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 چکیده
مسائل و مشکالت در  لیتحل یروز برابه یبه مبحث لیتوان تبدافراد کم یطرد اجتماع ریاخ یهادر دهه

توان مسئله طرد افراد کم یاجتماع تیمشخصه وضع نیسطوح و ابعاد مختلف شده است. درواقع، بارزتر
توان افراد کم یعطرد اجتما زانیم یبررس قیتحق نیا یاساس هدف اصل نی. بر اباشدیآنان م یاجتماع

 قیتحق نی. اباشدیآنان م نیدر ب یتوانشدت و علت کم ،یتواننوع کم یتفاوت آن بر مبنا انزیو م یجسم
 یتوان جسمنفر از افراد کم 829انجام شده است. حجم نمونه متشکل از  یاجتماع شیمایبر اساس روش پ

 یدر دسترس انتخاب و موردبررس یریگمونهن وهیبه آنان به ش یکه با توجه به مشکالت دسترس باشدیم
در حد  یافراد موردبررس تیدر اکثر یطرد اجتماع زانیامر است که م نیا انگریب قیتحق جیاند. نتاقرارگرفته

طرد  نیانگیعدم تفاوت معنادار م انگریب طرفه¬کی انسیوار لیآزمون تحل یهاافتهی. باشدیمتوسط به باال م
در ارتباط با  شریآزمون ف جیاما نتا باشد؛یآنان م یتواننوع و علت کم یتوان بر مبناافراد کم یاجتماع

( F=802/2و  sig= 18/1با مقدار ) یتوانشدت کم یتوانان بر مبناکم نیدر ب یطرد اجتماع نیانگیتفاوت م
 یتواناساس، شدت کم نی. بر اباشدیم داریدرصد معن 88 نانیو با اطم 18/1تر از کوچک یدر سطح خطا

 دهیآنان گرد یشدن و طرد اجتماع یاهیحاش ،یاجتماع یتوان باعث کاهش مشارکت در زندگافراد کم
توانان را در حضور و مشارکت کم نهیزم یکردهایخصوص الزم است جامعه با اتخاذ رو نیاست. در ا

 طرد نشوند. یاجتماع یهااز عرصه یتوانواسطه کمجامعه فراهم کند تا آنان به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 .یتوانعلت کم ،یتوانشدت کم ،یتواننوع کم ،یطرد اجتماع ،یتوانکم :کلیدی واژگان

 قدمهم
عنوان مهجورترین اقشار توانی هستند. همواره بهدر طول تاریخ بشر، افرادی که دچار کم

هایی همچون مجنون، بیمار، ناتوان، ناقص و استثنایی به آنان جامعه پنداشته شدند. برچسب

یافته نگاه به این داده شد. البته در طول زمان و با پیشرفت فرهنگ و علوم در جوامع تحول

توان در و به سمت وضعیت مساعدتری حرکت کرد. نگاه به یک فرد کمشد  گروه عوض

کند که او نسبت به سایر افراد دارای محدودیت مرحله نخست، این تصور را در ما ایجاد می

(. بر اساس آمار سازمان 0380بیشتری است و توانایی کمتری دارد )یوسفی اصفهانی، 

توان در جهان به دنیا یقه یک کودك کمهر هشت دق 0380در سال  0بهداشت جهانی

ها در درصد آن 91توانی در جهان وجود دارند که میلیون کم 811آید. حدود می

درصد از افراد هر  08دهد کشورهای جهان سوم ساکن هستند. آمارهای جهانی نشان می

میلیون نفر  00رسد. میلیون نفر می 00توان هستند که در ایران این آمار به بیش از جامعه کم

توانی خفیف، متوسط و خیلی شدید هستند که چهار در ایران دارای درجات مختلفی از کم

عنوان یک توانی بهتوانی شدید و خیلی شدید هستند. کمدرصد از این افراد دارای کم

وضعیت غیرعادی یا نوعی نقص است که پیامد ناگواری به لحاظ اجتماعی و اقتصادی به 

توانی جسمی و حرکتی در معرض (. افراد دارای کم2103، 2د )تریمایندنبال دارن

( نیز 2113) 3ارتباط، لینتون(. دراین0388های فراوانی هستند )رمضانلو و درتاج، آسیب

 .باشندتوان نیازمند توجه جامعه میمعتقد است که افراد کم

یگر افراد جامعه ارتباط ها در جامعه طرد شوند و نتواند با داز سوی دیگر، اگر انسان

ناپذیری را به شوند، درنتیجه دوری از افراد جامعه پیامدهای جبرانبرقرار کنند، منزوی می

