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 جمعيت زندگي اولويت و نيازها يشناخت تيجمع ليتحل
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  دهيچك

ـ و اولو ازهاين يشناخت تيجمع ليتحل ،پژوهش نيا هدف     طـي   رانيـ معلـوالن در ا  تيـ جمع يزنـدگ  تي

ـ ا ياسـت. جامعـه آمـار    يو از نوع كاربرد يفيمطالعه ك كيپژوهش  نيا است. 1398-1380سالهاي  ني

 تيـ جمع يازهـا يدر رابطـه بـا مسـائل و ن    يپژوهشـ  - يو مقاالت علم ييدانشجو يهانامهانيمطالعه پا

   و Magiran.com ،Noormags.ir ،يجهــاد دانشــگاه  SIDيتهايســاكــه از  باشــد يمعلــوالن مــ

Ensani.ir  .بـوده اسـت. بـا     ياروش مطالعه كتابخانه ق،يتحق نيا يهااز روش يكياستفاده شده است

براسـاس   .ديـ گرد يردارب شيالزم ف يهاها مرور شده است و بخشنامهانيپا هيروش، كل نياستفاده از ا

 هاي كيفيبا استفاده از نرم افزار تحليل دادهي و قيتحق -يمقاله علم 49نامه و انيپا 11مرور نظام مند 

MAXQDA  ،يازهـا يبـه پـنج دسـته ن    ،يسـ رمـورد بر  تحقيقـات  نيازهايشد. هاي الزم انجام تحليل 

 انيم نياند كه در اشده ميتقس يو درمان ياقتصاد يازهايو ن ياعاجتم يازهاي، نيروان يازهاين ،يفرهنگ

ـ  ياازهـ ين .2 ياجتمـاع  يهاازين .1عبارتند از: نيازها  نيا پرتكرارتر هستند. نيريسه مورد از سا  .3يروان

 هيـ نظر "،  "تيمعلول هينظر "،" يزندگ تيفيك هينظر "از  يو در قسمت چارچوب نظر يدرمان يازهاين

كاربرد  نيشتريب يفيروش توص ،هاقيتحق ياستفاده شده است. در روش شناس شتريب "اجتماعي ايتحم

 يورت گرفته به صورت كمص قاتيتحق شترياند و باستفاده كرده يشيمايرا داشته و پس از آن از روش پ

 يهـا قيـ تحقاز  قـرار گرفتنـد.   يبعـد  يهـا ها در رتبهپژوهش ريو سا يفيك يهابوده و استفاده از روش

. ضعف خدمات 2نيبراي معلول ينامناسب بودن امكانات شهرساز .1استخراج شد:  ريز يهاافتهي ،موجود

 يبدن تياثر مثبت فعال .3اقتصادي و ازدواج و فضاهاي اجتماعي، آموزش، اشتغال، برابري فرصتها، منابع 

  .نيلولمع يكاهش افسردگو  رضايت از زندگيي، زندگ تيفيك شيو ورزش بر افزا
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  مقدمه

 يروح يو سالمت يذهنوان ت ،يكه فاقد عملكرد جسم ي استكس ،افتاده كار انسان معلول و از

اما سازمان بهداشت  .باشد در جامعه يعاد ياز استاندارد و زندگ ترنييپا يدر حد ،يو روان

فرد با منظر و  كينقص اعضا در  يكه ناهماهنگ است را نقد كرده و معتقد فيتعر نيا يجهان

 يرعاديو غ ي. اما عادكرد فيبودن تعر ي)رعاديغ( ايو  بودن معلول توانياستاندارد جامعه را م

 هيرا از زاو زيكه همه چ يآنان يمتفاوت است. برا ياجامعه هر و در ينسب ،است يبودن امر

ها و است كه جامعه را هم به سالم يعيطب كنند،ينگاه م ژهيو حق و ازاتيو امت يپرور زبده

 ارزشهايارزشها و بزنان و مردان، فرماندهان و فرمانبران،  ها،يرعاديغ و هايعاد ن،يمعلول

 معلوالن از حمايت در نخست گام بنابراين، ).60: 1397(ابوطالبي و همكاران،  كنند ميتقس

 وضع زناشويي، وضع جنس، سن، قبيل از آنان اجتماعي و شناختي جمعيت هايويژگي بررسي

 از كه دهدمي نشان آمارها .است هدف گروههاي براي اطالعات اين تحليل همچنين فعاليت،

 آنكه از بيش معلوليت .آيدمي دنيا به معلول يكي ،شودمي متولد جهان در كه كودكي10 هر

 از مواقع بيشتر در دارد؛ معلولين اجتماعي جنبه كه است ايپديده ،باشد داشته پزشكي جنبه

 ازدواج، شغل، تحصيالت، نوع در آنان جسماني نقيصه و مانندمي محروم خود طبيعي حقوق

 مفاهيمي اميد و زندگي از رضايت و گذارد. شادي مي تأثير آنان زندگي اميد سطح و باروري

 مشكالت. هستند آنها دنبال به ماشيني، و صنعتي زندگي اين در مردم، اكثر كه هستند

 قرار خود تأثير تحت را ذكرشده موضوعات كه هستند عواملي از جمله معلوليت و جسماني

آمار سازمان بهداشت جهاني، ميزان افراد معلول در جهان به طبق  .)1393دهند (نقدي، مي

در ايران نيز نتايج . (WHO, 2011) درصد (بيش از يك ميليارد) رسيده است 15

 درصد جمعيت كشور معلول بوده 1/4، 1385دهد در سال  هاي مختلف نشان مي سرشماري

 659هزار و  17ليون و درصد، يعني حدود يك مي 1/5به  1390در سال  ) كه2017(كريمي، 

  نفر رسيده است. 

 يآنها نسبت بـه افـراد   يعملكرد يا ريظاه يبر تفاوتها يمتك تصور جامعه از فرد معلول صرفاً

 يـر فرد معلول و غ ينبقائل شدن  يضو تبع يازكنند. امتيم يتلق ياست كه جامعه آنان را عاد

موجـود در جامعـه    يسـاختارها  يدهـد. وقتـ  يمـ  يبه مفهوم عاد ييباال يبار ارزش يكمعلول 

جامعـه بـا    يو سـاختارها  طيشـرا  قيبودن افراد در جامعه است، عدم تطب يكننده عاد يينتع

 يبـرا  يـت عامـل محروم  و در نـزد افـراد معلـول    يمنف يموجب بار ارزش ،افراد معلول يهاازين

ر جامعـه دچـار   حضـور د  ي،خـانوادگ  يافراد معلول از نظر زنـدگ  ين. بنابراگرددميآنها  يزندگ

آنـان در جامعـه    يگـاه و جا ياجتمـاع  يطمشكل آنان شرا ينهستند و مهمتر ياريمشكالت بس

شغل، درآمد، مسكن، رفاه  يازمندخود ن يبقا يبرا يعاد يهمانند انسانها يزن ينباشد. معلوليم

 اييهـ حـل  راه ارائـه  و مشـكالت  و نيازها شناسايي .باشنديم يطشرا يرازدواج و سا ي،اجتماع

