
 

 

نویساندارایمعلولیت:وبالگ

ازوبالگوافزایشحضوراجتماعیاستفادهتجربه


1دکتر مهدی منتظرقائم
 

  دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی،   استادیار گروه ارتباطات

 فر کبری الهی

 ارشد ارتباطات سکارشنا



 18/2/90پذیرش: 10/8/89دریافت: 

                                        
مثبت خود، گسترش  عرضهی بر سینو وبالگ ریتأثی نگچگوچکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی 

 میابیدری است تا اجتماعجویی افراد دارای معلولیت در سطوح فردی و  اجتماعی و مشارکت شبکه

در  ژهیبه ومزایای مذکور، چه کمکی به جذب اجتماعی افراد دارای معلولیت در زندگی روزمره، 

ر، با اتخاد رویکرد تحلیلی تفسیر استفاده از کرده است. در پژوهش حاض شانیفرد روابط بین

های نوین اطالعاتی و ارتباطی، به بررسی تجارب فردی کاربران دارای معلولیت و شناسایی  فناوری

شان پرداختیم. با پانزده تن از  ها از این فناوری در بافت زندگی روزمره آن  استفادهالگوی 

ی جسمی مختلف ها تیمعلولی دارا سانینو گوبالو  تیمعلول حوزهفعال در  سانینو وبالگ

ی بود. مشاهده شد که برف گلولهی، هدفمند و از نوع ریگ نمونهمصاحبه عمقی انجام شد. روش 

نویسان دارای معلولیت، وبالگ را ابزاری برای ارتباط با جماعت خود و نیز ارتباط با جامعه  وبالگ

مچنین تمایل به استفاده از وبالگ به مثابه کانال کردند. فعاالن حوزه معلولیت ه تفسیر  تر بزرگ

و ضعف عملکرد مسئوالن داشتند؛ اما  افراد دارای معلولیتای برای مطرح کردن مشکالت  ارتباطی

معرفی هویت واقعی خود در این فضا، سبب عدم فراهم شدن امکان استفاده از وبالگ به این منظور 

   بود.

ی و اطالعاتی ها ، استفاده از فناوریتیمعلولی دارای، افراد سینو وبالگ، نترنتیا: کلیدواژگان

 سازی اجتماعی ی، جذب / شاملاجتماعالین، حذف / طرد  (، روابط آنICTsی )ارتباط
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مقدمه

های اطالعاتی و ارتباطی تا جاایی پایش رفتاه اسات کاه       از فناوری  در قرن حاضر، تعدد استفاده

؛ وبساتر  1379فرایند جهانی شدن )واتارز   بدیل در تسریع بیای آن را یکی از عوامل مهم و  عده

(، دلیل تسریع فرایند جهانی شدن را شدت یاافتن عمال از   1379گیدنز ) .کنند ( معرفی می1383

داند. در جهانی سرشار از اضطراب و عدم قطعیت، بسیاری معتقد هستند که اینترنات   راه دور می

ها باه مادیریت    تواند از بسیاری جنبه ت؛ بلکه همچنین میهاس نه تنها قادر به تشدید عدم قطعیت

دهاد تاا دور    ب(. اینترنت به فرد اجازه می 1382؛ عاملی Bell 2001اضطراب جهانی کمک کند )

نشاگر و نیاز باا    کهای سنتی، و با تکیه بر نقش خود به مثاباه یاک    از نظام از باال به پایین رسانه

ایجااد  "هاایی را بارای    برسد. اینترنات فرتات   تکامل، به های اجتماعی توسل به روابط و بافت

اتحادهای جدید، وارد شدن به فضای مشارکتی نوین و فرتتی برای نظاارت بار آرای متفااوت    

هاای مرباوط باه     کناد و باا نفاور در زنادگی روزماره و حاوزه       ( فراهم می178)همان  "دیگران

 اناد   ای نظارت چیه بدون را مختلف گانکنند مشارکت یها امیپ  (Wellman and whaite 2002)آن

مانناد   ییهاا  دهیا پد انیا م مارز  و با مخدوش کردن (Rafaeli and Larose 1993) فرستد می ینظارت

ی ها روش خصوص در را یمتعدد یهاخطر و ها فرتتی، فرد نیب ارتباطات و یجمع ارتباطات

عاالوه بار ایان، اینترنات      .(Lea and Spears 1995) هاد د یما  دسات  باه  گریکاد ی ابا  افاراد  پیوند

دهد که از ساختارهای رسمی اقتدار حذف شدند؛ موضوعی کاه   هایی می هایی را به گروه فرتت

 درخور توجه و اندیشیدن است. 

حاذف   ناد یفرای و غیره، در تیجنسی، نژادی و قومی ها گروه، همچون 1افراد دارای معلولیت

ساه   1385فراد دارای معلولیت در ایران، در سال . جمعیت اشوند یمدچار انزوا  ای رندیگ یمقرار 

                                                           
کنند، علت آن این  ( اجتناب میdisabledیت از استفاده واژه معلول )امروزه اکثر اندیشمندان حوزه مطالعات معلول   1

در واقع کسی است که  "معلول"ای اجتماعی است و فرد  ساختارگرا، معلولیت سازه است که، بر اساس دیدگاه 

حاظ جامعه او را معلول انگاشته است. بنابراین استعمال این واژه ضمن اینکه متضمن پذیرش این نگرش است، به ل

های حذف اجتماعی این گروه در متن جامعه تلقی  آمیز بوده و به عنوان یکی از ابزار و مکانیسم سیاسی تبعیض

ای شاهد ارجاع به این جماعت با  شود. از همین رو،  امرزوه به طور روزافزون در متون تخصصی و رسانه می

باشیم. این واژه نه تنها هویت انسانی این جماعت را  ( میpersons with disabilitiesعبارت افراد دارای معلولیت )

کند و معنای منفی موجود در واژه معلول در آن لحاظ نیست، بلکه هویت معلولیت را، به عنوان یک  بازنمایی می
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 ، از این تعداد، فقاط 1387( که تا سال 1385میلیون نفر اعالم شده است )سایت مرکز آمار ایران 

اناد )ساایت ساازمان     تحات پوشاش ساازمان بهزیساتی قارار گرفتاه       چهارتد و هفتاد هزار نفر

ساال   25زیر  افراد دارای معلولیت ، آمار1385سرشماری نفوس و مسکن سال (. 1387بهزیستی 

بر اساس گزارش ساازمان ملال، افاراد     (.1386ت )جغتایی کرده اس بیانهزار نفر  ۴50را حدود 

. از ایان  اناد  داده% از جمعیت هر کشور را به خود اختصااص  10دارای معلولیت به طور متوسط 

راد در سراسر کشور، با در نظر رو، اطالعات سازمان آمار ایران درباره جمعیت سه میلیونی این اف

گرفتن رقم هفتاد میلیونی نفوس در ایران، تحت آمار اعالم شده را برای جمعیات افاراد دارای   

ی نیاز دربااره ناوع و    قا یدقی سرشامار . شایان رکر است کاه  دهد یممعلولیت مورد پرسش قرار 

 تیا معلولت مربوط به ی آنها به اطالعادسترس زانیمی خدمات عرضه شده به این افراد و چگونگ

 وجود ندارد. 

ی ورود قشر دارای معلولیت به برای ادیزی ها تالش، 1981ی معلولیت در جهانبا اعالم سال 

قانون  بیتصوبا  زین رانیای سراسر جهان انجام شد. در کشورهافعال آنها در  مشارکتجامعه و 

، پیگیاری  1383 بهشتیارد 16در  رانیا افراد دارای معلولیت دراز حقوق  تیحمای ا مادهشانزده 

تسهیل رفت و آمد ، تسهیل استفاده  به منظوراماکن و معابر شهری  سازی مناسبمفاد این قانون، 

. عاالوه بار   اسات  های غیردولتی قرار گرفته و غیره، در رأس کار سازمان از حمل و نقل عمومی

 نیناو ی هاا  یفنااور ی باه  رسا دست"، 2006ی افراد دارای معلولیت در ساال  جهاناین، شعار روز 

(. پاژوهش حاضار بارای    1388زاده، همرنگ یوسفی  بوده است )فقیه، نظم "یارتباطی و اطالعات

ی ناوین اطالعااتی و ارتبااطی چاه     هاا  یفنااور ریل انجام شده اسات: اوال،،    پاسخ به دو پرسش

هاای   ناه فنااوری  ؛ دوم اینکاه، چگو دهناد  یمافراد دارای معلولیت قرار  اریاختیی را در ها فرتت

 ؟ کنند کمکدر جامعه  مشارکتشان شیافزانها در بیان مطالبات خود و آبه  توانند یممذکور 

                                                                                                                                           
افراد  "عزت نفس"و افزایش  "بیرون آمدن"هویت اجتماعی، به رسمیت شناخته است.  هدف از این کار کمک به 

شان است. از همین رو،  سازی آنان در متن حیات اجتماعی جوامع یت در سطح جامعه و شاملدارای معلول

 نویسندگان در سراسر متن مقاله به این جماعت با عبارت افراد دارای معلولیت ارجاع خواهند داشت.
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بیانمسئله

 Wellman and whaite)های ناوین در سراسار زنادگی روزماره      تر فناوری با نفور هر چه گسترده

. با وجاود  ابدی یماهمیت  روزمرهنها، در زندگی آموضوع استفاده افراد دارای معلولیت از   (2002

شاکاف   حاوزه های ماذکور و اساتفاده از آنهاا کاه در ادبیاات       مسائلی مانند دسترسی به فناوری

کاه افاراد دارای     ها، با توجه به بافت موقعیتی استفاده از این فناوری نحوهدیجیتالی مطرح است، 

در پژوهش حاضار بررسای     (Mehra, Merkel, and Bishop 2004) کنند معلولیت در آن زندگی می

نگاه فارد دارای معلولیات    نحوه: اوال،، شود یمشده است. این موضوع از دو جنبه، مهم محسوب 

 مشاکالت  جملاه ، از علاول نوع نگااه جامعاه باه فارد م     زینخود و در  او از آن، و  تیمعلولبه 

حاذف   مسائله  (. دوم اینکه،1386ی با آن مواجه است )جغتایی ستیبهزسازمان  کهی است فرهنگ

فاردی، حقاوق شاهروندی و نیاز حضاور       اقتصاادی، رواباط باین    حوزهاجتماعی قشر مذکور از 

حضور افراد افاراد دارای معلولیات و بیاان     مسئله. از این رو، گردد یماجتماعی در جامعه مطرح 

 باا از باین رفاتن مرکزیات     رایزتوان بررسی کرد؛  ، ریل این بحث مینیال آنی فضاآرای آنها در 

 Mitra and)د شاو  تاریخی میان قادرت و مکاان مخادوش مای     رابطهها در فضای سایبر،  گفتمان

Watts 2002). 

