود تا نگاهی گذار به هر یک از این حوزهها با تمرک بر مباحث و نظریاتی که بیشتر بزه
کار مطالعۀ حاضر میآیند ،صور

پذیرد.

 .1 .3سرمایۀ اجتماعی

رابر

پاتنام معتقد است سرمایۀ اجتماعی مشتمل بر اشکالی از سازمان اجتماعی ،اعتماد،

قواعد و شبکهها است که میتواننزد کزارآیی را از یریزق کزنش هزای متناسزب تسزریل کنزد
(پاتنام ،2لئوناردی 2و نانِتی ،2334 ،4ص .)267 .کلمن سرمایۀ اجتماعی را ماحصزل تغییزر در
روابط میان اشخاص به شیوههایی میداند که کنش را آسان سزازد (چلبزی و مبزارکی،2433 ،
ص .)1 .توجه بوردیو به این مفروم بر دو جنبه متمرک است ) 2 :فوایدی که فرد از مشارکت
در گروه به دست می آورد  )2برقراری ارتبایا

ا جتماعی عمدی برای فراهمآوردن دسترسی

هرچه بیشتر به ایزن منزابع و سزود فزردی (تزاجبخش ،2433 ،ص .)413 .فوکویامزا سزرمایۀ
اجتماعی را مجموعۀ معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی میداند که اعضزای گروهزی
که در می انشان همکاری و تعاون اسزت ،در آن سزریم هسزتند .از نظزر او سزرمایۀ اجتمزاعی
توانایی افراد برای همکاری با یکدیگر به منظور دست یابی به اهدا

مشترک در گروهها یزا

سازمانها است (فوکویاما ،2331 ،ص.)21 .
ابعاد گوناگونی برای سرمایۀ اجتماعی توسط پژوهشگران بیان شده اسزت .گروتزار

و

همکاران شش بعد برای سرمایۀ اجتماعی بیان کردهاند :گروهها و شبکهها  ،اعتماد و انسزجام،

1. Putnam
2. Leonardi
3. Nanetti
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کنش جمعی و تعاون ،ارتباط و ایالعا  ،پیوند اجتماعی و شمول ،تقویت و کزنش سیاسزی
(گروتار  ،2113 ،2ص .)1 .وو لکاک و نارایزان سزرمایۀ اجتمزاعی را در دو بعزد پیونزدهای
درون گروهی و پیوندهای برونگروهی سنجیدهاند (وولکاک 2و نارایان ،2333 ،4صص.)3-3 .
ازکیا و غفاری سه بعد مشارکت ،اعتماد و انسجام را برای سزرمایۀ اجتمزاعی کزر کزردهانزد
(ازکیا و غفاری ،2434 ،ص .)237 .آگاهی نی بنابر ترریری که بر الگوی روابط اجتماعی فزرد
و سایر ابعاد حیا

اجتماعی او میگذارد ،میتواند یکی از میلفههزای سزرمایۀ اجتمزاعی بزه

حساب آید (چلبی ،2471 ،ص.)22 .
سرمایۀ اجتماعی در مجمو هم چون سزایر اشزکال سزرمایه بزه عنزوان منبعزی محسزوب
میشود که امکان دست یابی به اهدا

گوناگون را بزرای دارنزدگان آن امکزانپزذیر مزیکنزد

(پاتنام ،2334 ،ص .)41 .وجه مشترک اغلب تعاریف سرمایۀ اجتماعی بر ترکیدی است که بر
پیوندهای هنی و عینی بین کنش گران اجتمزاعی دارنزد (پکسزتون ،2333 ،ص .)34 .عمزدتا
روابط اجتماعی شبکه ای بعد عینی و انوا اعتماد و نی حمایت اجتماعی بعد هنزی سزرمایۀ
اجتماعی را نمایندگی میکنند (وولکاک ،2333 ،صص.)213-211 .
یکی از مسائل مرم در تعریف سرمایۀ اجتمزاعی مشزخصکزردن سزطح تحلیزل سزرمایۀ
اجتماعی است .یکی از رویکردها سرمایۀ اجتماعی را در سه سطح قابل تحلیل میداند :سطح
خرد (فرد /خانوار /محله) ،سطح میانزه (نرادهزا) و سزطح کزالن (سزطح ملزی) (هو نزد 3و
اسوندسن ،2111 ،1ص .)3 .به یور کلی ،سرمایۀ اجتماعی را میتزوان در دو سزطح سزرمایۀ
اجتماعی فردی و سرمایۀ اجتماعی جمعی در نظر گرفت .در این پژوهش سزرمایۀ اجتمزاعی
فردی مد نظر قرار داشته است .از این رو ،هم واحد سنجش آن و هم واحد تحلیزل آن فزرد
بوده است.
1. Grootaert
2. Woolcock
3. Narayan
4. Hjollund
5. Svendsen
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 .2 .3توانمندی (توانمندسازی)

سال چهاردهم

1

نظریۀ توانمندسازی همچون نظریۀ سرمایۀ اجتماعی در یول چند دهۀ گذشزته حزوزهای
کامال پویا چه به لحاظ تحقیقا

تجربی و چه به لحاظ ارائۀ قالزبهزای نظزری بزوده اسزت.

معمو برای توانمندی ابعادی همچون بعد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقزوقی /قزانونی و
روانی در نظر گرفته میشود  .این ابعاد دارای اررا
ترخری نسبت به هم داشته باشند؛ به عبار

متقابل هستند ،بدون آن که ال اما تقزدم و

دیگر ،میتوان انتظار داشت رشد و شکوفایی در

یکی از این عرصهها کم و بیش بر سایر آنها نی ارراتی داشته باشد.
در تحقیق حاضر تمرک اصلی بر مطالعۀ بعد روانی و اجتماعی توانمندی در سطح خزرد
بوده است .با توجه به همپوشانی بعد اجتماعی توانمنزدی بزا مقولزۀ سزرمایۀ اجتمزاعی کزه
پیشتر کر آن رفت ،در اینجا تالش می شود تا مباحث نظری مربوط به تزوانمنزدی روانزی
مورد بررسی قرار گیرد .بری ( )2113توانمندی روانی را اینگونزه معرفزی مزیکنزد :دانزش،
ظر فیت و اختیار افراد برای این که بتوانند عامالنی فعال در زندگی خود و محزیط ایرافشزان
باشند (بری ،2113 ،ص.)21 .
بخش قابل توجری از ادبیا

توانمندسازی روانی در حوزۀ نظریۀ سزازمان رشزد و نمزو

یافته است .در این بین ،یکی از نظریا

پراستناد مربوط به کار اسپریت ر )2331( 2است .وی

بر مبنای مباحزث تومزاس 4و ولزدوز )2331( 3بزرای تزوان منزدی روانزی چرزار بعزد شزامل
معناداری ،1شایستگی ،6خودمختاری 7و اررگذاری 3در نظر گرفتزه اسزت .بزه یزور خالصزه،
معناداری ناظر بر قابل درک بودن اهدا

