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ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان
روستایی شهرستان بیرجند
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تاریخ دریافت - 2931/22/12 :تاریخ پذیرش2931/30/93 :
چکیده:
این تحقیق با هدف ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،در توانمندسازی زنان روستایی دارای
معلولیت شهرستان بیرجند خراسان جنوبی انجام گرفت .این مطالعه توصیفی به روش پیمایشی انجام شد .جامعۀ
آماری تحقیق ( 132نفر) دربرگ یرندۀ تمام زنان روستایی دارای معلولیت تحت پوشش برنامۀ توانبخشی مبتنی بر
اجتماع ،در شهرستان بیرجند بود .طبق فرمول کوکران ،حجم نمونه  130نفر تعیین شد .گزینش نمونهها به روش
نمونهگیری چندمرحله ای انجام شد .روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق (پرسشنامۀ محققساخته) بر اساس نظر
گروهی از خبرگان تأمین و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین  3/11تا  3/39تأیید شد .طبق
یافتههای تحقیق 29 ،درصد پاسخگویان اثربخشی طرح را خیلی زیاد 23/1 ،درصد در حد زیاد 21 ،درصد در حد
متوسط 02 ،درصد در حد کم و  19/1درصد در حد خیلی کم ارزیابی کردهاند .نتایج آزمونهای مقایسه نشان داد
پاسخگویانی که در کالسهای آموزشی شرکت کردهاند ،پاسخگویانی که در گروه معلولیت شنوایی و گویایی قرار
دارند و پاسخگویانی که از تجهیزات توانمندسازی سمعک استفاده میکنند ،اثربخشی طرح را بیشتر ارزیابی کرده-
اند .تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر اثربخشی توانبخشی مبتنی بر اجتماع به استخراج سه عامل تأثیرگذار با عنوان
رویکرد نیازمحور توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،حمایت اجتم اعی از توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،انسجام و همکاری
نهادی در اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع منجر شد .در مجموع این سه عامل  19/99درصد از کل
واریانس عوامل مؤثر بر اثربخشی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع را تبیین کردند .ضریب همبستگی نشان داد
ارزیابی پاسخگویان از اثربخشی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع با رضایت از زندگی ،برخورداری از مهارت،
تحصیالت ،رویکرد نیازمحور و همکاری و انسجام نهادی برنامه و میزان درآمد و حمایت اجتماعی از برنامه به
عنوان متغیرهای مستقل مثبت و معنادار است.
کلیدواژهها :ارزشیابی اثربخشی ،توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،توانمندسازی ،زنان معلول روستایی ،شهرستان
بیرجند.

 .2دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان ،استان گرگان (نویسنده مسئول)sharifsharifzadeh@gmail.com .
 .1کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،استان گرگان.
hosseinkhandan88@gmail.com
 .9دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان ،استان گرگانabdollahzade1@gmail.com .
مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد است.
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مقدمه و بیان مسئله
پدیدۀ معلولیت و عواقب منفی جسمی ،روانی و اجتماعی ناشی از آن ،یکی از موانع رشد و
توسعۀ یک کشور قلمداد میشود (نصیریپور و همکاران .)11: 2932 ،معلولیت ،پدیدهای است
که گروهی از انسانها ممکن است به ناگزیر در بخشی از زندگی یا تمامی عمر خود به آن دچار
شوند .هرچند تعدادی از نقصها به صورت مادرزادی از بدو تولد عارض میشوند ،سایر موارد
ممکن است در هر سنی اتفاق افتد (داورمنش و براتیسده.)2991 ،
معلولیت عبارت است از محرومیت و وضعیت نامناسب یک فرد که پیامد نقص و ناتوانی
است و مانع از انجام نقشی میشود که برای فرد در نظر گرفته شده است (قاسمی برقی و
همکاران .)12 :2933 ،بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،حدود  23درصد جمعیت
جهان دچار نوعی معلولیتاند که  93درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند؛
در حالی که مخارجی که در این کشورها برای آنها صرف میشود  13درصد افراد معلول در
کشورهای پیشرفته است (شریفیان ثانی و همکاران .)02 :2991 ،افراد معلول همانند سایر افراد
جامعه حق برخورداری از زندگی مستقل ،آموزش ،بهداشت ،ازدواج و تفریح را دارند (کرباسی
و دواتگران .)2933 ،اغلب افراد معلول ،در تمام جنبههای زندگی به حاشیه رانده شده ،احتمال
بیکاری به دلیل تبعیض در آنها بیشتر بوده و کیفیت زندگی آنها بسیار پایین است (لینگ تا و
همکاران .)10: 1322 ،2بنابراین برنامهریزی ،تخصیص بودجه و توسعۀ خدمات توانبخشی با
هدف کاهش تأثیر معلولیت بر سالمت جامعه عمالً با مشکل روبرو میشود (گراهام و
همکاران.)1: 1339 ،1
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،منابع مالی کافی برای تشخیص و پیشگیری
معلولیت برای تأمین نیازهای توانبخشی و برنامهریزی خدمات پشتیبانی معلوالن وجود ندارد و
کارکنان آموزشدیدهای که بتوانند راهبردها و دیدگاههای نوین و ثمربخش را در توانبخشی،
ساخت و تأمین وسایل کمکی و تجهیز مورد نیاز افراد معلول ،جست و جو کنند ،اندکاند
(وزیری نژاد و همکاران .)11: 2991 ،سازمان جهانی بهداشت ،به منظور برطرف کردن نیازهای
بهحق افراد معلول ،برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع 9را در دهۀ  2333طراحی و اجرای آن را
به جهانیان توصیه کرد .در این برنامه تأکید بر آن است که بخش وسیعی از نیازهای افراد معلول
از جمله تحرک ،فعالیتهای روزمرۀ زندگی و فعالیتهای اجتماعی با توانمندسازی ،آموزش و

1. Ling Ta et al.
2. Graham et al.
3. CBR: Community based rehabilitation
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درگیرکردن فرد معلول ،خانوادۀ وی و جامعۀ محلی مرتفع شود (نصیریپور و همکاران:2932 ،
.)11
از نظر سازمان بهداشت جهانی با توجه به محدود بودن خدمات اساسی و دسترسی
نداشتن به حمایتهای الزم ،توانبخشی مبتنی بر اجتماع برای عرضۀ این خدمات به افراد
معلول بسیار مناسب است (وزیرینژاد و همکاران .)11: 2991 ،توانبخشی مبتنی بر اجتماع
راهبردی برای افزایش و بهبود کیفیت زندگی افراد معلول ،از طریق ارتقای خدمات عرضهشده،
ایجاد فرصتهای مساوی و حمایت از حقوق انسانی افراد معلول و راهبردی برای توجه به
نیازهای افراد کمتوان در درون اجتماع در تمام کشورهاست (دایجیکرس913 :1331 ،2؛
و همکاران .)13 :2991 ،به طور کلی توانبخشی مبتنی بر اجتماع اقدامی بشردوستانه محسوب
میشود که رویکردی جدی به فرد معلول ،خانواده و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم و مستمر با
جامعه دارد .توانبخشی ابعاد مختلف و گروههای سنی و جنسیتی را در حوزههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و مدنی و پزشکی در بر میگیرد که مراحل و فرایند آن از غربالگری برای
شناسایی معلول آغاز و به تشکیل پرونده بر حسب مشخصات نوع معلولیت ،علت معلولیت،
وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده و نیز برنامهریزی ختم میشود (آملی.)11 :2931 ،
مطالعات نشان میدهد زنان بیشتر از مردان در معرض فقر و کلیشههـای جنسـیتی قـرار
دارنـد .تبعیض جنسیتی در جوامع مختلف متفاوت است .جامعۀ روستایی در طول تاریخ با
تنگناهای متعددی روبهرو بوده است ،به همین دلیل ،برای رقابتی سالم و همسنگ با مراکز
جمعیتی بزرگ (شهرها) کمتر فرصت الزم را داشته و این روند موجب بروز بسیاری از
مشکالت برای جوامع شهری و روستایی شده است (فروزان و بیگلریان .)91 :2991 ،در این
بین  ،زنان روستایی بیشتر از سایر زنان در این تنگناها قرار دارند و این وضعیت مبین تبعیض
مضاعف جنسیتی -جغرافیایی است (صفری شالی .)291 :2991 ،این خود گویای شرایط زنان
معلول جامعۀ روستایی و لزوم توجه به این قشر از جامعه است.
در طول دو و نیم دهه ،توانبخشی مبتنی بر اجتماع در بسیاری از کشورها اجرا شده است.
در کشور ما از چند دهه پیش اجرای این برنامه شروع شده و اکنون در کل کشور در قالب
مراقبتهای بهداشتی اولیه اجرا میشود (افکار و همکاران .)11 :2939 ،این برنامه بر پایۀ چهار
اصل مشارکت ،فراگیری ،پایداری و خودیاری برای معلوالن استوار است و از پنج مؤلفۀ
سالمت ،آموزش ،معاش ،توانمندسازی و اجتماعی کردن معلوالن در جامعه تشکیل شده است.

