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 دهیچک
و  ی، معنك  ی، اجتمكا  یژ  در ابعكاد روانك  یك و یازهكا ین یدارا یهكا  مشكالت  ركهو    ییشناسابا هدف  شپژوهن یا

پك  از   نخسك   پكژوهش ن یك اجها شكد. در ا  یانهیه زمیبا روش نظه یفین پژوهش کی. اانجام شد هانیدر ا جسمی

ژ  منظ ر شد  یو یازهاین یارارهو  به  ن ان افهاد د 10ا یمت ن و مهور منابع م ج د در سهاسه دن هو مطالع یبهرس

قهار  پژوهشم رد  ها داد  یهدفمند تا زمان اشباع نظه یهیر نم نه به اساس، الانشانینزدا ین افهاد ینفه از ا 100و 

و  یپزشكال  رواند یماران شدیب؛ یحهکت -یحس یها ینات ان باافهاد ک دکان؛ سالمندان؛ شامل  ها رهو ن یرهفتند. ا

ط یکكه تتك  شكها    یافكهاد ان؛ یمك اد؛ زنكدان   کننكدران  مصهف؛ یپزشال ویژ  یازهاین ید داراافها؛ یذهن ت انی کم

زنكان   قكهار دارنكد و   یاجتمكا   -یاقتصكاد ن ییکه در طبقا  پا یها(؛ افهاد یاند )اقل ه راند  شد یبه حاش یاجتما 

سكتفاد  شكد و سكب  بكا روش     افتكه ا یسكاتتار  مكه ین هها از روش مصكاحب داد  یآوربه منظ ر جمعباشند. یباردار م

اسكتخها  شكد  از مشكالت  و     یهكا حك ز   نیتكه  مهكم ل شد. یسه مداوم تتلیا مقاین یاستهاس و ک رب یکدرذار
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، یتا  و سكهرهم یتان اد ، آم زش )فضا و امالانا (، تفه  بار  ب دند از یم رد بهرس یها ژ  رهویو یازهاین

و  یو اشتغال، تدما  درمكان  ی(، مشارک  اجتما یاماکن  م م و حمل و نقل، بناها و فضاها )منازل و ییجابجا

در  «ژ یك و یازهكا ین» بكار   ت ان نتیجكه رهفك  کكه     بنابهاین می؛ ها آنه افهاد به مشالت  یو نگهش سا یت انبخش

اسك . در   جاد شد  یاس  که ت سط اجتماع ا یفهد و م انع یها یژریابد، که متص ل وی یمعنا م یارتباط با نات ان

از  یاند. بهتك جاد شد یت سط بشه ا به ط ر  مد ت رد که یبه چشم م یازها م انع متعددیرا  بهطهف کهدن آن ن

، یاجتمكا   یهكا  ز، نگكهش یك آم ضیتبعك  یهكا  یرذار اس یسناکارآمد،  یها ستمین م انع  بارتند از تدما  و سیا

 ه .یها و غ بهچسب

 .محوراجتماع یبازتوان ،یاتوان، نویژه یها، گروهژهیو یازهاین :یدیکل واژگان

 مقدمه

دنبال ه بندارد.  یط الن یاخچهیتار ینات ان یافهاد دارا ین حق ق انسانیمأت یتتش بها

ژ  یو یازهاین یدارا یهابه رهو  یدریالملل به رسنی ن حق ق بیکه امهوز  کن انس یدیتأک

ن افهاد یا ییند، ضهور  شناساانه داد ین زمیجهان در ا یکه اغلب کش رها یرذارد  و تعهد

 .ش دیش احساس میش از پیب ها آن ویژ  یازهایدر جه  رفع ن یزیر بهنامهو 

 ینكات ان  یفكهد دارا  الگك  ن یاس ، در ا 2یماریا بی 1از نقص یناش ینات ان ،یپزشال الگ یدر 

 تأهكل و    )مثكل رفكتن بكه مدرسكه، اشكتغال،     یش د و هه ر نه مسؤول یقهار داد  م 3ماریدر نقش ب

و ثبكا  تقابكل دورانكه     یهیناپكذ  بكه تدشكه   یکكه مبتنك   الگك  ن یك ش د. در ا یسلب م ی( از وغیه 

اسك ، در   ینات ان یمار دارایشه جزء نابهنجار که بیاس ، هم «ماریب -سالم»ا ی «نابهنجار -بهنجار»

(. 2008پتن، بكه نقكل از کكا    ؛1998مز، یتا آنجل  ل سهد )یر یته قهار م نییو پا یانفعال یتیم قع

 یبكه جكا   یاسك ، ولك   یمكار یا بیك از نقص  یناش ینات ان یپزشال الگ یمانند  یبازت ان الگ یدر 

از  ینكات ان  یافكهاد دارا  یدهد، آن را در بازت ان یقهارم یطب یالهدهایدر رو فقطآناله درمان را 

را  یت اننكا  یدانكد. مشكالت  افكهاد دارا    یمك  غیه  ، آم زش، مشاور  ویق تدما  کاردرمانیطه

                                                           
1. defect 

2. sickness 

3. sick role 
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 یهكا  ن نگكهش یسكه بكا کكل جامعكه و همچنك     یدر مقا یتیحمكا  یهكا  سكتم یبك دن س  یاز ناکاف یناش

جكاد  یاسك  کكه ت سكط اجتمكاع ا     یا د یك پد ین اسكاس نكات ان  یك داند. بكه ا  یز اجتماع میآم ضیتبع

جكه  ید و در نتیشكد  1یاجتمكا   یهكا  ممالكن اسك  بكا بهچسكب     جسكمی  یها نقص بهتیش د.  یم

کنند؛ در واقكع   ینم یجاد نات انیگه  متً اید بهتیکه یدر حال ،همها  ش ند یهت جقابل ینات ان

 (.1996، 2هد )وندلیر یشالل م یو اقتصاد ی، فههنگیدر ارتباط با متن اجتما  ینات ان

مك رد   یدر ارتبكاط بكا نكات ان    یدر تمكام متك ن بكه نتك      «ژ یك و یازهاین» بار   به ط ر کلی،

 یازهكا ین»اسكتفاد  از  بكار       یدر شك  ینگكهش بكه نكات ان    یچگك نگ  استفاد  قهار رهفته اس  و

ف یك تعه به نقص  ض  یژ  را مبتنیو یازهایمت ن ن بهتیم داشته اس . اره چه یمستق هیتأث «ژ یو

بكهای  انكد.   از افكهاد بالكار بكهد     یته عیف وسیژ  را در طیو یازهایگه  بار  نید یاند، مت ن کهد 

 یانك ره درمكان ازمنكد  یا نیك ب د  و  یشتهیب یاف  تدما  و مهاقب  طبیرازمند دیکه ن یافهاد مثال

ژ  شكناتته  یك از ویك ن یهسكتند دارا  غیكه   و ی، اقتصادیالیزیژ  و متخصص در م رد مشالت  فیو

 (.2005، 3 یش ند )ههیم

ل یژ  را تشككالیككو یازهككاین ی  دارایككاز جمع یابخككش  مككد  ینككات ان یارككه چككه افككهاد دارا

ه یز همانند ساین ها آن(. 2005ل ، یار ناهمگ ن هستند )کایک رهو ، بسی ن ان به  یدهند ول یم

 ؛(1992، 4ه ی  و اسكت یبهت ردارند )کاپتن، دوا یمتفاوت یهاخچه، منابع و نگهشیافهاد از تار

با ك    یكاد شكد   بكدون ت جكه بكه مك ارد      ینكات ان  یمشابه به همه افهاد دارا یتدمات ارائهن یبنابها

شنهاد شد  اس  که بكه  یل پین دلیا به ن افهاد بهآورد  نش د.یاز ا یاریبس یاساس یها زایش د ن یم

و  یبنككد بهحسككب طبقكه  فقكط ، نككه 5بككه  ملالكهد  یمبتنك  یژ  افككهاد بهحسكب چككارچ ب یك و یازهكا ین

 تمهکز ش د. یرذار صیتشخ

                                                           
1. social stigma 

2. Wendell 

3. Harris 

4. Kaplan, De Witt,& Steyaert 

5. functional base 
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افكهاد  ژ  یك و یازهكا یشكنهاد کكهد کكه بكه ن    یالا پیامه 2005ع ط فان یدانشگا  م نتانا پ  از وقا

. یرذار صیو تشخ یبند بهحسب طبقه فقطتمهکز ش د نه  1به  ملالهد یمبتن یبهحسب چارچ ب

دنكد   ینام 2سیمیسك   را بكه اتتصكار   هكا  آنم کهد  و یژ  افهاد را به پنج رهو  تقسیو یازهاین ها آن

افك  اطت كا  و پاسك     یرا در درك و در ییهكا   یکه متدود ی  اغلب افهاد3یارتباط یازهاین

قابكل   هكا  آن یاز دارند که اطت كا  را بكها  ین یدارند، ت دکفا هستند اما به مقدمات ها آندن به دا

 هنك یدر زم یکه دچكار مشكالتت   ش د یم یع ب د  و شامل افهادیوس یلین طبقه تیکند. ا ارائهفهم 

ل  و یج هسكتند )کكا  یك ، تاللم، درك مطالكب، ت انكدن و ن شكتن و فهكم زبكان را     یینای، بییشن ا

  یدارند کكه با ك  متكدود    یاز طبین یکه ن   یافهاد کلیه  4پزشالی نیازهای (.2007س، اندر

  5یاستقتل  ملالهد یاز به بهقهاریهند. نیرین رهو  قهار میا  در زمه ش دیم ها آن ملالهد در 

صكندلی  جمله  از یل کمالیوسا یار داشتن بهتیش ند که با در اتتیرا شامل م یافهاد رهوه نیا

نكد بكه   ت ان یمك ط مناسكب  ین فكهاهم بك دن شكها   یو همچنك  غیه  نک، سمعک وی،  راهبه، ردا چهخ

ت انكد از   یم ها آنبه   ژ ی. ت جه وکنندت د را حفظ  یت د غلبه کهد  و استقتل  ملالهد ینات ان

، یکكهد  و با ك  حفكظ سكتمت     یهیجل ر ها آندر  ینات ان یهیر و شالل جسمید ستم  یتهد

سكتم  یکه س ی  افهاد6ی  و سهپهستیاز به حمایش د. ن ها آنحهک   ییو ت انا ، استقتلیت انمند

کكه بكه  لك      یاند و کسان ا آن را از دس  داد یمناسب نداشته و  یو اجتما  ی  تان ادریحما

و  ملالكهد در   ییا فاقد ت انكا ید نب د  و یط جدیاز آن قادر به انطباق با شها یو استهس ناش ضهبه

 یازهكا یباشكند. ن  یژ  مك یازمند ت جه ویو ن ریهند مین رهو  قهار یا  د، در زمهد هستنیط جدیشها

                                                           
1. functional base 

2. C-MIST 

3. Communication needs 

4. Medical needs 

5. Maintaining Functional Independence 

6. Supervision 
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و تتكهك و بكهآورد  سكاتتن     ییجابجكا  یهسكتند کكه بكها    ین افهاد شامل کسانی  ا1نقل و انتقال

 (2005، 2ینات ان یگهان هستند )انجمن ملیازمند دیت د ن یاساس یازهاین

 ینكات ان  یاز افكهاد دارا یك ژ ، نه تنها نیو یازهاین نییتع یف و چارچ ب ف ق بهایبهحسب تعه

کكه فاقكد    یگكه افكهاد  ید ی ملالكهد  یازهكا یهد بلاله بكه ن یر یم رد ت جه قهار م یا روانی یجسم

سكتند  یت د ن یازهایقادر به بهطهف کهدن ن یط اضطهاریدر شها یهستند ول یبارز جسم ینات ان

ان و درك زبكان دوم  یك کكه قكادر بكه ب    یافهاد یژ  حتیو یازهایف از نین تعهیش د. ا یز ت جه مین

. در ریكهد  بهمكی ز در یزد  هستند را ن بیه جه  نقل مالان از منطقه آسیله نقلیا فاقد وسیستند و ین

شك د و   یت اند نات ان تلق یبالق   م یدرا  اس  که هه فهدین دیره ا انیف ف ق بیتعه ارائهواقع 

