تعریف و مفهومسازی نیازهای ویژه ،شناسایی و اولویتبندی
پژوهشی گروههای با نیازهای ویژه
علی فرهودیان ،1مسیب یارمحمدی واصل ،2ماندانا صادقی ،3محمد اسمعیل ساوری،4
سلیمانینیا ،5حمید رضا مقامی

لیال
تاریخ دریافت1394/4/16 :

6

تاریخ پذیرش1394/5/10 :

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی مشكالت ركهو هكای دارای نیازهكای ویكژ در ابعكاد روانكی ،اجتمكا ی ،معنك ی و
جسمی در ایهان انجام شد .این پژوهش کیفی با روش نظهیه زمینهای اجها شكد .در ایكن پكژوهش نخسك پك

از

بهرسی و مطالعه مت ن و مهور منابع م ج د در سهاسه دنیا  10رهو به ن ان افهاد دارای نیازهای ویژ منظ ر شد
و  100نفه از این افهاد یا نزدیالانشان ،به اساس نم نهریهی هدفمند تا زمان اشباع نظهی داد ها م رد پژوهش قهار
رهفتند .این رهو ها شامل ک دکان؛ سالمندان؛ افهاد با نات انیهای حسی -حهکتی؛ بیماران شدید روانپزشكالی و
شكهایط

کمت انیذهنی؛ افهاد دارای نیازهای ویژ پزشالی؛ مصهفکننكدران مك اد؛ زنكدانیان؛ افكهادی کكه تتك

اجتما ی به حاشیه راند شد اند (اقلی ها)؛ افهادی که در طبقا پایین اقتصكادی -اجتمكا ی قكهار دارنكد و زنكان
باردار میباشند .به منظ ر جمعآوری داد ها از روش مصكاحبه نیمكهسكاتتار یافتكه اسكتفاد شكد و سكب

بكا روش

کدرذاری استهاس و ک ربین یا مقایسه مداوم تتلیل شد .مهكمتكهین حك ز هكای اسكتخها شكد از مشكالت و
 .1هیئ

لمی مهکز تتقیقا س ءمصهف و وابستگی به م اد؛ دانشگا ل م بهزیستی و ت انبخشی تههان

 .2دانشیار رهو روانشناسی دانشگا ب لی سیناهمدان(ن یسند مسئ ل)yarmohamadivasel@yahoo.com
 .3پزشک م می؛ مهکز تت قیقا س ءمصهف و وابستگی به م اد ،دانشگا ل م بهزیستی و ت انبخشی تههان
 .4روانپزشک ؛ مهکز تتقیقا س ءمصهف و وابستگی به م اد ،دانشگا ل م بهزیستی و ت انبخشی تههان
 .5کارشناس ارشد روانشناسی بالینی؛ دانشگا ل م بهزیستی و ت انبخشی تههان
 .6دکتهای تالن ل ژی آم زشی دانشگا تمه طباطبائی تههانhmaghami@gmail.com
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نیازهای ویژ رهو های م رد بهرسی بار ب دند از تان اد  ،آم زش (فضا و امالانا ) ،تفهیتا و سكهرهمی،
جابجایی و حمل و نقل ،بناها و فضاها (منازل و اماکن م می) ،مشارک

اجتما ی و اشتغال ،تدما درمكانی و

ت انبخشی و نگهش سایه افهاد به مشالت آنها؛ بنابهاین میت ان نتیجكه رهفك
ارتباط با نات انی معنا مییابد ،که متص ل ویژریهای فهد و م انعی اس

کكه بكار «نیازهكای ویكژ » در

که ت سط اجتماع ایجاد شد اسك  .در

را بهطهف کهدن آن نیازها م انع متعددی به چشم میت رد که به ط ر مد ت سط بشه ایجاد شد اند .بهتكی از
این م انع بارتند از تدما و سیستمهای ناکارآمد ،سیاس رذاریهكای تبعكیضآمیكز ،نگكهشهكای اجتمكا ی،
بهچسبها و غیه .

واژگان کلیدی :نیازهای ویژه ،گروههای ویژه ،ناتوانی ،بازتوانی اجتماعمحور.

مقدمه
تتش بهای تأمین حق ق انسانی افهاد دارای نات انی تاریخچهای ط النی ندارد .به دنبال
تأکیدی که امهوز کن انسی ن حق ق بینالملل به رسیدری به رهو های دارای نیازهای ویژ
رذارد و تعهدی که اغلب کش رهای جهان در این زمینه داد اند ،ضهور شناسایی این افهاد
و بهنامهریزی در جه رفع نیازهای ویژ آنها بیش از پیش احساس میش د.
در الگ ی پزشالی ،نات انی ناشی از نقص 1یا بیماری 2اس  ،در این الگك فكهد دارای نكات انی
در نقش بیمار 3قهار داد میش د و هه ر نه مسؤولی

(مثكل رفكتن بكه مدرسكه ،اشكتغال ،تأهكل و

غیه ) از وی سلب میش د .در ایكن الگك کكه مبتنكی بكه تدشكهناپكذیهی و ثبكا تقابكل دورانكه
«بهنجار -نابهنجار» یا «سالم -بیمار» اس  ،همیشه جزء نابهنجار که بیمار دارای نات انی اسك  ،در
م قعیتی انفعالی و پایینته قهار میریهد (ل سآنجل

تایمز1998 ،؛ بكه نقكل از کكاپتن.)2008 ،

در الگ ی بازت انی مانند الگ ی پزشالی نات انی ناشی از نقص یكا بیمكاری اسك  ،ولكی بكه جكای
آناله درمان را فقط در رویالهدهای طبی قهارمی دهد ،آن را در بازت انی افكهاد دارای نكات انی از
طهیق تدما کاردرمانی ،آم زش ،مشاور و غیه مكیدانكد .مشكالت افكهاد دارای نكات انی را
1. defect
2. sickness
3. sick role
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ناشی از ناکافی بك دن سیسكتمهكای حمكایتی در مقایسكه بكا کكل جامعكه و همچنكین نگكهشهكای
تبعیضآمیز اجتماع میداند .بكه ایكن اسكاس نكات انی پدیكد ای اسك
میش د .بهتی نقصهای جسكمی ممالكن اسك

کكه ت سكط اجتمكاع ایجكاد

بكا بهچسكبهكای اجتمكا ی 1شكدید و در نتیجكه

نات انی قابلت جهی همها ش ند ،در حالیکه بهتی دیگه متً ایجاد نات انی نمیکنند؛ در واقكع
نات انی در ارتباط با متن اجتما ی ،فههنگی و اقتصادی شالل میریهد (وندل.)1996 ،2
به ط ر کلی ،بار «نیازهای ویكژ » در تمكام متك ن بكه نتك ی در ارتبكاط بكا نكات انی مك رد
استفاد قهار رهفته اس

و چگك نگی نگكهش بكه نكات انی در شكی اسكتفاد از بكار «نیازهكای

ویژ » تأثیه مستقیم داشته اس  .اره چه بهتی مت ن نیازهای ویژ را مبتنی به نقص ض تعهیكف
کهد اند ،مت نی دیگه بار نیازهای ویژ را در طیف وسیعتهی از افكهاد بالكار بكهد انكد .بكهای
مثال افهادی که نیازمند دریاف تدما و مهاقب

طبی بیشتهی ب د و یكا نیازمنكد درمكانرهانكی

ویژ و متخصص در م رد مشالت فیزیالی ،اقتصادی و غیكه هسكتند دارای نیكاز ویكژ شكناتته
میش ند (ههی .)2005 ،3
ارككه چككه افككهاد دارای نككات انی بخككش مككد ای از جمعیك دارای نیازهككای ویكژ را تشككالیل
میدهند ولی به ن ان یک رهو  ،بسیار ناهمگ ن هستند (کایل  .)2005 ،آنها نیز همانند سایه
افهاد از تاریخچه ،منابع و نگهشهای متفاوتی بهت ردارند (کاپتن ،دوای

و اسكتیه )1992 ،4؛

بنابهاین ارائه تدماتی مشابه به همه افهاد دارای نكات انی بكدون ت جكه بكه مك ارد یكاد شكد با ك
میش د نیازهای اساسی بسیاری از این افهاد بهآورد نش د .به این دلیل پیشنهاد شد اس

که بكه

نیازهكای ویكژ افككهاد بهحسكب چككارچ بی مبتنكی بككه ملالكهد ،5نككه فقكط بهحسككب طبقكهبنككدی و
تشخیصرذاری تمهکز ش د.

1. social stigma
2. Wendell
3. Harris
4. Kaplan, De Witt,& Steyaert
5. functional base
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دانشگا م نتانا پ

از وقایع ط فان  2005امهیالا پیشكنهاد کكهد کكه بكه نیازهكای ویكژ افكهاد

بهحسب چارچ بی مبتنی به ملالهد 1تمهکز ش د نه فقط بهحسب طبقهبندی و تشخیصرذاری.
آنها نیازهای ویژ افهاد را به پنج رهو تقسیم کهد و آنهكا را بكه اتتصكار سیمیسك  2نامیدنكد
نیازهای ارتباطی 3اغلب افهادی که متدودی هكایی را در درك و دریافك

اطت كا و پاسك

دادن به آنها دارند ،ت دکفا هستند اما به مقدماتی نیاز دارند که اطت كا را بكهای آنهكا قابكل
فهم ارائه کند .این طبقه تیلی وسیع ب د و شامل افهادی میش د که دچكار مشكالتتی در زمینكه
شن ایی ،بینایی ،تاللم ،درك مطالكب ،ت انكدن و ن شكتن و فهكم زبكان رایكج هسكتند (کكایل
اندرس .)2007 ،نیازهای پزشالی 4کلیه افهادی که ن ی نیاز طبی دارند کكه با ك

و

متكدودی

ملالهد در آنها میش د در زمه این رهو قهار میریهند .نیاز به بهقهاری استقتل ملالهدی

5

این افهاد رهوهی را شامل میش ند که با در اتتیار داشتن بهتی وسایل کمالی از جمله صكندلی
چهخدار ،راهبه ،ینک ،سمعک و غیه و همچنكین فكهاهم بك دن شكهایط مناسكب مكیت اننكد بكه
نات انی ت د غلبه کهد و استقتل ملالهدی ت د را حفظ کنند .ت جه ویژ به آنها میت انكد از
تهدید ستم

جسمی و شاللریهی نات انی در آنها جل ریهی کكهد و با ك حفكظ سكتمتی،

ت انمندی ،استقتل و ت انایی حهک
حمای

آنها ش د .نیاز به حمای

تان ادری و اجتما ی مناسب نداشته و یا آن را از دس

و سهپهستی 6افهادی که سیسكتم
داد اند و کسانی کكه بكه لك

ضهبه و استهس ناشی از آن قادر به انطباق با شهایط جدید نب د و یا فاقد ت انكایی و ملالكهد در
شهایط جدید هستند ،در زمه این رهو قهار میریهند و نیازمند ت جه ویژ مكیباشكند .نیازهكای

1. functional base
2. C-MIST
3. Communication needs
4. Medical needs
5. Maintaining Functional Independence
6. Supervision

87

تعریف و مفهومسازی نیازهای ویژه ،شناسایی و اولویتبندی پژوهشی ...