1. Dijkers
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این برنامه در ابتدا به عنوان یک طرح آزمایشی در تابستان  2912در استان سمنان شروع شد.
برنامۀ مزبور هم اکنون در روستاهای کشور با موفقیت اجرا شده است .در ادامه قرار است در
شهرها و حاشیههای شهر نیز اجرایی شود .از سال گذشته 93 ،شهرستان محروم در کشور
شناسایی شده و قرار است این طرح در گام بعدی در این نقاط اجرایی شود .در این برنامه بر
واگذاری امور به معلوالن و جوامع محلی تأکید میشود .در مرحلۀ اول اجرای آن ارائه
آموزشها به معلوالن ،خانواده معلوالن و افراد محل زندگی آنها مدنظر قرار گرفته است .در
مرحلۀ دوم مناسبسازی فضای منزل مسکونی معلوالن مورد توجه قرار گرفته و برای این
منظور اعتباراتی برای عرضۀ خدمات تخصصی در برنامۀ  CBRبرای استان اختصاص یافته
است .تهیۀ وسایل توانبخشی و کمکتوانبخشی و ویزیت در منزل برای افراد واجد
شرایط ،ایجاد اشتغال و توانمندسازی معلوالن از جمله اهداف اجرای طرح  CBRاست .در
همین زمینه پرداخت تمامی هزینههای درمان و ارجاع به مراتب درمانی باالتر به معلوالن
مدنظر گرفته شده است .این برنامه سبب توسعۀ خدمات توانبخشی در سطح محلی و
جلوگیری از مرکزمحوری در عرضه خدمات شده است .سازمان بهزیستی کشور در قالب این
برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال برای مددجویان ،به حمایت از مشاغل خانگی ،خوداشتغالی و
پرداخت تسهیالت به کارفرمایان اقدام کرده است.
بهرغم مطالعات انجامشده در داخل و خارج از کشور در خصوص معلوالن و با عنایت
به مشکالت اجرایی و پوشش اندک برنامه (میرخندان .)91 :2990 ،با گذشت سه دهه هنوز
تحقیقات در زمینۀ ارزشیابی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع اندک است .اجرای طرح
توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاها و مناطق دورافتاده میتواند در کاهش افسردگی معلوالن
جسمی حرکتی مؤثر باشد .همچنین به نظر میرسد با ایجاد تغییرات هدفمند و ایجاد
چارچوبی جامعتر در طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،برای معلوالن جسمی حرکتی ،بتوان
آثار مثبتی در سالمت عمومی این افراد ایجاد کرد .انجام تحقیقات گسترده برای به دست
آوردن شواهد علمی تأثیر برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع بر سالمت عمومی و کیفیت
زندگی معلوالن ضروری به نظر میرسد (ایوبی آواز و همکاران .)10 :2931 ،به عبارت دیگر،
توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،میتواند از تأثیرات معلولیت ،بر معلول و خانواده او کاسته و در
زمینۀ خودشکوفایی فرد مؤثر باشد؛ بنابراین الزم است با رویکردی علمی به شناسایی آثار
واقعی این طرح در توانمندسازی گروههای هدف به ویژه در مناطق روستایی با شرایط خاص
خود ،پرداخت و در نتیجه  ،راهکارهایی را برای ارتقای اثربخشی طرح پیشنهاد داد .از این
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طریق ،هم بهرهوری طرح افزایش خواهد یافت هم جامعۀ روستایی از آن بیشتر بهرهمند خواهد
شد .این در حالی است که سازمان بهزیستی به عنوان متولی برنامههای توانبخشی هم مجری و
هم ناظر برنامه است و اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع با توجه به شرایط جغرافیایی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است .در استان خراسان
جنوبی به ویژه در منطقۀ تحقیق تاکنون پژوهشی در خصوص ارزشیابی برنامۀ توانبخشی مبتنی
بر اجتماع صورت نگرفته است .لذا این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی طرح توانبخشی
مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی در شهرستان بیرجند با محوریت پرسشهای
کلیدی زیر به انجام رسید .2 :تا چه حد طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان
روستایی اثربخش بوده است؟ و  .1چه عواملی بر اثربخشی طرح توانمندسازی زنان روستایی
مؤثر واقع شده است؟
پیشینۀ تحقیق
تاکنون محققان در قالب پژوهشهایی که انجام دادهاند برخی آثار طرح توانبخشی مبتنی بر
اجتماع و عوامل تأثیرگذار بر سودمندی آن برای معلوالن را برشمردهاند .در این باره ،کمالی
( )2999در مطالعۀ خود با موضوع توانبخشی مبتنی بر اجتماع در ایران به بررسی اثربخشی
برنام ۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع در چهارده استان کشور پرداخت .نتایج این تحقیق که به
روش پیمایش کشوری انجام شد ،حاکی از آن است که درصد افراد مبتال به معلولیت جسمی و
حرکتی که به طور مستقل قادر به انجام فعالیتهای زندگی روزانه بودند افزایشیافته و تعداد
معلوالنی که کامالً به دیگران وابسته بودند ،کاهشیافته است .هدف مطالعۀ ستاری و همکاران
( )2999سنجش نگرش خانوادههای روستایی دارای معلول در مناطق اجراشده و نشده طرح
توانبخشی مبتنی بر اجتماع در مناطق روستایی استان اردبیل بوده که به شیوۀ پیمایش
پرسشنامهای انجام شده است نتایج نشان داد در مناطقی که طرح مزبور در آن اجرا شده است،
در مقایسه با سایر مناطق نگرش مطلوبتری نسبت به پدیدۀ معلولیت وجود دارد .همچنین
برخی از متغیرها از جمله سطح تحصیالت ،جنسیت و آشنایی با بهزیستی در نحوۀ نگرش
نسبت به معلولیت تأثیرگذار بودهاند .بنابراین ،آموزش طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع و
گسترش آموزش مهارتهای زندگی از مؤثرترین راههای افزایش کارایی و کیفیت زندگی
معلوالن است که باید با جدیت دنبال شود .حاتمیزاده و همکاران ( )91: 2999با بررسی
موفقیت عرضۀ خدمات «آموزش در خانواده» طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع به خانوادههای
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دارای فرد مبتال به معلولیت جسمی و حرکتی که در روستاهای تحت پوشش طرح در
شهرستان بابلسر به روش تجربی (برخورداری از طرح تحقیق آزمایشی) صورت گرفت،
دریافتند در میزان آگاهی افراد دچار معلولیت و خانوادههای آنان در زمینۀ نحوۀ کمک به فرد
معلول به منظور کسب استقالل در انجام فعالیتهای روزمره ،جابجایی و حرکت در محیط و
عوارض حرکتی اندامها و همچنین میزان مهارت آنان در زمینۀ کمک به فرد معلول برای کسب
توان انجام مراقبتهای شخصی و نگرش ایشان در مورد معلول و معلولیت و اثربخشی
شیوههای توانبخشی تفاوت معناداری وجود نداشت .آنان نتیجه گرفتند عرضۀ خدمات
«آموزش در خانواده» طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در روستاهای شهرستان بابلسر در
مهارت خانواده و فرد معلول در استقالل یافتن معلول اثر معناداری نداشته است .سالمتی و
همکاران ( ) 13: 2991در پیمایش مقطعی خود با عنوان آموزش در خانواده به عنوان راهبرد
اصلی توانبخشی مبتنی بر اجتماع در ایران ،با مطالعۀ  120معلول تحت پوشش شبکههای
بهداشتی درمانی  12شهرستان پایلوت دریافتند بین وضعیت پیشرفت تواناییهای افراد تحت