نتیجه وضعیتی است که فرد یا گروه خاصی از افراد با آن مواجه  0همراه دارد. طرد اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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( افراد 0888) 2بارنز، مرسر و شکسپیر (. به گفته2118، 0هستند )موریس، بارنز، میسون

اند، این مسئله شوند و از ادغام اجتماعی کنار گذاشته شدهتوان از جهان خود خارج میکم

طرد اجتماعی و منزوی شدن افراد جامعه را در پی دارد و این باعث نوعی طرد شدید 

تواند (. حمایت اجتماعی می2118کند )بارنز، توان در خود تجربه میشود که فرد کممی

ولنی و محمدی، االسالمی، صادقیتوان داشته باشد )شیخر مثبتی در زندگی افراد کمتأثی

0380.) 

توانی از عواملی هستند که با طرد اجتماعی در این میان شدت، علت و نوع کم

توان ارتباط کمتری توانی بیشتر باشد، افراد کمتوانان در ارتباط است. هر چه شدت کمکم

توانی توان اثرگذار است، علت کمل دیگر که بر طرد اجتماعی افراد کمبا جامعه دارند. عام

تواند: ارثی باشد به این توانی این افراد میآمده علل کمعملاین افراد است. طبق بررسی به

شده و یا به هر دلیل دیگری از صورت ارثی به وی منتقلتوانی فرد بهمعنی که چنانچه کم

شود. دومین علت توانی، ارثی یا مادرزادی تلقی میشد، علت کمبدو تولد وجود داشته با

وجود آمده است. اگر توانی این افراد بیماری است که در اثر بیماری یا کهولت سن بهکم

توانی فرد در اثر حوادث ناشی از کار؛ جنگ؛ سوانح طبیعی؛ تصادفات و یا هر حادثه کم

از طرف دیگر  3شود.اشی از حادثه تلقی میتوانی وی نوجود آمده باشد، کمدیگری به

معلوالن ذهنی، جسمی و حرکتی، اختالالت اعصاب و روان، حس بینایی، شنوایی، 

(. بر این اساس، بارزترین 0381اند )سلطانی موقر، گفتاری نیز طرد متفاوتی را تجربه کرده

ای است که در گونهبهها توان طرد اجتماعی دانست. طرد اجتماعی آنتوانان را میکم وجه

سواد هستند های اجتماعی مشارکت ندارند، بیشتر این افراد بیکار و بیروابط و فعالیت

توان در روابط و مشارکت با دیگران دچار اختالل که افراد کم(. ازآنجایی0393)کمالی، 

ها مخصوصاً از دیدگاه مطالعات اجتماعی اند، پس درك بهتر از وضعیت طرد آنشده

توانی آنان نیز کمک کند ها در این زمینه، به کاهش کمسازی پژوهشتواند ضمن غنیمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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( نشان 2110) 2ارتباط، نتایج پژوهش کاساس(. دراین2101 0کاف، جیلین و کازنتس،)مان

هایی مانند زندگی در شهر، داشتن شغل ثابت، مسافرت و زندگی داده است ایجاد فرصت

توانان را تواند طرد کمآیند که میهای کوچک از عوامل مهمی به شمار میدر خانواده

دهد در انگلستان به وظایف و ( نشان می2112کاهش دهند. در این خصوص، مطالعه رامر )

توانی در طور خاص توجه شده است. بر اساس این پژوهش، اگرچه کمدان بهحقوق شهرون

عنوان توانان بهای منفعل را دارد، اما سیاست جامعه باید با کمبین افراد جامعه نقش گیرنده

شهروند کامل رفتار نماید و از آنان در جهت جلوگیری از محرومیت و طرد اجتماعی 

 توانان استفاده کند.کم

ها گیرد که افراد یا گروهمی س رویکرد همبستگی، طرد اجتماعی زمانی شکلبراسا

ای که فرد در آن زندگی گیرند و روابط بین فرد و جامعهمی از مشارکت اجتماعی فاصله

کند که افراد شود. همچنین رویکرد تخصصی شدن بیان میکند، نقض و قطع میمی

شوند و یا خود فرد از روی اختیار ارتباط روم میی رقابتی محی شکست در جامعهواسطهبه

کند. افزون بر این رویکردها، رویکرد انحصاری، طرد را حاصل خود را با جامعه قطع می

های قدرتمند روابط قدرت و تضاد میان دو گروه است و انحصار و کنترل از طریق گروه

یرد )غفاری و تاج الدین، گشوند، صورت میکه باعث انسداد و طرد گروه فاقد قدرت می

توان گفت از توانان می(. با توجه به رویکردهای فوق، در ارتباط با طرد اجتماعی کم0390

توانان و عدم پذیرش افکار و عقاید آنان از سوی جامعه سو، ناتوان پنداشتن کمیک

 نگرشی است که باعث طرد آنان شده است. از سوی دیگر، احساس محرومیت اجتماعی از

توان است که منجر به احساس بیگانگی اجتماعی آنان در ارتباط با جانب خود افراد کم

 دیگران شده است.

