Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing (IJRN)
Winter 2018, Volume 5, Issue 2

Original Article
DOI: 10.21859/ijrn-05028

Identifying the challenges Marriage of Person with PhysicalMotor Disabilities in Tehran: A Phenomenological Study
Afsaneh Satvat 1, Anahita Khodabakhshi-Koolaee 2, Mohammad Reza
Falsafinejad 3, Akram Sanagoo 4,*
1

MSc in Counseling, Department of Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran
2
Assistant Professor, Department of Psychology and Education, Faculty of Humanities, Khatam University,
Tehran, Iran
3
Associate Professor, Department of Measurement, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabatabaei
University, Tehran, Iran
4
Associate Professor, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
* Corresponding author: Akram Sanagoo, Associate Professor, Nursing Research Center, Golestan University
of Medical Sciences, Gorgan, Iran. E-mail: sanagoo@goums.ac.ir
Received: 07 Mar 2018

Accepted: 03 Nov 2018

Abstract
Introduction: One of the challenges faced by Physical-motorized disabilities is marriage. Because with
marriage, in addition to being faced with new problems, they can be mentally restored and feel relaxed and
happy in life. Therefore, the aim of this study was to investigate the challenges of physical and motorretardation marriage in Tehran.
Methods: The method of research was based on the nature of data of qualitative type, based on the purpose
of the applied type and based on the method of data collection; a descriptive type of interview was semistructured. Participants of this study were physically-handicapped persons of Tehran's well-being centers,
of which 20 were targeted for interview. The analysis method was based on a seven-step Colaizzi analysis.
Results: The results of the study showed that four main categories were stem from the result. They were
including; psychological-emotional problems, Family issue, Stigma and unaccepted by society, the lack of
supportive resources and low income jobs.
Conclusions: According to the findings of research it seems that counseling and rehabilitation
professionals might be more attention to psycho-social challenges that disabled people faced them for
marriage. The challenges were divided to sections. First section was psychological-emotional problems like;
sense of useless and low self-confidence and the second section return to the view of family and society. In
addition, the dependence to family, low income jobs and the negative perspective to marriage of disabled
persons were mentioned. Psychological and educational interventions to reducing the psychological
problems are necessary. In addition, the family education program and awareness programs for society are
useful for overcoming the marriage obstacles in disabled persons.
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مقدمه :یکی از چالشهایی که معلولین جسمی -حرکتی با آن مواجهاند ازدواج است .چرا که با ازدواج عالوه بر این که افراد با مشکالت
جدیدی مواجه میشوند ولی به لحاظ روانی میتوانند به آرامش رسیده و در زندگی احساس آرامش و خوشبختی کنند ،لذا هدف از
انجام این پژوهش بررسی چالشهای ازدواج معلوین جسمی -حرکتی شهر تهران بود.
روش کار :روش تحقیق بر اساس ماهیت داده کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی ،بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه
گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع مصاحبه نیمه ساختارمند بود .مشارکت کنندگان این پژوهش را معلولین جسمی  -حرکتی مراکز
بهزیستی شهر تهران تشکیل میداد که از بین آنها  28نفر به صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب شدند .روش تجزیه و تحلیل بر
اساس تحلیل هفت مرحلهای کالیزی بود.
یافتهها :نتایج بررسیها نشان داد که ،چالشهای ازدواج معلولین جسمی  -حرکتی را میتوان در چهار طبقه اصلی شامل" احساسات
و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج ،دغدغهها و فشارهای خانواده ،استیگما اجتماعی و عدم پذیرش جامعه و عدم کفایت منابع حمایتی
و اشتغال سفید" طبقه بندی کرد.
نتیجه گیری :توجه به چالشهای ازداواج معلولین از سوی متخصصان مشاوره توانبخشی ضروری به نظر میرسد .چالشهایی که بخشی
از آنها ریشه در مشکالت روان شناختی و احساسی فرد معلول دارد و بخش دیگر مربوط به شرایط اجتماعی و حمایتی معلول است .به
نظر میرسد که ،مداخلههای روان شناختی باید در جهت بعد فردی –اجتماعی برای کم کردن چالشهای ازدواج این افراد انجام بگیرد.
همچنین ،در بعد اجتماعی ،جامعه نیازمند آگاهی و آماده سازی محیط برای پذیرش ازدواج معلولین است.
کلیدواژهها :ازدواج ،پدیدارشناسی ،جسمی -حرکتی ،معلول
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
انسان معلول از کودکی با برخوردهای غلطی که دارد ناشی از درک
ناقص جامعه است ،مواجه میشود .بنابراین معلول خود را محکوم به
ناتوانی و گاهی نیازمند ترحم میبیند [ .]2معلولیت معموالً همراه با
عدم تمایل به شرکت در برخی از فعالیتهای اجتماعی میباشد [.]3

