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 مسئلهقدمه و بیان م

مشکالت و  .ترین گروه اقلیت انسانی بر روی زمین دانستتوان بزرگمعلوالن را می

های اجتماعی را درگیر های این قشر عظیم جامعه، حجم بسیار وسیعی از گروهگرفتاری

بر اساس اعالم  .ین تعداد معلوالن در جهان و در سطح کشور کار بسیار دشواری است .کندمی

درصد تمام نفوس جهان را اشخاص دارای معلولیت  15سازمان جهانی بهداشت بیش از 

هرگاه این رقم را از بعد اجتماعی و  .(2511دهند )سازمان جهانی بهداشت، تشکیل می

تر از همه کنیم، ممکن است به این رقم افزوده شود و مهمتر بررسی اقتصادی به صورت عمیق

  .(1331، کمالیهای رو به توسعه زندگی میکنند )پذیرترین آنها در کشوراین که آسیب

بانک اطالعاتی دقیق و قابل اعتمادی در حوزۀ معلولیت و تعداد معلوالن در ایران وجود 

یک میلیون و هفده هزار و ششصد  1315طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  .ندارد

همچنین، بر طبق  .و پنجاه و نه نفر از جمعیت ایران حداقل یک نوع معلولیت داشتند

این  .بودند دو میلیون و هفتصد هزار نفر از جمعیت ایران معلول 2556سرشماری ملی در سال 

ها معتقدند چرا که این سازمان .مایت از معلوالن تأیید نشده استهای حارقام به وسیلۀ سازمان

اند و یا آنها را پنهان ها در طول سرشماری، افراد معلول خود را نادیده گرفتهبرخی از خانواده

و هشت سال دفاع مقدس  1133همچنین پس از انقالب اسالمی ایران در سال  .اندکرده

هزار رزمندۀ معلول بر جای گذاشت، تعداد معلوالن به ( که در حدود چهارصد 1133-1135)

(؛ بنابراین با اکتفا به آمارهای سازمان جهانی 2553گیری افزایش یافت )حسینی، طرز چشم

 .انددرصد جمعیت ایران نیز مبتال به معلولیت 15بهداشت، در حدود 

تماعی است و ای از سرکوب و طرد اجکنند معلولیت گونهپردازان استدالل مینظریه

تحصیل،  .کنندای را در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی تجربه میمعلوالن نابرابری قابل مالحظه

به  .(1111اند )بارنز و همکاران، بهداشت، اشتغال، مسکن و حمل و نقل از جملۀ این نابرابری

مشغول به  درصد افراد غیر معلول که سن مناسب برای کار دارند، 31عنوان مثال، در حالی که 

در واقع  .(2552درصد از معلوالن، مستعد اشتغال به کارند )اسمیت و تورنی،  43کارند، تنها 

احتمال این که معلوالن در  .(2555کنند )بورچارد، درصد از کل معلوالن در فقر زندگی می 05

تر از حد تر زندگی کنند و دسترسی آنها به امکانات حمل و نقل و رفاهی کمهای فقیرانهمسکن

بیشتر معلوالن همواره فقیر و ناتوان  .(1133معمول باشد، بیشتر از غیر معلوالن است )بگیلو، 

برای درک پیامدها و آثار این سرکوب،  .اندو سرکوب شده احترامی قرار گرفتهبوده، مورد بی
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رلتون به نقل اند )چاباید تحلیل کرد چگونه ساختارهای غالب در جامعه بر این روند مؤثر بوده

اند، دور نگه داشته کنند معلوالن سرپرستی شدهپردازان اذعان مینظریه .(2556از دیویس، 

اند، به عنوان شود که احمقاند، تصور میاند، مورد تمسخر قرار گرفتهاند، نادیده گرفته شدهشده

در  .(1113)چشیر،  کنندشود و در دید عموم نامناسب جلب توجه میها رفتار میسربار با آن

این در حالی است که طرد معلوالن،  .کنندنتیجه، معلوالن، طرد اجتماعی شدیدی را تجربه می

ترین پیامد آشکار و اولین و مهم .تبعات و آثار گرانی را برای خود معلوالن و جامعه دارد

توانند به ه میهای ناتوان است؛ یعنی بخشی از جامعه را کمستمر طرد معلوالن، تولید انسان

های مفید و ضروری شوند به ها و انرژیعنوان نیروی فعال و مؤثر برای جامعه، منشأ فعالیت

گیری شود، یک ناتوانی با هر معیاری که اندازه .کندخاصیت تبدیل میعناصری سربار و بی

مسئلۀ اجتماعی جهانی است به این معنا که بیشتر به عنوان تهدیدی علیه خوشبختی شخصی، 

ها شناخته های بهداشتی و رفاه اجتماعی و اقتصادی تمام اجتماعات و ملتقابلیت نظام

البته این تنها  .(2551میت، ناتوانی منشأ بسیاری از مسائل اجتماعی است )اس .شودمی

بار، آورد ولی حتی توجه به همین یک پیامد خسارتای نیست که این مسئله به بار میضایعه

 .(1313سازد )حسینی، شناسی را به یافتن راهی برای حل این معضل متعهد میجامعه

د از جریان منای نظامهای اصلی این است که چگونه معلوالن در چرخۀ زندگی به گونهپرسش

های عملکرد طرد معلوالن شوند؟ و اشکال و مکانیسماصلی اجتماع طرد و به حاشیه رانده می

 اند؟جسمی و حرکتی در جامعه کدام

 

 اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر طرد اجتماعی معلوالن جسمی و حرکتی تحت 

 اف جزیی عبارتند از:اهد .پوشش بهزیستی شهرستان ری واقع در تهران است

 .بررسی نگرش جامعه نسبت به معلوالن و رابطۀ آن با میزان طرد معلوالن از اجتماع -

 .درک فرایندها و تعیین عوامل ورود به جرگۀ مطرودان و خروج از آن -

های دوستان و خویشاوندان از معلوالن و رابطۀ آن با طرد معلوالن شناخت میزان حمایت -

 .از اجتماع
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های نهادی )نهادهای متولی امر مثل وزارت رفاه، وزارت شناخت میزان و نحوۀ حمایت -

( از معلوالن و تأثیر آن ...ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی و 

 .بر طرد معلوالن از اجتماع

 .های اجتماعیشناخت علل و موانع مشارکت معلوالن در روابط و فعالیت -

 .ومیت اجتماعی معلوالن و شناخت رابطۀ آن با طرد معلوالن از اجتماعبررسی محر -

 .بررسی عدم اعتماد اجتماعی به معلوالن و شناخت رابطۀ آن با طرد معلوالن از اجتماع -

سازی( و رابطۀ آن با طرد شناخت میزان و نحوۀ تناسب امکانات فیزیکی )مناسب -

 .معلوالن از اجتماع

 

 سؤاالت تحقیق

مند از جریان اصلی اجتماع طرد و به ای نظاموالن در چرخۀ زندگی به گونهچگونه معل -

 شوند؟حاشیه رانده می

 های عملکرد طرد معلوالن جسمی و حرکتی در جامعه کدامند؟اشکال و مکانیسم -

 

 چارچوب نظری

ای در جامعه به کار های حاشیهبه طور کلی مفهوم طرد اجتماعی برای توصیف شرایط گروه

اند و هم از چتر حمایتی دولت رفاه هایی که هم از منابع منظم اشتغال محرومرود؛ گروهمی

مطرودین، از حقوق اساسی شهروندی محروم و قربانی تبعیض بوده و با نهادهای  .اندبهرهبی

قدرتمند هیچ دسترسی و ارتباطی ندارند تا آنها را یاری دهند که صدایشان شنیده شود 

زمانی که در اوایل دهۀ هفتاد میالدی عبارت طرد اجتماعی را در « 2رنه لنیر» .(5522، 1)پیرسون

فرانسه ابداع کرد، از آن برای توصیف شرایط گروهی از افرادِ در حاشیۀ جامعه استفاده کرد که 