 كـه  داشـت  اذعـان  تـوان  مـي  است. برخودار زيادي اهميت از آنان اولويت تعيين و رفع جهت
 شـرايط  بـا  متناسـب  نيازها اين. هستند خاصي داراي نيازها و مشكالت جامعه معلولين كشور
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 ريزي برنامه ايمنطقه و فرهنگي اجتماعي، اقتضاعات براساس و شناسايي هدف، جامعه خاص
 حاضـر  تحقيق رو اين از گردد.لحاظ مي آنها نمودن مرتفع و ساماندهي جهت الزم تمهيدات و

 معلـوالن  جمعيـت  زنـدگي  اولويـت  و نيازها كه است اساسي سؤال اين به گوئي پاسخ دنبال به

  است؟ چگونه1398-1380هاي سال يانجام شده ط قاتياساس تحقبر

  پيشينه تحقيق 

وانمندسـازي معلـوالن جسـمي    سـنجش ت  ") در تحقيق 1397( محمديو  دستيار •

 "و عوامل مرتبط با آن  1394(معلوالن جسمي حركتي، احشايي و حسي) در سال 

يندي است كه نتيجه نهايي آن خروج معلـوالن  آهدف توانمندسازي فر بيان كردند:

اتكـايي و خودكفـايي و پيوسـتن بـه جريـان اصـلي        از چرخه فقر و رسيدن به خود

يق به صورت پيمايشي از نوع مقطعي تحليلي بوده كه زندگي است. روش انجام تحق

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آمـاري ايـن تحقيـق شـامل     

تمام معلوالن جسمي (جسمي حركتي، احشايي و حسـي) تحـت پوشـش سـازمان     

هـزار   10بهزيستي استان كهگيلويه و بويراحمد (به تفكيك هر شهر) بود كه بالغ بر 

نفـر ازآنهـا بـه عنـوان نمونـه       370نفر بودند و با استفاده از فرمول كوكران  189و 

نشـان داد بـين متغيرهـاي     ،نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون انتخاب شدند.

اعتماد اجتماعي (با سه بعد اعتماد بـين شخصـي، اعتمـاد تعمـيم يافتـه و اعتمـاد       

و غيررسمي)، فعاليـت هـاي   نهادي)، مشاركت اجتماعي (با دو بعد مشاركت رسمي 

سـالمت جسـماني و روانـي) بـا توانمندسـازي معلـوالن        رتقـاي ورزشي (با دو بعد ا

با  و رفتارهاي ترحم آميز بين متغيرهاي سن . اماجسمي رابطه معناداري وجود دارد

نتـايج تحليـل آزمـون     توانمندسازي معلوالن جسمي رابطه معناداري وجـود نـدارد.  

هم ترين متغيرهاي مؤثر در توانمندسـازي معلـوالن جسـمي    رگرسيون نشان داد م

است  و ميزان تحصيالت مشاركت غيررسمي ،اعتماد به محيطي، شامل اعتماد نهاد

درصـد، از متغيرهـاي مسـتقل     28و واريانس توانمندسازي معلوالن جسمي حدود 

ت معنادار موجود در مدل تأثير پذيرفت. در بين سازه هـاي كلـي اثرگـذار، مشـارك    

بر توانمندسازي معلوالن جسمي گذاشت و بعد از آن بـه   رااجتماعي بيشترين تأثير 

ترتيب اعتماد اجتماعي، ميزان تحصيالت و فعاليت هاي ورزشي قرار داشتند. نتايج 

اين پژوهش نشان داد چهار متغير سن، جنسيت، نوع معلوليـت و رفتارهـاي تـرحم    

لوالن جسمي را تبيـين كننـد، امـا چهـار     آميز نتوانستند تغييرات توانمندسازي مع

متغير اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، فعاليت هاي ورزشي و ميزان تحصيالت 

توانستند تغييرات توانمندسازي معلوالن جسمي را تبيين كنند و پيشنهاد مي شود 

تحقيقات مربوط به توانمندسازي معلوالن جسمي، در راستاي شناخت بهتر عوامـل  

 د.معلوالن، تداوم ياب اينتوانمندسازي  و موانع
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 "معلوليت بر مؤثر عوامل سطحي چند تحليل") در تحقيق 1396قهفرخي ( شمس •

 و 1385 سـال  سرشـماري  فردي هاي داده از مطالعه، اين اول سطح براي، بيان كرد

 پزشـكي  خـدمات  مراكـز  يـا  و بهداشـت  وزارت اطالعـات  از مطالعه دوم سطح براي

 شـده  گرفته بهره 1385 سال سرشماري اطالعات و كشور آماري امهسالن ها، استان

 معنـاداري  و مثبـت  رابطه معلوليت با سن اول، سطح در كه داد نشان هايافته. است

 جنس. يابدمي افزايش درصد 6/2 معلوليت سن، سال يك افزايش با طوريكه، به دارد

 دچـار  مـردان  از كمتـر  درصـد  1/41 زنـان  و دارد معلوليـت  بـا  معناداري رابطه نيز

 بـا  و اسـت  معنادار و منفي معلوليت، با افراد اقتصادي رفاه رابطه. شوندمي معلوليت

 سـكونت  محل. كندمي پيدا كاهش درصد 6/3 معلوليت افراد، اقتصادي رفاه افزايش

 معلوليـت  با اجتماعي اقتصادي، توسعه رابطه دوم، سطح در. است نشده معنادار نيز

-مي انتظار ايران، در سالمندان جمعيت افزايش به توجه با پس،. است نشده معنادار

 رفـاه  اهميـت  بـه  توجـه  بـا  طرفـي،  از. كنـد  پيدا افزايش نيز معلوالن تعداد كه رود

 ضـروري  فـرد،  سـطح  در خـدمات  و امكانات نابرابري وجود و جامعه افراد اقتصادي

 هدفمند، و اساسي ريزي رنامهب انجام به نسبت افراد، رفاه افزايش به نيل براي است

 نسبت ايمنطقه درون هاي نابرابري كاهش به توجه راستا اين در و گرديده مبادرت

  داشت. خواهد برعهده مؤثري نقش اي،منطقه بين هاي نابرابري به

» وضعيت اشتغال معلولين در ايـران «) در تحقيقي به بررسي1391پژهان و يوسفي( •

 غيـر  از بيشـتر  مراتـب  به معلولين بيكاري ده است، نرخاند. نتايج نشان داپرداخته

 مقايسه درصد بوده است. همچنين، 7/14درصد و  21/0ترتيب  به و بوده معلولين

 تالش درصد گوياي 7/32معلولين  غير با مقايسه در 2/20معلولين  اشتغال نسبت

 بـه  هتوجـ  است. با قشر اين شغلي تقاضاي به پاسخگويي در كشور اقتصاد ناكافي

 را بـاال  سـطح  مشـاغل  آنان از ناچيزي درصد معلولين، مهارتي و شرايط تحصيلي

 كـار  مشـغول  خـدمات  و كشاورزي در بخش آنان از زيادي درصد و كرده تصدي

 هستند.