معلولیت عبارت است از محرومیت و وضعیت نامناسب یک فرد که پیامد
نقص و ناتوانی است و مانع از انجام نقشی میشود که با توجه به شرایط
سنی ،جنسی ،اجتماعی ،فرهنگی و طبیعی برای فرد در نظر گرفته شده
است [ .]1جامعه ما تعریف و شناخت درستی از معلول ندارد و یک
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دامنگیر فرد معلول و خانواده اوست ،دامنگیر جامعه نیز خواهد شد .با
توجه به موارد فوق ،بررسی پدیده ازدواج معلولین و پیامدهای ناشی از
آن ،بسیار حائز اهمیت است ،لذا در این پژوهش به بررسی چالشهای
ازدواج معلولین پرداخته شده است .بنابراین سؤال پژوهشی در این
مطالعه ،چالشهای ازدواج معلولین در میان معلوالن شهر تهران چگونه
است؟

بر اساس آمار رسمی در سال ( )1336تعداد معلوالن کشور یک میلیون
و  155هزار و  202نفر نفر بود [ .]4بنابراین میتوان گفت که این رقم
نشان دهنده بزرگترین اقلیت است .در نتیجه ،بایستی برای شناخت و
بررسی نیازهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و روانی که
معلوالن با آن مواجه هستند ،تالشهای بسیاری صورت گیرد و این نیازها
باید از جانب مسئولین و افراد جامعه قابل توجه باشد [ .]6بر اساس
تخمین سازمان جهانی بهداشت بیش از  30درصد معلولین در
کشورهای در حال توسعه به فراموشی سپرده شدهاند [ .]5افراد ناتوان
و معلول نیازمند توجه جامعه میباشند [ .]1درک مشکالت توسط
خانواده و ارتباط عاطفی آنها میتواند در عملکرد افراد نقش داشته
باشد و هر چه افراد مسنتر میشود ،تعداد و درصد افراد معلول و ناتوان
افزایش مییابد [ .]0حدود یک سوم از سرپرست خانواده حداقل به طور
موقت قبل از رسیدن به سن  68سالگی ناتوان و معلول میشوند [.]3
اگرچه در طی دهههای اخیر پیشرفت قابل توجهی در کیفیت زندگی
اتفاق افتاده است ،ولی بایستی به سطح سالمت افراد جامعه و نیازهای
آنها توجه بیشتری کرد [ .]18نیازهای معلولین را میتوان در سه بعد
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و روانی دستهبندی کرد معلولین نیاز به
مناسبسازی فضای شهری ،حمل و نقل و فرهنگسازی را در درجه اول
اهمیت قرار میدهند و پس از آن به نیازهای دیگر از جمله اشتغال،
مسکن ،کمک هزینه و عدم ترحم اشاره میکنند [ .]6آنها همچنین
نیاز به تجهیزات و امنیت ،آموزش معلولین و خانوادههای آنها ،ازدواج و
محبت ،اعتمادبهنفس ،بیمه و حضور کارکنان مناسب در بهزیستی و
دیگر سازمانهای مرتبط با معلولین اشاره کردهاند.
فرد معلولی که قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیست ،احساس میکند
که از دوستان و نزدیکان جداست و به طور قابل مالحظهای کمتر از
دیگران از روابط اجتماعی بهره میبرد .چنین فردی نمیتواند احساسات
خوشایند و ناخوشایند ،نگرانیها و آرزوها و امیدهایش را با نزدیکان و
دوستانش در میان بگذارد و پاسخها و عکسالعملهای ایشان را دریافت
کند [ .]18ازدواج معلولین با سالمت اجتماعی و اقتصادی بهتر همراه
است ،اما مکانیسم این ازدواج قابل بحث است .برخی استدالل میکنند
که گروه زمانی به وجود میآید که در آن مردم برای رسیدن به ازدواج
تالش میکنند [ .]11بنابراین این زمانی رخ میدهد که منافع حاصل
از ازدواج ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی و یا سالمت افراد را افزایش دهد
[ .]12عالوه بر این ،اخیراً مردان ناتوان و معلول به طور قابل توجهی
کمتر از مردان غیر معلول رو به ازدواج میآورند [ .]13نتایج پژوهش
نشان میدهد که ازدواج معلولین به سیاستهای عمومی حاکم بر جامعه
ربط دارد ،لذا با افزایش خدمات آموزشی و پشتیبانی از افراد ناتوان در
جامعه میتواند باعث افزایش ازدواج معلولین گردد .از طرفی برخی
استدالل میکنند که انجمن حمایت از ازدواج ،موجب میگردد تا ازدواج
تأثیر مستقیمی بر رفاه جامعه دارد [.]12
ازدواج مهمترین مشکل اجتماعی معلولین بوده که خود موجب ایجاد
دغدغهها روان شناختی و عاطفی برای معلولین میشود .این مشکل به
همراه سایر مسائل و نگرانیهای معلوالن از جمله ،اشتغال ،مسکن ،رفت
و آمد در سطح شهر ،تهیه وسایل کم توانبخشی ،هزینههای درمانی و
موارد دیگر چالشهای جدیتری را برای آنها ایجاد میکند .الینحل
باقی ماندن مسائل و مشکالت معلولین ،طبیعتاً پیامدهای فردی و
اجتماعی جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت که عالوه بر این که