 .انداز منابع اشتغال معمول و همچنین از شبکۀ امن و حمایتی درآمد محروم

( بر این باور است که طرد اجتماعی بر گسست عمده با سایر اعضای جامعه 1110) 3روم

چندبعدی: طرد  .1شمارد: می وی پنج عامل اساسی را در تعریف طرد اجتماعی بر .داللت دارد

                                                           
1. Persson 

2. Lenior 

3. Room 
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های توان با درآمد سنجید بلکه این پدیده شامل طیف وسیعی از شاخصاجتماعی را تنها نمی

پویایی: تحلیل طرد اجتماعی به معنای درک فرایندها و تعیین عوامل  .2؛ استاندارد زندگی است

جمعی: طرد اجتماعی تنها به استانداردهای زندگی افراد مربوط  .3ورود و خروج از آن است؛ 

شود بلکه شامل منابع جمعی )و یا فقدان آنها( در همسایگی و جامعه است که به معنای نمی

های دور از دسترس، شبکۀ اجتماعی چون مدارس ویران، مغازه امکانات ناکافی و نامطلوب

ای: پدیدۀ فقر عمدتاً بر مسائل توزیعی، نبود منابع رابطه .4حمل و نقل ضعیف و غیره است؛ 

 .ای تمرکز بیشتری دارددر دسترس افراد و خانواده و در مقابل طرد اجتماعی بر مسائل رابطه

کت اجتماعی ناکافی، فقدان انسجام اجتماعی و قدرت اشاره به بیان دیگر، این پدیده به مشار

ای )شامل انزوای اجتماعی، فقدان ادغام و ای رابطهطرد اجتماعی به مثابۀ پدیده .دارد

یکپارچگی اجتماعی، شبکۀ اجتماعی ضعیف و گسست از پیوندهای خانوادگی، همسایگی و 

بار از جامعه که در نتیجه یبتبار: نوعی جدایی و گسست مصمصیبت .0دوستی( است و 

 .کندهای چندگانه و درازمدت بروز میمحرومیت

( 1 :کندعنصر اصلی معرفی می 3( طرد اجتماعی را 1113) 1در تعریفی دیگر اتکینسون

عاملیت: به اعمال و  (2؛ کندخاص در زمانی خاص اشاره می اینسبی: به طرد در جامعه

واسطۀ اقدامات و اعمال دیگران طرد  که بر اساس آن افراد بهاقدامات عوامل دیگر اشاره دارد 

در تعاریف مختلفی از طرد اجتماعی بر عاملیت تأکید شده است و این اصطالح به  .شوندمی

ها و مؤسسات رخ این موضوع که طرد اجتماعی در نتیجۀ اعمال یا عدم اعمال اشخاص، گروه

بلکه به سبب  شان،د نه تنها به دلیل شرایط کنونیپویایی: افرا( 3کند و دهد، اشاره میمی

طرد اجتماعی به مثابۀ فرایندی پویا )که شامل  .شوندانداز نامناسب و کم در آینده طرد میچشم

کننده و محرومیت انباشته است( عمل ایمند حاشیههای نظامها، وقایع و کنشنهادها، سیاست

 .کندمی

کند که ابعاد فراد در مشارکت در جامعۀ آنها اشاره میتمامی این مباحث به ناتوانی ا

دهد؛ بنابراین گوناگون مادی، اجتماعی و سیاسی زندگی فرد در جامعه را تحت تأثیر قرار می

اند؛ ( با تمرکز بر مشارکت تعریفی کوتاه بیان کرده2552؛ 1111) 4و پیاچاد 3، لوگراند2بورچارد

                                                           
1. Atkinson 

2. Burchardt 
3. Le Grand 

4. Piachaud 
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ای که های اساسی جامعهطرد شده است که در فعالیت بر این اساس فردی از لحاظ اجتماعی

(، این گونه افراد را 2552) 1رنه لنیر به نقل از پیرسون .کندکند، مشارکت نمیدر آن زندگی می

کند: از لحاظ فیزیکی و ذهنی معلول، افراد با تمایالت به عنوان مطرود اجتماعی معرفی می

کنندگان مواد، بزهکاران، آزار قرار گرفته، سوءمصرفخودکشی، معلوالن سالمند، کودکان مورد 

پس از ابتکار لنیر  .ای و غیر اجتماعیوالد با مشکالت خانوادگی، افراد حاشیههای تکخانواده

در معرفی مفهوم طرد اجتماعی تحقیقات فراوانی انجام شد و به فهرست افراد مطرود اجتماعی 

شمارد: اند برمی( لیست مواردی را که مطرودین جامعه از آن محروم1110) 2سیلور .اضافه شد

امرار معاش، امنیت، اشتغال دائمی، درآمد، اموال، اعتبار، زمین، مسکن، حداقل سطح مصرف، 

تحصیالت، مهارت و سرمایۀ فرهنگی، رفاه اجتماعی، حقوق شهروندی، حضور دموکراتیک، 

غالب، خانواده و معاشرت اجتماعی، انسانیت، احترام و کاالهای عمومی، نژاد ملی و یا 

آوریم مشکل ( معتقد است زمانی که از طرد اجتماعی سخن به میان می1113تیمان ) .موفقیت

ما تنها نابرابری میان طبقۀ باال و پایین جامعه نیست بلکه فاصلۀ میان افراد فعال در جامعه و 

 .شدۀ جامعه استراندهافراد به حاشیه

(، اذعان دارند که معلولیت چیزی فراتر از اختالل است، 1113و پل هانت ) 3فینکلشتاین

اند و این معلولیت از طرف جامعه به آنها معلوالن به وسیلۀ جامعه از مشارکت کامل طرد شده

مایک  .گیرنداند که در جامعه مورد ظلم قرار میگروهیشده است بنابراین افراد معلول، تحمیل 

دهد معلولیت به لحاظ اجتماعی ایجاد شده و خود ( در مدلی اجتماعی نشان می1116) 4ورالی

از این رو، معلولیت، با توجه به مدل  .به طور سیستماتیک، محرومیت افراد را به دنبال دارد

های نهادی و از تفکیک آموزشی گرفته تا تبعیض -هایی رااجتماعی، امری است که محدودیت

طبق مدل کند؛ بنابراین، بر افراد معلول تحمیل می -مل و نقل غیر قابل استفادههای حسیستم

 .شوداجتماعی مزبور معلولیت نه با اختالل و ناتوانی بلکه به وسیلۀ موانع اجتماعی ایجاد می

مند بود شکاف میان آنچه یک شخص باید باشد، یعنی همان هویت عالقه 0گافمن

 .شخص واقعاً هست، یعنی هویت اجتماعی بالفعل را بررسی کنداجتماعی بالقوه و آنچه یک 

پس اصطالح داغِ ننگ برای  .خورده استهر کسی که شکافی میان این دو هویتش باشد، داغ

                                                           
1. Persson 

2. Silver 

3. Finkelstein and hant 
4. Oliver 

5. Goffman 
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آور است؛ اما باید کننده یا ننگاشاره به ویژگی یا صفتی به کار برده خواهد شد که شدیداً بدنام

گافمن  .صفت ذاتی، بلکه در روابط اجتماعی ریشه داردزنی نه یک توجه کرد که قدرت داغ

خورده انسان کاملی نیست و بر اساس همین تصور انواع کنیم فرد داغگوید ما تصور میمی

فکری، کنیم و به شکلی کارآمد، شاید هم از روی بیهای مختلف را علیه وی اعمال میتبعیض

سازیم؛ گ مییک نظریۀ داغ نن دهیم و به نوعیاش را کاهش میهای زیستیفرصت

کند و دلیلی برای خطرناک تلقی کردنش در اختیار بودن وی را تبیین میای که پستایدئولوژی

ها شکل گرفته، مانند گاهی اوقات هم خصومتی را که بر اساس دیگر تفاوت .ما بگذارد

کلمات  ی روزمرهما در گفتگوها .دهیمهای مربوط به طبقۀ اجتماعی، معقول جلوه میتفاوت

ای از قبیل چالق، حرامزاده و کودن را در قالب استعاره و زبان تمثیل به کار زنندهخاص داغ

ما عادت داریم دامنۀ  .بریم، نوعاً بدون اینکه راجع به معنای اصلی و اولیۀ آنها بیندیشیممی

