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با میزان مشارکت و  ها سیستمو  ها نگرشارتباط بین موانع محیطی، 

 ی عمومیها مکاندسترسی افراد دارای ناتوانی به 

 علیرضا امیری
 دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 مقدمه
 شلیت  ریل درگ بله  تکمشار ی مت، و یکا واک رد،ااز عمل بهیاشت یجهاک یازمات ا مللی بیع بنیی طب ه طبق
 کنلی  ملی  یزکیگ آت در کا وات فرد هکرا  ای زمینه ،بنیی طب ه عی. اشود می گلته یزکیگ یها موقعیتدر  فرد
 بلا  نلار آملیت  ک و یشل  و تیشخصل  ماکنلی  یشخصل  عوام  از نهیزم عی. اداکی می موار ت و دیترییکمشار بر

روابللط،  و تیللحما یللااتمات، و یعللیطب طیمحلل ،ینو للویا  محصللوالت شللام  یطللیمح عواملل  و مسللائ 
 ری لأا  عوامل   عیا اگر و ایت شی   ای ش ها ییایتو  یایما  یها ییستم اعت ادات، و ها ارزش ،ها کگرش
 بله  نی،یکما محیود را تکچه مشار چنات وکننی    ی سه عنوات به باشنی، داشته ت و دیترییکبر مشار یمثبت

  .[0]شی هنیاوا مطرح ماکع عنوات
حاصل  از   های محیودیت. کنی میحرکتی برای بخش بدرگی از اجتماع، محیودیت ایجاد های  یکا واک
، کبایی به عنوات ماکعی در م اب  دیتیابی آکها به فضاهای مورد کظرشات  ل ی گردکی؛ بلاه آکهلا بایلی   ها کا واکی

فضلاها بلرای افلراد دارای     یازی بمنایزکیگی کننی.  ها محیودیتبتواکنی با حیاکثر ایت  ل مماع، رها از 
که ع و  بر ایجاد امنیلت   هایت دیترییعیا ت و ایمنی اجتماعی در   أمیعحرکتی، کمود  های محیودیت

به همرا  اواهی داشت. در حال حاضر حلظ و ار  اء زکلیگی  ای   جاکی و بهیاشتی، اارات رواکی فوق ا عاد
محیطلی کله در آت   تم بهیاشلتی و درملاکی  بلیی  شلی  ایلت.      یع اهیاف ییس ر مهمکا وات به یای از  افراد

افراد  واکمنی طراحی شی  و کمتر مشا ت افرادی با های  یبه طور او یه متنایب با  واکمنی کنیم میزکیگی 
 رویلم  ملی ضایعات حرکتی در طراحی محیط و یاات آت در کظر گرفته شلی  ایلت. وقتلی در ایابلات را      

. برایلتی  کنلی  ملی ات گرشته باشی که وجود برای مواکع را  رفتع را برایمات دشلوار  شایی ایع مس له از ذهنم
افلراد کلا وات   هلای   یکلا واک شهری، چگوکه بار مضاعلی بلر   های محیطوجود ایع موارد غیرعلمی و کامتنایب 
 آکها اواهیکایت؟و دیتریی اواهی افدود و به چه میدات از مشارکت 

 افلراد کلا وات   یهو ت دیتریلی . منایب ایت یها موقعیتی دیتریی به هر فردی برای مشارکت، کیازمن
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 :به امااکات مشابه افراد  واکمنی در جامعه، بایی از دو جهت میکظر قرارگیرد
، درهای کامنایب، کبود یلطوح شلیب   ها پلهیای، از جهت وجود مواکع فیدیای؛ ماکنی: یطوح کاهموار، 

مواجه ایت و وجود ایلع گوکله مواکلع     ها آتاکه، میریه و اجتماع با دار، باالبرها و... که کودک درمحیط ا
باشی و دیگری از جهت  افرادمحیطی در دیترس ایع  یها مااتکه  نها، قسمتی از فضاها و  شود میموجب 

مواکلع    لریع  معملول کامتنایب بودت ییستم حم  و ک  ؛ که در مطا عات علمی و پژوهشی، به عنوات یای از 
مضلاعف  ایع افلراد  شی که کیازهای  شنااته شی  ایت. وجود ایع مواکع باعث اواهنی اد کا واتافرمشارکت 