روش کار
ایــن پــژوهش از نــوع کیفــی میباشد که بــه شــیوه پژوهشــی
پدیدارشناسی توصیفی انجام شد .مشارکت کنندگان شامل تعدادی از
معلولین مراکز بهزیستی شهر تهران در سال  1335است .برای
نمونه گیری ،از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است .پایان
نمونه گیری با استفاده از تکنیک اشباع نظری تعیینشده است .بر
اساس تکنیک مذکور ،انتخا ب افراد نمونه تا جایی ادامه یافت که
مصاحبه با افراد جدید اطالعات تازه تری را در اختیار محقق قرار ندهد
و تقریباً تکراری باشند .بر این مبنا پژوهشگر پس از مصاحبه با 28
نفر از معلولین به اشباع نظری رسید .ابزار مورد استفاده در این بخش
مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند بهصورت باز پاسخ بود که با توجه به
سؤاالت کیفی پژوهش و متمرکز بر چالش های ازدواج معلولین
طرح ریزی و اجرا گردید .از آن جا که این مصاحبه نیمه ساختار یافته
بود ،با توجه به پاسخ ها و در صورت لزوم به منظور روشنتر شدن
مفهوم پاسخ های ارائه شده ،سؤاالت دیگری نیز طرح شد و در پایان
هر جلسه مصاحبه نیز از مصاحبه شدگان درخواست شد چنانچه
مطلب دیگری برای طرح دارند اضافه نمایند .به عنوان مثال سؤاالتی
به صورت زیر از معلولین جسمی  -حرکتی پرسیده شد:
فکر میکنید اگر تصمیم به ازدواج بگیرید مورد تأیید جامعه قرار
میگیرید؟
تا به حال به ازدواج فکر کردهاید؟
چالشهای ازدواج معلولین از طریق مصاحبه با آنها شناسایی شدند.
اطالعات حاصل بر اساس مراحل روش هفت مرحلهای ،پردازش شد .به
منظور دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه معیارهای اعتبار پذیری و
اعتمادپذیری مورد توجه و استفاده قرار گرفت .با تأکید بر انتخاب بستر
مناسب ،همسوسازی داده های حاصل از نتایج مصاحبه ،تحقیقات
انجام شده در حوزه ازدواج معلولین و نظرات مشارکت کنندگان و
همچنین مشارکت و تعامل نزدیک و مستمر و درگیر نمودن
مشارکت کنندگان در امر تفسیر ،مراجعه مجدد به آنان و نیز مشخص
نمودن هرچه واضحتر مراحل و چگونگی فرایندها به منظور سهولت در
بررسی و درک آن توسط دیگران به این مهم پرداخته شد تا از اعتبار و
صحت مطالعه ،هر چه بیشتر اطمینان حاصل گردد .با دریافت آدرس
معلولین و بعد از تماس تلفنی با آنها زمان مصاحبه در یک روز و
ساعت مشخص معین شد و سپس با مراجعه حضوری مصاحبه با
معلولین جسمی  -حرکتی به مدت نیم تا یک ساعت انجام گرفت که
در مجموع نزدیک  088دقیقه مصاحبه طول کشید .حداکثر مصاحبه
 38دقیقه و حداقل آن  38دقیقه بود .متوسط زمان مصاحبهها 56
دقیقه به طول انجامید .تمامی مصاحبهها به صورت حضوری و با قرار
قبلی انجام شد .در این مدت به دلیل اشباع ،با  28معلول مصاحبه انجام
گرفت .این مطالعه به مدت  36روز به طول انجامید.
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هر طبقه در یک توضیح جامع از موضوعات مورد بررسی جمعآوری شد
و کوشش شد هر چه ممکن بود توضیح جامعی از پدیده مورد بررسی
در بیانی بدون ابهام از تعیین ساختار اساسی آن نظم و شکل بگیرد و
ساختار ذاتی پدیده نام گذاری شد .در نهایت برای به دست آوردن
روایی نهایی با رجوع به هر شرکتکننده به دست آمد و در یک جلسه
مصاحبه از شرکتکنندگان در مورد یافتهها سؤال شد.