 .ای از نقایص را بر اساس یک نقص اولیه به فرد نسبت دهیمگسترده

اند که هاییگوید، مطرودین، افراد یا گروه( در مورد مطرودین می1111) 1د هان آرجان

محرومیت  .اندجدا مانده و محروم شده کامالً و یا تا حدی از مشارکت کامل در جامعه

این مفهوم دو  .اجتماعی به عنوان نقطۀ مقابل ادغام و یکپارچگی اجتماعی تعریف شده است

مفهومی چندبعدی است: افراد ممکن است از برای مثال معیشت،  اول اینکه .ویژگی دارد

اشتغال، درآمد، دارایی، مسکن، حداقل مصرف، آموزش و پرورش، رفاه، حقوق شهروندی، 

های شخصی یا احترام محروم شوند، اما این مفهوم بر چند بعدی بودن محرومیت، بر قرارداد

تمرکز شوند، ر همان زمان، محروم میهای مختلف، داین حقیقت که مردم اغلب از چیز

دوم  .این امر به محرومیت )طرد( در حوزۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اشاره دارد .کندمی

 .شوند، تمرکز دارداینکه، محرومیت اجتماعی بر روابط و فرایندهایی که باعث محرومیت می

 .در همان زمان، محروم شوندهای مختلف، اغلب وسیلۀ بسیاری از گروهتوانند به افراد می

 

 تحقیقپیشینۀ 

تا  .مطالعات داخلی: در ایران مطالعات منسجمی در حوزۀ طرد اجتماعی معلوالن وجود ندارد

ها بررسی کردیم، کتاب و تحقیق مدون و رسانی و کتابخانههای اطالعآنجایی که در پایگاه

                                                           
1. de Haan 
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منابع موجود حول محور معلوالن بیشتر در حیطۀ  .در این حوزه نیافتیم ایشدهمکتوب ثبت

اندک  .بخشی، ورزشی، مهندسی پزشکی، معماری، حقوقی، آموزشی و تربیتی استتوان

( که به 1330مطالعات اجتماعی در حوزۀ معلولیت مثل مطالعۀ شریفیان ثانی و همکاران )

اند، به طور ی پرداختهحرکت –بررسی نیازها و مشکالت دختران و زنان دارای معلولیت جسمی

همچنین حسینی و صفری نیز طی  .های معلوالن در هر زمینه توجه شده استکلی به اولویت

های زندگی به طرد اجتماعی منجر تحقیقی نشان دادند که معلولیت در شرایط فقدان فرصت

ناتوانی کند که پردازد و اشاره می( نیز به بررسی تبعیض در مدارس می1331جبلی ) .شودمی

( نیز در 1315حمید عبادالهی و همکاران ) .شودامری است که از سوی جامعه برساخته می

ها و ها، ترحم، رسانههایی مثل، برچسبزننده بر معلولیت، به مؤلفهبررسی عوامل اجتماعی داغ

های ( طی تحقیقی تحت عنوان شناسایی مؤلفه1334غفاری و همکاران ) .معابر اشاره کردند

حرومیت اجتماعی، ابعاد مفهومی، نظری و تجربی محرومیت اجتماعی را بررسی و آزمون م

( در بررسی وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی به فرایندی بودن 1333صادقی ) .کردند

 .طرد اجتماعی اشاره دارد

مطالعات خارجی: مطالعات خارجی به مراتب بیشتر از مطالعات داخلی به مقولۀ طرد 

ای نشان ( در مطالعه1140از جمله، باومن ) .انداجتماعی معلوالن و عوامل مؤثر بر آن پرداخته

های های رفتاری شایع در معلوالن مانند رفتار ناپخته، انزوای اجتماعی، پاسخداد که ناسازگاری

 ای و ترس از آینده، نتیجه نقص عضو و محرومیت وهای اجتماعی و حرفهمنفی، به موقعیت

ای نشان ( در مطالعه1161این در حالی است که مک دانیل ) .بیکاری در دوران معلولیت است

تواند بیمار را به انجام اقداماتی در مورد وضعیت داد که مواظبت شدید و سخت از معلول می

خویش، تشویق کند و ممکن است وابستگی و فقدان انگیزش برای کار و زندگی را در او از 

( بر ماهیت چند وجهی فقر تأکید کرده و به تعریف 2551اسکالی ) .(1161دانیل، بین ببرد )

محقق در کار خود در پی شناسایی موانع فقر یا طرد  .پردازدفقر به مثابۀ طرد اجتماعی می

( 2551اسلند و فلوتن ) .اجتماعی زنان یعنی موانع اجتماعی، اقتصادی و حقوقی برآمده است

دانند و آن را برای تحلیل رابطۀ قومیت و تماعی را چندبعدی میای طرد اجدر مطالعه

بدین منظور طرد اجتماعی را  .کنندشود عملیاتی میمتغیرهایی که مربوط به شرایط زندگی می

طرد از مشارکت در جامعۀ مدنی  .3طرد از بازار کار؛  .2طرد از حقوق شهروندی رسمی؛  .1به 

( به بررسی 2550اسکولین و هیلیارد ) .کنندبندی میتقسیمهای اجتماعی طرد از عرصه .4و 
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شاخص طرد از خدمات، بازار کار، مشارکت مدنی، حمایت  0ابعاد طرد اجتماعی بر اساس 

نتایج با توجه به سن، جنس، نوع خانوار و درآمد  .پردازنداجتماعی و روابط اجتماعی می

 .اندتحلیل شده

 

 فرضیات تحقیق

د بین نگرش منفی جامعه نسبت به معلوالن و میزان طرد آنان از اجتماع رابطه رسبه نظر می .1

 .وجود دارد

گروهی( دوستان و خویشاوندان از معلوالن با های )درونرسد بین میزان حمایتبه نظر می .2

 .میزان طرد آنها از اجتماع رابطه وجود دارد

رسد بین احساس محرومیت اجتماعی معلوالن و میزان طرد معلوالن از اجتماع به نظر می .3

 .رابطه وجود دارد

 .رسد بین عدم اعتماد اجتماعی و میزان طرد معلوالن از اجتماع رابطه وجود داردبه نظر می .4

ابطه وجود رسد بین تناسب امکانات فیزیکی و میزان طرد معلوالن از اجتماع ربه نظر می .0

 .دارد

های نهادی و میزان طرد معلوالن از اجتماع رابطه وجود رسد بین میزان حمایتبه نظر می .6

 .دارد

 

 روش تحقیق

های کمی و های عمیق و نیز ترکیبی از روشدر انجام این تحقیق از تکنیک پیمایش و مصاحبه

 در مجموع روششناسی .ستکیفی متناسب با مراحل، اهداف و سؤاالت تحقیق استفاده شده ا

آوری در بخش کمی این تحقیق، تکنیک جمع .های کمی و کیفی استتحقیق، تلفیق روش

آزمون شد )محققان جلسات و گفتگوهایی ابتدا پرسشنامه تحقیق پیش .ها، پرسشنامه استداده

پیرامون پرسشنامه در جامعۀ معلوالن صورت دادند( و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

های آوری دادهپس از اصالحات الزم، پرسشنامۀ نهایی برای جمع .ها بررسی شدپایایی پرسش

شده از طریق آوریهای جمعسپس برای داده .گرفتتحقیق در اختیار پرسشگران قرار 

شده آوریهای جمعپرسشنامۀ نهایی نیز مجدداً با استفاده از سنجۀ آلفای کرونباخ، پایایی داده
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جامعۀ آماری در این  .های عمیق استفاده شده استدر بخش کیفی نیز از مصاحبه .محاسبه شد

سال در تهران استر استان تهران دارای  10-64تحقیق، شامل کلیۀ معلوالن جسمی حرکتی 

نفر بود که با استفاده از قواعد آماری جهت تعیین  3355حجم جامعۀ آماری  .پرونده بودند

پس از تعیین  .نفر به عنوان حجم نمونۀ آماری تعیین شدند 361حجم نمونه )فرمول کوکران( 

عات مورد نیاز از طریق پرسشنامه برفی اطالگیری گلولهحجم نمونه با استفاده از شیوۀ نمونه