شغلی بر پایۀ ارزش های فردی ،شایستگی بیزانگزر
1. empowerment
2. Spreitzer
3. Thomas
4. Velthouse
5. meaning
6. competence
7. self-determination
8. impact
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باور فردی نسبت به توان انجام فعالیتها بزر پایزۀ مرزار هزای درونزیشزده ،خودمختزاری
مشتمل بر توانایی تصمیمگیری و تصمیمسازی و در نرایزت ،اررگزذاری نشزاندهنزدۀ میز ان
ترریری است که فرد میتواند بر فرآ یندهای اجرای ،عملیاتی و راهبزردی مربزوط بزه فعالیزت
شغلیاش داشته باشد (اسپریت ر ،2331 ،صص.)2334-2333 .
اف ون بر این موارد ،ن دیکترین حوزۀ نظری به بحث تزوانمندسزازی روانزی را مزیتزوان در
حوزۀ سالمت روانی جست .از یک سو ،سالمت روان را میتوان بستری در نظر گرفت که سزایر
میلفههای توانمندی روانی بر پایۀ آن رشد و نمو مییابند و از سوی دیگر ،توانمنزدی روانزی بزه
عنوان بعدی از توانمندی در مفروم و صور

جامع آن ،صرفا در حیا

سازمانی و شزغلی افزراد

اررگذار نیست؛ بلکه در سایر عرصههای زندگی فرد نی ایزن شزکل از تزوانمنزدی دارای اهمیزت
است .برای روشنشدن این موضو میتوان نگاهی به نظریۀ تزوانمنزدی نزایال کبیزر داشزت .وی
نگرشی سهوجری به توانمندسازی را در قالب مفاهیم منابع ،عاملیت و دستآورد ارائه میکند .به

باور کبیر ،منابع شامل شرایطی هستند که انتخاب تحت ترریر آن اتفاق میافتزد .عاملیزت در
واقع نمایان گر اصلی و به نوعی کانون فرآیند گ ینشگری است و با خره «دستآوردها»
ماحصل سنت هوشمندانۀ منابع توسط عامالن اجتماعی در هر مقطع و یا به عبار

دیگزر ،در هزر

سیکل توانمندسازی است (کبیر ،2114 ،2صص271-271 .؛ کبیر ،2433 ،ص.)21 .
اگر بخواهیم جایگاه ویژگیهای شخصیتی و روانی فرد را در این مزدل مشزخص کنزیم ،قاعزدتا
بیشترین ارتباط را بین مفروم عاملیت و این ویژگیها خواهیم یافزت .در واقزع ،بزه فعلیزت رسزیدن
تززوان عززاملیتی افززراد مسززتل م وجززود هززمزمززان ویژگززیهززایی از قبیززل توانززایی تصززمیمگیززری،
مسیولیتپذیری ،اعتماد به نفس ،ع

نفس و انگی ۀ پیشرفت است که در کنار سالمت روانی فزرد

میتوانند او را به فردی مستعد برای تبدیلشدن به عاملی فعال و دارای قابلیت برای برزرهبزرداری از
منابع و فرصتهای موجود در مسیر کسب دستآوردهای مورد نظر مبدل کنند.

1. Kabeer

مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

66

باید توجه داشت همان گونه که قدر

سال چهاردهم

در سطوح مختلفی قابل مشزاهده و تحلیزل اسزت،

فرآیندی که موضو اصلی آن تا حد زیادی متمرک بر قدر یابی سوژههای اجتمزاعی اسزت
نی می تواند در سطوح مختلفی تعریف شود و مورد بررسزی قزرار گیزرد (مزالوتره ،بونزدر و
شولر .)2433 ،گاهی در مطالعۀ توانمندسازی ترکید بر روی کنشگران فردی اسزت و گزاهی
کنش های جمعی در سطوح میانی مورد توجه است و گاهی نی اتفاقاتی که در سطوح کزالن
نظام اجتماعی در ارتباط با توانمندسازی رخ می دهد ،موضو مطالعه قرار میگیرند.
آلبرتین ( )2114شاخصهایی را به عنوان معر های توان مندی در سه سطح خرد ،میزانی
و کالن فررست کرده است .آنچه به عنوان توان مندی روانی در این تحقیق مورد توجه قزرار
گرفتهاست ،در هر سه سطح مذکور بازتاب دارد؛ به عنزوان مثزال ،توانزایی گز ینشگزری در
سطح خرد میتواند به مشارکت در فرآینزد تصزمیم سزازی در سزطح میزانی (بزین فزردی) و
توانایی ایجاد تغییر در سطح کالن منجر شود (آلبزرتین ،2111 ،2ص .)44 .وایتسزاید ()2113
نی برای توانمندی چر ار قلمرو مج ا و در عین حال مرتبط با هزم در نظزر مزیگیزرد کزه از
سطح فردی (پرداختن به خود) آغاز و در نرایت ،به عمل در سطح جمعزی بزا هزد
تغییرا

ایجزاد

میرر در جامعه منتری می شود .در حرکت بین این سزطوح و نیز توجزه بزه عناصزر

متناظر با آنها بهخوبی میتوان رابطۀ متقابل توانمندی فردی-روانی و توانمندی اجتماعی را
مشاهده کرد.
 .3 .3چهارچوب نظری تحقیق

در تحقیق حاضر توان مندی روانی با ترکیبی از شاخصها شامل سالمت روان ،اعتماد بزه
نفس ،ع

نفس ،مسیولیتپذیری و انگی ۀ پیشرفت ،بازشناسی شزده اسزت .در ارتبزاط بزا

سرمایۀ اجتماعی نی با درنظرداشتن آن چه در منابع مختلف از جمله بانزک جرزانی ()2122
پیشنراد شده است ،شاخصهای مورد نظر عبار

2

از مشارکت اجتماعی ،عضزویت گروهزی،
1. Albertyn
2. http://go.worldbank.org/TC9QT67HG0
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اعتماد بین شخصی ،اعتماد نرادی ،اعتمزاد تعمزیم یافتزه ،روابزط خزانوادگی و خویشزاوندی،
روابط همسایگی ،روابط دوستی و در نرایت ،عدم احساس ان وا بوده است.
ویلکینسون و مارمو

اشاره میکننزد کزه پدیزده هزا و عوامزل اجتمزاعی منفزی از قبیزل

بیعدالتی ،بیاحترامی و سرخوردگی که معمو در حیا

اجتماعی فرد امکان مواجره بزا آن

وجود دارد بر سالمت افراد اررگذار اسزت (ویلکینسزون و مزارمو  ،2114 ،صزص.)3-21 .
هارفام ،گرنت و توماس رابطۀ بین بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی با احساس امنیت و بزه تبزع
آن ،ع

نفس را در فرد تشخیص دادهاند (هارفام ،2گرنزت 2و تومزاس ،2112 ،4ص.)217 .