برای رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش ،رضایت نامه کتبی برای
انجام مصاحبهها و ضبط آنها ،ورود و خروج داوطلبانه شرکت کنندگان،
محفوظ ماندن نام و شمارهها و نشانی افراد از شرکت کنندگان به صورت
کتبی اخذ شد .همچنین ،پس از پیاده سازی نوارها و نگارش کامل
مصاحبهها ،نوارها پاک شدند .این پژوهش با شماره کد اخالقی
 348813383در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات به ثبت
رسیده است .در این پژوهش برای تحلیل اطالعات مستخرج از یافتهها
از روش هفت مرحلهای کالیزی به شرح زیر استفاده شده است [.]14
نخست ،به تمامی شرکتکنندگان پروتکلها برای کسب یک معنی برای
آنها خوانده شد .سپس در مرحله دوم ،عبارات یا جمالتی که به طور
مستقیم به پدیده موردنظر مربوط بود استخراج شد و جمالت مهم
مشخص شدند .همچنین ،سعی شد معنا هر توضیح مهم را بیرون آورده
شود و به عنوان معانی منظم شده شناخته شوند .پس از آن ،مرحله
سوم برای هر توضیح تکرار شد و معانی فرموله شده غنی به صورت
خوشه موضوعات سازماندهی گردید .سپس ،این خوشه موضوعات را به
پروتکلهای اولیه ارجاع داده شد تا روایی آنها تأیید شود و در این
مرحله ممکن است تفاوتهایی در داخل و یا بین خوشهها دیده شد،
بعضی از موضوعات که با موارد دیگر یک دست نبود .پس از آن ،نتایج

یافتهها
با توجه به جدول  18 1نفر زنان و  18نفر از مردان مجرد معلولین
جسمی  -حرکتی برای این مصاحبه انتخاب شدند که باالترین سن 41
و پایینترین سن  21برای زنان معلول و برای مردان پایینترین سن
 24و باالترین سن  35سال بود .همچنین حداقل تحصیالت برای مردان
و زنان معلول جسمی  -حرکتی شرکتکننده در این پژوهش دیپلم و
باالترین تحصیل مربوط به فوق لیسانس میباشد .همچنین نوع
معلولیت جسمی و حرکتی آنان نیز شامل؛ ضایع نخاعی ،نوروپاتی،
دیستروفنی عضالنی ،ضربه دوران بارداری ،فلج مغزی ،فلج پاها و
بیماری چند ژنتیکی بود.

جدول  :1اطالعات توصیفی شرکتکنندگان در پژوهش
جنسیت

تحصیالت

سن

شغل

نوع معلولیت

1

زن

دیپلم

32

ندارد

فلج مغزی

ردیف
2

مرد

دیپلم

25

ندارد

ضایع نخاعی

3

زن

فوق دیپلم

31

ندارد

فلج مغزی

4

مرد

لیسانس

38

ندارد

نوروپاتی

5

زن

فوق دیپلم

38

ندارد

دیستروفنی عضالنی

6

مرد

فوق لیسانس

35

ندارد

فلج مغزی

7

زن

دیپلم

21

ندارد

ضربه دوران بارداری

8

مرد

فوق دیپلم

35

دارد

فلج پاها

9

زن

فوق دیپلم

41

دارد

بیماری چند ژنتیکی

11

مرد

فوق لیسانس

31

دارد

فلج دو پا

11

زن

دیپلم

25

ندارد

فلج مغزی

12

مرد

لیسانس

20

دارد

فلج دو پا

13

زن

فوق دیپلم

31

ندارد

ضایع نخاعی

14

مرد

لیسانس

38

دارد

نوروپاتی

15

زن

لیسانس

38

ندارد

نوروپاتی

16

مرد

دیپلم

24

ندارد

فلج مغزی

17

زن

فوق لیسانس

34

ندارد

دیستروفنی عضالنی

18

مرد

فوق دیپلم

35

دارد

فلج پاها

19

زن

فوق دیپلم

30

ندارد

فلج مغزی

21

مرد

لیسانس

31

ندارد

فلج پاها

یافتههای حاصل از پژوهش چالشهای ازدواج معلولین جسمی –
حرکتی در قالب درون مایه ،طبقات اصلی و طبقات اولیه مشخص
گردید .در بررسی نتایج  15طبقه اولیه و  4طبقه اصلی به دست آمد
که در جدول  2نمایش داده شده است.