ی حضلوری فعلال   نل و کتواک بلود  ، کیازمنلی دیگلرات   هلا  موقعیلت شی  و در اار عیم  نایبات محیطی در  مامی 
 .[2]داشته باشیی عمومی ها مااتدر )مشارکت( 
بله کلوع     لوات  میکا وات در کارکردهای اجتماعی،  افرادبر مشارکت  موارد موجود و  اایرگراراز دیگر 

ایلع افلراد   های  ی واکایااکواد  و  های کگرشو ایمات اجتماعی موجود،  ها ییستم، کگا  و براورد دیگرات
و   لوجهی از مشلارکت  بله میلدات قابل       واکلی  ملی گلاهی  اشلار  کملود کله    شنااتی  از کظر جسمی حرکتی و

 .ااهیبعمومی  یها ماات دیتریی آکها به
؛ شلود  میکید منجر ها  ، حتی به  بعیض در میارس و  بعیض در ییایتگراری ر وییعایع مورد در حا ت 

بییع معنی که کودکی که بوایطه حمایت کلاگدیر الاکواد  بله عللت وجلود محلیودیتهای محیطلی، بلرای         
شی  ایت، به د یل  مشلا ت پلیش رو در برالورد بلا        ر کا واتاجتماعی مشارکت مست   در کارکردهای 

وا لییع وی را  هییلی    بلیوت حضلور  همساالت و اطرا لی کله از جاکلب همسلاالت کاآگلا  در یلک محلیط        
اوب ذهنی، از همسلع و یلاالت الود مجلدا شلود و در      های  ی واکمنی؛ مجبور اواهی بود با وجود کنی می

، حضور برای از ملادرات در  ملام یلاعات    گاهاَ حصی  کمایی؛ میاریی که « ناییایتث»میاریی به اصط ح 
صورت گرفته، هنوز امااکات او یه  یها   شحضور کودک در میریه ا دامی ایت؛ میاریی که با وجود 

ات در آت وجلود  آملوز  داکششی  و  طبیق یافته برای برای  یازی منایبهای  یصنی  حصی  از جمله مید و 
 .کیارد

افلراد جامعله حاصل  شلی  ایلت.      شنااتی  از ا گوهای رفتاری و کیازهای  ری جامعدر  ح ی ات اایر آگاهی 
قرار گرفته و ایناه همله افلراد در هلر      أکییمورد  ها کگرشعیا ت و رعایت ح وق  مام افراد جامعه در ایع   أمیع

افلراد  واکمنلی و افلراد دارای کلا واکی     )ز   واکلایی  یع )کودکات، یا منیات و ...(، هر کژادی، هر قومی و بلا هلر اکلیا   
و ...( بایی بتواکنی به طلور عادالکله در اجتملاع حضلور پیلیا کننلی و هلیچ قشلری ملورد  بعلیض و           شنااتی  حرکتی،

  واکلی  ملی به فرد دیگری  عللق الاطر پیلیا کنلی، بله محلیط کیلد          واکی میکه فرد  گوکه هماتمحرومیت قرار کگیرد. 
کله بلیوت  وجله بله      کنلی  ملی   أکیلی و طراحی محیطی  ریدی برکامهطلی داشته باشی. جات  نگ مح ق وابستگی عا

حتی صیمات زیاد فیدیو وییای و رواکی به اکسلات وارد کلرد  و عملالرد      واکی میکیازهای ایتلاد  کننیگات، فضا 
 .[3]فرد را  ا حیود زیادی محیود کمایی

الود  لرت ببرکلی؛     یافراد بگرارد  ا از زکلیگ  یدر زکیگ یمثبت  أایر  واکی می اجتماعی یها فعا یتشرکت در 
 اواهلی  کمل ک ت هلر جامعله   کل ، به برکامة دهنی می  ایه چوت افراد، جامعه را  شاکشی  بل یبه فرد منته  أایرع یا
 عیل ح از ایایلتلاد  صلح   علیم  و روات ایلت و  روح یو یازکیگگیری  یبب بهر  اجتماعی یها فعا یتم یرد.  نظک
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 ویلط مح  لات    اجتملاعی  یهلا  فعا یلت اکجام شلی  در اصلوص   های  یبرری. شی سا ت روح اواهیکباعث  آت
 یسلب آملادگ  ک، در یمثبت رواکهای  هجنبع و  بر  ها فعا یتایع ت در که شرک دهی مید کشات یشور ککاارج از 
   .[0]یتار موار بود  ایت بسعیو بییت آوردت  جارب از طب یجسماک