پوشش با گروه سنی و گروه معلولیت رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین وضعیت
پیشرفت یا عدم پیشرفت تواناییهای افراد تحت پژوهش با نسبت آموزشدهنده رابطه وجود
دارد .آنها به این نتیجه رسیدند آموزش در خانواده در برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،روشی
مؤثر برای ارتقای عملکرد معلوالن در برخی گروههای انتخابی است.
ایروانی و همکاران ( )00: 2933در مقایسه اثر دو روش جدید و رایج آموزش در
خانواده بر آگاهی ،مهارت و نگرش کارکنان محلی توانبخشی در استان لرستان به شیوۀ کار
آزمایی میدانی دریافتند ،توانیاران آموزشدیده به روش جدید ،نسبت به مراقبان تحت پوشش
خود عالوه بر ارائه آموزش شفاهی ،آموزش عملی بیشتری ارائه کرده بودند اما نگرش دو
گروه در مورد اثربخشی برنامه تفاوت معناداری نداشت .آنها چنین نتیجهگیری کردند که
آموزش به شیوۀ جدید در ارتقای سطح آگاهی و مهارت توانیاران محلی تأثیر بیشتری داشته،
اما منابع تخصیصیافته تفاوت چندانی نداشتند ،برنامهریزی برای جایگزینی شیوۀ جدید
شایسته به نظر میرسد .نصیری پور و همکاران ( )11: 2932در پژوهش خود با عنوان سنجش
مؤلفههای توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،با استفاده از تحلیل عاملی به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و
مقطعی با بهرهگیری از ابزار پرسشنامۀ تکمیلشده توسط کارشناسان درگیر در سطح کشور ،به
این نتیجه رسیدند استفاده از افراد نیمهحرفهای (کارکنان) ،حمایتهای اجتماعی و سیاسی،
خدمات آموزشی ،تأمین معاش ،خدمات بهداشتی ،خدمات پزشکی و تلفیق اجتماعی معلوالن
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با توجه به بافت فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور ایران میتوانند ضمن
توانمندسازی معلوالن ،موجب ارتقای کرامت انسانی فرد معلول و خانواده وی در جامعه شود.
وحیدزاده و همکاران ( )213: 2932با بررسی توانبخشی مبتنی بر اجتماع با تأکید بر پروژۀ
کرمان ( منطقۀ دشت زحمتکشان) به این نتیجه رسیدند که گرچه در توانبخشی معلوالن استناد
به رویکردهای چندبخشی و مبتنی بر مشارکت اجتماعی ضرورتی غیر قابل انکار است ،استفاده
و به کارگیری چنین رویکردهایی مستلزم تحقق شرایط و پیشنیازهایی در منطقه است.
محمدیمقدم و همکاران ( )21: 2932در مطالعۀ خود به شیوۀ پیمایش مقطعی با استفاده
از ابزار پرسشنامۀ استاندارد ،کیفیت زندگی افراد با افت شنوایی شدید و عمیق  11-21سالۀ
ساکن شهرستان سبزوار را بررسی کردند و دریافتند بین دو گروه در ابعاد احساس فرد از
وضعیت سالمت عمومی خود ،عملکرد اجتماعی و محدودیت در ایفای نقش ناشی از
مشکالت عاطفی-روحی اختالف معنادار وجود دارد .نتایج این مطالعه ،اثربخشی برنامۀ
توانبخشی مبتنی بر اجتماع بر کیفیت زندگی افراد دارای اختالل شنوایی را تأیید میکند.
پژوهش شیانی و زارع ( )1: 2932با موضوع بررسی تأثیر برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع بر
میزان کیفیت زندگی سالمندان کهریزک ،با استفاده از روش آزمایشی (بهرهگیری از دو گروه
آزمون و شاهد) و استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه ،نشان داده سالمندانی که در برنامۀ
توانبخشی مبتنی بر اجتماع شرکت داشته و خدمات معناداری را دریافت کردهاند ،از میزان
کیفیت زندگی باالتری برخوردار بودهاند .آنها نتیجه گرفتند با وجودی که مدت زیادی از
اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع در کهریزک نمیگذرد ،همانطور که در نظریهها و
مدلهای نظری مشخص شده است افراد شرکتکننده در این برنامهها با بازگشت به اجتماع و
انجام فعالیتهای مختلف هویت فردی و اجتماعی خود را بازیافته و توانستهاند در مقایسه با
دیگر سالمندان از کیفیت زندگی باالتری برخوردار شوند.
افکار و همکاران ( )11: 2939در مطالعه خود تحت عنوان مقایسۀ توانایی معلوالن قبل و
بعد از اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع بر روی  133معلول به صورت نمونهگیری
تصادفی در استان گیالن دریافتند بین نوع معلولیت و تأثیر اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر
اجتماع و همچنین بین مدتزمان آموزشی و کاهش معلولیت نیز ارتباط مستقیم وجود دارد و
ناتوانی معلوالن بعد از اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع کاهش یافته است .در نتیجه
اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع روشی مؤثر برای ارتقای عملکرد معلوالن به شمار
میرود .خدایاریان و همکاران ( )99 :2939با مطالعهای به روش توصیفی ـ تحلیلی بر روی
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معلوالن با ضایعۀ نخاعی شهر یزد با استفاده از ابزار پرسشنامۀ استاندارد نشان دادند برای ارتقا
کیفیت زندگی معلوالن ضایعات نخاعی میبایست شاخصهای رفاهی را مورد توجه قرارداد.
دولتها باید با مشارکت معلوالن ضایعات نخاعی اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع را
برای افزایش خودکارآمدی آنان تسهیل کند .ایوبی آواز و همکاران ( )10 :2931از طریق
مطالعۀ توصیفی -تحلیلی در روستاهای تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در
شهرستان بستانآباد با استفاده از ابزار پرسشنامه به مقایسه سالمت عمومی و افسردگی افراد
تحت پوشش با افراد غیر تحت پوشش پرداختند .طبق نتایج تحقیق ،تفاوت معناداری بین دو
گروه به لحاظ سالمت عمومی وجود ندارد .البته ،در گروه تحت پوشش طرح ،عالئم افسردگی
و اختالل کارکرد اجتماعی نسبت به گروه غیر تحت پوشش کاهش یافته بود.
نتایج مطالعۀ کیفیت زندگی افراد مبتال به آسیب نخاعی تیت و همکاران)29: 1331( 2
نشان میدهد بررسی کیفیت زندگی به طور فزایندهای در توانبخشی مورد استفاده قرارگرفته
است اما این مطالعات نیازهای خاص معلوالن را معرفی نمیکند .در مطالعۀ وی در مورد
معلوالنی که سطح کیفیت زندگی خود را عالی گزارش کرده بودند ،ارتباطات رضایتبخش،
حمایت اجتماعی ،مشارکت بیشتر در فعالیتهای اجتماعی و لذت بردن از اوقات فراغت نیز
مشاهده شد .نتایج پژوهش شاهنده و همکاران ( )1: 2999با موضوع بررسی کیفیت زندگی
افراد مبتال به ضایعات نخاعی در شهر تهران که به صورت پیمایش محدود با استفاده از
پرسشنامه لنکاشایر و ویسکانسین به انجام رسیده ،حاکی از آن است که درصد باالیی از افراد
مورد بررسی ،سطح کیفیت رندگی خود را متوسط و خوب بیان کردهاند .این میزان ،بسیار به
کیفیت زندگی گزارششده در افراد مبتال به ضایعات نخاعی در سایر نقاط جهان نزدیک است.
پژوهش وانگ و همکاران )1331:0( 1در چین نشان داد در مراکز بهداشتی درمانی که
و کادر پزشکی مجهز نداشتند ،شکافی تعریفشده بین سرویسهای ارائهدهندۀ توانبخشی در
این منطقه و سرویسهای توانبخشی مبتنی بر اجتماع وجود دارد .نتایج فراتحلیل دیجکرس