 مراكـز  در شـغلي  انگيزش ارتقاء ناتواني؛ و آينده ) به بررسي كار در2019و همكاران (1رمئو  •

ـال  اسپانيا پرد در استخدام ويژه ـاوري  اختنـد. انتق ـال  در فن ـازار  در حاضـر  ح ـار  ب  صـورت   ك

 در كـه  پـذير  آسـيب  گـروه  يـك . بـه همـراه دارد   مردم براي شديدي پيامدهاي گيرد و مي

ـاني  مورد در .است معلول كاركنان هستند، بازار از محروميت خطر معرض  داراي كـه  كاركن

ـا  كـه  تاس ايانگيزه نتايج، از آگاهي هستند، جسمي هاي معلوليت ـا  متوسـط  سـطح  آنه  ي

ـاداري  و نتايج مسئوليت گروه، اين در اين، بر عالوه دارند. آمديكارخود از بااليي ـار  از معن  ،ك

ـارآيي  خـود  سـطوح  از مسـتقل  طـور  به .داشتند انگيزه بر مستقيمي تاثير ـا  كارمنـدان . ك  ب

                                                
1-Marina Romeo 
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ـام  بـراي . باشند داشته خود كاري زندگي در كنترل و انتخاب توانايي بايد ،معلوليت  ايـن  انج

  كنند.   حمايت خود سالمت از نيروي كار، تنوع با بايد ،انساني منابع مديران كار،

ـاهاي شـهري غ     معلول تجارب افراد ي) به بررس 2013(  1راتري • ـا فض قابـل   ريـ در مواجـه ب

ـان مـ   قيتحق جياكوادور پرداخته است. نتا در دسترس ـاهاي     دهـد يوي نش كـه وجـود فض

ـاهاي   نيكـه معلـول   ،باعث شـده اسـت   نيمعلول ب برايشهري نامناس يعموم  كمتـر از فض

ـاع  تيو محروم برند به سر ييو تنها  شهري استفاده كرده و در انزوا يعموم ـا   ياجتم در آنه

  .شود شتريب

) در بررسي موانع و تسهيالت مشاركت ورزشي معموالن 2013و همكاران (2براگارو  •

نتيجه رسيدند كه ورزش به عنوان فعاليت هاي  هلندي قطع عضو با اندام تحتاني به اين

لذت بخشي است كه به شركت كنندگان براي سالم ماندن، بهبود روابط اجتماعي،كاهش 

كند. امكانات ناكافي، حمل و نقل مشكل، مي كمك درد و كاهش تنش هاي روزانه،

 ناهماهنگي ديگران، بهداشت ضعيف، فقدان انگيزه و عدم وجود يك همراه ورزشي

  از جمله موانعي بود كه توسط غير ورزشكاران ذكرگرديد.

  مباني نظري 

هاي جامعه شناسـي مختلـف كـه مـرتبط بـا      توان از تئوريمي ،در زمينه نيازهاي معلولين

 نكته اين به توجه مازلو: با نيازهاي مراتب سلسه استفاده كرد از جمله: تئوري ،باشدموضوع مي

 "دارد زنـدگي  كيفيـت  در مهمـي  نقش انسان، اساسي هايولويتا و نيازها شدن آورده بر" كه

-مـي  اهميت زندگي كيفيت به مربوط مباحث در مازلو نيازهاي مراتب سلسله تئوري به توجه

 آن در كـه  گرفـت،  نظـر  در هـرم  يـك  صـورت  به توانمي را مازلو نيازهاي مراتب سلسله. يابد

 قرار هرم قاعده در... و دفع، جنسي، ميل واب،خ غذا، آب، به نياز همچون فيزيولوژيكي نيازهاي

 در موجـود  فيزيولـوژيكي  نيازهاي بين. باشدمي هرم اين رأس در شكوفايي خود به نياز و دارند

 نيز - صعودي ترتيب به - ديگري نيازهاي دارد، قرار رأس در كه شكوفايي خود به نياز و قاعده

 بـه  مربـوط  نيازهاي عشق، و تعلق به مربوط ازهايني ايمني، نيازهاي از: عبارتند كه،دارد وجود

 مـازلو،  عقيـده  بـه  شـناختي.  زيبـا  و ذوقـي  نيازهـاي  و شناختي نيازهاي نفس، عزت و احترام

 قـرار  هـرم  فوقـاني  قسـمت  در كـه  نيازهايي از قبل بايد ،دارند قرار هرم قاعده در كه نيازهايي

 تـوان نمي نشود، ارضا ايمني به نياز و لوژيكيفيزيو نيازهاي كه زماني بنابراين شوند، ارضا دارند

 ذوقي نيازهاي و شناختي نيازهاي نفس، عزت به نياز عشق، و تعلق به نياز يعني ديگر نيازهاي

 مفهـومي  و معنـي  خودشـكوفايي  بـه  نيـاز  مورد در بحث اينصورت در كه داد، قرار نظر مورد را

 زنـدگي  كيفيـت  با ارتباط در مازلو ظريهن اين از يافته توسعه ديدگاهي ،سرجي داشت. نخواهد

 ولـي  شـوند، اقناع و راضي مـي  نيازها از باالتري يافته، مراتب توسعه جوامع در. است داده ارائه

 سـرجي . شـوند مـي  اقناع نيازها ترمراتب پايين در افراد يافته، توسعه كمتر جوامع در برعكس،

                                                
1-Rattray 

2-Bragaru 
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 جامعـه  زنـدگي  كيفيـت  بردن باال و انسان ينيازها رفع براي نهادها كه داردمي بيان همچنين

  اند. طراحي شده

 را زنـدگي  كيفيـت  بـه  عمـده  رويكرد سه توانمي امروزه) 2004( فاهيه هاي بررسي بنابر

  :است شناسايي

 خردنگر نگرش( باشدمي مربوط افراد شرايط به زندگي كيفيت كه است معتقد اول رويكرد .  1

  .زندگي) كيفيت به

-حوزه توصيف به نگرش اين. داندمي بعدي چند مفهوم يك را زندگي كيفيت ومد رويكرد  .2

  .پردازدمي يكديگر در حوزه اين متقابل تأثير همچنين و زندگي كيفيت چندگانه هاي

-انـدازه  ذهنـي  و عيني شاخص دو به زندگي كيفيت كه است معتقد نيز رويكرد .   سومين3

 يـابي جهـت  و آرمانهـا،  هويـت،  از تعريفي تا كندمي كمك افراد به ذهني جنبه. شودمي گيري

 نگرش شود. همراه زندگي عيني شرايط با كه است ارزش با اين زماني و كنند ارائه شان زندگي

 نگـاه  يعنـي  دوم نگـاه  به را خود هاي متعدد آن جايمحدوديت دليل به زندگي كيفيت به اول

پنداشت  چه جهان، اين در زندگي از انسانها اين پرسش كه . است داده بيروني و دروني توأمان

 زنـدگي قابـل   مفهـوم رضـايت از   قالـب  در ،كننـد مي ارزيابي را آنها چگونه و دارند و برداشتي

  ).68-66:  1398فرج پور، ( است بررسي

جامعه  تياكثر يهژمون ن،يفرانك پارك "1يانسداد اجتماع" هياساس نظر بري: نو و بر يالگو