نقل و انتقال 1این افهاد شامل کسانی هسكتند کكه بكهای جابجكایی و تتكهك و بكهآورد سكاتتن
نیازهای اساسی ت د نیازمند دیگهان هستند (انجمن ملی نات انی)2005 ،2
بهحسب تعهیف و چارچ ب ف ق بهای تعیین نیازهای ویژ  ،نه تنها نیكاز افكهاد دارای نكات انی
جسمی یا روانی م رد ت جه قهار میریهد بلاله بكه نیازهكای ملالكهدی دیگكه افكهادی کكه فاقكد
نات انی بارز جسمی هستند ولی در شهایط اضطهاری قادر به بهطهف کهدن نیازهای ت د نیسكتند
نیز ت جه میش د .این تعهیف از نیازهای ویژ حتی افهادی کكه قكادر بكه بیكان و درك زبكان دوم
نیستند و یا فاقد وسیله نقلیه جه

نقل مالان از منطقه آسیبزد هستند را نیز در بهمكیریكهد .در

واقع ارائه تعهیف ف ق بیانره این دیدرا اس

که هه فهدی بالق میت اند نات ان تلقی شك د و

نیازهای ویژ مخص ص به ت د را دارد .م انع متیطی (ا م از طبیعكی یكا سكاتته دسك

بشكه) و

ق انین و ساتتارهای اجتما ی میت انند چ ن سدی مانع بهآورد شدن نیازهكای ضكهوری افكهاد
شد و هه فهد ت انمندی را دچار نات انی رهدانند (لیتمن.)2005 ،3
به اساس ان اع رویالهدهكای م جك د در زمینكه طبقكهبنكدی افكهاد دارای «نیازهكای ویكژ » ،در
مقالهها و رزارشهای مختلف ،فههس های متن ع و متفاوتی از این جمعی

به چشم مكیتك رد.

رهو های دارای نیازهای ویژ بارتند از ک دکان ،سالمندان ،با نكات انیهكای حسكی -حهکتكی،
بیماران شدید روانپزشالی و کكمتك انیذهنكی ،افكهاد دارای نیازهكای ویكژ پزشكالی (همك فیلی،
تاالسمی ،نارسایی کلی ی ،ایكدز ،سكهطان ،اماس ،دیابك ) ،مصكهف کننكدران مك اد ،زنكدانیان،
افهادی که تت

شهایط اجتما ی به حاشیه راند شد اند (اقلی ها) ،افهادی که در طبقا پكایین

اقتصادی -اجتما ی قهار دارند و زنان باردار اس  .در این افهاد یک یا چنكد فعالیك
زندری (مانند نات انی و یكا کكاهش رهفیك
صتب

معمك ل در

و ت انكایی در دیكدن ،را رفكتن ،بهتاسكتن ،شكنیدن،

کهدن ،آم تتن ،فهمیدن و به تاطه سبهدن) متدود شد اس  .پاسك سكهیع و مناسكب

دادن در بهتی متدودی ها قابل مشاهد هستند مانند افهادی که بكا صكندلی چكهخدار یكا راهبكه
1.Transportation
2. National council on disability
3. Littman
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میکنند و متدودی های دیگه مانند بیماریهای قلبی ،تنفسی ،هیجكانی ،روانپزشكالی،

آرتهی  ،حساسی

شدید ،آسم و غیه کمته آشالار میباشد .در م رد ایكن کكه چكه کسكانی در

طبقهبندی نیازهای ویژ قهار بگیهند اتفاق نظه اندکی وج د دارد ،ولی این رهو ها ان اع پیچید
و رستهد ای از نگهانیهكا و مشكالت را در بهنامكهریكزی حك اد غیهمتهقبكه و واکكنش بكه آن
ح اد ایجاد میکنند (کایل

و اندرز.)2007 ،

نتایج پژوهشهای مختلف مؤید این مطلب اس
تص ص مهار های مهاقب

که بیشته بیماران ویژ نیازمنكد آمك زش در

از ت د میباشند .ویلیز )2000( 1در این زمینكه مكین یسكد بیمكاران

ویژ بهای پیگیهی رژیمهای درمانی و ت صیههكای بهداشكتی نیازمنكد آركاهی و دانكش کكافی از
بیماری و روشهای درمان ت د میباشند ،زیها بدون آن قادر به شهک

در امه مهاقبك

از تك د

نمیباشند.
این بیماران چ ن به ص ر مستمه با بیماری درریه هستند الزم اس
زندری آنها تأثیهرذار باشد ،م رد حمای

قهار ریهند .م رد حمای

به شاللی که در بهبك د
قهار ركهفتن ایكن بیمكاران

ت سط تان اد در کنتهل بیماری مفید میباشد و همچنكین بیمكار را در پكذیهش

اقكب بیمكاری

ت دیاری میرساند .بیمارانی که تضاد کمتهی را در تان اد ت د تجهبه میکنند ،در مقایسكه بكا
دیگهان درمان مناسبتهی را انجام داد و همچنین با بیماری ت د انطباق بیشتهی حاصل کكهد -
اند (ه لمز.)2003 ،2
پهداتتن و بهطهف کهدن نیازهای اساسی افهادی که دارای نیازهكای ویكژ تلقكی مكیشك ند،
نیازمند مشارک

اجتماع و همچنین سازمانهای مستقل که متشالل از ت د آنها اس  ،میباشد.

افككزون بككه ای كن ،تغیی كه در سیاس ك رككذاریهككای مل كی ،مككدیهی
وزارتخانههای متعدد ،مشارک
الزامی اس

سككاتتارها ،کسككب حمای ك از

سازمانهای غیهدولتكی و همچنكین مشكارک

حامیكان مكالی نیكز

(بیانیه مشتهك سازمان ملل.)2004،
1. Willis
2. Holmes
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امهوز کاررزاران و بهنامهریزان اجتما ی در سهاسه دنیا بكه ایكن نتیجكه دسك
تهکیب کهدن وسیع رهو های مختلف اجتماع با

یافتكهانكد کكه

بهنامهریزی غیهدقیق و سهانجام اتكتتل در

امه پاس دهی ضهوری میش د .طبقهبندی و شناسایی ویژریهای افهادی که تت

ن ان «افهاد

دارای نیازهای ویژ » قهار میریهند به بهنامهریزان کمک میکند تا بفهمند که چگ نكه نیازهكای
آنها را تشخیص داد و با آنها بهت رد کنند (مهکز کنتهل و پیشگیهی از بیمكاریهكا)2004 ،1؛
اما مشالل اینجاس

کكه نیازهكای ویكژ از طیكف بسكیار وسكیعی بهتك ردار اسك

نیازهای ویژ به اساس تعاریف مختلفی که در این زمینه ارائه شد اس  ،نسكب
جمعی

و افكهاد دارای
قابكلتك جهی از

جهان را شامل میش ند .در م رد ایناله چه کسانی در زمكه افكهاد دارای نیازهكای ویكژ

قهار بگیهند ،اتفاقنظه اندکی وج د دارد و این مسأله با

شد تا بسیاری از نیازهای این افكهاد

در بهنامهریزیهای اجتما ی نادید رهفته شد و پاس دهی بهینه در م اقع ضكهوری ،مشكالت
متعددی را به دنبال داشته باشد (انجمن ملی نات انی.)2005 ،2
آشالار اس

که فقدان تعهیف مشخص از افهاد دارای نیازهای ویژ با

میش د کكه همكه

رهو های مشم ل ،نت انند به شاللی مناسب از تدما اجتما ی که از جمله حق ق قطعی آنهكا
به حساب میآید ،بهه مند ش ند .همچنین دم شنات

و بهنامكهریكزی بكهای ركهو هكای دارای

نیازهای ویژ  ،فهاهم آوردن پاسك دهكی مناسكب و جكامع در م اقكع بتكهان را تضكعیف و دچكار
مشالل ت اهد سات .
به اساس بهرسی پژوهشرهان تكاکن ن هكیچ پژوهشكی در راسكتای تعهیكف نیازهكای ویكژ و
طبقهبندی رهو های واجد این نیازها در م رد ایهان انتشار نیافتكه اسك  .هكدف پكژوهش حاضكه
ارائه تعهیفی از نیازهای ویژ  ،مشخص کهدن ویژریهكا و نیازهكای افكهاد و ركهو هكایی کكه در
زمه جمعی

دارای نیازهای ویژ قهار رهفته و نیاز به بهنامهریزیهای ویژ و به میزانكی بیشكته و

فهاته از افهاد معم ل جامعه دارند.
)1. Center for Disease Control and Prevention (CDC
2. National council on disability
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روش
پژوهش حاضه یک مطالعه کیفی میدانی اس

که به اساس رهاندد تئ ری انجام شد اس .

جامعه آماری این پژوهش را افهادی تشالیل میدهند که طبق تعهیف ،نیازهای آنها با امالانا
معم ل جامعه قابل بهآورد شدن نیس

و واجد متكهای قهارریهی در یالی از رهو های

دارای نیازهای ویژ میباشند .با ت جه به م ض ع ،اهداف و رهو های م رد نظه در پژوهش
حاضه ،به منظ ر تعیین رهو نم نه از جامعه آماری یاد شد  ،از شی

نم نهریهی هدفمند

استفاد شد .سهانجام با مصاحبه میق از  10نفه در هه رهو  ،اهداف طهح بهآورد شد؛ بنابهاین
نم نه این پژوهش را  100نفه از افهاد دارای نیازهای ویژ شهه تههان تشالیل دادند که یا
ت دشان در یالی از رهو های د رانه م رد پژوهش قهار داشتند و یا در تماس نزدیک با این
افهاد قهار داشته و آراهی کامل از مشالت

و نیازهای آنها داشتند .متكهای ورود به

پژوهش الف) قهار داشتن در یالی از رهو های د رانه دارای نیازهای ویژ که مدنظه پژوهش
ب د؛ یا یالی از ا ضای تان اد این افهاد؛ و یا متخصصان و کارشناسان مطلع از نیازهای ویژ
این افهاد که با آنها ارتباط نزدیک و تجهبی داشته باشد؛ ب) ت انایی بهقهاری ارتباط با
مصاحبهکنند ؛ ) رضای
دم همالاری یا دم رضای

در پژوهش .متكهای تهو از پژوهش الف)

