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المللی عملکرد، ناتوانی و سالمت در  بندي بین کاربرد طبقه

کاران اجتماعیتوانی توسط مدد ارزیابی کم

  ***مینا عبدي،   **کیوان دواتگران،   *طلعت اللهیاري

  24/12/1400: تاریخ پذیرش  18/3/1400:تاریخ دریافت

  چکیده

بندي  توانی از دیدگاه مددکاران اجتماعی با استفاده از طبقه پژوهش حاضر با هدف توصیف ارزیابی کم

ها از طریق مصاحبه نیمه  داده. و با روش کیفی اجرا شد)(ICFالمللی عملکرد، ناتوانی و سالمت  بین

که به روش هدفمند و در ICFبا ساختاریافته با تعداد چهارده نفر از مددکاران اجتماعی با تجربه و آشنا

و انطباق مفاهیم بدست آوري گردید؛ سپس با روش تحلیل محتواي تماتیک دسترس انتخاب شدند، جمع

کار و اشتغال، وضعیت اقتصادي، : مقوله اصلی شامل 16مفاهیم ابتدا در . بندي شد طبقه ICFآمده با 

مسکن و فضاي داخل خانه، فضاي خارج از منزل، سرپرستی و آموزش و تحصیل،ها، تعامالت و حمایت

رسانه و ارتباطات ورسوم، امکانات و فناوري، ها و آداب نگرشونقل، و حمل اجتماعی مراقبت، تحرك

و مشارکت اجتماعی، تفریح و اوقات فراغت، خدمات  داوطلبانه هاي یتاجتماعی، فعال ینتأم نظام جمعی،

مطابقت ICFکد توصیفی  79با شده و مفاهیم بندي طبقه وهوایی درمانی و توانبخشی، شرایط اقلیمی و آب

سرفصل  5ها و ها و مشارکت سرفصل مربوط به فعالیت6: اشاره دارد ICFسرفصل  11داده شد که به 

توانی  عنوان ابزاري مناسب براي ارزیابی کم را به ICFنتایج این پژوهش، . مل محیطی استمربوط به عوا

ها و عوامل محیطی  ها و مشارکت هاي فعالیت همچنین به مؤلفه.کند توسط مددکاران اجتماعی معرفی می

ICFبنابراین . دتوانی دار توجه بسیار شده است و نشان از رویکرد سیستماتیک در ارزیابی بعد اجتماعی کم

  .در مددکاري اجتماعی توانبخشی کمک شایان توجه نمایدسیستماتیکبررسی  تواند به یم

ناتوانی -المللی عملکرد بندي بین طبقهتوانی، کمتوانبخشی،،ددکاري اجتماعیم:هاي کلیدي واژه

و سالمت
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مقدمه

درتواناییفقداناندتو یمتوانی  طبق آنچه سازمان جهانی بهداشت مطرح کرده است، کم

کهنیستمعنیبداناین تعریفباشد؛ اماروزمره و مشارکت اجتماعیهاي فعالیتانجام

کارهايمانندخودزندگیهاي روزمره فعالیتانجامتواناییطور مطلق توان، به کمافراد

کانامافزایشبراياستالزمبلکهندارند،و مشارکت اجتماعی راشغلیاموریاشخصی

آنهابهالزمهاي  آموزش مناسب،امکاناتیوابزارساختنفراهمضمنافراد،اینمشارکت

مذکورابزاروها  آموزش نمود؛ارائهرا... وهمکارانخانواده،اعضايازاطرافیانشان اعمو

نوع و میزانکهاستيضرور یاربس رو ینازا باشند،افرادتوانی کمنوعبامتناسبباید

  . )2: 1396،ملکپور و همکاران؛ WHO, 2011: 3-4(شودشناساییمزبورافرادتوانیکم

یر شرایط تأثطور عمیقی مرتبط با تعامل فرد و جامعه است و تحت  بهتوانی کم

ندک یمگیرد و مشارکت کامل فرد در جامعه را دچار اختالل  یماجتماعی شکل 

)Shuttleworth, 2012: 54-68(توانی افزون بر الگوي پزشکی، داراي الگوي  ؛بنابراین کم

تواند تأکیدي بر  یم؛ که )Oliver, 1990; Shakespeare, 2008: 45(اجتماعی نیز هست 

توان  توانی و توانبخشی افراد کم اهمیت نقش مددکاران اجتماعی در فرآیند ارزیابی کم

ت مناسب به این افراد نیازمند خدما ارائۀتوان و  باشد، زیرا شناسایی و ارزیابی افراد کم

پزشک، پرستار، فیزیوتراپیست، : هماهنگی تیم تخصصی توانبخشی است که شامل

، مددکار اجتماعی، فرد مراجع، خانواده مراجع و دیگر خدمات درمانگر روانکاردرمانگر، 

شود و بهبود عملکرد فرد ، تلفیق و سازگاري اجتماعی ، از نتایج کار این  یمدهندگان 

  . )18: 1396ی، فرمان(گروه است

ایجاد سازگاري بین "نیز هدف اصلی خدمات اجتماعی را  1ه به اینکه بارتلتبا توج

، حضور مددکار اجتماعی در تیم  )53:  1390، اصليزاهد("داند یمانسان و محیط 

تخصصی توانبخشی و ارزیابی تخصصی مددکاري اجتماعی در فرآیند توانبخشی ضروري 

                                               
1 Bartlet
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توان یک چرخه است که ارزیابی  باید توجه داشت که فرآیند توانبخشی افراد کم.است 

و   )WHO, 2011: 95(دهد یمتشکیل  آن رابندي نیازها بخش مهمی از  جامع و اولویت

توانی بسیار اهمیت دارد، زیرا هدف از سنجش  ارزیابی ابعاد محیطی و اجتماعی کم

ها نیز براي  ها و امکانات است و این ارزیابی به دولت توانی، ارزیابی  برابري فرصت کم

هاي الزم براي توانمندسازي یا  ریزي جهت فراهم کردن امکانات و زیرساخت برنامه

 و مددکاران)1396،ملکپور و همکاران(کند توان جامعه کمک می توانبخشی افراد کم

  .دتوانند متولی اصلی این ارزیابی باشن یماجتماعی 

توانی جهت ارائه خدمات  بر همین اساس براي رسیدن به آمار منطقی و جامع از کم

با تصویب . ابزار ارزیابی و همچنین ارائه نتایج به زبان مشترك وجود داردمناسب، نیاز به

، توسط مجمع جهانی بهداشت در ICFیا  1المللی عملکرد، ناتوانی و سالمت بندي بین طبقه

بندي و توصیف عملکرد از دو  شده جهانی براي طبقه چوب پذیرفته، یک چار2001سال 

  تواند  یمو از دیدگاه متخصصان سالمت به وجود آمد که توانی منظر فرد داراي کم

  ریزي، طراحی راهکار و مداخله باشد  مشی و راهکار اجتماعی براي برنامه یک ابزار خط

  توانی فراهم کند المت و کمو استانداردي را براي تعیین و بدست آوردن آمار س

)WHO, 2002: 5( .دو اطالعات را در المللی بندي بین الزم به توضیح است که این طبقه

که  توانی سروکار دارد، درحالی کند؛ قسمت اول با عملکرد و کم دهی می سازمان بخش

  :صورت زیر است که به .دهد یمقسمت دوم  زمینه را پوشش 

توانی عملکرد و کم:اول قسمت

  عملکرد بدن و ساختارهاي بدن-1

  و مشارکت ها تفعالی-2

عوامل زمینه:قسمت دوم

  عوامل محیطی-1

                                               
1. International classification of functioning, disability & health- ICF
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  .)WHO, 2007: 9(عوامل فردي -2

فرديعواملوفرهنگینگرشی،اجتماعی،فیزیکی،محیط: اي ینهزممنظور از عوامل 

براي توصیف اطالعات بدست  ICF.استو عملکردسالمتناتوانی،فرآیندبرمؤثر... و

که این کدها با حروف اختصاري و سپس اعداد  کندیمآمده از کدهاي مشخصی استفاده 

 هاي مؤلفهحروفی که  ؛شوندیمی مشخص ایجاد بصورت یک توال شده تعریفاز پیش 

  :شامل موارد زیر است دهند میاصلی این کدها را نشان 

s :کند؛ یمرا توصیف تشریحی یا آناتومیکساختار  

b :کند؛ یم توصیفرابدنفیزیولوژیکعملکرد

d :شود؛ یممشارکت را شامل وزندگیروزمرههاي  فعالیت يها سرفصل

e :شود یممحیطی را شامل عوامليها سرفصل)WHO, 2007: 9 بنابراین )23 &

ICF امکان ارزیابی عوامل محیطی و اجتماعی را نیز به وجود آورده است.    

 مددکارانهاي  هاي توانبخشی، استفاده از نتایج ارزیابی براي اجراي مؤثر پروتکل

اجتماعی در حوزه توانبخشی حائز اهمیت است و ضروري است که چگونگی ارزیابی 

نیز مورد بررسی قرار بگیرد و ابزارهاي مناسب  تخصصی در مددکاري اجتماعی توانبخشی

 ICFدر این پژوهش . توانی براي مددکاران اجتماعی شناسایی و معرفی شود ارزیابی کم

تواند  یمتوانی در مددکاري اجتماعی مدنظر قرار گرفت که  عنوان یک ابزار ارزیابی کم به

حال سؤال این . ار بگیردقر مورداستفادهتوسط مددکاران اجتماعی در عرصه توانبخشی 

عنوان یک زبان استاندارد و ابزار ارزیابی در مددکاري اجتماعی توانبخشی  به ICFاست که 

  کند؟ یمچه کاربردي دارد و چگونه نمود پیدا 

  پیشینه پژوهش

یشینۀ پژوهشی، مطالعاتی که به فهم بهتر موضوع پژوهش حاضر و لزوم پبا جستجوي 

در ادامه. ی قرار گرفتموردبررسکنند،  یمنبخشی اجتماعی کمک توانی و توا ارزیابی کم

:شود یمذکر بودند،هایی که به موضوع این پژوهش نزدیک نمونه
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طرح مدل توانبخشی اجتماعی براي افراد "با عنوان  در پژوهش خود)1396(فرمانی

اس  –یرامبه طراحی مدل توانبخشی اجتماعی براي افراد درگ "مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