توساعه  "ی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد توسعهچهارم  برنامه 119 مادهاز سویی در بند )ج( 

 هاای  ، در دساتورکار دولات و ساازمان   "حق برابر شهروندی"بر اساس  "همه ایرانیان  جانبه همه

اجتمااعی و   هیسارما ، ارتقاء و حفا   98نهاد قرار داده شده است. در برنامه فوق، ریل ماده  مردم

ای کاه در آن   بینی شاده اسات، مااده    ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی پیش

های مشارکت دانسته شده است. سهم افاراد   محور اتلی افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت شبکه

های ناوین ارتبااطی و اطالعااتی در     لولیت در این تمرین دمکراسی چیست؟ و فناوریدارای مع

جهاان آناان، هویات معلولیات و نیاز افازایش        ایران، چه کمکی باه بازنماایی نیازهاا و زیسات    

 اند؟ شان داشته ی مختلف زندگی روزمرهها جویی آنان در حوزه مشارکت

ی مختلاف اجتمااعی باه    هاا  گاروه  دسترسای از این رو، با وجود مطرح شدن مسائلی مانند  

شکاف دیجیتالی، در پژوهش حاضر  حوزهنها در ادبیات آهای نوین ارتباطی و استفاده از  فناوری

پاردازیم تاا    ی افراد دارای معلولیت از وبالگ در بافت زنادگی روزماره مای   ها استفادهبه بررسی 

ابزاری برای جاذب اجتمااعی    منزلها به ی افراد دارای معلولیت از وبالگ رها استفادهکارکردهای 
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افراد دارای معلولیات و باه طاور     جامعهو بیرون آمدن از انزوای اجتماعی به منظور مشارکت در 

 ی مقاله حاضر عبارتند از:ها ایران بشناسیم. بنابراین، پرسش جامعهکلی 

در  تیا ولمعل تیا هوچگونه استفاده افراد دارای معلولیت از وبالگ، به مطارح شادن    -الف

 ی وبالگ انجامیده است؟فضا

ی اجتماااعی وناادهایپ شیافاازاچگونااه اسااتفاده افااراد دارای معلولیاات از وبااالگ، بااه   -ب

 ی آنان منجر شده است؟  اجتماعی در روابط گروه برونی و گروه درون

یارتباطیواطالعاتیهاواستفادهازفناوریدارایمعلولیتجذباجتماعیافراد

هاای   نژادی و سپس در بررسی های پژوهشی فمینیسم، قومی ، اولین بار در حوزههای بدن سیاست

زدن و نظام    بندی، برچساب  هایی چون طبقه مربوط به معلولیت مورد بحث قرار گرفت. سیاست

های مختلف شده است و بر تفاوت  شدن گروه های خاص که موجب به حاشیه رانده دادن به بدن

تاحبت   بهنجاار  بادن ی معلولیت از انگااره  ها ( در پژوهشPeterson 2007).گذارد آنان تحه می

خاواه و باه لحااظ جسامی      جانس  ، ناهمدپوستیسفمرد   ه ای که ترویج دهنده اید شود؛ انگاره می

ساطح   در 1توانمندی اجباری بادن بدین ترتیب، با اعمال  (Garland-Thompson 2005) نرمال است

 Mc Ruer and)کناد   مجزا از جسمیت داشاتن شناساایی مای    ای معلولیت را به مثابه گونه جامعه،

Wilkerson 2003) به بعد، با قرار دادن فرد عادی/  1820. در واقع، گسترش پزشکی نوین، از دهه

تیپیک در مقابل فرد دارای عالیم بیماری/ پاتولوژیک، معلولیت را به مثابه یاک بیمااری تعریاف    

های زندگی روزماره وارد شاد و موجاب تثبیات      ایر حوزهکرد و از آن به بعد، این تعریف در س

( و نقص فارد دارای معلولیات را در جامعاه    (Armstrong 1989گردید  ناسالمتقابل دوگانه سالم/ 

ی خاود نشاان داد کاه نقاص فارد دارای      هاا  ( در پاژوهش 1386کرد. تا آنجا که گافمن ) بارزتر

اعتبار شادن او در میاان افاراد طبیعای/      و بی است که موجب بدنامی داغ ننگیمعلولیت، به مثابه 

خاورد. در   یابی به تصورات غالب شکست مای  شود و از این رو، به دلیل نقصش در راه نرمال می

شود که جامعه او را از فرایندهای اجتماعی اقتصادی حذف کرده اسات، هار    این مواقع، گفته می

های ماادی و نماادین اجتمااع، انازوا را     چند خود فرد نیز با پذیرش شکست، در ورود به فرایند

 رسد. اماروزه ایان مکانیسام را نتیجاه رواج     عطف خود می نقطهپذیرد. بدین ترتیب، انزوا به  می

                                                           
1. Compulsory Ablebodiedness 
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(Davis 1995)بودگی بهنجارایدئولوژی 
دانند. از نظر زبرا در مکانیسم حذف  در سطح جوامع می 1

آورد: فارد حاذف شاده و جامعاه      ن میاجتماعی، جذب و انطباق اجتماعی دو بازیگر را به میدا

 (.  18، 1386« )حذف کنند

ایااان نمااادین، گر کاانششناساای،  هااای کالساایک جامعااه مفهااوم حااذف اجتماااعی در نظریااه

مورد بررسی قرار گرفته اسات. اماروزه اغلاب      شناسان فرانسوی و متفکرین پساساختارگرا جامعه

ف اجتماعی توافق دارند. به اعتقاد آنها، های دانشگاهی درباره ویژگی چندبعدی بودن حذ گفتمان

ید در قالب فرایندهای اجتماعی و ابعاد مختلف زندگی روزمره، مورد بررسای قارار   بااین مفهوم 

   (Phipps 2000, Antias 2001). ردیگ

هاای اجتمااعی و    هاایی در میاان گاروه    پست مدرن قائل به یافتن تشابه هینظردر این حوزه، 

ی فرهنگا  یخیتاار هاای   است که طای آن جنباه    های اجتماعی جانسی از گروهادغام مجموعه نامت

(. در ایان  1385گیارد )زبارا    های اجتماعی برای ایجاد تغییر اجتماعی مورد توجه قرار مای  گروه

شود. از این رو، ایان دیادگاهی کاه     های اجتماعی در ایجاد تغییر توجه می دیدگاه، به تأثیر سوژه

یرد این است که فرایند جذب، ناه تنهاا بایاد باا فرایناد کاالن اجتمااعی و        گ مورد تأکید قرار می

هایی که دیگری نیاز باه آنهاا     های اجتماعی و نظام جمعی تحلیل شود، بلکه باید به لحاظ هویت

  (Durieux 2003).احساس تعلق دارد، مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد

پاردازی در ایان زمیناه     ب( به نظریاه 1991)سیاست تفاوت نیز با مطرح کردن  2استوارد هال

های پدید آمده در جوامع مدرن، مقبولیت نظاری   پرداخته است. به اعتقاد هال، در نتیجه پیشرفت

کاه   -حاضار تقابال ساالم/ ناساالم     مقالاه و در  -های دوگانه مطرح شده در معرفت غربای  تقابل

وضعیت، فضای جدیدی را بارای  خود در مقابل دیگری است، رد شده است؛ این  نها،آ نیتر مهم

به وجود آورده است. در سیاست تفااوت، ایان    "تعلق داشتن" نهیزمهای جدید در  بندی تورت

هاای   ها، احزاب، و جنبش ای از کاست گونی، تنوع و نظام نسبتا، خبره به ما گونه»تفاوت است که 

شارایط خااص، قابال     دهد که مشروعیت دولت را به عنوان امری مقتضی کاه در  اجتماعی را می

 . (Rojek 2003, 32)«شناسد پس زدن است، به رسمیت می

                                                           
1. Ideology of Normalcy 

2. Stuart Hall 
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ی افراد دارای معلولیت باه  ابی تیهودر مقاله حاضر، تعریف فوق مورد توجه بوده است، زیرا 

ی باا  همبساتگ ی جذب و برای روزمره، تالش آنان را زندگی ندهایفراعنوان گروه حذف شده از 

کناد و بناابراین، باه مفهاوم      به رهن متبادر مای  شان یها تفاوت رشیذپ کنارسایر افراد جامعه در 

 جذب اجتماعی در کنار مفهوم حذف اجتماعی توجه دارد.