سازد و يمحروم مي و اجتماعي اقتصاد يايبه قدرت مزا يابياد معلول را از دستسالم، اقليت افر

بـا   يوبر -جامعه شناس نو  نيپارك فرانك .و غصب) ميدارد. (تحريم وا يآنها را به مبارزه طلب

 يصـاحب نظـران قشـربند    انيـ در م ستهيشا يگاهيجا وبر "ي انسداد اجتماع "مفهوم  ياياح

كند: مي فرض يانسداد اجتماع يبرا يدو شكل اساس ني. پاركافتي يماعاجت يو نابرا ياجتماع

كـه در  هسـتند   يعـوامل  يانسـداد اجتمـاع   يندهايفرآ "كند، كه: يم ديكأاو ت .غصب و ميتحر

 ،يروابـط طبقـات  وه بـر  كـه عـال   ييوجـود دارنـد؛ سـاختارها    ينابرابر يساختارها يتمام يورا

شـوند. بـه اعتقـاد    يشـامل مـ   زيـ انواع اسـتثمار را ن  رگيو د يو جنس ينيد ،يقوم ياستثمارها

جنـاح مسـلط،    م،ياست. در شكل تحـر  يهر گونه انسداد اجتماع يصفت ذات» قدرت« نيپارك

سـازد، و در  يمحـروم مـ   يو اجتماع ياقتصاد يايبه قدرت مزا يابيافراد تحت سلطه را از دست

از قدرت از كف داده  يقسمت يريبازپس گ يو تحت سلطه، برا ضيغصب، افراد مورد تبع كلش

 غالـب (جامعـه سـالم) از    تيـ اكثر ميبه واسطه تحـر  زين تيمعلول يافراد دارا .جنگنديخود م

-24:  1397 ،ي(عبـداله  خود محروم هسـتند  يو اجتماع ياقتصاد ياياز حقوق و مزا ياريبس

25.(  

 تيوضـع  كيـ جامعـه   انيـ نگـاه كاركردگرا  دردرباره معلوليـت:   انيكاركردگرا رويكرد 

آنهـا فـرد    .دارند يو توافق با هم همكار يچارچوب هماهنگ در است كه همه اعضاء يستيارگان

                                                
1-Social Closure 
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 .خود ناتوان است يكه در انجام كاركردها ننديب يم 1ناقص يجسم ماد كيعنوان  به معلول را

نـاتوان و   ناسـازگار،  كـه  ينقشـ  يعنـ ي .پارسـونز اسـت   2مارينقش ب هيدر نظر دگاهيد نيا شهير

بـا اخـتالل    تيمعلول يحله فكرمر نيا در در واقع  .مترتب بر آن است فيدر انجام وظا فيعض

اقتدار نظم حاكم قرار دهـد و   اريدر اخت را خود ديفرد معلول با نيشود. بنابرا يانگاشته م يكي

معلول  گريدهد. بعبارت د ونديپ ياجتماع نظم درمان، خود را به تيريمد يهامياز رژ يرويبا پ

جـز اعتمـاد و    يادوباره با جامعه چـاره  ونديپ يكه برا فرد متفاوت، وابسته و فرمانبر است كي

ـ ا. ماننـد مـددكاران نـدارد    يپزشك ياافراد متخصص و حرفه دست سپردن خود به حلـه  مر ني

، فـاطمي نيـا  و  صادقي فسايي( خود ادامه داد اتيبه ح 90تا دهه  تيدر مطالعات معلول يفكر

1394  :160.(  

  روش شناسي تحقيق

هاي پژوهش كيفـي اساسـاً از رويكردهـاي    روش كيفي است. نوع مطالعاتاين پژوهش از 

هـاي از  جامعه شناسي و مردم شناسي سرچشمه گرفته است. در پژوهش كيفي از طرح فرضيه

شـود (ميرزايـي،   پيش تعيين شده يا شناسايي متغيري خاص براي تمركز مطالعه اجتناب مـي 

ـ پا هيـ كل روش، ايـن  از استفاده با ).70: 1390 تـا  1380بـازه زمـاني سـالهاي    هـا در  نامـه  اني

 اقدام ضراح تحقيق بر اين، عالوه .گرديد فيش برداري هاي الزمبخش و است شده مرور1398
 از اسـتفاده  بـا  نيـز  مقاالت جستجوي است. نموده تحقيقي -علمي مقاالت مند نظام مرور به

 شـده  انجـام   Ensani.ir و Magiran.com ، Noormags.ir اهي،جهاد دانشگ  SIDسايتهاي
 بـا  رابطه در شده انجام هاي تحقيق بررسي براي مند نظام بنابراين به طور خالصه، مرور. است

 رفتـه  بكـار  حوزه اين در پيشين هاي تحقيق ماهيت شناخت و كشور معلوالن جمعيت موضوع

 انجـام شـد.   MAXQDA كيفـي  هـاي داده تحليل ارافز نرم از استفاده با مند نظام مرور .است

 رسيده انجام به تحقيقي -علمي مقاله 49 و پايان نامه 11 فراتحليل و نظام مند مرور براساس

  است.

 هاي تحقيقيافته

 باشـد. يمـ  ريسال اخ 18 يهاها و مقالهنامهانيپا ،پژوهش نيكه جامعه هدف ا ييآنجا از

بـر   يبـا اسـتفاده از غربـالگر    و صـرفاً  يريـ گ ون نمونـه مسـتندات بـد   يپژوهش تمـام  نيدر ا

انـد. بـا در نظـر گـرفتن موضـوع و جامعـه هـدف پـژوهش         قرار گرفته يموضوعات، مورد بررس

 " يهاواژه ديها با كلنامهانيها و  پادر مقاله تجوجس ،آغاز شد ينترنتيا يها گاهيجستجو در پا

 150كـه تعـداد    ،انجام شد "معلوالن  تيجمع يزندگ تياولو " نيمعلول يازهاين " "تيمعلول

نامـه   انيـ پا 40مقالـه و    85حـدود   هيـ اول يشد كه پـس از بررسـ   افتينامه انيپا 70مقاله و 

آنها انجـام شـد و در    يموضوع  بر رو ،يبراساس درجه علم  هيثانو يكه غربالگر،انتخاب شدند

                                                
1-deficient material body 

2-sick role 
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نامـه   انيپا 11و  يمقاله علم 49ل پژوهش انتخاب شد كه شام نيانجام ا يسند برا 60 تينها

  قرارگرفتند ليمند و فراتحل و مرور نظام ياسناد مورد بررس نيباشد كه ايم

  هانيازهاي پژوهش

  

 
  شده يبررس هايي نيازهاي پژوهشراوان، ف1ماتريس شماره : 1شكل 

  

ج در اين قسمت نيازهاي معلولين را با توجه به نيازهاي تحقيقـات مـورد بررسـي بـه پـن     

دسته نيازهاي فرهنگي، نيازهاي رواني، نيازهاي اجتماعي و نيازهاي اقتصادي و درماني تقسيم 

 نيازهـا  نيـ اهسـتند.   رتكرارترپ ين ريمورد از سا سهسد، ريبه نظر مكرده ايم كه در اين ميان 

 كيـ ر ه سيدر ادامه ماتر. نيازهاي درماني. 3. نيازهاي رواني2. نيازهاي اجتماعي 1 عبارتند از:

 نيمضـام يـك از  شـود كـدام    صتا مشخ ،ارائه شده استپژوهش ها  ياصلسه نيازهاي  نياز ا

  اند.بوده يمورد بررس يكلي محورها نيا ياصل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نيازهاي اجتماعي معلولين يراوانف، 2ماتريس شماره : 2شكل 



  

  

  

  

  

  

  ١١                                                                                                                                            تحلیل جمعیت شناخ= نیازها و اولویت زند: جمعیت معلوالن ...