کامل بهای شهک
افهاد بهای شهک

در پژوهش؛ ب) دم ت انایی جسمی یا روحی

بهای ادامه مصاحبه.
داد هككای پككژوهش حاضككه بككه صكك ر میككدانی و بككا اسككتفاد از روش مصككاحبه میككق
نیمهساتتاریافته جمعآوری شد .مصاحبه ت سط تك د پكژوهشركهان در پكژوهش حاضكه نیكز بكا
مدنظه قهار دادن این اصل ،فهمهایی اتتصاصی و متناسب با ههیک از رهو های دارای نیازهكای
ویژ طهاحی و در اتتیار مصاحبهکنندران قهار داد شد تكا هكم روایكی مهبك ط بكه آزماینكدران
افزایش یابد و هم اطت كا مهكم از دسك
پذیهف

نخس

نهونكد .اجكهای پكژوهش طكی مهاحكل زیكه صك ر

با ت جه به هدف پژوهش ،تعهیفی از نیازهای ویكژ و ركهو هكای مشكم ل ایكن

تعهیف ارائه شد .بدین منظ ر پك

از مكهور مقالكههكا و متك ن لمكی مهب طكه در سهاسكه دنیكا و
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جلسا متعدد با متخصصان و همالاران طكهح 10 ،ركهو بكه نك ان افكهاد دارای نیازهكای ویكژ
منظ ر شد و وارد پژوهش شدند ،شكامل  )1ک دکكان؛  )2سكالمندان؛  )3افكهاد بكا نكات انیهكای
حسی -حهکتی؛  )4بیماران شدید روانپزشالی و کمت انیذهنی؛  )5افكهاد دارای نیازهكای ویكژ
پزشالی؛  )6مصهفکنندران م اد؛  )7زندانیان؛  )8افهادی که تت

شهایط اجتما ی بكه حاشكیه

راند شد اند (اقلی ها)؛  )9افهادی که در طبقا پكایین اقتصكادی -اجتمكا ی قكهار دارنكد؛ )10
زنان باردار .سب

به منظ ر جمعآوری اطت ا از رهو های م رد پژوهش ،نخسك

فكهمهكایی

اتتصاصی بهای مصاحبه با هه رهو تهیه و تنظیم شد که دارای سؤالهای راهنمكا ب دنكد کكه بكه
اساس اهداف پژوهش تنظیم شد بك د .سكب

بكا اسكتفاد از روش مصكاحبه نیمكهسكاتتاریافته و

میق به ص ر انفهادی و چهه به چهكه نیازهكای ویكژ ایكن ركهو هكا در زمینكههكای مختلكف
استخها شد .هه یک از مصاحبهها با سؤال باز آغكاز مكیشكد و سكؤالهكای پیگیكهی بكه اسكاس
اطت اتی که شهک کنند ارائه میکهد ،جه

روشكنتكه شكدن مفهك م مك رد پكژوهش مطكهح

میشد .مصاحبهها حدود  20تا  60دقیقه طك ل کشكید و بكه روی نك ار دیجیتكالی ضكبط شكد .بكه
منظك ر تعیككین ا تبككار داد هككا مق لككهبنككدیهككا و اسككتخها کككدهای معنككایی از کككدهای بككاز ،مكتن
مصاحبهها در اتتیار پژوهشره دیگكهی کكه در ایكن حك ز تخصكص داشك  ،قكهار داد شكد و
کدهایی که از همب شی باال بین ارزیابان بهت ردار ب دند ،به ن ان کدهای مهكم در نظكه رهفتكه
شد و وارد تتلیل شدند.
مالحظات اخالقی )1 :در اجهای پژوهش ،سعی به آن ب د که بكا بهقكهاری ارتبكاط مكؤثه بكا
آزم دنیها ،آنها را از لتكا مشكالت احتمكالی (اضكطهاب ناشكی از پاسك دادن بكه آزمك ن،
کاهش ز نف

یا ا تماد به نف  ،نگهانی آزم دنیهكا در رابطكه بكا تكأثیه نتكایج بكه سهن شك

آنها و غیه ) م رد حمایك

قكهار داد )2 .از آنجكایی کكه اغلكب شكهک کننكدران در پكژوهش

حاضه را افهادی تشالیل میدادند که به ن ی دارای نیازهای ویژ ب دند ،شهایط ویكژ آنهكا در
ط ل اجهای پژوهش مد نظه قهار داد شد تا رنجش یا آزار آنها را در پكی نداشكته باشكد .بكهای
مثال در م رد بهتی از شهک کنندران مانند سالمندان یا بیمكارانی کكه در شكهایط دشك ار قكهار
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داشتند ،مصاحبه در دو مهحله ص ر رهف

تا ط النی ب دن مصاحبه آنهكا را تسكته یكا آزرد

نالند )3 .رازداری و متهمانه ماندن اطت ا  ،در این م رد اطمینان الزم به افكهاد شكهک کننكد
در پژوهش نیز داد شد )4 .از آنجكایی کكه هكدف پكژوهش بكهای شكهک کننكدران ،بهرسكی و
شناسایی نیازهای ویژ آنها و ارائه پیشنهادهایی در جه

طهاحی مداتله بهای بهآورد سكاتتن

این نیازها ن ان میشد ،بهتی از افهاد شهک کننكد اصكهار بكه آن داشكتند کكه از نتكایج نهكایی
پژوهش مطلع ش ند .به همین منظ ر از این افهاد ت استه شد تا آدرس پس

الالتهونیالی ت د را

در فهم مصاحبه بن یسند تا مقاله حاصل از پژوهش بهای آنهكا ارسكال شك د )5 .در صك رتی کكه
فهدی ،دم تمایل ت د بهای شهک

در پژوهش نشان میداد ،از نم نه پژوهش تكار مكیشكد.

 )6همچنین در تمامی اقداما اجهایی پژوهش سعی رهدید تا هیچ ر نه لطمه جسمی ،روحكی،
اجتما ی یا تان ادری و امثال آن به شهک کنندران وارد نش د.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :نخس
شد ب د ،کلمه به کلمه دس نك ی

متت ای مصاحبهها که به روی ن ار دیجیتالی ضكبط

شكد .پكیش از تتلیكل داد هكا چنكدین بكار مكتن مصكاحبههكا

ت اند شد تا درك کلی از آنها به دس

آید و سب

به روش کدرذاری اسكتهاس و کك ربین

(مقایسه مداوم) تتلیل شدند .همانط ر که استهاس و ک ربین مطهح میکنند ،واژ تداوم به این
امه تالیه میکند که روند مقایسه و اصتح مق لهها آنقدر تالهار میش د تا سهانجام مق لهبنكدی
به نتیجه رضای بخش منتهی ش د .با بهکارریهی این روش پژوهشره بایكد بكه مق لكههكایی کكه
درس

تعهیف شد و دارای دست رالعمل روشن نشانهرذاری هسكتند ،بهسكد .بكه ایكن اسكاس در

پژوهش حاضه نخس

در کدرذاری باز یا سطح اول ،مفاهیم مهتبط با پژوهش مشكخص شكدند

و کدهایی به آنها اتتصاص داد شد .کدهای داد شد  ،یا صتب های شهک کنندران ب د و
یا کدهای تل یتی پژوهشره ب دند .سب

کدهای اصلی از لتا تشابه و تفاو جهك

ایجكاد

طبقا مقایسه رهدیدند و کدهایی کكه معكانی یالسكانی داشكتند ،در یكک طبقكه قكهار رهفتنكد و
طبقا به اساس ویژریها و ابعادشان ت سعه داد شدند .در کدرذاری مت ری ،روابط طبقكا
با زیهطبقا مشخص شد و طبقا به اساس نیازهكا و مشكالت ویكژ هكه یكک از زیهركهو هكا

تعریف و مفهومسازی نیازهای ویژه ،شناسایی و اولویتبندی پژوهشی ...

93

ت سعه یافتند و به کدهای انتخابی ویژ بهای هه یک از رهو ها منتهی رهدید که مك ارد مهبك ط
به هه یک از آنها به تفالیک رهو های منتخب و ح ز های ویژ مهب ط به نیازهكا و مشكالت
آنها در بخش بعدی آورد شد اس .

نتایج
 )1کودکان:
الف) خانواده و نزدیکان :والدین مهمتهین نیازهای ک دکان در ح ز تان اد را م ارد
زیه بهشمهدند اول ی

دادن به ت استهها و نیازهای ک دکان ،تأمین امالانا

بهداش

و

ستم  ،رسیدری به رژیم غذایی ک دك و آم زش وی در این زمینه ،فهاهم نم دن امالانا
آم زشی متناسب با سن آنها ،فهاهم کهدن زمینه بهای فعالی های تفهیتی و بازی ،ر ای
فاصله سنی مناسب بین بچهها ،دم تبعیض میان فهزندان ،ایجاد ج صمیمانه و دوستانه در
تان اد  ،ر ش دادن به حهفهای ک دکان ،ایجاد استقتل و ت انمندی در ک دکان ،داشتن
ت قعا و انتظارا متناسب با سن ک دك ،آزاد رذاشتن ک دك در پیهوی از تئقش ،پههیز
از ا مال اجبار بهای شالل دادن رفتار و شخصی

ک دك.

ب) آموزش :آنچه که بكه نك ان نیازهكا و مشكالت ک دکكان در حك ز آمك زش از زبكان
والدین ن ان شد بارتند از نظار دقیق و مستمه از س ی متخصصان حك ز آمك زش ،ایجكاد
مهدهای ک دك و آم زشگا ها ،آم زش رایگان (زبكان و رایانكه) ،جلك ریهی از تنبیكه بكدنی در
مدارس پسهانه ،تهیه نهمافزار و بهنامكههكای رایانكهای مناسكب و در تك ر سكن و سكال ک دکكان،
کتابخانههای مدارس اصتً متناسب با سن ک دکان نیسكتند .كدم اسكتفاد از ركچ و تختكهسكیا و
استفاد از وای

ب رد ،استفاد از میز و نیمال

ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :ر ای

مناسب با سن و وضعی جسمی ک دکان.
حق ق ک دکان ت سط تكان اد و جامعكه ،آشكنا

ساتتن ک دکان با ق انین اجتما ی با طهحهایی از قبیل «شههدار مدرسه» و «همیار پلكی » ،دادن
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مسؤولی

دادن در تصكمیمریكهی-

و مسئ لی پذیه بار آوردن و جدی رهفتن ک دکان ،شهک

های جمعی ،تش یق ک دکان بهای مشارک
د) جابجایی و حمل و نقل :ر ای

در ام ر اجتماع ت د.
حق ق ک دکان بهای نشستن در وسایل نقلیه مك می.