تواند بار جاذب اجتمااعی افاراد دارای معلولیات       پرسش این است که اینترنت چه اثری می

« اجهاه کناد  مادرن مو  تواند با مشاکالت وضاعیت پسات    اینترنت از چند جنبه می»داشته باشد؟  

2001, 147) (Bell( استفاده از اینترنت را ابزاری اساسای در ساازماندهی و بسایج    2003) 1. کستلز

2داند. بنابراین، اگر با سلوین منابع می
اینترنات در حاال خلاق اشاکال     »رأی باشایم،   ( هام 2000) 

 (.55« )جدیدی از کنش و تعامل است

ن جای گرفته است و به طور روزاناه، باه کاار    به هر حال، اینترنت در زندگی روزمره کاربرا

، به عنوان یکی از فضاهای وب اتتفح ها و . وبالگ(Wellman and whaite 2002)شود  گرفته می

هاا باا    مدخلنها آدر  و استبرخوردار  شدنروز  اجتماع مجازی موجود در اینترنت، از قابلیت به

 Herring, Scheidt, Kouper and)  شاود  یما  فهرستعکس زمان ارسالشان  بیو به ترت خیرکر تار

Wright 2004)  

های سایر امکانات موجود بر روی وب را در خود ترکیب کارده اسات. بارای     وبالگ ویژگی

ها که از تفحات وب گرفته شاده اسات، فهرسات سارورها و تافحه       مثال، امکان هایپرتکست

مزماان باه   هگ و نیز، قابلیات انتشاار   ی در وبالنظردهبه منظور مباحثه برای  چندکاربرههای  پیام

سااده    (Kellener and Kahn 2004, 91).و ایمیل گرفته شاده اسات   XMLطور انبوه که از امکانات 

الف(  1385پسند تبدیل کرده است. عاملی ) بودن ایجاد و استفاده از وبالگ، آن را به ابزاری عامه

شوند و به لحاظ ارتباطات  نشین می حاشیه ی،زند که به دالیل اجتماعی و سیاس از افرادی مثال می

هاا،   )همان،( وبالگ به این گاروه  شوند. به اعتقاد عاملی فرهنگی، گروه خاموش محسوب می بین

دهد و این وضعیت، در مدیریت اجتماعی اتفاقی مبار  است. منتظر قاائم و   تدای اجتماعی می

ای  هاای حاشایه   گاروه  شدن توانمندهویت و (، همچنین، اینترنت را ابزاری در ابراز 138۴تاتار )

                                                           
1. Castells 

2. Slevin 
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آورد و تبعات رهنی این  شان بیرون می که آنها را از محرومیت تاریخی  اند؛ توانمندی معرفی کرده

 .شود یماحساس در حیات واقعی منعکس 
در ی افراد تداهای ابیباز امکان -زدایی زدایی و مرکزیت مکان -در واقع، دو ویژگی اینترنت 

کند. تدا تا پیش از این، همواره در طول تاریخ باه   ول یک فضای گفتمانی میسر میرا ح هیحاش

هاای جغرافیاایی    عناتری مانند سرمایه و قدرت متصل بوده است و از ایان رو، فقاط در مکاان   

 .(Mitra and Watts 2002)د ش شنیده می

 
(:فضایگفتمانیحولمعلولیت1شکل)

 ازوبالگیتدارایمعلولهایافراداستفاده

هاای مختلاف آن در زنادگی روزماره، بیاانگر خاانگی شادن اساتفاده از          نفور اینترنت و حاوزه 

و رواج اساتفاده از آنهاا در محایط خاناه و       (Silverstone 1994)های ارتباطی و اطالعاتی  فناوری

د تغییار  های کامپیوتر، شااه  با گسترش فناوری(Lie & Sorenson 1996). است  های روزمره فعالیت

ایم. این تغییار   ( بودهITCهای اطالعاتی و ارتباطی ) ( به فناوریIT) های اطالعاتی فناوری  مفهومی

 Spilker and Sorenson)  تسااخت باوده اسا    باعث تعریف مجدد کامپیوتر به مثابه ابزاری دست

، رابطاه میاان   دشا  یما ی اطالعاتی مطارح  ها . تا قبل از این، آنچه درباره استفاده از فناوری(2000

 ,Hynes, Tiainenباه اعتقااد هااینس و همکااران )    (Vehviläinen 1997). مردانگی و فنااوری باود   

Koivunen and Paaki 2006هاایی   تر و گاروه  شود مخاطبانی وسیع (، این تغییر مفهومی، موجب می
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هاا بپردازناد.    ریبه استفاده از فناو -سالمندان و زنانر نظی -که تا پیش از این حذف شده بودند 

توانناد اساتفاده از کاامپیوتر را آنچناان کاه در زنادگی        های ماذکور نیاز مای    بدین ترتیب، گروه

فضاا،   نیا اهاای ماذکور در    شان معنادار است، تفسایر و معناا کنناد. اساتفاده از فنااوری      روزمره

د، و هاای مختلفای از زنادگی روزماره وجاود داشاته باشا        تواند در حاوزه  ای است که می تجربه

باودن   پیوند یابناد. در واقاع، مفهاوم بااهم     گریکدهای مذکور، با ی وضعیتی را فراهم کند تا حوزه

 بیانگر رابطه میان دو جهان مجازی و واقعی است.(Bakardjieva 2003) مجازی 

 هاا  در مقابل رویکرد اشااعه ناوآوری   (Latour 1986) در مقاله حاضر، رویکرد تفسیر نوآوری

(Rogers 1962)  سویه و جبرگرایانه به پذیرش ناوآوری در میاان    رویکردی خطی، یک اتوال،، که

مردم است، برای تحلیل استفاده از وبالگ مورد استفاده قرار گرفته اسات. در رویکارد ترجماان    

هاای اجتمااعی، فراینادهای ناوآوری      شود که چگوناه شابکه   بر این موضوع تأکید می ها ینوآور

باه  ی، ناوآور  فسایر ت کارد یروکنند.  فسیر عالیق متعدد خویش مدیریت میفناورانه را از طریق ت

 یا گوناه باه  تمرکز کند کاه   ینوآور ی یکها جنبهآن دسته از  فقط بر تا دهد یماجازه پژوهشگر 

. قابال،، از   (Tatnall and Davey 2001)  شاود  یما باا آن  ها  گروه یسازگارو  قیتطب موجب ،خاص

ها، با در نظر گرفتن بافات   پذیرش و استفاده از نوآوری در سازمان رویکرد مذکور، برای بررسی

شااد  ی در رفتااار اعضاااء اسااتفاده ماایررساامیغسااازمانی و روابااط قاادرت، و قواعااد رساامی و 

(Orlikowski 2000, Kling 2000)انفورماتیک اجتماعی ]...[ ]باه  " هکند ک چند، کلینگ بیان می ر. ه

لف اجتماعی، دنباال چاه چیازی در شابکه تارنماای جهاانی       های مخت دنبال این است که[ گروه

تواند به توضیح یک نوآوری فناوراناه، بافات    ها، می تفسیر نوآوری کردیرو (.3)همان،  "هستند؟

ها و بکارگیری فناوری کمک کند، آن گونه کاه ایان ناوآوری در میاان طبقاات مختلاف        استفاده

(. بنابراین، شایسته (Tatnall and Davey 2001ر گیرد ای متفاوت مورد استفاده قرا گران به گونهکنش

تواند برای ارزیابی همگرایی یاا واگرایای باالقوه     است چنین استدالل کنیم که رویکرد مذکور می

میان اهداف اولیه در ساخت یک نوآوری، برای مثال اهدافی مانند جذب اجتماعی یا دیجیتال در 

 ترویج یک نوآوری کاربرد داشته باشد.

ی و اساتفاده  دسترسا  کناار در  - 2003ساپتامبر و ماارس    11فناوری وبالگ بعد از حوادث 

عموم مردم شاد   انیمی در سینو وبالگموجب رواج  - (Godwin-Jones 2003)ال  ما کسیاآسان 
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( باا قارار   2008) 1. میتارا دیا گرد تیهواستفاده از آن به منظور ابراز  وعیشو پس از آن، موجب 

همگرایای  "دهاد کاه زنادگی بالگار در      گ در بافت فضای سایبرنتیک توضیح میدادن ایده وبال

 (.۴59گیرد ) قرار می  "مصنوعی امر واقع و امر مجاز

پژوهشنهیشیپ

هاای ناوین و    دسترسای باه فنااوری    شاخههای پیشین درباره موضوع حاضر، در دو  پژوهش

ی و تالیجید شکافها، موضوع  ناوریاستفاده از آنها انجام شده است. در شاخه دسترسی به این ف

ی بررسی شده هار چنادی   اطالعاتی و ارتباط نینوی ها به فناوری دارای معلولیتی افراد دسترس

 , Williamson et al 2001, Hall and Mallalieu) از آنان بحثی تورت نگرفتاه اسات    استفادهدرباره 

Sink and King 1998, Durieux 2003) 
ی نوجواناان دارای معلولیات ناروژی    گروها  درون( به بررسای رواباط   2009) 2سودراستروم

شاان ماورد توجاه قارار ناداده       گروه پرداخته و جذب گروه مذکور را در جامعه و خارج از برون

 تیا معلولدارای  ساان ینو وباالگ و  تیهو درباره( 2008) 3و گوردن منسیکل مکاست. در مقاله 

در نظار گرفتاه    هیحاشا و خاروج از   تیا معلول تیا وه کاردن ی پنهاان  برای، وبالگ ابزاری رهن

(، مقالاه حاضاردرباره   2008و گاوردن )  مانس یکل ماک  شود. بارخالف دیادگاه نظاری مقالاه     می

سازی افراد دارای معلولیات در جامعاه اسات.     در وبالگ و شامل تیمعلول تیهوچگونگی ابراز 

های ناوین   لولیت و استفاده از فناوریی به زبان فارسی درباره افراد دارای معا مقالهعالوه بر این، 

( با انجام پژوهشی درباره میازان  1389زاده و نویدی ) اطالعاتی و ارتباطی یافت نشد. البته حسن

خدمات دولت الکترونیک، ضارورت توجاه    ارائهی دولتی برای ها تیسا کاربران به وب  دسترسی

اناد. در مقالاه ماذکور، شااخص      کارده به اقشار جامعه را، از جمله افراد دارای معلولیات مطارح   

 ی نوین مورد توجه نبوده است.  ها استفاده از فناوری

                                                           
1. Mitra 

2. Soderstrom 

3. Mc Climens & Gordon 
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روشپژوهش

ی فنااور استفاده افراد دارای معلولیت از  ربهبا توجه به هدف پژوهش حاضر در زمینه بررسی تج

و  یآور جمع»ی، فیکی استفاده گردید. در روش پژوهش فیکوبالگ، از پارادایم تفسیری و روش 

ی اجتمااع  کانش مورد توجه است تا اینکه  محور ی زمینهاجتماع کنش تجربهفرم، محتوا و  لیتحل

. از میان انواع فنون موجاود در روش  (Lindlof and Taylor 2002, 18) « شود لیتبدبه آمار و ارقام 

د هاای تاا حا    هدف از انجام مصاحبه، دریافت پاسخ»کیفی، مصاحبه با پاسخگویان انتخاب شد. 