خودم بپردازم و اینکه دیگران را میبینم هر روز صبح با هدفی از خواب
بیدار میشوند و به کارهایشان میرسم ،احساس بی مصرفی و سربار
بودن میکنم برای خودم و خانوادهام دارم .احساس خیلی بدی است.
اگر ازدواج میکردم شاید این احساس کمتر میشد و اینقدر مزاحم
مادر و پدرم نبودم"(کد شرکت کننده .)10

میشود فرد خود را در خانواده و اجتماع موجودی اضافی تلقی کند و
در طوالنی مدت احساس افسردگی و ناامیدی خواهد داشت .به عنوان
مثال مصاحبه شوندهای گفت " :از اینکه نمیتوانم مستقالنه به کارهای

ازدواج برای فرار از زندگی فعلی :برای برخی افراد ازدواج برای فرار

احساس سربار بودن :احساس سربار بودن حسی است که باعث

از شرایط زندگی فعلی است که به آن هیچ عالقهای ندارند و به زور آن
را تحمل میکنند ".از طرز نگاههای پدر و مادرم و اطرافیان خسته
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احساس سرشکستگی میکنم .خیلی وقتها ناراحت ام که چرا من مثل
سایر آدمهای عادی نیستم .اصالً احساس شادی در زندگی ندارم .فکر
میکنم چرا قسمت من این است؟ آدمهای سالم فرصت آشنایی با بقیه
را دارند اما ما فرصتی حتی برای دیدن دیگران نداریم .همیشه تنها
هستم .وقتی فکر میکنم ،آیندهام چقدر تیره و سیاه است خیلی افسرده
میشوم"(کد شرکت کننده .)13

شدم .دوست داشتم جایی بروم که دیگر آنها را نبینم .جای هم ندارم
که بروم مگر اینکه ازدواج کنم و از خانه بروم .خیلی وقتها رؤیابافی
میکنم که یک آدمی بیاد و با من ازدواج کند و از این خانه راحت
شوم"(کد شرکت کننده .)14
احساس شرمندگی و عدم احساس خوشبختی به دلیل تجرد :احساس
شرمندگی و به تبع آن عدم احساس خوشبختی و سرزندگی در زندگی
و نگرانی از آینده در افراد ایجاد میشود " .از اینکه مجرد هستم واقعاً
جدول  :2طبقات اولیه ،اصلی و درون مایه مستخرج از چالشهای ازدواج معلولین جسمی – حرکتی
طبقات اصلی

طبقات اولیه

احساسات و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج

احساس سربار بودن

احساسات و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج

فرار از زندگی فعلی

احساسات و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج

احساس شرمندگی و عدم احساس خوشبختی به دلیل تجرد

احساسات و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج

توقعات غیر منطقی و غیر واقع بینانه از ازدواج

احساسات و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج

ناتوانی در فرزندآوری

احساسات و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج

عدم پذیرش شرایط جسمانی معلول

دغدغهها و فشارهای خانواده

احساس نارضایتی از جو خانواده

دغدغهها و فشارهای خانواده

اصرار خانواده به ازدواج بدون عشق و عالقه

دغدغهها و فشارهای خانواده

عدم حمایت مالی خانواده

استیگما اجتماعی و عدم پذیرش توسط جامعه

عدم حمایت جامعه از ازدواج معلولین

استیگما اجتماعی و عدم پذیرش توسط جامعه

داشتن دید منفی نسبت به افراد معلول

استیگما اجتماعی و عدم پذیرش توسط جامعه

احساس شرمساری در صورت ازدواج خودشان یا اقوامشان با فردی معلول

استیگما اجتماعی و عدم پذیرش توسط جامعه

دید ترحم آمیز نسبت به معلولین

عدم کفایت منابع حمایتی و اشتغال سفید

عدم استقالل مالی

عدم کفایت منابع حمایتی و اشتغال سفید

اشتغال موقت و بدون بیمه

عدم کفایت منابع حمایتی و اشتغال سفید

عدم حمایتهای دولتی

مشکالت حرکتی دارم و باید از من مراقبت شود ،حاال چه کسی حاضر
است با من ازدواج کند؟ دوستانی داشتم که طرف مقابل مشکالت
جسمانی آنها را نپذیرفت و بعد از ازدواج به دلیل عدم استقالل حرکتی
یا مشکالت حرکتی ،با هم اختالف شدید پیدا کردند و از هم جدا شدند.
اگر این شرایط من را کسی نپذیرد خوب میترسم مشکالت ام بعد از
ازدواج از دوره مجردی هم بیشتر بشود"( .کد شرکت کننده .)2

توقعات غیرمنطقی و غیر واقع بینانه از ازدواج :توقعات غیرمنطقی
باعث میشود که فرد موقعیت و شرایط واقعی زندگی خود را درک نکند
و همین مساله به مشکالتی در انتخاب همسر مناسب منجر میشود.
توقعات نامعقول به انتظارات غیرواقع بینانه از طرف مقابل میشود" .
من چند تا خواستگار داشتم ،اما واقعاً عشق را در درون خودم احساس
نکردم .عشقی که حاضر بشه تمام خواستههای منو برآورده کنه و به
خاطر من خیلی از موانع یا افراد مهم زندگیاش را مثل خانوادهاش را
کنار بگذارد .من انتظار دارم که وقتی با او ازدواج کردم بیشتر وقت اش
را با من بگذراند و صرف کند .می دانی میخواهم خودم را با ازدواج
عاشقانه به دیگران ثابت کنم" (کد شرکت کننده .)15