 36و کتب و مصاحبه با  ها پژوهشعه که از طریق مطالاین پژوهش کیفی است . پردازد یم

عد اجتماعی بو  اجرا شده است) عضو خانواده 8متخصص و  7بیمار،  21(کننده مشارکت

 رسد یبه نظر م: بیان کرده است کهپژوهشگر. دهد یسالمت این افراد را موردبحث قرار م

پراکنده  در ایران الگوي مشخصی براي توانبخشی اجتماعی موجود نیست و برخی خدمات

از طریق . و همچنین کمبود تولید دانش در این زمینه را مطرح کرده است شود یانجام م

اصلی نیازها، نیازهاي اجتماعی، مداخالت مرتبط و  هاي زمینهتحلیل محتوا مدلی شامل 

کند که ابتال به این اختالل عالوه بر  یمپژوهشگر بیان . کند یمداخله کنندگان را معرفی م

دهد و با استفاده از  یمیر قرار تأثانی و روانی، بعد اجتماعی این افراد را نیز تحت بعد جسم

  .توان به ارتقا سالمت اجتماعی افراد مبتال به ام اس کمک کرد یم مدل توانبخشی اجتماعی

بررسی تأثیر اجراي برنامه "، با عنوان )1391(همکارانپور و بر اساس پژوهش نصیري

توانبخشی مبتنی بر ؛  "توانبخشی مبتنی بر جامعه بر وضعیت زندگی معلوالن در ایران

در  گیريروش نمونه .استتوان  گی افراد کمجامعه، یک استراتژي جهت بهبود کیفیت زند

توان، فرمفرد کم 1503طورکلی براي  بود و به يا صورت چندمرحله بهاین پژوهش 

توان  هاي فرد کم بر اساس این پرسشنامه، توانایی. آوري اطالعات تیزون تکمیل گردید جمع

نتایج پژوهش نشان داد که  .قبل و بعد از اجراي برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه سنجیده شد

، یهاي حرکتی، ارتباطات اجتماع هاي روزمره زندگی، توانایی هاي فعالیتدر تمام حیطه

هاي شغلی، کیفیت زندگی، منبع درآمد، وضعیت استخدام، مشارکت در زندگی  توانایی

پس از اجراي برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه بهبود  ش، اجتماعی و وضعیت آموز

اجراي توانبخشی مبتنی بر جامعه، باعث . این افراد ایجادشده استتوجه در عملکردقابل

توانی شده است که  بهبود وضعیت زندگی،  بهبود کارآیی و توانمندي آن دسته از افراد کم

  .دبه دلیل بیماري، هزینه و مسافت، قادر به دسترسی به خدمات سازمانی نبودن
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تأثیر سن و جنسیت بر ارزیابی "وهشی با عنوان در پژ) 2019(و همکاران  1فرمن

بندي  بر اساس طبقه تیسن و جنس یرتأث یابیارز که با هدف "ICFبر کمردرد مزمن مبتنی 

بیمار مبتال به  244ن انجام شد، با بر کمردرد مزم تو سالم یالمللی عملکرد، ناتوان بین

نشان داد که  این پژوهش جیانت .سال مصاحبه کردند 49کمردرد مزمن با میانگین سنی 

مراقبت از خود و "در  يشتریب هاي یتتر محدود جوان مارانیبا ب سهیمسن در مقا مارانیب

مسن و  مارانیب. دارند يکمتر "ونقل حمل"دارند اما مشکالت  "راه رفتن"و  "تحرك

خدمات "، "یو محصوالت ارتباط يمعمار"قیرا از طر يشتریب لیتسهنیاز به انسالیم

جوان درك  مارانینسبت به ب "تحرك يبرا یخدمات و محصوالت اجتماع"و  "یداشتهب

 يکارها"در  رايشتریب تی، زنان محدودیتیدر مورد تفاوت جنس در این پژوهش، .کنند یم

هاي  فعالیت"يبرا تیسن و جنس نیاثر متقابل ب. نسبت به مردان گزارش کردند "خانه

اختالل را گزارش  نیشتریکه ب شدمرد جوان گزارش مارانیب براي"حیو تفر یاجتماع

کمردرد  يبرا ICFبندي جامع مجموعه  که طبقه دهد یمطالعه نشان م نیا.بودندکرده 

 کاردر  ICFبر  یمبتن هاي یابیارز يبرا ریتأث نیا. است تیسن و جنس ریتحت تأث ،مزمن

مورد توجه قرار  یتوانبخش يها هبرنام يریزي مداخله برا در برنامه دیمناسب است و با ینیبال

منابع  کردیرو دی، متخصصان باتوانبخشی مداخله يزیربرنامه يبراکند که  یمو مطرح  ردیگ

را در نظر  ،متخصصان ریبا سا يو همکار یطیعوامل مح لیمثال تسه عنوان به، ICFمحور 

  .داشته باشند

گیري عملکرد اجتماعی  اندازه"با عنوان  در پژوهش خود)2011(همکاران و 2ویلکی

مطرح کردند که معموالً "عضالنی  -و مشارکت در جمعیت داراي مشکالت اسکلتی

اسکلتی در کلینیک و حتی -مشارکت و عملکرد اجتماعی افراد داراي مشکالت عضالنی

و عواقب وضعیت  اند و بیشتر بر شرایط فیزیکی و مدیریت گیري نشده اندازه ،ها پژوهش

که دامنه عملکرد هر فرد فراتر از  کنند یو عنوان معضالنی تمرکز شده است -اسکلتی

                                               
1. Fehrmann
2. Wilkie
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پژوهش با هدف انتخاب یک ابزار  ینا. است... انجام وظایف اساسی مانند ایستادن و 

است و بیان گرفته گیري میزان مشارکت اجتماعی این افراد انجام مناسب براي اندازه

. ابزارهاي مختلفی براي سنجش مشارکت اجتماعی در اختیار پژوهشگران استکند که یم

بندي  این پژوهشگران یک پرسشنامه به همین منظور طراحی کردندکه هر سؤال شامل طبقه

نتایج این . دقیقه بود 19تا  15مورد حدود  41پاسخ از یک تا پنج و متوسط زمان براي 

ي سنجش مشارکت اجتماعی استفاده شدند داراي بررسی نشان داد که ابزارهایی که برا

بودند و در حال حاضر نیاز به ایجاد ابزار جدیدي نیست بلکه باید با نقاط ضعف و قوت

این بررسی امکان ارزیابی وضعیت فعلی . جدیت بیشتري از ابزار موجود استفاده کرد

هد عالوه بر تمرکز د گیري عملکرد اجتماعی را فراهم کرده و نشان می مشارکت و اندازه

بر وضعیت فیزیکی نیاز به توجه به عملکرد اجتماعی و مشارکت جمعیت داراي مشکالت 

.عضالنی وجود دارد _اسکلتی

براي کدگذاري و  ICFاستفاده از  "در پژوهشی با عنوان ) 2008(و همکاران  1داگان

عنوان ابزاري براي توصیف  به ICFبه معرفی  "هاي ناتوانی زنان یترواوتحلیل  تجزیه

زن را در خصوص  50ن داراي آسیب نخاعی اشاره کرد و روایات وضعیت اجتماعی زنا

زاي محیطی براي این  زندگی اجتماعی تحلیل و تجزیه کرد و به تحلیل دقیق عوامل استرس

ها دادهپژوهشگر نتایج اولیه را بصورت یک ماتریس براي نمایش . افراد پرداخت

را با  ICFده است و سپس کدهاي که امکان یافتن الگو را ممکن سازد، ارائه کر يطور به

زاي محیطی نگاشته است و تعامل  وتحلیل دقیق از عوامل استرس براي تجزیه ها دادهتوجه به 

یک دیدگاه  ICFدهد که  یمنتیجه این پژوهش نشان . فرد با محیط را توصیف کرده است

براي پیوند  ICFو نیاز به توسعه بیشتر . کند یمفرآیند محور از تعامل فرد و محیط ایجاد 

.دهد یمدوجانبه عوامل فردي و محیط را پیشنهاد 

                                               
1. Duggan
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در لیتوانی با هدف ایجاد یک روش استاندارد ) 2003(و همکاران 1ساپسینسکی

ارزیابی اجتماعی براي مددکاران اجتماعی در توانبخشی مبتنی بر منزل و آنچه خدمات 

نقش "با عنوان  ، پژوهشیکند یمتوان مددکاري اجتماعی را منطبق بر نیازهاي افراد کم

این پژوهش یک . انجام دادند "شناختی رویکرد روش: مددکار اجتماعی در تیم توانبخشی

توان با دریافت خدمات در منزل انجام  نفر از افراد کم 50تحلیل کیفی بود که بر روي 

که  ودش یاشاره م. نقش مددکاري اجتماعی را از دید این افراد سنجیده است کهگرفت 

نقش مددکاران اجتماعی در این حوزه کامالً مشخص نیست و مراجعین نیز بصورت منظم 

: اول: رو این پژوهش سه بخش را مدنظر دارد که ازاینکنند،  یاین خدمات را دریافت نم

نظر مراجع راجع به نقش مددکار اجتماعی با استفاده از : دوم ،بخش توسعه ابزار و پروتکل

نقش مددکار این پژوهش  .شود یارزیابی نتایج را شامل م: و سومهپیشرفت هاي روش

لذا نقش  داند؛ یاجتماعی در تیم ارزیابی توانبخشی را تحلیل وضعیت اجتماعی مراجع م

.کند یبراي مددکار اجتماعی در توانبخشی مطرح مدهنده راتوانمندساز و آموزش

ر طول زمان پژوهشگران به یی که مورد بررسی قرار گرفت، دها پژوهشبر اساس 

توان  یر توانبخشی اجتماعی بر ارتقا سطح استقالل و کیفیت زندگی افراد کمتأثبررسی 

ها نقش مددکار اجتماعی در روند توانبخشی و اهتمام این  ؛ در این پژوهشاند پرداخته

یم یرمستقغتوانی بصورت مستقیم و  بر کم مؤثرمتخصصین در بررسی موانع و منابع محیطی 

مورد اشاره قرار گرفته که با موضوع پژوهش حاضر قرابت دارد و اهمیت مددکاري 

نتایج حاصل از . دهد یمتوانی را نشان  یر توانبخشی اجتماعی بر کمتأثاجتماعی توانبخشی و 

دهنده لزوم ارزیابی مناسب  ی نشاناجتماعهاي مختلف در حوزه توانبخشی  پژوهش

  .توان بود ائه خدمات مناسب به افراد کمتوانی توسط متخصصین و ار کم

پژوهشگران به لزوم تحلیل وضعیت اجتماعی و سنجش عملکرد و مشارکت اجتماعی 

و همچنین به تحلیل و توصیف برخی ابزارهاي ارزیابی  اند کردهتوان اشاره  افراد کم

آیند مددکاران اجتماعی نیز در فردهد یماند که نشان  مشارکت اجتماعی نیز پرداخته

                                               
1. Sapežinskienė
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تواند به ایجاد زبانی مشترك با  یمین ابزار و امناسب هستند ارزیابی ملزم به استفاده از ابزار