لین نی بر این باور است که سرمایۀ اجتماعی ضمن تقویت هویت و تشخص فرد بر سالمت
و تندرستی وی ارر میگزذارد و بزه نزوعی او را در برابزر عوامزل بزرهمزننزدۀ تعزادل روانزی
محافظت میکند (لین ،2112 ،صص .)23-24 .کزاواچی و بزرگمن نیز اشزاره کزردهانزد کزه
فعالیتهای گروهی که معمو مالزم با پیوندهای ضعیف و در عزین حزال تعزامال

مزداوم

افراد با یزکدیگزر در عرصزههزای اجتمزاعی اسزت ،بزه واسزطۀ افز ایش احسزاس تعلزق و
خودارزشمندی به بربود رفاه هنی و سالمت روانی افراد کمک میکند (کزاواچی و بزرگمن،
 ،2112صص.)313-361 .
کالوس اوفه در تعریفی که از اعتماد ارائه کرده است بدون آن که نزامیاز تزوانمنزدی و
سالمت روانی برده باشد ،بهخوبی به رابطۀ بین اعتمزاد اجتمزاعی و مقزو

مزذکور صزحه

می گذارد .وی اعتماد را باور به این موضو در هن یزک کزنشگزر اجتمزاعی مزیدانزد کزه
دیگران از انجامدادن یا انجامندادن آن چه به ترتیب مستل م ترمین رفاه و یا آسزیبرسزانی بزه
وی است ،باز میدارد (اوفه ،2433 ،ص.)222 .
براساس مباحث مطروحه ،مدل نظری تحقیق مطابق آنچه در شکل یک مشاهده میشود،
معر

متغیرهای تحقیق حاضر و روابط مفروض بین آنهاست:
1. Harpham
2. Grant
3. Thomas
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سرمایۀ اجتماعی:

توانمندی روانی:

 آگاهیها
 اعتماد اجتماعی
 روابط اجتماعی و
عضویت شبکهای
 مشارکت اجتماعی

 احساس تعلق (عدم
احساس ان وا)

سال چهاردهم

ویژگیهای زمینهای:

 توانایی تصمیمگیری
 مسیولیتپذیری
 اعتماد به نفس
 ع نفس
 انگی ۀ پیشرفت
 سالمت روان

 سن
 تحصیال
 وضعیت ترهل
 بعد خانوار
 مد سرپرستی

شکل  -1مدل نظری تحقیق

فرضیۀ اصلی تحقیق از این قرار است :بین می ان سزرمایۀ اجتمزاعی افزراد و تزوانمنزدی
روانی آن ها رابطه وجود دارد .بر مبنای این فرضیۀ اصلی میتوان فرضیههای فرعی نزاظر بزر
رابطۀ بین میلفههای سرمایۀ اجتماعی و میلفههای توانمندی روانی و نیز رابطزۀ متغیرهزای
زمینهای با میلفههای مذکور را مطابق آن چه در مدل نظری تحقیق تصویر شده اسزت ،مزورد
توجه و بررسی قرار داد.
 .4روش تحقیق

در بررسی می ان توانمندی روانی زنان سرپرست خانوار و سرمایۀ اجتماعی این افزراد از
تکنیک پیمایش استفاده شده است؛ عالوه بر این ،در مطالعا

اکتشافی تحقیق ،از تکنیکهای

مطالعۀ اسنادی ،مشاهده و مصاحبه برره برده شده اسزت .بزرای سنجشزپذیرکردن متغیرهزای
اصلی تحقیق به عنوان معر های مرتبه نخست ،حسب مورد ،معر هزایی در مرتبزۀ دوم تزا

شمارة اول
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چرارم مورد توجه قرار گرفته است که در جدول ( )2موارد اول تا سوم آن آورده شده است.
شایان کر است آخرین معر ها در هر سطر گویههای واردشده به پرسشنامه بودهاند.
جدول  -1متغیرهای تحقیق
معرفها
مرتبۀ اول

مرتبۀ دوم

روابط اجتماعی و
عضویت شبکهای

توانمندی اجتماعی

اعتماد اجتماعی
آگاهی

توانمندی ذهنی -روانی
ویژگیهای زمینهای

مشارکت اجتماعی
احساس ان وا
توانایی تصمیمگیری
ع نفس
اعتماد به نفس
مسیولیتپذیری
انگی ۀ پیشرفت
سالمت روان
سن
بعد خانوار
مد سرپرستی
وضعیت ترهل
وضعیت تحصیلی
درآمد

ضریب

تعداد

سطح

مرتبه سوم

گویه

سنجش

پایایی

روابط خانوادگی و خویشاوندی
روابط همسایگی
روابط دوستی
عضویت گروهی
اعتماد بین شخصی
اعتماد نرادی
اعتماد تعمیم یافته
آگاهیهای عمومی
آگاهی نسبت به حقوق شرروندی
-

3
3
2
21
4
3
3
4
4
4
1
1
21
1
3
7
6
2
2
2
2
2
2

فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
اسمی
ترتیبی
فاصلهای

0/402
0/315
0/418
2
0/396
0/424
0/315
0/359
0/417
0/373
0/405
0/356
0/825
0/326
0/280
0/280
1/323
-

1

1. Reliability
 .2با توجه به این که نمره عضویت گروهی براساس حاصل جمع پاسخهای افراد در زمینۀ عضویت یا عدم عضویت در
اشکال مختلفی از گروههای اجتماعی محاسبه شده است ،ضریب پایایی برای آن کر نشده است.
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به منظور تکمیل فرآیند تعریف عملیاتی متغیرهای فوق در مواردی همچون ع

نفزس،

سالمت روان و انگی ۀ پیشرفت از پرسشنامههای استاندارد موجود برره برده شزد .در سزایر
موارد گویه های مورد نظر برای عملیاتی ساختن متغیرها با توجه بزه منزابع نظزری و تعزاریف
موجود و نی با مراجعه به تحقیقا

پیشین یراحی و تدوین شدهاست .با توجه به حجم زیاد

معر های نرایی یا همان گویههای واردشده به پرسشنامه که حلقۀ پایزانی زنجیزرۀ تعریزف
عملیاتی متغیرهای تحقیق بودهاند ،از کر آنها صر

نظر میشود.

بنابراین ،اب ار سنجش متغیرهای تحقیق ،پرسشنامهای محققساخته بوده اسزت کزه در آن
گویه های مربوط به تمامی متغیرهای اصلی به ج سالمت روان و ع
لیکر

پنجگ ینهای یراحی شدهاند .بر این اساس ،بزازۀ نمزرا

نفس ،در قالب ییزف

مربزوط بزه هزر متغیزر بزین

حداقلی برابر با تعداد گویه ها و حداکثری برابر با حاصل ضرب پنج در تعداد گویزههزا بزوده
اسززت .گویززه هززای متغیرهززای سززالمت روان و عز

نفززس مسززتخر از پرسززشنامززههززای

استانداردی بودهاند که پاسخ های قابل قبول برای هر گویه در آنها به صور

چرارگ ینزهای

(بدون حد وسط) تعیین شده است.
 .1 .4قابلیت اعتماد و اعتبار

برای تریید اعتبار صوری پرسشنامه ،ضمن برره گیری از کتب و منزابع معتبزر موجزود در
یراحی آن ،یرح اولیه پس از تنظیم ،توسط تنی چند از استادان متخصص و کارشناسان مورد
بازبینی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحا

پیشنرادشده ،پرسشنامزۀ نرزایی تزدوین شزد.