دسك  بشكه( و    ها سكاتت یك  یعك ی)ا م از طب یطینع متت د را دارد. م ا مخص ص بهژ  یو یازهاین

افكهاد   یضكهور  یازهكا یمانع بهآورد  شدن ن یت انند چ ن سد یم یاجتما  ین و ساتتارهایق ان

 (.2005، 3تمنیرهدانند )ل یرا دچار نات ان یشد  و هه فهد ت انمند

، در «ژ یك و یازهكا ین» یافكهاد دارا  یبنكد طبقكه  هنك یم جك د در زم  یالهدهكا یان اع رو اساس به

تك رد.  یبه چشم مك   ین جمعیاز ا یمتن ع و متفاوت یها، فههس مختلف یاه و رزارش ها همقال

، یحهکتك  -یحسك  یهكا  ینكات ان  باژ   بارتند از  ک دکان، سالمندان، یو یازهاین یدارا یهارهو 

، یلیهمك ف ) پزشكالی  ویكژ   یازهكا ین ی، افكهاد دارا یذهنك  تك انی  کكم و  یپزشال رواند یماران شدیب

ان، یمصكهف کننكدران مك اد، زنكدان     ،ابك ( ی، داس امدز، سكهطان،  یك ، ای یکل یی، نارسایتاالسم

ن ییکه در طبقا  پكا  یها(، افهاد یاقل) اند شد ه راند  یبه حاش یط اجتما یکه تت  شها یافهاد

در    معمك ل یك ا چنكد فعال یک ین افهاد یو زنان باردار اس . در ا قهار دارند یاجتما  -یاقتصاد

دن، ی، بهتاسكتن، شكن  رفكتن  را دن، یك در د یی  و ت انكا یك ا کكاهش رهف یك و  یمانند نات ان) زندری

ع و مناسكب  یسبهدن( متدود شد  اس . پاسك  سكه   تاطه بهدن و ی، آم تتن، فهمکهدن صتب 

 راهبكه ا یك  دار صكندلی چكهخ  که بكا   یهستند مانند افهاد مشاهد ها قابل   یمتدود بهتیدادن در 
                                                           
1.Transportation 

2. National council on disability 

3. Littman 
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، یپزشكال  روان، یجكان ی، هی، تنفسیقلب یها یماریگه مانند بید یها  یند و متدودکن یحهک  م

در  ین کكه چكه کسكان   یك باشد. در م رد ا یم آشالارکمته  غیه  د، آسم ویشد حساسی  ، یآرته

د  یچیها ان اع پ ن رهو یا یوج د دارد، ول یکاندهند اتفاق نظه یژ  قهار بگیو یازهاین یبند طبقه

همتهقبكه و واکكنش بكه آن    یحك اد  غ  یزیك ر هكا و مشكالت  را در بهنامكه    ینگهان از یا و رستهد 

 (.2007ل  و اندرز، یکنند )کا یجاد میح اد  ا

ازمنكد آمك زش در   ین ویژ ماران یب بیشتهن مطلب اس  که ید ایمختلف مؤ های پژوهشج ینتا

مكاران  یسكد ب ین یمك نكه  ین زمی( در ا2000) 1زیلیباشند. ویمهاقب  از ت د م یهاتص ص مهار 

از  یو دانكش کكاف   یازمنكد آركاه  ین یبهداشكت  یهكا هیو ت ص یدرمان یهامیرژ یهیگیپ یبها ویژ 

ها بدون آن قادر به شهک  در امه مهاقبك  از تك د   یباشند، زیدرمان ت د م یهاو روش یماریب

 باشند.ینم

که در بهبك د   یه شالله هستند الزم اس  بیدرر یماریماران چ ن به ص ر  مستمه با بین بیا

مكاران  ین بیك   قهار ركهفتن ا یم رد حما هند.ی  قهار ریم رد حما ،رذار باشدهیتأث ها آن یزندر

 یمكار یهش   اقكب ب یمكار را در پكذ  ین بیباشد و همچنك ید میمف یماریت سط تان اد  در کنتهل ب

سكه بكا   یند، در مقاکنیرا در تان اد  ت د تجهبه م یکه تضاد کمته یمارانیرساند. بیم ت دیاری

-حاصل کكهد   یشتهیت د انطباق ب یمارین با بیرا انجام داد  و همچن یتهگهان درمان مناسبید

 (.2003، 2اند )ه لمز

شك ند،   یمك  یژ  تلقك یك و یازهكا ین یکه دارا یافهاد یاساس یازهایپهداتتن و بهطهف کهدن ن

باشد. یاس ، م ها آناز ت د مستقل که متشالل  یها سازمانن یازمند مشارک  اجتماع و همچنین

  از یكك  سككاتتارها، کسككب حمایهی، مككدیملكك یهككا یرككذار اسكك یسه در ییكك، تغنیككافككزون بككه ا

ز یك ن یان مكال یك ن مشكارک  حام یو همچنك  یهدولتك یغ یها سازمانمتعدد، مشارک   یها وزارتخانه

 .(2004ملل، سازمانه مشتهك یانیاس  )ب یالزام

                                                           
1. Willis 

2. Holmes 
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انكد کكه   افتكه یجكه دسك    ین نتیك ا بكه ا یدر سهاسه دن یاجتما زان یرامهوز  کاررزاران و بهنامه

اتكتتل در   سهانجامق و یهدقیغ یزیرمختلف اجتماع با   بهنامه یهاع رهو یب کهدن وسیتهک

افهاد »که تت   ن ان  یافهاد یهایژریو ییو شناسا یبندطبقه ش د.یم یضهور یده پاس  امه

 یازهكا یکند تا بفهمند که چگ نكه ن  یزان کمک میربهنامههند به یر یقهار م «ژ یو یازهاین یدارا

 ؛(2004، 1هكا یمكار یاز ب یهیشگیبهت رد کنند )مهکز کنتهل و پ ها آنص داد  و با یرا تشخ ها آن

 یو افكهاد دارا بهتك ردار اسك     یعیار وسك یف بسك یك ز طژ  ایك و یازهكا ینجاس  کكه ن یاما مشالل ا

از  یتك جه شد  اس ، نسكب  قابكل   ارائهنه ین زمیر اکه د یف مختلفیژ  به اساس تعاریو یازهاین

ژ  یك و یازهكا ین یافكهاد دارا   در زمكه  یناله چه کسانیش ند. در م رد ای  جهان را شامل میجمع

ن افكهاد  یا یازهایاز ن یارین مسأله با   شد  تا بسیوج د دارد و ا یکنظه اند اتفاقهند، یقهار بگ

، مشكالت   ینه در م اقع ضكهور یبه یده پاس شد  و هفته د  ریناد یاجتما  یهایزیردر بهنامه

 (.2005، 2ینات ان یداشته باشد )انجمن مل به دنبالرا  یمتعدد

ش د کكه همكه    یژ  با   میو یازهاین یف مشخص از افهاد دارایاس  که فقدان تعه آشالار

 هكا  آن یقطعکه از جمله حق ق  یمناسب از تدما  اجتما  یمشم ل، نت انند به شالل یها رهو 

 یدارا یهكا ركهو   یبكها  یزیك رن  دم شنات  و بهنامكه ی. همچنش ندمند د، بهه یآیبه حساب م

ف و دچكار  یمناسكب و جكامع در م اقكع بتكهان را تضكع      یدهك  پاسك  ژ ، فهاهم آوردن یو یازهاین

 مشالل ت اهد سات .

ژ  و یك و یازهكا یف نیك تعه یدر راسكتا  یچ پژوهشك یتكاکن ن هك   انره پژوهشبه اساس بهرسی 

حاضكه   پكژوهش افتكه اسك . هكدف    یهان انتشار نیازها در م رد این نیواجد ا یهارهو  یبند طبقه

کكه در   ییهكا افكهاد و ركهو    یازهكا یهكا و ن یژریو کهدن مشخصژ ، یو یازهایاز ن یفیتعه ارائه

شكته و  یب یزانك یو به م ویژ  یهایزیر از به بهنامهیژ  قهار رهفته و نیو یازهاین ی  دارایجمع  زمه

 فهاته از افهاد معم ل جامعه دارند.

                                                           
1. Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

2. National council on disability 



 1394، پائیز 19 شمارهافراد استثنایی، سال پنجم،  اسیشنروان فصلنامه                                            90

 

 روش

انجام شد  اس .  یاس  که به اساس رهاندد تئ ر یدانیم یفیک هک مطالعیحاضه  پژوهش

با امالانا   ها آن یازهایف، نیدهند که طبق تعه یل میتشال ین پژوهش را افهادیا یجامعه آمار

 یها از رهو  یالیدر  یهیقهارر یها س  و واجد متكیمعم ل جامعه قابل بهآورد  شدن ن

 پژوهشدر  نظهم رد  یها باشند. با ت جه به م ض ع، اهداف و رهو  یژ  میو یازهاین یدارا

هدفمند  یهیر نم نه   ی، از شیاد شد  یآمار هن رهو  نم نه از جامعییحاضه، به منظ ر تع

ن یبنابها ؛طهح بهآورد  شد نفه در هه رهو ، اهداف 10ق از یبا مصاحبه  م سهانجاماستفاد  شد. 

ا یکه  دادندل یشهه تههان تشال  ژیو یازهاین ینفه از افهاد دارا 100را  پژوهشن یا هنم ن

ن یک با ایا در تماس نزدیو  قهار داشتند پژوهشم رد  هران د  یها از رهو  یالیت دشان در 

ورود به  های متكد. شتندا ها آن یازهایکامل از مشالت  و ن یافهاد قهار داشته و آراه

 پژوهشژ  که مدنظه یو یازهاین یدارا هران د  یها از رهو  یالی  الف( قهار داشتن در پژوهش

  ژیو یازهایو کارشناسان مطلع از ن متخصصانا ین افهاد؛ و یا  تان اد یاز ا ضا یالیا یب د؛ 

ارتباط با  یهاربهق ییب( ت انا ؛داشته باشد یک و تجهبیارتباط نزد ها آنن افهاد که با یا

  الف( پژوهشتهو  از  های متكشهک  در پژوهش.  ی  کامل بهای ( رضا ؛کنند  مصاحبه

 یا روحی یجسم ییب(  دم ت انا ؛شهک  در پژوهش ی  افهاد بهایا  دم رضای ی دم همالار

 .مصاحبه هادام یبها

ق یكك م هو بككا اسككتفاد  از روش مصككاحب   یدانیككپككژوهش حاضككه بككه صكك ر  م    یهككا داد 

ز بكا  یك حاضكه ن  پكژوهش ان در ركه  پكژوهش شد. مصاحبه ت سط تك د   یآور افته جمعیساتتار مهین

 یازهكا ین یدارا یها ک از رهو یو متناسب با هه یاتتصاص ییهان اصل، فهمیمدنظه قهار دادن ا

نكدران  یمهبك ط بكه آزما   یكی قهار داد  شد تكا هكم روا   کنندران مصاحبهار یو در اتت یژ  طهاحیو

ه صك ر   یك مهاحكل ز  یپكژوهش طك   ید و هم اطت كا  مهكم از دسك  نهونكد. اجكها     ابیش یافزا

ن یك مشكم ل ا  یهكا  ژ  و ركهو  یك و یازهایاز ن یفی، تعهپژوهشبا ت جه به هدف  نخس هف   یپذ

ا و یك مهب طكه در سهاسكه دن   یو متك ن  لمك   هكا  ن منظ ر پك  از مكهور مقالكه   یشد. بد  ارائهف یتعه
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ژ  یك و یازهكا ین یركهو  بكه  نك ان افكهاد دارا     10ن طكهح،  و همالارا متخصصانجلسا  متعدد با 

 یهكا  ینكات ان  بكا افكهاد   (3 ؛سكالمندان  (2؛ ک دکكان  (1شدند، شكامل    پژوهشمنظ ر شد  و وارد 

 ویكژ   یازهكا ین یافكهاد دارا  (5؛ یذهن ت انی کمو  یپزشال رواند یماران شدیب (4؛ یحهکت -یحس

ه یبكه حاشك   یط اجتما یکه تت  شها یافهاد (8 ؛انیزندان (7 ؛م اد کنندران مصهف (6 ؛یپزشال

 (10؛ قكهار دارنكد   یاجتمكا   -یاقتصكاد ن ییکه در طبقا  پكا  یافهاد (9؛ ها( یاند )اقل راند  شد 