توان از اجتماع از مسائل اجتماعی مهم به با توجه به اینکه پرداختن به طرد افراد کم

توان جسمی آید، هدف اساسی این تحقیق، بررسی میزان طرد اجتماعی افراد کمشمار می

میزان طرد »صورت باشد و فرضیه پژوهش بهتوانی آنان میبنای نوع، شدت و علت کمبر م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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، تدوین «باشدتوانی متفاوت میتوانان جسمی بر مبنای نوع، شدت و علت کماجتماعی کم

 گردیده است.

 روش پژوهش

آوری اطالعات از تکنیک این پژوهش از نوع پیمایش اجتماعی بوده و جهت جمع

آوری اطالعات از تفاده شده است. با توجه به محدودیت و مشکالت جمعپرسشنامه اس

توانان و یا عدم معرفی آنان توسط مؤسسات جامعه موردنظر از جمله عدم همکاری با کم

گیری در دسترس ها به شیوه نمونهمرتبط، با توجه به شهر محل زندگی محققین پرسشنامه

درصد( و مسجد سلیمان  2/30درصد(، کاشان ) 2/28توانان شهرهای تهران )در بین کم

 آوری شد.پرسشنامه جمع 829درصد( توزیع گردید و در مجموع  2/38)

در این پژوهش عالوه بر مشخصات فردی پاسخگویان، از سؤاالت نوع، شدت و 

توانی توانی پاسخگویان استفاده گردید. نوع کمتوانان جهت بررسی وضعیت کمعلت کم

 -( به سه نوع جسمی0382پژوهش احمدی، دستیار و زاده باقری )جسمی بر اساس 

توانی توانی آنان بر اساس دستورالعمل تعیین کمحرکتی، حسی و احشایی و شدت کم

 81( و شدید )28-08درصد(، متوسط ) 0-20توانان ایران به سه دسته خفیف )جامعه کم

ی این دسته از افراد نیز بر اساس توانبندی گردید. همچنین، علت کمدرصد به باال( دسته

( در سه دسته مادرزادی/ ژنتیک، تصادف/حادثه 0380معیار سازمان بهزیستی )خدامرادی، 

 و بیماری موردبررسی قرار گرفته است.

ریزی و توانان بر اساس مطالعه سبکتکینهمچنین، میزان طرد اجتماعی در کم

ای گزینه 8گویه  20( دارای 2100ورومن ) ( با استفاده از مقیاس هوف و0382زاده )موسی

بعد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقیاس بعد مشارکت اجتماعی دارای  0در قالب 

گویه و  2گویه، دسترسی به حقوق اجتماعی دارای  2گویه، یکپارچگی هنجاری دارای  2

با استفاده از آزمون باشد. میزان اعتبار این مقیاس گویه می 2محرومیت مادی نیز دارای 

( مورد تأیید قرارگرفته است. بر این اساس، در ارتباط با α=080/1آلفای کرونباخ برابر با )

ای در مبانی نظری پژوهش مشاهده شد که دارای متغیر طرد اجتماعی مباحث گسترده
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 های قابل اجماع و قابل اشتراکی در مورد این متغیر است. براین اساس، عالوه برشاخص

ای این های این سازه، اعتبار سازهتأیید اساتید علوم اجتماعی مبنی بر پایایی محتوایی گویه

 مفهوم نیز مورد تأیید قرار گرفت.