احساس نارضایتی از جو خانواده :در برخی از خانوادههایی که عضو
معلول دارند ،جو عاطفی خانواده ملغمهای از خشونت ،ترحم و عصابینت
است که این امر به افراد معلول احساس ،نارحتی را القا میکند " .واقعاً
جو خانواده برای من غیرقابل تحمل است .از یک طرف خانوادهام را
میبینم که به خاطر من خیلی فداکاری میکنند و از طرف دیگر
عصبانیتشان را سر من خالی میکنند .خیلی وقتها دل ام میخواهد
دیگر در این خانواده نباشم و برم استقالل داشته باشم .ازدواج دوست
دارم که از این شرایط خالص بشم"( .کد شرکت کننده .)3

ناتوانی در فرزندآوری :عدم توانایی در فرزندآوری باعث برخی از
مشکالت در ازدواج میشود .برخی از زوجها به دلیل شرایط جسمانی
یا مشکالت جسمی قادر به فرزندآوری نیستند که این خود مانعی برای
ازدواج یا تداوم زندگی مشترک است " .خیلی دوست دارم ازدواج کنم
و بچه دار بشوم .ولی من نباید بچه دار بشم .دکتر گفته برای سالمتیام
خیلی ضرر دارد .خوب حاال وقتی خواستگار متوجه این مساله میشه
طبیعی است که منصرف بشه .این مساله خیلی ناراحت ام می کنه و
این خودش یک مانع بزرگی برای ازدواج من و امثال منه"( .کد شرکت
کننده .)1

اصرار خانواده به ازدواج بدون عشق و عالقه :برخی از خانوادهها
برای کاهش مشکالت و بار روانی و عینی خانواده ،اصرار بر ازدواج فرد
معلول میکنند که این به ناراحتیهای روانی بیشتری در وی دامن می
زند ".واقعاً دل ام نمیخواهد با کسی ازدواج کنم که حداقل عالقهای
به او ندارم ،اما خیلی وقتها خانواده مرا تحت فشار قرار میدهد که با
هر شرایطی باید با کسی که به خواستگاری آمده ازدواج کنم .مثالً یک
کسی که از روستا آمده یا خیلی پیره یا زناش مرده یا وضعیت

عدم پذیرش شرایط جسمانی معلول :یکی از موانع جدی ازدواج
معلولین عدم پذیرش شرایط جسمانی معلول برای ازدواج است و این
امر باعث میشود که فرصت ازدواج آنها خیلی کم بشود " .خوب من
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خرج ام را میدهند ،اصالً نمیتوانم به ازدواج فکر کنم"( .کد شرکت
کننده .)12

اقتصادیاش از خود ما هم بدتره .واقعاً نمیتوانم بپذیرم"( .کد شرکت
کننده .)5
عدم حمایت مالی خانواده :برخی از خانوادهها از بضاعت مالی برای

اشتغال موقت و بدون بیمه (اشتغال سفید) :اشتغال موقت و بدون

حمایت از ازدواج فرزندشان را ندارند یا اینکه خانواده ترجیح میدهد به
صالحدید خود مخارج را در جای دیگری هزینه کند .این خود بخشی
از موانع موجود بر سر راه ازدواج افراد معلول است " .من وضعیت پدرم
معمولی است ،اما واقعیت این است که حاضر نیست به من برای ازدواج
ام پول بدهد یا حمایت ام کند .دلیل اش این است که چون من کار
درست و حسابی ندارم ،میگوید ازدواج تو فقط نون خور اضافه میکند
و بار فشارهای مالی ما را بیشتر میکند"( .کد شرکت کننده .)4

بیمه و سایر مزایایی رفاهی که فقط حقوق بخور و نمیر دارد به اشتغال
سفید هم شهرت دارد " .مدتی کار فتوشاپ میکردم و تا حدی هم
پس انداز کردم ،اما خوب متاسفانه صاحب کار مرا بیمه نکرد .یعنی
عمالً این چند سال هیچ سابقهای ندارم .اصالً دوست ندارم به ازدواج
فکر کنم .واقعاً هزینههای یک زندگی مستقل را چگونه تأمین کنم؟
همین پول کمی هم که دارم باید صرف هزینههای فیزیوتراپی و درمان
خودم بکنم"( .کد شرکت کننده .)13