 ییهكا  فكهم  نخسك  ، پژوهشم رد  یها اطت ا  از رهو  یآور زنان باردار. سب  به منظ ر جمع

 راهنمكا ب دنكد کكه بكه     های سؤال یکه دارا شدم یه و تنظیمصاحبه با هه رهو  ته یبها یاتتصاص

افته و یسكاتتار  مكه ین هد  بك د. سكب  بكا اسكتفاد  از روش مصكاحب     شم یاساس اهداف پژوهش تنظ

مختلكف   یهكا  نكه یهكا در زم  ن ركهو  یك ا ویكژ   یازهكا یو چهه  به چهكه  ن  یق به ص ر  انفهادی م

اسكاس   بكه  یهیك گیپ هكای  السكؤ شكد و  یها با سؤال باز آغكاز مك   ک از مصاحبهی د. ههشاستخها  

مطكهح   پكژوهش تكه شكدن مفهك م مك رد     کهد، جه  روشكن یم ارائه کنند  شهک که  یاطت ات

ضكبط شكد. بكه     یتكال یجینك ار د  ید و بكه رو یقه طك ل کشك  یدق 60تا  20ها حدود شد. مصاحبه یم

تن بككاز، مكك یاز کككدها ییمعنككا یهككا و اسككتخها  کككدهایبنككد هككا مق لككهن ا تبككار داد یككیمنظكك ر تع

ن حك ز  تخصكص داشك ، قكهار داد  شكد و      یك کكه در ا  یگكه ید ره پژوهشار یها در اتت مصاحبه

نظكه رهفتكه    مهكم در  یابان بهت ردار ب دند، به  ن ان کدهاین ارزیباال ب یکه از همب ش ییکدها

 ل شدند.یشد  و وارد تتل

ط مكؤثه بكا   ارتبكا  یکه بكا بهقكهار   به آن ب د یپژوهش، سع یاجها ( در1 :یمالحظات اخالق

از پاسك  دادن بكه آزمك ن،     ی)اضكطهاب ناشك   یرا از لتكا  مشكالت  احتمكال    ها آنها،  یآزم دن

ج بكه سهن شك    ینتكا  هیتكأث هكا در رابطكه بكا     یآزم دن یا ا تماد به نف ، نگهانی نف   ز کاهش 

کننكدران در پكژوهش    کكه اغلكب شكهک     یی( از آنجكا 2  قكهار داد.  یك ( م رد حماغیه و  ها آن

در  هكا  آن  ژیك ط ویب دند، شها ویژ  یازهاین یدارا یدادند که به ن   یل میتشال یرا افهادحاضه 

 بكهای نداشكته باشكد.    یرا در پك  ها آنا آزار یشد تا رنجش  نظه قهار داد   مد پژوهش یط ل اجها

ط دشك ار قكهار   یکكه در شكها   یمكاران یا بیمانند سالمندان  کنندران شهک از  یمثال در م رد بهت
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ا آزرد  یك را تسكته   هكا  آن مصاحبهب دن  یرهف  تا ط الن ند، مصاحبه در دو مهحله ص ر  داشت

 کننكد   شكهک   نان الزم به افكهاد ین م رد اطمیو متهمانه ماندن اطت ا ، در ا ی( رازدار3نالند. 

و  ی، بهرسك کننكدران  شكهک   یکكه هكدف پكژوهش بكها     یی( از آنجكا 4شد.  ز داد یدر پژوهش ن

بهآورد  سكاتتن   یبها همداتل یجه  طهاح در ییاهشنهادیپ ارائهو  ها آن  ژیو یازهاین ییشناسا

 ییج نهكا یکننكد  اصكهار بكه آن داشكتند کكه از نتكا       از افهاد شهک  یشد، بهتیازها  ن ان مین نیا

ت د را  یالین افهاد ت استه شد تا آدرس پس  الالتهونین منظ ر از ایمطلع ش ند. به هم پژوهش

کكه   ی( در صك رت 5. شك د ارسكال   هكا  آن یبها پژوهشحاصل از  هتا مقال ن یسندبدر فهم مصاحبه 

. شكد  یداد، از نم نه پژوهش تكار  مك   ینشان م پژوهششهک  در  یل ت د بهای،  دم تمایفهد

، ی، روحك یچ ر نه لطمه جسمید تا هیرهد یپژوهش سع ییاقداما  اجها ین در تمامی( همچن6

 .ش دوارد ن کنندران شهک به و امثال آن  یا تان ادری یاجتما 

ضكبط   یتالیجین ار د یها که به رو مصاحبه یمتت ا نخس  ها:ل دادهیه و تحلیروش تجز

 هكا  مصكاحبه ن بكار مكتن   یچنكد  هكا  داد ل یك از تتل پكیش  شكد.  نك ی   دس شد  ب د، کلمه به کلمه 

ن ی رباسكتهاس و کك   ید و سب  به روش کدرذاریآ به دس  ها آناز  یت اند  شد تا درك کل

ن ی، واژ  تداوم به اکنند یمن مطهح یکه استهاس و ک رب ط ر همانل شدند. یسه مداوم( تتلی)مقا

 یبنكد تا سهانجام مق له ش د یمتالهار  قدر آنها سه و اصتح مق لهیکند که روند مقایه میامه تال

کكه   ییهكا  همق لك د بكه  یك با ره پژوهشن روش یا کارریهی به. با ش د یمنته بخش رضای جه یبه نت

ن اسكاس در  یك ا هسكتند، بهسكد. بكه    رذاری نشانهروشن  دست رالعمل یف شد  و دارایدرس  تعه

مشكخص شكدند    پژوهشم مهتبط با یا سطح اول، مفاهیباز  یدر کدرذار نخس پژوهش حاضه 

ب د و  کنندران شهک  یها ا صتب یداد  شد ،  یاتتصاص داد  شد. کدها ها آنبه  ییو کدها

جكاد  یلتا  تشابه و تفاو  جهك  ا  از یاصل یب دند. سب  کدها ره پژوهش یتی تل یا کدهای

ک طبقكه قكهار رهفتنكد و    یك داشكتند، در   یالسكان ی یکكه معكان   ییدند و کدهایسه رهدیطبقا  مقا

، روابط طبقكا   یمت ر یها و ابعادشان ت سعه داد  شدند. در کدرذاریژریاساس و طبقا  به

هكا  هركهو  یک از زیك  هكه  ویكژ  ازهكا و مشكالت    ین اساس بههطبقا  مشخص شد و طبقا  یبا ز
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د که مك ارد مهبك ط   یرهد یها منتهک از رهو ی هه یژ  بهایو یانتخاب یافتند و به کدهایت سعه 

ازهكا و مشكالت    یمهب ط به ن ویژ  یها ح ز منتخب و  یهاک رهو یبه تفال ها آنک از ی به هه

 آورد  شد  اس . یدر بخش بعد ها آن

 نتایج

 کودکان:( 1

تان اد  را م ارد   ک دکان در ح ز یازهاین نیته ن مهمیوالد :کانیخانواده و نزد( الف

ن امالانا  بهداش  و یک دکان، تأم یازهایها و ندادن به ت استه   یاول  ه بهشمهدند یز

نه، فهاهم نم دن امالانا  ین زمیدر ا یک دك و آم زش و ییم غذایبه رژ یدریستم ، رس

  ی، ر ایو باز یتیتفه یها  یفعال ینه بهای، فهاهم کهدن زمها آنمتناسب با سن  یآم زش

مانه و دوستانه در یجاد ج  صمیان فهزندان، ایض میها،  دم تبعن بچهیمناسب ب یسن هفاصل

در ک دکان، داشتن  یجاد استقتل و ت انمندیک دکان، ا یها به حهف دادن ر شتان اد ، 

ز ی، پهه تئقشاز  یهویتناسب با سن ک دك، آزاد رذاشتن ک دك در پت قعا  و انتظارا  م

 .  ک دكیرفتار و شخص دادن شالل یاجبار بهااز ا مال 

ان آمك زش از زبك    ازهكا و مشكالت  ک دکكان در حك ز    یآنچه که بكه  نك ان ن   آموزش: ب(

جكاد  ی، اآمك زش   متخصصان حك ز  یق و مستمه از س ینظار  دقن  ن ان شد   بارتند از  یوالد

در  یه بكدن یك از تنب یهی(، جلك ر رایانكه گان )زبكان و  یرا ها، آم زشک دك و آم زشگا  یمهدها

ک دکكان،  در تك ر سكن و سكال    و مناسكب   یا رایانكه  یهكا  و بهنامكه افزار  نهم هیمدارس پسهانه، ته

  و ایسك سكتند.  كدم اسكتفاد  از ركچ و تختكه     یمدارس اصتً متناسب با سن ک دکان ن یهاکتابخانه

 ک دکان. وضعی  جسمیمال  مناسب با سن و یز و نی  ب رد، استفاد  از میاستفاد  از وا

  حق ق ک دکان ت سط تكان اد  و جامعكه، آشكنا    یر ا و اشتغال: یمشارکت اجتماع (ج

، دادن « یار پلك یهم»و  «شههدار مدرسه» از قبیل ییها با طهح ین اجتما یساتتن ک دکان با ق ان
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-یهیك رمیرهفتن ک دکان، شهک  دادن در تصكم  یبار آوردن و جد پذیه لی مسئ   و یمسؤول

 .مشارک  در ام ر اجتماع ت د یق ک دکان بهای، تش یجمع یها

. ی مك م  یهل نقلینشستن در وسا ی  حق ق ک دکان بهایر ا و حمل و نقل: ییجابجا د(

 هككا آن یبككه جككا کننككد و ت دشككان یبلنككد مكك یصككندل یزررتههككا ک دکككان را از روبككهای مثككال ب

ن یك کننكد و ا  ی، س ار ممعم لشان  یشته از رهفیار بیمدارس بس یها یسهوهمچنین نند. ینش یم

 .کند یش ک دکان را سلب میآسا یل غش

ط ی، شكها یتك یهكا و امكاکن تفه  ، پكارك هكا  نادر احكدا  منكازل، آپارتمك    بناها و فضااها:  ه(

 نظه رهفته ش د. ک دکان در

 ،ی كاطف  ،یدر رشكد جسكم   یبازکه  یهیتأثاز  نیاز والد یاریسب :یحات و سرگرمیتفرم( 

فهزنكدان   طن یو شك  یاز مادران از باز یاریسب .دارد، غافلندو ه ش ک دك و ن ج ان  یاجتما 

 یبكه اصكطتح فهزنكدان   ، نندیبنشك  ییهكا جكا  سكا    فهزندانشانکنند و دوس  دارند یت د رله م

ها اس ، امكا امكهوز  کمتكه بكه     تا  اغلب تان اد یتفه از یالینما یس ع داشته باشند.یو مط باادب

 .ش دیک دك پهداتته م ینمایس

 یهككا از تكك ان کمتككهیمككاریک دکككان در مقابلككه بككا ب :یو توانبخشاا یخاادمات درمااان و(

از  یالك یبكهای مثكال   باشكد.   هكا  آنار یك در اتت یشكته یت  بین بهته اسك  تسكه  یبهت ردارند، بنابها

قهار  یدریم رد رس ته سهیعرا که درد دارد  ید ک دکی، بایهاکز درماندر م»د  ن اشار  کهیوالد

ن ر نكه  یك ک دکكان اغلكب از ا  »رفك     یگكه یمكادر د  «.ماران رفتار نالنندیه بیدهند و با او مثل بق

 ن یش د و دک راسك  یل ک دکانه طهاحیبا استفاد  از وسا ها نان مالیتهسند، اما اره ا یها مطیمت

 «.تهسند ی، ک دکان سهرهم شد ، کمته مش د جذاب متناسب با سن ک دکان

 فهزندانشكان  یازهكا یها نسب  بكه ن از تان اد  یاریبس یآراه ان:ینگرش جامعه و اطراف (ی

ن بكا  یرذارنكد. والكد  یدتته و پسهشان تفاو  م فهزندانان ین آشالارا مین والدیکم اس ، همچن

د یك دتته با»ا ی «کنهه ید رهیو مهد نبا یشدگه مهد یت  د» فهزندانغلط ت د به  یهاح نگهشیتلق

 کنند.یدچار مشالل م یدر بزررسالرا  ها آن  یشخص« ه باشهیساک  و سهبه ز
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 سالمندان( 2

ژ  یك تكان اد  بكه و   ین ب د که ا ضكا یسالمندان ا یهرت تهین مهم کان:یخانواده و نزد الف(

دهند. اغلب سكالمندان معتقكد   ی  نمیاهم ها آن یازهایهند و به نیرینم یرا جد ها آنتهها ج ان

 یبهتكه  یكه تكان اد  و دوسكتان داشكته باشكند، روح     یاز سك   یق  یتیحما هکه شبال یزمان»ب دند 

 «.هم بهت ردار ت اهند ب د یشتهیب جسمیداشته و از ستم  

 یو چگ نگ یهیدوران پ یهایماریکنار آمدن با مشالت  و ب یسالمندان بها آموزش: ب(

افكهاد سكالمند    هكا  آنکه در  ییهاتان اد  از به آم زش دارند.ین ها آنا کنار آمدن با یو  یهیشگیپ

ن یك ا  ژیك و یازهایو ن یدوران سالمند یهامهاقب  هنیازمند آم زش در زمیز نیکنند، نیم یزندر

 دوران هستند.