بككهای مثككال بزررتههككا ک دکككان را از روی صككندلی بلنككد مكیکننككد و ت دشككان بككه جككای آنهككا
مینشینند .همچنین سهوی های مدارس بسیار بیشته از رهفی

معم لشان ،س ار میکننكد و ایكن

شل غی آسایش ک دکان را سلب میکند.
ه) بناها و فضااها :در احكدا منكازل ،آپارتمكانهكا ،پكاركهكا و امكاکن تفهیتكی ،شكهایط
ک دکان در نظه رهفته ش د.
م) تفریحات و سرگرمی :بسیاری از والدین از تأثیهی که بازی در رشكد جسكمی ،كاطفی،
اجتما ی و ه ش ک دك و ن ج ان دارد ،غافلند .بسیاری از مادران از بازی و شكیطن
ت د رله میکنند و دوس

دارند فهزندانشان سكا

فهزنكدان

هكا جكایی بنشكینند ،بكه اصكطتح فهزنكدانی

باادب و مطیع داشته باشند .سینما یالی از تفهیتا اغلب تان اد ها اس  ،امكا امكهوز کمتكه بكه
سینمای ک دك پهداتته میش د.
و) خاادمات درمااانی و توانبخش ای :ک دکككان در مقابلككه بككا بیمككاریهككا از ت ك ان کمتككهی
بهت ردارند ،بنابهاین بهته اسك

تسكهیت بیشكتهی در اتتیكار آنهكا باشكد .بكهای مثكال یالكی از

والدین اشار کهد «در مهاکز درمانی ،باید ک دکی را که درد دارد سهیعته م رد رسیدری قهار
دهند و با او مثل بقیه بیماران رفتار نالنند» .مكادر دیگكهی رفك

«ک دکكان اغلكب از ایكن ر نكه

متیطها میتهسند ،اما اره این مالانها با استفاد از وسایل ک دکانه طهاحی ش د و دک راسكی ن
متناسب با سن ک دکان جذاب ش د ،ک دکان سهرهم شد  ،کمته میتهسند».
ی) نگرش جامعه و اطرافیان :آراهی بسیاری از تان اد ها نسب

بكه نیازهكای فهزندانشكان

کم اس  ،همچنین والدین آشالارا میان فهزندان دتته و پسهشان تفاو میرذارنكد .والكدین بكا
تلقیح نگهشهای غلط ت د به فهزندان «ت دیگه مهد شدی و مهد نباید رهیه کنه» یا «دتته بایكد
ساک

و سهبه زیه باشه» شخصی

آنها را در بزررسالی دچار مشالل میکنند.
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 )2سالمندان
الف) خانواده و نزدیکان :مهمتهین رتیه سالمندان این ب د که ا ضكای تكان اد بكه ویكژ
نمیدهند .اغلب سكالمندان معتقكد

ج انتهها آنها را جدی نمیریهند و به نیازهای آنها اهمی

ب دند «زمانی که شباله حمایتی ق ی از سك ی تكان اد و دوسكتان داشكته باشكند ،روحیكه بهتكهی
داشته و از ستم

جسمی بیشتهی هم بهت ردار ت اهند ب د».

ب) آموزش :سالمندان بهای کنار آمدن با مشالت و بیماریهای دوران پیهی و چگ نگی
پیشگیهی و یا کنار آمدن با آنها نیاز به آم زش دارند .تان اد هایی که در آنهكا افكهاد سكالمند
زندری میکنند ،نیز نیازمند آم زش در زمینه مهاقب های دوران سالمندی و نیازهای ویكژ ایكن
دوران هستند.
ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :اغلب سكالمندان ناچارنكد بكه دلیكل كدم کفایك
حق ق بازنشستگی ،همچنان در بازار کار مشغ ل به فعالی

باشند و ایكن وضكعی

میكزان

بكهای کسكانی

که از مستمهی بازنشستگی بهت ردار نیستند ،دش ارته اس .
د) جابجایی و حمل و نقل :دم ر ای

حق ق سالمندان ،شل غی ات ب سها ،ایستگا های

متهو ،نب د پلهبهقی و آسانس ر در همه ایستگا ها و ازدحام بیش از حكد در متكهو از مسكائل مهكم
سالمندان اس .
ه) بناها و فضاها :امهوز اغلب ساتتمانها ،مهاکز تهید ،ساتتمانهای اداری و تجاری پله
دارند و بسیاری از آنها آسانس ر ندارند؛ بنابهاین سالمندان به دلیل ناراحتیهایی از قبیل درد پكا،
زان یا کمه نمیت اننكد از آنهكا بكاال بهونكد .همچنكین اسكتفاد از ت الك

ایهانكی بكهای بهتكی از

سالمندان که مشالت حهکتی یا درد کمه و زان دارند ،دش ار اس .
م) تفریحات و سرگرمی :بیشتهین سهرهمی اغلب سالمندان تل یزی ن اسك ؛ امكا متأسكفانه
بهنامههای تل یزی نی نیز نیازهای آنها را پ شش نمیدهد .یالی از سالمندان رف
تشاللهایی ایجاد ش د که مسؤولی

تفهیح و سهرهمی سالمندان را به هد بگیهد».

«بهتكه اسك
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و) خدمات درمانی و توانبخشی :مهمتكهین نیكاز سكالمندان تغذیكه مناسكب و درتك ر سكن
آنهاس « .بهتی از سالمندان سابقه بیمه ندارند ،به همكین دلیكل بكا مشكالت فهاوانكی در زمینكه
تدما بهداش
تت

و درمان روبهو هستند ،همچنین بسیاری از تكدماتی کكه مك رد نیكاز آنهاسك

پ شش بیمهها نیستند یا فهانشیز کمی به آنها تعلق میریهد ماننكد فیزیك تهاپی ،سكمعک و

ان اع قهصهای ویتامین».
ی) نگرش جامعه و اطرافیان :بدرفتاریها و نگهش منفی بهتی افهاد به سالمندان به جایی
میرسد که پیامدهای روانی و راهی اوقا آرزوی مهگ را در این افهاد به دنبال دارد .یالكی از
سالمندان بیان کهد «پزشالان زمان زیادی بهای معاینه سالمندان نمیرذارند و بكهطك ر کلیشكهای
بهای آنها داروهای مسالن و آرامبخش تج یز میکنند» .فكهد دیگكهی بیكان کكهد «ركاهی ایكن
افهاد را نادید رهفته و یا آنها را مزاحم زندری ت د میپندارند».

 )3افراد با ناتوانیهای حسی  -حرکتی
الف) خانواده و نزدیکان :تان اد میت اند نقش مؤثهی در تق ی

اراد و روحیكه فكهد بكا

نات انی حسی -حهکتی داشته باشد .یالی از افهاد با نات انی حسی -حهکتی در ایكن زمینكه رفك
«اره تان اد بین فهزند با نكات انی حسكی -حهکتكی و كادی تك د تفكاو قائكل نشك د و دور از
ههر نه تهحم و دلس زی سعی در پهورش استقتل فهزند ت د داشته باشد ،میت ان امیدوار بك د
که در زندری شخصی بسیار ق ی راهه ش د» .همچنین فهد دیگهی بیان کكهد «در صك رتی کكه
رفتار تان اد با فهد با نات انی حسی -حهکتی ت أم با درك شهایط وی نباشد ،با

آزار روانكی

آنها ت اهد شد».
ب) آموزش :یالی از افهاد با نات انی حسی -حهکتی در زمینه آم زش رف

«م قع کنالك ر

بسته به ن ع نات انی افهاد بهای آنها منشی یا دیگه تسهیت درنظه رهفتكه مكیشك د ،امكا پك
ورود به دانشگا دیگه از ر ای

از

حق ق افهاد با نات انی حسی -حهکتی تبهی نیس  ،بهای مثكال

بسیاری از کتسها در طبقا باال هستند و آسانس ر مناسب بهای استفاد وج د ندارد» .به رفتكه
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نابینایان «کتب مهجع با تط بهیل در مهاکز آم زشی و کتابخانهها م جك د نیسك

و کتكابهكای

ص تی بهای استفاد نابینایان وج د ندارد».
ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :با وجك د تأکیكدی کكه بكهای اسكتخدام افكهاد بكا نكات انی
حسی -حهکتی میش د ،مسئ الن فقط شن ند هستند .به رفته یالكی از افكهاد بكا نكات انی حسكی-
حهکتی «در کش ر ما به ط ر تقهیبی در تمام آرهیهای استخدام شهط ستم
فقدان نات انی رذارد میش د .تا کی قكهار اسك
حسی -حهکتی به ن ان یک رؤیای دسك
قابلی

کامل جسكمی و

از قكان ن  3درصكد اسكتخدام افكهاد بكا نكات انی

نیكافتنی یكاد شك د»؟ «همچنكین تك دپهداز بانكکهكا

استفاد بهای نابینایان را ندارند ،استفاد از تلفن بهای ناشن ایان به ط ر تقهیبكی غیكهممالن

اس ».
د) جابجایی و حمل و نقل :به رفته یالی از افهاد با نات انی جسكمی «در تهكهان حتكی یكک
وسیله نقلیه م می (تاکسی ،ات ب س و متهو) ،قابلی جابهجایی حتی یک فهد با نات انی جسكمی
س ار به صندلی چهخدار را ندارد» .در متهوی تههان وارنها جایگا ویژ افهاد با نات انی حسی-
حهکتی دارند; اما این که چط ر فهد با نات انی جسمی با صندلی چهخدار باید در ایسكتگاهی 60
یا  70پله را باال و پایین بهود ،معما شد اسك  .همچنكین «فلكش روی بلكیط کكه مشكخص کننكد
صتیح ورود بلیط به دستگا کار ت ان اس  ،لمسی نب د و دیداری اس ».

جه

ه) بناها و فضاها :یالی از م انع اساسی مشارک

افهاد با نات انی حسی -حهکتی در زنكدری

اجتما ی م انعی از قبیل پله در ساتتمانهای شههی اس  .بهای مثكال یالكی از آنهكا بیكان کكهد
«کمته بانالی در شههها وج د دارد که بدون پله بت ان وارد آن شكد ،اغلكب سكاتتمانهكا ا كم از
مهاکز دولتكی و مك می و همچنكین آپارتمكانهكای مسكال نی در سكطح شكهه فاقكد آسانسك ر و
سككهوی

بهداشككتی ویككژ افككهاد بككا نككات انی حسككی -حهکتككی هسككتند» .بككه رفتككه یالككی از

شهک کنندران« ،از نظه قان ن سازمان مسكالن و نظكام مهندسكی بكه سكاتتمانهكایی کكه اصك ل
مناسبسازی بهای افهاد با نات انی حسی -حهکتی را ر ای
هم شاهد چنین سات وسازهایی هستیم».