 (. 178)همان، « شوندگان یا پاسخگویان است امکان باز از مصاحبه

نویساان دارای معلولیات، وباالگ را     ( وباالگ 1اند از:  های پژوهش حاضر عبارتفرض پیش

نویسای ابازاری    ( وباالگ 2گیرناد؛   می به کارکنند و  ابزاری برای روایت معلولیت خود تفسیر می

شاان   نویساان دارای معلولیات در رواباط اجتمااعی     الگبرای تسهیل روند جذب و همبستگی وب

 است.

پژوهشجامعه

( فارد دارای  1انتخاب جامعه پژوهش با روش هدفمند و با توجه به دو معیاار زیار انجاام شاد:     

دربااره   کاه / بادون معلاولیتی   تیا معلولی دارا( فارد  2؛ ساد ینو یمی شخصوبالگ  کهمعلولیتی 

 .سدینو یموبالگ  تیمعلول

ی با بَ؛ Lindlof and Taylor 2002) "یبرفا گلولاه  "ی انتخااب هدفمناد، روش   ها وشراز بین 

پژوهش انتخاب شد. با توجاه باه    جامعه نییتعی برا( 1381، کریب) "یا رهیزنجروش " ا( ی138۴

ی فعال ردولتیغی ها انجمنی از ک، با مراجعه به انجمن باور، ی1388آرر  28 خیتارموارد، در  نیا

باه   کاه ی انجمان  اعضای از کانجمن، ی اندرکاران دستخود به  کاری معرفت، و ولیمعل حوزهدر 

ی شد. فهرستی شامل ده نن تهیاه شاد. پانج تان     معرفکرد، به ما  ی میسینو وبالگمدت طوالنی 

، گار یدنوشتند و پانج تان    ، وبالگ میها تیمعلولمسائل مربوط به افراد دارای معلولیت و  ربارهد

 تیا ماهدربااره   ساان ینو وبالگخاطر به  نانیاطمالش کردیم تا با دادن ی داشتند. توبالگ شخص

 عالقاه در مصاحبه تشویق کنیم. به دلیال   مشارکتی و پژوهشی بررسی خود، آنها را به دانشگاه

آنهاا   لیا تمای اشخاص مذکور به مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت، اباراز  ا حرفهی و شخص

افاراد ماذکور موفاق باه تعیاین قارار        همهفرد، با  کاز ی ریغبه  قابل توجه بود و مشارکتی برا
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حادود دو هفتاه و    زماان افاراد و تارف    نیا اشدیم. با مراجعه به آدرس وباالگ   هیاولمالقات 

دیگر نیاز یافات شادند. باه      سینو وبالگی هشت نفر از آنها، پانزده ها نکیلرخی از بمراجعه به 

ی مستمر و گذاشاتن  ریگیپی خود، با وجود واقع تیهو به حف  سانینو وبالگاغلب  لیتمادلیل 

بودناد،   کردهی معرفهشت فرد مذکور  کهی افرادبه  لیمیای در وبالگ آنها و ارسال خصوت امیپ

است که سه شخص باا   رکرسرانجام فقط شش فرد از پانزده تن حاضر به مصاحبه شدند. شایان 

ی در شاهر ی فضاا ی سااز  مناساب عدم  شکلمدر مصاحبه، به دلیل  شرکتبه  لیتماوجود ابراز 

در مصاحبه عذر خواساتند. باا هار     شرکتیستند، از نقادر به خروج از منزل  نکهیاتهران، با بیان 

چهاره باه چهاره و     مصااحبه اول،  مرتباه از پانزده تن، حداقل دو باار ارتبااط برقارار شاد:      کی

و چات   لیمیاتلفن،  قیطراز  دوم، مصاحبه مرتبهمصاحبه تا  افتنی، و در تورت ادامه یحضور

 انجام شدند. 1388اسفند  20تا  1388ی د 12ی زمان فاتلهها در  انجام شد. مصاحبه

ی، فا یکی در پاژوهش  انساان ی ها سوژهپژوهش و حفاظت از  کاری اخالقاتول  تیرعای برا

افقت ی افراد مورد بررسی بیان شد و پس از موبرای خوبدالیل و اهداف پژوهش به  کاردر آغاز 

پاژوهش   جامعاه ی اطالعات مربوط به حاو( 2( و )1های ) ، مصاحبه انجام گردید. جدولنیطرف

 است.

 تیمعلولدرحوزهفعالسانینووبالگ(:1جدول)
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تیمعلولیداراسانینووبالگ(:2جدول)

 

ی دو نفار از  بارا بررسای باه طاور خالتاه      جینتاا های پاژوهش،   برای اعتباربخشی به یافته

هایی درباره  نها خواسته شد تا به پرسشآزن، فرستاده شد و از  کمرد و ی ک، یکنندگان رکتمشا

، جینتاا شان را بگویند. پس از خواندن  نند و آرایک فکرها،  ی به دست آمده از دادهرهایتفساعتبار 

 و تأیید کردند.  قیتصدرا  جینتا کننده مشارکتدو 

 جامعاه پاژوهش باود. افاراد     جامعاه ی باه  سا دستر مسائله پژوهش حاضر،  مشکلمهمترین 

ی، شاهر ی فضاا ی خروج از منزل و نامناساب باودن   برا امکاناتپژوهش، اغلب به دلیل نداشتن 

 دساته مسئله به ویژه در آن  نیای مالقات و انجام مصاحبه نداشتند. براثابتی  وقت نییتعقادر به 

ی برخاوردار  ساخت  اریبسا ی جسام  طیشارا وجود داشت که  از  تیمعلولی دارا سانینو وبالگاز 

 بودند.
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هابندیدادهآوریومقولهجمع

از وباالگ ماورد بررسای قارار      دارای معلولیات استفاده افاراد   های پژوهش، بر اساس انواع داده

هاا، در زماان انجاام پاژوهش میادانی و پیااده کاردن ماتن          بندی یادداشت گرفت و پس از دسته

 ر گرفتند.  های اولیه مورد تفسیر قرا مصاحبه

 نویسانانواعاستفادهازوبالگدرمیانوبالگ

دو نوع استفاده عمده از وبالگ، در مطرح کردن معلولیت شناسایی شاد. اوال،، وباالگ باه مثاباه     

ها، اطرافیان و متخصصانی است که باا ایان    و خانواده دارای معلولیتبا افراد   ابزاری برای ارتباط

باا افاراد دیگار در جامعاه       اینکه، وبالگ به مثابه ابزاری برای ارتباط پدیده سر و کار دارند. دوم

نویساان ماورد بررسای، هار یاک از       است. در تجربه وباالگ  افراد دارای معلولیتمجازی فرای 

معلولیات در فضاای    2و حتای تادا یاافتن    1ها درباره استفاده از وبالگ، باه تادا دادن   برداشت

 ( نشان داده شده است.  2ندی در شکل )مجازی کمک کرده است. این طبقه ب

هاازوبالگ(:انواعاستفاده2شکل)

 


                                                           
1. Voicing 
2. Finding Voice 
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افراددارایمعلولیتوبالگ:ابزارارتباطبا

در باین   ،های جمعای  های احساس شده در رسانه از وبالگ، در اثر وجود کاستی استفادهنوع  نیا

باا   ،ای که به لحاظ شغلی و حرفاه ت بوده اسنویسانی  معلولیت و نیز وبالگای نویسان دار وبالگ

 .، باب بوددر ارتباط هستند افراد دارای معلولیت

، انتقاال اطالعاات   افراد دارای معلولیات اخبار  بیانوبالگ به مثابه ابزاری برای  استفاده ازدر 

 ربااره ت بار معلولیات، ارائاه مشااوره د    یشخصای در مادیر   های هپزشکی و مراقبتی، تبادل تجرب

بارای   رباط  یهاای ر  ، و نیز معرفی باه ساازمان  در میان افراد این جماعتصیل و کار ازدواج، تح

ماورد  ای جمااعتی   ، وبالگ باه مثاباه رساانه   قبیل دریافت کمک مالی یا فکری و مواردی از این

 است.  استفاده قرار گرفته 

باه   معلولیت افراد دارای ازیاز ن زین یسینو هشت سال سابقه وبالگ با،یساله، با تقر 38مهرداد 

 :کند یحل تحبت م راه افتنیخود و  تیکسب اطالع از وضع یبرا یگاهیپا

قطعا، آنچه کاه   ،میهست تیمعلول ریدرگ میما که مستق یها ها و خانواده ما معلول یبرا"
 یمطلبا  نترنات یها هست کم است ]...[ من خاودم در ابتادای معلاولیتم در ا    در رسانه

]...[  افتمیا  ینما  ینخاع عهیه خصوص در مورد افراد ضاو ب تیمعلول و معلول رامونیپ
]...[ ایان عناوان را    معلول قطع نخاع کردم کیبا  ییبعد شروع به نوشتن وبالگ آشنا

، دیها را جلب نما توجه عییعنی آشنایی با یک معلول قطع نخاع را انتخاب کردم تا سر
 ".افتدیمت نبه زح ادیبود به هر حال ز یمطالب نیدنبال چن یتا اگر کس

 وبالگ:ابزارردوبدلکردناطالعاتپزشکیومراقبتی

نویساان   تجربه وباالگ  .بودنیز ابزاری برای رد و بدل کردن اطالعات پزشکی و مراقبتی  گ،وبال

معماوال،   ،ایان ماوارد   دربااره  دارای معلولیات دادن به فرد  یکه پزشکان در آگاهاست نشان داده 

 .کنند یتریح عمل نم

، دربااره اساتفاده از وباالگ باه مثاباه      یسا ینو دو سال سابقه وبالگ با،یساله، با تقر 25، بهمن

باا   افاراد دارای معلولیات   ازیا ماورد ن  یو مراقبت یاطالعات پزشککردن رد و بدل  یبرا یگاهیپا

 :دیگو یم ینخاع عهیضا
ردن ]چاون[ از ناحیاه گا    ]...[ انگیزه زیادی برای نوشتن مطالب علمی پزشکی داشتم"

همیشه در منزل و روی تختم هستم... ]این اطالعات را[ در این فضاا   ،قطع نخاع شدم



 

 

 

 

 

 167 -196(: 39)18شناختی مطالعات جامعه   182 

 

 

آوردم[. تاازه اطالعاات و    های متفاوت ]به دست می ها و وبالگ و با مراجعه به سایت
دهم برای کنترل  تجربیات بعضی از دوستان نخاعی تا حدی باالست که من ترجیح می

ام در این فضا مشورت کنم تاا باا    ت با دوستان نخاعیو کنار آمدن با برخی از مشکال
  "پزشک.