زان یك   میك ل  كدم کفا یك اغلب سكالمندان ناچارنكد بكه دل    و اشتغال: یمشارکت اجتماع ج(

 یکسكان  ی  بكها ین وضكع یك   باشند و ای، همچنان در بازار کار مشغ ل به فعالیق بازنشستگحق 

 س .ستند، دش ارته ایبهت ردار ن یگبازنشست یکه از مستمه

 یهاستگا یها، اات ب س ی  حق ق سالمندان، شل غی دم ر ا و حمل و نقل: ییجابجا (د

ش از حكد در متكهو از مسكائل مهكم     یو ازدحام ب هاستگا یا هو آسانس ر در هم بهقی پلهمتهو، نب د 

 سالمندان اس .

پله  یو تجار یادار یها ساتتماند، ی، مهاکز تهها ساتتمانامهوز  اغلب  بناها و فضاها: ه(

درد پكا،   از قبیل ییهایل ناراحتیسالمندان به دل بنابهاین ؛آسانس ر ندارند ها آناز  یاریدارند و بس

از  یبهتك  یبكها  یهانك ین اسكتفاد  از ت الك  ا  یبكاال بهونكد. همچنك    هكا  آناز  ت اننكد یا کمه نمیزان  

 ا درد کمه و زان  دارند، دش ار اس .ی یسالمندان که مشالت  حهکت

 ن اسك ؛ امكا متأسكفانه    یزیاغلب سالمندان تل  ین سهرهمیشتهیب :یحات و سرگرمیتفر م(

بهتكه اسك    »از سالمندان رف    یالیهد. دیرا پ شش نم ها آن یازهایز نین ی نیزیتل  یهابهنامه

 «.هدیسالمندان را به  هد  بگ یح و سهرهمی  تفهیجاد ش د که مسؤولیا ییهاتشالل
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مناسكب و درتك ر سكن     یكه از سكالمندان تغذ یك ن نیتكه مهم :یو توانبخش یخدمات درمان و(

 هنك یدر زم یانك ل بكا مشكالت  فهاو  یك ن دلیمه ندارند، به همك یب هسابق اناز سالمند یبهت»س . ها آن

سك   ها آناز یك کكه مك رد ن   یاز تكدمات  یارین بسیتدما  بهداش  و درمان روبهو هستند، همچن

، سكمعک و  ی تهاپیك زیهد ماننكد ف یر یتعلق م ها آنبه  یز کمیا فهانشیستند یها نمهیتت  پ شش ب

 «.نیتامیو یهاان اع قهص

 ییافهاد به سالمندان به جا یبهت یها و نگهش منفیبدرفتار ان:ینگرش جامعه و اطراف (ی

دارد. یالكی از   به دنبالن افهاد یمهگ را در ا یآرزو راهی اوقا و  یروان یامدهایرسد که پ یم

 یاشكه یطك ر کل رذارند و بكه یسالمندان نم هنیمعا یبها یادیپزشالان زمان ز»  بیان کهدسالمندان 

ن یك ا یركاه »بیكان کكهد    یگكهی  فكهد د  «.کنندیز میمسالن و آرامبخش تج  یداروها ها آن یبها

 «.پندارندیت د م یرا مزاحم زندر ها آنا ید  رهفته و یافهاد را ناد

 یحرکت - یحس یهایناتوان باافراد ( 3

بكا   ه فكهد یك   اراد  و روحیدر تق  یت اند نقش مؤثه یتان اد  م کان:یخانواده و نزد (الف

نكه رفك     ین زمیك در ا حهکتی -ت انی حسیبا نا دافهااز  یالیداشته باشد.  حهکتی -نات انی حسی

از  تك د تفكاو  قائكل نشك د و دور      كادی و  حهکتكی  -با نكات انی حسكی  ن فهزند یاره تان اد  ب»

 دوار بك د یت ان ام یم ،استقتل فهزند ت د داشته باشد پهورش در یسع یههر نه تهحم و دلس ز

کكه   یدر صك رت »ان کكهد   یب یگهین فهد دیهمچن «.ش د راهه یق  اریبس یشخص یکه در زندر

 ینباشد، با   آزار روانك  ویط یت أم با درك شها حهکتی -با نات انی حسیرفتار تان اد  با فهد 

 «.ت اهد شد ها آن

م قع کنالك ر  »نه آم زش رف   یزم حهکتی در -افهاد با نات انی حسیاز  یالی آموزش: ب(

شك د، امكا پك  از     یت  درنظه رهفتكه مك  یگه تسهیا دی یمنش ها آن یافهاد بها نات انیبسته به ن ع 

 بهای مثكال س ، ین یتبه حهکتی -افهاد با نات انی حسی  حق ق یگه از ر ایورود به دانشگا  د

 هبه رفتك «. استفاد  وج د ندارد یها در طبقا  باال هستند و آسانس ر مناسب بها از کتس یاریبس



 97 پژوهشی ... یبند تیاولو نیازهای ویژه، شناسایی و یساز مفهومتعریف و 

 

 یهكا  سك  و کتكاب  یها م جك د ن کتابخانهو  یل در مهاکز آم زشیکتب مهجع با تط به»ان ینایناب

 «.ان وج د نداردینایناب  استفاد یبها یص ت

افكهاد بكا نكات انی    اسكتخدام   یکكه بكها   یدیك وجك د تأک  با و اشتغال: یمشارکت اجتماع ج(

 -افكهاد بكا نكات انی حسكی    از  یالك ی هفقط شن ند  هستند. به رفت مسئ الن، ش د یمحهکتی  -حسی

و  جسكمی استخدام شهط ستم  کامل  یهایدر تمام آره بییر تقهبه ط در کش ر ما » حهکتی

افكهاد بكا نكات انی    اسكتخدام   درصكد  3قكهار اسك  از قكان ن     یتا ک. ش د یمرذارد   نات انیفقدان 

هكا  تك دپهداز بانكک   نیهمچنك »؟ «شك د د ایك  یافتنیك ن  دسك   یایؤک ریبه  ن ان  حهکتی -حسی

هممالن یك غبكی  یبه ط ر تقهان یناشن ا ید، استفاد  از تلفن بهاان را ندارنینایناب ی  استفاد  بهایقابل

 «.اس 

ک یك  یدر تهكهان حتك  » جسكمی  با نات انیاز افهاد  یالی هبه رفت و حمل و نقل: ییجابجا د(

 یفهد با نات انی جسكم ک ی یحت ییجا جابه  ی، ات ب س و متهو(، قابلی)تاکس یه  م میله نقلیوس

 -افهاد با نات انی حسیژ  یگا  ویها جا تههان وارن یدر متهو .«را ندارد دار صندلی چهخس ار به 

 60 یسكتگاه ید در ایبا دار صندلی چهخبا  یفهد با نات انی جسمن که چط ر یاما ا ;دارند حهکتی

  ط کكه مشكخص کننكد   یبلك  یفلكش رو »ن یهمچنك  ن بهود، معما شد  اسك . ییپله را باال و پا 70ا ی

 «.اس  یدارینب د  و د یت ان اس ، لمسکار ط به دستگا  یح ورود بلیجه  صت

 یدر زنكدر حهکتی  -افهاد با نات انی حسیمشارک   یاز م انع اساس یالی بناها و فضاها: ه(

  بیكان کكهد   هكا  آناز  یالك یمثكال   ی. بهااس  یشهه یها ساتتمان درپله  از قبیل یم انع یاجتما 

ا كم از   هكا  سكاتتمان  اغلكب  ،شكد  وارد آنکه بدون پله بت ان در شههها وج د دارد  یکمته بانال»

فاقكد آسانسك ر و    در سكطح شكهه   یمسكال ن  یهكا  نان آپارتمك یو همچنك  یو  مك م  یدولتك  مهاکز

از  یالككی ه. بككه رفتكك «هسككتند حهکتككی -افككهاد بككا نككات انی حسككی   ژ  یككو ی  بهداشككتیسككهو

ل کكه اصك    ییهكا  سكاتتمان بكه   یمسكالن و نظكام مهندسك    سازماناز نظه قان ن »کنندران،  شهک 

اما بكاز   ;دنان کار دهیپاد ینبا، النند  نیرا ر ا حهکتی -افهاد با نات انی حسی یبها یساز مناسب

 «.میهست ییوسازها ن سات یهم شاهد چن



 1394، پائیز 19 شمارهافراد استثنایی، سال پنجم،  اسیشنروان فصلنامه                                            98

 

متأسكفانه اغلكب   »رفك   حهکتكی   -افهاد با نات انی حسكی از  یالی :یحات و سرگرمیتفر و(

شان هم با مشكالل روبكهو هسكتند،     هیولا یازهاین نیکش ر ما در تأمحهکتی  -افهاد با نات انی حسی

متأسكفانه در  »ان معتقكد ب دنكد   ی؟ ناشكن ا «باشكند  یح و سكهرهم ینالكه بكه فالكه تفكه    یچه بهسكد بكه ا  

به اسكاس  «. هاالیسه یان باالس  و به تص ص بهایناشن ا یسه   تهجمه و انتقال بها تل یزی ن

معتقد ب دند  اس  و یقیر ش دادن م س  و ی، استفاد  از رادها آنح ین تفهیشتهیب»ان یناینابرفته 

 «.ساتته ش د ها آن  استفاد یبها یشتهیب یها  بهنامهیبهته اس  در راد

کهدنكد   بیكان  حهکتكی  -افكهاد بكا نكات انی حسكی    اغلكب   :یو توانبخش یخدمات درمان ظ(

ركزاف تكدما     یهكا  نكه یل پهدات  هزیبه دل حهکتی -افهاد با نات انی حسی ی  اقتصادیوضع»

مالمكل   همك یاز ب هكا  آن بیشكته مكه هسكتند، امكا    ین اسك ، تتك  پ شكش ب   ییپكا  یو ت انبخش یندرما

 هكا  آنبكه   یستیکه بهز یانهیهززان کمکیاز م حهکتی -افهاد با نات انی حسی«. بهت ردار نب دند

 دانستند. ینم یب د  و تدما  مهب طه را کاف یکند، ناراض یپهدات  م

افكهاد بكا    ید نسب  به ت انمندسكاز یج در جامعه بایرا نگهش ان:ینگرش جامعه و اطراف (ی

تكه از  اقبكال ان تك ش یك نایناب»ناشن ا معتقد ب د کكه   ی. دانشج ش داصتح  حهکتی -نات انی حسی

گكهان را در مجكامع   یز دیك آمتكهحم  یهكا نگكا   به ط ر مداومستند یان هستند، چ ن مجب ر نیناشن ا

 حهکتكی  -افهاد با نات انی حسی»حهکتی  -ت انی حسیبا ناک زن ی ه. به رفت«تتمل کنند ی م م

 همكه  یینمایو سك  ی نیك زیتل  یههایو تصك   یغاتیلتب یها یعه متهومان مضا فند. آرهدر جام زن

هكا   آلد یك ن ایبا ا حهکتی -با نات انی حسیرذارند و زنان  یش میآل را به نماد یک زن ایچهه  

 «.انطباق ندارند

 یذهن توانی کمو  یکپزش رواند یماران شدیب( 4

 تك د از امك ر روزمكه    از  یاریماران ممالكن اسك  در بسك   ین بیا کان:یخانواده و نزد( الف