گیری گلوله برفی، نخست چند نفر را که دارای در شیوۀ نمونه .آوری شدساخته جمعمحقق

شود اگر افراد دیگری ها تقاضا میمشخصات مورد نظرند شناسایی کرده و بعد از مصاحبه با آن

و خود منبعی برای بدین طریق هر پاسخگ .شناسند، معرفی کنندرا با همان مشخصات می

 .(1330شود )بیکر، اسامی پاسخگویان دیگر شده، رفته رفته بر تعداد پاسخگویان افزوده می

 

 تعریف متغیرهای تحقیق

نگرش عبارت است از روشی نسبتاً ثابت در فکر، احساس و : نگرش جامعه نسبت به معلوالن

ای در تر، هرگونه حادثهقدری وسیع های اجتماعی وها و موضوعرفتار نسبت به افراد، گروه

نگرش منفی جامعه با  .(1330به نقل از آذربایجانی و همکاران،  1164محیط فرد )کمبرت، 

های، ناتوان پنداشتن معلوالن، عدم پذیرش افکار و عقاید معلوالن، غیر مولد پنداشتن مؤلفه

 ...رمایان نسبت به معلوالن و بر، نگرش کارفمعلوالن، معلوالن به عنوان عوامل مضر و هزینه

برای سنجش نگرش جامعه نسبت به معلوالن از مقیاس لیکرت استفاده  .شودعملیاتی می

 .شودمی

: گروهی )دریافت حمایت از سوی دوستان و خویشاوندان(های حمایتی درونشبکه

گیرد، ارزشمند میشود، مورد احترام قرار اعتقاد شخصی که در نتیجۀ آن، فرد دوست داشته می

حمایت اجتماعی به  .شودشود و به یک شبکۀ اجتماعی و تعهدات متقابل وصل میمی

ها شامل این کنش .شودهای خویشاوندان، دوستان و دیگر افراد به فرد اطالق میکمک

های عاطفی، ابزاری و اطالعاتی است؛ بنابراین برای عملیاتی کردن این متغیر، سه نوع کمک

(؛ ...حمایت عاطفی )همدلی، دوست داشتن، ارزش قائل شدن، توجه کردن و  .1یعنی حمایت 

حمایت  .3های مستقیم( و های پولی و مالی، وقت گذاشتن و کمکحمایت ابزاری )کمک .2

اطالعاتی )دریافت هرگونه اطالعات، مشورت، پیشنهاد و راهنمایی( سنجش شدند )صادقی، 

 .نیز از مقیاس لیکرت استفاده شده استبرای سنجش این متغیر  .(1315



  333  ...معلوالن اجتماعی طرد بر مؤثر عوامل بررسیمحسنی تبریزی و زرین کفشیان/ 

 

در این تحقیق منظور از حمایت نهادی، : حمایت نهادی )نهادهای متولی امر( 

سازی ربط برای برابرهای ذیهای است که توسط سازمان بهزیستی و سایر سازمانحمایت

ین اشتغال، برای عملیاتی کردن این متغیر، به سنجش خدماتی مثل تأم .شودها اعمال میفرصت

شود و فرد ها و هر آنچه برای بهبود وضعیت زندگی معلوالن اعمال میسازیمسکن، مناسب

 .سازد که با جامعه ادغام شود و با سایرین به رقابت بپردازد، پرداخته استمعلول را قادر می

 .شوداین متغیر از طریق مقیاس لیکرت عملیاتی می

محیط بدون : ها(سازی فرصتمانع برای برابر تناسب امکانات اجتماعی )محیط بدون

مانع عبارت است از فضایی که برای حرکت آزاد و سالم، انجام عملکرد و دسترسی به همه 

توانند ای از خدمات که میچیز، صرف نظر از سن و جنس، یا شرایط متفاوت فضا یا مجموعه

فتن مقام، شأن و کرامت انسانی و گونه موانعی با در نظر گردر دسترس همه باشند و بدون هیچ

برای عملیاتی کردن این متغیر امکانات حمل و نقل  .در حد امکان، به افراد اجازه استقالل دهد

شوند، سنجش هایی که باعث عدم امکان تردد معلوالن میشهری، دسترسی به اماکن و مؤلفه

 .اندشده

حسن ظن به دیگران در روابط توان داشتن اعتماد اجتماعی را می: اعتماد اجتماعی

(، فرد یا گروه، Trusterشونده )( و اعتمادTrusteeکننده )اجتماعی که دارای دو طرف اعتماد

 .کنندۀ روابط اجتماعی بوده و امکان سود یا زیان را در خود نهفته دارداست دانست؛ که تسهیل

سازی که افراد را به انطباق با محیط پیچیدۀ اجتماعی و اعتماد عبارت است از نوعی طرح آسان

برای عملیاتی کردن این متغیر،  .(1334سازد )زتومکا، استفاده از امکانات روزافزون آن قادر می

 ارزیابی ...هایی مثل قبولی ضمانت مالی معلول، احساس مسئولیت نسبت به معلول و مؤلفه

 .شده است

 4الیۀ و به عبارتی  4محرومیت اجتماعی دارای  مفهوم: احساس محرومیت اجتماعی

عامل است: رضایت از کیفیت زندگی؛ احساس شهروندی؛ بیگانگی اجتماعی و تماس و تعامل 

هایی مثل، بررسی برای عملیاتی کردن این متغیر، مؤلفه .(1332الدین، اجتماعی )غفاری و تاج

-بررسی شده ...حاصلی زندگی معلوالن و ی بین معلول و غیر معلول، احساس بیتفاوت زندگ

 .اند
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 هااعتبار و پایایی سنجه
 

 های مورد بررسیمقدار ضریب آلفای کرونباخ در شاخص .4جدول 
 مقدار آلفای کرونباخ تعداد گویه شاخص

 5.133 16 نگرش جامعه نسبت به معلوالن

 5.134 6 )خویشاوندان(گروهی حمایت درون

 5.311 6 گروهی )دوستان(حمایت درون

 5.114 1 مشارکت اجتماعی

 5.332 12 تناسب امکانات فیزیکی

 5.330 4 حمایت نهادی

 5.102 1 ارتباط اجتماعی

 5.153 15 شرمساری اجتماعی

 5.336 4 احساس محرومیت اجتماعی

 5.352 0 اعتماد اجتماعی

 

برای  .بودن پایایی متغیرهاستمقدار آلفای کرونباخ نشان از باال 1با توجه به جدول 

 .ها نیز از تحلیل عاملی استفاده شدآزمون اعتبار شاخص
 

 هادر بررسی اعتبار شاخص KMOنتایج آزمون  .2جدول 
 متغیر آزمون اعتبار سنجی )تحلیل عاملی(
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( KMOاُکلین ) -مایر -قیصر معیار

 1گیریبرای کفایت نمونه
121. 111. 306. 306. 363. 304. 135. 115. 356. 340. 

 2آزمون بارتلت

 641 331 2315 3142 2253 3253 3253 1203 1310 3663 3کای اسکویر

 15 6 40 36 24 33 150 10 10 125 درجۀ آزادی

 .555 .555 .555 .555 .555 .555 .555 .555 .555 .555 معناداری

 

  

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test of Sphericity 

3. Approx. Chi-Square 
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 های فردی و جمعیتی پاسخگویانویژگی

نفر زن هستند که  105نفر مرد و  211است که از این تعداد، نفر  361حجم نمونه متشکل از 

قرار دارند یعنی بیشتر آنها جوانند و سطح تحصیالت  33-45دهندگان بین سنین بیشتر پاسخ

سوادی جامعۀ هدف سوادی و کمنفر از آنها زیر دیپلم بوده که نشان از بی 253درصد یعنی  00

نفر  123درصد یعنی  34پاسخگویان بیکار و حدود نفر از  135درصد یعنی  43حدود  .است

های کاذب و غیر رسمی نکته این که افراد شاغل در نمونه، همگی به فعالیت .انداز آنها شاغل

نفر  133درصد یعنی  05حدود  .مشغول بودند ...مثل کارگری، سیگارفروشی، مسافرکشی و 

درصد از آنان  43ازدواج دارد؛ حدود مجردند که این خود نشان از مشکالت معلوالن در امر 