. ی را تسهیل کندتوان ابعاد کمسایر اعضاي تیم تخصصی توانبخشی کمک کرده و بررسی 

خورد، این بود  یمهاي مرتبط در این حوزه به چشم  عنوان خأل در زمینه پژوهش اما آنچه به

در مددکاري  ICFیر تأثي یافت شده داخلی کاربرد و ها پژوهشکدام از  یچهدر  که

عنوان ابزار ارزیابی  به ICFکه  یدرصورتاجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، 

هاي مختلف مورد  محیط و منابع اجتماعی در حوزه توانبخشی خارج از کشور در پژوهش

ي ارزیابی ها پروتکلتواند براي ارتقا  یمین اجراي این پژوهش بنابرا. بررسی قرار گرفته بود

توسط این  ICFتوانی توسط مددکاران اجتماعی و استفاده از مدل تخصصی مانند  کم

  .کننده باشد توانی کمک کم حوزةمتخصصین در 

  

  مبانی نظري

توانی؛ همچنین بر ایجاد کم محیطی توانی و نقش عواملهاي مرتبط با کمنظریه

در اجراي این رویکردهاي مرتبط با توانبخشی و مددکاري اجتماعی در حوزه توانبخشی 

  :شود ها و رویکردها پرداخته می پژوهش مدنظر قرار گرفت که در ادامه به برخی از تئوري

اخیر توسط  يها این رویکرد در دهه: 1اجتماعی–روانی-زیستیرویکرد

رویکرد  که یدرحال. توسعه پیدا کرد 2وجرج انگل و جان رومان:متخصصینی مانند

، رویکرد کنند یبیومدیکال و سایر رویکردهاي بیولوژیکی بر پاتوفیزیولوژي بیماري نگاه م

هاي مؤثر بر اجتماعی بر اهمیت فهم سالمت و بیماري انسان و همه زمینه - روانی - زیستی

نیاز به داشتن تخصص در  رو در نظر گرفتن عوامل روانی و اجتماعی ازاین. آن تأکید دارد

. دعلوم طبیعی دار استفاده ازنیاز به  ،حیطه علوم اجتماعی و در نظر گرفتن عوامل بیولوژیک

هاي علمی، در سطح  با استفاده از روش توانند یشناختی و اجتماعی م بنابراین عوامل روان

  .)Frankel et al, 2003: 199(شوندخودشان و در ارتباط با عوامل بیولوژیکی شناخته 

                                               
1. Biopsychosocial approach
2. George Engel and John Romano
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هر پدیده : که کند یو بیان م شداین نظریه ابتدا توسط میناهان مطرح : سیستمینظریه

سیستمی یۀ طبق نظر. )Healy, 2014: 135(داراي نظم، روابط با محیط و هدفمند است 

زمان در  الزم است که ما درباره عناصر فردي و اجتماعی در هر شرایطی اندیشه کنیم و هم

حال دیدن چگونگی تعامل آن عناصر با یکدیگر و تلفیق آنها در یک کل باشیم و توجه 

عملکرد فرد و  مددکاري اجتماعی نیز همزمان به روابط و مناسبات و اهداف اجتماعی و

باشند و "هم نیروزا "توانند یهاي اجتماعی مسیستم؛ بر طبق این نظریه خانواده است

ها به تعامل با  رو انسان ازاین. خودشان نیروي الزم را براي حفظ خودشان تولید کنند

  .)273: 1396،نیپ(کند ی، فروپاشی را نفی م"هم نیروزایی"و پردازند  ییکدیگر م

:کننده کمک هاي یستمسه نوع از س

...خانواده، دوستان، همکاران و  :یررسمی مانندهاي غسیستم-1

…ها و و انجمن ها یهاجتماعی، اتحاد يها گروه: مانند هاي رسمیسیستم-2

اند؛ شده یتوسط میناهان معرف... ها و  مدارس، بیمارستان مانند هاي اجتماعییستمس-3

ها،  سیستمی به بررسی فرصت یهمددکاران اجتماعی با استفاده از نظربنابراین      

 پردازند یو پیامدهاي احتمالی در هر موقعیت م ها یت، اهداف موردنظر، مسئولها یتمحدود

ها و راهکارها  بسا شناخت زمینه، پاسخ سنجد که چه جاد مشکل را میها و عوامل ایو زمینه

  .)274: 1396،نیپ(کند یرا نیز مشخص م

ه بر موانع مطرح شد که به غلب2و لی 1سولوموناین رویکرد که توسط :توانمندسازي

این  .پردازد یاجتماعی در رسیدن به خود شکوفایی در چهارچوب ساختارهاي جامعه م

قدرت فردي و بین فردي تولید  تواند یدیدگاه تا حدودي باور دارد که تعامل اجتماعی م

  توانایی نفوذ در جریان زندگی فرد -1توان یکند که معناي مثبت قدرت را م

هاي عمومی  توانایی و ظرفیت کار با دیگران براي اداره جنبه- 3یاظهار خود ارزش -2

 :Garvin, 1985(دانست گیري عمومیدسترسی به سازوکارهاي تصمیم -4زندگی و 

461-472( .  

                                               
1. Solomon
2. Lee
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به دنبال تحقق آن دسته از اهداف مددکاري اجتماعی است که به عدالت این رویکرد 

فردي و افزایش  به دنبال کمک به مراجع براي کاهش موانع و؛ شود یاجتماعی مربوط م

به دنبال از طرفی دیدگاه توانمندسازي . ظرفیت و توانایی جهت تسلط به امور زندگی است

در این . واگذاري مسئولیت به افراد است تا خودشان در جهت رفع نیازهایشان تالش کنند

به نقش  رویکرد توانمندسازيدر . پذیر است رویکرد تغییر محیط به نفع مراجع نیز امکان

کننده و ازجمله مراقبت يها هاي بسیاري از حرفهکه یکی از نقش شود یافعه اشاره ممد

منابع و یا  ینبه گزارش و پیگیري در خصوص تأم توان یمددکاري اجتماعی است که م

مدیریت بهینه خدمات و دفاع از مراجع در رابطه با این نقش مددکار اجتماعی اشاره کرد و 

نیز اطمینان از دریافت خدمات مناسب توسط مراجعین  یماعاجت يبخش مهمی از مددکار

  .)557و  128: 1396،نیپ(است

ر بطن محیط که در زندگی واقعی، رفتارها د کند یاین نظریه بیان م :محیطقابلیت

؛ یعنی باشد ی؛ اگرچه محیط همواره در حال تغییر است اما غنی از اطالعات مافتد یاتفاق م

.)Bell et al, 2005: 2(است، معناي بیشتري در خود گنجانده شود یرغم آنچه که دیده م علی

در یک تعریف، قابلیت . ها استها و قابلیتشده از توانش داده ناي سازما محیط، مجموعه

منظور پاسخگویی به نیازها و به فعلیت رساندن  محیط،  شناختی است از زیستگاه انسانی به

است پردازي گیبسون نطفه اصلی در توسعه روانشناسی محیط بوده نظریه. هستی وجودي او 

)Greeno, 1994: 336-342(.

  

  چارچوب مفهومی

ها در حوزه توانبخشی  ن ارزیابیجانبه بود از نظریات و رویکردهایی که همه در این پژوهش

کند، بهره گرفته شد،  یمگیري چهارچوب مفهومی کمک  به شکلنیز  کنند و یمیید تأرا 

بتوانند بر موانع دستیابی به  منظور اینکه توانمندسازي یعنی قادرسازي افراد به:رو ازاین

مثبت و  هاي حیطمبنابراین؛ ایجاد . اهداف زندگی و دسترسی داشتن به خدمات غلبه کنند
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ضروري است و براي ایجاد محیط مثبت، الزم است که سازنده براي تلفیق اجتماعی افراد 

  .یر آنها بر فرد ارزیابی شودتأثها و موانع موجود و  ابتدا محدودیت

براي هموار کردن مسیر دستیابی به خدمات مناسب براي  اجتماعی يمددکاردر 

بنابراین . محیط بررسی شود -محیط و تعامل فرد فرد،عالوه بر ي است کهضرور ،مراجعین

نظریه  توانی کمک کند زیرا تواند به ارزیابی فرد داراي کم یمبررسی روابط سیستمی 

اجتماعی را –گذارد و عناصر روانی  یربر کل تأث تواند یکه هر جزء م کند یسیستمی بیان م

اي هاي پیچیدهبه شیوه ها سیستمن نظریه، بر مبناي ای نماید؛ یدر عمل با هم ترکیب و تلفیق م

تا دریابیم  کند یها کمک مبا یکدیگر تعامل و کنش متقابل دارند که بررسی این شیوه

پردازند یتر به تعامل مچگونه افراد با یکدیگر در خانواده، جامعه و محیط اجتماعی وسیع

  . )300-269: 1396،نیپ(

ICF به نظر دهد و  یتوانی را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار ممسئله کمنیز

تنیده و صورت درهم ، یک تیم توانبخشی کارآمد نیز وقتی همه عوامل را بهرسد یم

فرد، خانواده . مؤثر واقع شود تواند یم، ارزیابی علمی قرار بدهدتأثیرگذار بر یکدیگر مورد 

، از یکدیگر تفکیک کرد و تأثیرگذاري آشکاري بر یکدیگر دارند توان یو جامعه را نم

و  یر محیط و عوامل اجتماعی قرار بگیردتأثتواند تحت  یمتوانی  بنابراین افت عملکرد و کم

نقش خود را در ارزیابی روابط سیستمی ایفا  در این مرحله است که مددکار اجتماعی

توانی، به فراتر از  ازجمله افراد داراي کمکند؛ نظریۀ سیستمی، نگاه را در ارزیابی افراد، یم

هاي رسمی و  برد و به محیطی که در آن قرار دارد مانند محیط خانواده، سیستم خود فرد می

شود اما  و رابطه فرد با محیط انجام میتوجه دارد و ارزیابی با توجه به محیط غیررسمی

اینکه در رابطه فرد با محیط دقیقًا چه شکلی از تعامل و مشارکت را باید در نظر گرفت و 

تواند به  می ICF.طور کامل شرح داده نشده است بهچگونه این تعامل را باید بررسی کرد،

توانی ین نوع و شدت کمدر تعیICFزیراها خأل موجود را برطرف کند کمک این نظریه

نوع آسیب و محل آناتومیک آن به نقش عوامل محیطی و ارزیابی عملکرد و غیراز به

  .کند یمشارکت فرد توجه م
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گونه مطرح کرد که هدف مددکاري اجتماعی توانبخشی  یناتوان  یماز طرفی 

