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 دارای  دخترانهای عشق در جامعه  چالشی عاشقانه: پژوهشی کیفی در زمینه تجربه زیسته چالش

 حرکتی -توانی جسمی کم
 

3زاده مریم فاتحی، 2اعظم نقوی، 1پور مهتاب اسماعیلی
 

 

 چکیده

 .عشق انجام شدپدیده در حرکتی  -توانی جسمی کمدارای  احساس شده توسط دخترانهای  با هدف شناسایی چالش پژوهش حاضر :مقدمه

به شهر اصفهان بود. اطالعات  یسال به باال 11حرکتی  -توانی جسمی مجرد دارای کم دخترانکیفی و جامعه مورد نظر شامل  ،مطالعهاین  روش ها: روشمواد و 

 به کننده مراجعه دختران نیب از گیری هدفمند از طریق نمونه کنندگان آوری گردید. شرکت جمع حرکتی -توانی جسمی دارای کم دختر 11مصاحبه عمیق با  وسیله

 گرفت.قرار تحلیل مورد تجزیه و  Colaizziاساس شیوه  ها بر انتخاب شدند. داده یحرکت -یجسم تیمعلول یدارا افراد به دهنده خدمات هیارا مرکز دو

. گردیدهای مربوط به دنیای درون و بیرون تقسیم  حرکتی در بحث عشق به طور کلی به دو دسته چالش -توانی جسمی دارای کم دخترانهای  چالش ها: یافته

 .بود «ها و حمایت هاقانون، فرهنگ، پیشنهاد»های بیرونی شامل  و چالش «شناختی های روان ها، باورها و دفاع تجارب شخصی، ترس»های درونی شامل  چالش

تواند  می ،ها توجه به این چالش که هستند مواجههایی مربوط به خود و جامعه  حرکتی هنگام برخورد با عشق با چالش -توانی جسمی افراد دارای کم گیری: نتیجه

 .کننده باشد ها کمک در زمینه توانمندسازی این افراد جهت برخورد مناسب با آن

 عشق ؛فرد مجرد؛ معلولیت جسمی ؛فرد دارای معلولیت ها: کلید واژه

 

عشق در جامعه دختران  یها چالش ستهیتجربه ز نهیدر زم یفیک یعاشقانه: پژوهش یچالش .میمر زاده ی، فاتحاعظم ینقو، مهتابر پو یلیاسماع ارجاع:

 .201-202 :16؛ 1399ی توانبخشپژوهش در علوم . یحرکت -یجسم یتوان کم یدارا

 

 31/7/3111تاریخ چاپ:  2/7/3111تاریخ پذیرش:  31/6/3111تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
ای آشنا در تمامی  عشق از زیباترین و پرمعناترین مفاهیم به شمار رفته و واژه

دارد و (. این مفهوم انتزاعی تعاریف گوناگونی 1ها، ملل و جوامع است ) فرهنگ
کس  هر دیگر، به عبارت است. معنای واحدی برای آن در نظر گرفته نشده

(. 2شناسد ) ر تجارب و حال درونی خود معنای متفاوتی برای آن میمبتنی ب
جایی است که آن را الزمه ورود و دوام یک  ها تا آن اهمیت عشق برای انسان

(. 3) باشد میدانند و این نکته برای زنان از اهمیت بیشتری برخوردار  رابطه می
ساسی در هرم عشق، دوست داشته شدن و نیاز به تعلق داشتن از نیازهای ا

Maslow (4 )ًبرای تمام  است، اما تجربه عاشق شدن و معشوق بودن لزوما
افتد. گروهی از افراد جامعه که شاید این نیازشان مورد غفلت  ها اتفاق نمی انسان

 (.5گیرد، افراد با نیازهای خاص هستند ) جامعه و خانواده قرار می
یک میلیارد نفر در  بهنزدیک  ،بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی

را تشکیل درصد جمعیت جهان  15که حدود  توانی هستند جهان دچار نوعی کم
توجهی به  بی(. 2باشد ) میدرصد  4( و این جمعیت در ایران حدود 6) دهد می

به معنای نادیده گرفتن جمعیت قابل  ،مسایل عاطفی و احساسی این گروه

رسد نگاه متمرکز بر یک ناهنجاری  (. به نظر می8ست )ا ها توجهی از انسان
تواند  توانی باشد و این دیدگاه می در جوامع به افراد دارای کم ینگاه رایج ،بدنی

اوقات بر نقص  بیشترگذار باشد. اولین نگاه تأثیربر تجربه عشق به میزان زیادی 
 (. 9نقص بدنی، پایانی بر تجربه عشق است ) یو گاه شود میفرد متمرکز 

حرکتی چقدر به ازدواج و  -توانی جسمی ه که افراد دارای کملأاین مس
تواند دالیل زیادی داشته باشد. این که  می ،دهند مسایل عاطفی تمایل نشان می

 ( و این10توانی از لحاظ اقتصادی در چه سطحی قرار دارد ) یک فرد دارای کم
حرکتی چیست  -توانی جسمی که دید اجتماعی غالب نسبت به فرد دارای کم