 .تحصیالت والدین آنها بسیار پایین و میزان درآمد آنها نیز کم است .متأهل بودند

 

 آزمون فرضیات

در ادامۀ توصیف متغیرها به بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای مرتبط با طرد 

ها را رسی و نتایج تحلیلی پرسشنامهدر این بخش قصد داریم فرضیات تحقیق را بر .پردازیممی

 .به صورت کمی و کیفی بیان کنیم

 رابطۀ نگرش منفی جامعه نسبت به معلوالن و طرد آنان از اجتماع

به منظور بررسی و آزمون این فرضیه، با در نظر گرفتن متغیر مستقل )نگرش منفی جامعه 

ضریب همبستگی پیرسون استفاده  نسبت به معلوالن( و متغیر وابسته )طرد اجتماعی( از آزمون

)صفر(  5.555شود، مقدار معناداری برابر با مالحظه می 3طور که در جدول  همان .شده است

دهد به این معنا که نگرش منفی جامعه بر طرد معلوالن از را نشان می است که وجود رابطه

نگرش منفی و  بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، .اجتماع تأثیر دارد

نامطلوب جامعه نسبت به معلوالن به میزان بیشتری بر ارتباط و روابط اجتماعی آنان تأثیر 

بعد از آن بر مشارکت اجتماعی  .شودگذاشته و شدت رابطۀ این دو متغیر، قوی گزارش می

زارش گذارد؛ و شدت رابطۀ بین این دو متغیر نیز قوی گهای اجتماعی تأثیر میآنان در فعالیت

شود به این معنا که در کل، نگرش منفی جامعه نسبت به معلوالن از منظر خود معلوالن با می

توان نتیجه گرفت که در مجموع می .ارتباط اجتماعی و مشارکت آنان ارتباط بیشتری دارد
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نگرش نامطلوب و منفی جامعه نسبت به معلوالن عاملی مهم در طرد اجتماعی معلوالن جسمی 

 .رودبه شمار می و حرکتی
 

 آزمون همبستگی رابطۀ نگرش منفی جامعه نسبت به معلول و ابعاد طرد اجتماعی .9جدول 

 نگرش ابعاد طرد

 شرمساری

 370**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 365 تعداد

 مشارکت اجتماعی

 -.576** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 364 تعداد

 اجتماعیارتباط 

 -.585** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 365 تعداد

 سطح

 تحصیالت

 -.235** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 366 تعداد

 

 گروهی و طرد معلوالن از اجتماعهای درونمیزان دریافت حمایت رابطۀ

مستقل )میزان دریافت به منظور بررسی و آزمون این فرضیه، با در نظر گرفتن متغیر 

گروهی( و متغیر وابسته )طرد اجتماعی معلوالن( از آزمون ضریب همبستگی های درونحمایت

دهد، متغیر میزان دریافت حمایت از طور که جدول نشان می همان .پیرسون استفاده شده است

 5.555بر با ها برامقدار معناداری .سوی دوستان بر طرد معلوالن از اجتماع تأثیرگذار است

دهد رابطۀ متغیر مستقل )دریافت را نشان می )صفر( است و این مقدار وجود رابطه

گروهی( و وابسته )طرد اجتماعی معلوالن( به میزان بیشتری بر ارتباط و های درونحمایت

بعد از آن  .شودروابط اجتماعی معلوالن تأثیر دارد و شدت رابطۀ این دو متغیر قوی گزارش می

گذارد و شدت رابطۀ بین میزان های اجتماعی تأثیر میمشارکت اجتماعی معلوالن در فعالیت بر

های اجتماعی را نیز دریافت حمایت از سوی دوستان و میزان مشارکت معلوالن در فعالیت

های دوستان با ارتباط اجتماعی و به این معنا که در کل، حمایت .شودقوی گزارش می

 .تباط بیشتری داردمشارکت معلوالن ار
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 گروهی و ابعاد طردآزمون همبستگی رابطۀ حمایت درون .1جدول 

 حمایت دوستان ابعاد طرد

 شرمساری اجتماعی

 -.340** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 مشارکت اجتماعی

 635**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 367 تعداد

 اجتماعیارتباط 

 664**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 سطح تحصیالت

 282**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 

 میزان احساس محرومیت اجتماعی معلوالن و طرد آنها از اجتماع رابطۀ

مستقل و متغیر وابسته )طرد به منظور بررسی و آزمون این فرضیه، با در نظر گرفتن متغیر 

دو متغیر تقاطع  0در جدول  .اجتماعی( از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

 5.555شود، مقدار معناداری برابر با مالحظه می 0طور که در جدول  همان .داده شده است

از ضریب  بر اساس نتایج حاصل .دهدرا نشان می )صفر( است و این مقدار وجود رابطه

همبستگی پیرسون، پیداست که احساس محرومیت اجتماعی به میزان بیشتری برروابط 

های اجتماعی، نسبت با شرمساری اجتماعی، تأثیر گذاشته اجتماعی و مشارکت آنان در فعالیت

شود؛ به این معنا که در کل، میزان و شدت رابطۀ بین این دو متغیر نیز قوی گزارش می

 .اجتماعی با ارتباط اجتماعی و مشارکت آنان ارتباط بیشتری دارد احساس محرومیت
 

 آزمون همبستگی رابطۀ احساس محرومیت اجتماعی معلوالن و ابعاد طرد اجتماعی .5جدول 
 عدالتیمحرومیت و بی ابعاد طرد

 شرمساری اجتماعی

 518**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 اجتماعیمشارکت 

 -.613** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 367 تعداد

 ارتباط اجتماعی

 -.615** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 سطح تحصیالت

 -.304** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 369 تعداد
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 اجتماعاعتماد اجتماعی به معلوالن و طرد آنها از  رابطۀ

به منظور بررسی و آزمون این فرضیه، با در نظر گرفتن متغیر مستقل )اعتماد اجتماعی( و متغیر 

طور که همان  .وابسته )طرد اجتماعی( از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

)صفر( است و این مقدار  5.555شود مقدار معناداری مساوی مالحظه می 6در جدول 

بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، اعتماد  .است دهندۀ وجود رابطهنشان

اجتماعی به میزان بیشتری بر روابط اجتماعی و بعد از آن بر مشارکت اجتماعی آنان در 

به این معنا که در کل، اعتماد  .های اجتماعی در نسبت با شرمساری اجتماعی تأثیر داردفعالیت

 .رتباط اجتماعی و مشارکت معلوالن ارتباط بیشتری دارداجتماعی با ا
 

 آزمون همبستگی رابطۀ عدم اعتماد اجتماعی به معلوالن و ابعاد طرد اجتماعی .6جدول 
 اعتماد اجتماعی ابعاد طرد اجتماعی

 شرمساری اجتماعی

 469**- ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 367 تعداد

 مشارکت اجتماعی

 635**. همبستگی پیرسونضریب 

 000. معناداری

 366 تعداد

 ارتباط اجتماعی

 706**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 367 تعداد

 سطح تحصیالت

 -.259** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 

 تناسب امکانات فیزیکی و طرد معلوالن از اجتماع رابطۀ

بررسی و آزمون این فرضیه، با در نظر گرفتن متغیر مستقل )تناسب امکانات فیزیکی( به منظور 

 همان .و متغیر وابسته )طرد اجتماعی( از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

 5.555شود مقدار معناداری ضریب همبستگی پیرسون برابر با مالحظه می 3طور که در جدول 

نتایج حاصل از ضریب همبستگی  .است دهندۀ وجود رابطهدار نشان)صفر( است و این مق

دهد تناسب امکانات فیزیکی به میزان بیشتری بر روابط اجتماعی و بعد از آن پیرسون نشان می

های اجتماعی در نسبت با شرمساری اجتماعی تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی آنان در فعالیت
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سب امکانات فیزیکی با ارتباط اجتماعی و مشارکت معلوالن به این معنا که در کل، تنا .است