د صكبه  یان بایاطهاف بنابهاینتان اد  باشند و  یمتتا  ا ضا غیه و  ییه، جابجایجمله نظاف ، تغذ
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شك د فكهد    ی  مك با  یها راهتان اد  یتیحما شین رفتار بیهمچن داشته باشند. یاریبس هو ح صل

 اس . بخش لذ ش ی  بهاین حمایازیها  رها نالند یماریت د را از چنگال ب را  هیچمار یب

و  ینك ی  بسكیار د یك با یذهنك  تك انی  کكم و  یپزشكال  رواند یمكاران شكد  یآم زش ب آموزش: (ب

 ی   بكها ین شك ینات انند و بهتكه  یمسائل انتزا  یهین افهاد از فهاریهد. اغلب ایملم س ص ر  بگ

مختلكف   یهكا ازمند آم زش در ح ز ین افهاد نیاس . ا یو الگ ده یروش رفتار ها آنزش آم 

ع کنند. در مكدارس  یگهان را ضایع ش د و نه حق ق دیهستند تا نه حق ق ت دشان ضا یشههوند

هد و اغلكب  یك ریق ص ر  نمیبه ط ر دق بهه ه شآم زان از لتا  سن و ک دانشیتفال ییاستثنا

 ماند.یناشناتته م ها آن یفهد یها و ها و تفاییت انا

ت اند ح  مهم ب دن و  ین افهاد می  به ایمسؤول یا طا و اشتغال: یمشارکت اجتماع ج(

 یکكه مشكارک  اجتمكا     یلك ین دالیتكه  از مهكم  یالك یش دهكد.  یافزا ها آنرا در  پذیهی مسئ لی 

ل یك ن افكهاد بكه دل  یك  . ااسك  «یمكار روانك  یانگ ب»سازد، تهس از یرا مختل م یپزشال روانماران یب

شك ند.   ینادرس  مهدم نسب  به مشالت  بهداشك  روان کمتكه در جامعكه ركاهه مك      یهانگهش

 «.ش دی، مانع از استخدام و ورود افهاد به بازار کار میروان یماریههر نه ب هداشتن سابق»

 و بكه تصك ص   یپزشال روانماران یدر واقع، اغلب مشالت  ب: و نقل  و حمل ییجابجا د(

نادرسك  افكهاد جامعكه     یهكا شته به نگهشی، بیونقل  م م ستم حملیدر س یذهن ت انی کمبا افهاد 

 .رهدد یبهم ها آننسب  به 

 یذهنك  تك انی  با کكم ک فهد یا یو  یپزشال روانمار یک بیکه  ییهادر تانه بناها و فضاها: ه(

گكهان بكه تطكه    یا دیك ن افكهاد  یك د  ش د تا ستم  ایشیالزم اند یتیه امنید تدابیکند، با یم یزندر

ل یهكا، دور نگهداشكتن وسكا   ها و دور ح ضكچه پلهرا  یها، نهد  بهاحصار پنجه  بهای مثالفتد؛ ین

 غیه .ن افهاد و یاز دستهس ا ییایمیبهّند ، داروها و م اد ش

شكته  یب یه ک دکان و حتیز همانند ساین یذهن ت انی کمبا ک دکان  :یحات و سرگرمیتفر( و

امالكان   یو یبها ک دکشاناز ید به تناسب سن و نین بایاز دارند. والدین یح و بازیبه تفه ها آناز 

شكان  یمار روانیا  ض  بیو  یذهن ت انی با کمک دك  ،هاتان اد  یوقت فهاهم کنند. یح و بازیتفه
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د کكه  ش ن ی  میگهان اذید یهات سط نگا  قدر آنبهند، یم ها ناا ب ستیح به پارك یتفه یرا بها

 .ندرهدع به تانه بازیا سهیتل   تهدد کنند و  یها طیدر مت فقطا یناچارند 

را تتك    یذهنك  تك انی  کكم بكا  افكهاد   یسكت یبهز سكازمان  :یو توانبخشا  یخدمات درمان (ظ

 یكه اول نیازهكای بكهآوردن   یبكها  کنكد  یکه پهدات  م ییا ماهانه یمستمه دهد، اما یپ شش قهار م

کننكد و   یافك  نمك  یدر یص مناسكب ید تشخیشد یپزشال روانماران یب باغل س .ین یز کافین ها آن

هند. یر یح قهار میند درمان صتیش د و کمته در فها یز میتج  ها آن یآرامبخش بها یتنها دارو

 س .ین یامهیتت  پ شش تدما  ب یدرمان و روان یشناس ن تدما  روانیهمچن

مكانع از   اغلكب زند،  یجامعه به افهاد مکه  یمار روانیانگ ب» ان:ینگرش جامعه و اطراف (ی

از  یبكه قكدر   هكا  آن« شك د  یمپزشک  ا روانیشناس  به روان ها آن یهاا تان اد ین افهاد یا همهاجع

از تان اد   ی ض  یدر انالار رفتارها یسع به ط ر مداوموحش  دارند که  یمار روانیبهچسب ب

بكا  از افكهاد   بكه طك ر معمك ل   اد جامعكه  ن افكه یشد  اسك . همچنك   یروان یماریکنند که دچار ب یم

 هند.یپذ یرا در جمع ت د نم ها آنکنند و  یم یدور یذهن ت انی کم

 ییابت، نارساا یدز، دیاس، اسرطان، ام) پزشکی ویژه یازهاین یافراد دارا( 5

 (یو تاالسم یویکل

نسكب  بكه    یان اطت كا  کكاف  یك اسك  تكان اد  و اطهاف   یضهور کان:یخانواده و نزدالف( 

آركا  باشكند تكا     یمكار یشكهف  ب یهكا در پ  هكا و تكنش   کسب کهد  و نسب  به نقش استهس یماریب

مكار متبك    یشته به فهد بیکنند ب یم یسع ها آن یراه مار ت د کمک کنند.ین را  به بیبت انند از ا

 .دیآ یبه ص ر  تهحم درم به ط ر معم لشته ین متب  و ت جه بیدهند. ا یکنند و او را دلدار

مهاقب  از ت د و  یها ژ  در تص ص مهار یو یهاازمند آم زشین افهاد نیا موزش:آ (ب

مكاران  ین بین ایهمچن باشند. یگهان میبه د یماریاز انتقال ب یهیشگیپ یها نه روشیآم زش در زم

ن یك بهتك رد بكا ا    ها و نتك  یمارین بیانتقال ا یها مهدم نسب  به روش یاز فقدان اطت ا  کاف»
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تان اد ،  یب دند و معتقد ب دند ا ضا یار ناراضی  بسیدز و هباتیا باماران یتص ص ب ماران بهیب

 «.کنند یم یدور ها آناز  ین کادر بهداشتیمهاقب یان و حتیالان و آشناینزد

را  «ه مهگیسا»ماران هم ار  ین بیکه اغلب ا ییاز آنجا و اشتغال: یمشارکت اجتماع ج(

به مشارک  در  یل کمتهیکم اس ، تما ها آندر  ید به زندریسه ت د احساس کهد  و ام یباال

مثكال   یروبهو هستند. بها یاد یز با مشالت   دیاشتغال ن  ن افهاد در ح زیام ر اجتماع دارند. ا

هش یاز پذ»استخدام آمد  اس  که  یهاینه رف   در اغلب آرهین زمیماران در این بیاز ا یالی

 «.میاند، معذورمعاف شد  یفه  م میاز تدم  ور یل مشالت  پزشالیکه به دل یکسان

 بك س و متكهو، نبك د آسانسك ر و ركاهی      ات ین افهاد با شل غیا و حمل و نقل: ییجابجا (د

ات بك س   یهكا ستگا یدر ا یط الن یها ستادنیا یبها یمتهو، نات ان یهاستگا یدر ا یبهق پلهاوقا  

 ک  روبهو هستند.درحال حه یستادن در ات ب س و متهوین ایو همچن

. دركهد  یمك به یمهاکكز تكدما  درمكان    یها ساتتمانن مشالل به یته مد  بناها و فضاها: ه(

نامناسكب، نبك د آسانسك ر و نداشكتن نكهد        یهكا مار، تخ ینشستن ب یبها یا صندلیکمب د فضا »

 .«رفتن باالکمک رهفتن از آن هنگام  یبها

به  یماریتتمل رنج ب یکه بها یادیاستهس زل یماران به دلین بیا :یحات و سرگرمیتفر و(

از  یالك یت انكد   یورزش م»هستند.  یح و سهرهمیازمند تفهین نیهیش از سایش د، ب یوارد م ها آن

ابك  و سكهطان   یهكا ماننكد د   یمارین بیاز ا یاریا کنتهل بسیکمک به درمان  یمؤثه بها یها روش

 «.باشد

ز یالیك ازمند بكه د ین ی یکل ییا نارسایو  یلیماران هم فیب :یو توانبخش یخدمات درمان ظ(

 یا حتك یوارد شد  و  ها آنبه  یهیناپذن تدما ، صدما  جبهانیدر ص ر  در دستهس نب دن ا

مكاران از  ین بیاز ایم رد ن یا مال جهاحو  رزاف داروها یها نهیهز .ش د یممنجه ها  آنبه مهگ 

به  افزونماران ین بیگه با   شد  که اید یاز س  ی  مالیحما یها ک س  و  دم وج د بهنامهی

 یالك یکكه   ییهانظه تان اد  به اساسز روبهو باشند. ین یاریبس ی، با مشالت  اقتصادیماریرنج ب
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ن یك ا ید صكهف مسكائل درمكان   یك دو سك م درآمكد تكان اد  با   اس اس ، ام دارای ها آن یاز ا ضا

 .ش د یماریب

هكا   یمكار یب از یمنطقك  ح ویبهداش  صتامهوز   م م مهدم  ان:ینگرش جامعه و اطراف (ی

شناسكند،   یرا نمك  هكا  آنانتقال  یها ، چ ن اغلب افهاد جامعه را ندارند غیه   و یاس، هباتمانند ام

 هنگهش افهاد جامعك  کنند. یمتدود م ها آنرا با  ارتباطشانا یماران را طهد کهد  و یاز تهس ابتت ب

 بیكان کهدنكد  مكاران  ین بیك ا»اس ،  یدز منفی  و اید هباتها مانن یماریاز ب یان بهتینسب  به مبتت

متخصصككان ماننككد  یشككان را از بهتككیمككاریب ،ل بهتكك رد نامناسككب کارکنككان درمككانیككکككه بككه دل

 «.کنند یم یپزشالان مخف دندان

 مواد کنندگان مصرف( 6

آورنكد، تكان اد  را   یمك  یکه به مصكهف مك اد رو   یاغلب افهاد کان:یخانواده و نزد الف(

گكه  ید یکننكد. از سك    یرا درك نمك  نیازهایشاننند که یب یار متدودکنند  و سهزنش کنند  میبس

 یجكاد تههكا  یا ایك گه منجكه بكه غفلك     یالكد یش از حد تان اد  نسكب  بكه   یب یانگارسهل یراه

 یازهكا یاز ن یاریبسك  بكه طك ر معمك ل   هكا،  ن تكان اد  یك ش د. در ایمنجه به مصهف م اد م ی اطف

 ش د. یفته مد  رهیک دکان ناد

در  هكا  آن یآم زشك  یکمب دهكا  نخسك  د یك درمان س ءمصكهف مك اد با   یبها آموزش: ب(

ن یاغلب ا» بهای مثالشد  اس  را بهطهف سات .  ها آنکه منجه به مصهف م اد در  ییهانهیزم

گكهان،  ی، تعامكل مثبك  و سكازند  بكا د    یورز مانند نه رفتن، جهئ یاجتما  یها افهاد در مهار 

د یك دارنكد کكه با   ی  امل تطه مصهف م اد نقائصك  ییو شناسا یمثب  و منف یها ناجیه  یهیمد

 «.هندیتت  آم زش قهار بگ

-ه افكهاد مصكهف  یا سایبا دوستان  ارتباطشاناغلب  ها آن و اشتغال: یمشارکت اجتماع ج(

اشكتن  ، ندهكا  سازمانها و که شهط استخدام در شهک  ییاز آنجا م اد اس   کنندعیا ت زیکنند  