افراد دارای  ،. بر اساس نظر برخی پژوهشگراندگذار میثیر أله تأبر این مس ؟(11)
های اعمال  به دلیل محدودیت ، اماتمایل به ازدواج با وجود ،توانی در ایران کم

زنان دارای  اغلب(. 12ترسند ) از ازدواج می ،شده از سوی خانواده و جامعه
 ،به تجربه عشق، ازدواج و در نهایت ور قلبیبه ط ،حرکتی -توانی جسمی کم

 (. 13اما از آینده نامعلوم و شرایط آن واهمه دارند ) ،داشتن فرزند عالقمند هستند

عوامل گوناگونی بر تجربه عشق اثرگذار است که یکی از این عوامل، عامل 
رگذار بر جذاب تأثیاز جمله عوامل  ،(. ساختار جسمانی14جذابیت ظاهری است )
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 -توانی جسمی افراد دارای کم بیشترشود.  ودن یا نبودن افراد در نظر گرفته میب
اند در دوران نوجوانی و جوانی نگاه و محبت جنس  که نتوانسته حرکتی از این

که به طور  اند نوعی از سرخوردگی را تجربه کرده ،مخالف را به خود جلب کنند
(. نتایج 15) کند ارسال میغیر مستقیم پیامی به معنای جذاب نبودن به فرد 

حرکتی به عنوان  -توانی جسمی دهد که افراد دارای کم نشان می مطالعات
 نیستندشوند که قادر به انجام کارهای شخصی خود  افرادی در نظر گرفته می

وانی را از نظر جنسی فعال ت ممکن است که فرد دارای کم ی( و عده دیگر16)
توانی  ها، افراد دارای کم ای محدودیت که صرف نظر از وجود پاره در حالی ؛نبینند

 (. 12از لحاظ احساسی و عاطفی مانند سایر افراد هستند ) ،حرکتی -جسمی

بر نیازهای جسمی و یا ه عمدبه طور توانی  مرتبط با کم تحقیقاتدر ایران 
نیاز به عشق و  ،ها ه و با وجود جمعیت قابل توجه آنشناختی متمرکز شد روان

ل پیرامون آن در این گروه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در یازدواج و مسا
 یدارا ال بودیم که دخترانؤبه دنبال پاسخی برای این سحاضر پژوهش 

چه ، تجربه ازدواج و هلأت تیوضع از نظر حرکتی صرف -توانی جسمی کم
 ؟کنند را در مسیر عشق تجربه می هایی چالش

 

 ها مواد و روش
و از نوع  از شیوه پژوهش کیفی ،منظور دستیابی به تجربه مستقیم افراد هب

ترین  . مطالعات کیفی به دنبال دستیابی به عمیقگردیدپدیدارشناختی استفاده 
پژوهشگر پس  چنین تحقیقاتی،کنندگان واجد شرایط هستند. در  تجربیات شرکت

پردازد  ها می بدون سوگیری شخصی به تفسیر داده ،آوری اطالعات الزم از جمع
 ،گیرد ها به جامعه انجام نمی جا که مطالعات کیفی با هدف تعمیم داده (. از آن18)

از  ،به همین دلیل و را دارا باشد تحقیقهای مورد نظر  نمونه باید به خوبی ویژگی
دارای  دختران و از بین شد( استفاده 19) یبرف گلوله و گیری هدفمند روش نمونه

 1398 سال در اصفهان شهر یسال به باال 18حرکتی  -توانی جسمی کم
ها  ها به اشباع رسید. نمونه داده ،نفر 16و با مصاحبه با  صورت گرفتگیری  نمونه

توانی  های حمایت از افراد دارای کم سسات و خیریهؤاز میان افراد تحت پوشش م
 تیمعلول یدارای، ستیبهز ونیسیکم صیتشخ اساس بر همه افراد .ندانتخاب شد

و  زن سال به باال، جنسیت 18سن شامل کنندگان  انتخاب شرکت معیار. بودند
آوری  حرکتی در بدن فرد بود. روش جمع -توانی جسمی دارا بودن نوعی کم

دقیقه در زمان و  25ا ت 60بین بود که مصاحبه نیمه ساختار یافته  ،اطالعات
 .انجام گرفتکنندگان  مکان مورد انتخاب شرکت

کننده  از شرکت ،گیری یک رابطه مناسب پس از شکل ،در هر مصاحبه
که داستان زندگی خود را با تمرکز بر عشق، ازدواج و روابط  گردیدخواست در

از  ،مثالهای موجود بپردازد. به طور  عاطفی تعریف کند و به بیان موانع و چالش
خواست شد تا دیدگاه خود و جامعه را نسبت به موضوع عشق و ازدواج درها  آن

های مطرح شده در  حرکتی بیان کنند. پرسش -توانی جسمی دارای کم دختران
 شده است. ارایه 1مطالعه در جدول 
ضبط شد. به منظور تجزیه و تحلیل  گانکنند ها با اجازه شرکت تمام مصاحبه

این روش شامل هفت مرحله . گردیداستفاده  Colaizziز روش تحلیل ا ،ها مصاحبه
بندی معانی، ترسیم شبکه مضامین،  ها، ایجاد کدهای اولیه، فرمول آشنایی با داده»