معلولیتهایهوبالگابزارتبادلتجرب

تالش  یخات یها شخصی خود درباره مهارت های هدر اختیار گذاشتن تجرب رایب نویسان وبالگ

از  ،تایان مشاکال   ند و آنها به دلیلتر کن را آساندارای معلولیت زندگی روزمره افراد تا  کنند می

 .ندکار، تحصیل یا حتی تفریح باز نمان مانندهای زندگی روزمره  جنبه سایر

 آغااز ، از یسینو ساله، با دو سال سابقه وبالگ ۴2، دارای معلولیت سینو ، وبالگیمحمدمهد

 :سدینو یم ه است. ویاز وبالگ داشت یمشابه استفاده ی،سینو شروع به وبالگ

کردن یک قطع نخاع با وسایل و امکانات ماورد   من در دنیای مجازی چگونگی سفر"
نیاز، چگونگی گذران دوران مسافرت در همه موارد چه به لحااظ تفاریح و خاورد و    

همچنین چگونگی خرید و نصب و استفاده از دستگاه بااالبر معلاولین    ]...[ خورا  و
از  حتی با ایمیال نزدیاک باه بیسات عکاس      یاد دادم. نقطع نخاع گردنی را به معلولی

 "ام... دستگاه و چگونگی استفاده در حاالت مختلف برای دوستان وبالگستان فرستاده

 هوبالگ:ابزارمشاور

ساازی   عدم مناسب دلیلبه  دارای معلولیتافراد مشاوره از طریق وبالگ بود. اغلب  ،نمونه دیگر

 برای مشااوره،  وبالگ استفاده ازدر رفت و آمد مشکالتی دارند و  ،در شهرهای کوچک و بزرگ

 بوده است.  در این زمینه حل جدیدی  راه

 :دیگو یم سینو و وبالگ یساله، مددکار اجتماع 39، میمر

ام معرفای کاردم: یاک     من به خاطر اینکه در فضای وبالگم خاودم را باا حرفاه   "
دانید که مردم یک مددکار اجتماعی را یک چهره مثبت در  مددکار اجتماعی و شما می

هاایی کاه از طریاق     ها یا حااال تلفان   ها و کامنت کنم با ایمیل ند سعی میدان جامعه می

ها شده، حتی به معلاولین   کنم به افراد بیشتری، حتی در شهرستان وبالگم رد و بدل می
  "ایرانی در خارج از ایران مشاوره بدهم...
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، دربااره  یسینو ، با شش سال تجربه وبالگیسالگ 20از  ینخاع عهیساله، دچار ضا 26، هیهان

 :دیگو یوبالگ م یدر فضا گرانید های هاستفاده از تجرب

پیش آماد.   میمخصوتا، سر مسئله ازدواجی که برا ،روی من که خیلی تأثیر داشت"
خب من معلولم و ازدواج با آدمی که معلولیت ندارد ]مکث[ من شااید نیااز داشاتم تاا     

ه با چهار تا دوست مشورت کنم، این حتما، پیش مشاوری بروم ... نیاز داشتم بروم باالخر
طرف آن طرف، تحبت کنم تا بتوانم این باالخره تجربیاات را باه دسات بیااورم. ولای      

باشد سراغ نداشتم. باه خااطر     سازی مناسبمطبش امکانش را نداشتم، مثال، مشاوری که 
جربه همین محدود بودم. ولی همین دوستان وبالگی من به اندازه چند تا مشاور به من ت

  "دادند...

ایرانافراددارایمعلولیتمشکالتبیانومعلولیتحوزهنظردراختالف

 دلیال باه   اسات،  وبالگ که با هدف تدا دادن به معلولیات مساکوت ماناده   از  یک نوع استفاده

حاوزه  در نویسان فعاال   شد؛ وبالگ بیانحوزه معلولیت  نزیاد در میان فعاال آرایوجود اختالف 

در افاراد دارای معلولیات    یهاا  موجود در جماعات  آرایمطرح کردن  بهعالقه زیادی  یت،معلول

جدا از فضاای واقعای باه     ،ضای گفتگو برای این مسائلبه این ترتیب، ففضای وبالگ داشتند تا 

از  این نوع اساتفاده امکان  ،و تفاوت سالیق آراءهمان اختالف  دلیلوجود آید، در تورتی که به 

 شدند. میدچار یا سانسور از طرف یکدیگر  و عمال، به خودسانسوری یافتند نمیفضای وبالگ را 

در بیان  دارای معلولیتبا توجه به تأکیدی که از آغاز درباره تسهیل شرایط جذب افراد 

های  و با توجه به پتانسیل وبالگ در ایجاد فضای گفتمانی در گروه میداشت پژوهشمسئله 

جماعت دارای انداز از فضای  این چشمبیان موش و کل جامعه، های خا خاموش و مابین گروه

 است.پذیر  در جامعه ایران تأمل معلولیت،

و فعااالن   رانیاختالف نظر خود با مد دربارهساله، عضو فعال و جوان انجمن باور،  27، یمان

 :دیگو یها م انجمن سایر

لین شکل بگیرد خودم عالقه شخصی من این است که یک انتقاد درونی در جامعه معلو"

این کار را یکی دو بار شروع کردم. ولی دوباره ولش کردم. جای خالی این هست که 
شکل بگیرد که آیا ما واقعا، مقصر نیستیم در این ایزوله  انمانییک انتقاد درونی م

های باور مثال، خیلی  شدنمان؟ یا هستیم؟ این به نظرم خیلی جای کار دارد.... در سوژه
  "خوانند. ها گفتند فالن چیز را مطرح نکن. تو را دارند می پیش آمده بچه ها وقت
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 یو برقارار  انیناشانوا  ی، وبالگاش را بارا  یسا ینو ساله، با هشت سال سابقه وبالگ ۴2 دایش

دارد، تمایال   انیجامعاه ناشانوا  اختالف آرای نوشتن درباره به کرده است و  جادیارتباط با آنان ا

 :ستیکار ن نی، قادر به ااش یو واقع یمجاز تیهونبودن دلیل یکسان به  یول

دوست ندارند  انیبعضی از ناشنوا ،باید احتیاط کنم ،شناسند چون همه من را می"
دانی ناشنوایان  از ما حساس است، می یچون اخالق بعض ،را بنویسم زهای]بعضی[ چ

 "نویسم... می اطیاحت بسیار حساس هستند، به خاطر همین بیشتر به احترام ناشنوایان با

از جهان واقع به جهان مجاازی نیاز انتقاال     در جامعه ایران، یحوزه عموم ظاهرا، عدم تحقق

ایان حاوزه    نتا فعاالاست شده  موجب ،یافته است. معرفی هویت واقعی خود در فضای وبالگ

 هاای  یافتاه  طاور کاه    نتوانند بعضی از مشکالت جماعت خویش را پوشش دهد. بنابراین، همان

در کناار  ای جدا از فضای واقعی نیست و  حوزه ،دهند، فضای مجازی قبلی نشان میهای  پژوهش

 ,Wellman and Gulia 1999, Wellman and whaite 2002) بافت زنادگی روزماره افاراد قارار دارد    

Mehra et al. 2004 a, Mitra 2008)   1382ی عاملو.) 

عملکارد افاراد مسائول و     بحث کاردن دربااره  رشد عقالنیت عموم در  ،حوزه عمومی رشد

مشروط بار برناده شادن     ،این عقالنیت را به نقل از هابرماس ،1. کراسلی و رابرتزاستپاسخگو 

"مباحثه بهتر"
کنناد. عباداللهیان و اجااق     ( در میان سایر مباحاث عماوم معرفای مای    ۴ ،200۴) 2

 بیاان نناد کاه در آن افکاار آزاداناه     دا مای   ( عقالنیت مورد نظر هابرماس را نظام ارتبااطی 1385)

 حق دفاع وجود دارد. ،شود و در برابر انتقاد می

تروبالگ:ابزارارتباطباجامعهبزرگ

نویس فضای  است، وبالگبیان شده  (Trammell et al. 2006)  قبلی های پژوهشطور که در   همان

ود در تعامل با خوانندگان خاود  ای از خ تصویری لحظه ارائهوبالگ را فضایی برای ابراز خود و 

معلولیات خاود    فقط بار  ،معلولیتدارای  نویس وبالگدر پژوهش حاضر،  کرده است. محسوب

 دهد.  اش نشان می قسمتی از زندگی ترفا،کند، بلکه معلولیت را  نمی دیتأک



                                                           
1. Crossly & Roberts 
2. Better Argument 
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هاییفرایگفتمانبهنجاروبالگ:عرضهمثبتهویتمعلولیتازخاللروایت

 ،کردناد  میمحسوب وبالگ را فضایی برای ابراز خود  ندگان در پژوهش حاضر،کن مشارکتهمه 

پدیاده   توجاه باه  نویساان،   ایان دساته از وباالگ   به اعتقااد  . بودن تشانیمعلول آنها،  اما تأکید اولیه

دارای تا حداقل به جمع خوانندگان خود نشان دهند کاه فارد   است کمک کرده به آنها  ،معلولیت

نگااهی کاه    قارار دارد،  ا معلولیتش نشناسند. این در مقابل نگاه عمومی جامعهرا فقط ب معلولیت

نگااهی مشاابه نگااه تاارا باه       ،. تقریبا، همه افراد مصااحبه داند یو نقص م بهنجاریمعلولیت را نا

 معلولیت خود داشتند.