: کردتعریف  گونه ینتوانمندسازي را ا 1994در سال زگیتیر است و "توانمندسازي"

ها و جوامع  افراد، خانواده رو ینازا ،...وفرایند افزایش قدرت درونی، قدرت بین شخصی، "

توانمندسازي هسته بنابراین .)Mackie, 2007: 1("توانمندي را افزایش دهند توانند یم

است و مفهومی است که در آن واحد "سیاست اجتماعی"و "رفاه اجتماعی"بنیادین 

 یآقابخش(سازد یرا توانمند م "کننده خدماتفرد دریافت"و  "کننده خدماتفرد ارائه"

به همین منظور، در روند توانبخشی اجتماعی  ارزیابی  . )75-49: 2015، و همکاران

ها، منابع و موانع فردي و محیطی مورد تأکید قرار گرفته است  اما چگونگی  توانمندي

ي و  چگونگی توانی در روند توانمندساز یدة کمپداي مؤثر بر  بررسی محیط و عوامل زمینه

ارائه نتایج ارزیابی  براي اشتراك با سایر متخصصین در حوزه توانبخشی تا حدودي مغفول 

.تواند امکان ارزیابی مناسب و ارائه نتایج ارزیابی را ایجاد کند یمICFمانده است که 

ICF  توانی بررسی عوامل محیطی و اجتماعی در کنار  دهد در ارزیابی کم یمنشان

هاي  هاي مرتبط با نظامنظریه بنابراین همراه با توجه به. زشکی مهم و ضروري استبررسی پ

در مددکاري  ICFبررسی کاربرد ، محیط- فرد یراتمشارکت اجتماعی و تأث ،اجتماعی

ة مددکاري در حوزو اَشکال این تعامل به چگونگی تحلیل ارتباط فرد و محیط،اجتماعی

مددکاران  موردنظراست چگونگی انطباق مفاهیم  ضروري کمک خواهد کرد و اجتماعی

زیر  در همین راستا سؤاالت .بررسی شود ICFتوانی با  اجتماعی در ارزیابی افراد داراي کم

:شود یممطرح 

مددکار اجتماعی در ارزیابی محیط تسهیلگر و بازدارنده چه مواردي را بررسی -1

؟کنند یم

توانی توسط مددکاران اجتماعی،  مبر ک مؤثردر بررسی عوامل محیطی  ICFنقش -2

کند؟ یمچگونه نمود پیدا 

از  یکبا کدام توانی اجتماعی در ارزیابی کم مفاهیم مورداستفاده مددکاران-3

ارتباط دارد؟ ICFو کدهاي ها مؤلفه
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  شناسی روش

ها و  درك معانی و یا ماهیت تجربه و یا پژوهش پیرامون موضوعاتی که دانسته براي

 يریحر(شوداستفاده ی در آن زمینه وجود دارد، بهتر است از رویکرد کیفیمطالعات اندک

مختلف  یلیتحل يکردهایها و رو داده يآور که شامل جمع؛)130- 123: 2017،و همکاران

 Vaismoradi(است یاجتماع يها دهیپد يا نهیو زم یفرهنگ ریو تفس فیبا هدف ارائه توص

et al, 2019(. با روش تحلیل  1398- 99رو پژوهش حاضر کیفی است که در سال  ازاین

معتبر و قابل  نتایجتحلیل محتوا روش تحقیقی براي گرفتن محتواي تماتیک انجام شد، زیرا 

ریح که براي تشیا در واقع هر فنی است ؛شده از متن استاستخراج يها تکرار از داده

-137: 1389رضوانی، (رود میهاي ارتباطی به کار  عینی، منظم و کمی محتواي آشکار پیام

156.(  

بود که یا توسط  ICFجامعه آماري این پژوهش شامل مددکاران اجتماعی آشنا با 

اند و سابقه  محور را دریافت نموده ICFهاي آموزش، ها دانشگاهسازمان بهزیستی و یا در 

توجه به اینکه تعداد مددکاران  با .داشتند) زمان مدتفارغ از (ه توانبخشی را فعالیت در حوز

مدنظر این پژوهش قرار گرفته باشند محدود بود و با معرفی  هاي آموزشاجتماعی که تحت 

اساتید و مدرسان مربوطه این افراد مورد شناسایی قرار گرفتند به همین دلیل 

گیري هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و  ونهکنندگان با استفاده از روش نم شرکت

 1398دوم سال  ماهه ششکننده در شهر تهران در طول  نفر شرکت 14با مصاحبه با  مجموعًا

سازمان بهزیستی و یا در این افراد یا در حوزه توانبخشی. اشباع نظري حاصل شد

  .ار بودندهایی که در حوزه توانبخشی نیز فعالیت دارند مشغول به ک یمارستانب

پژوهشگر با مراجعه . آوري گردید ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع داده

سابقه  و داشتنICFآشنایی با (به محل کار این افراد و با توجه به دو معیار انتخاب آنها 

کنندگان امکان  مواقعی که شرکت در .مصاحبه را انجام داد) فعالیت در حوزه توانبخشی

تمایل به شرکت در پژوهش،  در صورتم مصاحبه را در ساعات کاري نداشتند و انجا



  

  

  

  

15  |  اللهیاري و همکاران... المللی عملکرد، ناتوانی،بندي بینکاربرد طبقه

سؤاالتی برخ .صورت تلفنی نیز انجام شد خارج از محل و زمان کار این افراد، مصاحبه به

  :یافته عبارت بود ازساختار یمهندر مصاحبه  شدهمطرح

در بازدید از منزل ؟یدکن یبراي تعیین سطح توانمندي مراجع کدام عوامل را بررسی م 

ازنظر شما عوامل محیطی و اجتماعی که باید در گزارش ؟کنید یچه نکاتی را بررسی م

مراجع را  نیازها و خدمات ضروري براينوع مددکاري به آنها پرداخته شود چه هستند؟

  ؟کنید یبررسی م ییها بیشتر در چه حوزه

وتحلیل  تجزیهنیز وجود داشت و اي  هاي مواجهه امکان طرح پرسشدر روند مصاحبه

انطباق مفاهیم و محتواي تماتیک وتحلیل  دو مرحله شامل تجزیهدر مطالعه  نیها در ا داده

تحلیل محتوا روش تحقیقی براي گرفتن انجام گرفت؛ زیرا  ICFکدهاي اب بدست آمده

هر فنی است که  یا در واقع، شده از متن است استخراج يها معتبر و قابل تکرار از داده نتایج

یافته و عینی مورد شناسایی قرار  طور نظام ها را به خاص پیام هاي یژگیبه کمک آن، و

  :مراحل زیر طی شد به همین منظور.  )Braun et al, 2012: 57-71(دهند یم

اي خود  صورت متن پیاده شد و طبق زبان محاوره ها به در مرحله اول مصاحبه

در مرحله دوم کدگذاري باز انجام شد که مفاهیم و ها نوشته شد، شونده پاسخ مصاحبه

طور منظمی تغییر شکل  ها بصورت مستقیم از متن استخراج شد و اطالعات خام به گزاره

محتوا تبدیل شد و با گذشت زمان و  هاي یژگیفته و به واحدهایی براي توصیف دقیق ویا

در مرحله سوم به  .مبادرت شدشده  استخراج هاي مضمونبامطالعه بیشتر به اصالح مفاهیم و 

اي  پرداخته شد و در واقع به شیوه تر یبدست آمده و در سطحی انتزاع يها تحلیل گزاره

شده بودند نظم یافته و با  ییشناسا،قوالتی که از مرحله کدگذاري بازمتمرکزتر مفاهیم و م

، هاي اصلی شکل گرفت در مرحله چهارم مقوله. ترکیب جدیدي به یکدیگر مرتبط شدند

در  ،مربوطه تفکیک شد و مفاهیمها  زیرمقوله ایجادشده هايدر مرحله پنجم براي مقوله

مربوطه الصاق گردید، در  و مفاهیمم شد مرحله ششم براي هر مقوله اصلی یک جدول رس

شناسایی و به جداول اضافه  ICFطبق  و مفاهیم ها مرحله هفتم کدهاي معرف زیرمقوله
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تفسیر ICFبا استفاده از مدل ها براي ارائه گزارش  در گام هشتم و گام پایانی یافته. گردید

  .شدند

با مشورت اساتید مربوطه  هاي پژوهش، تنظیم راهنماي مصاحبه جهت باورپذیري یافته

و محوریت قرار دادن عوامل و فاکتورهاي مورد ارزیابی مددکاران اجتماعی، امکان طرح 

اي، ثبت محاورات حین مصاحبه و بالفاصله بعد از مصاحبه، ارائه  سؤاالت مواجهه

 شوندگان انجام شد، همچنین ها و ارائه بازخورد به مصاحبه تحلیل دقیق دادهها، قول نقل

نظرات اساتید و بررسی مداوم اطالعات بدست آمده و کدهاي استخراجی و استفاده از

  .کارشناسان در جهت پایایی پژوهش حاضر مدنظر بود

نامه کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی، مصوب  یانپااین پژوهش برگرفته از 

انجام مصاحبه رضایت براي. است 1398دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 

متعهد بود کهصورت آگاهانه و شفاهی جلب شد و پژوهشگر کنندگان به ارکتمش

کنندگان و همچنینی اطالعات مربوط به محل اشتغال  اطالعات هویتی و خصوصی مشارکت

همچنین اطالعات . و آدرس این افراد افشا و منتشر نگردد مؤسساتمانند اسامی خاص 

برداري  صورت یادداشت ه ضبط صدا، بهکننده ب در صورت عدم تمایل مشارکتمصاحبه

  .ثبت گردید

  

  ها یافته

با توجه به مالحظات اخالقی پژوهش در جدول زیر  کننده شرکتمددکاران اجتماعی 

  :شوند یممعرفی 
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  کنندگان در پژوهش مشخصات مشارکت -1جدول 

  حوزه کاري  زمان مصاحبه  میزان تحصیالت  شغل  شماره

  بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 38  کارشناسی  مددکار اجتماعی  1

  بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 40  کارشناسی  مددکار اجتماعی  2

  بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 60کارشناسی  مددکار اجتماعی  3

  بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 50کارشناسی  مددکار اجتماعی  4

  بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 35کارشناسیمددکار اجتماعی  5

  بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 40کارشناسیماعیمددکار اجت  6

بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 55کارشناسی ارشدمددکار اجتماعی  7

بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 45کارشناسیمددکار اجتماعی  8

  بیمارستان  دقیقه 36کارشناسی ارشدمددکار اجتماعی  9

  بیمارستان  دقیقه 50کارشناسی ارشدمددکار اجتماعی  10

  بیمارستان  دقیقه 40کارشناسی  مددکار اجتماعی  11

بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 45کارشناسی  مددکار اجتماعی  12

بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 55کارشناسی  مددکار اجتماعی  13

بهزیستی -توانبخشی  دقیقه 35کارشناسی  مددکار اجتماعی  14

  

اعی مشغول به کار بودند و حداقل کنندگان در پژوهش در سمت مددکار اجتم شرکت

آشنا بودند و سابقه فعالیت در حیطه  ICFاین افراد با . مدرك تحصیلی آنها لیسانس بود

کنندگان در این  رو شرکت ازاین). باشد میزان سابقه مدنظر نمی(را داشتندتوانبخشی

مددکاران  پژوهش یا در حیطه توانبخشی در سازمان بهزیستی مشغول به کار بودند و یا

اجتماعی بیمارستان که مشخصاً در محل کار آنها اعضاي تیم توانبخشی حضور دارند و 

میانگین زمان مصاحبه در این . توانبخشی یکی از اهداف بیمارستان مورد نظر است، بودند

  .دقیقه بود 44پژوهش 
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د کنندگان در این پژوهش در خصوص مواردي که در برخورد با افرا ي شرکتها گفته

با مدنظر قرار دادن روابط سیستمی و نقش جامعه بر این  خصوص بهتوانی و  داراي کم

بررسی  ICFيها مؤلفهکنند و با تطابق مفاهیم بدست آمده با کدها و  یمپدیده، ارزیابی 

... و فردي مانند سن، جنس، نژاد و عاداتاز همین رو باید توجه داشت که عوامل. شد

که بر ... نشده است، اما مواردي مانند تحصیالت، حرفه، آموزش و بندي  طبقه ICFتوسط 

  .شده است یفتوصاست،  مؤثرعملکرد فرد 

 114ایجاد به  توانی از دیدگاه مددکاران اجتماعی ي ارزیابی کمهاها و زیرمقولهمقوله

کار و اشتغال، وضعیت اقتصادي، تعامالت و ::مقوله اصلی شامل 16مفهوم که در 

مسکن و فضاي داخل خانه، فضاي خارج از منزل، سرپرستی آموزش و تحصیل،ا،ه حمایت

ورسوم، امکانات و فناوري، ها و آداب نگرشونقل، و حمل اجتماعی و مراقبت، تحرك

و مشارکت اجتماعی،  داوطلبانه هاي اجتماعی، فعالیت ینتأم نظام رسانه و ارتباطات جمعی،

 وهوایی نی و توانبخشی، شرایط اقلیمی و آبتفریح و اوقات فراغت، خدمات درما

گردد؛  یمبصورت ذیل ارائه  ICFي ها مؤلفهو  کدها با پیوست که یدانجامبندي شد،  طبقه

یی کوتاه که برگرفته از چند مصاحبه منتخب است ها بخشنمونه به در ادامه فقط براي

  :شود یمصلی اشاره یید چگونگی ایجاد برخی زیرمقوله ها و ارتباط با مقوله اتأجهت 
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  :کار و اشتغال

  کار و اشتغال -2جدول 

مقوله 

اصلی
  مفاهیم  زیرمقوله

کد معرف 

ICF  
  ICFي ها مؤلفه

کار و 

  اشتغال

وضعیت 

اشتغال 

  فرد

  d840  توانایی و تمایل به داشتن شغل

و  ها فعالیت

  ها مشارکت

  d845  توانایی بدست آوردن، حفظ و خاتمه شغل

  d8502  وقت متما داشتن شغل

  d8501  وقت پارهداشتن شغل 

  d8500  خوداشتغالی

منابع 

اجتماعی 

براي 

  اشتغال

  e5900  امکان شغل یابی در جامعه

  عوامل محیطی
  e5900  وضعیت ایمنی محیط شغلی

وجود قوانین نظارتی بر سهمیه اشتغال افراد 

  توان کم
e5901  

  

مقوله وضعیت اشتغال فرد و منابع اجتماعی براي زیر دو با  مقوله اصلی کار و اشتغال

در ارزیابی وضعیت اشتغال فرد به تمایل و  .ایجاد شدکنندگان  اشتغال بر اساس نظر شرکت

در  مثال عنوان به. هاي شغل فعلی اشاره شد یابی، حفظ و خاتمه شغل و ویژگی توانایی شغل

  :مطرح شد 2مصاحبه شماره 

و گاهی باید توجه کنیم ببینیم اصالً فـرد  . کنم یل فعلی سؤال ماز فرد راجع به شغ"

 کنند یزرنگ هستند و براي خودشون شغل پیدا م ها یمیتونه و تمایل داره کار کنه، بعض

  ".یا مثالً یک مهارتی دارند که با همون میتونن کاري راه میندازن

  :یت اشتغال، گفتهایی از مصاحبه دربارة نوع و وضع در بخش 5یا مددکار شماره 

اگر قبالً شغلی داشته و یا در حال . کنم یداشتن شغل آزاد و درآمدش رو سؤال م "

حتی بعضی وقتها یک کار سبک و چند ساعت در . حاضر تمایل داره سر کار بره مهمه

هاشون شغل کامل هـم میتـونن داشـته باشـن مـثًال      بعضی. روز خیلی به فرد کمک میکنه

  ".وقت کار کنن بستگی به فرد و سطح توانایی هاش هم دارهتوي یک شرکت تمام 
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کنندگان این پژوهش  در خصوص عوامل محیطی و اجتماعی براي اشتغال، شرکت    

. توان اشاره کردند یابی در جامعه، امنیت شغل و یا نظارت بر اشتغال افراد کم به امکان شغل

  :عنوان کرد 2مددکار شماره مثال  عنوان به

یزي که واقعیت داره در جامعـه مـا خیلـی فرصـت کـاري بـراي یـک فـرد         ولی چ "

ولـی واقعـاً نظـارتی نمیشـه کـه حتمـاً ایـن         هـا  یدرصد استخدام سهتوان نیست میگن کم

  ".قوانین اجرا بشه و همه بتونن ازش استفاده کنن

  :خطر بودن شغل و محل کار مطرح کرد دربارة امنیت و بی 9یا مددکار اجتماعی شماره 

ها ممکن هست براي این مددجوها خطرآفرین باشه، اما شغلی  ببینید خیلی از شغل "

که بتونه درآمدي داشته باشه و خود کارفرما حواسش باشه و با شرایطشـون جـور باشـه،    

نفس این افراد باشه و ما هم تا جایی کـه بتـونیم و ببینـیم     اتفاقاً خیلی میتونه باعث اعتمادبه

  ".کنیم معرفی کنیم جام بده و جایی مورد اطمینان باشه سعی میطرف میتونه کاري ان
  

  :وضعیت اقتصادي

  وضعیت اقتصادي -3جدول 

مقوله 

اصلی

زیر 

  مقوله
کد معرف   مفاهیم

ICF  

هاي  مؤلفه

ICF  

وضعیت 

  اقتصادي

توانایی 

  مالی فرد

  و خودکفاییداشتن درآمد
d870  

و  ها فعالیت

ها مشارکت   یهداشتن اموال و یا سرما

منابع 

مالی و 

خدمات 

اقتصادي 

  جامعه

  اقتصادي از خانوادهخدمات و تسهیالت حمایت

e5650  

عوامل محیطی

تسهیالت و امکان درآمد داشتن براي سایر افراد 

  خانواده

  مندي از سود بانکی گذاري یا بهره خدمات سرمایه

  هاي بانکی واگذاري وام

  ی خاص و درآمدزاییخدمات عضویت در تعاون

هاي موجود مانند خانه، لباس، لوازم  دارایی

  اساسی زندگی
e1651  

  e1650ملک یا ارثیه یا وجه نقد
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بررسی  دو بخشکنندگان در ارزیابی وضعیت اقتصادي،  بر اساس دیدگاه شرکت

جامعه مورد منابع مالی و خدمات اقتصادي : توانایی مالی فرد و بررسی عوامل محیطی مانند

براي ارزیابی وضعیت مالی فرد به خودکفایی اقتصادي فرد و داشتن اموال و . نظر بود

همچنین منابع مالی و خدمات اقتصادي جامعه نیز با مفاهیمی شامل . سرمایه اشاره شد

خدمات بانکی، تسهیالت مالی براي فرد و اعضاي خانواده، ملک و ارثیه یا وجه نقد 

مطرح  6کننده شماره  مثال شرکت عنوان به. کنندگان قرار گرفت ه شرکتمورد اشارموجود،

  :کرد

ببینیم مثالً اگر مددجو پدرش فوت کرده ارثی بهـش   کنیم، یو بررسی م پرسیم یم"

به نامش هست یا مثالً حقوقی، پول نقـدي داره کـه میتونـه    ... ، ملکی و يا رسیده یا خانه

هــا و   قــبالً وام  بینــی یاز مــددجوها مــ  یضــ بع. بــذاره بانــک یــا ازش اســتفاده کنــه    

  ".هم توجه کنیم ها یندریافت کردن خب باید به ا هایی ینههز کمک

ارزیابی وضعیت اقتصادي  دربارةنیز در بخشی از مصاحبه  2مددکار اجتماعی شماره 

  :گونه بیان کرد ینافرد و خانواده در بازدید از منزل و توجه به دارایی و اموال موجود، 

وقتــی بازدیــد از منــزل میــریم وضــعیت خانــه، وضــعیت خــود مــددجو و اعضــاي "

تمکن مالی  ها خانوادهوسایلی که دارن مهمه و بعضی از  مثًالکنم یمرا نگاه  اش خانواده

ببینیم فرد پدر دارد؟ مادر دارد؟ تعـداد افـرادي   کنیم یمتوجه  ها منزلدر بازدید از . دارن

تـا ببینـیم منبـع     پرسـیم  یمـ شـاغل بودنـد را    قـبًال ري کـه  که شاغل هسـتند یـا پـدر و مـاد    

  "درآمدشون چیه؟
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  :ها حمایتتعامالت و 