عدم حمایت جامعه از ازدواج معلولین :بخشی از جامعه ازدواج

عدم حمایتهای دولتی :ایجاد فرصتهای شغلی ،اشتغال حمایت شده

معلولین را یک ضرورت جدی و عمده تلقی نمیکند .برای همین ممکن
است که از ازدواج این گروه حمایت نشود یا الزم نبیند که حتماً
ازدواجی صورت پذیرد " .جامعه قبول نمیکند .جامعه نمیپذیرد که ما
معلولین ازدواج کنیم .وقتی بحث ازدواج معلولین مطرح میشود ،من از
خیلیها شنیدم و دیدم که واکنشهای منفی از خودشان بروز میدهند،
مثالً می گویند برای چی اینها باید ازدواج کنند"( .کد شرکت کننده
.)1

و فراهم ساختن مسکن از وظایفی است که دولت و نهادهای دولتی
برای معلولین میبایست ایجاد کنند تا عالوه بر استقالل مالی،
بازنشستگی و درآمد مکفی برای داشتن زندگی مناسب را داشته باشند.
" دولت هیچ کمکی برای اشتغال پایدار و حمایت شده ما نمیکند.
حمایتهای مالی دولتی وجود ندارد .اشتغال حمایت شده نیست .وام
خود اشتغالی هم اینقدر کم است که نمیشود با آن کاری کرد .تازه
فقط که انجام کار نیست .بیمه ،بازنسشتگی ،مخارج درمانی ،مسکن و
اینها هم هست .خوب تا زمانی که ،پول نداشته باشم ،درآمد کافی
نداشته باشم ،واقعاً فکر ازدواج به نظرم خیلی بچه گانه است"( .کد
شرکت کننده .)11

داشتن دید منفی نسبت به معلولین :دید منفی نسبت به معلولین
و مشکالت آنها ،یکی از موانع اجتماعی عدم ازداوج آنهاست ".جامعه
این تصور را نسبت به معلولین دارد که آنها سربار و اضافی هستند .حاال
اگر این افراد ازدواج کنند و مشکالتشان نه تنها کم نمیشود ،بلکه
بیشتر هم میشود"( .کد شرکت کننده .)1

بحث
در بعد احساسات و نگرشهای منفی پیرامون ازدواج نتایج نشان داد
چالشهای از جمله؛ احساس سربار بودن ،فرار از زندگی فعلی ،احساس
شرمندگی و عدم احساس خوشبختی به دلیل تجرد ،توقعات غیرمنطقی
و غیرواقع بینانه از ازدواج ،ناتوانی در فرزندآوری و عدم پذیرش شرایط
جسمانی معلول بود .نتایج این پژوهش را میتوان با نتایج پژوهش
(قاسمی و همکاران  Stevenson ،2811و همکاران Maziak ،2881
و همکاران  ]16 ,11 ,3[ )2882مقایسه کرد ،معلولین ناشنوا و
خانوادههایشان نسبت به سایر معلولین نظر مثبتتری نسبت به معلولیت
دارند ،اما این نظر در مقایسه با خانوادههای بدون عضو معلول کمتر بود
[ .]3با افزایش تعداد افراد خانواده ،نظر معلول بهطور معنیداری نسبت
به معلولیت منفیتر میشود .معموالً اولین مواجهه با معلولیت در خانواده
صورت میپذیرد و واکنشهای متفاوت والدین و اعضای خانواده یکی از
تعیینکنندههای اصلی در وضعیت فرد برای آینده خواهد بود [.]11
بدیهی است پیامدهای حضور فرد معلول در خانواده و جامعه از
جنبههای مختلفی مانند عاطفی اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی
میباشد .در پژوهشی روی آزمودنیهایی با مشکالت جسمی -حرکتی،
نشان دادند که در مقایسه با جمعیت عمومی ،معلولین به طرز مشخصی
از خویشتن پذیری و عزت نفس پایینتری برخوردارند []15 ,16
بنابراین میتوان گفت؛ اجرای برنامههای آموزش در خانواده،
اطالعرسانی مناسب به خانوادهها و تدوین کتابچههای آموزشی از
راهکارهای مناسب برای تغییر نگرش ،آگاهی و عملکرد معلولین و
خانوادههای آنها محسوب میشود [.]5
همچنین ،نتایج این پژوهش را میتوان با نتایج نیکخواه و فدایی []6
مقایسه کرد ،آنان در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که معلولین نیاز