 کسلبت  ذهنلی،  و یرشیهای  یکا واک به مبت  افراد یبرا حمایتی یها ییستم  ویط  لریحی ایمات ارائه
 اجتملاع  در آکات حضور و کلس به به اعتماد ها فعا یت ایع که چرا ؛کنی می پییا یبیشتر اهمیت یافراد عاد به
  شلخیص  یبرا حمایتی یها ییستم .کمایی می شایاکی کمک آموزشی  حاش از حتی و ار باطات اجتماعی و

 شخصلیت  و هلا  ویژگلی  موجود، ع یق، کواقص به کسبت کاملی آگاهی بایی افراد به ایع منایب یها فعا یت
 در افلراد  یهلا  فعا یلت بهبلود   و پیشلرفت  یبلرا  را مثبتلی  ملیاا ت  بتواکنلی  ایع طریق از  ا باشنی شتهدا آکات
 .  [5]دهنی اکجام آکها یبرا مر بطهای   حوز

و کننلی    یلرگرم  و  لریحی یها فعا یت به ،یرشی و ذهنیهای  یکا واک اکجمع شی عنوات که همات گوکه
 یوافلر  اهمیلت  اکطبلاقی،  یهلا  مهلارت  اجداء از یای عنوات به ذهنی کم  واکی با اجتماعی افراد یها فعا یت
 بله  کیلاز  اجتماعی، یها تفعا ی کیلیت افدایش یبرا که یازد می کشات دیگر، ااطر طرف ایت. از شی  قائ 
های  یکا واک اکجمع مطا عات بر ایاس .باشی می افراد گوکه ایع بهکننی   حمایت یها یرویسو  ایمات ارائه
کمتلر   محیطلی  کله: در  یلودمنی هسلتنی   افراد کلم  لوات زملاکی    یبرا ایما ی یها یرویس ،یو رشی ذهنی
 .[0]یبگیرک قرار افراد ااتیار در و شی  ارائهکننی   محیود
 و گرفتله  قلرار   لأایر   حلت  محیطلی  گلرفتع چنلیع   کظلر  در بلیوت  افلراد  عملارد که حا ی ایت در ایع
 کمتلر  محلیط   عیلیع  . ا بته، چگوکگیدهنی می دیت از متلاوت یها فعا یت در شرکت یبرا را ییها فرصت
 ایلع  در کله  ییهلا  فعا یلت  چگوکگی و جامعه در موجود  سهی ت و برریی امااکات طریق ازکننی   محیود
 .[3]ایت  شخیص و قاب  شنایایی دهنی می اکجام کا واکی بیوت همساالت رابطه
ایلت،   آملی   یرشلی  و ذهنلی هلای   یکلا واک  مطا علات اکجملع   در کله  آکچله  بله   وجله  با حاضر حال در
 بلر  ااصلی   وجله  ذهنلی و رشلیی،   کلم  لواکی   بلا  کودکلات  یبرا جامع یها یرویس  مای ت و ها گرایش
 تهمسلاال  هملرا   بله  منایلب کننی   یرگرم یها فعا یت و یع به  وجه با متلاوت یها فعا یت آکات در شرکت
 و کودکلات  ایلع  آموزشلی  شلرایط   نهایازی  یعاد برکامه که شود  وجه بایی بنابرایع، . واکی دارد کم بیوت
 یاجلرا  جهلت   ر یلب  ؛ بلییع شود می شام  کید را آکات یبیاار اوقات بلاه گیرد کمیبر  در را اتآموز داکش
یلازی   یعلاد  برکامله  به در جامعه بایی  وات کم افراد مشارکت یبرا متلاوت یها طرح وها  هبرکام بهتر چه هر

 .[8]شود  وجه)یاپارچه یازی( 
عوامل  متللاو ی بلر     یل مت،  و یواککلا   رد،ال از عمل بهیاشت یجهاک یازمات ا مللی بیع بنیی طب ه طبق