نالنند ،نباید پایان کار دهند; اما بكاز
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و) تفریحات و سرگرمی :یالی از افهاد با نات انی حسكی -حهکتكی رفك

«متأسكفانه اغلكب

افهاد با نات انی حسی -حهکتی کش ر ما در تأمین نیازهای اولیهشان هم با مشكالل روبكهو هسكتند،
چه بهسكد بكه اینالكه بكه فالكه تفكهیح و سكهرهمی باشكند»؟ ناشكن ایان معتقكد ب دنكد «متأسكفانه در
تل یزی ن سه

تهجمه و انتقال بهای ناشن ایان باالس

و به تص ص بهای سهیالها» .به اسكاس

رفته نابینایان «بیشتهین تفهیح آنها ،استفاد از رادی و ر ش دادن م سیقی اس
بهته اس

و معتقد ب دند

در رادی بهنامههای بیشتهی بهای استفاد آنها ساتته ش د».

ظ) خدمات درمانی و توانبخشی :اغلكب افكهاد بكا نكات انی حسكی -حهکتكی بیكان کهدنكد
«وضعی

اقتصادی افهاد با نات انی حسی -حهکتی به دلیل پهدات

درمانی و ت انبخشی پكایین اسك  ،تتك

هزینكههكای ركزاف تكدما

پ شكش بیمكه هسكتند ،امكا بیشكته آنهكا از بیمكه مالمكل

بهت ردار نب دند» .افهاد با نات انی حسی -حهکتی از میزان کمکهزینهای که بهزیستی بكه آنهكا
پهدات

میکند ،ناراضی ب د و تدما مهب طه را کافی نمیدانستند.

ی) نگرش جامعه و اطرافیان :نگهش رایج در جامعه باید نسب

به ت انمندسكازی افكهاد بكا

نات انی حسی -حهکتی اصتح ش د .دانشج ی ناشن ا معتقد ب د کكه «نابینایكان تك شاقبكالتكه از
ناشن ایان هستند ،چ ن مجب ر نیستند به ط ر مداوم نگكا هكای تكهحمآمیكز دیگكهان را در مجكامع
م می تتمل کنند» .به رفته یک زن با نات انی حسی -حهکتی «افهاد با نات انی حسی -حهکتكی
زن در جامعه متهومان مضا فند .آرهیهای تبلیغاتی و تصك یههای تل یزیك نی و سكینمایی همكه
چهه یک زن اید آل را به نمایش میرذارند و زنان با نات انی حسی -حهکتی با این ایكد آلهكا
انطباق ندارند».

 )4بیماران شدید روانپزشکی و کمتوانیذهنی
الف) خانواده و نزدیکان :این بیماران ممالكن اسك

در بسكیاری از امك ر روزمكه تك د از

جمله نظاف  ،تغذیه ،جابجایی و غیه متتا ا ضای تان اد باشند و بنابهاین اطهافیان باید صكبه
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و ح صله بسیاری داشته باشند .همچنین رفتار بیشحمایتی تان اد ها راهی با
بیمار هیچرا ت د را از چنگال بیماری رها نالند زیها این حمای

مكیشك د فكهد

بهایش لذ بخش اس .

ب) آموزش :آم زش بیمكاران شكدید روانپزشكالی و کكمتك انیذهنكی بایكد بسكیار ینكی و
ملم س ص ر بگیهد .اغلب این افهاد از فهاریهی مسائل انتزا ی نات انند و بهتكهین شكی بكهای
آم زش آنها روش رفتاری و الگ دهی اس  .این افهاد نیازمند آم زش در ح ز هكای مختلكف
شههوندی هستند تا نه حق ق ت دشان ضایع ش د و نه حق ق دیگهان را ضایع کنند .در مكدارس
استثنایی تفالیک دانشآم زان از لتا سن و ه شبهه به ط ر دقیق ص ر نمیریكهد و اغلكب
ت اناییها و تفاو های فهدی آنها ناشناتته میماند.
ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :ا طای مسؤولی

به این افهاد میت اند ح

مسئ لی پذیهی را در آنها افزایش دهكد .یالكی از مهكمتكهین دالیلكی کكه مشكارک

مهم ب دن و
اجتمكا ی

بیماران روانپزشالی را مختل میسازد ،تهس از «انگ بیمكار روانكی» اسك  .ایكن افكهاد بكه دلیكل
نگهشهای نادرس

مهدم نسب

به مشالت بهداشك

روان کمتكه در جامعكه ركاهه مكیشك ند.

«داشتن سابقه ههر نه بیماری روانی ،مانع از استخدام و ورود افهاد به بازار کار میش د».
د) جابجایی و حمل و نقل :در واقع ،اغلب مشالت بیماران روانپزشالی و بكه تصك ص
افهاد با کمت انیذهنی در سیستم حملونقل م می ،بیشته به نگهشهكای نادرسك
نسب

افكهاد جامعكه

به آنها بهمیرهدد.
ه) بناها و فضاها :در تانههایی که یک بیمار روانپزشالی و یا یک فهد با کكمتك انیذهنكی

زندری میکند ،باید تدابیه امنیتی الزم اندیشید ش د تا ستم

ایكن افكهاد یكا دیگكهان بكه تطكه

نیفتد؛ بهای مثال حصار پنجه ها ،نهد بهای را پلهها و دور ح ضكچههكا ،دور نگهداشكتن وسكایل
بهّند  ،داروها و م اد شیمیایی از دستهس این افهاد و غیه .
و) تفریحات و سرگرمی :ک دکان با کمت انیذهنی نیز همانند سایه ک دکان و حتی بیشكته
از آنها به تفهیح و بازی نیاز دارند .والدین باید به تناسب سن و نیاز ک دکشان بهای وی امالكان
تفهیح و بازی فهاهم کنند .وقتی تان اد ها ،ک دك با کمت انیذهنی و یا ض بیمار روانیشكان
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را بهای تفهیح به پارك یا ب ستانها میبهند ،آنقدر ت سط نگا های دیگهان اذی
ناچارند یا فقط در متیطهای تل

میش ند کكه

تهدد کنند و یا سهیع به تانه بازرهدند.

ظ) خدمات درمانی و توانبخشای :سكازمان بهزیسكتی افكهاد بكا کكمتك انیذهنكی را تتك
پ شش قهار میدهد ،اما مستمهی ماهانهایی که پهدات

میکنكد بكهای بكهآوردن نیازهكای اولیكه

آنها نیز کافی نیس  .اغلب بیماران روانپزشالی شدید تشخیص مناسكبی دریافك

نمكیکننكد و

تنها داروی آرامبخش بهای آنها تج یز میش د و کمته در فهایند درمان صتیح قهار میریهند.
همچنین تدما روانشناسی و رواندرمانی تت

پ شش تدما بیمهای نیس .

ی) نگرش جامعه و اطرافیان« :انگ بیمار روانی که جامعه به افهاد میزند ،اغلكب مكانع از
مهاجعه این افهاد یا تان اد های آنها به روانشناس یا روانپزشک میشك د» آنهكا بكه قكدری از
بهچسب بیمار روانی وحش

دارند که به ط ر مداوم سعی در انالار رفتارهای ض ی از تان اد

میکنند که دچار بیماری روانی شد اسك  .همچنكین افكهاد جامعكه بكه طك ر معمك ل از افكهاد بكا
کمت انیذهنی دوری میکنند و آنها را در جمع ت د نمیپذیهند.

 )5افراد دارای نیازهای ویژه پزشکی (سرطان ،اماس ،ایدز ،دیابت ،نارساایی
کلیوی و تاالسمی)
الف) خانواده و نزدیکان :ضهوری اسك
بیماری کسب کهد و نسب

تكان اد و اطهافیكان اطت كا کكافی نسكب

به نقش استهسهكا و تكنشهكا در پیشكهف

بكه

بیمكاری آركا باشكند تكا

بت انند از این را به بیمار ت د کمک کنند .راهی آنها سعی میکنند بیشته به فهد بیمكار متبك
کنند و او را دلداری دهند .این متب

و ت جه بیشته به ط ر معم ل به ص ر تهحم درمیآید.

ب) آموزش :این افهاد نیازمند آم زشهای ویژ در تص ص مهار های مهاقب

از ت د و

آم زش در زمینه روشهای پیشگیهی از انتقال بیماری به دیگهان میباشند .همچنین این بیمكاران
«از فقدان اطت ا کافی مهدم نسب

به روشهای انتقال این بیماریها و نتك بهتك رد بكا ایكن
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بسیار ناراضی ب دند و معتقد ب دند ا ضای تان اد ،

بیماران به تص ص بیماران با ایدز و هباتی

نزدیالان و آشنایان و حتی مهاقبین کادر بهداشتی از آنها دوری میکنند».
ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :از آنجایی که اغلب این بیماران هم ار «سایه مهگ» را
باالی سه ت د احساس کهد و امید به زندری در آنها کم اس  ،تمایل کمتهی به مشارک
ام ر اجتماع دارند .این افهاد در ح ز اشتغال نیز با مشالت
یالی از این بیماران در این زمینه رف

دید ای روبهو هستند .بهای مثكال

در اغلب آرهیهای استخدام آمد اس

کسانی که به دلیل مشالت پزشالی از تدم

در

که «از پذیهش

وریفه م می معاف شد اند ،معذوریم».

د) جابجایی و حمل و نقل :این افهاد با شل غی ات بك س و متكهو ،نبك د آسانسك ر و ركاهی
اوقا پلهبهقی در ایستگا های متهو ،نات انی بهای ایستادنهای ط النی در ایستگا هكای ات بك س
و همچنین ایستادن در ات ب س و متهوی درحال حهک

روبهو هستند.

ه) بناها و فضاها :مد تهین مشالل به ساتتمانهای مهاکكز تكدما درمكانی بهمكیركهدد.
«کمب د فضا یا صندلی بهای نشستن بیمار ،تخ هكای نامناسكب ،نبك د آسانسك ر و نداشكتن نكهد
بهای کمک رهفتن از آن هنگام باال رفتن».
و) تفریحات و سرگرمی :این بیماران به دلیل استهس زیادی که بهای تتمل رنج بیماری به
آنها وارد میش د ،بیش از سایهین نیازمند تفهیح و سهرهمی هستند« .ورزش میت انكد یالكی از
روشهای مؤثه بهای کمک به درمان یا کنتهل بسیاری از این بیماریهكا ماننكد دیابك

و سكهطان

باشد».
ظ) خدمات درمانی و توانبخشی :بیماران هم فیلی و یا نارسایی کلی ی نیازمند بكه دیكالیز
در ص ر در دستهس نب دن این تدما  ،صدما جبهانناپذیهی به آنها وارد شد و یا حتكی
به مهگ آنها منجه میش د .هزینههای رزاف داروها و ا مال جهاحی م رد نیاز این بیمكاران از
یک س و دم وج د بهنامههای حمای

مالی از س ی دیگه با

شد که این بیماران افزون به

رنج بیماری ،با مشالت اقتصادی بسیاری نیز روبهو باشند .به اساس نظه تان اد هایی کكه یالكی
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از ا ضای آنها دارای اماس اس  ،دو سك م درآمكد تكان اد بایكد صكهف مسكائل درمكانی ایكن
بیماری ش د.
ی) نگرش جامعه و اطرافیان :امهوز م م مهدم بهداش
مانند اماس ،هباتی

صتیح و منطقكی از بیمكاریهكا

و غیه ندارند ،چ ن اغلب افهاد جامعه را های انتقال آنهكا را نمكیشناسكند،

از تهس ابتت بیماران را طهد کهد و یا ارتباطشان را با آنها متدود میکنند .نگهش افهاد جامعكه
به مبتتیان بهتی از بیماریها مانند هباتی

نسب

و ایدز منفی اس « ،ایكن بیمكاران بیكان کهدنكد

کككه بككه دلیكل بهتك رد نامناسككب کارکنككان درمككان ،بیمككاریشككان را از بهتكی متخصصككان ماننككد
دندانپزشالان مخفی میکنند».