  ها تعامالت و حمایت -4جدول 

  مفاهیم  زیرمقولهمقوله اصلی
کد معرف 

ICF  

ي ها مؤلفه

ICF  

تعامالت و 

  ها حمایت

توانمند

ي فرد 

در 

تعامالت 

  و روابط

  d720  کنترل رفتار در محیط خارج از منزل

و  ها فعالیت

  ها مشارکت

  d730  ها بهیغرارتباط فرد در اولین برخورد با 

  d740  تعامالت در محل کار یا تحصیل

  d750  و دوستان ها هیهمسارابطه فرد با 

  d760  رابطه فرد با اعضاي خانواده

  d770  و روابط زناشویی تأهل

منابع 

حمایتی 

  و

  تعاملی

  e310  حمایت خانواده/ فرد خانواده باتعامل

  عوامل محیطی

حمایت اقوام درجه / تعامل سایر افراد فامیل با فرد

2  
e315  

  e320  حمایت دوستان/ تعامل دوستان

  e325  حمایت همکاران/ با فردتعامل همکاران

  e330  حمایت مافوق یا کارفرما/ تعامل کارفرما با فرد

  e340  سرپرست اصلیتعامل و حمایت مراقب و 

  e345افراد غریبه در جامعهتعامل و حمایت

  e355  همکاري و تعامل متخصصین درمانی و توانبخشی

  e360  تعامل سایر کارشناسان مربوطه با فرد

  

توان  هاي فرد کم یتحمادر این پژوهش تعامالت، روابط و کنندگان از نظر شرکت   

یرمقولۀ ارتباط و تعامل فرد با دیگران و منابع حمایتی زدو یرد کهباید مورد بررسی قرار بگ

براي ارزیابی تعامل فرد با . آمد به وجودهاي این افراد  و تعامل سایرین با فرد از گفته

و تجرد و  تأهلها، وضعیت  ها، دوستان، غریبه ارزیابی ارتباط با خانواده، همسایهدیگران به
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صورت کلی ارتباطات و  ار در محل کار و تحصیل و بهروابط خصوصی، تعامل و رفت

ها و تعامل سایرین مانند  ارزیابی حمایتهمچنین. تعامالت خارج از منزل، اشاره شد

ها، متخصصین درمانی و  ها، همکاران، اقوام، افراد مافوق، غریبه خانواده، دوستان، همسایه

عنوان نمونه، مددکار  به.کنندگان بود منابع حمایتی و تعاملی مدنظر شرکت مقولۀسایرین در 

  :در بخشی از مصاحبه گفت 5اجتماعی شماره 

شرایط خانه و روابط خانوادگی مهم هستند بعضی از مشکالت مددجو به شـرایط "

خود فرد با بقیه اعضـا دعـوا میکنـه؟     ینکها .گردهو برخورد خانواده و شیوه تربیتی برمی

صبانیت فرد چی بوده؟ خانواده چطور باهـاش رفتـار   پرخاشگري داره؟ عصبانیه؟ علت ع

اگر ؟ تو محل کارش چطوري رفتار میکنه و بقیه باهاش چطور برخورد میکنن؟کنند یم

حمایت خـانواده   کنیم یمکنن خب ذکر  ینشتأم داشته باشه که بتونن يا خانوادهمددجو 

ولی اگر حمایت نداشـته  . اعضاي فامیل یا کسی را دارد که حمایتش کنه مثًالرو داره یا 

  ". باشه درمانشون هم ممکنه پیگیري نکنن

  :بیان شد 6یا در بخشی از مصاحبه شماره 

 البتـه  .وقتی بازدید از منزل میرم خود روابط بقیه اعضاي خانواده هم زیر نظر دارم"

بـا   مـثًال میتونـه   اصـًال روابطـی کـه در محلـه یـا جامعـه داره چطـوري هسـت؟        برام مهمه

با مددکارشـون یـا    مثًال، دوست، همسایه تعامل داشته باشه؟ بعضی از مددجوها دار مغازه

  ".هستن تر راحتحتی یکی نفر خارج از خانواده 
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  :آموزش و تحصیالت

  آموزش و تحصیالت -5جدول

مقوله 

اصلی
  مفاهیم  زیرمقوله

کد 

معرف 

ICF  

  ICFمؤلفه

آموزش و 

  تحصیالت

توانمندي 

و 

  وضعیت

تحصیلی 

  فرد

  حصیالت ابتداییت

d820  

و  ها فعالیت

ها مشارکت

  تا دیپلمآموزش و تحصیل

  d830  دانشگاهیآموزش و تحصیل

  d825  يا حرفه-فنی آموزش و تحصیالت

 -يکار منبتي خاص مثل ها مهارتآموزش و فراگیري 

  کامپیوتر
d825  

منابع و 

  امکانات

آموزشی 

  جامعه

  e1652  و مدارج علمی و مهارتییدارا بودن مدارك تحصیل

عوامل 

محیطی

  خدمات و امکان تحصیل در مدرسه

e5850  
خدمات و امکان تحصیل در دانشگاه

  ویژه هاي آموزشخدمات و امکان استفاده از 

e5853  

توان آموزي و کارآموزي براي افراد کم خدمات حرفه

  غیررسمی هاي خدمات و امکان استفاده از آموزش

  ...سالمت و بهداشت و خدمات آموزش در حوزه

موجود براي ایجاد هاي چگونگی قوانین و نظارت

  آموزشیشرایط
e5851  

  e5854و هماهنگی براي ایجاد شرایط آموزشی ویژه ها ستمیس

  

هاي مددکاران اجتماعی در این  ارزیابی وضعیت آموزش و تحصیالت طبق گفته

منابع و امکانات آموزشی توانمندي و وضعیت تحصیلی فرد ویرمقولۀ زبه ایجاد دو پژوهش 
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وضعیت تحصیلی و توانمندي فرد براي دریافت آموزش با مفاهیم  رمقولۀیز. جامعه انجامید

اي و دریافت آموزش و  ، دانشگاهی، فنی و حرفهپلمید ارزیابی سطح تحصیالت ابتدایی،

در بخشی از  4مثال مددکار شماره  عنوان به.گرفت هاي خاص شکل فراگیري مهارت

توان  مصاحبه به بررسی وضعیت تحصیلی و معرفی منابع و خدمات آموزشی به فرد کم

  :اشاره کرد

ابتـدایی   مـثًال تحصیالتش چقدر است  پرسیم یماز فرد  ها مصاحبهها و در گزارش"

دارم مــددجویی  اآلن .تحصــیالت دانشــگاهی هــم ممکنــه داشــته باشــن هــا یبعضــیـا نــه  

  ". هم خیلی مهمه، سطح تحصیالتگیرد یمرا  یسانسشل فوقدانشجوست و دارد 

ها در این حوزه  همچنین منابع و امکانات آموزشی جامعه، چگونگی قوانین و نظارت

  :در بخش دیگري از مصاحبه گفت 4نیز مطرح شد که براي نمونه مددکار اجتماعی شماره 

 روند یممددجوها به این مراکز بشه که یدرصورتنه هست که یکسري مراکز روزا"

هم آموزش میگیرن کـه در ایـن   ،شوند یمو اغلب شهریه پرداخت میکنن و هم سرگرم 

آمـوزش  ... یـا خیـاطی و خطـاطی و     يکـار  منبـت  میگن، آموزي حرفهمراکز که بهشون 

  "داده میشه بستگی داره که فرد تمایل داره یا نه؟

نیز در خصوص بررسی امکانات و خدمات مرتبط با آموزش افراد  2ه مددکار شمار

  :توان مطرح کرد کم

اگر که امکانات آموزشی راحت و در دسترسشون باشه بعضی از مددجوها میتونن "

بهزیســتی و   مــثًال متــولی هــم بایــد هماهنــگ باشــن       يهــا  ســازمان . اســتفاده کــنن 

مراکز بهزیسـتی طبـق    در ینیدبب":یا در جایی دیگر توضیح داد که" .وپرورش آموزش

وقت هم بازرسـی   هرچندخاصی به این مددجوها آموزش داده میشه و  يها دستورالعمل

  ".میشه و مددجوها پذیرش و ترخیص میشن

اشاره  3عنوان نمونه مددکار شماره  سالمت نیز به در حوزةخدمات آموزشی  دربارة

  :کرد

که روانشـناس   هایی آموزشمثًالان مسائل بهداشتی، سالمت رو در خصوصبیشتر "

  ".میدیم ها آموزشیکسري  ها خانوادهیا به . بهشون میده
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  داخل منزل فیزیکی مسکن و فضاي

  مسکن و فضاي فیزیکی داخل منزل -6جدول 

مقوله 

اصلی
  مفاهیم  زیرمقوله

کد معرف 

ICF  
  ICFمؤلفه

مسکن و 

فضاي 

فیزیکی 

  داخل منزل

توانایی یافتن 

  و 

  حفظ مسکن

d610  مسکنوانایی یافتن خانه وت
و  ها فعالیت

ها مشارکت   d650  حفظ ظاهر، بهداشت و نظافت خانه

منابع و 

خدمات 

اسکان و 

سازي  مناسب

خصوصی

استفاده از خدمات مربوط به یافتن و یا 

  به فردو سرپناهواگذاري مسکن
e5250  

عوامل 

محیطی

تن تناسب متراژ خانه با تعداد افراد و داش

  ي افرادبرافضاي خصوصی 

ICFتوسط

توصیف 

  شودینم

- رمپ: سازي فضاي داخل منزل مانند مناسب

  ...سازي سرویس بهداشتی و  مناسب - 
e155  

  

کنندگان در این پژوهش در خصوص بررسی مسکن و  هاي مشارکت با توجه به گفته

منابع و خدمات اسکان و  توانایی یافتن و حفظ مسکن و مقولۀفضاي داخلی خانه، دو زیر 

ارزیابی توانایی یافتن مسکن و محافظت از . سازي فضاي خصوصی ایجاد گردید مناسب

  :گفت 1مثال مددکار اجتماعی شماره  عنوان به. اول جاي گرفت مقولۀیر در زخانه 

"؟بگردد براي خودش خانه پیدا کند و اجـاره خانـه را پرداخـت کنـد     تواند یمآیا "

خانه و بهداشت ظاهري منزل برایم مهم است که آیـا   سرووضع":کردهمچنین مطرح 

  "خود فرد یا مادر حواسش به بهداشت هست؟

سازي  هاي فیزیکی منزل و مناسب یژگیوارزیابی خدمات واگذاري مسکن، ارزیابی 

درباره  7کننده شماره  براي نمونه شرکت.زیرمقوله دوم مطرح شدبه شرایط فرد در توجهبا 

  :سازي فیزیکی خانه گفت ی فضاي منزل و مناسببررس
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براي مددجویی که مشکل  مثًال. گیریم یممتراژ منزل و فضاي کلی خانه را در نظر "