 های پژوهشیافته

در ایــن بخــش، ابتــدا مشخصــات فــردی پاســخگویان ارائــه گردیــده و ســپس بــه توصــیف  

 شده است.ها پرداختهوتحلیل دادهتجزیهازآن، به متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و پس

 های توصیفیالف( یافته

درصـد از پاسـخگویان زن    2/88درصد از پاسـخگویان مـرد،    0/00بر اساس نتایج پژوهش 

-28درصـد   21.0سـال،   08درصد از افراد موردبررسی در گروه سنی کمتر از  8.3هستند، 

 0سـال و   02-88درصـد   00ال، س 32-08درصد  21.3سال،  22-38درصد  29.9سال،  08

 2/3درصـد متأهـل،    8/30درصـد از آنـان مجـرد،     0/23سـال سـن دارنـد.     88درصد باالی 

درصـد   0/22تحصـیالت ابتـدایی،    2/28درصـد ازدواج مجـدد دارنـد.     9/0درصد متارکـه، 

درصـد   0/2درصـد لیسـانس،    3/03دیـپلم،  درصـد فـوق   2/2درصد دیپلم،  8/22راهنمایی، 

باشـد.  درصد با خانواده مـی  0/93مستقل و  0/00هستند. همچنین نحوه زندگی لیسانس فوق

 22درصـد از پاسـخگویان در شـرایط عـدم توانـایی شـغلی،        2/02به لحاظ وضعیت شـغلی  

درصـد   0.20درصد از این افراد کارگر،  0/20باشند. درصد شاغل می 9/20درصد بیکار و 

 0/02درصد دارای مشاغل صـنعتی و   0/0رز، درصد کشاو 8/0درصد دامدار،  0/2کارمند، 

 درصد مشاغل خدماتی را بر عهده دارند.

توانان افراد موردبررسی بر اساس نوع، شدت و علـت  وضعیت کم 0در جدول شماره 

 توانی آنان ارائه گردیده است.کم
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 توانی: توزیع فراوانی و درصدی کم1جدول شماره 

 درصد فراوانی موارد معلولیت

 توانیکمنوع 

 1/80 310 جسمی حرکتی

 0/08 010 حسی

 3/08 90 احشایی

 8/9 08 پاسخبی

 011 829 جمع

 توانیکمشدت 

 

 

 8/02 29 درصد( 0-20خفیف )

 1/33 000 درصد( 28-08متوسط )

 2/20 000 درصد به باال( 81شدید )

 2/32 002 پاسخبی

 011 829 جمع

 توانیکمعلت 

 حادثه

 مادرزادی

 بیماری

 پاسخبی

98 

032 

82 

200 

0/02 

9/28 

2/09 

1/01 

 011 829 جمع

 80انـد ) حرکتی بـوده  -توانی جسمیبا توجه به جدول فوق، اکثریت پاسخگویان دارای کم

تـرین علـت   درصـد( بـوده و شـایع    28-08توانی شدت متوسط )درصد(. بیشترین شدت کم

 است.توانی علت مادرزادی گزارش شده کم

های متغیر وابسته های پاسخگویان به گویهتوزیع درصدی پاسخ 2در جدول شماره 

بعد مشارکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری، دسترسی به  0پژوهش )طرد اجتماعی( در 

 حقوق اجتماعی و محرومیت مادی ارائه گردیده است.
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 های طرد اجتماعیگویه: توزیع درصدی دیدگاه پاسخگویان در ارتباط با 2جدول شماره 

 موافق کامالً موافق تاحدی مخالف مخالف کامالً هاگويه ابعاد

عی
ما

جت
ت ا

رک
شا

م
 

توانم با برخی افراد به در تمایالت اجتماعی می

 خوبی صحبت کنم.
2/2 0/9 0/32 2/28 0/23 

ها در زندگی احساس تنها بودن خیلی وقت

 دهد.به من دست می
0/02 1/00 3/33 0/22 9/02 

بعضی از افراد واقعاً در زندگی و در مواجه با 

 کنند.مشکالت مرا درك می
0/2 2/01 2/39 0/28 0/08 

من در زندگی روزمره ارتباط خوبی با 

 ام دارم.خانواده
0/0 0/2 8/22 1/31 1/32 

های ورزشی من به عضویت در باشگاه

 عالقه دارم.
8/01 2/03 8/22 8/23 8/28 

بخش روی با دیگران برایم لذتپیاده

 است.
2/8 0/00 2/20 8/28 2/28 

ی
جار

 هن
گی

رچ
کپا

ی
 

ای برای انجام بیشتر کنندهدالیل قانع

 ام دارم.کارهای زندگی روزمره
1/8 8/01 9/30 9/30 8/00 

من گاهی اوقات بعضی کارها را برای 

 دهم.همسایگانم انجام می
2/9 9/03 0/33 0/20 9/00 

عنوان یک وظیفه، هر نوع زباله را در سطل بهمن 

 دهم.مخصوص خود قرار می
2/8 0/8 0/29 0/20 3/28 

توان پول به نظر من، تنها از طریق کار می

 درآورد.
0/2 1/2 1/23 2/33 0/30 

من تنها زمانی که واقعاً گرفتار هستم، 

 کنم.قانون را نقض می
2/02 8/08 2/31 8/08 2/00 

عنوان شرایطی پیش بیاید، من حاضرم بهاگر 

 نام کنم.یک اهداءکننده عضو ثبت
3/02 0/00 0/20 2/28 1/20 

ق 
قو

 ح
 به

سی
ستر

د

عی
ما

جت
ا

 