 )6مصرفکنندگان مواد
الف) خانواده و نزدیکان :اغلب افهادی که به مصكهف مك اد روی مكیآورنكد ،تكان اد را
بسیار متدودکنند و سهزنش کنند میبینند که نیازهایشان را درك نمكیکننكد .از سك ی دیگكه
راهی سهلانگاری بیش از حد تان اد نسكب

بكه یالكدیگه منجكه بكه غفلك

یكا ایجكاد تههكای

اطفی منجه به مصهف م اد میش د .در ایكن تكان اد هكا ،بكه طك ر معمك ل بسكیاری از نیازهكای
ک دکان نادید رهفته میش د.
ب) آموزش :بهای درمان س ءمصكهف مك اد بایكد نخسك
زمینههایی که منجه به مصهف م اد در آنها شد اس

کمب دهكای آم زشكی آنهكا در

را بهطهف سات  .بهای مثال «اغلب این

افهاد در مهار های اجتما ی مانند نه رفتن ،جهئ ورزی ،تعامكل مثبك
مدیهی
تت

هیجانهای مثب

و منفی و شناسایی

و سكازند بكا دیگكهان،

امل تطه مصهف م اد نقائصكی دارنكد کكه بایكد

آم زش قهار بگیهند».
ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :آنها اغلب ارتباطشان با دوستان یا سایه افكهاد مصكهف-

کنند یا ت زیعکنند م اد اس از آنجایی که شهط استخدام در شهک ها و سازمانهكا ،نداشكتن
ا تیاد اس  ،معتادان نمیت اننكد در مشكاغل ثابك

و بكا درآمكد مالفكی اسكتخدام شك ند« .ركاهی

103

تعریف و مفهومسازی نیازهای ویژه ،شناسایی و اولویتبندی پژوهشی ...

ت زیعکنندران م اد ،از این افهاد بهای مقاصد ت دشان مانند حمل و فهوش مك اد اسكتفاد مكی-
کنند».
د) مشکالت اقتصادی -اجتماعی :مصهف م اد غیهقان نی رابطه کامتً نزدیالی با ارتالكاب
جهم ،تش ن های تان ادری ،طتق ،فهار ن ج انها از منزل ،بزهالاری و ا تیكاد فهزنكدان دارد.
ا تیاد میت اند منجه به فهوش ل ازم و اثاثیه منزل و ل ازم شخصكی سكایه ا ضكای تكان اد ماننكد
طتهای همسه ،فهوش فهزندشان ،دزدی ،آدمربایی و حتی قتل ش د.
ه) تفریحات و سرگرمی :مد تهین تفهیح معتادان جمع شدن در کنار دوستانی اسك
م اد مصهف میکنند« .بهتی معتقد ب دند که زمانی به سم

کكه

مصهف م اد میروند که تفكهیح و

سهرهمی مناسبی ندارند و بهای فهار از مشالت به م اد پنا میبهند».
و) خدمات درمانی و توانبخشی :مهاکكز درمكانی ،بهنامكه اسكتانداردی بكهای درمكانهكای
تالمیلی ا تیاد مانند رواندرمانی یكا مشكاور هكای تكان ادری و غیكه ندارنكد و هكه کكدام روش
ویژ ای را دنبال میکنند .همچنین هزینه درمان ا تیاد رهان اس
تت

و اغلب تدما درمكان ا تیكاد

پ شش سازمانهای بیمه نیستند و بنابهاین همه معتادان ت انایی استفاد از آنها را ندارند.
ظ) نگرش جامعه و اطرافیان :مهكمتكهین نگكهش نادرسك

جامعكه بكه فكهد معتكاد «مجكهم

دانستن» اوس  .از دیدرا اغلب مهدم «فهد معتكاد رنكاهی نابخشك دنی مهتالكب شكد و مسكتتق
مجازا اس  .دیدرا جامعه به فهد معتاد ،فهدی بیاراد  ،غیهقابلا تماد ،رناهالار ،بیاحسكاس،
تشن و ت دت ا اس که حتی ممالن اس

بهای ته م ادش دس

به دزدی هم بزند ،اغلكب

مهدم تص ر میکنند کسی که معتاد شد ،دیگه را بهرشتی ندارد».

 )7زندانیان
الف) خانواده و نزدیکان :زندان میت اند اتصال به حمای های اجتما ی مثب
کهد و در بهتی م ارد حتی با

را تضعیف

سستی و نكاب دی آنهكا مكیشك د .تكان اد هكای زنكدانیان بكا
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چالشهای بیشتهی روبهو هستند« ،مثل فقدان یک نانآور زمانی که سهپهس
اس

تان اد در زندان

و یا فقدان مادر در تان اد هایی که زن تان اد در زندان به سه میبهد».
ب) آموزش :زندانیان بیشته به کسب حهفه یا مهكار شكغل تقكه دارنكد .زنكدانیان معتقكد

ب دند بهای آم زش حهفهها باید آم زش و مل همزمان ص ر بگیهد .آنها معتقد ب دند بهای
کاری که انجام میدهند باید حقالزحمه دریاف
هباتی

کنند .زندانیان باید دربكار بیمكاریهكای ایكدز،

و بیماری سل ،روش انتقال آنها و مهاقب های بهداشتی الزم آم زش کافی ببینند.

ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :اشتغال مانع از ارتالاب جهم و به زندان رفكتن مكیشك د،
زمانی که زندانیان شغل مناسبی پ
بازرش

از آزادیشان داشته باشند ،احتمال ارتالاب مجدد تخلكف و

به زندان کمته میش د .بهای کسانی که سابقه زندان دارند پهوانه اشتغال بكه بسكیاری از

کارهای تص صی صادر نمیش د.
د) مشکالت اقتصادی -اجتماعی :مسالن بهای تكان اد هكای زنكدانیان ازجملكه مهكمتكهین
مشالت به حساب میآید .مسأله اسالان زندانیان ،پ

از آزادی آنهكا نیكز همچنكان بكا مشكالل

روبهو اس « .راهی مشالت اقتصادی زندانیان به حدی زیاد اسك

کكه همكه ا ضكای تكان اد

حتی ک دکان ناچارند بهای کسب درآمد اندك به فهوشندری یا تالدیرهی در سكطح تیابكان
روی آورند».
ه) تفریحات و سرگرمی :به اساس رفتههكای یالكی از مسكئ الن زنكدان ،زنكدانیان بكه دلیكل
شهایط ویژ ای که دارند از بسیاری از تفهیحها متهومند .به ا تقاد زندانیان «فهاهم کهدن بهتكی
امالانا تفهیتی و سهرهمی مانند در اتتیار رذاردن تل یزی ن و نشهیاتی چ ن روزنامه و مجلكه
میت اند تتمل حب

را بهای آنها آسانته کند».

و) خدمات درمانی و توانبخشی :شی ع بیمكاریهكای جسكمی و روانكی در میكان زنكدانیان،
بیشته از جمعی

م می اس « .اغلب زندانیان از بیماریهای مسهی ،ا تیاد ،اتتتلهای روانكی،

افسهدری ،بیت ابی ،بیاشتهایی ،اضطهاب و غیه رنج میبهند که بایكد تتك

درمكان دارویكی،
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رواندرمانی و مشاور قهار بگیهند» .همچنین زندانیان باید پیش از آزادی بكهای زنكدری پك

از

زندان آماد ش ند.
ظ) نگرش جامعه و اطرافیان :جامعه همه زندانیان را افهادی تطهناك ،دزد یا قاتل تص ر
میکند .افهادی که سابقه حب

دارند ،بدون ت جه به ل

زندانی شدن یا شخصكی

تك د فكهد

هم ار از س ی اجتماع با انگ «بیا تمادی» روبهو هستند و این مسأله روابط اجتما ی آنهكا را
متدود میکند.

 )8افرادی که تحت شرایط اجتماعی به حاشیه رانده شدهاند (اقلیتها)
الف) خانواده و نزدیکان :اغلب اقلی های ق می و مكذهبی بكه دلیكل طكهدی کكه اغلكب از
س ی اجتماع به آنها تتمیل میش د ،وابستگی بیشتهی نسب

به تان اد و دیگه نزدیالان تك د

پیدا میکنند .رهوهی از اقلی ها به شد در جامعه طهد میش ند و به ط ر تقهیبكی در انكزوا بكه
سه میبهند .بهای مثال کسانی که به ل
اس

نارضایتی جنسیشكان در اقلیك

هسكتند ،حتكی ممالكن

از س ی تان اد نیز طهد ش ند.
ب) آموزش :آم زش و پهورش ،تسهیتتی را بهای دانشآم زان رهو های اقلیك

مكذهبی

فهاهم کهد و به ط ر معم ل مدارس آنها متشالل از همتایان ت دشان بك د و متتك ای دروس
نیز منطبق به اص ل دینی آنها میباشد .دانكشآمك زان و دانشكج یان اقلیك
نارزیه به غیب

در ا یكاد ت دشكان

از مدرسه و دانشگا هستند و تسهیتتی در این زمینه بهایشان وج د ندارد.

ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :زنكدری در ركهو اقلیك  ،همك ار متكدودی هكایی را
بهای افهاد به همها دارد .بهای مثال ازدوا و تشالیل تان اد بایكد در بكین تك د آنهكا صك ر
بگیهد .این افهاد کمته در مشاغل حساس بالار رهفته میش ند .کلیه زنان اقلیك
ت انند با پ ششهایی که در دین ت دشان مجاز اس

در ایكهان نمكی-

در اجتماع راهه ش ند.