تمامی باشد.  می« گذاری مضامین، گزارش نهایی و اعتبارسازی نهایی تعریف و نام
مطالعه  پژوهشگر دو توسط هرسازی و چند بار  های صوتی کلمه به کلمه پیاده فایل

ها تعیین گردید. صحت اعتبار  ها و زیر تم و کدگذاری باز انجام شد. سپس تم

 کننده شرکت هر که معنا نیا به؛ یید شدأکنندگان در مصاحبه ت ها توسط شرکت یافته
 دأییت را تجربه خود با ها افتهی یهمخوان زانیم و مالحظه را پژوهش یینها جینتا

تمامی مالحظات اخالقی شامل رضایت آگاهانه، محرمانه  مطالعه حاضر،در . نمود
رعایت گردید.  تحقیقبودن هویت شخص و رازداری و داوطلبانه بودن شرکت در 

به تأیید کمیته اخالق در ، IR.UI.REC.1398.067کلیه مراحل پژوهش با شماره 
 پژوهش دانشگاه اصفهان رسید. 

 
 مصاحبهیراهنما.1جدول

 پژوهش یاصل یها پرسش ردیف
 به طور کلی نظر شما در مورد عشق و ازدواج چیست؟  1
هایی را در ارتباط با موضوع عشق برای دختران دارای  چه موانع و چالش 2

 شناسید؟  می یحرکت -یجسم یتوان کم
 یتوان کمبرخورد جامعه و خانواده در ارتباط با موضوع عشق افراد دارای  3

 چگونه بوده است؟  یحرکت -یجسم
 ورزی و ارتباط عاطفی تا چه میزان احساس کارامدی دارید؟ در زمینه عشق 4
منابع حمایتی از سوی خانواده و جامعه در ارتباط با موضوع عشق دختران  5

 چیست؟ یحرکت -یجسمدارای ناتوانی 

 

 ها یافته
مجرد کنندگان همگی  شرکت. آمده است 2 جدول در کنندگان شرکت مشخصات

 و بدون فرزند بودند.
 و پلمید ریز، التیتحص نیسال، کمتر 36، کنندگان شرکت یسن نیانگیم

 هیبق و شاغلها  نمونه از نفر 2، اشتغال لحاظ ازود. ب ارشد یکارشناس، آن نیشتریب
 از جامعه اقشار یتمام از کنندگان شرکتد. بر اساس گزارش شخصی، بودن کاریب

  مرفه اشخاص ور( نف 9) متوسطی قتصادا سطح نفر(،  4) فیضع اقشار جمله
 جنسیت سال، 18، سن باالی پژوهش به اصلی ورود های الک. مدندنفر( بو 3)

بر اساس  گیری س از نمونهفوق، پطالعات و ا و دارا بودن معلولیت بود زن
 مشخص گردید. مد و سطح اقتصادی خانواده امیزان دراز گزارش شخصی افراد 

 مشکالت و ها چالش نهیزم در یاصل مضمون ها، دو داده لیلتح در
 شامل مضمون استخراج گردید. این دو عشق مفهوم با رابطه در کنندگان شرکت

 و یاصل نیمضام به 3 جدول در .بود« رونیب یایدن و درون یایدن یها چالش»
 .است شده اشاره ها مضمون ریز

 درونی ادنی
 الؤس آن یها چالش و عشق مفهوم با رابطه در کنندگان شرکت از که یزمان

 نیا و داشت ها آن یزندگ یدرون تجارب به اشاره ها آن یها گفته از یبخش، شد
 و) یجسم و یشخص تجارب شاملی شخص یزندگ درون تجارب شامل تجارب
 د.بو اه دفاع و ها، باورها ترس انندم( یذهن درون تجارب

 ی توان کم یدارا دختران یجسمان و یشخص تجارب ی:شخص تجارب
، کنندگان شرکت دگاهید ازبود.  عشق بحث در ها نهیزم نیتر مهم ازی حرکت -یجسم

 در یمیعظ سهم، استقالل مشکالت و یماریب رونده شیپ سیر و یجسمان ضعف
 طرف از. کند یم فایا عشق به نسبتی حرکت -یجسمی توان کم یدارا فرد نگرش
 رابطه و مخالف جنس با رابطه به نسبت لشانیتما، بود شتریب افراد سن هرچهدیگر، 

 حال در من یماریب: »فتگ 1  شماره کننده شرکت. بود شده سردتر عاشقانه
 یحت که بشه یطور طمیشرا کنه، ممکنه یم ریدرگ نخاعمو داره و هست شرفتیپ

 «.؟کنه یم قبول منو یطیشرا نیهمچ با یک ...بدم دست از ادرارمو کنترل
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 کنندگانمطالعهمشخصاتشرکت.2جدول