به ه توج درباره ،از بدو تولد تی، دچار به معلولیسینو ساله، با دو سال سابقه وبالگ 31تارا، 

 :سدینو یدر وبالگش م ،خود تیمعلول

ن هایم فقط معلوال نویسم. دوست نداشتم مخاطب من خیلی کم راجع به معلولیتم می"
باشند... من خودم همیشه با ایزوله بودن و خاص بودن مخالفم. همیشه دوست داشتم 

را خوانده باشید که ارتباطم با افراد سالم هم باشد و محدود نباشد... اغلب اگر وبالگم 
ها! نه! ولی این مشکل من، معلولیت  کنم. نه اینکه دوست نداشته باشم اتال، رکر نمی

اش دائم در وبالگم نام ببرم...  من، برای من آنقدر بزرگ و مهم نبوده که بیایم همه
ای که حاال خودم به عنوان  های منفی دیگر اینکه دوست نداشتم دائم مشکالتم و انرژی

 "کنم به دیگران القاء کنم... ول در جامعه دارم تحمل مییک معل

 نیا و از ا شاوند  یآشانا ما   تیمعلولباره در یدیجد یخوانندگان وبالگ با معنا ،ترتیب دینب

 . کنند یکمک م تینگاه به معلول یبه رشد مدل اجتماع ،تیمعلول یدارا سانینو وبالگ ،منظر

، یعنای،  واساط  -کاامپیوتر  و ویژگای ارتبااط  . داسات  ساازگار  یفرافارد  هیا با نظر افتهی نیا

 کناد  کاربران را قادر مای  (Walther 1996) 2نو ارتباط غیرهمزما 1یافته تخفیف راهنماهای ارتباطی

 ,Walther and Burgoon 1992) شاود  نامیاده مای  3عرضه انتخابی خودکه دست بزنند تا به عملی 

Walther 1992b) هااای بیشااتری را بااه  فرتاات ،الیاان آنروابااط  رو، ماهیاات باواسااطه ایاان. از

 یایزواحاضر، کاربران عرضه  در پژوهشدهد.  آزادانه و مثبت خود می بیانبرای  کنندگان شرکت

به  یگرید ا روشب ایکاهش داده  نیال آن طیدر مح ،در نگاه عموم جامعهرا  تیمعلول یبالقوه منف

 اند.  آن تدا داده

                                                           
1. Reduced Communication Cues 

2. Asymmetrical Communication 
3. Selective Self-Presentation 
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یازانزوایاجتماعخروجوبالگ:ابزار

دارای کااربران   یوبالگا  یهاا  یرواباط و دوسات   توان بیان کرد، میجا نیکه در ا یگریبحث د

 ی،بار جباران اجتمااع   افراد مورد بررسای   ی،روابط وبالگ ییچرادرباره  است. در بحثِ معلولیت

و  یجسام  ینااتوان  کردناد.  تأکیاد مای   یسارگرم  جااد یو گذران وقات و ا  دیمالقات با افراد جد

 یحیتفر ی،لی، تحصیادار یها طیدر مح  مناسب یفضاها زمینه مشاهده شده در ینسب یکمبودها

حضاور   یرا بارا  یافاراد خاانواده، ماوانع    یاجتماع تیبه حما یمواقع، عدم دسترس یو در بعض

در وضاعیت، موجاب    نیا . ااناد   جامعه باه وجاود آورده   در دارای معلولیتافراد  ینسب یاجتماع

 یهاا  عادم رشاد مهاارت   گاهی اوقاات،  و  ی معلولیت شده استداراماندن و حذف فرد  هیحاش

از انازوا   خروجتجربه  ،وبالگ در حالی کهدچار خلل کرده است. ی، وی را ابی و دوست یارتباط

 است.   هقرار داد نهاآ اریارتباط با افراد جامعه را در اخت جادیو ا

 تیا بعاد از معلول  یواقعا  یدر فضاا  یروابط اجتماع یساله، درباره مشکل برقرار 26، هیهان

 :دیگو یخود م
ام شد و وقتی یک آدم اجتماعی یک  رفت و آمدی تیمعلولیتم خیلی باعث محدود "

یک همچنین  ،در یک محدوده قرار بگیرد ،رفت و آمدش کم بشود ،دفعه متوقف بشود
توانید  ای که هیچ حد و مرزی هم ندارد. هر میزان که بخواهید می ارتباطات گسترده

تواند بهش کمک کند. به من که خیلی کمک کرد چون  رشش بدهید خیلی میگست
 "ای بودم و واقعا، این اتفاق من را محدود کرد... پیش از این اتفاق خیلی آدم اجتماعی

مطارح باوده اسات. اول،     نیا ال رواباط آن  ی مرباوط باه  ها پژوهشدر  فرض شیدو پاز ابتدا 

جباران   فارض  شیپا بار اسااس   است. (Mc Kenna and Bargh 2000)  یجبران اجتماع فرض شیپ

 فارض  شی، پا آن اسات. در مقابال   دیا گارا مف  افاراد درون  یبه طور خاص برا نترنتی، ایاجتماع

 فرض مذکور، است. بر اساس پیشمطرح  (Valkenberg and Peter 2007a) شوند یم تر یغن ،ها یغن

کاه   یقاو  یاجتمااع  یهاا  مهاارت  به دلیل و آورند یرو م نیال گرا به ارتباطات آن افراد بالغ برون

اساتفاده   وهیش. با توجه به دانند یارتباط با همساالن خود م یبرقرار یبرا یراهرا  نترنتیا ،دارند

، یاجتمااع  یآمادن از انازوا   رونیب یبرا یاز وبالگ به مثابه ابزار دارای معلولیت سانینو وبالگ

پاژوهش حاضار،   در کاه  گفات   تاوان  یما وقات،   شاتن و گذا یسارگرم  ،دیا مالقات با افراد جد
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هر چند . ردیگ یقرار م دیو تأک دییمورد تأ ،افراد یوبالگدرباره روابط  یفرض جبران اجتماع شیپ

 تری درباره این موضوع انجام شود. های گسترده الزم است پژوهش

الینالین:عمقوگسترهروابطآنهایآندوستی

، یوابساتگ  شیافازا  موجاب وباالگ  ظاهرا، ، دارای معلولیتافراد  نیال روابط آن یچگونگ بارهدر

 یو تناوع برقارار  پاذیر   ینیب شیامکان تعامل پ شیدر روابط )عمق رابطه(، افزا تیمیتم شیافزا

 که کاربر فعال وبالگ بودند.شده است  یافراد انیدر مبه ویژه  ،رابطه )گستره رابطه(

 شیافازا  یبارا  یخاود را راها   تیا ولمعل یساله، نوشتن درباره مشاکالت شخصا   26، هیهان

 :دانسته و گفته است یو وابستگ تیمیتم
هایمان، یعنی ندیده نشناخته و فقط از روی  در دوستی میتر کدلی... و خب خیلی "

شود که احساس اعتماد  کنند و همین باعث می ها، خیلی راحت بهت اعتماد می نوشته
  "کند. ون دیدن ایجاد میبیشتری بهشان بکنی و این یک پیوستگی عاطفی بد

ویاژه  باه   یگار ید یارتبااط  یخارج از وبالگ و به ابزارهاا  یموارد به فضا یروابط در بعض

رواباط باه    نیا ماردان، گساتره ا  بااره  است. در یافته بسطکوتاه  امیپ ی و، چت، ارتباط تلفنلیمیا

، رواباط  نیمچنا اسات. ه پاذیر   تأمل یا نکته نیشده است که ا دهیکش زیمالقات چهره به چهره ن

 وب کمک کرده است. یدر خارج از فضا یروابط قبل تیوبالگ به تقو

 :  دیگو یوبالگ م یو خارج شدن آن از فضا اش یساله، درباره گستره روابط وبالگ 27، یمان

این بود که مثال، یکی دو تا از دوستانم که فکر  ،یک نکته جالبی که اتفاق افتاد "
یکهو همدیگر را کشف کردیم. یعنی بیرون همدیگر را  ،نویس باشند کردم وبالگ نمی
نویسد، اتال،  شناختیم. مثال، یکی از دوستانم که دوست ندارد کسی بداند وبالگ می می

شناختیم، کامال، همدیگر را  وبالگ بود، بیرون همدیگر را می تمانیمیباعث تم
ای از  ا، حلقههار اینولی ارتباطمان االن سر مباحث وبالگی است. در کن ،شناختیم می

بینیم. بیرون تمیمی شدیم و  همدیگر را می ،دوستان هستند که تقریبا، هر چند ماه
 "های همدیگر را داریم. تلفن

تاا   - داشتندشدید  یجسم یها یکه ناتوان یمرد سانینو در مورد وبالگ یحت یروابط وبالگ

نیاز  مالقات چهره به چهره موجب  - ممکن بود ایشانبر یآمدن از منزل به سخت رونیکه ب یحد

تاحبت   شاان  یمشاکل جسام  دربااره   ،شاان  چهره به چهره یها افراد در مالقات نیشده است. ا
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 ی، موجاب آماده باود کاه رواباط وبالگا      شیزناان باه نادرت پا     یکه بارا  ی. در حالکردند ینم

، مشاکل  ناد کرد یتحبت م زمینه  نیدر ا شتریکه ب یهنگام . آنهاچهره به چهره شود یها مالقات

 گوید: تارا دراین زمینه می. دانستند یچهره به چهره م روابط یعدم برقرار دلیلرا  شان یجسم

ها اگر دقت کنید قرار وبالگی  طور که وقت بگذارم و خب بعضی از وبالگ ... آن"
جوری که حاال  شوند پار  جمشیدیه. آن روند. مثال، یک روز جمع می گذارند می می

هایش هم به خاطر همین  یا حاال وقت بگذارم بروم نبوده. یکی از علت وقت داشته باشم
مشکلم بوده. خب بخواهم یک روز هماهنگ کنم... مسیر رفت و آمد... خب برای ما 
معلولین خیلی مشکل است... ایاب و رهاب. اغلب سعی کردم که همین به حالت 

 "هایم باقی بماند... مجازی دوستی

 شیوب، وباالگ باه افازا    یرواباط در فضاا   نیا یتجربه چگونگ هباردر پژوهش حاضر،در 

و تناوع  پاذیر   ینیب شیامکان تعامل پ شیدر روابط )عمق رابطه(، افزا تیمیتم شی، افزایوابستگ

که کاربر فعال منجر شده است  یآن دسته از افراد انیدر مبه ویژه  رابطه )گستره رابطه( یبرقرار

 (Altman and Taylor 1973; Dragen and Duck 2005)وبالگ بودند 

احساسرضایتودسترسیبهحمایتاجتماعیدرروابطوبالگی

بحاث کارده    بریساا  یدر فضا یفرد نیمنحصر به فرد روابط ب تی( درباره ماه2005) 1ضعف بن

که بان ضاعف آن را فاتاله در    است  3و فاتله 2تعلق خاطر ی از دو عاملخات بیاست که ترک

 یبه معنا بهیو نه غر اند یمیو تم کیمعنا که افراد نه دوستان نزد نیاست، به ا هنامید ۴تعلق نیع

کاه وجاود آن در رواباط     شاود  را شامل می یمتعارض یها یژگیو ،تعلق نیفاتله در عکامل آن. 