همچنین ،با درنظرداشتن شاخص توصیهشده توسط پا نت ( )2117از آمارۀ آلفزای کرونبزاخ
برای متغیرهایی با ده گویه و بیشتر و از همبستگی بین گویها ی برای کنتزرل و ترییزد روایزی
متغیرهایی با کمتر از ده گویه استفاده شد .شزایان کزر اسزت در گز ارشم هزمبسزتگی بزین
گویهای مقادیر بین  1/2تا  1/3به عنوان مقادیر برینه در نظر گرفته میشوند (پا نزت،2117 ،
صص .)6-7 .همبستگیهای بین گویهای که با فاصلۀ زیاد در با یا پایین این بازه قرار داشته
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باشند ،قابل قبول نخواهد بزود .بزر ایزن اسزاس ،نتزایج حاصزل عمومزا بیزانگزر معتبربزودن
شاخصهای به کار گرفته شده است (جدول .)2
 .2 .4جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل زنان سرپرست خانوار شاغل در مراک مرار آموزی و
اشتغال کورر وابسته به ستاد توان مندسازی زنان سرپرست خانوار شررداری ترران بوده است.
تعداد این افراد در حین انجام تحقیق (نیمه سال  ) 2432مطابق آمارهای موجود  323نفر بوده
است .هنگام تصمیمگیری دربارۀ حجم مناسب نمونه ،باید سطح ایمینزان مطلزوب و خطزای
برآورد میانگین را مورد توجه قرار داد .برای محاسبۀ اندازۀ نمونزۀ مزورد نیزاز فرمزولهزایی
وجود دارد که بر مبنای دردست داشتن سطح ایمینان و خطای برآورد میانگین ،حجم جامعزه
و یک شاخص برآوردی معین از جامعۀ آماری (مثال انحرا

معیار برآوردشده برای یکزی از

متغیرهای اصلی تحقیق) عمل میکنند .در تحقیق حاضر از فرمول کوکران برای تعیین حجزم
نمونه استفاده شد:

که در آن  nحجم نمونه N ،حجم جامعۀ آماری t ،سطح ایمینزان مزورد نظزر d ،خطزای
برآورد میانگین و  sانحرا

معیار برآوردهشده برای متغیر مورد نظر در جامعۀ آماری اسزت.

با حجم جامعهای برابر با  323نفر و با درنظرداشتن سزطح ایمینزانی مسزاوی بزا  2/36و بزر
مبنای انحرا

معیار متغیرهای وابستۀ تحقیق که در یول پیشرفت نمونه گیری به یور متناوب

محاسبه میشده است ،اخذ نمونه تا تحقق خطای برآورد میانگین معادل  2/1برای متغیرهزای
مذکور ادامه یافت .بر این اساس ،در نرایت ،تعداد  423نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
با توجه به پراکندگی مراک کورر در سطح منایق مختلف شرر ترزران و بزه منظزور اخزذ
نمونهای تا حد امکان تصادفی از جامعۀ آماری ،روش نمونه گیری مورد استفاده ،به این یریق
بوده است که پس از تعیین حجم نمونه ،ابتدا از بین لیست مراک کورر بزه صزور

تصزادفی
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یک مرک انتخاب و پس از مراجعه به آن از تمامیشاغالن دارای ویژگیهای مورد نظر بزرای
جامعۀ آماری ،نمونهگیری به عمل آمده است .این فرآ یند تا تحقزق حجزم نمونزۀ مزورد نظزر
ادامه یافت .شایان کر است تکمیل پرسشنامۀ تحقیق با کمک پنج پرسشگر همکار صور
گرفت.
 .3 .4روش تجزیهوتحلیل اطالعات و آزمون فرضیه

با توجه به این که در این تحقیق عمدۀ متغیرها در سزطح فاصزلهای مزورد سزنجش قزرار
گرفتهاند ،از تحلیل همبستگی برای بررسی روابط دومتغیری و از تکنیک تحلیل هزمبسزتگی
کانونی برای بررسی و تفسیر نرایی رابطۀ متغیرهای وابسته و متغیرهای مسزتقل مزورد نظزر،
برره گرفته شد.
 .5یافتههای توصیفی

به لحاظ شرایط سنی ،بیشترین افراد در بازۀ  46تا  31سال و کمتزرین افزراد در بزازۀ 16
سال و با تر به ترتیب با  43/3و  1/2درصد قرار داشتهاند 73 .پاسخگو معزادل  22/3درصزد
 26تا  41ساله 41/2 ،درصد از ایشان  36تا  11ساله و  2/3درصد نی  21ساله و کمتزر از آن
بوده اند .بررسی مد

زمانی که از سرپرستی پاسخگویان بزر خزانوادههزای آنهزا مزیگزذرد،

نشاندهندۀ قرارگرفتن  4/3درصد ایشان در بازۀ کمتر از سه سال 23/1 ،درصد در بازۀ سه تا
شش سال 41/2 ،درصد در بازۀ شش تا نه سال 43/3 ،درصد در بازۀ نه تا دوازده سزال و در
نرایت 27 ،درصد آنها در بازۀ دوازده سال و بیشتر از آن قرار داشتهاند.
از نظر وضعیت ترهل  24/3درصد از پاسخگویان مجرد 32/3 ،درصد دارای همسر21/3 ،
درصد بیوه (همسر فو شده) و  22/1درصد مطلقه بوده اند .در مورد بعد خانوار نی یافتههزا
حکایت از خودسرپرستی (یعنی بعد خانوار برابزر بزا یزک)  33نفزر معزادل  41/6درصزد از
پاسخگویان بوده است .پس از آن با ترین فراوانی ها در این شاخص مربزوط بزه خانوارهزای
سه و چرارنفره به ترتیب ،با  23/3درصد و  24/3درصزد و پزایینتزرین مقزادیر مربزوط بزه
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خانوارهای شش و هفتنفره به ترتیزب ،بزا  1/3و  2/2درصزد بزوده اسزت 21/2 .درصزد از
خانوارها نی دو نفره و  3درصد آنها پنجنفره بودهاند.
همچنین ،بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان حاکی از این بوده است که  23/2درصزد
از آنهزا دارای سزوادی در حزد ابتزدایی 41/2 ،تزا انترزای راهنمزایی 32/6 ،درصزد در حززد
دبیرستان یا دیپلم 3/3 ،فوق دیپلم و  2/2درصد دارای تحصیال

کارشناسی بودهانزد .شزش

نفر معادل  2/3درصد نی بی سواد در بین پاسخگویان قزرار داشزتهانزد .بزه لحزاظ وضزعیت
درآمدی نی  21/2درصد از پاسخگویان درآمد خو د را ماهیانه کمتر از  211ه ار تومان22/3 ،
درصد  211تا  211ه ار تومان 21/7 ،درصد  211تا  411ه ار تومزان 27/6 ،درصزد  411تزا
 411ه ار تومان 24/2 ،درصد  411تا  311ه ار تومان و در نرایت 22/4 ،درصزد  311هز ار
تومان و بیشتر ،بیان کردهاند.
تعداد پاسخ گو با پاسخ صحیح ،مینیمم ،مزاک یمم ،میزانگین و انحزرا