کننده  سن شرکت شماره

 )سال(

بر اساس ی )توان کم نوع

 (سیون بهزیستییتشخیص کم

 سابقه بیماری در خانواده سطح تحصیالت یتوان کم شدت اشتغال نوع

 خیر  دانشجوی کارشناسی متوسط محتوا دیتول پا کی یکوتاه و ، فلجنگوسلیمن 18 1
 خیر  دیپلم  کم کاریب پا عضالت یآمدگ کش 18 2
 توانی ذهنی  خواهر دارای کم فوق دیپلم دیشد کاریب پا یحس ی، بنسونیپارک 24 3
 خیر  دیپلم  کم کاریب راست دست ضعف 22 4
 توانی جسمی برادر دارای کم کارشناسی ارشد  دیشد کاریب پا عضالت ضعف 22 5
 خیر  کارشناسی ارشد متوسط بورس در تیفعال یعضالن اسکلرودرم، ضعف 35 6
 خیر  دیپلم دیشد یدست عیصنا بدن و صدا مخچه، لرزش یکار کم 36 2
8 32 MSخیر  دیپلم  متوسط کاریب یحرکت ، مشکل 
 توانی جسمی  خواهر دارای کم دیپلم  دیشد کاریب بدن و صدا ، لرزشیآتاکس 39 9

 خیر  فوق دیپلم  کم یناکاریم پا یکوتاه و لگن یدررفتگ 39 10
 خیر  دیپلم  کم سندهینو پا یکوتاه 40 11
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 مضمونریز یاصل نیمضام 

  درون یایدن  اول مضمون

 یشخص تجارب
 ها ترس

 غلط یباورها
 یشناخت روان یها دفاع

  رونیب یایدن دوم مضمون

 نیقوان
 یفرهنگ لیمسا

 نامناسبهای شنهادیپ
 ها تیحما

 
 عنوان به عشق تجربه در تیموفق عدم که بودند معتقد کنندگان شرکت یبرخ

 شده ها آن یبرا ییها یدلخور و ها حسرت به ، منجریزندگ مهم اما یی،ابتدا ازین کی
 نگونهیا را عشق مورد در خود احساس 16 شمارهکننده  شرکت ،مثال عنوان به. است

 یلیخ حسرت. میشد یا عقده معلوال ما گم یم بهتون یستیرودربا بدون»: کرد انیب
 دیشا... رفتن رستوران هیمرد،  هی با زدن قدم هی مونده، حسرت دلمون به زایچ

 هر با ازدواج به یراض، دادن پز خاطره ب ما معلول یدخترا از یلیخ یول نشه باورتون
 «.رنیبگ طالق مدت هی از بعد اگه یحت ...شن یم یکس

 به کرات به کنندگان شرکت که یشناخت روان تجارب از گرید یکی :ها ترس
 یزندگ تیحکا ای خودشان گذشته تلخ تجارب ریثأت. بود ترس، کردند اشاره آن
 یحتم را شکست و بود برده باال افراد نیا در را شکست انتظار ینوع به، گرانید
 دختر سراغ یسالم آدم چیه: »بود معتقد 14 شماره کننده شرکت. دانستند یم

 یپسرا یحت چون ؛باشه داشته استفادهء سو قصد که نیا مگه ادینم توان کم
 شوهر خرهباآل، پولدارن که یتوان کم یدخترا. خوان یم سالم زن مه توان کم

 جمع دخترو مال همه ادیم ،نداره یچیه پسره. مشخصه کامالً لشمیدل و کردن
 «.کنه یم انتیخ ره یم شه یم خسته بعدشم کنه یم

ی بر این باور حرکت -یجسم یتوان کم یدارا دختران از یا عده :غلط یباورها
 تصور و نندیب ینم تیعامل یدارا و جذاب یجنس لحاظ از را ها آن گرانید بودند که 

 روزمره امور انجام جهت یروز شبانه پرستار کی به ی،توان کم یدارا افراد کنند یم
 یدارا افراد ، اعتقادبیغر و بیعج یباورها از گرید یک. یندهست ازمندین خود
 نداده اجازه وقت چیه که است ییماورا یروهاین وجود بهی حرکت -یجسم یتوان کم

 یدارا افراد یتوانمند به 10 شماره کننده شرکت. رندیبگ قرار یا رابطه در ها آن است
. میایبرنم یجنس رابطه پس از ماها که کنن یم فکر عده هی: »بود معتقد یتوان کم
 ه. یستین یمشکل، نباشه یحس یب اگه کالً یول، هست ییتایمحدود هی البته بخ
 من اصالً گفتم من و نداشت یجنس حس اصالً شونیداد، ا شنهادیپ من به ییآقا
«. یخوا یم پرستار هی فقط تو که نیا مثل ...امیب کنار یزیچ نیهمچ با تونم ینم

 که کردن یکار هی: »کرد اشاره ییماورا یروهاین به زین 12 شماره کننده شرکت
 رو شما گفتن ،داشتن رابطه نیا در یادیز علم که بودن ییآقا ه. یبشه بسته ما بخت

 پشت تا خواستگار شده بارها. نیکن شوهر شه ینم که کرده عقد همزادتون با نفر هی
 «.هست یزیچ هی نایا ...نشده داخل یول، اومده خونمون در

 چشم به کرات به حاضر پژوهش در که یگرید نکته ی:شناخت روان یها دفاع
 استفاده  آن از شوندگان مصاحبه که بود یشناخت روان یها دفاع، خورد یم
 سال و سن کم از یا عده که یآرمان دیمخالف، د جنس از تنفر ابراز. کردند یم