سرویس بهداشتی جوري  مثًالشده  سازي مناسبببینم  کنم یمحرکتی داره نگاه -جسمی

  ".هست که بتونه ازش استفاده کنه

  :از مصاحبه مطرح کرد نیز در جایی 8همچنین مددکار شماره 

یک موردي که در فرمهـاي ارزیـابی منـزل داریـم متـراژ منـزل و داشـتن فضـاي          "

  ".گیریم یمدر نظرخصوصی براي مددجو هست که 

شود  یمهاي الزم انجام  یا براي خدمات اجتماعی مرتبط با اسکان این افراد نیز بررسی

  :کرد که اشارهدر بخشی از مصاحبه 12کننده شماره  که شرکت

مناسب بـراش   خونۀیه  تر راحتمثًالمعرفیش کنیم که  ییجا بهباید ببینیم که میشه "

  "خونه رو خیرین کمک کنن یا نه؟ يبها اجارهپیدا کنن یا 

  

  خارج از منزل فیزیکی فضاي

  فضاي فیزیکی خارج از منزل -7جدول 

  مفاهیم  زیرمقولهمقوله اصلی
کد معرف 

ICF  
  ICFمؤلفه

زیکی فضاي فی

  خارج از منزل

معماري و 

سازي  مناسب

  عمومی

  و معابر ها ابانیخسازي  مناسب

e150  
عوامل 

محیطی
  ي عمومیها ساختمانسازي داخل  مناسب

  سازي محل کار و تحصیل مناسب

  

دیگري به نام فضاي فیزیکی خارج از منزل ایجاد شد که  مقولۀها،  با تحلیل مصاحبه

سازي فضاي عمومی را پوشش داد، مددکاران اجتماعی  عماري و مناسببررسی و توجه به م

سازي  ها و معابر، مناسب یابانخسازي  کننده در این پژوهش، توجه به مناسب مشارکت

مثال  عنوان به. سازي محل کار و تحصیل را مطرح کردند ي عمومی و مناسبها ساختمان

  :کن عمومی بیان کردسازي اما درباره مناسب 3مددکار اجتماعی شماره 
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محل کـار،   سازي مناسب. چیز همین هست ینتر مهم .دارد یرتأثمحیط خیلی زیاد "

ما . محل زندگی، شهر و هر جایی میتونه به فرد کمک کنه یا خیلی وقتها محدودش کنه

خودمون میدونیم خیلی از معلولین توانایی رفتن به مدرسه، کار کردن و اشـتغال را دارن  

کنن نمیتونن به اون  وآمد رفتنشده و به خاطر اینکه نمیتونن  سازي مناسبن ولی شهرمو

  "استفاده کنن... صورت توانمند بشن و از امکانات آموزشی و

  :مطرح کرد 6یا مددکار اجتماعی شماره 

نـداره مـن همیشـه فکـر      یبرقـ  پلـه نزدیک به مرکز ما یک پل عابر پیاده هست که  "

. داره و میخواد بیاد اینجا چطوري از خیابون رد میشـه سمیاون فرد که مشکل ج کنم یم

این افـراد کـه مشـکل جسـمی دارن      وآمد رفتاینجا انگار در سطح شهر خیلی به  فقط نه

  ".توجهی نشده
  

  :سرپرستی و مراقبت

  سرپرستی و مراقبت -8جدول 

مقوله 

اصلی
  مفاهیم  زیرمقوله

کد 

معرف 

ICF  

هاي  مؤلفه

ICF  

سرپرستی

  و مراقبت

توانایی 

مراقبت از 

  خود

  خودسرپرست

d5
ها و  فعالیت

ها مشارکت   توانایی مراقبت از خود و انجام امور شخصی

منابع و 

خدمات 

اجتماعی 

براي مراقبت 

  از فرد

  از فردمراقبت اعضاي خانواده

e340
و

e5750  

عوامل محیطی

  امکان استفاده از پرستار

ري براي مراقبت از سایر خدمات و مراکز نگهدا

  توانفرد کم

  

توجه به دیدگاه مددکاران اجتماعی در این پژوهش ارزیابی و توجه به سرپرستی و با

توانایی مراقبت از خود و منابع و خدمات اجتماعی  مقولۀتوان با دو زیر  مراقبت از فرد کم

عملکرد فرد یابیارزدر خصوص 12براي نمونه مددکار شماره . براي مراقبت مطرح گردید

  :و انجام امور شخصی گفت
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ببیـنم عملکـردش در منـزل     کـنم  یمـ و مصاحبه بـا خـانواده نگـاه     یدهابازددر  مثًال"

  ".چقدر در کارهاي ساده و کارهاي شخصی خودش مستقله مثًالچطوري هست؟ 

در صورت کنندگان مطرح کردند که سرپرستی و مراقبت از فرد،  ین شرکتهمچن

یا شود یعنوان مراقب شناخته م سط اشخاص دیگر مانند قیم یا هر فردي که بهتوانی توکم

یرمقولۀ منابع و خدمات زشود که در  یمنیز بررسی استفاده از خدمات مراکز نگهداري

در بخشی  3کننده شماره  مثال شرکت عنوان به. گیرد یماجتماعی براي مراقبت از فرد جاي 

  :از مصاحبه بیان کرد

کنندة اصلی هست که اول خانواده  ، مراقبتکنیم یه ما خیلی بهش توجه مچیزي ک"

مثل پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر هست و گاهی ممکن هست وضع مالی خـوبی  

داشته باشن و براي مددجو پرستار هم بگیرن یا اطرافیانی که به فرد کمـک میکـنن مـثالً    

عالوه بر اینکه فرد با . هاش انجام میدنیا بچههاش هپیرمردي باشه که بعضی از کارهاشو نو

خانواده زندگی میکنه ما یکسري مراکز نگهداري داریم که وقتی مددجو کسی را ندارد 

  ".یا خانواده نمیتونن دیگه ازش نگهداري کنن از این مراکز استفاده میکنن

  

  :ونقل و حمل اجتماعی تحرك

  ونقل تحرك اجتماعی و حمل -9جدول 

مقوله 

لیاص
  مفاهیم  زیر مقوله

کد معرف 

ICF  
  ICFمؤلفه

تحرك 

اجتماعی و 

  ونقل حمل

توانایی تحرك 

  اجتماعی

و  ها فعالیت  d460  توانایی خروج از منزل و تحرك

ها مشارکت   d470  ونقل حملتوانایی استفاده از وسایل 

خدمات مرتبط با 

تحرك اجتماعی و 

ونقل حمل

  نتوا خدمات ون اختصاصی افراد کم

e540  
عوامل 

محیطی

  توان خدمات اتومبیل ویژه افراد کم

  ونقل عمومی خدمات حمل

  ایاب و ذهابدرنظرگرفتن تسهیالت
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هاي مددکاران اجتماعی در این پژوهش،  ونقل بر اساس گفته تحرك اجتماعی و حمل

با تحرك  خدمات مرتبطو  توانایی تحرك اجتماعیمقولۀ  زیر دو با در نظر گرفتن

ارزیابی در مورد6عنوان نمونه مددکار اجتماعی شماره  به. مورد اشاره قرار گرفتاجتماعی

  :توانایی تحرك اجتماعی و توانایی خروج از منزل مطرح کرد

که روي آن تأکید  کنم یمن خودم بیشتر روي نقاط ضعف و قدرت مراجع دقت م"

که بتونن از  ینهکه به مرکز روزانه میرن آراديمثالً یکی از فاکتورها مهم براي اف. کنم یم

  ".راه برود و از خانه بیرون بیاد تواند یببینیم طرف م کنیم یبررسی م. خونه خارج بشن

و سیستم توانایی رانندگی و خدماتدرباره 8مثال مددکار اجتماعی شماره  عنوان یا به

  :گفت ونقل حمل

نمیتـونن  ... هـا، متـرو و    ر شـرایط اتوبـوس  متأسفانه خیلی از مددجوهاي ما به خاط"

ازشون استفاده کنن اما بعضی از مددجوها خودشون تا حدي توانایی دارن که راننـدگی  

  ".خاصی که براي معلولین هست استفاده کنند هاي ینیاد بگیرن و بتونن از یک سري ماش

  :ورسوم و فرهنگ ها، آداب نگرش

  ورسوم و فرهنگ آداب -10جدول 

  مفاهیم  زیرمقولهاصلیمقوله 
کد معرف 

ICF  
  ICFمؤلفه

  ها نگرش

ورسو آداب

م و فرهنگ

نگرش و 

فرهنگ 

اجتماعی

  e410  نگرش خانواده

عوامل 

  محیطی

  e415  نگرش فامیل و اقوام

  e420  نگرش دوستان و همکاران

  e425  فرهنگ حاکم بر محل زندگی و کار

  e430  نگرش و برخورد مافوق و کارفرما

  e440  مراقب فردنگرش

  e460  نگرش مردم و جامعه

  e465  فرهنگ و آداب اجتماعی
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توان از  ورسوم و فرهنگ اجتماعی در برخورد با فرد کم ها، آداب لزوم ارزیابی نگرش

هاي  براي نمونه، بخشی از گفته. کنندگان در پژوهش حاضر، مطرح شد دیدگاه شرکت

و باورهایی که باعث رباره نوع نگرش و نگاه جامعه به این افرادد 12کننده شماره  شرکت

  :توان شده است، بصورت زیر است فرد کم در مقابلبرخی رفتارها 

مهمانی خانوادگی یا دوستان حاضـر میشـه یـا     مثًال مختلف يها جمعاینکه فرد در "

اذیـتش   ها نگاهمیکنن و یا نوع اش مسخرهنه؟ اگر نه علتش چیه؟ گاهی حرفی میشنوه یا 

 یوقتـ  :مـددجوي مـن میگـه    مـثًال . میکنه و به همین دلیل فرد ترجیح میده تو خونه بمونه

میرم توي جامعه به من میگن تو اعصابت خرابه و روانی هستی پس به تو کار نمیـدیم یـا   

، زنی یماش مددجو میگه من را قبول ندارند و میگن خیلی حرف در محیط خانواده مثًال

 بینـیم  یمـ این مشکل را دارند گـاهی  هاي منخیلی از کیس. کنی یمخاشگري خیلی پر

ولی بعد از یک یا دو ماه یـا حتـی    دهند یمکه چون شناختی از فرد ندارند به او کار هم 

چند روز به هم میریزه و اون لحظه نمیتونن خودشـون رو کنتـرل کـنن و کارشـون رو از     

  ".دست میدن

  :در بخشی از مصاحبه گفت 7یا مددکار اجتماعی شماره 

ا مشـکل ایجـاد   هـ  هاشون هـم بعضـی وقـت   به این افراد انگ میزنن و حتی خانواده"