 .ارتباط بیشتری دارد
 

 آزمون همبستگی رابطۀ تناسب امکانات فیزیکی و ابعاد طرد .3جدول 

 تناسب امکانات فیزیکی ابعاد طرد

 سطح تحصیالت

 314**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 مشارکت اجتماعی

 494**. همبستگی پیرسونضریب 

 000. معناداری

 366 تعداد

 شرمساری اجتماعی

 -.210** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 367 تعداد

 ارتباط اجتماعی

 596**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 367 تعداد

 

 های نهادی و طرد معلوالن از اجتماعحمایت رابطۀ

بررسی و آزمون این فرضیه، با در نظر گرفتن متغیر مستقل )حمایت نهادی( و به منظور 

همان  .متغیر وابسته )طرد اجتماعی( از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

)صفر( است و این  5.555ها برابر با شود مقدار معناداریمالحظه می 3طور که در جدول 

بر اساس نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون،  .است دهندۀ وجود رابطهمقدار نشان

حمایت نهادی به میزان بیشتری برروابط اجتماعی و بعد از آن بر مشارکت اجتماعی آنان در 

به این معنا که حمایت  .های اجتماعی در نسبت با شرمساری اجتماعی تأثیرگذار استفعالیت

توان گفت عدم در کل می .رتباط بیشتری داردنهادی با ارتباط اجتماعی و مشارکت معلوالن ا

 .شودحمایت نهادی عاملی مهم در طرد اجتماعی معلوالن جسمی و حرکتی محسوب می
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 ابعاد طرد. آزمون همبستگی رابطۀ حمایت نهادی و ابعاد طرد 8جدول 

 حمایت نهادی  

 سطح تحصیالت

 190**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 369 تعداد

 مشارکت اجتماعی

 423**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 367 تعداد

 شرمساری اجتماعی

 -.252** ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 ارتباط اجتماعی

 539**. ضریب همبستگی پیرسون

 000. معناداری

 368 تعداد

 

 ارتباط اجتماعی معلوالنتحلیل چندمتغیرۀ عوامل مؤثر بر 

نتایج آزمون مدل  .نشان از ضرایب اثرگذاری متغیرها بر متغیر ارتباط اجتماعی دارد 1جدول 

 .در سطح باالیی است Rمعنادار است و مقدار  Fآزمون  .نشان از برازش باالی مدل است

متغیرهای واردشده به مدل، همبستگی کلی باالیی با متغیر ارتباط اجتماعی معلوالن دارند 

 31نکتۀ دیگر اینکه با ورود همۀ متغیرها در کنار هم در حدود  .است( 346/5برابر با  R)مقدار 

است( و این  5.310برابر با  R Squareدرصد تغییرات متغیر ارتباط معلوالن تبیین شده است )

شده خوب بوده و توان این را وضوع نیز نشان از جامعیت مدل دارد و اینکه متغیرهای انتخابم

 .اند که بیشتر واریانس ارتباط اجتماعی معلول را تبیین کنندداشته

در بین متغیرهای واردشده به مدل، فقط متغیرهای حمایت دوستان، حمایت خویشان، 

دست اعتماد اجتماعی اثر معناداری را در مدل بهتناسب امکانات فیزیکی، حمایت نهادی و 

حمایت  .بیشترین اثر مربوط به حمایت خویشاوندان و سپس اعتماد اجتماعی است .اندآورده

در نتایج  .های بعدی قرار دارنددوستان، تناسب امکانات فیزیکی، حمایت نهادی نیز در مرتبه

بر ارتباط اجتماعی معلوالن در کنار سایر  رگرسیون نه تنها اهمیت این متغیرها در اثرگذاری

 .شود، بلکه عدم معناداری سایر متغیرها نیز معانی مهمی در تحلیل داردمتغیرها مشخص می

شود سن و درآمد خانوادۀ معلوالن اثر معناداری طور که در نتایج رگرسیون مشاهده می همان

گرسیون این است که دو متغیر نگرش نکتۀ قابل توجه در مدل ر .انددست نیاوردهدر مدل به

اند اثر معناداری را بر ارتباط اجتماعی منفی به معلول و احساس محرومیت اجتماعی نتوانسته
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هردوی این متغیرها در تحلیل دومتغیره اثر معنادار و قابل توجهی را بر متغیر  .داشته باشند

این موضوع نیز نشان از  .ز دست دادندارتباط داشتند، ولی با کنترل سایر متغیرها اثر خود را ا

 .این است که این دو متغیر نیز به خودی خود اثر معناداری بر ارتباط اجتماعی معلوالن ندارند

در  .توانند ضرورت استفاده از رگرسیون در این بررسی را نشان بدهندهمۀ این نکات می

اده از رگرسیون به کنترل آن بودن رابطه باالست که با استفروابط دو متغیره امکان کاذب

 .دست آمدپرداخته شد و اهمیت واقعی متغیرها به
 

 ضرایب رگرسیونی اثر متغیرهای مختلف بر ارتباط اجتماعی معلوالن .3جدول 
 معناداری Tآزمون  (Betaضریب رگرسیون استانداردشده ) متغیر

 418. 811.- 025.- سن

 5.533 1.3 5.506 درآمد خانواده

 925. 094.- 004.- جامعهنگرش 

 000. 7.123 332. حمایت خویشاوندان

 001. 4.570 187. حمایت دوستان

 5.550 2.33 5.133 تناسب امکانات فیزیکی

 5.514 2.34 5.152 حمایت نهادی

 489. 693.- 030.- احساس محرومیت اجتماعی

 000. -4.53 -5.242 اعتماد اجتماعی

 های برازشآزمون

 F 89آزمون  

 0.000 معناداری

 0.846 (Rهمبستگی )

 0.715 (R Squareضریب تعیین )

 

 تحلیل چندمتغیرۀ عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی معلوالن

در اینجا نیز  .نشان از ضرایب اثرگذاری متغیرها بر متغیر مشارکت اجتماعی دارد 15جدول 

در سطح  Rمعنادار و مقدار  Fآزمون  .دهندۀ برازش باالی مدل استنتایج آزمون مدل نشان

متغیرهای واردشده به مدل همبستگی کلی باالیی را با متغیر مشارکت اجتماعی  .باالیی است

نکتۀ دیگر اینکه با ورود همۀ متغیرها در کنار  .است( 5.331برابر با  Rمعلوالن دارند )مقدار 

برابر با  R Squareن شده است )درصد تغییرات متغیر مشارکت معلوالن تبیی 61هم در حدود 

است( و این موضوع نیز نشان از جامعیت مدل دارد و اینکه متغیرهای مستقل به خوبی  5.653

 .اند بخش قابل توجهی از واریانس این متغیر را تبیین کننداند و لذا توانستهانتخاب شده

استفاده از  نتایج ضرایب رگرسیون برای هر یک از متغیرهای مستقل نیز بر ضرورت

درآمد خانواده، سن افراد، نگرش منفی جامعه نسبت به معلول،  .تحلیل چندمتغیره تأکید دارد
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اند اثر معناداری بر مشارکت اجتماعی تناسب امکانات فیزیکی و حمایت نهادی نیز نتوانسته

حمایت  دهد چهار متغیر حمایت دوستان،طور که نتایج نشان می همان .دست آورندمعلوالن به

کنندۀ اصلی مشارکت خویشاوندان، احساس محرومیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی تعیین

حمایت دوستان و خویشاوندان بیشترین اثر را در این زمینه دارند و  .انداجتماعی معلوالن

 .ها بیشتر باشند، معلوالن، مشارکت اجتماعی بیشتری خواهند داشتهرچه این حمایت

 .حرومیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی نیز در مراتب بعدی قرار دارندمتغیرهای احساس م
 

 ضرایب رگرسیونی اثر متغیرهای مختلف بر مشارکت اجتماعی معلوالن .41جدول 
 معناداری Tآزمون  (Betaضریب رگرسیون استانداردشده ) متغیر

 881. 150. 005. سن

 5.33 5.60 5.532 درآمد خانواده

 015. 2.437- 122.- نگرش جامعه

 000. 4.545 229. حمایت خویشاوندان

 000. 5.091 239. حمایت دوستان

 681. 411. 020. تناسب امکانات فیزیکی

 5.33 5.60 -5.532 حمایت نهادی

 005. 2.845- 185.- احساس محرومیت اجتماعی

 016. 2.415- 140.- اعتماد اجتماعی

 های برازشآزمون

 F 60آزمون  

 0.000 معناداری

 0.779 (Rهمبستگی )