 

ده معلولين بسيار نشان داد كه امكانات و خدمات شهري براي استفا ،تمام تحقيقات انجام شده

هاي مخصوص براي استفاده معلولين از خدمات شـهري در  نامناسب است و هيچ كدام از المان

   خورد و معلولين از حيث تـردد و وسـيله و نقليـه و ... در مضـيقه بـه سـر       شهرها به چشم نمي

  رود.مي برند. باالبردن كيفيت زندگي معلولين از مهمترين نيازهاي اجتماعي آنان بشمارمي

  

  
  نيازهاي رواني معلولين يراوانف، 3ماتريس شماره : 3شكل

اي است كه ذهن محققين را مشغول كرده و توجه به مسائل نيازهاي رواني معلولين هم مسئله

زيرا عالوه بر تأثير اين مسائل بر روي خود فرد زنـدگي افـراد    ،باشدرواني اين قشر ضروري مي

صـرف نظـر از    ،يدهد كه شـاد ينشان م قاتيتحق دهد.ثير قرار ميخانواده شان را هم تحت تأ

چرا كه سالمت جسـم در گـرو    ،را بهبود بخشد يجسمان يتواند سالمتيكسب آن، م يچگونگ

در نتيجه پرداختن به نيازهاي رواني معلولين از مهمترين كارهايي است كه  ؛سالمت روان است

  دست آمده را براي بهبود زندگي شان به كارگرفت. توان براي آنها انجام داد و نتايج بهمي

 

  

          

  

  

  

  

  

  

  نيازهاي درماني معلولين يراوانف، 4ماتريس شماره : 4شكل  
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نيازهاي درماني معلولين سومين فراواني پرتكرار  ،شودهمانطوركه در ماتريس فوق مشاهده مي

ني و ورزش معلولين در دسته بندي هاي بدرا به خود اختصاص داده و در اين تحقيقات فعاليت

معلولين ورزشكار از نظر جسمي و  ،درماني قرارگرفت تا فرهنگي. زيرا نتايج تحقيقات نشان داد

از اينرو به ورزش به عنـوان يـك راه    ،رواني اوضاع بهتري نسبت به معلولين غير ورزشكار دارند

 درمان نگريسته شد.

 

  پژوهش ينظرچارچوب                           

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاچارچوب نظري پژوهش :1نمودار

  

      ، "نظريه معلوليت  "،"نظريه كيفيت زندگي  "است،  شده صدر مدل مشخ كه همانطور

تعداد  ها،مربوط به ماتريسول اجدبودند.  هاهينظر نيپرتكرارتر " حمايت اجتماعينظريه  "

 نظريه كيفيت زندگي با تكرار دفعات تعداد .هدديرا نشان م اتياز نظر كيدفعات تكرار هر 

و  18ها است. در جايگاه دوم؛ نظريه معلوليت با تكرار فراواني بيشتر از ساير نظريه 19فراواني 

 شرح به ادامه بيشترين تكرار نظريات را دارند كه در 7نظريه حمايت اجتماعي با فراواني 

 نظري رويكرد شدن روشن هدف با شرح اين. است شده پرداخته نظريه مذكور سه مختصر

  گيرد.مي انجام ،شده هاي بررسيپژوهش
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  هاقيتحق يشناس روش

 
  هاروش تحقيق پژوهش  :2نمودار 

  

توصيفي بوده و  ،هااستفاده شده در اكثر پژوهشروش  ،همانطوركه در مدل فوق مشخص است

ر تحقيقات صورت گرفته به صورت كمـي  اند و بيشتپس از آن از روش پيمايشي استفاده كرده

 40گيرد. حدود هاي بعدي قرار ميها در رتبههاي كيفي و ساير پژوهشبوده و استفاده از روش

         انــد و پــس از آن روش پيمايشــي و روش هــا بــا روش توصــيفي انجــام شــدهدرصــد پــژوهش

  ي در صدر هستند.داديپس رو ياسهيمقا -ي عل
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  :ها قيتحق ياصل يها فتهاي

  

  
  هاهاي تحقيق در پژوهشيافته :3مودار ن

  
  

 شـده  يبررسـ  يهـا حاصل از پـژوهش  يهاافتهيشده است،  صهمانطوركه در مدل فوق مشخ

 يبرا توانديمدل م نياما ضخامت خطوط در ا باشند.گوناگون مي يها متعدد و در حوزه اريبس

-قيـ از تحق ،توان گفـت يم ،اساس نيا رسان باشد. بر ياري يديو كل ياصل يهاافتهيي يشناسا

نامناسـب بـودن امكانـات    . 1اسـتخراج نمـود:   را  يديـ كل افتهيسه  توانيم ،شده يبررس يها

خدمات و  فضـاهاي اجتمـاعي، آمـوزش، اشـتغال، برابـري       ضعف. 2.نيبراي معلول  يشهرساز

 يزندگ تيفيك شيورزش بر افزا ي وبدن تيفعال مثبت اثر. 3 .فرصتها، منابع اقتصادي و ازدواج

معلولين. بزرگتـرين مشـكل معلـولين نبـودن امكانـات و       يكاهش افسردگ،و رضايت از زندگي

هـم   ،خـورد تجهيزات كافي است كه اين موانع هم در شهرها و مشكالت تردد آنها به چشم مي

در تحقيقات بررسـي  در جامعه براي استفاده از تجهيزات آموزشي و رفاهي. موانع متعددي كه 

نياز به رفـت و آمـد عـادي     .مانع از دسترسي معلولين به امكانات اوليه زندگي شده است ،شده
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هـاي نقليـه   چـرا كـه در وسـيله    ،باشـد هاي مخصوص مـي براي آنها مستلزم استفاده از ماشين

وزي عمومي جايي براي معلولين در نظر گرفته نشده است، براي امكانات آموزشي و مهارت آمـ 

تواند براي آنها نجـات بخـش   هاي مختلف جايگاه خاصي ندارند و تنها عاملي كه ميدر سازمان

ورزش است كه در قسمت نتيجـه گيـري بـه     ،باشد و افسردگي و تنش هايشان را كاهش دهد

  توضيح مفصل هركدام از نتايج به دست آمده خواهيم پرداخت.