 و عناد ینوع دیرس یم نظر ، بهچیه ای همه تفکر و داشتند ازدواج به نسبت ترها
 من: »کرد انیب 14 شماره کننده شرکت. باشد رامونیپ طیشرا به نسبت یلجباز
 دروغ. ترسم یم ، ازشونادینم خوشم پسرا از یعنی ؛کنم ازدواج ندارم دوست اصالً

 اریبس 5 شماره کننده شرکت «.کارن انتیخ همشون ...همشون گن یم ادیز
 نیا ای، خوام یم من که یطیشرا همه با ادیب یکی ای»د: کر یم فکر انهیگرا آل دهیا

 یبرا یانیپا را ازدواج 2 شماره کننده شرکت «.کنم ینم ازدواج گهید اصالً من که
 تیاذ ، خانوادممرمیگ یم سروسامون کنم ازدواج اگه: »دانست یم مشکالتش

 «.شم یم خودم، مستقل هیزندگو  خونه سر رم یم. شن ینم
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 رونیبی ایدن

 یدارا افراد یزندگ در یمهم نقش، جامعه چه و خانواده چه انیاطراف
 در. کنند یمایفا  عشق و ازدواج لهأمس دری و همچنین، حرکت -یجسمی توان کم

 لی، مسانیقوان نقش ازی، حرکت -یجسمی توان کم یدارا افراد ،حوزه نیا
 .بردند نام ها تیحما و نامناسب هایشنهادی، پیفرهنگ

 ریغ طور به که دارد وجود ینیقوان، شوندگان مصاحبه نظر اساس بر :نیقوان
 -یجسمی توان کم یدارا افراد از استفادهء سو جهت یعامل تواند یم میمستق
 معلوالن حقوق از تیحما قانون وجود از شوندگان مصاحبه البته. باشدی حرکت
 قانون در توانست یم که بود یموارد کردند یم مطرح آنچه اما، داشتند یآگاه

 . به طور مثالشود استفاده یحرکت -یجسم یتوان کمی دارا فرد هیعل بر یعموم
 لهأمس، شدم یم جدا همسرم از داشتم یوقت من: »گفت 16 شماره کننده شرکت

 یارضا و نیتمک در من یناتوان بر هیتک با لشیوک. شد تمام گران برام یتوان کم
 در او«. کنه یخال شونه هیزمستان دادن از تونست، بود دروغ هم کامالً که همسرم

: کرد ابراز نیچن ناعادالنه نیقوان با رابطه در خود اعتراضی در زمینه گرید یجا
 از ،کنه عقد رو توان کم دختر هی یپسر اگه که شده بیتصو یقانون داًیجد»

 یعنی؛ یتوان کم یدارا زن از استفادهء سو یعنی نیا خب. شه یم معاف یسرباز
 «.؟میهست چهیباز ما مگه یچ

 یها نهیزم در موجود یها شرفتیپ وجود با رسد یم نظر به ی:فرهنگ لیمسا
 یدارا افراد ازدواج و عشق موضوع درباره یسنت یها دگاهید گوناگون، همچنان

رسد جامعه حق  . به نظر میدارد وجود ما جامعه در یحرکت -یجسم یتوان کم
ورزی افراد دارای معلولیت را تا حد زیادی نادیده گرفته است  عاشق شدن و عشق

 یحرکت -یجسم یتوان کم یدارا افراد شدن عالقمند موضوع ی،طیشرا نیچن درو 
 و یابد نمی ظهور و بروز یبرا یمجال و بود خواهد انتظار از دور و بیعج یامر زین

 سفانهأمت: »بود معتقد 3 شماره کننده شرکت. شود یم سرکوب یناباور کمال در
 وجود با، رهیبگ رو توان کم دختر ادیب یکس اگه که میکن یم یزندگ میدار ییجا

 با خانما یلیخ که یصورت در ؛شه یم شناخته قهرمان هی ،داره که ییرادایا تمام
 یاسم یکس اصالً یول ،بودن فداکار هم یکل ...کردن ازدواج یجنگ یاینخاع

 ما فرهنگ: »کرد اشاره یفرهنگ موانع به 8 شماره کننده شرکت«. ارهینم ازشون
 ...بشن آشنا هم با راحت پسر و دختر ده ینم اجازه ون؛ چهست میبزرگ مانعه، مانع

 تفاوت از 2 شماره کننده شرکت«. بود نایا از شتریب ها بچه ازدواج آمار نبود نایا اگه
 باالخره چون ؛بهتره یلیخ اوضاعش توان کم پسر: »کرد یتینارضا ابراز یتیجنس
 «.دن یم دختر بهشم ،کنه یم یخواستگار سالم دختر از ییجا هی ره یم ،مرده

 کی از یجسمان ازدواج، مشکل سن به دنیرس با :نامناسب هایشنهادیپ
 طرف از مخالف جنس جانب از نشدن خواسته احساس و انیاطراف نگاه طرف و