 0.607 (R Squareضریب تعیین )

 

 تحلیل چندمتغیرۀ عوامل مؤثر بر شرمساری اجتماعی معلوالن

همانند دو متغیر قبلی  .از ضرایب اثرگذاری متغیرها بر متغیر شرمساری حکایت دارد 11جدول 

در سطح  Rمعنادار است و مقدار  Fآزمون  .در اینجا نیز برازش مدل در سطح باالیی قرار دارد

 05با ورود همۀ متغیرها در کنار هم، در حدود  .است( 5.613برابر با  Rباالیی است )مقدار 

این موضوع  .است( 5.41برابر با  R Squareدرصد تغییرات متغیر شرمساری تبیین شده است )

ی را بر دو بُعد ارتباط و مشارکت نشان از این است که متغیرهای مورد بررسی اثرگذاری بیشتر

نتایج ضرایب رگرسیونی مرتبط با اثر متغیرها  .دارند و اثر آنها تقریباً بر شرمساری کمتر است

در اینجا سن، درآمد، نگرش منفی  .بر متغیر شرمساری نیز تفاوت زیادی با دو مدل قبلی دارد

هر چه  .قبلی اثر معناداری دارندعدالتی بر خالف دو مدل جامعه به معلول و محرومیت و بی

درآمد باالتر با شرمساری کمتر همراه  .شوداز شرمساری افراد کاسته می رود،سن باالتر می
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هرچه حمایت  .دست آورده استدر این مدل نیز حمایت خویشاوندان اثر باالیی را به .است

نیز نتیجۀ مشابهی را به حمایت دوستان  .خویشاوندان باالتر باشد، شرمساری افراد کمتر است

عدالتی اجتماعی نیز اثر قابل توجهی بر شرمساری افراد دارد؛ محرومیت و بی .همراه دارد

نگرش  .شودهرچه افراد در محرومیت بیشتری قرار داشته باشند، شرمساری آنها نیز بیشتر می

اهمیت محرومیت و در کل نتیجه از  .تر در جامعه با شرمساری بیشتر معلوالن همراه استمنفی

عدالتی، حمایت خویشاوندان و سن، در کنار سایر متغیرها، حکایت دارد و متغیرهای نگرش بی

 .منفی جامعه، حمایت دوستان و درآمد خانواده نیز در مراتب بعدی قرار دارند
 

 ضرایب رگرسیونی اثر متغیرهای مختلف بر شرمساری معلوالن .44جدول 
 معناداری Tآزمون  (Betaاستانداردشده )ضریب رگرسیون  متغیر

 000. 5.889- 254.- سن

 002. 2.304 -131. درآمد خانواده

 012. 2.304 143. نگرش جامعه

 000. 5.085- 295.- حمایت خویشاوندان

 012. 2.309 -135. حمایت دوستان

 087. 2.705 101. تناسب امکانات فیزیکی

 148. 1.470 108. حمایت نهادی

 000. 5.218 305. احساس محرومیت اجتماعی

 142. 1.470 108. اعتماد اجتماعی

 های برازشآزمون
 F 34آزمون  

 0.000 معناداری

 0.697 (Rهمبستگی )

 0.482 (R Squareضریب تعیین )

 

 تحلیل چند متغیرۀ عوامل مؤثر بر تحصیالت معلوالن

در  .شده بودمتغیری چندوجهی کدبندی  گونه که گفته شد متغیر تحصیالت به صورت همان

اینجا ما برای سهولت کار و همچنین فهم بیشتر اثرگذاری متغیرها بر این متغیر، آن را به 

(، لذا برای بررسی 1و باالی دیپلم =  5ایم )زیر دیپلم = صورت متغیر دووجهی کدبندی کرده

مدل اثرگذاری  .دووجهی استفاده شداثر متغیرهای مختلف بر این متغیر از رگرسیون لجستیک 

 .ضرایب از برازش قابل قبول مدل حکایت دارد .آمده است 12متغیرها بر این متغیر در جدول 

سنجد، معنادار نیست و آزمون که تفاوت مدل را با مدل نظری می 1آزمون هوسمر و لمشو

                                                           
1. Hosmer and Lemeshow Test 
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مدل صفر تفاوت معناداری  شده، بانیز در سطح معناداری قرار دارد و لذا مدل برآورد 1آمنیبوس

ضریب تعیین  .اند اثر معناداری در مدل داشته باشندلذا متغیرها در کنار هم توانسته .داشته است

نتایج  .دهداست که همبستگی قابل قبول متغیرها با متغیر تحصیالت را نشان می 5.263مدل 

تنها دو متغیر اعتماد ضرایب مرتبط با اثرگذاری هر یک از متغیرها نشان از این است که 

 .اند بر تحصیالت معلوالن اثر معناداری داشته باشنداجتماعی و تناسب امکانات فیزیکی توانسته

گذاری شده بود لذا اثر آن منفی است )در از آنجایی که متغیر اعتماد به صورت برعکس نمره

لذا هر چه  .یشتر بود(اعتمادی بواقع نمرۀ باالتر در این شاخص نشان از اعتماد کمتر یا بی

مقدار آماره  .اعتماد اجتماعی باالتر باشد احتمال این که افراد باالتر از دیپلم باشند بیشتر است

شود، به اعتمادی افزوده می( نشان از این است که هر چه به مقدار بیExp(B)ها )نسبت بخت

در  .(= 364/5Exp(B)شود )یدرصد به احتمال اینکه افراد زیر دیپلم باشند بیشتر م 25مقدار 

است و نشان  532/1( برابر با Exp(B)ها )مورد تناسب امکانات فیزیکی نیز مقدار نسبت بخت

از آن است که هر چه تناسب امکانات فیزیکی باالتر باشد، به احتمال اینکه افراد باالتر از دیپلم 

 .شودباشند افزوده می
 

 .(4و باالی دیپلم=  1دیپلم= ی مختلف بر تحصیالت معلوالن )زیرضرایب رگرسیونی اثر متغیرها .42جدول  
 Exp(B) هانسبت بخت معناداری درجۀ آزادی 2آمارۀ والد اشتباه استاندارد (Bضریب رگرسیونی غیر استاندارد ) 

 960. 11 . 1 10.966 012. 041.- سن

 1.00 586. 1 296. 052. 008. درآمد خانواده

 1.003 830. 1 046. 016. 003. نگرش جامعه

 1.041 127. 1 2.329 027. 041. حمایت خویشاوندان

 1.021 566. 1 330. 036. 021. حمایت دوستان

 1.029 586. 1 296. 052. 028. احساس محرومیت اجتماعی

 864. 003. 1 8.644 050. 147.- اعتماد اجتماعی

 1.082 005. 1 7.738 028. 079. تناسب امکانات فیزیکی

 903. 116. 1 2.475 065. 102.- حمایت نهادی

 آزمون هوسمر و لمشو

 0.283 = معناداری 8 =درجۀ آزادی =15کای اسکویر 

 خالصۀ مدل

 263.5=  4ضریب تعیین نیجل کرک 163.5=  3ضریب تعیین کاکس و نل

 آزمون آمنیبوس ضرایب مدل

 5.555معناداری =  60کای اسکویر = 

                                                           
1. Omnibus Tests of Model Coefficients 

2. Wald 

3. Cox & Snell R Square 

4. Nagelkerke R Square 
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 گیرینتیجهبحث و 

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از تأیید هر شش فرضیۀ تحقیق است؛ بنابراین 

گروهی( دوستان و های )درونمنفی جامعه نسبت به معلوالن، حمایتنگرش توان گفت می

تناسب امکانات  خویشاوندان از معلوالن، احساس محرومیت اجتماعی، عدم اعتماد اجتماعی،

 .های نهادی همگی بر طرد معلوالن از جامعه مؤثرندفیزیکی و حمایت

یکی از علل مهم طرد اجتماعی معلوالن، نگرش منفی آحاد مختلف جامعه به معلوالن 

است که زمینۀ فرهنگی داشته و به جای تأکید بر توانمندی و نقاط قوت معلوالن و پرورش 

تفکر عامه از فرد معلول، اسیری است که زندگی  .شودنان توجه میاستعدادها، به نقاط ضعف آ