د) مراسمهای قومی یا دینی و قوانین موجود :اقلی های دینكی بكه طك ر معمك ل بكهای
انجام فهایض دینی و مهاسمهای مذهبیشان در متكدود بادتگكا هكای ت دشكان آزاد هسكتند.
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درص رتی که مهاسم آنها تتف م ازین شه ی و قان نی کش ر باشد ،اجكاز اجكهای لنكی یكا
م می آن را ندارند.
ه) تفریحات و سرگرمی :بسیاری از اقلی ها بكه راحتكی مكیت اننكد در کنكار سكایه ا ضكای
جامعه به تفهیح پهداتته و از این لتا مشاللی ندارند .کتابهای م ج د در بازار اغلب به زبكان
فارسی منتشه میش ند ،حتی کتابهای مخص ص اقلی ها نیز فارسی هستند ،در حالی که آنهكا
ت استار اتتصاص سهمیه و ا تبار بهای چاپ و انتشار کتابهایی به زبان ت د اقلی ها ب دند.
و) نگرش جامعه و اطرافیان« :افهاد متعلق به اقلی های ق می مختلف از رفتار افهاد اجتماع
شالای

داشته و ن ان میکهدند که با وجك د اینالكه بكه طك ر مكداوم بكا ایكن شكعار در جامعكه و

رسانهها روبهو هستیم که همه اق ام ایهان با یالدیگه بهادر هستند ،اما در مل چنین نیسك »« .بكه
اساس رفتههای بهتی از افهاد متعلق به اقلیك هكای مكذهبی ،بهتكی از بهنامكهسكازان صداوسكیما
نگاهی غیه ادالنه به باورهای مذهبی اقلی های دینی دارند».

 )9افرادی که در طبقات پایین اقتصادی -اجتماعی قرار دارند:
الف) خانواده و نزدیکان :به دلیل مشالت اقتصادی فكهاوان ،آنهكا وقك

بسكیاری بكهای

کارهای کمدرآمد اتتصاص میدهند ،زمان اندکی را در کنار یالدیگه هستند و به ط ر معمك ل
مشالت

اطفی بسیاری دارند .در اغلب این تان اد ها« ،والدین نمیت انند نقش والدینی تك د

را به ت بی اجها کنند و فهزندان آنهكا مك رد غفلك

واقكع شكد و نیازهكای حكل نشكد بسكیاری

دارند».
ب) آموزش :ک دکان قشه کم درآمكد بكا نكابهابهیهكای آم زشكی بسكیاری روبكهو هسكتند.
وضعی

مدارس در این متلهها نابسامان اس ؛ راهی در بهتی منكاطق دورافتكاد  ،چنكدین پایكه

تتصیلی با هم در یک کتس مشغ ل به تتصیل هسكتند و بسكیاری از ک دکكان و ن جك انهكای
متعلق به اقشار کمدرآمد ،به دلیل فقه اقتصادی ناچار به تكهك تتصكیل و ورود بكه هصكه بكازار
کار میش ند.
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ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال« :بیکاری مد تهین مشالل این افهاد اس

طك ری کكه

بیشته افهاد ،بیکاری و نات انی بهای اشتغال را مهمتهین دغدغكه ذهنكی تك د نك ان کكهد انكد».
آنهككا بككا ت جككه بككه تتص كیت پككایین بككه کككاررهی بككا حق ك ق کككم و ی كا مشككاغل کككاذب ماننككد
دس فهوشی ،قاچاق کاال و م اد مخدر و غیه روی میآورند.
د) مشکالت اقتصادی -اجتماعی :این رهو اغلب از بهآورد سكاتتن کكمتكهین نیازهكای
اساسی ت د شامل غذا و پ شاك و سكهپنا نات اننكد .اغلكب ایكن افكهاد دچكار مشكالتتی از قبیكل
س ءتغذیه و کموزنی هستند .شی ع تش ن های تان ادری ،طكتق ،ک دکكان تیابكانی ،فكهار از
تانه ،ت دکشی و غیه در این قشه بسیار زیاد اس .
ه) تفریحات و سرگرمی :آنها ناچارند تمام زمان ت د را در شكهایط سكخ

کكار کننكد و

بهای تفهیح نه زمان دارند و نه پ ل .جملهای که در رابطه با تفهیح شنید میشكد بكار بك د از
«ای بابا ،دل ت شه!» یا «دل ت ش سیهی چند؟»
و) خدمات درمانی و توانبخشی :اغلب این افهاد در استهسی مداوم زندری مكیکننكد و از
لتا ستم

روانی در وضعی

بدتهی نسكب

بكه دیگكه افكهاد جامعكه قكهار دارنكد و مشكالت

روانی مانند افسهدری ،اضطهاب ،وس اس و پهتاشگهی در آنها به وض ح دید میش د .اغلب
این افهاد تت

پ شش هیچ بیمهای نیستند و همین امكه امكل بسكیاری از مشكالت آنهكا شكد

اس .
ظ) نگرش جامعه و اطرافیان« :اغلكب مكهدم ،افكهادی کكه از پایگكا اجتمكا ی -اقتصكادی
ت بی بهت ردار نیستد را مستعد ان اع انتهافا و جهائم میدانند» .ممالن اس

به آنها به چشم

ولگهد ،ردا ،دزد ،تهابالار و غیه نگا کنند.

 )10زنان باردار:
الف) خانواده و نزدیکان :دوران بارداری اغلب بكا اسكتهسهكای مهاقبك

بهینكه از تك د و

جنین ،نگهانی بهای به دنیا آوردن فهزند سالم ،تهس از زایمان ،کاهش میل جنسی ،افسكهدری و
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غیه همها اس

و دوران پ

از زایمان نیز تطه افسهدری پ

از زایمان را بكه همكها دارد کكه

نیازمند درك شدن از س ی همسه و دیگه نزدیالان میباشد.
ب) آموزش :مهاقب های بارداری ،مهار های والدینی ،مهاقب

از ک دك و مهاقب هكای

دوران بارداری شامل تغییها جسمی و روانی ،مشالت شكایع ایكن دوران ،نیازهكای تغذیكهای،
فعالی های بدنی مفید و مضه و مهاقب های بهداشتی از نیازهای آم زشی مادران اس  .همچنین
تش یق زایمان طبیعی و منع سزارینهای بیم رد اس .
ج) مشارکت اجتماعی و اشتغال :زنكان بكاردار بایكد ایكن دوران را هماننكد سكایه اتفاقكا
طبیعی زندری ببذیهند و بهای آن بهنامهریزی کنند .همچنین به اساس ق انین دولتكی ،زنكان حكق
دارند از شش ما مهتصی بهای زایمان استفاد کنند ولی این قان ن شامل همه شاغلین نمیشك د
و تنها کسانی را در بهمیریهد که کارفهمایان ،آنها را در ازای قهارداد کاری معین ،بیمكه کكهد
باشند.
د) جابجایی و حمل و نقل :استفاد از ات ب س و متهو به طك ر تقهیبكی بكهای زنكان بكاردار
غیهممالن اس
ممالن اس
نیس

چ ن به ط ر معم ل جای نشستن وج د ندارد و از س ی دیگه ازدحكام جمعیك
جان جنین آنها را به تطه بیندازد .استفاد از تاکسیهای م می نیز تیلكی راحك

چ ن در صندلی قب همیشه سه نفه س ار میش ند.
ه) بناها و فضاها :به ط ر معم ل از این رهو بكه نك ان افكهاد دارای نیازهكای ویكژ غفلك

میش د و ممالن اس

در احدا بناها و فضاها و امكاکن مك می بكه نیازهكای ایكن افكهاد ت جكه

نش د« .در آپارتمانهای مسال نی که فاقد آسانس ر هستند به ط ر معم ل زنان باردار در ما هكای
آته در تانه متب س میش ند».
و) تفریحات و سرگرمی :انتظار بهای به دنیا آمدن ک دك ،با

میش د کكه زمكان بكهای

مادر باردار ط النیته به نظه بیاید؛ بنابهاین ت صیه میش د ،تكانمهكای بكاردار پیكاد روی بهونكد،
چها که فهایند زایمان را تسهیل میکند؛ بنابهاین در دستهس ب دن متیطهای مناسب بهای پیاد -
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روی که اری از پستی و بلندیهای فكهاوان ،ات مبیكل ،م ت رسكیالل  ،دوچهتكه و غیكه باشكد،
بسیار مهم اس .
ظ) خدمات درمانی و توانبخشی :همه مهاکز درمانی ،مطبها و کلینیکهایی که ممالكن
اس

مهاجعین باردار داشته باشند ،بایكد یكا در طبقكه همالكف بك د و یكا دارای آسانسك ر باشكند.

متخصصان چ ن بهای سزارین پ ل بیشتهی دریاف

میکنند ،اغلب زنكان را بكه سكزارین تشك یق

میکنند .همچنین همه زنان بهای کاهش هزینههای ت د امالان اسكتفاد از بیمكههكای تالمیلكی را
ندارد.
ی) نگرش جامعه و اطرافیان« :امهوز تمایل به بچهدار شكدن در اغلكب جك انهكا کكاهش
یافته اس  ،ج انها تا زمانی که ت انایی بهآورد سكاتتن نیازهكای ک دکشكان را نداشكته باشكند،
قصد بارداری ندارند .در تان اد های سنتی دتال
اس

اطهافیان در زندری زوجكین بكه قكدری زیكاد

که راهی آنها را نارزیه به بارداری میکند».

بحث
ههچند که تاکن ن نظهیه واحدی ت سط پژوهشرهان بهای «نیاز» ارائه نشد اسك  ،ولكی بكه
تعهیف «فقدان یا کمب د امالانكا و تكدماتی کكه بكهای زنكدری اهمیك

حیكاتی دارنكد» ت افكق

بیشتهی وج د دارد (ثهنیالهاف  1و همالاران )1996 ،و بار «نیازهای ویژ » بیانركه ت جكه بكه
نیازهای اساسی افهادی اس

که با امالانا متعارف جامعه بهطهف نمكیشك د؛ امالانكاتی کكه بكه

اساس نیازهای اساسی بیشته افهاد جامعه سازمانبندی شد اس .
در پژوهش حاضه ،با ت جه به هدف شناسایی نیازهای ویژ و تعیین ركهو هكای ویكژ واجكد
این تعهیف ،نخس

با استناد به پژوهشهای قبلی و ن شتههای م ج د در این زمینكه ،ایكن ت افكق

حاصل شد که این رهو ها شامل ک دکكان ،سكالمندان ،افكهاد بكا نكات انیهكای حسكی -حهکتكی،

1. Thornicraft
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بیمكككاران شكككدید روانپزشكككالی و کكككمتكك انیذهنككی ،افكككهاد دارای نیازهكككای ویكككژ پزشكككالی،
مصهفکنندران م اد ،زندانیان ،افهادی که تتك