 مصاحبه یبرا. آمد یم حساب به شوندگان مصاحبه یبرا یقیعم درد ،گرید
 ای و نشود فراهم ازدواج ی عاشق شدن و برا یطیشرا ای بود ممکن شوندگان

مطرح   11 شماره کننده شرکت. ستین فرد تیوضع مناسب که شود جادیا یموارد
 و کماالت یکل دختره ...اومده ساله 80 خواستگار من وانج  دوست یبرا»کرد: 
 دیبا که آورده فشار داره، مامانش مشکل پاش کوچولو کی فقط ،داره التیتحص
 اشاره نامناسب هایشنهادیپ به هم 6 شماره کننده شرکت ...«.نیهم به یکن شوهر
 طرف اومده شیپ برام بارها ، البته)بهم پیشنهاد داد( شدم یتاکس سوار»نمود: 

 یتینارضا هم اکثراً ...دوم زن عنوان به ای خواد یم غهیص ای ده یم شنهادیپ ادیم
 «.دارن مشترکشون یزندگ از یجنس

 منبع توانند یم جامعه و خانواده ،کنندگان شرکت اتیروا اساس بر :ها تیحما

 یافراط یها تیحما به ینوع به 9 شماره کننده شرکت. باشند تیحما مانع ای
 رو یماریب دارو با ،داشته لرزش دختره بوده مورد: »کرد اشاره ها خانواده یبرخ

 رو دختره که کردن پنهان خانواده شده، خب متوجه پسر عقد از بعد ...کردن پنهان
 اش خانواده درست تیحما از 11 شماره کننده شرکت ،مقابل در «.بدن شوهرش

 وقتم چیه .بودن من یحام شهیهم که دارم یا خانواده شکر رو خدا: »گفت
 گن یم و دن یم مشورت بهم. بکنن ازدواج مثل یکار انجام به وادار منو نخواستن

 معتقدن من یپدر خانواده»اظهار داشت:  4 شماره کننده شرکت «. خود با میتصم
 ما دیشا چرا؟. برو راه و بخور نون لقمه هی ی...زندگ لیتشک به چه ور معلول که
 «.میشد خوشبخت و خواست خدا هم

 

 بحث
از  عشق موضوع به مربوط یها چالش یواکاو ،حاضر پژوهش از انجام هدف

 یها لش. چابود اصفهان شهر یحرکت -یجسم یتوان کمی دارا دیدگاه دختران
 یشناخت روان یها ها، دفاع ، ترسیشخص تجارب» به فرد درون یایدن به مربوط

فرد،  درون یایدن یها چالش انیم از که رسد یم نظر گردید. به میتقس «باورها و
 ریسا شهیر یگاه و باشد می برخوردار یشتریب یاثرگذار و تیاهم از یفرد تجارب
 به نادرست یباورها و یشناخت روان یها ها، دفاع ترس همچون یدرون یها چالش
، نیقوان» شامل زین رونیب یایدن یبرا آمده دست به یها چالش. دیآ یم حساب

 .بود «ها تیحما و نامناسب هایشنهادی، پیفرهنگ لیمسا
 از یکی رسد یم نظر به اما ،است یعیوس اریبس حوزه شامل یفرد تجارب

 یدارا فرد ک. یباشد یخودمختار مبحث ی،فرد تجارب بحث در موارد نیتر یاصل
 و استقالل از افراد ریسا ، ماننددختر کی خصوص به و یحرکت -یجسم یتوان کم

 کنترل اعمال یمعنا به استقالل ته. البستین برخوردار دلخواه زانیم به ییخوداتکا
 از کردن یرویپ به قادر فرد که معناست نیبد بلکه ،ستین گرانید بر نفوذ و

 تحت ای گرانید به وابسته منفعل موجود کی و باشد می خود نیقوان و ها برنامه
 کی یزندگ از یراحت به یمهم اصل نیچن هنگامی که (.20) نباشد طیمح ریثأت

 و ینوجوان نیسن در و کند رشد یوابستگ مفهوم با است ممکنشود،  گرفته فرد
 در کهت نفس )عز همچون یشناخت روان مثبت یها یژگیو فاقد تنها نه یجوان

 میتصم که نباشد قادر باشد، بلکه (است یاساس های شاخص از ییآشنا بحث
 از فرد یدرون یها چالش(. 10) ردیگ قرار ارتباط در چگونه و یکس چه با که ردیبگ

 یوقت. باشد استقالل تجارب از یناش دیشا ،ها دفاع و ها، باورها ترس جمله
 یرونیب و یدرون یزا بیآس یباشد، نمودها نگرفته شکل فرد در یدرون استقالل

 اصول نیتر مهمجمله  از ،گرانید به یاتکا عدم و استقالل. ردیگ یم شکل او در
 یدرون نمود (.21رود ) می شمار به یحرکت -یجسم یتوان کم یدارا افراد یزندگ

 عدم ،آن یرونیب نمود و یمنف یباورها شیافزا و نفس عزت ، کاهشبیآس
 ترس سهیمقا به . مطالعات پیشیناست یاجتماع یانزوا و یریگ ، گوشهیخودمختار