  

  بحث و نتيجه گيري

بـا  ن الاجتماعي است كه همه كشورها بـا آن مواجـه هسـتند. معلـو     معلوليت، واقعيتي زيستي

ني كـه از ابتـداي   المعلو :شوند به دو دسته تقسيم ميتوجه به داليل محيطي و ارثي ايجاد آن  

هـا در بـدن مـادر، بـه      زندگي به علت مسائل مختلف ژنتيكي وكمبود مواد معدني و ويتـامين 

ني هستند كه در جريان زندگي بنـا  الدسته ديگر معلواند و  هاي مختلف گرفتار شده معلوليت

انـد و   بر حوادث مختلف محيطي، مانند بيماري و تصادف به معلوليت و نقص عضوگرفتار شده

 حاصل هاي داده .به متفاوت زيستن و دشوارتر سپري كردن لحظات عمر خود، محكوم هستند
 ها،تحقيق انجام سال به مربوط هايداده شدند. بندي طبقه اصلي مقوله پنج در تحقيق اين از

 و تحقيـق،  هـر  در شده استفاده شناسي روش نظري، چارچوب شده، بررسي هايتحقيقنياز 
در اين قسمت نيازهاي معلولين شده است.  مرور هايتحقيق از حاصل كليدي هاييافته نهايتاً

فرهنگي، نيازهـاي روانـي،   به پنج دسته نيازهاي  ،سيرهاي تحقيقات مورد برنيازرا با توجه به 

-يبه نظـر مـ  ايم كه در اين ميان نيازهاي اجتماعي و نيازهاي اقتصادي و درماني تقسيم كرده

ـ اهستند.  رتكرارترين پريمورد از سا سهسد، ر . 2. نيازهـاي اجتمـاعي   1 عبارتنـد از:  هـا نياز ني

 هـا پـژوهش  ياصـل نيـاز  سه  نياز ا كيهر  سيدر ادامه ماتر .. نيازهاي درماني3نيازهاي رواني 

 يمـورد بررسـ   يكلي محورها نيا ياصل نيمضاميك از شود كدام  صتا مشخ ،ارائه شده است

 " اسـت،  شـده  صمشـخ در قسمت چارچوب نظري سه نظريه بيشترين آمـار را دارد.   اند.هبود

-هينظر نيپرتكرارتر " حمايت اجتماعينظريه  "، "نظريه معلوليت  "، "كيفيت زندگي  هنظري

ي و كمـ  يهـا قيـ تحق آمار بدست آمده، با توجه بهها بودند. در قسمت روش شناسي تحقيق اه

 -اسـت و بعـد از آن روش پيمايشـي و علـي    ها بوده قيدر تحق بيشترين فراواني توصيفيروش 

توصـيفي بـوده و   هـا  استفاده شده در اكثر پژوهشبيشترين فراواني را دارد. روش   ،ايمقايسه

اند و بيشتر تحقيقات صورت گرفته به صورت كمـي  ش پيمايشي استفاده كردهپس از آن از رو

 ايـن  گيـرد. هاي بعـدي قـرار مـي   ها در رتبههاي كيفي و ساير پژوهشبوده و استفاده از روش
 زندگي معلـولين حـاكم   هايتحقيق بر گرايانه كمي فضاي همچنان كه دهدمي نشان موضوع
 فهمي درون بر مبتني و كيفي رويكردهاي با نزديك، از زندگي معلوالن مسائل شناخت و است

 بـر  نقـدها  از يكـي  و است بوده هاتحقيق در مغفول بخش، آنان زيسته تجربه و مسائل ايشان
 احساس كيفي هايتحقيق طراحي به نياز و باشد موضوع همين تواندمي ،تجربي موجود دانش
سـه   تـوان يمـ  شـده  يبررسـ  يهاقياز تحق ،توان گفتيمهاي تحقيق يافتهبر اساس  شود.مي
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 ضـعف . 2.نيبـراي معلـول   ينامناسب بودن امكانات شهرساز. 1استخراج نمود: ي را ديكل افتهي

 اثـر . 3.خدمات و فضاهاي اجتماعي، آموزش، اشتغال، برابري فرصتها، منابع اقتصـادي و ازدواج 

 يكاهش افسـردگ ،زنـدگي و رضـايت از   يزندگ تيفيك شيورزش بر افزا ي وبدن تيفعال مثبت

  پردازيم.كه به تفضيل به آنها مي ،نيمعلول

. نيازهـاي  1 تـوان بـه  مـي  ،و مسائلي كه معلـوالن بـا آن درگيـر هسـتند    نيازها در قسمت      

تـوان پـي   مـي  ،از آمار به دست آمده . نيازهاي درماني اشاره كرد.3. نيازهاي رواني 2اجتماعي 

هـا و  توجه بسـياري از محققـين بـوده و بـه دنبـال شـاخص      برد كيفيت زندگي معلولين مورد 

سطح كيفيت زندگي معلولين را به دست آورنـد و در   ،مسائلي بودند كه با سنجش آنها بتوانند

تـا معلـولين    ،صورت امكان به ارائه راه حل هايي براي باال بردن سطح كيفيت زندگي بپردازنـد 

اي اسـت كـه   نيازهاي رواني معلولين هم مسئله بتوانند رضايت زندگي بيشتري را تجربه كنند.

زيرا عالوه بر  ،باشدضروري مي ،توجه به مسائل رواني اين قشرو ذهن محققين را مشغول كرده 

 دهـد. تأثير اين مسائل بر روي خود فرد زندگي افراد خانواده شان را هم تحت تـأثير قـرار مـي   

 يجسمان يتواند سالمتيكسب آن، م يگصرف نظر از چگون ،يدهد كه شادينشان م قاتيتحق

 رند،يگيم ميتر تصمكنند، آسانيم يشتريب تيكه شادند، احساس امن يرا بهبود بخشد؛ افراد

 احسـاس  شتريكنند، بيم يكه با آنان زندگ يدارند و نسبت به كسان يشتريب يمشاركت هيروح

 موضوعات از يكي، به عنوان بشر يموضوع نشاط شادمان ستم،يكنند. در اواخر قرن بيم تيرضا

 جـه، يدر نت و و نشـاط  ياز مشكالت هر جامعه، غفلت از شاد يكيقرارگرفت.  يمهم مورد بررس

 ).220: 1394(نجفيان و همكارن،  است ياضطراب و افسردگ لياز قب يروان يهايماريب شيافزا

     بـراي   ييربنـا يزو  ياساسـ  ازيـ ن كيـ  و ريضرورت انكارناپـذ  كيورزش به عنوان  دهيامروزه، پد

توجـه همگـان قرارگرفتـه     به طور خاص مورد نيو براي معلول عام همه ي افراد جامعه، به طور

 تا افراد معلـول  ،بوجود آمده شيبوده كه از سالهاي پ ياجتماع هايدهياز پد يكيورزش  .است

 نـه يدر زم قاتشيحقبه ت توجه با ،. گاتمننديايبهتركنار ب تيبا مشكالت مربوط به معلول بتوانند

تحـرك و جنـبش    جـاد يا "دارد يمـ  انيب نيگروه را چن نيا هدف از ورزش براي ،افراد معلول

و كمك به افراد  مارستانيب در از اوقات بستري يناش ماريياز ب رييو جلوگ رييشگيپ ري،يپذ

  ).42:  1394(سبحاني و همكاران، ي اجتماع طيرابطه دوباره با مح جاديمعلول جهت ا

ها استفاده شده نامهمهمترين و بيشترين نظرياتي كه در مقاالت و پايان مباني نظري در قسمت

 " حمايـت اجتمـاعي  نظريـه   "، "نظريه معلوليـت   "،"نظريه كيفيت زندگي "توان بهمي ،است

 مختلف يهاتيو معلول هايماريدر ب يزندگ تيفيك يبررس نهيدر زم عيوس يمطالعاتاشاره كرد. 