معیزار متغیرهزای

اصلی تحقیق شامل میلفههای مفروض برای سرمایۀ اجتماعی و توانمندی روانی در جزدول
( )2آورده شده است.
جدول  -2شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق
نام متغیر

تعداد

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

انحراف معیار

آگاهی نسبت به حقوق شرروندی

324

3/00

15/00

8/65

2/92

آگاهیهای عمومی

322

3/00

15/00

8/10

2/29

مشارکت اجتماعی

324

3/00

15/00

8/92

2/94

احساس یرد و ان وا

322

5/00

25/00

12/02

4/82

عضویت گروهی

323

/00

12/00

2/68

2/28

اعتماد تعمیمیافته

324

3/00

15/00

7/21

2/10

اعتماد نرادی

322

4/00

20/00

9/78

3/53

اعتماد بین شخصی

324

4/00

20/00

11/69

3/69

روابط همسایگی

324

4/00

20/00

10/21

3/29

روابط خانوادگی و خویشاوندی

324

4/00

20/00

14/29

3/34
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ادامه جدول 2
نام متغیر

تعداد

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

انحراف معیار

روابط دوستی

323

2/00

10/00

6/20

2/03

توانایی تصمیمگیری

322

5/00

25/00

14/98

4/08

مسیولیتپذیری

324

11/00

20/00

18/33

1/81

اعتماد به نفس

323

5/00

25/00

18/32

3/99

322

16/00

40/00

27/70

4/98

میل به پیشرفت

324

11/00

34/00

20/23

4/15

سالمت روان

323

6/00

24/00

16/57

4/29

ع

نفس

.6یافتههای تحلیلی

با توجه به این که سرمایۀ اجتماعی و میلفههای آن در این پژوهش در حکم متغیر مزالک
هستند ،در اینجا صرفا به بررسی روابط متغیرهای زمینهای با میلفههای تزوانمنزدی روانزی
پرداخته میشود .در جدول ( )4ضرایب هزمبسزتگی بزین متغیرهزای زمینزهای و میلفزههزای
توانمندی روانی آورده شده است .باساس مقادیر گ ارششده ،متغیر سن همبستگی ضزعیف
و معکوسی را با متغیرهای «عز

نفزس» و «انگیز ۀ پیشزرفت» داشزته اسزت .متغیزر مزد

سرپرستی نی بهج متغیر «انگی ۀ پیشزرفت» بزا سزایر میلفزههزای تزوانمنزدی روانزی دارای
همبستگی ضعیف تا متوسطی است .بین بعد خانوار و میلفههای توانمندی روانی همبستگی
مشاهده نشده است .متغیر وضعیت تحصزیلی نیز بزا میلفزههزای تزوانمنزدی روانزی دارای
هم بستگی مثبتی بوده است که بیشترین می ان هم بستگی بین این متغیر بزا متغیرهزای «عز
نفس» و «اعتماد به نفس» مشاهده میشزود .در نرایزت ،متغیزر «درآمزد» نیز بزا میلفزههزای
توانمندی روانی همبستگی مثبت و متوسطی داشته است که بیشزترین مقزدار آن مربزوط بزه
متغیر «انگی ۀ پیشرفت» بوده است.
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جدول  -3همبستگی بین متغیرهای توانمندی روانی و متغیرهای زمینهای
سالمت روان

عزت نفس

اعتماد به نفس

تصمیمگیری

مد

0/078

0/048

-0/066

**

**

توانایی

بعد خانوار

0/215

0/334

0/271

مسؤولیتپذیری

وضعیت تحصیلی

**

**

**

میل به پیشرفت

سن

-0/019 -0/138* -0/017

-0/072

-0/016

**-0/173

0/260

0/065

0/176

0/047

سرپرستی **0/232** 0/155** 0/207** 0/222** 0/238

درآمد ماهیانه

**0/234** 0/289** 0/253** 0/288** 0/252

*

0/126

0/039
0/026
**0/314

** همبستگی در سطح  33درصد معنادار است.
* همبستگی در صطح  31درصد معنادار است.

بررسی رابطۀ میلفههای توانمندی روانی با وضعیت ترهل به کمک آزمون آنوا نشاندهندۀ
اخززتال

معنززادار در میززانگین مقززادیر مربززوط بززه متغیرهززای «توانززایی تصززمیمگیززری»،

«مسیولیتپذیری»« ،ع

نفس»« ،میل به پیشرفت» و «سزالمت روان» در گزروههزای مزورد

بررسی (مجرد ،مترهل ،بیوه و مطلقه) است (جدول .)3
جدول  -4نتایج آزمون آنوا برای بررسی رابطۀ مؤلفههای توانمندی روانی و وضعیت تأهل
آماره F

معناداری

توانایی تصمیمگیری

3/067

0/028

اعتماد به نفس

2/191

0/089

مسیولیتپذیری

2/899

0/035

4/091

0/007

میل به پیشرفت

3/095

0/027

سالمت روان

3/458

0/017

ع

نفس

در ارتباط با رابطه بین میلفههای سرمایۀ اجتماعی و میلفههای توانمندی روانی ،بررسزی
ضرایب هم بستگی نتایج یل را به دست میدهد.
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 متغیر «سالمت روان» با تمام میلفههای سرمایۀ اجتماعی دارای هم بستگی معنزادار بزوده
است که در این بین ،بیشترین همبستگیها برابزر بزا  1/313و  1/432بزرای متغیرهزای
«روابط خانوادگی و خویشاوندی» و «آگاهیهای عمومی» و کمترین همبستگیها برابزر
با  1/266و  1/212برای متغیرهای «اعتماد تعمیمیافته» و «روابط همسایگی» است.
 متغیر «ع