 یدارا افراد اصوالً که اند کرده گزارش و  پرداخته ازدواج بر نفس عزت کمبود و
 با رابطه نیا ،شانیقبل تجارب طبق را کهچ ؛شوند رابطه وارد که ترسند یم تیمعلول
 و کنند ارضا را خود کیشر نتوانند که نیا از ترسند یم ها آن .بود خواهد همراه ننگ

 مورد در همواره یافراد نیچن ،نیهمچن (.22) شوند گرفتار ناعادالنه رابطه کی در
ایجاد  ها آن در یعاطف یزندگ کی از که یانتظارات و هستند نگران خود اندام تناسب

 (.23د )باش یم ها آن یزندگ عوامل ریسا از برگرفته ،است شده

 نظر اساس بر. است فرد رونیب یایدن به مربوط ها چالش دوم دسته
 انیاطراف و جامعه به ،رونیب یایدن در ها چالش تمام هیما درون، کنندگان شرکت
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 است ممکن هاشنهادیپ نوع و یفرهنگ لی، مسانیها، قوان تیحما .گردد یبرم فرد
 جامعه، Goffman دگاهید ز. اکند لیتحم افراد به یضاتیتبع ناخواسته ای خواسته

 یط در یدگاهید نیچن و ردندا یتوان کم یدارا افراد به یمعمول و یعاد نگاه
 افراد یزندگ راه سر بر یموانع که سازد می فراهم را یا نهیزم ی،متماد یها سال
 با که است شده القا یتوان کم یدارا فرد به شهیهم(. 24) ردیگ قرار یتوان کم یدارا

 با یمساو حقوق داشتن و یبرتر یمعنا به نه تفاوت نیا اما دارد، تفاوت گرانید
 یها یتوانمند و فرد گرفتن دهیناد. است کمتر حق داشتن یمعنا به ، بلکهگرانید
 یها حوزه در است بوده قادر فرد که است ییها فرصت شدن گرفته یمعن به او

 او روان سالمت و باشد داشته بودن دیمف احساس و مشارکت اجتماع مختلف
 تعلق احساس و یورز عشق فرصت یسادگ به جامعه ییگو(. 5) گردد نیمأت

  یتوان کمی دارا ن. دختراردیگ یم یتوان کم یدارا افراد از زین را داشتن
 دوست را یکس دارند حق که ابندی یم در برابر طیشرا تحت یحرکت -یجسم
 نقش ی،اجتماع تیحما (.25د )باشن گرانید عالقه و محبت مورد وباشند  داشته
 فایا تیمعلول یدارا افراد ازدواج روند لیتسه و یروان طیشرا بهبود در یمهم

 یکمتر یاجتماع تیحما احساس اغلب تیمعلول یدارا افراددر حالی که  ؛کند یم
 کمک افراد ییآشنا و یعاطف روابط جادیا به تواند یم اجتماع به ورود (.26د )دارن

  یتوان کمی دارا افراد مشکالت بیشتر ،حاضر تحقیق جینتا طبق کند، اما
 یدرماندگ احساس. است شده آموخته یدرماندگ ینوع از یناش یحرکت -یجسم

 فرد که شود یم سبب ،عاشقانه و یعاطف لیمسا در خود یها ییتوانا به نسبت
 د.بده دست از یراحت به ترس و شک با زین را موجود یعاطف یها تیموقع

 

 ها محدودیت
ی دارا دختران تجارب با ارتباط در را یمهم نشیب حاضر پژوهش جینتا اگرچه

 و شد انجام یفیک روش با مطالعه اما ارایه نمود، یحرکت -یجسم یتوان کم
 را جامعه کل بهها  نمونه یریپذ میتعم تیقابل عدم جمله از یفیک روش تیمحدود

 در ها آن صداقت و ها یآزمودن یهمکار زانیم ،گرید طرف از. گرفت نظر در دیبا
 و اراده از تا حدودی که است یموارد از تجاربشان انیب و ییخودافشا قسمت
. به دهد قرار ریثأت تحت را تحقیق جینتا تواند یم و است خارج پژوهشگر کنترل

 صورت درو  نگرفت انجام یبیترک صورته ب پژوهش ی،زمان تیمحدود لیلد
 .دیآ دست به یشتریب اطالعات بود ممکن ،بودن یبیترک
 

 پیشنهادها
 در ازدواج و عشق یها چالش یبررس ،نظر مورد موضوع که نیا به توجه با

 یکم یها پژوهش شود یم شنهادیبود، پ یحرکت -یجسم یتوان کمی دارا دختران
 از جامعه خاص یها گروه گرید در را ازدواج و عشق یها چالش آینده، یفیک و

 مورد خاص یها یماریب یدارا افراد و ادیاعت یدارا ها، افراد یتوان کم ریسا جمله
 یها چالش کاهش در توانند یم که یثرؤم عوامل یکم یررسدهد. ب قرار یبررس

 گذارریثأت یحرکت -یجسم یتوان کمی دارا دختران ازدواج و عشق به مربوط
 .داد خواهد ارایه یدیمف اطالعات زین ،باشند

 