 یركاه » اسكتخدام شك ند.   یت اننكد در مشكاغل ثابك  و بكا درآمكد مالفك      یاد اس ، معتادان نمیا ت
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-یمقاصد ت دشان مانند حمل و فهوش مك اد اسكتفاد  مك    ین افهاد بهایم اد، از ا کنندران ت زیع

 «.کنند

با ارتالكاب   یالیکامتً نزد هرابط یهقان نیمصهف م اد غ :یاجتماع -یاقتصادمشکالت  د(

اد فهزنكدان دارد.  یك و ا ت یاز منزل، بزهالار ها نا، طتق، فهار ن ج یتان ادر یهاهم، تش ن ج

تكان اد  ماننكد    یه ا ضكا یسكا  یه منزل و ل ازم شخصك یمنجه به فهوش ل ازم و اثاثت اند  میاد یا ت

 .ش دقتل  یو حت ییربا ، آدمیهمسه، فهوش فهزندشان، دزد یطتها

اسك  کكه    یح معتادان جمع شدن در کنار دوستانین تفهیته  مد  :یحات و سرگرمیتفر (ه

ح و یروند که تفكه  یبه سم  مصهف م اد م یمعتقد ب دند که زمان یبهت»کنند.  یم اد مصهف م

 «.بهند یفهار از مشالت  به م اد پنا  م یندارند و بها یمناسب یسهرهم

 یهكا  نادرمك  یبكها  یداسكتاندار  بهنامكه ، یمهاکكز درمكان   :یو توانبخش یخدمات درمان (و

کكدام روش   ندارنكد و هكه   غیكه  و  یتكان ادر  یهكا ا مشكاور  یك  یدرمان اد مانند روانیا ت یلیتالم

اد یك اد رهان اس  و اغلب تدما  درمكان ا ت ینه درمان ا تین هزیهمچن کنند. یرا دنبال م یا ویژ 

 را ندارند. ها آند  از استفا ییهمه معتادان ت انا بنابهاینستند و یمه نیب یها سازمانتت  پ شش 

مجكهم  »ن نگكهش نادرسك  جامعكه بكه فكهد معتكاد       یتكه  مهكم  ان:ینگرش جامعه و اطراف ظ(

مهتالكب شكد  و مسكتتق     ینابخشك دن  یفهد معتكاد رنكاه  »درا  اغلب مهدم یاوس . از د «دانستن

احسكاس،  یا تماد، رناهالار، ب هقابلیاراد ، غ یب یدرا  جامعه به فهد معتاد، فهدیمجازا  اس . د

هم بزند، اغلكب   یته  م ادش دس  به دزد یممالن اس  بها یتشن و ت دت ا  اس  که حت

 «.ندارد یگه را  بهرشتیکه معتاد شد، د یکنند کس یمهدم تص ر م

 انیزندان( 7

ف یمثب  را تضع یاجتما  یها  ید اتصال به حمات ان یمزندان  کان:یخانواده و نزد الف(

ان بكا  یزنكدان  یهكا  شك د. تكان اد    یمك  هكا  آن یو نكاب د  یبا   سست یم ارد حت یکهد  و در بهت
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که سهپهس  تان اد  در زندان  یآور زمان ک نانیمثل فقدان »روبهو هستند،  یشتهیب یها چالش

 «.بهد یسه مه که زن تان اد  در زندان ب ییهاا فقدان مادر در تان اد یاس  و 

ان معتقكد  یمهكار  شكغل  تقكه دارنكد. زنكدان      ایشته به کسب حهفه یان بیزندان آموزش: (ب

 یمعتقد ب دند بها ها آنهد. ید آم زش و  مل همزمان ص ر  بگیها باآم زش حهفه یب دند بها

دز، یك ا یهكا  یمكار یب  د دربكار یان بایاف  کنند. زندانیالزحمه درد حقیدهند با یکه انجام م یکار

 نند.یبب یالزم آم زش کاف یبهداشت یها و مهاقب  ها آنسل، روش انتقال  یماریو ب  یهبات

شك د،   یاشتغال مانع از ارتالاب جهم و به زندان رفكتن مك   و اشتغال: یمشارکت اجتماع ج(

شان داشته باشند، احتمال ارتالاب مجدد تخلكف و   یپ  از آزاد یان شغل مناسبیکه زندان یزمان

از  یاریاشتغال بكه بسك   هرند پهوانکه سابقه زندان دا یکسان یش د. بها یبازرش  به زندان کمته م

 .ش د یصادر نم یتص ص یکارها

ن یتكه  ان ازجملكه مهكم  یزنكدان  یهكا تكان اد   یمسالن بها :یاجتماع -یاقتصادمشکالت  (د

ز همچنكان بكا مشكالل    یك ن هكا  آن یان، پ  از آزادیاسالان زندان هد. مسألیآیمشالت  به حساب م

تكان اد    یا ضكا  هاد اسك  کكه همك   یز یبه حدان یزندان یمشالت  اقتصاد یراه»اس .  روبهو

ابكان  یدر سكطح ت  یره یا تالدی یکسب درآمد اندك به فهوشندر یک دکان ناچارند بها یحت

 «.آورند یرو

ل یك ان بكه دل یزنكدان، زنكدان   مسكئ الن از  یالك ی هكای  به اساس رفته :یحات و سرگرمیتفر( ه

 یفهاهم کهدن بهتك »ان یبه ا تقاد زندان ها متهومند.حیاز تفه یاریکه دارند از بس یا ویژ ط یشها

چ ن روزنامه و مجلكه   یاتی ن و نشهیزیار رذاردن تل یمانند در اتت یو سهرهم یتیامالانا  تفه

 «.کندته  آسان ها آن یت اند تتمل حب  را بها یم

ان، یان زنكدان یك در م یروانك  و یجسكم  یهكا  یمكار ی ع بیش :یو توانبخش یخدمات درمان و(

، یروانك  های اد، اتتتلی، ا تیمسه یها یماریان از بیاغلب زندان»اس .  ی   م میشته از جمعیب

، یكی د تتك  درمكان دارو  یك بهند که بایرنج م ، اضطهاب و غیه ییاشتهای، بیت ابی، بیافسهدر
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پك  از   یزنكدر  یبكها  یش از آزادید پیان باین زندانیهمچن«. هندیو مشاور  قهار بگ یدرمان روان

  ند.زندان آماد  ش

ا قاتل تص ر یتطهناك، دزد  یان را افهادیزندان هجامعه هم ان:ینگرش جامعه و اطراف ظ(

  تك د فكهد   یا شخصك یشدن  یحب  دارند، بدون ت جه به  ل  زندان هکه سابق یند. افهادک یم

را  هكا  آن ین مسأله روابط اجتما یروبهو هستند و ا «یا تمادیب»اجتماع با انگ  یهم ار  از س 

 کند.یود ممتد

 ها(تیاقل) اند شدهه رانده یبه حاش یط اجتماعیکه تحت شرا یافراد( 8

از  اغلكب کكه   یل طكهد یك بكه دل  یو مكذهب  یق م یها یاغلب اقل کان:یخانواده و نزد الف(

الان تك د  یگه نزدینسب  به تان اد  و د یشتهیب یش د، وابستگیل میتتم ها آناجتماع به  یس 

در انكزوا بكه   بكی  یبه ط ر تقهش ند و یها به شد  در جامعه طهد م یاز اقل یکنند. رهوه یدا میپ

ممالكن   ی  هسكتند، حتك  یك شكان در اقل یجنس یتیکه به  ل  نارضا یکسان بهای مثال. بهند میسه 

 ز طهد ش ند.یتان اد  ن یاس  از س 

 ی  مكذهب یك اقل یهاآم زان رهو دانش یرا بها یتتیو پهورش، تسهآم زش  آموزش: (ب

دروس  یان ت دشان بك د  و متتك ا  یمتشالل از همتا ها آنمدارس  به ط ر معم لفهاهم کهد  و 

اد ت دشكان  یك   در ا یك ان اقلیدانشكج  و  آمك زان  دانكش  .باشدیم ها آن ینیز منطبق به اص ل دین

 وج د ندارد. بهایشاننه ین زمیدر ا یتتیدانشگا  هستند و تسهمدرسه و ب  از یه به غینارز

را  ییهكا  ی ، همك ار  متكدود  یك در ركهو  اقل  یزنكدر  و اشتغال: یارکت اجتماعمش (ج

صك ر    هكا  آنن تك د  ید در بك یك ل تان اد  بایازدوا  و تشال بهای مثالافهاد به همها  دارد.  یبها

-ینمك هان یك   در ایك ه زنان اقلیش ند. کلین افهاد کمته در مشاغل حساس بالار رهفته میهد. ایبگ

 ن ت دشان مجاز اس  در اجتماع راهه ش ند.یکه در د ییهات انند با پ شش

 یبكها  بكه طك ر معمك ل    ینك ید یها  یاقل ن موجود:یو قوان ینیا دی یقوم یهامراسم( د

ت دشكان آزاد هسكتند.    یهكا  بادتگكا    شان در متكدود یمذهب یهاو مهاسم ینید فهایضانجام 
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ا یك  ی لنك  یاجكها    ر باشد، اجكاز کش یو قان ن ین شه یتتف م از ها آنکه مهاسم  یدرص رت

 آن را ندارند. ی م م

 یه ا ضكا یت اننكد در کنكار سكا   یمك  یها بكه راحتك   یاز اقل یاریبس :یحات و سرگرمیتفر ه(

م ج د در بازار اغلب به زبكان   یها کتابندارند.  ین لتا  مشاللیح پهداتته و از ایجامعه به تفه

 هكا  آنکه  یحال هستند، در یز فارسیها ن یقلمخص ص ا یها کتاب یش ند، حتیمنتشه م یفارس

 .ها ب دند یبه زبان ت د اقل ییها چاپ و انتشار کتاب یه و ا تبار بهایت استار اتتصاص سهم

مختلف از رفتار افهاد اجتماع  یق م یها یافهاد متعلق به اقل» ان:ینگرش جامعه و اطراف و(

ن شكعار در جامعكه و   یك بكا ا  بكه طك ر مكداوم   الكه  نیا با وجك د کهدند که ی  داشته و  ن ان میشالا

بكه  «. »سك  ین نیچندر  مل گه بهادر هستند، اما یالدیهان با یاق ام ا هم که همیها روبهو هسترسانه

ما یسكازان صداوسك  از بهنامكه  ی، بهتك یمكذهب  یهكا  یك از افهاد متعلق به اقل یبهت های اساس رفته

 .«دارند ینید یها  یاقل یمذهب یه ادالنه به باورهایغ ینگاه

 قرار دارند: یاجتماع -ین اقتصادییکه در طبقات پا یافراد( 9

 یبكها  بسكیاری وقك    هكا  آن ،فكهاوان  یل مشالت  اقتصادیبه دلکان: یخانواده و نزد الف(

 به ط ر معمك ل گه هستند و یالدیرا در کنار  یکاند، زمان دهند میدرآمد اتتصاص کم یکارها

تك د   ینیقش والدت انند ن ین نمیوالد»ها، ن تان اد یدر اغلب ا دارند. یاریبس یمشالت   اطف

 یاریبسك   حكل نشكد   یازهكا ین مك رد غفلك  واقكع شكد  و     هكا  آنند و فهزندان اجها کن یرا به ت ب

 «.دارند

روبكهو هسكتند.    یاریبسك  یآم زشك  یهكا یبكا نكابهابه  درآمكد   ک دکان قشه کم آموزش: ب(

ه یك ن پایمنكاطق دورافتكاد ، چنكد    یدر بهت ین اس ؛ راهها نابساما ن متلهی  مدارس در ایوضع

 یهكا  ناک دکكان و ن جك   از  یاریبسك ل هسكتند و  یک کتس مشغ ل به تتصیبا هم در  یلیتتص

ل و ورود بكه  هصكه بكازار    یناچار به تكهك تتصك   یاقتصاد ل فقهیبه دلدرآمد،  متعلق به اقشار کم

 .ش ند یکار م
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کكه   ین افهاد اس  طك ر ین مشالل ایته مد  یارک یب» :و اشتغال یمشارکت اجتماع (ج

 «.انكد د کكه تك د  نك ان    یذهنك  هن دغدغك یته اشتغال را مهم یبها یو نات ان یکار یافهاد، ب بیشته