احساس شرمساری در صورت ازدواج خودشان یا اقوامشان با
فردی معلول :بخشی از جامعه ازدواج یک فرد سالم با معلول را
نمیپذیرد و به شدت در برابر آن واکنش منفی نشان میدهد " .ازدواج
معلولین مورد تأیید جامعه نیست ،به ویژه اگر یک فرد معلول با فردی
سالم بخواهد ازدواج کند .تازه ممکن است این ازدواجها یا به خاطر پول
و مادیات باشد یا به خاطر ترحم .به هر حال ،به نظر من ازدواج واقعی
نیست ،چون همه مردم از آن دوری میکنند"( .کد شرکت کننده .)3
دید ترحم آمیز نسبت به معلولین :دیدگاه جامعه نسبت به معلولین
همواره با ترحم همراه است .البته این دیدگاه گاهی حالتی منفی هم به
خود میگیرد .نگاه ترحم آمیز جامعه به معلول به استقالل مالی و فردی
او منجر نمیشود ،بلکه او را بیشتر از قبل افسرده میسازد " .من
انسانیت و مهربانی را دوست دارم ،اما این با ترحم فرق دارد .بعضی
اوقات برخی از معلولین را در برنامههای تلویزیونی می آروند مردم
ببینند .این نه تنها کمکی به معلولین نمیکند ،بلکه فقط تشویق همان
فرهنگ ترحم آمیز است و نگاه خاص به معلولین است .نسبت به ازدواج
هم همین نگاه وجود دارد .مثالً می گویند فالنی خودش رو فدا کرد تا
با فرد معلولی ازدواج کند ،واقعاً این نگاه غیرقابل پذیرش است"( .کد
شرکت کننده .)11
عدم استقالل مالی :استقالل مالی یعنی اینکه فرد در زمینه مالی به
دیگران نیاز نداشته باشد و بتواند هزینههای زندگی خود را پرداخت
نماید 5 ".یا  1سال کار کردم ،خیلی پول کمی پس انداز کردم .شغل
درست و حسابی ندارم .خانوادهام هم بضاعت مالی ندارند و تا زمانی که
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آموزش خانوادهها و نحوه تعامل و ارتباط سازنده با فرزند معلول بسیار
ضروری به نظر میرسد .بسیاری از مشکالت خانوادهها به دلیل عدم
آگاهی و شناخت از موقعیت و مشکالت عضو معلولشان است .همچنین،
آگاهی رسانی و ایجاد بستر و فرهنگ سازی مداوم در مورد ازدواج
معلولین بسیار بااهمیت است .مسلماً کارهای تبلیغاتی یا رسانهای که
صرفاً برای مناسبتهای خاص همانند روز معلول و یا برای مدت کوتاهی
صورت میگیرد و سپس فراموش میشود ،کمکی به شرایط معلولین
نمیکند .بلکه ،باید با متناسب سازی محیطی و حضور مستقالنه
معلولین را در جامعه فراهم ساخت تا از این طریق به فرهنگ احترام به
تفاوتها در جامعه کمک کرد .همچنین ،برای انتخاب همسر و یک
زندگی پایدار و مستقالنه خانوادگی ،اشتغال حمایت شده و ایجاد مسکن
از وظایف دولت است .به نظر میرسد که ،اگر شرایط زندگی مستقالنه
در معلولین تشویق بشود ،مسیر زندگی خود را بهتر و باتوان بیشتری
میتوانند بیابند.

به مناسبسازی فضای شهری ،حمل و نقل و فرهنگسازی را در درجه
اول اهمیت قرار میدهند و پس از آن به نیازهای دیگر از جمله اشتغال،
مسکن ،کمک هزینه و عدم ترحم اشاره میکنند .آنها همچنین نیاز به
تجهیزات و امنیت ،آموزش معلولین و خانوادههای آنها ،ازدواج و محبت،
اعتمادبهنفس ،بیمه و حضور کارکنان مناسب در بهزیستی و دیگر
سازمانهای مرتبط با معلولین اشاره کردهاند .چالشهایی از جمله عدم
استقالل مالی و اشتغال سفید در بین معلولین جسمی -حرکتی شهر
تهران از موانع ازدواج معلولین بودند .پژوهش کنپن و همکاران ،نشان
داد که ،افراد بیکار بیشتر از همتایان شاغل خود دچار مشکالت
جسمانی ،اضطراب و اختالل خواب ،عدم کاررکد مناسب اجتماعی و
افسردگی میشوند [ .]11نداشتن بضاعت مالی مکفی ،عدم حمایت
کافی نهادهای دولتی از معلولین ،عدم استقالل مالی ،درآمد پایین و
پشتوانه مالی ناکافی از چالشهای اقتصادی معلولین جسمی -حرکتی
در امر ازدواج میباشد [ .]13 ,10در این پژوهش وقتگیر و سخت
بودن کار مصاحبه ،کم بودن پژوهشهای مشابه برای مقایسه نتایج و
همچنین محدود بودن جامعه آماری به معلولین جسمی  -حرکتی شهر
تهران سال  1335از جمله محدودیتهای این پژوهش بود .با توجه به
نتایج به دست آمده پیشنهاد میشود شناسایی نیازهای روانشناختی و
احساسی آنها در ازدواج انجام بگیرد.
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