کلا وات از   افلراد عملالردی   هلای  محلیودیت  أایر دارکلی، مشلا ت حرکتلی و     افراد کا واتمیدات مشارکت 
ی عملاردی ا صه ها مهارتاما همه چید در بهبود  کاهی میگوکاگوت  یها فعا یتدر  شات کام مشارکت 

 شلود  ملی  عریف « محیط»و « فرد» های کنشات محصو ی از به عنو« کا واکی»جییی های   دییگا، در شود کمی
وی کیسلت و اصل ح محلیط    هلای   یکلا واک و کلاهش   فلرد های  ی واکمنیبر افدایش   أکییبه عبار ی، همیشه 

 .[0]باشی فرد کا واتبه عنوات عاملی جهت افدایش مشارکت   واکی می
را بییلت   هلا  فعا یلت اکجلام   یهلا  مهارتافراد کا وات در فرآینی مشارکت روابط دویتاکه بیشتر، داکش و 
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کمنیی در دکیلا همچلوت    وا های میلو ماهراکه اکجام دهنی.  ای حرفه صورت به  واکنی میرا  ها فعا یتآورد  و 
(، آگاهی و  وجه به بحث مشارکت را به عنلوات  ICF) عملارد، کا واکی و ی مت ا مللی بیع بنیی طب همیل 

 . [9]اکی داد قرار   أکیی واکبخشی و باز واکی مورد  یها یرویسیع کتایج و بروکیادهای  ر مهمیای از 
با اکجلام   ایع افراددارد؛  افراد کا واتدر کارکردهای اجتماعی  أایر زیادی بر رشی و شاوفایی مشارکت 

. بوایلطه مشلارکت در   دهنی میاود را رشی های  یشایستگو  ها مهارتمشارکت، کحو  مراود  با دیگرات و 
  .[01]ردی فعال و مست   در جامعه  بیی  اواهیشیرشی یافته و به ف آکها، هویت و شخصیت ها فعا یت

ایع موارد ضرورت هرچه بیشتر برریلی مواکلع ملوار بلر مشلارکت همله افلراد کلا وات، در کارکردهلای          
در جهلت   ریلدی  برکامله و در طراحلی    واکلی  می ها برریی. اط عات حاص  از ایع دهی میاجتماعی را کشات 

 باشی.کننی   کمکافدایش یطح مشارکت و دیتریی افراد با مشا ت کورو وییک و کا وات 

 مار معلوالن در ایرانآ
 دچلار  کللر  0102222 علیاد   کشلور  یمیلیوک 5/31، از جمعیت 0385یال  ییرشمار ک تهای   داد بر طبق
 . شلیوع باشلی  ملی  هدار کلر کلر در هر 0/00 یا درصی 0/0معلو یت در ایرات  شیوع از ایع رو، بودکی. معلو یت
 ایلتات  هلر هلدار کللر در    در کلر 00/ 3  ا یجنوب ارایات ایتات در هدار کلر کلر در هر 5/09 رقم از معلو یت
کلوع   % دو3/03یلک کلوع معلو یلت،     %80معلو یلت حلیود    دچلار  میات افلراد  از ایت. بود  کویات در  هرات

 از بیشلتر  یرویلتای  منلاطق  در معلو یلت  شلیوع  را داشتنی. همچنلیع  بیشتر و معلو یت کوع % یه3/5 معلو یت،
 .[00]از زکات بود  ایت بیشتر مردات میات در همچنیع و یشهر مناطق

 مشارکت افراد ناتوان در دیگر کشورهاکننده  بینی پیش مدل

 ویط رابرت و همااراکش اکجام شی یعی شی  ا می ی را که ک ش ااکواد ،  2100که در یال  یا مطا عهدر 
را  لیویع و  سلت    کنلی  یمل مغلدی  عیلیع   را در میدات مشارکت افلراد فللج    ها یرویسشخص و ایمات و 

 کماینی.
 که: شود یمایع م ا ه عنوات  در یال اکجام شی. 02 ا  0کودک بیع ینیع  288ایع  ست روی 
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 .شیت مشارکت افراد فلج مغدی به عوام  مختلف بستگی دارد 

