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پدیده معلولیت سابقه اى به قدمت تاریخ بشرى دارد و همچنان که پدیده معلولیت سابقه اى به قدمت تاریخ بشرى دارد و همچنان که 
تحقیقات باستان شناسان نشان مى دهد، ناهنجارى هاى اسکلتى از تحقیقات باستان شناسان نشان مى دهد، ناهنجارى هاى اسکلتى از 
عهدهاى بسیاردیرین وجود داشته است (عهدهاى بسیاردیرین وجود داشته است (1). در حال حاضر، بر ). در حال حاضر، بر 
طبق آمارهاى موجود حدود طبق آمارهاى موجود حدود 1313 میلیون معلول با معلولیت هاى  میلیون معلول با معلولیت هاى 
به  توجه  با  که  دارد  وجود  کشور  در  ذهنى  و  جسمى  به مختلف  توجه  با  که  دارد  وجود  کشور  در  ذهنى  و  جسمى  مختلف 
جمعیت کل کشور، تعداد باالیى را شامل مى شوند (جمعیت کل کشور، تعداد باالیى را شامل مى شوند (2). معلولیت ). معلولیت 
به  غیر از محدودیت ها و مشکالتى که از نظر کارکردى براى فرد به  غیر از محدودیت ها و مشکالتى که از نظر کارکردى براى فرد 
اثر  در  روان شناختى  سوء  تأثیرات  سبب  مى کند،  ایجاد  اثر معلول  در  روان شناختى  سوء  تأثیرات  سبب  مى کند،  ایجاد  معلول 
تعامالت اجتماعى بر شخصیت افراد معلول شده است که در این تعامالت اجتماعى بر شخصیت افراد معلول شده است که در این 
بین نگرش افراد جامعه به معلولیت نقش تعیین کننده اى دارد (بین نگرش افراد جامعه به معلولیت نقش تعیین کننده اى دارد (3). ). 
دیدگاهى که عموم جامعه نسبت به معلولیت دارند همراه با ترحم دیدگاهى که عموم جامعه نسبت به معلولیت دارند همراه با ترحم 

و دلسوزى، تمسخر یا حتى تنفر است (و دلسوزى، تمسخر یا حتى تنفر است (4).).
سن،  مانند  متغیرهایى  که  مى دهد  نشان  کلدى  سن، پژوهش  مانند  متغیرهایى  که  مى دهد  نشان  کلدى  پژوهش 
جنسیت، تحصیالت و شغل از عوامل تأثیرگذار بر نگرش افراد جنسیت، تحصیالت و شغل از عوامل تأثیرگذار بر نگرش افراد 
به معلولیت است و جوانان نسبت به بزرگساالن و همچنین افراد به معلولیت است و جوانان نسبت به بزرگساالن و همچنین افراد 
داراى تحصیالت باالتر نگرش مثبت ترى به معلولین دارند (داراى تحصیالت باالتر نگرش مثبت ترى به معلولین دارند (5). ). 
مطالعه به پژوه نیز مؤید این مطلب است که افرادى که ارتباط مطالعه به پژوه نیز مؤید این مطلب است که افرادى که ارتباط 
بیشترى با معلولین دارند، از نگرش مطلوب ترى نسبت به آنان بیشترى با معلولین دارند، از نگرش مطلوب ترى نسبت به آنان 
برخوردارند (برخوردارند (6). به طورکلى،  افراد معلول قادرند بسیارى از مسائل ). به طورکلى،  افراد معلول قادرند بسیارى از مسائل 
خود را حل کنند، اما به این علت که افراد غیرمعلول حاضر نیستند خود را حل کنند، اما به این علت که افراد غیرمعلول حاضر نیستند 
درباره زندگى کسانى که دچار نقصى هستند قدرى اندیشه کنند، درباره زندگى کسانى که دچار نقصى هستند قدرى اندیشه کنند، 