-برای دریافت بیمه خدمات درمانی یا دندان

 ام.پزشکی به مشکل برخورده
8/02 2/02 1/20 0/22 8/20 

ها در زندگی روزمره با هم ما همسایه

 داریم.سازگاری 
9/8 2/8 0/28 8/30 0/20 
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 موافق کامالً موافق تاحدی مخالف مخالف کامالً هاگويه ابعاد

 2/20 0/20 0/32 0/9 2/01 من از کیفیت منزلم راضی هستم.

های محله نسبت به تعمیر و نگهداری خیابان

 شود.دیر اقدام می
0/2 8/9 0/21 9/20 8/32 

زا از نظر های آسیبمحله ما یکی از محله

 جرم و جنایت است.
1/28 0/20 0/22 2/00 0/01 

برای دریافت خدمات آموزشی بهتر، باید 

 پول بیشتری بپردازم.
2/0 2/20 9/08 2/31 9/28 

ی
ماد

ت 
ومی

حر
م

 

اندازه کافی من برای گرم کردن منزل به

 پول دارم.
0/00 8/02 2/28 1/22 0/09 

اندازه ها بهمن برای عضویت در باشگاه

 کافی پول دارم.
8/20 0/08 3/29 2/08 2/08 

اندازه صرف غذا در بیرون بهمن برای 

 کافی پول دارم.
2/20 2/08 8/29 2/00 2/02 

های غیرمنتظره من برای مواجهه با هزینه

 اندازه کافی پول دارم.به
3/20 0/21 2/29 0/01 0/02 

اندازه کافی های نو بهمن برای خرید لباس

 پول دارم.
3/08 3/21 0/29 8/08 0/02 

به سفر بروم،  من هر موقع که بخواهم

 اندازه کافی پول دارم.به
2/20 9/20 8/28 0/02 2/08 

، بیشتر پاسخگویان از لحاظ ابعاد طرد اجتماعی در حد متوسط به 2های جدول شماره یافته

ها در هایی دارند، ولی اکثریت آنها اگرچه ناتوانیدیگر، آنعبارتباشند؛ بهپایین می

اند کاری انجام دهند ازجمله ارتباط توانستهمستقیم میصورت هایی که خود بهحوزه

های ورزشی، در حد توان مشارکت مناسب با خانواده، صحبت با دیگران و انجام فعالیت

ها شده و از احساس تنهایی بودن اند. این امر منجر به درك دیگران از آنحداکثری داشته

چون رعایت قانون و احساس مسئولیت  ها با مواردیها کاسته است. حدود نیمی از آنآن

 ای دارند.کنندهاند و برای انجام کارهایشان دالیل قانعدر برابر همسایگان موافقت داشته
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حدود نیمی از پاسخگویان در ارتباط با دسترسی به حقوق اجتماعی ازجمله بیمه 

اند. داشتهها و خدمات آموزشی مشکل موقع خیاباندرمانی و دندانپزشکی، تعمیر به

اند. عالوه بر آن، وجود، اکثریت از منزل، همسایگان و محله خود رضایت داشتهبااین

 اند.های مادی اشاره نمودهتوجهی از پاسخگویان به محرومیتدرصد قابل

توانان های فوق جدول توزیع پراکندگی طرد اجتماعی کمبا توجه به مجموع گویه

 در ذیل آورده شده است.