فاتله  تیماه یو دارا مانند بی یرهناحساس  نیا یابیباشد. ارز زیتناقض برانگ تواند یم نیال آف

 مشکل است.   ،قتعل نیدر ع

حاتل از آن،  تیو احساس رضا نیال و نحوه روابط آن یچگونگ بارهحاضر، در پژوهشدر 

 .شود یم مشاهده سازگاری ،تعلق نیفاتله در عوجود احساس  بارهدر یقبل یها یهو نظر جیبا نتا

                                                           
1. Ben Ze’ev 

2. Attachment 

3. Distancing 
4. Deattachment 
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 نی، دربااره احسااس تعلاق در عا    نیدار و متاد  ، خانهنایکود  ناب کیساله، مادر  30 ،حانیر

 :دیگو یفاتله م

فرق دارند در  یلیبا من خ یپوشش یو حت یدوستانم را که از لحاظ اعتقاد نیبهتر"
به من  یو روح یکمک را به لحاظ روان نیشتریب ها نیکردم... چون ا دایوبالگ پ

ندارد که افراد به لحاظ  یکه لزوم دمیکردند. من فهم تمیکردند. حما قمیکردند. تشو
  "را قبول داشته باشند. گریباشند تا همد گریمثل همد یاعتقاد

مشااوق  توانااد یماا ،نترنااتیدر ا یکااه گمنااام دهنااد ی( نشااان ماا2006) 1همکااارانالیساان و 

 شاده  جااد یا یو روان یفکر تیبه حما یابیتر شود. احساس دست و تادقانه مانهیتم ییخودافشا

در  یاجتمااع  تیا حما افات یتحقاق در  بیاانگر  تواند یم، سانینو وبالگ انیدر م یبا وجود گمنام

در ایان زمیناه    تیوجود و در دسترس بودن حما به سانینو باشد. وبالگ یمجاز یشبکه اجتماع

که باه احسااس در    یو نه لزوما، تعامل - تیدر دسترس بودن حما یداشتند. باور رهنباور رهنی 

المت رابطاه  از رابطه، و س  تی، رضاینطباق احساسابر  - منجر شده است تیدسترس بودن حما

  (Cunningham and Barbee 2000)  دارد یمطلوب تأثیر ،فرد

وباالگ   یرا در فضاا  تیا باه حما  یدسترسا ی تجربه و باور رهنا  ،سانینو از وبالگ کیهر 

 داشتند. 

گیریبحثونتیجه

 یا . رساانه گیرناد  یم در نظر یجماعتای  رسانهرا وبالگ  ،تیفعال در حوزه معلول سانینو وبالگ

 زیا ، و نیدارناد، باه لحااظ اطالعاات     یدسترس نترنتیکه به ا افراد دارای معلولیتی به تواند یکه م

، یروانا  یهاا  ، و ارائاه مشااوره  تیبا معلول یزندگ یها مهارت زمینهدر  گریکدی اتیانتقال تجرب

. در واقع، با عرضه کندخدمات  ،تیاز بحران بعد از دچار شدن به معلول خروج، ی، کاریلیتحص

جماعات دارای  ارتبااط باا    یبارا  یوبالگ را ابازار مذکور ، گروه ینوآور فسیرت هیبه نظر توجه

 یانیها و دوستان و اطراف ، خانوادهدر بردارنده افراد دارای معلولیتکه گرفتند  در نظر می معلولیت

. هستند در ارتباط تیمعلول دهیکه با پداست 

                                                           
1. Ellison 
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اترار داشتند که وبالگ ابزار  حوزه نیفعاالن ا وبالگ،از  درباره استفاده دیدگاه فوقدر کنار 

 زیا نظاران، کارشناساان و ن   تااحب  انیا موجاود م  نظرهاای  مشکالت و اختالفبیان  یبرا یخوب

 به دلیال اینکاه  که  آنها معتقد بودند است. هر چند در حوزه معلولیتفعال  یدولتریغ یها انجمن

خاود را در   یواقعا  تیباال گفته شد، هوکه در  یخدمات عرضه یبراکه  دندید یخود را مجبور م

 دیشاد  هاای نظر مشکالت و اختالف بیانکنند، نتوانستند به طور آزادانه به  یوبالگ معرف یفضا

ضاعف در   نیا ا ظااهرا، بپردازند.  یمجاز یخارج از فضا افراد دارای معلولیتموجود در جامعه 

 یباا زنادگ   یجهاان مجااز   وناد یپ بیاانگر  ی،مجاز یدر فضا افراد دارای معلولیتمشکالت بیان 

افاراد دارای  مشکالت  بیاندر این حوزه فعاالن  ییعدم توانادلیل . است یواقع یروزمره در فضا

از  یمجااز  یکاه در فضاا   هاایی انتقادباه دلیال   تمایال نداشاتند    هاآن این بود کهبیشتر  معلولیت

ای خاویش   کاری و حرفه در فضای ،داشتند افراد دارای معلولیتو خود امرو معلولیت  نمسئوال

 دارای معلولیات و قادر نباشند فعالیات خاود را در حمایات از قشار      وند،نما ش منزوی و انگشت

و انتقاال   یواقع یدر فضا یضعف رشد حوزه عموم بیانگر تواند ینکته م نیجامعه ادامه دهند. ا

فضا باه علات    نیابودن  کیدمکرات ربارهکه دباشد  ییادعاهاهمه ، با وجود یمجاز یآن به فضا

 باشد.   یواقع یانفکا  آن با فضا

ارتبااط باا    یبارا  یوبالگ به مثابه ابازار استفاده از  بر، تیمعلولدارای  سانینو وبالگ در بین

باه شانیدن    استفاده از وبالگنوع  نیا به اعتقاد آنها،. ( تأکید کردند1توانا -)بدن  افراد غیرمعلول

 یهاا  متفاوت با نگااه بهنجاار جامعاه باه بادن      ییها تیروا قیاز طر تدای افراد دارای معلولیت

در  یداریا د یراهنماهاا  بتیغدلیل فرافردی، به  هی. با توجه به نظرکند یمکمک  یتلدارای معلو

در  تیمعلول یدارا سانینو وبالگ ظاهرا، عرضه مثبت خود، جهیو در نتواسط  -وتریارتباطات کامپ

در درجاه اول باه    وی، یکه ابعاد زندگ اند عمل کرده یا نهبه گو ،فرد معلول یزندگ مطرح کردن

نقاص و   ربااره هایی مخالف روایت بهنجار جامعاه د  روایت. آنها انسان بازنمایی شود کیعنوان 

در وباالگ خاود   ماورد بررسای   رکر است که همه افاراد جامعاه    شایانکردند.  می بیانمعلولیت 

ولی آن را  به طور کامل تحبت کردند، ر جامعهرویشان د پیش خود و مشکالت تیمعلول درباره

 . کردند مطرح می ای ارجح و خاص نه به گونه و شانیتیهو های سایر جنبهبه موازات 

                                                           
1. Ablebodied 
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، نرمعلاوال یاز وبالگ به مثابه ابزار ارتبااط باا جامعاه غ    استفادهبا مذکور افراد عالوه بر این، 

اساتفاده از  ناوع   نیا ا ظاهرا،. تالش کردند افراد جامعه سایرخود با  وندیو پ یدوست شیافزا یبرا

 تار  یغنا  هاا  یغن"یعنی  – نیال آن یها یدوست اتیمطرح در ادب فرض شیبا توجه به دو پ وبالگ

حاذف   هیا . باا توجاه باه نظر   ماهنگ استفرض دوم ه شیبا پ - "یجبران اجتماع"و  "شوند یم

 زیا و ن ،روزمره یزندگ یو ماد نینماد یندهایاز فرا دارای معلولیتحذف افراد  درباره یاجتماع

 دارای معلولیتافراد  یبرا یشهر یفضاها یساز مناسب زمینه موجود در یها یمشکالت و کاست

در  تیحضور و فعال یبرا انیخانواده و اطراف یاجتماع تیبه حما آنها یشگیهم یو عدم دسترس

و کساب   گاران یا دارتباطاات با   یاغلاب دچاار ضاعف در برقارار     دارای معلولیت جامعه، افراد

کماک کارده    نهاوبالگ به آ دارای معلولیت، سانینو وبالگاعتقاد . به ستنده یارتباط یها مهارت

 یافاراد جامعاه ارتبااط و حتا    ساایر  و با  بکاهنداحساس انزوا  نیاز ا ی،حضور مجاز ااست تا ب

 دروبالگ  ی،تماعطرد اج هیمدرن در نظر پست دگاهیرو، با توجه به د این. از کنندبرقرار  یدوست