9

( )913 :1331در بررسی کیفیت زندگی معلوالن ضایعۀ نخاعی نشان داد آنان نسبت به افراد
غیر معلول سالمت روانی پایینتری دارند .در همین زمینه چن و همکاران )1322:1( 0با
انجام مطالعهای به شیوۀ توصیفی – همبستگی در تایوان به نتایج مشابه دست یافتند و بر
ضرورت تمرکز توجه دولتها بر ایجاد محیطهای کاری دوستدار ناتوانی برای بازگشت
1. Tate et al.
2 Wang et al.
3 Dijkers
4 Chen et al.
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موفقیتآمیز به اجتماع خود تأکید کردند .بختیاری و همکاران ( )11 :2932در مطالعهای
مقطعی با استفاده از پرسشنامه  WHOQOL-100در شهر تهران به این نتیجه رسیدند که افراد
معلول به دلیل محدودیتهای موجود در حیطههای جسمی و استقالل ،کیفیت زندگی
کمتری نسبت به افراد سالم دارند .سیلور و همکاران )233: 1321( 2در تحقیق خود به روش
آزمایشی کاهش کیفیت زندگی معلوالن را در حیطههای بازگشت به کار یا مدرسه ،سازگاری
با نقشهای جدید در اجتماع و کسب استقالل فردی گزارش کردهاند .نتایج مطالعه ویجسوریا
و همکاران )923 :1321( 1نشان داد عوامل نگرشی مثل خودکارآمدی بیشتر از عوامل مرتبط
با ناتوانی مانند سطح ضایعه و کامل یا ناقص بودن آن ،بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارد.
طبق مطالعه کروتی و دوتی )991 :1321( 9یکی از موضوعات اساسی در عرضۀ خدمات
مراقبتی به معلوالن ذهنی ،اتخاذ یک رویکرد حرفهای با در نظرگرفتن مسائل زیستی ،معنوی و
روحی ،روانشناختی ،اجتماعی و اقتصادی این گروه است .در این بین ،در نظر گرفتن فرهنگ
ویژه این گروه (به عنوان یک خردهفرهنگ) در بافتار فرهنگی اجتماع برای عرضۀ خدمات
اجتماعمحور ضروری است.
بر اساس نتایج تحقیقات مرور شده و با در نظر گرفتن مبانی و ابعاد ذکرشده برای
توانمندسازی ،عوامل مختلفی بر اثربخشی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع تأثیرگذار است.
عوامل مؤثر بر اثربخشی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع شامل متغیرهای فردی ،اقتصادی،
حمایتی ،اجتماعی و آموزشی است .نتایج تحقیقات نشان میدهد برای اینکه برنامه CBR

موفق عمل کند باید در تمام جنبههای زندگی فرد ورود پیدا کرده و با پرورش استعدادهای
فردی و افزایش خودباوری جرأت حضور در جامعه را در وی به وجود آورد ،از سوی دیگر
با آموزش و افزایش آگاهی جامعه نسبت به معلولیت و انجام حمایتهای اجتماعی شرایط را
برای حضور فرد معلول در اجتماع فراهم کند .به عبارتی اثربخشی این طرح در گرو کیفیت
اجرای آن به لحاظ رویکرد مناسب ،انسجام نهادی و جلب حمایت اجتماعی است .البته در این
بین ،متغیرهای فردی و خانوادگی -اجتماعی گروه هدف در موقعیتی واسطهگرانه میتوانند آثار
این برنامه را تضعیف یا تقویت کنند .چنین روابطی مبنای نظری این تحقیق را تشکیل داده
است (شکل .)2

1 Silver et al.
2 Wijesuriya et al.
3 Crotty and Doody
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متغیرهای اجتماعی و نهادی:

 ارتقای حس خود اتکاییو استقالل در زندگی

اثرات برنامه

بیمه ،آموزش ،حمایت مالی،

 -افزایش توانمندی حرکتی

( )CBRدر

فرهنگ ...از معلوالن

و جسمی

توانمندسازی

 -افزایش توانمندی ذهنی

زنان معلول

 -افزایش امید به زندگی

روستایی (میزان

 -افزایش اعتماد به نفس

تحقق و

 -افزایش انگیزه برای

اهمیت)

پذیرش مسئولیت
...

اجرای CBR
و کم و کیف
اجرای آن به
لحاظ :رویکرد
مناسب ،جلب
حمایت
اجتماعی و
اسنجام نهادی

متغیرهای فردی و خانوادگی:
سن ،تحصیالت ،درآمد،
مدت معلولیت ،تاهل،

شکل  .1الگوی نظری ارزیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،در توانمندسازی زنان روستایی