بـا   سهيدر مقا نيمعلول يزندگ تيفيك است كه نياز ا يحاك ،قاتيتحق شتريب .ده استانجام ش

باشد كـه  يم يمفهوم چند بعد كي يزندگ تيفيك ،زان دهيعق به. است ترنييپا يعاد تيجمع

از  تياز نظـر زان عبارتنـد از: رضـا    يزندگ تيفيدارد، ابعاد ك يگوناگون يهاها و معرفشاخص

 يو وابسته به سالمت و به طـور كلـ   يبهداشت يتصور از خود، فاكتورها ،يبه صورت كل يزندگ

 ،ياجتمـاع  - يهمچون سن، عوامـل اقتصـاد   يفردو  يها و عوامل شخصنهيزم ،يرفاه جسمان
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حمايت اجتمـاعي بـا فـراهم     ي.احساس خوب بودن از نظر روان نيو همچن يطيو مح يفرهنگ

شـترك دلبسـته سـاخته و نسـبت بـه موضـوعات       كردن باندهاي اجتماعي، افراد را به هدف م

هـا و احساسـات را از   كند. روابط اجتماعي، مبادله متقابل و يا ثبات ايدهاجتماعي عالقمند مي

كند. از ديدگاه دوركيم هنگامي كه رابطـه فـرد بـا جامعـه     كل به فرد و از فرد به كل ايجاد مي

هـا  ود، انتقال پيوسته احساسات و ايدهشبه عبارت ديگر فرد منزوي مي ،شودضعيف يا قطع مي

گردد. فرد مورد حمايت اجتماعي گيرد، مراوده و مبادله اجتماعي كند و متناوب ميصورت نمي

در چنين شرايطي انزواي اجتماعي بوجـود   ،شودگيرد و هيچ كنترلي بر او اعمال نميقرار نمي

هاي جامعه از جمله ارزش زيسـتن  آيد. به اين معني كه فرد هيچ تعهدي را نسبت به ارزشمي

كند. انزواي اخالقي به نوبه خود نااميدي، بي هدفي، احساس بـي معنـايي، غـم و    احساس نمي

  ).105:  1389اندوه و افسردگي را به دنبال دارد (تقي پور، 

ها بـا  درصد پژوهش 40حدود  ،توان گفتمي ،هادر قسمت روش شناسي تحقيق براساس يافته

ـ پـس رو  ياسهيمقا يعلاند و پس ازآن روش پيمايشي و روش انجام شده روش توصيفي ي دادي

دهـد  يرخ مـ  يعـ يپردازد كه به صورت طبيم ييهادهيبه پد يفيتوص پژوهش در صدر هستند.

ني فنـو مل مجموعه شا يفيپژوهش توص« ن،ي. بنابرارديگيصورت نم يشيآزما يدستكار چيهو

و بـدون   يعـ يكـه طب  ييهـا دهيـ پد فيتوص ايبا الگو،  شيمشخص كردن، نما يشود كه برايم

 شيو آزمـا  هيبرساختن فرض يفيپژوهش توص. رونديدهند، به كار ميرخ م يشيآزما يدستكار

توجه دارد. بـر خـالف    يكل نيشده و پروراندن قوان يدستكار يرهايمتغ نيروابط ب آن، تحليل

شـوند، در  يمـ  يو دستكار ميقت تنظبا مداخله پژوهشگر به د رهايكه در آن متغ يروش تجرب

كـه هـم اكنـون     رنـد يگيشوند و مورد مشاهده قرار ميانتخاب م ييرهايمتغهش توصيفي، پژو

باشد  ياهيتجز اي يبيتواند هم به صورت تركيم يفيپژوهش توص .اندا اتفاق افتادهيوجود دارند 

 رونيـ اسـت؛ چـون ب   قيحقت نيدشوارتر يشيمايپ قي. تحقياهيتجز – يبيترك به صورتو هم 

تحت  . افراد به شدتاست يهنجار پاسخها عمداً رانياز افراد دشوار است. در ا تيواقع دنيكش

كننـد. در  يخود را محاسبه مـ   انيافراد در ارائه پاسخ، سود و ز قرار دارند. يتأثير وجدان جمع

 افتيدر يبرا دياب خواهد.كه پرسشگر مي دهديجواب م يروش پاسخگو فعال است و طور نيا

از  يدانيـ مشـاهده م  يواحد مشاهده فرد است. به جا ،روش نيا در .با دقت رفتار شود تيواقع

و  ميقسـت كسـب اطالعـات م   وهياز نـوع دسـت اول و شـ    يتجرب يهاشود. دادهيم افراد سوأل

 يگـرد آور زيپسـت ن  اينترنت وتلفن و قيها را از طرتوان دادهياست. البته م يمصاحبه حضور

 ياگسـترده  اريبس يهاتوان دادهيم شيمايپ قياز طر .است ميما بر سؤال مستق ديكرد؛ اما تأك

 ،فـرد باشـند   يكـه دربـاره صـفتها    ياطالعـات  ريرا در باب باورها، ارزشها، نگرشها، كنشها و سا

باشند، اطالعات دسـت اول   ستميس يژگيكه و يتوان در باب صفاتيم نيكرد. همچن يگردآور

اي روشي اسـت كـه طـي آن    مقايسه -روش علي ).134-133: 1391(ساعي،  كرد يورجمع آ

هاي احتمالي تغييـر در متغيـر وابسـته را مطالعـه     هاي متشكل، علتپژوهشگر با مقايسه گروه

. رديـ گيحاضـر صـورت مـ    يهـا در مـورد گـروه   رخداد، كند. اين نوع پژوهش پس از وقوعمي
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وابسـته در گذشـته رخ    ريـ مستقل و هم در مورد متغ ريمتغ مورددر چون رخداد هم  ن،يبنابرا

-يگفته م زين يداديبه آن پژوهش پس رو و رديگيصورت م مطالعه پس از رخداد ،داده است

ثر بر طـالق را مطالعـه   ؤم يقصد دارد عوامل جامعه شناخت يپژوهشگري نمونه، وقت يبرا .شود

هم اكنون وجود دارند و مورد مطالعه قـرار  ل خيد يهارخ داده، اما گروه كند، طالق در گذشته

  .رديگيصورت م يشيزماآو كنترل  يدستكاربدون   و يعيطب طيپژوهش در مح ني. ارنديگيم

اسـتخراج  را  يديـ كل افتـه يسه  ،توانبراساس جداول مي ،هاقيتحق ياصل يهاافتهدر قسمت ي

خـدمات و فضـاهاي    ضـعف . 2.نيبـراي معلـول   ينامناسـب بـودن امكانـات شهرسـاز    . 1نمود: 

ي بدن تيفعال مثبت اثر. 3 .اجتماعي، آموزش، اشتغال، برابري فرصتها، منابع اقتصادي و ازدواج