 خاروج در فضای واقعی، کمک باه   یمجازی و در موارد یدر فضامذکور  سانینو جذب وبالگ

 است. مؤثر بوده تشانیمعلول تیهو تیحف  و تثببا وجود  شان یخیتار یافراد از انزوا نیا

وبالگ، با توجاه باه    یدر فضا دارای معلولیتافراد  یها یعمق و گستره دوست بارهدرظاهرا، 

در  تیمیتام  شی، افازا یوابساتگ  شی(، وبالگ به افازا 1973) لریآلتمن و ت ینفور اجتماع هینظر

باه  رابطاه(   پهنهرابطه ) یو تنوع برقرارپذیر   ینیب شیامکان تعامل پ شیروابط )عمق رابطه(، افزا

 است.   منجر شدهکه کاربر فعال وبالگ بودند،  یدسته از افرادویژه در بین آن 

 دارای معلولیات، زناان و ماردان    انیا روابط و تنوع ارتبااط م  پهنه بارهدرر، در پژوهش حاض

 راه یافتاه اسات،   یواقعا  یبه فضاا  ،سینو مردان وبالگروابط وبالگی مشاهده شد.  هایی تفاوت

گساترش  بارای  قرار نگرفت. زناان باه نادرت     دییمورد تأ معلول،زنان  ولی این موضوع در بین

و  یجسام  تیضاع وآن را  اغلاب دلیال  کردناد و   توجاه مای   یاقعو یبه فضا ،شانیروابط وبالگ

. در دانساتند  یما  یوبالگا  یرفت و آمد و شارکت در قرارهاا   یبرا یشهر ینامناسب بودن فضا

دعاوت دوساتان    قیا از طر ،دیشاد  یجسم یها تیمعلولدارای  آن دسته از مردان یکه حت یحال

 .کردند تالش می یواقع یفضا درشان  تداوم رابطه ، برایخانواده و منزل طیبه مح شانیوبالگ

 تیعامال رضاا   ،شاان یدر رواباط وبالگ را موجاود   تیمیتم ،تیمعلول یدارا سانینو وبالگ

باه   یحاال، احسااس دسترسا    نی. در عا دانستند یم نو احساس تعلق به آ یسینو عمده از وبالگ
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س تعلاق در  احساپیدایش باعث  ی،موجود در روابط وبالگ تیمیتم خالل در یاجتماع تیحما

 شده است. تیمعلول یدارا سانینو ( در وبالگ2005ضعف،  )بنفاتله  نیع

آیندههایپژوهشبرایهاییپیشنهاد

 تیوب ساا  شاده در  در آماار منتشار   ،رانیا ا تیا در جمع نترنات ینفور ا بیضر ،2009در سال 

 تیا نفار جمع  ونیا لیم 66، از مذکور آمار بر اساس .% اعالم شده است5/۴8 1ورلد استز نترنتیا

هازار   250باا رقام    ساه یکاه در مقا  کنند یاستفاده م نترنتیهزار نفر از ا 200و  ونیلیم 32، رانیا

، ماذکور  است. ترف نظر از آماار و ارقاام   جالب توجه ،2000در سال  نترنتیاستفاده از ا ینفر

باه  فا، تار  تواناد  ینما  دارای معلولیت در جامعاه، حضور افراد  یبرا طیشرا عدم تسهیل تیواقع

کاه   یافراد معلاول  انیوبالگ در م استفاده ازتجربه . در پژوهش حاضر، باشدمربوط استان تهران 

  مورد بررسی قرار نگرفته است.، کنند یم تیو فعال یزندگ ،متفاوت از شهر تهران یتیدر موقع

ترس قرار در دس یبرا ی، به مثابه ابزارمورد بررسیاز افراد  یا عدهدر بین وبالگ  استفاده از

باعث  یلیو تحص ی، کاریخانوادگ یها و ارائه انواع مشاوره یمراقبت یدادن اطالعات پزشک

با  یاجتماع یها گروه یبرا ،کشور در یجماعت یها مسئله نبود رسانه ،گریبار د کیتا  شود یم

 نیدر ا ممکن است پژوهشگرکه  یگرید ی. هر چند دشوارمورد توجه قرار گیردخاص  طیشرا

در  ها تیو نوع معلول دارای معلولیت تعداد افراد قیبا آن مواجه شود، عدم اعالم آمار دق نهیزم

 است. رانیسازمان آمار ا طرفکشور از 

 انیا در م ی،و آموزشا  یاطالعات هایازین ،حاضر مشاهده شد پژوهش جیطور که در نتا  همان

 یهاا  تفااوت  ت لازوم توجاه باه   بهتار اسا   ،نیمتفاوت است. بنابرا دارای معلولیتزنان و مردان 

 ظااهرا، . ردیا ماورد توجاه قارار گ   دارای معلولیات  افاراد   یابی اطالع یها وهیدر نوع و ش ی،تیجنس

انجاام   یو اقشاار  هاا  تیمعلول نواعاز ا کی با توجه به هر یدبا ی،بعد های پژوهشدر  یازسنجین

  .در ارتباط هستندین جماعت با ا ی، کار و ارتباط،زندگ یکه براشود 

 دارای معلولیات  نسابت باه ماردان   دارای معلولیات  باودن زناان    رتریپاذ  بی، آسا گرینکته د

(Kallians and Rubenfeld
بااه توانمندشاادن و   نهاااآ ازیاا( و نPeterson 2007نقاال از  1 997  

                                                           
1. www.internetworldstats.com  

http://www.internetworldstats.com/
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، زناان و دختاران   دارای معلولیات حقوق افراد  یجهان ثاقیم 6ماده  بر اساساست.  یریپذ جامعه

 رناد یگ یقارار ما  دیگار   های حوزه یو گاه تیجنس ،تیمعلول لیاز قب ها ضیتبع در معرض انواع

دارای ، زناان  شود یمشاهده م زین پژوهش حاضر جیطور که در نتا  (. همان1388)فقیه و دیگران، 

احساس  یشتریب تیمحدود ،شان یدر تعامالت اجتماع دارای معلولیت،نسبت به مردان  معلولیت

خاانواده   یاجتماع تیبه حما مستمر یو عدم دسترس یآن را نقص جسمانعمده  دلیلو  کنند یم

و  یاطالعاات  یهاا  یفنااور تاأثیر  باه   بایاد  یبعاد  یها پژوهشدر  ظاهرا،رو،  این. از نندک یم بیان

  کرد.توجه  دارای معلولیت، بیشترزنان  یریپذ و جامعه یدر توانمندساز یارتباط

منابع

 تهران: سمت.. 138۴ .رضا فاضلترجمه  .یدر علوم اجتماع قیتحق یها روش بی.تا.، ا. یبه ب 

 تهران: روش. .1381 .یبیهوشنگ ناترجمه  .یاجتماع قاتینحوه انجام تحقبی.تا. ، ت. ال. کریب 

 مؤسسه رحمان .رانیدر ا تیمعلول تیوضع .1386، ب. ییجغتا. rahman.org.ir/sportal/.../ uploads/Dr .%20 

Joghataee %2001.pdf ( 6/3/1389دسترسی در.) 

  .بر اساس  رانیا یها وزارتخانه تیوب سا یریپذ دسترس یا سهیمطالعه مقا.1388حسن زاده، م. و ف نویدی
 /http://jm.um.ac.ir/index.php .مجله مطالعات آموزشی .و تجارب کاربرانگستر  وب جهان ومیکنسرس یها شاخص

riis/article /downloadFile/5428/12196/1( ، 0۴/06/1390دسترسی در.)

 هیفق حقوق  یجهان ثاقیاثربخش م یو اجرا قیتطب یراهنما .1388 .یوسفی.ت. همرنگ  و م ،ده  نظمالف.،،

 ی.ستیتهران: سازمان بهز .تیمعلول یافراد دارا

  ،تهران: آن.. 1385 ی.نیحس حسن دیس .یطردشدگان اجتماع یشناس جامعه یها هینظربی.تا. م. زبرا 

 1-58 .یکتاب ماه علوم اجتماع .جهان ندهیها و آ شدن یدو جهان .الف1382ر.  ، س.یعامل. 
 1۴1-17۴ (:1)11 ینامه علوم اجتماع .اضطراب یها و جامعه جهان شدن یدو جهان .ب1382ر.  ، س.یعامل. 

 تیو تجسم شخص تیخانه هو .الف1385ر.  ، س.یاملع .www.hanshahri.online.ir/News/?id=35  دسترسی(

07/08/1388) 

  .تهران: نشر مرکز. .شده عیضا تیهو یبرا یشیاندداغ ننگ: چاره .1386گافمن، ا 

 تهران: علم و ادب. .1379 .وهاب یحاج وسفیو  یدیاتغر سع یترجمه عل .رها شده جهانبی.تا. ، آ. دنزیگ 

 .و ارتباطات یمطالعات فرهنگ .خاموش یها و گروه یاجتماع هی، سرمانترنتیا .138۴ .تاتار منتظر قائم، م. و ع 

1(۴:) 2۴5-223. 

 و فرهنگی یاجتماع ،یمواد قااناون بارنااماه چهاارم توسعه اقتصاد.http://www.mefa.gov.ir/laws/ Show 

PLst.asp? DN=4&nFrom=139&nTo=153. 

 .سرا دهیتهران: قص. 1383 ی.میقد لیاسماعترجمه  .یجامعه اطالعات یها هینظر بی.تا. وبستر، ف. 

http://jm.um.ac.ir/index.php/%20riis/article%20/downloadFile/5428/12196/1
http://jm.um.ac.ir/index.php/%20riis/article%20/downloadFile/5428/12196/1
http://jm.um.ac.ir/index.php/%20riis/article%20/downloadFile/5428/12196/1
http://www.hanshahri.online.ir/News/?id=35
http://www.mefa.gov.ir/laws/%20Show%20PLst.asp?%20DN=4&nFrom=139&nTo=153
http://www.mefa.gov.ir/laws/%20Show%20PLst.asp?%20DN=4&nFrom=139&nTo=153
http://www.mefa.gov.ir/laws/%20Show%20PLst.asp?%20DN=4&nFrom=139&nTo=153
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