روش تحقیق
تحقیق حاضر رویکرد کاربردی دارد و از نظر روششناسی بر مبنای راهبرد پیمایش به انجام
رسیده است .این تحقیق از لحاظ زمانی از نوع پژوهشهای تکمقطعی (از نیمه دوم سال
 2939تا پایان  )2930و به لحاظ گردآوری دادهها توصیفی و میدانی است .برای گرفتن
اطالعات مورد نیاز  ،از پرسشنامه بهره گرفته شد که با توجه به اهداف تحقیق در چند بخش ،از
جمله اطالعات فردی و خانوادگی ،برخورداری پاسخگویان از مهارت ،رضایتمندی از زندگی
و عملکرد حمایتی طرح ،اثربخشی طرح در توانمندسازی معلوالن و عوامل اثرگذار بر موفقیت
طرح تدوین شد .بنابراین برای تعیین اعتبار ابزار سنجش و انجام اصالحات الزم ،ابتدا
پرسشنامههای تدوینشده توسط تیم پایاننامه (شامل یکی از کارشناسان ارشد دستاندرکار
طرح) و سه نفر از کارشناسان طرح در اداره بهزیستی شهرستان بیرجند بازنگری و سپس
اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال شد .برای ارزیابی پایایی پرسشنامه به محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ برای مقیاسهای مختلف پرسشنامه مبادرت شد .مقدار این ضریب برای
بخشهای مختلف پرسشنامه بین  ./11تا  ./39به دست آمد .جمعیت مورد مطالعه دربرگیرندۀ
تمام زنان روستایی تحت پوشش برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع بود که در محدودۀ
جغرافیایی شهرستان بیرجند سکونت داشتند .جمعیت این زنان بنا بر آمار مدیریت بهزیستی
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شهرستان بیرجند ( )2939بالغ بر  132نفر بود .علت انتخاب شهرستان بیرجند به عنوان منطقه
اجرای تحقیق ،درخواست ادارۀ بهزیستی این شهرستان ،عدم ارزشیابی اثربخشی برنامه تا زمان
انجام تحقیق در این منطقه و امکانپذیری تحقیق به دلیل سکونت دستاندرکاران تحقیق در
این شهرستان و دسترسی آنها به اطالعات و آمار مستند در کنار سهولت دسترسی به
پاسخگویان بود.
برای تعیین حجم نمونه در این مطالعه از فرمول کوکران استفاده شد که برای جامعۀ 132
نفری زنان تحت پوشش برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع در شهرستان بیرجند حجم مناسب
نمونه ،از طریق فرمول کوکران حجم نمونه  133به دست آمد .برای انتخاب پاسخگویان در
پژوهش حاضر ،از روش نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای استفاده شد .بدین منظور ،بخش
مرکزی شهرستان مورد مطالعه در مرحله اول انتخاب سپس تمام دهستانهای موجود در این
بخش به عنوان طبقه در نظر گرفته شدند .بخش مرکزی دارای شش دهستان به نامهای
القورات ،باقران ،شاخن ،شاخنات ،فشارود و کاهشک است .سپس از هر دهستان چند روستا و
از هر روستا به تناسب جمعیت افراد تحت پوشش برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع چند نفر
انتخاب شدند .پس از توزیع و گردآوری پرسشنامهها ،پنج مورد از کیفیت الزم برخوردار نبود
و از این رو با حذف این تعداد ،در مجموع از  130پرسشنامۀ کاملشده در تحلیل دادهها
استفاده شد .پس از گردآوری پرسشنامۀ تکمیلشده ،تمامی محاسبات آماری این تحقیق به
وسیله نرمافزار  SPSS 20در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافتههای تحقیق
 توصیف ویژگیهای فردی و خانوادگی پاسخگویان:میانگین سنی پاسخگویان اندکی بیشتر از  99سال به دست آمده است .حدود  9درصد
سرپرست خانوار بودند .بیشتر پاسخگویان (حدود  31درصد) در منزل شخصی سکونت
داشتند و فقط  9درصد اجارهنشین بودند .بیشتر پاسخگویان (حدود  12درصد) بیسواد بودند.
عواملی چون عدم اجازه خانواده ها برای تحصیل و دور بودن مدارس از محل زندگی معلوالن
و نیاز به کمک برای رفتن به مدرسه و عدم پذیرش مدارس و نیاز به عرضۀ خدمات آموزشی
خاص به این قشر میتواند از دالیل آن باشد .بیشتر پاسخگویان مجرد بودند ( 12/9درصد).
عدم پذیرش زنان معلول در اجتماع ،باورهای نادرست در مورد معلولیت و عدم توانایی این
زنان در ایفای نقش مادرانه و غیره میتواند در این امر مؤثر باشد .حدود  11درصد پاسخگویان

130

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396

بیکار 11 ،درصد خانهدار و فقط  1درصد آنها شغلی به غیر از خانهداری داشتند .از نظر گروه
معلولیت بیشترین فراوانی مربوط به گروه معلولیتهای یادگیری (حدود  91درصد) و پس از
آن به گروه معلولیتهای جسمی و حرکتی (حدود  19درصد) و کمترین فراوانی مربوط به
گروه معلولیت بینایی (حدود  1/1درصد) تعلق داشت .بیشترین علت معلولیتها مربوط به
عوامل مادرزادی ( 33درصد) و پس از آن حاصل بیماریها (حدود  1/1درصد) بود .کمترین
علت ایجادکنندۀ معلولیتها به حوادث مربوط میشد (حدود  0/1درصد) .از نظر شدت
معلولیت نیز اکثر پاسخگویان (حدود  11/1درصد) معلولیت شدید داشتند .از نظر مدت
معلولیت بیشترین فراوانی مربوط به دورۀ زمانی  23تا  13سال میشد (بیش از  13درصد
پاسخگویان) .برای حدود  93/1درصد پاسخگویان نیز فرد دیگری هم در داخل خانواده دچار
معلولیت بود که میتواند به دالیلی چون کثرت ازدواجهای فامیلی در مناطق روستایی و در
دسترس نبودن امکانات بهداشتی مناسب برای انجام زایمان ایمن رخ داده باشد .حدود 20/1
درصد از پاسخگویان عالوه بر معلولیت به دیابت 23 ،درصد به بیماریهای قلبی و ریوی و
 1/1درصد نیز به آرتروز مبتال بودند .بیش از  33درصد از پاسخگویان در هیچکدام از نهادهای
محلی عضویت نداشتند .پایین بودن اعتماد به نفس ،عدم پذیرش اجتماع به دلیل کلیشههای
جنسیتی و دیدگاههای تحقیرآمیز به آنان میتواند عامل مشارکت اجتماعی پایین پاسخگویان
باشد .اکثر پاسخگویان (حدود  39درصد) تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند و از این
سازمان مستمری دریافت میکردند .از نظر مدت زمان دریافت مستمری بیشترین فراوانی
مربوط به بازه زمانی  1و  1سال بود (به ترتیب حدود  90/1 ،90/1درصد) .همچنین اکثر
پاسخگویان (حدود  31درصد) تحت پوشش بیمۀ روستایی بودند.
به لحاظ میزان برخورداری پاسخگویان از مهارت ،فعالیتهای دامداری ،باغداری و
قالیبافی به ترتیب از جمله زمینههایی بود که پاسخگویان بیشترین مهارت را در آن داشتند .از
سوی دیگر ،پاسخگویان کمترین مهارت را در کار با کامپیوتر ،پرورش قارچ و پرورش زنبور
عسل داشتند .از آنجایی که شغل غالب افراد جامعۀ روستایی و به خصوص در منطقه خراسان
جنوبی کشاورزی و دامداری است ،بدیهی است آشنایی پاسخگویان با این مشاغل بیشتر بوده
و از کودکی با این فعالیتها درگیر بوده و مهارت بیشتری در این زمینه داشته باشند .بر اساس
یافتههای تحقیق فقط هشت درصد افراد رضایت از خود از زندگی را خیلی زیاد و 21/1
درصد در حد زیاد ارزیابی کردهاند.
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 توصیف عملکرد حمایتی طرح :نتایج نشان داد بیشترین فراوانی از نظر مدتزمانتحت پوشش برنامه  1 CBRسال است (حدود  13درصد) .بازدید مستمر در منزل ،معرفی به
مراکز خدمات درمانی و توانبخشی بیشترین خدماتی بوده که از سوی توانیاران به پاسخگویان
ارائه شده است (حدود  12درصد) .عواملی چون بومی بودن اکثر توانیاران و همچنین
حساسیت و نظارت سازمان بهزیستی برای مراجعه توانیاران به خانوادهها و فرد معلول و
آسانتر و در دسترستر بودن این خدمات میتواند دلیل اقبال بیشتر توانیاران به عرضه آنها
باشد .از بین تجهیزات کمک توانبخشی دریافتشده از سوی پاسخگویان ،ویلچر بیشترین
فراوانی (حدود  19درصد) را دارا بوده است .داروها و لوازم مورد نیاز اکثر پاسخگویان (حدود
 13/1درصد) از سوی مراکز خدمات بیمهای مورد حمایت قرار میگیرد .نتایج نشان داد
شورای  CBRدر اکثر روستاهای محل سکونت پاسخگویان (حدود  11/1درصد) تشکیل شده
است ،اما بیشتر پاسخگویان (حدود  31درصد) به دالیلی چون عدم اطالعرسانی و آگاهسازی
و معرفی درست آن به معلوالن و نبود نظارت کافی در اجرا و عضوگیری در شورای CBR