زندگى آنها به  صورت پیچیده  اى در مى  آید (زندگى آنها به  صورت پیچیده  اى در مى  آید (7).).
این پژوهش توصیفى- تحلیلى در بین این پژوهش توصیفى- تحلیلى در بین 212212 نفر از دختران  نفر از دختران 
مدارس شهر تهران که از مدارس شهر تهران که از 1414 مدرسه انتخاب شده بودند، با استفاده  مدرسه انتخاب شده بودند، با استفاده 
پایایى  و  روایى  مراحل  طى  از  پس  محقق ساخته  پرسشنامه  پایایى از  و  روایى  مراحل  طى  از  پس  محقق ساخته  پرسشنامه  از 
(آلفاى کرونباخ (آلفاى کرونباخ 0/8787) انجام پذیرفته است. در بین این ) انجام پذیرفته است. در بین این 212212 نفر،  نفر، 
2626٫3 درصد ( درصد (5656 نفر) کالس اول دبیرستان،  نفر) کالس اول دبیرستان، 2828٫6 درصد ( درصد (6161 
نفر) کالس دوم، نفر) کالس دوم، 2525٫8 درصد ( درصد (5555 نفر) کالس سوم و  نفر) کالس سوم و 1818٫8 درصد  درصد 
(4040 نفر) پیش دانشگاهى بودند.  نفر) پیش دانشگاهى بودند. 4949 نفر ( نفر (2323 درصد) از افراد مورد  درصد) از افراد مورد 

مطالعه داراى بستگان معلول بودند. مطالعه داراى بستگان معلول بودند. 
براساس نتایج، میانگین نگرش دانش آموزان به معلولیت براساس نتایج، میانگین نگرش دانش آموزان به معلولیت 8٫1919 با  با 
انحراف معیار انحراف معیار 1٫5 است (حداقل:  است (حداقل: 4، حداکثر: ، حداکثر: 1212). دیگر یافته هاى ). دیگر یافته هاى 
پژوهش نشان داد که که پایه تحصیلى، عامل تأثیرگذارى بر نگرش پژوهش نشان داد که که پایه تحصیلى، عامل تأثیرگذارى بر نگرش 
دانش آموزان است (دانش آموزان است (F=0٫463463 ، ،P=0٫708708). براساس نتایج حاصل ). براساس نتایج حاصل 
معلول  بستگان  داراى  که  دانش آموزانى  مستقل،  تى  آزمون  معلول از  بستگان  داراى  که  دانش آموزانى  مستقل،  تى  آزمون  از 
هستند نگرش بهترى نسبت به معلولیت دارند که اختالف آنها با هستند نگرش بهترى نسبت به معلولیت دارند که اختالف آنها با 

 ، ،P=0٫004004) گروهى که فاقد بستگان معلول هستند، معنادار است (گروهى که فاقد بستگان معلول هستند، معنادار است
آن  از  حاکى  نیز  پژوهش  یافته هاى  دیگر  آن ).  از  حاکى  نیز  پژوهش  یافته هاى  دیگر   .(df=210210 ، ،t=2٫8989
بود که نگرش حدود نیمى از افراد مورد مطالعه این است که بود که نگرش حدود نیمى از افراد مورد مطالعه این است که 
افراد معلول مى توانند در مراکز تلفیقى آموزشى همگام با دیگر افراد معلول مى توانند در مراکز تلفیقى آموزشى همگام با دیگر 
دانش آموزان به تحصیل بپردازند و این تلفیق تأثیرى منفى بر دیگر دانش آموزان به تحصیل بپردازند و این تلفیق تأثیرى منفى بر دیگر 

دانش آموزان ندارد. دانش آموزان ندارد. 
نتایج مطالعه نشان داد که نتایج مطالعه نشان داد که 6363٫2 درصد ( درصد (134134 نفر) از دانش آموزان  نفر) از دانش آموزان 
معتقدند که مطبوعات نقش مثبت و تعیین کننده اى در شناساندن  معتقدند که مطبوعات نقش مثبت و تعیین کننده اى در شناساندن  

و تسهیل ورود معلولین به جامعه دارد.و تسهیل ورود معلولین به جامعه دارد.
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