شكهایط اجتمكا ی بكه حاشكیه رانكد شكد انكد

(اقلی ها) ،افهادی که در طبقا پایین اقتصادی -اجتما ی قهار دارند و زنان باردار میباشند.
همچنین این پژوهش نشان داد که تكان اد هكای دارای افكهاد سكالمند ،افكهاد بكا نكات انیهكای
حسكی -حهکتكی ،بیمكاران شككدید روانپزشككالی و کكمتك انیذهنكی ،افكهاد دارای نیازهككای ویككژ
پزشالی ،مصهفکنندران مك اد ،زنكدانیان و زنكان بكاردار تك د نیكز در زمكه ركهو هكای دارای
مشالت متس ب میش ند؛ بنابهاین اغلب افهاد دارای «نیازهای ویژ » نیازمند تكان اد در کنكار
ت د هستند که بت انند به آنها تالیه کنند و از س ی آنها به ت بی درك و حمای

ش ند .آنها

متتا ا ضای تان اد ت د میباشكند و بنكابهاین اطهافیكان بایكد صكبه و ح صكله بسكیاری داشكته
باشند .پژوهشهایی نیز نشان داد اند که تان اد های افهاد دارای نات انی ،ت د در زمكه ركهو -
های دارای نیازهای ویژ متس ب میش ند .افهاد این تان اد ها سط ح باالیی از فشار روانكی را
تتمككل م كیکننككد ،از نظككه اجتمككا ی منككزوی هسككتند ،نشككانگان افسككهدری و از هككم رس كیختگی
تان ادری در آنها بیشته دید میش د و همچنین فهص

کمتهی بهای ت د و سكتم

جسكمی

ت د قائل ب د و تلقیا سطح پایین دارند (میهزمانی و همالاران)1386 ،؛ بنكابهاین ،کمكک بكه
این تكان اد هكا در جهك

سكازراری بكا شكهایط از وركایف مهكم مهاکكز آم زشكی ،پژوهشكی و

ت انبخشی و نهادهای اجتما ی به حساب میآید .بهای مثال وج د یكک کك دك دارای نكات انی
حسی یا حهکتی ،زمینه تغییه رفتار ا ضای تان اد را فهاهم میکنكد و طبیعكی اسك
چنین ک دکی در حالم یک ضهبه روانی مهم تلقی شكد و مكیت انكد با ك

کكه داشكتن

بكهوز احساسكا و

واکنشهای ر نار ن و تشدید نیازها ش د و یكا نیكاز و نگكهشهكای جدیكدی را طلكب نمك د و
بهداش

روانی و تعامل روابط ک دك -والدین را تت تأثیه قهار دهد .مقتضی اس

که جه

مسا د به والدین ک دکان با نات انی و کاهش فشار روانی آنها نیازهای والدین یاد شد م رد
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ت جه و پژوهش قهار ریهد تا پ

از مشخص نم دن نیازهكای روانكی اجتمكا ی آنهكا در جهك

کاهش نارساییها و رفع نیازهای مذک ر اقدام کهد.
بهاساس یافتههای پژوهش ،نالته قابل ت جهی که در اغلب رهو های دارای نیازهای ویكژ بكا
آن روبهو شد ایم ،لزوم اصتح نگهش مهدم نسب

بكه ایكن افكهاد و اهمیك

زمینه نت بهت رد با این ركهو هكا مكیباشكد؛ بنكابهاین ،نتكایج بكه دسك

آمك زش جامعكه در
آمكد از ایكن پكژوهش

ضهور نگا متفاو به نیازها و مشالت افهاد دارای نیازهای ویژ را مطكهح سكاتته ،نقكش و
اهمی

رفع م انع از س ی جامعه را در مقایسه با متك ر قكهار دادن متكدودی هكای افكهاد دارای

نیاز ویژ تاطه نشان میسازد ،بلاله فهصتی را در اتتیار سیاس رذاران و بهنامهریزان قهار مكی-
دهد که با اقداماتی ملی بكهای رفكع ایكن م انكع و تسكهیل مشكارک

ایكن افكهاد در جامعكه ركام

بهدارند .بكهای مثكال در زمینكه آمك زش جامعكه مكیتك ان بكه مك اردی از جملكه تهیكه بهنامكههكای
آم زشی ،هنهی و تفهیتی رسانهای در مك رد ت انمنكدیهكای ركهو هكای مختلكف افكهاد دارای
نیازهای ویژ با هدف تغییه نگهش جامعه و تان اد های این افهاد اشكار کكهد .فههنكگسكازی و
اصتح نگهشهای م ج د در جامعه نسب
اس

به اغلب رهو های دارای نیازهكای ویكژ  ،مسكؤولیتی

که بیش از همه به دوش اهالی رسانه سنگینی میکند .در واقع در رام نخس  ،رسكانه ملكی

به ن ان پهمخاطبتهین رسانه م می باید افكهاد دارای نیازهكای ویكژ را آنر نكه کكه هسكتند،
شناتته و به جامعه بشناساند.
سید متسن حسینی طاها فارغالتتصیل ادبیا فارسی ،شا ه ،ن یسند و روزنامهنگكار ،یالكی
از افهاد با نات انی جسمی اس

که رتیه ت د از نگهش حاکم به جامعه نسب

به افهاد با نكات انی

حسی -حهکتی را در یالی از صفتا روزنامه همشههی این ر نه بیكان کكهد اسك
نات انی چاشنی جنكگهكای تل یزیك نی نیسك
بهزیستی بشتابند و وق

«افكهاد بكا

کكه دل اغنیكا را بكه درد آورد تكا آنهكا بكه یكاری

مشالت بهایمان اساماس نذر کنند تا ره کارشان بكاز شك د .افكهاد بكا

نات انی س ژ ای بهای فیلمهای سینمایی در روزهای ماتم و زا نیس  .نات انی ذاب الهی نیس
که شخصی های منفی سهیالهای تل یزی نی بعد از سالها انتكهاف و کتهبكهداری رهفتكار آن
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ش ند .تص یه مهاکز افهاد با نات انی حسی -حهکتی نباید وسیله بازی با احساسكا یكک هنهمنكد
شد که یک دانه سیب را به هزار بهابه ارزش واقعیاش به نفع بهزیستی و به قیمك

ضكایع شكدن

آبهوی افهاد با نات انی حسی -حهکتی تهیداری نماید .وقتی رسانه ملی ،افهاد با نات انی حسی-
حهکتی را متتا معهفی میکند چها باید از همشههیهایم دلگیه باشم که با پ ل تهد بكه طكهفم
میآیند .آنها مجهی فههنگی هستند که رسانه به ایشان القا میکند» (سای

روزنامه همشكههی،

)1387
همانط ر که در داد های پژوهش مشاهد رهدید ،یالی از مهمتهین مشالت اغلب رهو -
هایی که به ن ان افهاد دارای نیازهای ویژ معهفی شدند ،مشالت اقتصادی ن ان شكد اسك .
بیشته این افهاد ا م از افهاد با نات انی حسی -حهکتی ،سالمندان ،افهاد دارای مشكالت پزشكالی
و روانپزشالی ،معتادان و زندانیان و غیه از وضعی

نابهنجار ت زیع درآمد در جامعه و وضعی

اقتصادی ت دشان ارهار نارضایتی کكهد و ت اهكان رسكیدری مسكئ الن بكه مشكالت آنهكا از
طهیق بهنامهریزیهای کتن اقتصادی با ضمان

اجهایی ق ی شكد انكد .از مهكمتكهین پیامكدهای

فقه ،احساس پ چی ،بیارزشكی ،بكیقكدرتی ،بیكزاری از تك د ،بكیا تمكادی ،تشك ن
تص م
با

نسب

به سایه افهاد و ح

و ركاهی

انتقامج یی از جامعكه مكیباشكد کكه پیامكد چنكین وضكعیتی

اتتقزدایی و بیتك جهی بكه مسكائل اتتقكی و قكان نی در اجتمكاع و شكاللریكهی انك اع

انتهافا میش د.
به اساس نظه لیهوی )2004( 1بیهونماندن چنین تان ارهایی از چتكه حمكایتی ،ماننكد تهیكدن
بلیط قطار سهیعالسیهی بهای آنها بهای سكفه بكه ا مكاق فقكه و مشكالت اقتصكادی و اجتمكا ی
متفاو اس  .امید آن میرود که تعیین تط فقكه و بكه دنبكال آن هدفمنكد کكهدن یارانكههكا کكه
امهوز ت جیهی بهای بسیاری از نا دالتیهای اقتصادی رهدید  ،ضمن در نظكه ركهفتن نیازهكای
ویژ این رهو ها ،بت اند تت لی میق در زندری اقتصادی این اقشار پدید آورد.
1. Le Roy
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به ط رکلی ،بنابه آنچه که در م رد مسائل رهو های داری نیازهای ویژ مطهح رهدید ،مهم
و ضهوری به نظه میرسد که این جمعی

را رهوهی پ یا در نظه بگیكهیم کكه در هكه زمكان و بكا

ت جه به مقتضیا زمانی و مالانی مختلف نیازمند بهنامهریزی و ت جه ویكژ مكیباشكند و بكدیهی
که پكهداتتن و بهطكهف کكهدن نیازهكای اساسكی افكهادی کكه دارای نیازهكای ویكژ تلقكی

اس

میش ند ،نیازمند مشارک

اجتماع و همچنین سكازمانهكای مسكتقل کكه متشكالل از تك د آنهكا

اس  ،میباشد .افزون به این ،تغییكه در سیاسك ركذاریهكای ملكی ،مكدیهی
حمای

از وزارتخانههای متعدد ،مشارک

سكاتتارها ،کسكب

سازمانهای غیهدولتی و همچنكین مشكارک

حامیكان

مالی نیز الزامی اس .
متدودی های پژوهش الف) این احتمال وج د دارد که بهتی نیازهكای ویكژ ایكن افكهاد از
دید پژوهشره دور ماند باشد .ب) طهح پژوهش مبتنی بكه پكژوهش کیفكی اسك

کكه یالكی از

مد مشالت پژوهشهای کیفی ،پایایی کمته نتایج اس  .همچنین روند مصاحبه در پكژوهش
ممالن اس

تت

تأثیه قضاو مصاحبهره قهار رهفته باشد؛ اما در جكایی کكه هكدف پكژوهش

شناسایی اول ی های پژوهشهای بعدی ب د اس  .داد های به دسك
نیز حائز اهمی

آمكد از پكژوهش کیفكی

ویژ ای میباشد .یافتههای این پژوهش میت اند فهاهم کننكد اطت كا بنیكادی

بهای پژوهشهای رستهد ته در حك ز نیازهكای ویكژ باشكد کكه بكا وجك د اهمیك

آن ،تكاکن ن

پژوهشهای بسیاری در این ح ز در کش ر ص ر نگهفتكه اسك ؛ بنكابهاین بكا مشكخص شكدن
اول ی های پژوهشی م ردنیاز این رهو ها امید آن میرود که پژوهشهای کاربهدی آتی ادامكه
دهند مسیه پژوهش حاضه ش ند.
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