نتـايج نشـان    .نيمعلول يكاهش افسردگ،و رضايت از زندگي يزندگ تيفيك شيورزش بر افزا و

نـامطلوب   اريبسـ  ،شهر مشـهد  كالن يروها ادهيپ يوضع موجود، نوع كف ساز طيكه در شراداد 

نسبت به محل سكونت، شناخت و  ينقل خصوص و  حمل ليوسا يها ستگاهيا تي. موقعباشد يم

بـه نـوع    سـبت مـردم ن  يو شـناخت و آگـاه   نيمعلـول  يو عاطف يروح يازهايمردم از ن يآگاه

شـدند.   يابيـ موجود نـامطلوب ارز  تيموارد در وضع ريمتوسط و سا نيبا معلول يبرخورد رفتار

 و  حمـل  لينـوع وسـا   ن،يمعلول يازهاياز ن يگذاران امور شهر قانون يو آگاه شناخت نيهمچن

 بيـ بـه ترت  نيموجود مرتبط با امور معلـول  نيكامل قوان ياجرا و نينقل متناسب با انواع معلول

 نيكمتـر  اديز اريبس تيو اهم ريبا وجود تأث رانيو مد نيبودندكه از نظر معلول يموارد ،تياولو

پژوهش فوق در كالن شـهر انجـام شـده، احتمـال      .باشند يضع موجود دارا مرا در و تيمطلوب

به طور  بسيار زياد است. ،اينكه شهرهاي كوچك و روستاها فاقد امكانات رفاهي معلولين باشند

كنـد كـه معلـوالن در    يگـزارش مـ   يو ملـ  يجهان يهادادهعالوه بر ايران،  ،توان گفتكلي مي

بـا افـراد بـدون     ينـابرابر  طيدر شرا ياجتماع يضاها و فرصتهاف اشتغال، به آموزش، يدسترس

معلـول  به فرد  فقطمسئله درباره اين موضوع، . اندگرفتهقرار ضيمورد تبع و دارند قرار تيمعلول

هـايي  خانواده كند.مي ريدرگهم افراد معلول را  ياجتماع طيمحو  خانوادهبلكه  ،شوديختم نم

 يهـا كمتر در عرصه تيبه معلولو اطرافيان  جامعهي نگرش منف ليبه دل ،دارند افراد معلول كه

و درمان، معلوالن و خـانواده   يتوان بخش نهيهز باال بودن گريد يحضور دارند. از سو ياجتماع

 يهـا بيآسـ  ،ممكـن اسـت   معلول، بدين معني كه داشتن فرد سازديفقر م يآنها را دچار نوع

ي تهايفعال ريدرباره تأث يواهدبياورد. شبه ارمغان ه اجتماع ها و در نتيجخانواده يرا برا يگريد

فعـال در افـراد    يزندگ سبك . داشتنخورديافراد معلول به چشم م يرو بر يو ورزش يجسمان

 يپـوك  ،يكرونـر  انيشـر  يمـار يشامل ب ياديز يهايماريب رفتن نياز ب ايناتوان موجب كاهش 

 ف،يتعادل ضـع  كم، خون باال، نقاط درد، قدرتمفاصل، سرطان كولون، فشار  التهاب استخوان،

درك از  ،يمشكالت مربوط به وزن مثل چاق كم،ي ريكم، انعطاف پذ يآمادگ ف،ياستقامت ضع

ي، هـواز  تيـ موجـب بهبـود ظرف   نيو همچنـ  فيخواب ضع تيفيك اد،يز استرس ف،يخود ضع

 شـود يروزمره م يو انجام درست كارها يخودكارآمد ،يزندگ تيفيمفاصل، ك و بهبود عضالت
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بـر لـزوم و  ضـرورت انجـام ورزش و      ،شواهدي كه مشاهده شـد  ). 32: 1397(زر و همكاران، 

  كند.هاي بدني در زندگي معلولين تأكيد ميفعاليت

  :شنهاداتيپ

هايي كه در زندگي هر شخص مخصوصـاً معلـولين حـائز    با توجه به نتايج بدست آمده و اولويت

توان پي بـرد كيفيـت زنـدگي معلـولين مـورد توجـه       مي، ست آمدهاز آمار به داهميت است و 

بتوانند سطح  ،ها و مسائلي بودند كه با سنجش آنهابسياري از محققين بوده و به دنبال شاخص

هـايي بـراي بـاال    كيفيت زندگي معلولين را به دست آورند و در صورت امكان به ارائـه راه حـل  

علولين بتوانند رضايت زندگي بيشتري را تجربه كننـد.  بردن سطح كيفيت زندگي بپردازند تا م

هاي زندگي به معلـولين انجـام شـده كـه     هايي درباره ضرورت آموزش مهارتهمچنين تحقيق

-. با برگزاري كارگاههاي زندگي استهاي ارتقاي بهداشت رواني، آموزش مهارتاز راه حل يكي

  گي صحيح را آموخت.توان به آنها، نحوه زندمي ،هاي زندگيهاي مهارت

ي متناسـب بـا تمـام    و ورزشـ  يفرهنگ ،يحيبا كاركردهاي تفر ياحداث مراكز عموم

-مـي  ،هـا . سازمان ورزش با در نظر گرفتن نوع معلوليتهاو كوچه ابانهايساختن خ ،هامعلوليت

هاي ورزشي مخصـوص معلـولين تأسـيس كنـد تـا بـا       هاي ورزشي و حتي باشگاهتواند دستگاه

امـروزه در زنـدگي شـهري، خـانواده كاركردهـاي       اضـطراب و افسـردگي دور شـوند.   ورزش از 

به نيازهاي فـردي   جامعهگوناگوني دارد و بايد به اوقات فراغت و تفريح توجه كند، زيرا هر چه 

. باشـد  آنهاتواند شاهد پويايي و اجتماعي اعضاي خود مانند تفريحات سالم توجه كند، بهتر مي

 بايد جهت انقالبي و عمومي نهادهاي و دولتي هاي شركت و مؤسسات و ها زمانسا ها، وزارتخانه

 و معـابر  تفريحـي،  ورزشـي،  عمـومي،  امـاكن  و ها ساختمان معلوالن، به مندي بهره و دسترسي

نماينـد و   سـازي  مناسب خود ساالنه مصوب هاي بودجه چارچوب در را موجود خدماتي وسايل

 مناسـب  امـر  بـر  ،اسـت  مجـاز  كشور بهزيستي همچنين سازمانآن را به مرحله اجرا برسانند. 

 و نظـارت  ،فـوق  مـاده  در مـذكور  هـاي  دسـتگاه  عمـومي  و دولتـي  اماكن و ها ساختمان سازي

 و امكانات كيفي و كمي توسعه به بيشتري توجه نمايد. درخواست را آنها اقدامات هاي گزارش

 بـراي  برابـر  هـاي فرصت ايجاد .رديگ ورتص آنها عادالنه توزيع و كالن سطح در بويژه فرصتها

 تحقـق  بـراي  را مناسـبي  زمينه تواندمي ،يكسان بصورت منابع و امكانات توزيع قالب در همه

  .سازد فراهم جامعه در عدالت
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