یکی از موانع اساسی بر سر راه  .کشانداش را به تباهی و ویرانی میخود و خانواده

های منفی به نگرش .های معلوالن، نگرش منفی جامعه به افراد معلول استتوانمندسازی

علوالن را در بر دارد، چرا که معلوالن به علت معلوالن، تضعیف پایگاه اقتصادی و اجتماعی م

توانند در مسئوالن در نهاد آموزش و پرورش و سایر نهادهای متولی امر تحصیل، نمی نگرش

ای برخوردار شوند که این امر عدم استقالل اقتصادی شدهآینده نیز از شغل رسمی و تعریف

 .کنندتصادی، شرمساری زیادی را تجربه میآنان را در پی دارد و به پیروی از عدم توانایی اق

معلوالن بر حسب میزان دریافت حمایت از سوی دوستان و خویشاوندان به دو دسته 

گونه کمک و حمایتی از سوی دوستان و خویشاوندان معلوالنی که هیچ .1شوند: تقسیم می

های ها و حمایتکمعلوالنی که دوستان و خویشاوندان آنها کم .2دارند؛ خود دریافت نمی

ها حکایت از حال با مقایسۀ این دو قشر، یافته .آورندالزم را در حد توان از آنها به عمل می

این دارند که قشر دارای حمایت دوستان و خویشاوندان به مراتب کمتر از قشر فاقد این 

وندان به این علت که وقتی معلوالن از سوی دوستان و خویشا .حمایت مطرود و شرمسارند

گروهی )خویشاوندان و دوستان( به رسمیت شوند اوالً در داخل شبکۀ درونحمایت می

این امر در درجۀ اول به معنای فعالیت در  .شوند و جدا از این شبکه نیستندشناخته می

گروهی برای معلوالن است و در درجۀ دوم نوعی اعتماد ها و روابط اجتماعی درونمشارکت

کند که باعث فعالیت مضاعف و توانایی بیشتر معلوالن معلوالن ایجاد می به نفس مضاعف در

گروهی معلوالن را نیز باال های غیر رسمی و روابط اجتماعی برونشود و متعاقباً مشارکتمی

بردند که های میهای کمی و کیفی عنوان شد، معلوالن و خانوادهطور که در یافتههمان  .بردمی

، لذا به علت فقر درآمدی و عدم استقالل و خودکفایی اقتصادی قادر به دالیل آن ذکر شد
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نیستند، لکن معلوالنی که دوستان و  ...تأمین مایحتاج زندگی برای ادامۀ تحصیل و 

کنند ادامۀ تحصیل بپردازند و روابط اجتماعی داشته باشند خویشاوندانشان از آنها حمایت می

اند و بسیاری از معلوالن از طبقات محروم جامعه .نکنندکه متعاقباً احساس شرمساری نیز 

های تحقیق حاضر، معلوالن به شدت احساس طبق یافته .امکانات کافی زندگی را ندارند

های مربوط به درآمد و هزینۀ معلوالن در این تحقیق، این امر داده .کنندمحرومیت اجتماعی می

والن و غیر معلوالن بسیار زیاد است؛ به عبارت دیگر کند که فاصلۀ زندگی بین معلرا تائید می

پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها نسبت به افراد غیر معلول بسیار پایین است و تحت هیچ 

شود و کمبودها و ای و امکانات کافی زندگی برای آنها فراهم نمیهای سرمایهشرایطی هزینه

این گروه در نتیجه عدم توجه و رسیدگی  .های فراوانی در زندگی آنها وجود داردنارسایی

توانند منابع مطلوب برای زندگی حداقلی، به لحاظ اجتماعی در حاشیه قرار گرفتهاند و نمی

شایان ذکر است که  .را تأمین کنند ...مالی الزم برای تحصیالت و متعاقباً اشتغال رسمی و 

ای کاذب و غیر رسمی را اختیار همعلوالن به علت پایگاه اقتصادی و اجتماعی ضعیف، شغل

معلوالن با این احساس محرومیت  .شودکنند و بنابراین محرومیت اجتماعی آنها بازتولید میمی

های توانند در وضعیت جدید، جایگاه واقعی خود را در ارتباطات و مشارکتاجتماعی نمی

آورد که ممکن است یاجتماعی پیدا کنند؛ به عبارت دیگر این عوامل شرایطی را به وجود م

از همین رو معلوالن به  .معلوالن به انزوا، افسردگی و دلسردی یا ناراحتی روحی دچار شوند

توانند به لحاظ تحصیلی و شغلی ارتقا یابند و علت احساس محرومیت اجتماعی به آسانی نمی

الً طبیعی روابط سالم و عادی اجتماعی را به طور کامل از سر گیرند و در یک موقعیت کام

شده که احساس محرومیت اجتماعی آنان را به های تحمیلبه تبع این ناتوانی .زندگی کنند

 .کنندهمراه دارد، معلوالن شرمساری اجتماعی شدیدی را تجربه می

های تحقیق دیدیم، میزان اعتماد اجتماعی به معلوالن بسیار اندک است چنان که در یافته

دهند که عدم های تحقیق نشان مییافته .بسزایی در طرد معلوالن از اجتماع داردو این امر تأثیر 

ها کاهش داده و اعتماد اجتماعی به معلوالن تمایل معلوالن را به تعامل و همکاری با گروه

برد؛ های روابط داوطلبانه بین معلوالن را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی از بین میشبکه

ان این طور نتیجه گرفت معلوالن برای پایایی و مفید بودن خود، به اعتماد احتیاج توبنابراین می

ای خود را از معلوالن به علت عدم اعتماد اجتماعی، همکاری و مساعدت درون جامعه .دارند

به قابلیت شاگردان معلول  ...اند چرا که به فرض مثال؛ معلمان و مسئوالن مدارس و دست داده
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کنند و همچنین جامعه اعتقاد چندانی به این موضوع ندارد که معلوالن بتوانند میخود اعتماد ن

دهند و مسائل معلوالن به علت عدم ها نشان مییافته .ها و امور مهم را انجام دهندمسئولیت

مناسب نبودن  .فضای شهری، متعدد و فراوان است تناسب امکانات فیزیکی و به خصوص

وسایل حمل و نقل برای استفادۀ معلوالن، امکان حضور در  اماکن و فضاهای شهری و

های اجتماعی را از این افراد سلب و آنان را به رنجِ های اجتماعی و شرکت در فعالیتعرصه

ها و سایر مؤسسات تحصیلی و امکان حضور معلوالن در دانشگاه .نشدن دچار کرده استدیده

ها فراهم نیست و بسیاری از افراد معلول فرصت نسازی این مکادلیل عدم مناسبآموزشی به 

شود، مثل حضور در اجتماع و های دیگری که به دنبال آن ایجاد میادامۀ تحصیل و فرصت

-ها و مفیدهای اجتماعی، اشتغال مناسب، داشتن درآمد، شکوفایی استعدادها و تواناییفعالیت

معلوالن کاهش یافته که طرد از اجتماع را دهند، در نتیجه اعتماد به نفس بودن را از دست می

های های حمایتی و باالخص سازمان بهزیستی در زمینۀ حمایتسازمان در واقع .در پی دارد

گونه کمکی به معلوالن نداشته و برای بهبود وضعیت زندگی و احقاق عاطفی و اطالعاتی، هیچ

بردن ها، باالای مؤثر، کشف تواناییحقوق آنان تا به حال اقدامات الزم مثل، خدمات مشاوره

سازی روحی و بخشی نسبت به حقوق شهروندی و انسانی آنها، آمادهانگیزه و امید، آگاهی

اندیشی برای موفقیت معلوالن در جامعه و بیان روانی برای حضور در جامعه، چاره

 .اندهای مفید برای بهبود وضع زندگی آنان و غیره صورت ندادهراهنمایی
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