 ه  طاب ی برای مشارکت داشلتع بیشلتر بسلیار مهلم و ضلروری هسلتنی و ایلع مسل له بل          یها فعا یت
 ایما ی بستگی دارد. یها ییستمااکواد  و  یها تیحما

 دهی یکمقرار  ری أامشارکت را  حت ایمات و  ها یرویس. 
، CP مشارکت در افراد با شلرایط فیدیالی متنلوع از جملله    کننی   بینی پیش یک میل و هماارات رابرت

آر ریلت کوجواکلات،   مغلدی، قطلع عضلو،     یهلا  بیآیل مشا ت مادرزادی و آییب کخاعی پس از یلاکحه،  
 اات الت عض کی، و مشا ت ار وپیی را آزمایش کردکی.

اجتماعی و شرایط فرد اارات مست یم بر مشارکت  یها فعا یت واکایی عملاردی کودک، مشارکت ااکواد  در 
 .[9]دارد در حا ی که اکسجام ااکواد ، محیط غیر حمایتی و روابط حمایتی اارات غیر مست یم داشته ایت

 
 بر اساس این مدل 

o فرد:ی ها ویژگی 

مشخص شی  ایت که یااتار عملارد حرکتی درشت، فعا یت بیکی، ی مت، رفتار اکطباقی،  رت بردت از 
 .[9]مشارکت داشته ایت مشارکت، گلتار و ار باط، و یع اجتماعی و جمعیتی و جنس اار مست یم بر

کمتلری را کسلبت بله افلراد فللج       یهلا  تیمحلیود فیدیای باال ر، های  یی واکاافراد مبت  به فلج مغدی با 
 .[03, 02]کننی یمدر فعا یت و مشارکت  جربه   ر عییپاهای  یی واکامغدی با 

 . اکگیلد   سللط و  شلود  یمل رفتار اکطباقی برای رفع کیازهای شخصی و  عام  با محیط اجتملاعی ایلتلاد    
. در افلراد مبلت  بله    باشلی  یمل عملالردی افلراد دارای کلا واکی    هلای   یی واکاکننی   بینی پیش رفتارهای اکطباقی
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اات الت فیدیای، افرادی که رفتار اکطباقی باال ری دارکی، احساس شایستگی باال ر، الود ارزشلی و رفتلار    
شارکت با ااکواد ، دویلتات، و در جامعله   دارکی. رفتار اکطباقی پیش کیاز افراد فلج مغدی جهت م ی ر منایب
 .[9]باشی یماود 
o خانوادگی:ی ها ویژگی 

ااکواد  و وضعیت اجتماعی و معیشتی مربی آموزشلی اصللی و    یها فعا یتگیری  یااتار ااکواد  و روابط، جهت
محیطلی   .افلراد در زکلیگی فلرد هسلتنی     عی لر  مهماعضای ااکواد  از  .درآمی ااکواد ، اار مست یم بر مشارکت دارد

 .[00] عام  با جامعه مر بط ایتکوع ااکواد ، روابط و با یااتار  ابیی یمکه در آت یک فرد پرورش 
جسلمی  هلای   یکا واکمیدات مشارکت افراد دارای کننی   اجتماعی  عییع یها فعا یتمشارکت ااکواد  در 

و  جلارب   هلا  فرصتایت. محیط حمایتی ااکواد  و منابع ما ی، مشارکت کودکات را با در ااتیار گراشتع 
 .[00, 05]دهی یمافدایش 

o  ها سرویسخدمات و 

ی هلا  ویژگلی در دیترس بودت ایمات به اکلیاز  رفلع کیازهلای الاکواد  و فرآینلیهای الیمات ارائله شلی  روی         
. ایلع فرضلیه یلازگار بلا الیمات الاکواد  محلور        گرارد یمشخصی و ااکوادگی مر بط با مشارکت کودکات اار 

ی اط علا ی الاکواد ، اصلول الیمات الاکواد       در دیترس بودت، هماهنگی و ار باطات و پایخ بله کیازهلا   .ایت
 .[03]باشی یمفعا یت و مشارکت کودکات یازی  محور در ایع فرضیه برای بهینه