نفس» دارای هم بستگی معنادار با تمامیمیلفههای سزرمایۀ اجتمزاعی بزوده

است .در عین حال ،بیشترین همبستگیها بین متغیر مذکور با «آگزاهیهزای عمزومی» و
«روابط خانوادگی و خویشاوندی» برابر بزا  1/336و  1/432و کمتزرین هزمبسزتگیهزا
مربوط به متغیرهای «روابزط همسزایگی» و «اعتمزاد نرزادی» برابزر بزا  1/216و 1/221
مشاهده میشود.
 متغیر «اعتماد به نفس» با تمام میلفههای سرمایۀ اجتمزاعی هزمبسزتگی معنزادار داشزته
است .متغیرهای «مشارکت اجتماعی» و «روابزط همسزایگی» بزا  1/433و  1/473دارای
بیشترین و متغیرهای «اعتماد تعمیمیافته» و «اعتمزاد نرزادی» بزا  1/234و  1/216دارای
کمترین همبستگی با «اعتماد به نفس» بودهاند.
 متغیر «توانایی تصمیمگیری» دارای همبستگی معنادار با همۀ میلفههای سرمایۀ اجتماعی
بوده است .متغیر مذکور با متغیرهای «آگاهی نسبت به حقوق شرروندی» و «اعتماد بین
شخصی» بیشترین همبستگی برابر با 1/414و  1/443و با متغیرهای «روابط همسزایگی»
و «اعتماد نرادی» کمترین همبستگی برابر با 1/232و  1/231را داشته است.
 متغیر «مسیولیتپذیری» نی با همۀ میلفههای سرمایۀ اجتماعی دارای همبستگی بوده است کزه
بیشترین مقادیر همبستگی بین این متغیر با متغیرهای «اعتماد بین شخصی» و «احسزاس انز وا»
برابر با  1/441و  -1/411و کمترین مقادیر نی مربوط به متغیرهای «آگاهی نسزبت بزه حقزوق
شرروندی» و «اعتماد نرادی» برابر با  1/224و  1/231است.
 در نرایت ،ضرایب هم بستگی مربوط به متغیر «انگی ۀ پیشرفت» نشاندهندۀ عزدم رابطزۀ
معنا در بین آن با متغیرهای «روابط همسزایگی» و «روابزط دوسزتی» اسزت .بزین سزایر
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میلفههای سرمایۀ اجتماعی با متغیر «انگی ۀ پیشرفت» ،همبستگیهای معناداری مشزاهده
می شود که بیشترین آن مربوط به متغیرهزای «آگزاهی نسزبت بزه حقزوق شزرروندی» و
«احساس ان وا» برابر با  1/237و  -1/266و کمترین آن مربوط بزه متغیرهزای «اعتمزاد
نرادی» و «مشارکت اجتماعی» برابر با  1/222و  1/262است.
جدول  -5همبستگی بین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی و مؤلفههای توانمندی روانی
سالمت روان

عزت نفس

اعتماد به نفس

0/381

0/446

0/321

0/336

0/276

0/256

مشارکت اجتماعی

**

0/212

**

0/297

**

0/394

**

0/334

**

0/294

**

0/161

آگاهی نسبت به حقوق شرروندی

تصمیمگیری

آگاهیهای عمومی

**

**

**

**

**

**

توانایی

مسؤولیتپذیری

میل به پیشرفت

**0/262

**0/341

**0/294

**0/353

**0/223

**0/287

عضویت گروهی

**0/239

**0/253

**0/305

**0/249

**0/289

**0/265

اعتماد تعمیمیافته

**0/166

**0/293

**0/243

**0/264

**0/271

**0/198

**

**

**

**

**

*

اعتماد نرادی

0/206

0/220

0/256

0/245

0/240

0/121

اعتماد بین شخصی

**0/231

**0/329

**0/281

**0/339

**0/335

**0/230

روابط همسایگی

**0/202

**0/206

**0/378

**0/241

**0/285

0/111

**

**

**

**

**

روابط خانوادگی و خویشاوندی

0/408

0/381

0/283

0/301

0/294

**

0/199

روابط دوستی

**0/238

**0/246

**0/353

**0/308

**0/261

احساس یرد و ان وا

**-0/211

**-0/322

**-0/283

**-0/304

**-0/266** -0/305

**

0/065

همبستگی در سطح  33درصد معنادار است.

* همبستگی در صطح  31درصد معنادار است.

 .1 .6نتایج بررسی چندمتغیره مبتنی بر تحلیل همبستگی کانونی

برای بررسی رابطۀ بین توانمندی روانی و سرمایۀ اجتماعی در کلیت آنها ،از تحلیل همبسزتگی
کانونی استفاده شده است .نتزایج آزمزونهزای چنزدمتغیری کزه در جزدول ( )6آورده شزده اسزت،
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نشاندهندۀ تریید معناداری مدل تحلیل کانونی ارائهشده است .این موضو به آن معناست که تمزامی
متغیرهای واردشده به مدل تحلیلی حداقل دارای یک رابطۀ معنادار با سایر متغیرها بودهاند.
جدول  -6نتایج آزمونهای چندمتغیری معنیداری برای مدل تحلیل همبستگی کانونی
نام آزمون
4

1/722

4/114

66

2726

1/111

3

2/127

3/413

66

2676

1/111

پیالیس
هتلینگ

مقدار

آماره F

درجۀ آزادی فرضیه

1

درجۀ آزادی خطا

2

معناداری آماره F

ویلک

1

1/323

روی

6

1/437

4/321

66

2113

1/111

در تحلیل هم بستگی کانونی ابتدا یک جفت متغیر کانونی براساس ترکیب خطی مجموعۀ
متغیرهای وابسته و مجموعۀ متغیرهای مستقل (یا همگام) محاسبه میشود؛ به یوری کزه دو
متغیر مذکور دارای بیشینۀ همبستگی با یک دیگر باشند .جفت متغیرهای کزانونی بعزدی نیز
براساس همین قاعده و بر روی واریانس باقیمانده از دو مجموعه متغیر تعریزف مزیشزوند.
تعداد جفت متغیرهای کانونی تعریف شده ،برابر با تعزداد متغیرهزا در مجموعزه کزمتعزدادتر
است .در این تحقیق اولی ن جفت متغیر کانونی محاسبهشده دارای همبستگی برابزر بزا 1/641
بودهاند .این مقدار برای ریشههای بعدی مزدل بزه ترتیزب ،برابزر بزا ،1/244 ،1/421 ،1/411
 1/263و  1/222است .مقادیر مجذور هم بستگی کانونی معزر

میز ان واریانسزی در متغیزر

کانونی متناظر با مجموعه متغیرهای وابسته است که بزا متغیزر کزانونی متنزاظر بزا متغیرهزای
مستقل در همان ریشه تبیین میشود.

1. Hypoth. DF
2. Error DF
3. Pillais
4. Hotellings
5. Wilks
6. Roys
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جدول  -7مقادیر ویژه 2و همبستگی

39

کانونی2

شمارۀ ریشهها( 3یا توابع )

مقدار ویژه

همبستگی کانونی

مجذور همبستگی کانونی

2

1/613

1/641

1/437

2

1/233

1/411

1/226

4

1/223

1/421

1/216

3

1/113

1/244

1/113

1

1/123

1/263

1/123

6

1/121

1/212

1/121

نکتۀ مرمی که باید به آن توجه داشت ،معناداری ریشزههزا یزا جفزت متغیرهزای کزانونی
استخرا شده است .به این منظور می توان نتایج تحلیل کزاهش بعزد 3را مزد نظزر قزرار داد.
براساس نتایج حاصل که در جدول ( )3گ ارش شده است ،معناداری ریشههای اول تا سزوم
قابل تریید است.
جدول  -8تحلیل کاهش بعد
5

آماره F

درجۀ آزادی فرضیه

درجۀ آزادی خطا

معناداری آماره F

66

2113/13

1/111

11

2233/33

1/111

2162/27

1/113
1/233

ریشهها

المبدای ویلکز

 2تا 6

1/323

4/321

 2تا 6

1/722

2/114

 4تا 6

1/324

2/671

46

 3تا 6

1/313

2/234

23

323/23

 1تا 6

1/362

1/312

23

171/11

1/663

 6تا 6

1/331

1/333

6

236/11

1/327

در جدول ( )3ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای وابسته در توابع اول تا سزوم کزه
به لحاظ آماری معنادار بودهاند ،آورده شده است .ضزرایب کزانونی اسزتاندارد تقریبزا مشزابه
1. Eigenvalue
2. Canonical Correlations
3. Roots
4. Dimension Reduction Analysis
5. Wilks L.
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ضرایب بتا در تحلیل رگرسیون چندمتغیره تفسیر میشوند؛ به عنوان مثال ،میتزوان گفزت در
صور