 گیری نتیجه
 و یحرکت -یجسم یتوان کمی دارا افراد یزندگ در موجود معضالت و ها چالش

 مناسب اقدامات به ازین دهنده شود، نشان یم هم عشق شامل که ها آن یها ازین

 افراد مشکالت و ها چالش یواکاو. باشد یم ریپذ بیآس قشر نیا از تیحما جهت
 انجام ساز نهیزم تواند یم ،عشق بحث در یحرکت -یجسم یتوان کمی دارا
 به الزم. آورد فراهم را ییاجرا یها برنامه نهیزم و شود شتریب مطالعات و قاتیتحق
 مصاحبه ستهیز تجارب حاضر، پژوهش در شده مطرح مطالب که است ذکر

  یتوان کمی دارا افراد تعداد که میهست آگاه ما و بود یفعل شوندگان
 و نیست کم ،اند شده مشترک یزندگ و عشق تجربه به موفق که یحرکت -یجسم

 د. ده قرار محققان اریاخت در یقیعم اطالعات تواند یم زین گروه آن تجارب مطالعه
 

 تشکر و قدردانی
کد  بانامه مقطع کارشناسی ارشد  تحقیق حاضر برگرفته از پایان

IR.UI.REC.1398.067باشد. بدین وسیله  ، مصوب دانشگاه اصفهان می
کنندگانی که در مطالعه حاضر مشارکت نمودند و اطالعات  نویسندگان از شرکت

نمایند. همچنین، از معاونت  عمیق زندگی خود را بیان کردند، سپاسگزاری می
حمایت از این پژوهش، تشکر و قدردانی به  پژوهشی دانشگاه اصفهان به جهت

 آید.  عمل می
 

 نویسندگان نقش
و یی اجرو اپشتیبانی ت خدما، مطالعهدازی پر هیدو احی اطرپور،  مهتاب اسماعیلی

، ها آوری داده جمع ،مطالعهی ها نمونهات و تجهیزدن هم کرافر، علمی مطالعه
نظر از شته نو ستدتخصصی  یابیارزنوشته،  دستتنظیم ، تفسیر نتایجو تحلیل 
ولیت ؤمس، فتر مجلهدبه ل ساارنهایی جهت  نوشته دستتأیید  علمی،مفاهیم 

ات پاسخگویی به نظرر و نتشااتا ز غااز آمطالعه م نجاایند اچگی فررحفظ یکپا
و یی اجرو اپشتیبانی ت خدما، مطالعهدازی پر هیدو احی اطر اعظم نقوی،، داوران

یابی تخصصی ارزنوشته،  دستتنظیم ، تفسیر نتایجو تحلیل  ،علمی مطالعه
فتر دبه ل ساارنهایی جهت  نوشته دستتأیید  علمی،نظر مفاهیم از شته نو ستد

ر و نتشااتا ز غااز آمطالعه م نجاایند اچگی فررولیت حفظ یکپاؤمس، مجله
، مطالعهدازی پر هیدو احی اطر، زاده مریم فاتحی، ات داورانپاسخگویی به نظر

تنظیم ، تفسیر نتایجو تحلیل  ،علمی مطالعهو یی اجرو اپشتیبانی ت خدما
تأیید  علمی،نظر مفاهیم از شته نو ستدیابی تخصصی ارزنوشته،  دست
یند اچگی فررولیت حفظ یکپاؤمس، فتر مجلهدبه ل ساارنهایی جهت  نوشته دست

 هده داشتند.را بر ع ات داورانپاسخگویی به نظرر و نتشااتا ز غااز آمطالعه م نجاا
 

 منابع مالی
نامه مقطع کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با کد  این مطالعه برگرفته از پایان

IR.UI.REC.1398.067باشد. دانشگاه اصفهان در  ، مصوب دانشگاه اصفهان می
نوشته و تأیید نهایی مقاله  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده جمع

 نداشته است.برای انتشار نقشی 

 

 تعارض منافع
دکتر اعظم نقوی و دکتر مریم  .باشند منافع نمیرض تعان دارای نویسندگا

زاده در گروه مشاوره دانشگاه اصفهان مشغول به کار هستند. خانم مهتاب  فاتحی
به عنوان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مشاوره  1398پور از سال  اسماعیلی

 باشد.  مشغول به تحصیل می خانواده در دانشگاه اصفهان
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Abstract 
 

Introduction: The aim of this study was to identify the perceived challenges of girls with disabilities about love.  

Materials and Methods: The study was a qualitative study and the target population included single girls with 

physical disabilities aged 18 years and older in Isfahan, Iran. Data were obtained through in-depth interviews with 16 

girls with physical disabilities who were selected through purposive sampling from among the girls referring to two 

service centers for people with physical disabilities. Data analysis was performed using the Colaizzi’s method. 

Results: The challenges of girls with physical disabilities about love were generally divided into two categories of 

challenges related to the inside and outside world. Internal challenges included personal experiences, fears, beliefs, 

and psychological defenses, and external challenges included law, culture, suggestions, and advocacy.  

Conclusion: People with physical disabilities face challenges related to themselves and society when dealing with 

love. Paying attention to these challenges can help empower these people to deal with them appropriately. 

Keywords: People with disabilities; Physical disability; Single person; Love  
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