ماننككد ا مشككاغل کككاذب یككبككا حقكك ق کككم و  ین بككه کككاررهییت  پككایبككا ت جككه بككه تتصكك هككا آن

 .آورندیم یرو غیه ، قاچاق کاال و م اد مخدر و یفهوش دس 

 یازهكا ین نیتكه  از بهآورد  سكاتتن کكم   اغلبن رهو  یا :یاجتماع -یاقتصادمشکالت  (د

 از قبیكل  ین افكهاد دچكار مشكالتت   یك ت د شامل غذا و پ شاك و سكهپنا  نات اننكد. اغلكب ا    یاساس

، فكهار از  یابكان ی، طكتق، ک دکكان ت  یتان ادر یها ع تش ن یش. هستند یوزنه و کمیس ءتغذ

 اد اس .یار زین قشه بسیدر ا ه غیو  یتانه، ت دکش

ط سكخ  کكار کننكد و    یناچارند تمام زمان ت د را در شكها  ها آن :یحات و سرگرمیتفر ه(

شكد  بكار  بك د از     ید  میشنح یبا تفهکه در رابطه  یا جمله ح نه زمان دارند و نه پ ل.یتفه یبها

 «چند؟ یهیدل ت ش س»ا ی «بابا، دل  ت شه! یا»

از کننكد و   یمك  یمداوم زندر ین افهاد در استهسیاغلب ا :یتوانبخشو  یخدمات درمان و(

گكه افكهاد جامعكه قكهار دارنكد و مشكالت        ینسكب  بكه د   ی  بدتهیدر وضع یلتا  ستم  روان

. اغلب ش دید  میبه وض ح د ها آندر  ی، اضطهاب، وس اس و پهتاشگهیمانند افسهدر یروان

شكد    هكا  آناز مشكالت    یارین امكه  امكل بسك   یو همستند ین یامهیچ بین افهاد تت  پ شش هیا

 اس .

 یاقتصكاد  -یگكا  اجتمكا   یکكه از پا  یاغلكب مكهدم، افكهاد   » ان:ینگرش جامعه و اطراف ظ(

به چشم  ها آنممالن اس  به «. دانند یستد را مستعد ان اع انتهافا  و جهائم میبهت ردار ن یت ب

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

 زنان باردار:( 10

نكه از تك د و   یمهاقبك  به  یهكا اغلب بكا اسكتهس   یدوران باردار کان:یخانواده و نزد (الف

 و ی، افسكهدر یل جنسیمان، کاهش میا آوردن فهزند سالم، تهس از زایدنه ب یبها ین، نگهانیجن
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رد کكه  مان را بكه همكها  دا  یپ  از زا یز تطه افسهدریمان نیهمها  اس  و دوران پ  از زا غیه 

 باشد.یالان میگه نزدیهمسه و د یازمند درك شدن از س ین

 یهكا  ، مهاقب  از ک دك و مهاقب ینیوالد یها ، مهار یباردار یها مهاقب  آموزش: (ب

، یاهیك تغذ یازهكا ین دوران، نیك ع ای، مشالت  شكا یو روان یها  جسمییشامل تغ یدوران باردار

ن یمادران اس . همچن یآم زش یازهایاز ن یبهداشت یها د و مضه و مهاقب یمف یبدن یها  یفعال

 م رد اس .یب یهانیو منع سزار یعیمان طبیق زایتش 

ه اتفاقكا   ین دوران را هماننكد سكا  یك د ایك زنكان بكاردار با   و اشتغال: یمشارکت اجتماع (ج

ق ، زنكان حك  ین دولتك یق ان به اساسن یکنند. همچن یزیرآن بهنامه یهند و بهایببذ یزندر یعیطب

شك د   ین نمیشاغل هن قان ن شامل همیا یمان استفاد  کنند ولیزا یبها یدارند از شش ما  مهتص

مكه کكهد    ین، بیمع یقهارداد کار یرا در ازا ها آنان، یهد که کارفهمایریرا در بهم یو تنها کسان

 باشند.

بكاردار   زنكان  یبكها بكی  یبه طك ر تقه استفاد  از ات ب س و متهو  و حمل و نقل: ییجابجا (د

  یك گه ازدحكام جمع ید ینشستن وج د ندارد و از س  یجا به ط ر معم لهممالن اس  چ ن یغ

راحك    یلك یز تین ی م م یهایندازد. استفاد  از تاکسیرا به تطه ب ها آنن یممالن اس  جان جن

 ش ند. یشه سه نفه س ار می قب هم یس  چ ن در صندلین

ژ  غفلك   یك و یازهكا ین یرهو  بكه  نك ان افكهاد دارا   ن یاز ا به ط ر معم ل بناها و فضاها: (ه

ن افكهاد ت جكه   یك ا یازهكا یبكه ن  یش د و ممالن اس  در احدا  بناها و فضاها و امكاکن  مك م   یم

 یهكا  زنان باردار در ما  به ط ر معم لکه فاقد آسانس ر هستند  یمسال ن یها نادر آپارتم»نش د. 

 «.ش ند یآته در تانه متب س م

 یش د کكه زمكان بكها   یا آمدن ک دك، با   میدنه ب یانتظار بها :یگرمحات و سریتفر (و

بهونكد،   یرواد یك بكاردار پ  یهكا ش د، تكانم یه مین ت صیبنابها ؛دیایته به نظه بیمادر باردار ط الن

-اد یپ یمناسب بها یهاطین در دستهس ب دن متیبنابها ؛کند یل میمان را تسهیند زایچها که فها
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، باشكد  غیكه  ، دوچهتكه و  الل ی، م ت رسك لیك فكهاوان، ات مب  یها یو بلند یپستاز  یکه  ار یرو

 اس . بسیار مهم

که ممالكن   ییهاکینیها و کل، مطبیمهاکز درمان همه :یو توانبخش یخدمات درمان (ظ

آسانسك ر باشكند.    یا دارایك همالكف بك د  و    ها در طبقك یك د یك ن باردار داشته باشند، بایاس  مهاجع

ق ین تشك  یکنند، اغلب زنكان را بكه سكزار   یاف  میدر یشتهین پ ل بیسزار یامتخصصان چ ن به

را  یلك یتالم یهكا مكه یت د امالان اسكتفاد  از ب  یها نهیکاهش هز ین همه زنان بهایهمچنکنند. یم

 ندارد.

کكاهش   هكا  ناشكدن در اغلكب جك     دارل به بچهیامهوز  تما» ان:ینگرش جامعه و اطراف (ی

را نداشكته باشكند،    ک دکشكان  یازهكا یبهآورد  سكاتتن ن  ییکه ت انا یزمانتا  ها ناافته اس ، ج ی

اد یك ز ین بكه قكدر  یزوجك  یان در زندریدتال  اطهاف یسنت یهاندارند. در تان اد  یقصد باردار

 «.کند یم یه به بارداریرا نارز ها آن یاس  که راه

 بحث

بكه   ینشد  اسك ، ولك   رائها «ازین» یبها رهان پژوهشت سط  یه واحدیههچند که تاکن ن نظه

ت افكق   «دارنكد  یاتیك   حیك اهم یزنكدر  یکكه بكها   یا کمب د امالانكا  و تكدمات  یفقدان »ف یتعه

ركه ت جكه بكه     انیب «ژ یو یازهاین»( و  بار  1996، همالارانو  1الهاف یوج د دارد )ثهن یشتهیب

کكه بكه    ینكات شك د؛ امالا  یاس  که با امالانا  متعارف جامعه بهطهف نمك  یافهاد یاساس یازهاین

 اس . شد   یبند سازمانافهاد جامعه  بیشته یاساس یازهایاساس ن

واجكد   ویكژ   یهكا ن ركهو  ییژ  و تعیو یازهاین ییحاضه، با ت جه به هدف شناسا پژوهشدر 

ن ت افكق  یك نكه، ا ین زمیدر ا م ج د یهاو ن شته یقبل های پژوهشبا استناد به  نخس ف، ین تعهیا

، یحهکتك  -یحسك  یهكا  ینكات ان  بكا افكهاد   ،سكالمندان  ک دکكان،  شامل ها رهو ن ید که احاصل ش

                                                           
1. Thornicraft 
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 ،یپزشكككال ویكككژ  یازهكككاین یافكككهاد دارا ،یذهنككك تككك انی کكككمو  یپزشكككال رواند یمكككاران شكككدیب

 انكد  شكد  ه رانكد   یبكه حاشك   یط اجتمكا  یکه تتك  شكها   یافهاد ،انیزندان ،م اد کنندران مصهف

 باشند.یزنان باردار مو  قهار دارند یاجتما  -یاقتصادن ییکه در طبقا  پا یافهاد ها(، یاقل)

 یهكا  ینكات ان  بكا افكهاد سكالمند، افكهاد     یدارا یهكا  نشان داد که تكان اد   پژوهشن ین ایهمچن

 ویككژ  یازهككاین ی، افكهاد دارا یذهنكك تكك انی کكم و  یپزشككال رواند یمكاران شككد ی، بیحهکتكك -یحسك 

 یدارا یهكا ركهو    ز در زمكه یك نان و زنكان بكاردار تك د    یمك اد، زنكدان   کنندران مصهف، یپزشال

ازمند تكان اد  در کنكار   ین« ژ یو یازهاین» ین اغلب افهاد دارایبنابها ؛ش ند یمشالت  متس ب م

 ها آن  ش ند. یدرك و حما یبه ت ب ها آن یه کنند و از س یتال ها آنت د هستند که بت انند به 

داشكته   یاریبسك  هد صكبه و ح صكل  یك ان بایك اطهاف بنكابهاین باشكند و   یتان اد  ت د م یمتتا  ا ضا

-ركهو    ، ت د در زمكه ینات ان یافهاد دارا یها اند که تان اد  ز نشان داد ین ییها پژوهشباشند. 

را  یاز فشار روانك  ییها سط ح باالن تان اد یش ند. افهاد ا یژ  متس ب میو یازهاین یدارا یها

 یختگیو از هككم رسكك یفسككهدرهسككتند، نشككانگان ا یمنككزو یکننككد، از نظككه اجتمككا یتتمككل مكك

 یت د و سكتم  جسكم   یبها ین فهص  کمتهیش د و همچن ید  میشته دیب ها آندر  یتان ادر

ن، کمكک بكه   یبنكابها  ؛(1386و همالاران،  یهزمانین دارند )مییا  سطح پایت د قائل ب د  و تلق

و  ی، پژوهشك یف مهكم مهاکكز آم زشك   یط از وركا یبكا شكها   یجهك  سكازرار   هكا در ن تكان اد  یا

 ینكات ان  یک کك دك دارا یك وج د  بهای مثالد. یآیبه حساب م یاجتما  یو نهادها یت انبخش

اسك  کكه داشكتن     یعك یکنكد و طب  یتان اد  را فهاهم م یه رفتار ا ضایینه تغی، زمیا حهکتی یحس

ت انكد با ك  بكهوز احساسكا  و      یشكد  و مك   یمهم تلق یک ضهبه روانیدر حالم  ین ک دکیچن

را طلكب نمك د  و    یدیك جد یهكا  از و نگكهش یك ا نیك و  ش دازها ید نیار ن و تشدر ن یها واکنش

اس  که جه   یقهار دهد. مقتض هیتأث  ن را تت یوالد -و تعامل روابط ک دك یبهداش  روان

م رد  یاد شد ن یوالد یازهاین ها آن یو کاهش فشار روان با نات انین ک دکان یمسا د  به والد
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در جهك    هكا  آن یاجتمكا   یروانك  یازهكا یتا پ  از مشخص نم دن ن هدیقهار ر پژوهشت جه و 

 مذک ر اقدام کهد. یازهایها و رفع ن یینارسا کاهش

ژ  بكا  یك و یازهاین یدارا یها که در اغلب رهو  یت جه  قابل ه، نالتپژوهش یهاافتهیبهاساس 

جامعكه در     آمك زش یك ن افكهاد و اهم یك م، لزوم اصتح نگهش مهدم نسب  بكه ا یاآن روبهو شد 

ن پكژوهش  یك آمكد  از ا  بكه دسك   ج ین، نتكا یبنكابها  ؛باشكد  یهكا مك  ن ركهو  ینه نت   بهت رد با ایزم

ژ  را مطكهح سكاتته، نقكش و    یو یازهاین یازها و مشالت  افهاد دارایضهور  نگا  متفاو  به ن

 یراافكهاد دا  یهكا   یسه با متك ر قكهار دادن متكدود   یجامعه را در مقا ی  رفع م انع از س یاهم

-یزان قهار مك یرو بهنامه رذاران سیاس ار یرا در اتت یسازد، بلاله فهصتینشان م ژ  تاطهیاز وین

ن افكهاد در جامعكه ركام    یك ل مشكارک  ا ین م انكع و تسكه  یك رفكع ا  یبكها  ی مل یدهد که با اقدامات

 یهكا  ه بهنامكه یك از جملكه ته  یتك ان بكه مك ارد   ینكه آمك زش جامعكه مك    یدر زم بكهای مثكال  بهدارند. 