 اولویت موانع مشارکت در ایران

 دارای کا واکی به  ر یب او ویت شام : در افراد مواکع جهت مشارکت داشتع و  تامش عیشتریب
 یطیمح عوام  و ها ایتیی طةیح

 و ایمک  یویا راحت آیات و یدیتری عیم اطراف، طیمح یازی منایب عیم ،یا مهیبشام  ایمات 
 .باشی یم ی واکبخش و یدرماک دکمرا
 طة جسمییح

 تیکها در و اتکحر در ینیک روزمر ، و یشخص یارهاک اکجام در یی واکا عیم ای و تیشام  محیود
 .باشی یمشغ   به مربوط امور دراکجام یی واکا عیم
 یاقتصاد طةیح

 درآملی  للاف کعلیم   و ی واکبخشل  و یدرملاک  الیمات  افتیدر جهت یافک کیاشتع درآمی ماراتیب ثرکا
 .کننی یم مطرح یماریب از بعی ی ت اقتصادامش عنوات به را یزکیگهای  هنیهد یبرا
 یرواک طةیح

 جملله  از تیعصلباک  و ی، پرااشگریزکیگ ادامه به ع قه عیم و یییکاام ،یماریب شیت از ماکیگار  رس
 .کننی یم اتیب نهیزم عیدر ا ماراتیب هک بودکی ی  امش
 یآگاه و یریاک اط ع طةیح

 بودکلی  رد کل  افلت یدر شلات یماریدربلار  ب  یوکیل دی لوهلای   هبرکامل  یبعض از هک را یعا اط  ماراتیثر بکا
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 بله دیلت  هلا   هروزکامل  ایل  و تلب ک قیل طر از را یاط علا   بودکی معت ی ثر آکهاکا اما ردکیک اع مکننی   کمک
 .کننی یم مطرح یماریب  اش یک به عنوات را یماریب دربار  منایب اط عات کیاشتع و اوردکییک
 یاجتماع تیحما طةیح

 یاعضلا  عیبل  یوابسلتگ  و یارال و هم دویلتات  و ااکواد  یاعضا ییو از تیحما افتیدر ماراتیب ثرکا
  حت را و مسخر مردم  رحم ماراتیب از یا عی  و ردکیک یمعرفکننی   کمکعام   یک عنوات به را ااکواد 
 .کننی یم اتیب یعاد یزکیگ یک داشتع یبرا یاز  امش مسائ  از یای عنوات
 معنوی طةیح

 عوام  از یای به عنوات راها   امامداد مث  یمرهب عکاما به رفتع و اواکیت کماز ردت،کدعا  ماراتیب ثرکا
 .[08]کننی یم یمعرف شات یزکیگ درکننی   کمک

 گیری نتیجه
ی عملومی در  هلا  مالات در  افرادکم  لوات  مشارکت در که مواکعی مطا عات صورت گرفته به کظر می ریی با  وجه

اجتملاعی، بیلنش افلراد جامعله،      هلای  حمایلت آکلات از قبیل     اجتملاعی  ائ ازمسل  دارد کاشلی  وجلود  دیگر کشورها
 طیمحل  ییلاز  منایب عیم و عوام  محیطی کظیر ها ییایتحیطه  که حا یایما ی و ااکواد  ایت در  یها ییستم
یع مواکع جهت مشارکت افلراد کلا وات    ر مهمایرات جدء  در یکما  یویا  راحت، و آیات یدیتری عیم اطراف،
 هلای  او ویلت ایما ی در  یها ییستماجتماعی و  های حمایتعمومی بود  و  یها مااتاجتماعی و  یها عا یتفدر 

. عیم مشارکت افلراد کلا وات در کو لا  ملیت االرات رواکلی و فیدیالی مخربلی را روی فلرد          گیرکی میبعیی قرار 
جامعله از طریلق کلاهش کیلیلت     کملودت   متلأار گراشته و مشا  ش را افدایش اواهی داد و در بلنی میت باعلث  

ی هلا  مالات اجتملاعی و   یها فعا یتزکیگی ااکواد  اواهی شی. از ایع رو  وجه کمودت به مشارکت افراد کا وات در 
 .باشی میامور ضروری  عمومی و رفع مواکع موجود در جامعه جدء
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