روستای محل سکونت خود عضویت ندارند .شیوۀ برگزاری جلسات شورای  CBRدر اکثر
روستاهای محل سکونت پاسخگویان (حدود  13/1درصد) بهگونهای است که بیش از هر 9
ماه یکبار جلسات تشکیل میشود .وضعیت شرکت پاسخگویان در جلسات شورای  CBRبه
نحوی است که اکثر پاسخگویان (حدود  )13/1اصالً در جلسات شرکت نمیکنند و فقط
نزدیک به یک درصد آنها به طور منظم در جلسات حضور مییابند .عواملی چون کلیشههای
جنسیتی حاکم بر جامعۀ روستایی در مورد حضور زنان در بیرون خانه و همچنین وابستگی
معلوالن برای انجام امور خود به فرد دیگری را میتوان از علت بروز چنین وضعیتی باشد.
بررسی عضویت پاسخگویان در تشکلهای ویژه معلوالن نشان داد که بیشتر آنان (حدود 30
درصد) در این تشکلها عضویت ندارند .همچنین بیشتر پاسخگویان (حدود  13/1درصد)
تاکنون در کالسهای برگزارشده از سوی شورای  CBRهرگز شرکت نکردهاند .بیشتر
پاسخگویان (حدود  11/1درصد) میزان مفید بودن این کالسها را زیاد توصیف کردهاند .بیشتر
پاسخگویان (نزدیک به  93/1درصد) از سوی صندوق شورای  CBRمورد حمایت مالی قرار
گرفتهاند.
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 توصیف اثربخشی طرح در توانمندسازی معلوالن :نتایج تحقیق نشان داد ،در بعداثربخشی طرح در توانمندسازی معلوالن گویههای «ارتقای حس خوداتکایی و استقالل در
زندگی ،افزایش حس سرزندگی و شور و نشاط در زندگی و افزایش توانمندی جسمی و
حرکتی» و از لحاظ میزان اهمیت گویههای «افزایش توانمندی ذهنی ،افزایش حس سرزندگی
و شور و نشاط در زندگی و ارتقای حس خوداتکایی و استقالل در زندگی» باالترین رتبه را
به خود اختصاص دادند (جدول .)2
جدول  .1توصیف آثار طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع از نظر پاسخگویان
گویهها

میزان اهمیت

میزان تأثیرگذاری

میانگین انحراف معیار

میانگین انحراف معیار

فراهمسازی فرصت اشتغال و درآمدزایی
باال بردن مهارتها و توانمندیهای کاری شما

2/11
2/11

3/111
3/199

2/11
2/11

3/193
3/120

ساده کردن فرآیند دسترسی به اعتبارات
ساده کردن دسترسی به خدمات بیمهای

2/09
2/09

3/130
3/191

2/19
2/13

3/199
3/112

ترغیب مشارکت در محافل و مجامع اجتماعی رسمی (جلسات شورا ،عضویت در تشکلها و
غیره)

2/11

3/103

2/13

3/111

ترغیب مشارکت و حضور در محافل اجتماعی غیررسمی (مراسم مذهبی ،جشنها و )...
بهبود همکاری و مشارکت با اعضای خانواده و اطرافیان در کار و زندگی روزمره

2/12
2/13

3/131
3/103

2/11
2/99

3/111
3/100

بهبود نگرش مثبت اطرافیان (پذیرش اجتماعی)
فراهم آوردن فرصتهای آموزشی و حرفهآموزی با همکاری آموزشوپرورش و ادارات مرتبط

2/92
2/13

3/133
3/131

2/31
2/33

3/191
3/193

تسهیل دسترسی به امکانات مراقبتی و پزشکی مناسب
پیشگیری از عوامل به وجود آورنده یا تشدیدکننده معلولیت

2/91
2/11

3/130
3/132

2/32
2/91

3/111
3/119

تسهیل و تسریع امور اداری مربوطه
افزایش امید به زندگی (خوشبینی توأم با تالش برای پیشرفت)

2/92
2/90

3/912
3/901

2/30
2/33

3/932
3/909

افزایش اعتمادبهنفس و حس سودمندی درنتیجه شناخت و بهرهبرداری از استعدادها و
توانمندیهای خویش

2/91

3/902

2/33

3/901

افزایش انگیزه برای پذیرش مسئولیت و کار و تالش در زندگی
افزایش حس سرزندگی و شورونشاط در زندگی (رضایت از زندگی)

2/91
2/32

3/901
3/911

2/39
1/33

3/990
3/909

ارتقای حس خوداتکایی و استقالل در زندگی
افزایش توانمندی حرکتی و جسمی

2/31
2/33

3/912
3/901

2/33
1/33

3/992
3/911

افزایش توانمندی ذهنی (تمرکز حواس ،تصمیمگیری مناسب و برنامهریزی هدفمند در کار و
زندگی)

2/93

3/912

1/33

3/931

2/99

3/990

2/31

3/921

بهبود تواناییهای ارتباطی (صحبت کردن ،ارسال یا درک عالئم و نشانهها ،لبخوانی و )...
افزایش توان استفاده از وسایل و ابزار جدید در کار و زندگی (موبایل ،تلفن ،وسایل الکترونیکی
و)...
کمک به بروز کردن اطالعات فرد از تحوالت جاری در جامعه

2/91

3/921

2/30

3/939

2/93

3/190

2/93

3/132

ارتقاء توانایی انجام امور شخصی روزمره (تغذیه ،شستشو ،پوشیدن لباس و)...
کاهش تبعیضها و اجحافها در کار و زندگی

2/93
2/19

3/193
3/119

2/33
2/91

3/101
3/199

افزایش حس امنیت و آرامش در زندگی
افزایش امکان به دست آوردن و کنترل دارایی (پسانداز ،مالکیت زمین و مسکن و )...

2/19
2/19

3/119
3/111

2/91
2/91

3/103
3/112

افزایش آگاهیهای حقوق فردی و اجتماعی
کاهش هزینهها و مخارج ناشی از معلولیت

2/12

3/119

2/91

3/113

2/12

3/112

2/91

3/109

131

شریف زاده و همکاران /ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی...

برای طبقهبندی میزان اثربخشی طرح در توانمندسازی معلوالن طبق فرمول موریس عمل
شد (جدول  .)1با توجه به اطالعات حاصله 29 ،درصد افراد اثربخشی طرح را خیلی زیاد و
 23/1درصد در حد زیاد ارزیابی کردهاند .همچنین  02 ،21و  19/1درصد پاسخگویان به
ترتیب در حد متوسط ،کم و خیلی کم ارزیابی کردهاند.
جدول  .2توصیف فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ارزیابی اثربخشی طرح
سطح اثربخشی

دامنه هر سطح

فراوانی

درصد

فراوانی تجمعی

کم

3/1-3

91

02/3

02/3

خیلی کم

3/0-3/12

01

19/1

10/1

متوسط

3/13-3/02

10

21/3

11/1

زیاد

3/93-3/12

12

23/1

91/3

خیلی زیاد

2-3/92

11

29/3

233/3

 تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت طرح :برای شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت طرحتوانبخشی مبتنی بر اجتماع و دستهبندی عوامل زیربنایی تشکیلدهنده آن و تعیین مقدار
واریانس تبیین شده توسط هر کدام از عاملها از روش تحلیل عاملی استفاده شده است .مقدار
شاخص  )3/930( KMOو آزمون بارتلت ( )1391/31نشاندهندۀ مناسب بودن دادهها برای
تحلیل عاملی است .مطابق وضعیت قرارگیری مجموعه متغیرها با فرض واقعشدن متغیرهای
دارای بار عاملی بزرگتر از  3/1بر روی هر عامل« ،رویکرد نیاز محور طرح» با درصد
واریانس تبیین  93/11بیشترین سهم را از مجموعه کل عوامل اثرگذار به خود اختصاص داده
است .پس از آن به ترتیب "حمایت اجتماعی از طرح" (با تبیین  %11/90واریانس) و "انسجام
و همکاری نهادی طرح" (با تبیین  %12/31واریانس) قرار دارند (جدول .)9