 یمختلكف افكهاد دارا   یهكا  ركهو   یهكا یدر مك رد ت انمنكد   یا هنارس یتیو تفه ی، هنهیآم زش

و  یسكاز فههنكگ  ن افهاد اشكار  کكهد.  یا یها ه نگهش جامعه و تان اد ییژ  با هدف تغیو یازهاین

 یتیژ ، مسكؤول یك و یازهكا ین یدارا یهام ج د در جامعه نسب  به اغلب رهو  یهااصتح نگهش

 یرسكانه ملك   ،در رام نخس  کند. در واقعیم ینیسنگرسانه  یاهالاز همه به دوش ش یاس  که ب

، ندکكه هسكت    ر نكه را آن ژ یك و یازهكا ین یافكهاد دارا  دیبا ی م م هن رسانیتهبه  ن ان پهمخاطب

 .شناتته و به جامعه بشناساند

 یالك ی، نگكار  روزنامه و سند ی، شا ه، ن یا  فارسیادب التتصیل فارغطاها  ینید متسن حسیس

افهاد با نكات انی  ت د از نگهش حاکم به جامعه نسب  به  یهاس  که رت یجسم افهاد با نات انیاز 

افكهاد بكا   »ان کكهد  اسك     یك ن ر نه بیا یاز صفتا  روزنامه همشهه یالیرا در  حهکتی -حسی

 یاریك بكه   هكا  آنا را بكه درد آورد تكا   یك سك  کكه دل اغن  ین ی نیك زیتل  یهكا  جنكگ  یچاشن نات انی

افكهاد بكا   . کارشان بكاز شك د    اس نذر کنند تا ره  ام مان اسیبشتابند و وق  مشالت  بها یستیبهز

س  ین یاله  ذاب نات انی. س یماتم و  زا ن یدر روزها یینمایس یها لمیف یبها یا س ژ  نات انی

ار آن رهفتك  یها انتكهاف و کتهبكهدار   بعد از سال ی نیزیتل  یها الیسه یمنف یها  یکه شخص
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 ک هنهمنكد یك با احساسكا    یله بازید وسینبا حهکتی -افهاد با نات انی حسیه مهاکز یتص  .ش ند

شكدن   عیمك  ضكا  یو به ق یستیاش به نفع بهز یب را به هزار بهابه ارزش واقعیک دانه سیشد  که 

 -ی حسیافهاد با نات ان ،یمل  رسانه یوقت . دینما یداریته حهکتی -افهاد با نات انی حسی یآبهو

باشم که با پ ل تهد بكه طكهفم    هیم دلگیاه ید از همشههیکند چها با یم یرا متتا  معهف حهکتی

، ی  روزنامه همشكهه ی)سا« دکن یالقا من شایهستند که رسانه به ا یفههنگ یمجه ها آنند. یآ یم

1387) 

-رهو ن مشالت  اغلب یتهاز مهم یالید، یپژوهش مشاهد  رهد یهاکه در داد  ط ر همان

 ن ان شكد  اسك .    یشدند، مشالت  اقتصاد یژ  معهفیو یازهاین یکه به  ن ان افهاد دارا ییها

 یمشكالت  پزشكال   ی، سالمندان، افهاد داراحهکتی -افهاد با نات انی حسین افهاد ا م از یا بیشته

  یوضع ع درآمد در جامعه وی  نابهنجار ت زیاز وضع غیه ان و ی، معتادان و زندانیپزشال روانو 

از  هكا  آنبكه مشكالت     مسكئ الن  یدریکكهد  و ت اهكان رسك    یتیت دشان ارهار نارضا یاقتصاد

 یامكدها ین پیتكه  از مهكم  انكد. شكد   یق  ییبا ضمان  اجها یکتن اقتصاد یهایزیرق بهنامهیطه

 ی، تشك ن  و ركاه  یا تمكاد  یاز تك د، بك   یزاریك ، بیقكدرت  ی، بك یارزشك  ی، بیفقه، احساس پ چ

 یتین وضكع یامكد چنك  یباشكد کكه پ   یاز جامعكه مك   ییج  ه افهاد و ح  انتقامیبه سا تص م  نسب 

انك اع   یهیك ر در اجتمكاع و شكالل   یو قكان ن  یبكه مسكائل اتتقك    یتك جه  یو ب ییزدا با   اتتق

 .ش د یانتهافا  م

دن یك ، ماننكد ته یتیاز چتكه حمكا   یین تان ارهایماندن چنهونی( ب2004) 1یهویل نظه اساسبه 

 یو اجتمكا   یسكفه بكه ا مكاق فقكه و مشكالت  اقتصكاد       یبها ها آن یبها یهیالسعیر سهط قطایبل

کكه  هكا   ارانكه یکكهدن   منكد فن تط فقكه و بكه دنبكال آن هد   ییعرود که تید آن میمتفاو  اس . ام

 یازهكا ید ، ضمن در نظكه ركهفتن ن  یرهد یاقتصاد یهایاز نا دالت یاریبس یبها یهیامهوز  ت ج

 .د آوردین اقشار پدیا یاقتصاد یق در زندری م یت اند تت لب ها، رهو ن یا ویژ 

                                                           
1. Le Roy 
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د، مهم یژ  مطهح رهدیو یازهاین یدار یهامسائل رهو  در م رد، بنابه آنچه که یبه ط رکل

م کكه در هكه زمكان و بكا     یهیك ا در نظه بگیپ  ی  را رهوهین جمعیرسد که ایبه نظه م یو ضهور

 یهیباشكند و بكد  یمك  ویكژ  و ت جه  یزیرازمند بهنامهین مختلف یو مالان یا  زمانیت جه به مقتض

 یژ  تلقك یك و یازهكا ین یکكه دارا  یافكهاد  یاساسك  یازهكا یاس  که پكهداتتن و بهطكهف کكهدن ن   

 هكا  آنمسكتقل کكه متشكالل از تك د      یهكا  سكازمان ن یازمند مشارک  اجتماع و همچنیش ند، ن یم

  سكاتتارها، کسكب   یهی، مكد یملك  یهكا  یركذار  اسك  یسه در ییك ، تغنیافزون به اباشد. یاس ، م

ان یك ن مشكارک  حام یو همچنك  یهدولتیغ یها سازمانمتعدد، مشارک   یها   از وزارتخانهیحما

 اس . یز الزامین یمال

ن افكهاد از  یك ا  ژیك و یازهكا ین ین احتمال وج د دارد که بهتیپژوهش الف( ا یها یمتدود

از  یالك یاسك  کكه    یفك یک پكژوهش ه بك  یمبتن پژوهشدور ماند  باشد. ب( طهح  ره پژوهشد ید

ن روند مصاحبه در پكژوهش  یج اس . همچنیکمته نتا ییای، پایفیک های پژوهش مد  مشالت  

 پكژوهش کكه هكدف    ییاما در جكا  ؛ره قهار رهفته باشدقضاو  مصاحبه هیتأثممالن اس  تت  

 یفك یک پكژوهش آمكد  از   به دسك   یهاب د  اس . داد  یبعد های پژوهش یها یاول  ییشناسا

 یادیك ت اند فهاهم کننكد  اطت كا  بن  یم پژوهشن یا یهاافتهیباشد. یم یاژ ی  ویز حائز اهمین

  آن، تكاکن ن  یك اهم بكا وجك د  ژ  باشكد کكه   یك و یازهكا یته در حك ز  ن رستهد  های پژوهش یبها

ن بكا مشكخص شكدن    یبنكابها  ؛ن ح ز  در کش ر ص ر  نگهفتكه اسك   یدر ا بسیاری های پژوهش

ادامكه   یآت یکاربهد های پژوهشرود که ید آن میها امن رهو یاز ایم ردن پژوهشی یاه یاول 

 .ش نده پژوهش حاضه یمس  دهند

 منابع

ا، ینی؛ کهمیان شان، کیهاشمبافقی، سید متم د؛  یهزمانیم؛ ید حسین، سیمی؛ سل، ماندانایهیام

جانبازان قطع نخاع با زنان همسهان شاغل  یمهخ روانیسه نی(. مقا1386) .صطفیب، میاد و ضار

 .67-59(، 22)4،دانشگا  شاهد یپژوهش یدوماهنامه  لم. یشاغل جامعه  اد



، پائیز 19 شمارهافراد استثنایی، سال پنجم،  اسیشنروان فصلنامه                                            114

1394 

 

 .سع دمل ، میکهو  هوانه، پیمتمدتانافقی، سید متم د؛  یهزمانیم؛ عص مه، میک هسال

ه با مادران یآم زش پذ یمادارن دتتهان  قب ماند  ذهن یاجتما  یسه سازراری(. مقا1386)

 .40 -45 (،29)8،یفصلنامه ت انبخششهه کاشان.  ی اد دتتهان
Center for Disease Control and Prevention. (2004). Continuation guidance 

budget year 5: attachment H: cross-cutting benchmarks and activities. Retrieved 

April 4, from 

http://www.bt.cdc.gov/planning/continuationguidance/pdf/activities-attach.pdf. 

National Council on Disability (US). (2005). saving lives: including people with 

disabilities in emergency planning. National Council on Disability. Retrieved 

April 5. from http://www.ncd.gov/newsroom/publications/2005/saving-lives.htm 

World Health Organization. (2004). CBR: A Strategy for Rehabilitation, 

Equalization of Opportunities, Poverty Reduction and, Social Inclusion of 

People With Disabilities. 

Harris, A. B. (2005). Evidence of increasing dietary supplement use in children 

with special health care needs: Strategies for improving parent and professional 

communication. Journal of the American Dietetic Association, 105(1), 34-37. 

Holmes, A. M. & Deb, P. (2003). The effect of chronic illness on the 

psychological health of family members. Journal of Mental Health Policy and 

Economics, 6(1), 13-22. 

Kailes, J. I. & Enders, A. (2007). Moving beyond “special needs” A function-

based framework for emergency management and planning. Journal of 

Disability Policy Studies, 17(4), 230-237. 

Kailes, J. I. Behind, N. L. & Preparedness, D. (2005). Disaster services and 

“special needs”: Term of art or meaningless term. International Association of 

Emergency Managers Bulletin. 
Kaplan,D. (2008). The definition of disability. World Institute on Disability. 

Kaplan, D. De Witt, J. & Steyaert, M. (1992). Laying the foundation: A report of 

the first year of The Blue Ribbon Panel on National Telecommunications Policy. 

World Institute on Disability, Oakland, CA. 
Roy, Sylvia (2004) "Welfare and Poverty: Family Matters", Fraser Forum, New 

Zeland. 

Litman, T. (2006). Lessons from Katrina and Rita: What major disasters can 

teach transportation planners. Journal of Transportation Engineering, 132(1), 

11-18. Retrieved April 11, from http://www.vtpi.org/katrina.pdf 

http://www.bt.cdc.gov/planning/continuationguidance/pdf/activities-attach.pdf
http://www.ncd.gov/newsroom/publications/2005/saving-lives.htm
http://www.vtpi.org/katrina.pdf


 115 پژوهشی ... یبند تیاولو نیازهای ویژه، شناسایی و یساز مفهومتعریف و 

 

Thornicraft. G, Phelan. M, Strathee. G, (1996). Needs assessment. In: Knudsen 

HC, Thonicraft G, eds. Mental service evaluation loading Cambridge press. 317-

38. 

Wendell, S. (1996). The rejected body: Feminist philosophical reflections on 

disability. Psychology Press. 

Willis, J. (2000). Patient compliance. Nursing times, 96(35), 36. 

 