رابت نگاه داشتن سایر متغیرها ،افز ایش یزک واحزد انحزرا

«توانایی تصمیمگیری» به اف ایش  1/231واحد در انحرا

اسزتاندارد در متغیزر

استاندارد نمرهزۀمربوط بزه متغیزر

پنران متناظر با مجموعه متغیرهای وابسته در جفت ریشه یا تابع کانونی اول منجر میشود.
جدول  -9ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای وابسته
ضرایب کانونی استاندارد
نام متغیر

تابع اول

تابع دوم

تابع سوم

توانایی تصمیمگیری

1/231

1/133

1/136

اعتماد به نفس

1/247

-2/146

1/333

مسیولیتپذیری

1/273

1/223

1/164

1/313

1/333

-1/463

سالمت روان

1/237

-1/227

-2/121

انگی ۀ پیشرفت

1/211

1/131

1/124

ع

نفس

آمارۀ دیگر دارای اهمیت در تحلیل هم بستگی کانونی ،می ان هم بستگی بین متغیرهای هر
مجموعه با متغیر کانونی متناظر با آن در توابع مورد نظر است .براساس ایزن آمزاره مزیتزوان
شد

و ضعف می ان مشارکت هر یک از متغیرها در شکل دهی به متغیر کانونی متناظر با آن

مجموعه را در هر یک از جفت ریشهها یا توابع محاسبهشده ارزیابی کرد؛ به عنوان مثزال ،در
نفس بزا ترین هزمبسزتگی برابزر بزا  1/333و انگیز ۀ پیشزرفت

بین متغیرهای وابسته  ،ع

کمترین همبستگی برابر با  1/123را با متغیر کانونی نظیر با این مجموعه در جفزت تزابع اول
داشته است (جدول .)21
جدول  -11ضرایب همبستگی بین متغیرهای وابسته و متغیرهای کانونی
ضرایب همبستگی
نام متغیر

تابع اول

تابع دوم

تابع سوم

توانایی تصمیمگیری

1/732

-1/131

1/223

اعتماد به نفس

1/761

-1/172

1/233

شمارة اول
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ادامه جدول 11
ضرایب همبستگی
نام متغیر

تابع اول

تابع دوم

تابع سوم

مسیولیتپذیری

1/717

1/123

1/221

1/333

1/222

-1/233

سالمت روان

1/736

-1/213

1/123

انگی ۀ پیشرفت

1/123

1/123

1/422

ع

نفس

در جدول ( )22ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مسزتقل در توابزع اول تزا سزوم
آورده شده است .همانگونه که مشاهده می شود در اولین تابع کانونی ،بزا ترین ضزرایب بزه
ترتیب ،مربوط به متغیرهای «آگاهیهای عمومی» « ،روابط خانوادگی و خویشاوندی»« ،اعتماد
بین شخصی» « ،آگاهی نسبت به حقوق شرروندی»« ،اعتماد نرزادی» و «مشزارکت اجتمزاعی»
بوده است .سایر متغیرها دارای ضرایب کانونی استاندارد ضعیفی در تابع اول هستند.
جدول  -11ضرایب کانونی استاندارد برای متغیرهای مستقل
ضرایب کانونی استاندارد
نام متغیر

تابع اول

تابع دوم

تابع سوم

احساس ان وا (معکوس)

1/112

1/133

1/423

مشارکت اجتماعی

1/233

-1/133

1/227

عضویت گروهی

-1/111

1/113

1/113

اعتماد تعمیمیافته

-1/143

1/412

1/261

اعتماد نرادی

1/233

-1/447

-1/222

اعتماد بین شخصی

1/277

1/437

1/274

روابط همسایگی

-1/112

-1/432

1/443

روابط خانوادگی و خویشاوندی

1/461

1/224

-1/621

روابط دوستی

1/122

-1/113

-1/223

آگاهی به حقوق شرروندی

1/241

1/223

1/621

آگاهیهای عمومی

1/323

1/111

1/113
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همبستگیها بین هر یک از متغیرهای مستقل و متغیر پ نران نظیر بزا آن در توابزع کزانونی
اول تا سوم در جدول ( )22مشاهده میشود .در مورد اولین تابع کانونی ،کمترین همبسزتگی
مربوط به متغیر «روابط همسایگی» برابر با  1/311و بیشترین هزم بسزتگی مربزوط بزه متغیزر
«آگاهیهزای عمزومی» برابزر بزا  1/633اسزت .در مجمزو  ،همزۀ متغیرهزای مسزتقل دارای
هم بستگی متوسط تا نسبتا قوی با متغیر کانونی متناظر با مجموعۀ متغیرهای مستقل در جفت
ریشه یا تابع نخست بودهاند.
جدول  -12همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای کانونی
ضرایب همبستگی
نام متغیر

تابع اول

تابع دوم

تابع سوم

احساس ان وا (معکوس)

1/111

1/273

1/313

مشارکت اجتماعی

1/133

-1/433

1/437

عضویت گروهی

1/121

-1/131

1/263

اعتماد تعمیمیافته

1/373

1/243

1/444

اعتماد نرادی

1/121

-1/233

1/221

اعتماد بین شخصی

1/613

1/241

1/413

روابط همسایگی

1/311

-1/143

1/422

روابط خانوادگی و خویشاوندی

1/633

-1/123

1/323

روابط دوستی

1/332

-1/131

1/212

آگاهی به حقوق شرروندی

1/614

1/214

1/467

آگاهیهای عمومی

1/633

1/221

-1/246

آخرین شاخص مرمی که در تحلیل همبستگی کانونی بایزد بزه آ ن توجزه داشزت میز ان
واریانسی از متغیرهای وابسته و مستقل است که توسط متغیرها ی کانونی در هر جفت ریشزه
یا تابع محاسبهشده ،تبیین میشوند .در این جا با دو واریانس سزر وکزار خزواهیم داشزت کزه
شامل واریانس تبیینشده توسط متغیر پنران متناظر با مجموعۀ متغیرهای وابسزته و واریزانس
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تبیینشده توسط متغیر پنران متناظر با مجموعۀ متغیرهای همگام (یا مستقل) است .همانگونه
که از جدول ( )24پیداست برای متغیرهای وابسته واریانس تبیینشده توسط متغیرهای پنران
وابسته در سه جفت تابع کانونی معنادار به لحاظ آماری در مجمو برابر بزا  71/227درصزد
بوده است که  11/233درصد آن مربوط به تابع نخست اسزت .همچنزین 23/213 ،درصزد از
واریانس متغیرهای مذکور توسط متغیرهای پنران مستقل در سه جفت تزابع کزانونی معنزادار
تبیین شده است که  22/332درصد آن مربوط به تابع نخست است.
جدول  -13میزان واریانس متغیرهای وابسته قابل تبیین با متغیرهای کانونی
درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