139

توسعۀ محلی (روستایی-شهری) ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396
جدول  .3تحلیل عوامل مؤثر در موفقیت طرح
عوامل اثرگذار

رویکرد نیاز

حمایت

انسجام و

محور2

اجتماعی1

همکاری نهادی9

توجه خاص به نیازهای زنان معلول و شرایط آنها

3/119

معرفی و تشویق معلوالن موفق در کار و زندگی برای ایجاد انگیزه و الگوسازی

3/100

انجام طرح غربالگری برای پیشگیری از معلولیت در مناطق روستایی

3/111

پیوستگی حمایتها از معلوالن تا زمان رسیدن به مرحله خوداتکایی

3/902

جامع بودن و در نظر گرفتن نیازهای مختلف معلوالن در قالب برنامه

3/911

شکلگیری و فعالیت مؤثر تشکلهای معلوالن ()DPO

3/919

کارآمدی شورای  CBRدر برگزاری منظم جلسات و انجام وظایف مربوطه

3/913

فعالیت صندوق شورای  CBRدر زمینه حمایت مالی

3/903

توانمندی و عملکرد توانیار /تسهیلگر

3/903

حمایت اعضای خانواده

3/111

نگرش مساعد جامعه نسبت به معلولیت

3/911

وجود فرصتهای شغلی مناسب در محل زندگی

3/191

کیفیت محل زندگی به لحاظ وجود زیرساختها و خدمات (آب ،برق ،گاز ،راه

3/119

ارتباطی ،فروشگاه)...
هماهنگی و همکاری بین دستگاههای دولتی مسئول و ذیربط

3/122

حمایت ویژه از مشارکت جمعی زنان معلول در قالب تعاونیها

3/932

حمایت افراد بانفوذ محلی از برنامه

3/190

وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده

3/110
3/123

فراهمسازی امکان خوداشتغالی خانوادگی برای معلوالن با همکاری کمیته امداد و.
همکاری کارفرمایان در بهکارگیری معلوالن

3/911

حمایت ویژه از کارگاهها و واحدهای بهکارگیرنده افراد معلول

3/339

همکاری مؤسسات بیمهای در پوشش بیمهای مناسب

3/933

همکاری نهادهای محلی روستا (دهیار ،دهیاری خانه بهداشت و)...

3/910

همکاری سازمان فنی حرفهای در آموزش مهارتی به معلوالن

3/112

همکاری مؤسسات اعتباری در پرداخت وام و کمکهای مالی

3/101
1/10

1/01

1/09

مقدار ویژه
درصد واریانس

93/11

11/90

12/31

درصد تجمعی واریانس

93/11

11/03

19/99
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 رابطۀ بین متغیرهای مورد مطالعه و اثربخشی طرح از دیدگاه پاسخگویان :نتایج ضریبهمبستگی بیانگر این است که بین متغیرهای رضایت از زندگی ،برخورداری از مهارت،
تحصیالت ،رویکرد نیاز محور طرح و همکاری و انسجام نهادی طرح و اثربخشی طرح رابطۀ
مثبت و معناداری در سطح  33درصد وجود دارد .همچنین بین متغیرهای میزان درآمد و
حمایت اجتماعی از طرح ،همبستگی مثبت و معناداری در سطح  31درصد وجود دارد (جدول
.)0
جدول  .4توصیف همبستگی اثربخشی طرح با متغیرهای مورد مطالعه
متغیرهای مستقل

مقدار ضریب

معناداری

رضایت از زندگی

**3/111

3/333

رویکرد نیاز محور طرح

**3/299

3/339

حمایت اجتماعی از طرح

*3/219

3/311

همکاری و انسجام نهادی طرح

**3/123

3/333

برخورداری از مهارت

**3/113

3/333

سن

3/329

3/912

تحصیالت

**3/931

3/333

میزان درآمد

*3/211

3/391

مدت معلولیت

3/3332

3/331

سابقه پوشش طرح

3/312

3/931

** :معناداری در سطح اطمینان  33درصد و * :معناداری در سطح اطمینان  31درصد

مقایسه دیدگاه پاسخگویان درباره اثربخشی طرح :نتایج آزمون مقایسه میانگین نشانداد پاسخگویانی که در کالسهای آموزشی شرکت کردهاند در مقایسه با گروه دیگر
اثربخشی طرح را بیشتر ارزیابی کردهاند (جدول .)5
جدول  .5مقایسه میانگین اثربخشی طرح در بین گروههای مختلف پاسخگویان (آزمون منوایتنی)
متغیر

گروهها

تعداد

میانگین رتبهای

شرکت در کالسهای

بله

91

221/99

آموزشی

خیر

219

31/91

مقدار U

مقدار z

معناداری

1223/1

-1/021

3/321

در بین پاسخگویان ،آنهایی که معلولیت شنوایی و گویایی داشتهاند ،گروهی که شدت
معلولیت آنها خفیف بوده در مقایسه با پاسخگویانی که شدت معلولیت آنها متوسط و شدید
بوده است و در نهایت پاسخگویانی که از تجهیزات توانمندسازی سمعک استفاده میکردند در
مقایسه با پاسخگویانی که از عصا ،ویلچر و عینک استفاده کردهاند اثربخشی طرح را بیشتر
ارزیابی کردهاند (جدول .)1
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جدول  .6مقایسه میانگین اثربخشی طرح در بین گروههای مختلف پاسخگویان (کروسکال والیس)
فراوانی