 : توزیع پراکندگی متغیر طرد اجتماعی و ابعاد آن3ماره جدول ش

 شاخص

 مفهوم
 انحراف استاندارد میانگین دامنه تغییر حداکثر حداقل

 29/0 08 28 29 3 مشارکت اجتماعی

 32/0 08 22 31 0 یکپارچگی هنجاری

 00/3 09 20 28 2 دسترسی به حقوق اجتماعی

 13/0 09 22 31 0 محرومیت مادی

 08/03 12/22 010 010 2 اجتماعیطرد 

 میزان طرد اجتماعی
 جمع پاسخبی زیاد متوسط کم

3/02 2/01 0/00 0/0 011 

، توزیع پراکندگی ابعاد طرد اجتماعی بیانگر این امر 3های جدول شماره بر اساس یافته

دارای بیشترین  09±0.13است که محرومیت مادی با میانگین و انحراف استاندارد 

دارای کمترین میزان پراکندگی  �̅�=09±3.0پراکندگی و دسترسی به حقوق اجتماعی با 

توانان موردبررسی در حد متوسط باشد. درمجموع، میزان طرد اجتماعی اکثریت کممی

 ها احساس طرد در حد زیاد دارند.باشد و درصد کمی از آنمی

 های تحلیلیب( یافته

تر از وضعیت طرد اجتماعی در بین دقیق و روشندر این بخش جهت ارائه تصویری 

توانان، به بررسی میزان طرد اجتماعی افراد موردبررسی بر مبنای نوع، شدت و علت کم
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ازآن، برای آزمون تفاوت میانگین طرد اجتماعی در شده است. پستوانی آنان پرداختهکم

ها، جامعه آماری و توزیع دادهتوانان، با توجه به صادق بودن مفروضات نرمال بودن بین کم

ای/ نسبی بودن سطح سنجش متغیر وابسته و اسمی/ ترتیبی بودن سطح سنجش متغیر فاصله

شده ( استفادهFطرفه )آزمون های پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس یکمستقل در داده

 است.
 انانتوتوانی بر مبنای وضعیت کم: بررسی میزان طرد اجتماعی کم4جدول شماره 

 طرد اجتماعی

 توانیوضعیت کم
 میانگین زياد متوسط کم

انحراف 

 استاندارد

کم
ع 

نو
نی

توا
 

8/00 حرکتی -جسمی  2/00  8/03  90/22  00/02  

0/09 حسی  0/02  2/8  20/20  23/02  

2/22 احشایی  2/20  2/03  23/20  03/02  

9/02 جمع  8/01  2/02  82/28  31/03  

171/0=sig 772/1=F 

ت 
شد

کم
نی

توا
 

8/02 خفیف  0/08  2/2  83/20  08/00  

0/02 متوسط  9/20  9/08  39/22  32/03  

9/8 شدید  2/03  1/00  01/28  81/02  

0/00 جمع  1/00  0/00  19/29  89/02  

05/0=sig 942/2=F 

کم
ت 

عل
نی

توا
 

8/02 حادثه/تصادف  8/03  2/8  33/28  02/03  

3/03 مادرزادی  0/00  2/08  08/20  88/02  

0/08 بیماری  0/03  9/00  22/22  02/02  

9/00 جمع  3/02  8/02  22/22  02/02  

358/0=sig 031/1=F 

، میزان طرد اجتماعی اکثریت پاسخگویان در حد متوسط 0بر اساس نتایج جدول شماره 

توانی احشایی توانان با کمدرصد از کم 2/22باشد. کمترین میزان طرد اجتماعی در بین می

توانان با درصد از کم 8/03باشد. همچنین، میزان طرد اجتماعی در حد زیاد در بین می

درصد از  2/03توانی حسی و توانان با کمدرصد از کم 2/8حرکتی،  -توانی جسمیکم

شده است. به همین ترتیب، بیشترین میزان طرد توانی احشایی مشاهدهتوانان با کمکم
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توانی خفیف و بیشترین توانان با شدت کمدرصد از کم 8/09اجتماعی در حد کم در بین 

توانی شدید احساس شده توانان با شدت کمدرصد از کم 00میزان طرد اجتماعی در بین 

 است.