تبیینشده توسط

تبیینشده توسط متغیر

تبیینشده توسط

تبیینشده توسط متغیر

متغیر پنهان وابسته

پنهان وابسته

متغیر پنهان مستقل

پنهان مستقل

2

11/233

11/233

22/332

22/332

2

22/143

66/444

2/437

24/423

4

3/733

71/227

1/341

23/213

متغیرهای
کانونی

در مورد متغیرهای مستقل نی یافتهها حکایت از تبیین  33/432درصدی واریزانس آنهزا
توسط متغیرهای پنران مستقل در سه تابع معنادار به لحاظ آماری داشته است که سزرم تزابع
نخست برابر با  42/233بوده است .همچنین 23/336 ،درصد از واریانس متغیرهزای مسزتقل
توسط متغیرهای پنران وابسته در سه تابع مذکور تبیین شده است که سرم متغیر پنران وابسته
در تابع نخست برابر با  22/327است (جدول .)23
جدول  -14میزان واریانس متغیرهای مستقل (همگام) قابل تبیین با متغیرهای کانونی
درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

درصد واریانس تبیین

درصد تجمعی واریانس

تبیینشده توسط متغیر

تبیینشده توسط متغیر

شده توسط متغیر

تبیینشده توسط متغیر

پنهان وابسته

پنهان وابسته

پنهان مستقل

پنهان مستقل

2

22/327

22/327

42/233

42/233

2

1/374

24/43

7/743

43/142

4

2/136

23/336

21/461

33/432

متغیرهای
کانونی
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مقدار واریانس تبیینشده از هر یک از مجموعه متغیرهای وابسته و مستقل توسزط متغیزر
پنران مقابل در هر تابع کانونی معر

شاخص اف ونگی 2است .براساس این شاخص میتوان

روابط علّ ی بین دو مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته را ارزیابی کرد .همانگونه که پیشتر
بیان شد ،مقدار این شاخص برای مجموعه متغیرهای وابسته برابر بزا حزدود  23/4درصزد و
برای مجموعه متغیرهای مستقل برابر با حدود  23/1درصد است .بنابراین ،میتوان این ادعزا
را مورد تریید قرار داد که مجموعه متغیرهای مستقل (سرمایۀ اجتماعی) دارای قزدر

بیشزتر

در تبیین واریانس مجموعه متغیرهای وابسته (توان مندی روانی) نسبت بزه حالزت عکزس آن
است.
 .7بحث و نتیجهگیری

تحقیق حاضر با هد

بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و میلفههای آن بزا تزوانمنزدی

روانی و میلفههای آن صور

گرفته است .به منظور دسزتیزابی بزه نتزایج دقیزقتزر رابطزۀ

ویژگیهای زمینهای افراد با میلفههای توانمندی روانی نیز مزد نظزر بزوده اسزت .نتزایج در
مجمو  ،نشاندهندۀ همبستگی قویتر بزین متغیرهزای درآمزد ،وضزعیت تحصزیلی و مزد
سرپرستی با میلفههای مذکور و رابطهای معکوس و ضزعیف بزین متغیزر سزن بزا متغیرهزای
«ع

نفس» و «انگی ۀ پیشرفت» بوده است .بررسی رابطۀ میلفههزای تزوانمنزدی روانزی بزا

وضعیت ترهل اختال
«مسیولیتپذیری»« ،ع

معنادار در میانگین مقادیر مربوط به متغیرهای «توانایی تصمیمگیری»،
نفس»« ،میل به پیشرفت» و «سزالمت روان» در گزروههزای مزورد

بررسی (مجرد ،مترهل ،بیوه و مطلقه) را مورد تریید قرار داد .در برخزی تحقیقزا

مرورشزده

مانند رابطۀ کاواچی و فوجی وارا ( ،) 2113کامران و ارشادی ( )2433و رضویزاده ،نوغزانی
و یوسفی ( )2432روابط مشابری با نتایج مورد اشاره بین درآمد ،تحصیال  ،سن و وضعیت
ترهل با میلفههای سرمایۀ اجتماعی ،سالمت روان و ع

نفس بیان شده است.
1. redundancy

شمارة اول
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یافتههای تحقیق میید همبستگی معنادار بین تمامی میلفههای سرمایۀ اجتماعی با تمزامی
میلفههای توانمندی روانی بهج انگی ۀ پیشرفت بزوده اسزت .انگیز ۀ پیشزرفت نیز غیزر از
متغیرهای «روابط همسزایگی» و «روابزط دوسزتی» بزا سزایر میلفزههزای سزرمایۀ اجتمزاعی
همبستگی معنادار داشته است .چنین نتایجی بیش و کزم در تحقیقزا

مختلفزی هزمچزون و

ولش و بری ( ) 2113و مکفرسون و دیگران ( )2124گ ارش شده است.
تحلیل هم بستگی کانونی با قراردادن میلفههای توان مندی روانزی در مجموعزه وابسزته و
جایدادن میلفههای سرمایۀ اجتماعی در مجموعه همگام یا مستقل ،منزتج بزه اسزتخرا سزه
جفت ریشه یا تابع کانونی معنادار به لحاظ آماری شد که هم بستگی بین متغیر کانونی متناظر
با هر مجموعه در جفت نخست برابر با  ، 1/641در جفزت دوم برابزر بزا  1/411و در جفزت
سوم برابر با  1/421بوده است .با توجه به نتایج حاصل از تحلیل همبستگی کانونی بزهویزژه
بررسی مقادیر اف ونگی فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بر ترریر سزرمایۀ اجتمزاعی بزر تزوانمنزدی
روانی قابل تریید است .این نتیجه با یافته های بخش زیادی از تحقیقا

مرورشده هزمخزوانی

دارد.
با توجه به نتایج این پژوهش به نظر میرسد برنامه ری ی و اقدام در راستای زمینزهسزازی
برای حضور اجتماعی میرر و مشارکت فعا نۀ زنان سرپرست خانوار در اجتما کزه قابلیزت
تعریف در قالبهایی همچون گروههای همیار ،کارگاه ها و مراک اشتغال و مرار آمزوزی بزا
برنامه های جمعی جانبی ،جلسا
خدما

بحث مشترک ،واگذاری خزدما

تعامزلمحزور در حیطزۀ

شرر ی به افراد داویلب و مانند این ها را دارد ،عالوه بزر تقویزت سزرمایۀ اجتمزاعی

آنها ،میتواند بر ارتقای سطح توانمندی روانی ایشان نی اررگذار باشد .اهمیت این موضزو
به ویژه از آن جرت است که مداخال

مستقیم در ارتباط با بربود و ارتقای میلفههای روانی-

شخصیتی در افراد می تواند به لحاظ ه ینه ،زمان و ارربخشی زم بزا چزالشهزای مضزاعفی
همراه باشد .در عین حال بررسی دقیق و تریید این موارد مستل م انجام پزژوهشهزای بیشزتر
است.
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