میانگین

گروهها
بینایی

29

210/11

شنوایی و گویایی

13

203/03

یادگیری

19

229/92

جسمی و حرکتی

11

33/31

91

01/19

کای اسکویر

معناداری

گروه معلولیت

ترکیبی

11/999

3/333

شدت معلولیت
219/22

خفیف

11

متوسط

00

291/29

شدید

291

11/13

ویلچر

01

91/19

عصا

21

12/92

سمعک

23

12/33

عینک

3

13/11

13/132

3/333

تجهیزات توانبخشی

91/211

3/333

*معناداری سطح  3/31و**معنیداری سطح 3/32

نتیجهگیری
بر اساس یافتههای تحقیق فقط هشت درصد افراد رضایت خود از زندگی را خیلی زیاد و
 21/1درصد در حد زیاد ارزیابی کردهاند .وجود باورهای نادرست نسبت به معلوالن و داشتن
نگاه ترحمآمیز به آنان و همچنین احساس سربار بودن ،جلوگیری خانوادهها از حضور آنان در
اجتماع و عواملی از این دست باعث سرخوردگی و انزوای زنان معلول و عدم رضایتمندی
آنها از زندگی میشود .این یافته با نتایج مطالعۀ نقدی و مقدمشاد مبنی بر کمتر بودن رضایت
از زندگی افراد معلول از افراد عادی همسوست .لوییس و لوییس )1322( 2نیز به چنین
موضوعی اشاره کردهاند .به طور کلی ،بیشتر پاسخگویان اثربخشی طرح را در حد کم ارزیابی
کردهاند .در این بین ،آن گروه از پاسخگویانی که در کالسهای آموزشی شرکت کردهاند،
اثربخشی طرح را بیشتر ارزیابی کردهاند .این یافته مبین تأثیر آموزش بر ارتقای دانش ،بینش و
مهارت مددجویان در کار و زندگی و در نتیجه ،بهرهمندی بیشتر از خدمات طرح بوده است.
برخی محققان در مطالعات خود (خانجانی و همکاران21 :2999 ،؛ فرامرزی و همکاران،
121 :2933؛ عظیمی و همکاران11 :2931 ،؛ شیانی و زارع1 :2932 ،؛ رضاییلویه و همکاران،
 )99 :2999نیز به تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی معلوالن تحت پوشش طرح توانبخشی اشاره
1. Lewis and Lewis
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کردهاند .همچنین پاسخگویان با معلولیت شنوایی و گویایی و دریافتکنندۀ تجهیزات
توانمندسازی سمعک ،اثربخشی طرح را بیشتر ارزیابی کردهاند .پاول و همکاران:1331( 2
 )239نیز به تأثیر نوع بیماری و معلولیت بر سودمندی  CBRو لزوم تداوم آن با اقدامات
توانبخشی در منزل اشاره کردهاند .تأثیر رویکرد نیازمحور توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،حمایت
اجتماعی از توانبخشی مبتنی بر اجتماع ،انسجام و همکاری نهادی در اجرای برنامۀ توانبخشی
مبتنی بر اجتماع آشکار شده است .سرانجام طبق یافتهها ،اثربخشی برنامۀ توانبخشی مبتنی بر
اجتماع از دید پاسخگویان با رضایت آنها از زندگی ،برخورداری از مهارت ،تحصیالت و میزان
درآمد آنها و نیز با رویکرد نیازمحور و همکاری و انسجام نهادی برنامه و حمایت اجتماعی از
برنامه ارتباط دارد .در این باره ،نتایج مطالعۀ نصیریپور و همکاران ( )11 :2932با موضوع
بررسی تأثیر اجرای برنامۀ توانبخشی مبتنی بر اجتماع بر وضعیت زندگی معلوالن در ایران
نشان داد که اجرای برنامه  CBRتأثیر معناداری در زمینۀ تواناییهای روزمرۀ زندگی،
تواناییهای حرکتی ،ارتباطات اجتماعی ،تواناییهای شغلی ،کیفیت زندگی ،منبع درآمد،
وضعیت استخدام ،میزان مشارکت در زندگی اجتماعی و وضعیت آموزش دارد .آندرسون و
همکاران )290 :1331( 1نیز به تأثیر  CBRدر ارتقای کیفیت زندگی معلوالن اشاره کردهاند.
تحلیل عاملی نشان داد رویکرد نیازمحور ،همکاری و انسجام نهادی برنامه و حمایت اجتماعی
از طرح بر اثربخشی آن تأثیرگذارند .برخی از این عوامل در تحقیقات پیشین نیز مورد توجه
قرار گرفته است .برای نمونه نادریپرتو ( )10 :2933در ارتباط با عامل حمایت اجتماعی از
طرح به نقش دهیاریها اشاره داشتهاند .با توجه به این یافتهها ،راهکارهای زیر را میتوان
پیشنهاد داد:
 طبق نتایج تحقیق مشخص شد حضور در کالسهای آموزشی در میزان اثربخشی وموفقیت برنامه  CBRتأثیر مثبت دارد ،لذا پیشنهاد میشود تا مجریان برنامه  CBRنسبت به
برگزاری منظم کالسهای آموزشی ،تشویق افراد تحت پوشش برای حضور مستمر در
کالسها ،برگزاری آن در زمان و مکان مناسب و نیز بهبود روش و محتوای آموزشی توجه
نشان دهند .با توجه به یافتههای تحقیق و با در نظر گرفتن ظرفیتهای اشتغال شهرستان ،این
آموزشها میتواند در زمینه بافندگی ،قالیبافی ،فرآوری محصوالت دامی ،دامداری ،باغبانی،
سبزیکاری ،پرورش زنبور عسل ،پرورش قارچ و کار با کامپیوتر ارائه شود.

1. Powell et al.
2. Anderson et al.
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با توجه به اهمیت اتخاذ یک رویکرد نیازمحور در ارتقای اثربخشی برنامه ،پیشنهاد
میشود:
 با انجام نیازسنجی منظم به نیازهای زنان معلول و شرایط آنها به صورت جامع توجهشود؛ نسبت به معرفی و تشویق معلوالن موفق در کار و زندگی برای ایجاد انگیزه و الگوسازی
اقدام شود؛ طرح غربالگری برای پیشگیری از معلولیت در مناطق روستایی اجرا شود و
حمایتها به صورت پیوسته تا زمان رسیدن به مرحله خوداتکایی زنان معلول روستایی ادامه
یابد.
 به شکلگیری و فعالیت مؤثر تشکلهای معلوالن ( )DPOتوجه شود و با نظارت وارزشیابی ،از کارآمدی شورای  CBRدر برگزاری منظم جلسات و انجام وظایف مربوطه
اطمینان حاصل شود .همچنین فعالیت صندوق شورای  CBRدر زمینه حمایت مالی از معلوالن
و دقت در انتخاب توانیاران با صالحیت و آموزش و حمایت از آنها برای عملکرد مناسب
برای ارتقای اثربخشی برنامه پیشنهاد میشود.
برای شکلگیری حمایت اجتماعی الزم برای ارتقای اثربخشی برنامه ،فرهنگسازی و
آموزشهای عمومی از طریق رسانهها و صدا و سیما و رهبران افکار نظیر روحانیون برای
ترغیب خانوادهها ،جامعه و مسئوالن امر ضروری است .در این زمینه ،شناساندن نیازها و
حقوق قانونی و شرعی این قشر به جامعه و خود آنها الزم و ضروری است .همچنین ،توسعۀ
زیرساختها در مناطق روستایی و حمایت ویژه از خانوادههای دارای معلول و جذب
مشارکت و عضوگیری آنها در تشکلهای محلی نظیر تعاونیها میتواند اثربخشی برنامه را
افزایش دهد.
با توجه به اهمیت انسجام و همکاری نهادی و سازمانی در پیشبرد برنامه ،پیشنهاد
میشود:
 به فراهمسازی امکان خوداشتغالی خانوادگی برای معلوالن با همکاری کمیته امدادتوجه شود و با حمایتهای ویژه مالیاتی یا اعتباری ،نسبت به ترغیب و تشویق کارفرمایان،
کارگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی برای بهرهگیری از نیروی کار افراد معلول اقدام شود.
 در قالب توافقنامههای مشترک مصوب نسبت به ترغیب و تصویب همکاری مؤسساتبیمهای در پوشش بیمهای مناسب ،نهادهای محلی روستا (دهیار ،دهیاری ،خانه بهداشت و )...
برای تعامل با عوامل اجرایی برنامه ،ادارات فنی حرفهای در زمینه آموزش مهارتی و مؤسسات
اعتباری در پرداخت وام و کمکهای مالی برای اشتغال معلوالن اقدام شود.
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 طبق نتایج حاصل از تحقیق درصد زیادی از زنان معلول بیسواد و کمسوادند در نتیجهتشویق معلوالن بیسواد و کمسواد تحت پوشش برنامۀ  CBRبه شرکت در برنامههای سوادآموزی
و حمایت و تسهیل فرایند آن با همکاری نهضت سوادآموزی پیشنهاد میشود.
 از آنجایی که اکثر پاسخگویان بیکار و از نظر درآمدی کامالً به سرپرست خانواروابسته بودند ،پیشنهاد میشود با حرفهآموزی (با همکاری سازمان فنی و حرفهای) و حمایت
اعتباری (از طریق صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی یا از محل وامهای خوداشتغالی خرد
مؤسسات مالی و بانکی) و ساماندهی جمعی در قالب تعاونی تولیدی از زنان معلول برای
راهاندازی کسب و کارهای خانگی حمایت شود تا زمینه برای افزایش اعتماد به نفس،
خوداتکایی و در نتیجه ،حضور پررنگتر آنها در جامعه مهیا شود.
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بروز معلولیت تا حد امکان پیشگیری شود.
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