درصد از  2/08توانی بیانگر این امر است که میزان طرد اجتماعی بر مبنای علت کم

اند دارای بیشترین میزان طرد ردهتوانی خود را مادرزادی بیان کتوانان که علت کمکم

 8/02باشند. عالوه بر این، کمترین میزان طرد اجتماعی در بین اجتماعی در حد زیاد می

 شده است.اند مشاهدهتوانی شدهتوانان با که به علت تصادف دچار کمدرصد از کم

ماعی در بین ها، مقدار آزمون فیشر در ارتباط با تفاوت میانگین طرد اجتبر اساس یافته

توانی ( و همچنین، علت کمF=002/0و  sig=000/1توانی )توانان بر مبنای نوع کمکم

(389/1=sig  130/0و=Fدر سطح خطای کوچک ) باشد؛ دار نمیمعنی 18/1تر از

 -توانی جسمیتوانان اعم از کمدیگر، میزان طرد اجتماعی در بین کلیه کمعبارتبه

ها شابه بوده و فرض یکسانی آماری طرد اجتماعی در بین آنحرکتی، حسی و احشایی م

 شود.تأیید می

با توجه به نتایج، مقدار آزمون فیشر در ارتباط با تفاوت میانگین طرد اجتماعی در بین 

( در سطح خطای F=802/2و  sig= 18/1توانی با مقدار )توانان بر مبنای شدت کمکم

دیگر، حداقل یکی از عبارتباشد؛ بهدار میدرصد معنی 88و با اطمینان  18/1تر از کوچک

ها متفاوت است. جهت توان، از نظر میانگین طرد اجتماعی با بقیه گروههای کمگروه

 به شرح ذیل استفاده شده است. 0آزمون توکیبررسی این تفاوت از پس
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tukey HSD 
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توانان بر در بین کم آزمون توکی در ارتباط با تفاوت طرد اجتماعی: نتایج پس5جدول شماره 

 توانیمبنای شدت کم

 N توانیشدت کم
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

  83/20 28 خفیف

 39/22 39/22 000 متوسط

 01/28  002 شدید

Sig.  01/1 22/1 

، میانگین هر گروه در گروه همگن خود به ترتیب از کمترین به بیشترین 8در جدول شماره 

توانی خفیف ها، معلولین با شدت کماست. با توجه به مقایسه میانگیننمایش داده شده 

توانی شدید بیشترین توانان با شدت کم( و کم�̅�=83/20کمترین میزان طرد اجتماعی )

آزمون بیانگر این امر است باشند. تشکیل دو گروه در پسمیزان طرد اجتماعی را دارا می

توانی خفیف و شدید از نظر میزان طرد اجتماعی با توانان با شدت کمکه دو گروه از کم

توانان با شدت یکدیگر فرق دارند. عالوه بر این، میانگین طرد اجتماعی در بین کم

توانی متوسط با دو گروه دیگر تفاوت معناداری ندارد. بر این اساس به دلیل برابری کم

 ها قرار گرفته است.میانگین با هر دو گروه، مابین آن

گیریو نتیجه بحث  

توانی، شدت و توانان بر مبنای نوع کمهدف از این پژوهش بررسی میزان طرد اجتماعی کم

های اند به این معنی که در روابط و فعالیتتوان طرد شدهتوانی بود. افراد کمعلت کم

اجتماعی مشارکت کمتری دارند. این امر بیانگر همسویی نتیجه فوق با تحقیقات زرین 

های توانان از محرومیت( مبنی بر تجربه کم0380( و رضایی و پرتوی )0388ان )کفشی

باشد. در واقع، این افراد بر این باورند ها میمضاعف و طرد اجتماعی شدید در تمام زمینه

کند و در کنند که کسی آنان را درك نمیاند، احساس میکه موردحمایت قرار نگرفته

توانان با این فکر دیگر، کمعبارتاند؛ بهها غفلت کردهو یا از آن تفاوت بودهمقابل آنان بی

گیرند، وجود اند و از سوی افراد موردپذیرش قرار نمیروند که آنان طردشدهپیش می
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توان را در موقعیت خطرناکی قرار دهد. عدم پذیرش افراد چنین امری ممکن است کم

رخاشگری، رفتار ضداجتماعی و حاالت توان از سوی جامعه ممکن است منجر به پکم

اند که در هنگام گرفتاری توانان بیان نمودهافسردگی برای آنان شود. در این خصوص کم

( نیز بیانگر این امر است 0888ارتباط، نتایج تحقیق کالینز )کنند. دراینقانون را نقض می

ها در دوران نتوانان نتیجه نقص عضو و محرومیت آکه ناسازگاری رفتاری در کم

 باشد.توانی میکم

ها در توانان موردبررسی خیلی وقتهای تحقیق، نزدیک به نیمی از کمبر اساس یافته

زندگی احساس تنها بودن دارند و کسی در زندگی هنگام مواجهه با مشکالت آنان را 

توان کم( مبنی بر اینکه افراد 0382کند و با پژوهش موسوی، موللی و موسوی )درك نمی

کنند و چون با دیگران سازگار نیستند تعامل خود را با اطرافیان خود احساس تنهایی می

اند که برای دریافت خدمات توانان بیان نمودهکنند، همسو است. عالوه بر این، کمقطع می

خورند و ارتباط خاصی با همسایگان خود درمانی پزشکی و یا دندانپزشکی به مشکل برمی

( 0388زاده و سید نوری )( عباسعلی، یحیی0389(، حسینی و صفری )0389قاری ) ندارند.

های اجتماعی تعلق ندارند و به دلیل توانان به گروهنیز در پژوهشی نشان دادند که کم

پذیرند و یا خود دست به کنش ضعفی که در بدن خود دارند یا دیگران آنان را نمی

 زنند.اجتماعی نمی

عدم اعتماد اجتماعی نیز از دیگر عواملی است که در طرد اجتماعی همچنین فقر و 

توان کسانی هستند که از است. در این راستا، افراد کمتوانان تأثیرگذار بوده این کم

توانان اتفاق دیگر، طرد هنگامی برای کمعبارتاند؛ بهمشارکت در جامعه محروم شده

نوعی منزوی شده باشند. این قشر معه نداشته و بهافتد که مشارکت اجتماعی فعالی در جامی

صورت ارادی یا غیرارادی از جامعه به علت فقدان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به

(، پیتر 2112شوند. این یافته با نتایج پژوهش گوپتا )از مشارکت در امور اجتماعی طرد می

 همراستا هستند.( 2118بارنز ) (،2110موریس )(، 2112(، رامر )2101)
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توانان به لحاظ مالی خود را در وضعیت توجهی از کمعالوه بر این، درصد قابل

اند فاقد دانند. عالوه بر این، نزدیک به نیمی از پاسخگویان بیان نمودهمناسب و مطلوبی نمی

های ورزشی، صرف های فراغتی ازجمله عضویت در باشگاهپول کافی جهت انجام فعالیت

 باشند.ون از خانه و مسافرت میغذا بیر

ای که طرد گونهباشد. بهموارد فوق بیانگر چندوجهی بودن طرد اجتماعی می

توان با درآمد سنجید، بلکه این پدیده شامل طیف وسیعی از اجتماعی را تنها نمی

های استاندارد زندگی از جمله منابع جمعی و یا فقدان آنان در همسایگی و جامعه شاخص

توان با امکانات ناکافی و نامطلوب اجتماعی مواجه ارتباط افراد کمکه درایناست 

ها توانان ذهنی از مشارکت در بسیاری از فعالیتویژه کمتوان بهباشند. درواقع، افراد کممی

ها در معرض نگاه منفی دیگران در فعالیت و حضور در مکان عمومی محروم هستند. آن

رنتیجه زمینه طرد آنان بیشتر فراهم شده است. این در حالی است که اجتماعی قرار دارند، د

رو هستند، اگر با طرد اجتماعی نیز توانان در شرایط عادی با مشکالت خاص خود روبهکم

گردد. بر این اساس الزم است با شناخت روبرو شوند، این مشکالت و ناتوانی مضاعف می

عالقگی به زندگی، تمایل به انزوا، مشکالت مانند بیها توانان بسیاری از ناهمواریطرد کم

روحی و روانی و اختالالت شخصیتی آنان را کاهش داد و انگیزه الزم برای رقابت در 

های علمی جهت فضایی سالم را برای این افراد به وجود آورد. در این زمینه انجام پژوهش

و نهادهای مسئول مانند بهزیستی ها توانان با حمایت سازمانبررسی مسائل و مشکالت کم

 ضروری است.

توانان از سوی جامعه و نارسایی ناشی از آن در طورکلی ارزش قائل نشدن برای کمبه

توانی و بسیاری از موارد زندگی، آنان را دچار مشکل کرده است. از طرف دیگر نوع کم

شدن و انزوای  ایها به کاهش مشارکت در زندگی اجتماعی، حاشیهتوانی آنشدت کم

های اجتماعی آنان منجر شده است. در این خصوص الزم است جامعه با اتخاذ رویکرد

سازی فضای شهری و ایجاد شغل زمینه حضور و مناسب ازجمله حمایت اجتماعی، آماده

های توانی از عرصهتوانان به دلیل کمتوانی را در جامعه فراهم کند تا کممشارکت کم
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های پیشین، عدم پاسخگویی شفاف به وند. در این راستا، کمبود پژوهشاجتماعی طرد نش

های پژوهش حاضر به شمار سؤاالت، نارضایتی معلولین از پاسخ به سؤاالت، از محدودیت

 آیند.می

 تشکر و قدردانی

اند و آوری اطالعات پژوهش همکاری نمودهنویسندگان از کلیه افراد ناتوانی که در جمع

ویژه مؤسسه نیکوکاری کاشانه مهر های موردبررسی بهره بهزیستی در شهرستانهمچنین، ادا

 نمایند.کاشان و کانون ناشنوایان کاشان صمیمانه قدردانی می
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