میکنـه کـه فقـط بـا      تأکیـد بستري میشن خانواده  يروز شبانهکه تو  ییها بچهمثًال. میکنن

  ".نشه مسئلهمتوجه این  کسی یچهخودشون تماس بگیریم و 
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  :امکانات رفاهی و فناوري

  امکانات رفاهی و فناوري -11ل جدو

 مقوله

اصلی

زیر 

  مقوله
  مفاهیم

کد 

معرف 

ICF  

  ICFمؤلفه

امکانات 

رفاهی و 

  فناوري

توانایی 

استفاده 

از 

  فناوري

توانایی استفاده وسایل کمکی توانبخشی و استفاده از 

  امکانات رفاهی و فناوري

کد 

توصیفی 

مرتبط 

  .یافت نشد

ها و  فعالیت

  ها مشارکت

ات امکان

و فناوري 

در 

  دسترس

و  شویی لباس یخچال،: امکانات رفاهی زندگی روزمره

...  
e1150  

عوامل 

  محیطی

، ماساژور، تنفس خانگی :و ویژه مانندامکانات کمکی

  ...و 
e1151  

براي تحرك در داخل و محیط  فناوريامکانات و 

  خارجی
e1201  

موبایل، : دداشتن امکانات و لوازم ارتباطی معمولی مانن

  ...اینترنت، روزنامه و 
e1250  

تلویزیون کنترل : داشتن امکانات ارتباطی تطبیقی مانند

  ...و  دار حافظهدار، تلفن 
e1251  

کامپیوتر : داشتن امکانات آموزشی معمولی مانند

  ...معمولی و 
e1300  

و کتابخانه  ریزتحریم: امکانات آموزشی تطبیقی مانند

  ي شدهساز مناسب
e1301  

آب، برق، : همگانی در منزل مانندامکانات اولیه رفاهی

  ...گاز و 
e5300  

  

با کنندگان در این پژوهش بررسی امکانات رفاهی و فناوري از دیدگاه شرکت

ارزیابی توانایی استفاده از فناوري و شناسایی و توجه به امکانات و فناوري که در دسترس 

 ICFتوانایی استفاده از فناوري داراي کد مشخص در  ازآنجاکه. یدقرار دارد، مطرح گرد
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کد مربوط به ظرفیت و قابلیت استفاده از وسایل کمکی براي تحرك در این  صرفًانیست و 

یفی کلی براي این مقوله یافت نشد اما کد توصرو  کند، ازاین ینممورد اصل مطلب را بیان 

شود و در بخش  یمها  ها و مشارکت فعالیتۀ مؤلفواضح است که این بخش مربوط به 

.گردد ینممربوط به عوامل محیطی مطرح 

 فناوريداشتن امکانات رفاهی مانند لوازم زندگی روزمره و در کنار آن در این مقوله 

کنندگان  مورد توجه شرکت،تر داشته باشدراحتکه ممکن است هر فردي براي زندگی

نیز مورد اشاره که در ایجاد ارتباطات نقش دارند ایی ه همچنین تجهیزات و فناوريبود، 

 .توان را بررسی کندافراد کمبراي وجود این امکانات  بایدکه مددکار اجتماعی قرار گرفت 

فناوري و امکانات  مقولۀدر خصوص  ها دادهتر  بنابراین، با توجه به بررسی و تفسیر دقیق

  :استکه بصورت زیر  شد یجادادیگري  مقولۀرفاهی، 

  

  :رسانه و امکانات ارتباطی

رسانه و امکانات ارتباطی - 12جدول 

مقوله 

اصلی
  ICFکد  مفاهیم  زیر مقوله

مؤلفه

ICF  

رسانه و 

امکانات 

  ارتباطی

  خدمات

رسانه و 

  یجمع ارتباط

ارتباط با تلفن، : استفاده از خدمات ارتباطی مانند

  e5350  ...موبایل و 
عوامل 

محیطی
  اینترنت و فضاي مجازياده ازارتباط با استف

 تلویزیون،: جمعی مانند و خدمات ارتباطخدمات رسانه

  ، کتابنترنتیا
e5600  

  

خدمات و  آن دسته از وجود ،ها دادهتر  دقیق شده و تحلیلهاي انجامطبق مصاحبه

 شوند یو منجر مکنند  یجمعی و تبادل اطالعات را فراهم م که امکان ایجاد ارتباط فناوري

تا فرد با محیط پیرامون ارتباط برقرار کرده و اطالعات را مبادله کند در این مقوله جاي 

داشتن ابزار و فناوري یک بحث است و امکان برقراري ارتباط با رو بررسی  ازاین .گرفت

و بر همین اساس پژوهشگر در فرآیند جمعی و مدیا یک بحث دیگر،  استفاده از ابزار ارتباط
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محتوا عالوه بر استخراج مفاهیمی که به فناوري اشاره داشتند به آن دسته از مضامین تحلیل 

که مفهوم رسانه و امکانات ارتباطی را در خود پنهان داشت نیز توجه کرد و در این 

شود که به بررسی امکانات  یماشاره  5کننده شماره  شرکتي از مصاحبها نمونهخصوص به 

  :گونه مطرح کرد ینات و رفاهی و فناوري توجه داش

، کتابخانـه  یـل که آیا فـرد امکانـاتی مثـل تلویزیـون کـه کنتـرل داره، موبا       بینیم یم"

کـه منزلشـون میـریم     ییهـا  ؟ مثالً بعضـی از بچـه  نه شخصی یا لوازم این چنینی را دارد یا

 بعضی از. ممکنه یه میز داشته باشن که حاال با توجه به شرایط جسمی براش ساخته باشن

مددجوها مثالً تخت مخصوص دارن یا تخـت بیمارسـتانی براشـون تهیـه کـردن یـا مـثالً        

  ".دستگاه برقی و ماساژور تهیه کردن ها یپزشکشون گفته بعض

همچنین درباره بررسی فناوري و امکاناتی که در مقوله امکانات ارتباطی نیز قرار 

  :مطرح کرد 8گیرد مددکار اجتماعی شماره  یم

امکانـات   هـا  ین مخصوصـی داشـته باشـه واسـه خـودش یـا حتـی بعضـ        ممکنه تلف"

  ". بیشتري دارن موبایل هوشمند دارن به اینترنت دسترسی دارن

  

  :اجتماعی نظام تأمین

  نظام تأمین اجتماعی - 13جدول 

مقوله 

اصلی
  ICFمؤلفه  ICFکد  مفاهیم  زیر مقوله

 نیتأمنظام 

  اجتماعی

خدمات مرتبط 

  اجتماعی نیتأمبا 

  ات بیمه درمانیخدم

e5700عوامل محیطی

  ي خصوصی و تسهیالت مربوطهها مهیبخدمات 

  اجتماعی نیتأمي سازمان ا مهیبخدمات 

  ي دولتیها سازماني ها نهیهز کمکمستمري و 

  خدمات مربوط به بازنشستگی

  یازکارافتادگخدمات مربوط به 

  توان از فرد کم ي مختلفها سازمانخدمات حمایتی 

  يا مهیبي مالیاتی و هایبخشودگتسهیالت و 
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: ین اجتماعی با مفاهیمی مانندتأمخدمات مرتبط با  مقولۀ شده، هاي انجام طبق مصاحبه

دیده توسط  وجود خدمات رفاهی و ایجاد شرایط مطلوب در زندگی براي افراد آسیب

که جزو عوامل محیطی محسوب ...ان و تو ها و جامعه در برخورد با افراد کم دولت

منظور رفاه، بهبود شرایط  رسان بهیاري و خدمات ها طرح رو ازاین. شوند، شکل گرفت یم

توسط مددکار شود یم ینتوان، که توسط جامعه تأمزندگی و رفع نیازهاي افراد کم

  :گونه مورد اشاره قرار گرفت ینا4اجتماعی شماره 

گاهی فرد . در نظر گرفته میشه حتمًاخاص  يها ارگانش بودن داشتن بیمه و تحت پوش"

اینکه بیمه داره یا بیمه . شغلی نداره و فقط مستمري بهزیستی و کمیته امداد میگیره که بررسی میشه

جز یارانه دولت  شوند ینمینتأمگاهی برخی افراد از هیچ جا .تکمیلی داره یا نداره بررسی میشه

  ". هم براي ما مهمهیمهب. درآمد دیگري ندارد

  :نیز گفت 9یا مددکار اجتماعی شماره 

... مثل سازمان بهزیستی، شهرداري ویا هر جایی ربط يذيها سازمانخدماتی که دولت یا "

  ".نه به توانمندسازي این افراد کمک کنهوبه این افراد ارائه میده میت

  :کرددر بخشی از مصاحبه اشاره  3یا مددکار اجتماعی شماره 

یکی از تسهیالتی که دولت به این افراد میده استفاده کنه و براي مدتی سازمان حق بیمه فرد  "

هم براي  ها یبخشودگحتی گاهی بعضی  یا.را پرداخت کرد و این خدمات این چنینی را هم داریم

  ".دناین افراد به کارفرما می یريکارگ بهکه براي  اي یمهبحق  مثًالاین افراد وجود داره 
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  هاي داوطلبانه و فعالیت اجتماعی مشارکت

  هاي داوطلبانه مشارکت اجتماعی و فعالیت-14جدول 

  ICFمؤلفه  ICFکد  مفاهیم  زیر مقولهمقوله اصلی

مشارکت 

  اجتماعی

و 

  هاي فعالیت

  داوطلبانه

توانمندي 

پذیري و  نقش

مشارکت 

اجتماعی 

  داوطلبانه

  d910  مؤسساتو ها عضویت در انجمن

و  ها عالیتف

  ها مشارکت

  d930  ...وي مذهبیها مراسمشرکت در 

زندگی : فعال در جامعه مانندبیرون رفتن از منزل و حضور

  شهروندي
d950  

خدمات و 

تسهیالت

مرتبط با 

هاي  فعالیت

و اجتماعی 

  داوطلبانه

  ها انجمنامکان عضویت در 

e5550  
عوامل 

محیطی

  ي غیررسمیها گروهیت در خدمات مربوط به امکان عضو

  ي مذهبیها مراسم خدمات مربوط به امکان مشارکت در

  خدمات مربوط به امکان عضویت در باشگاه ورزشی

ي ویژه افراد ها انجمنخدمات مربوط به امکان عضویت در 

  توان کم

  

 مشارکت اجتماعی و مقولۀ در این پژوهشهاي مددکاران اجتماعی طبق گفته

 مشارکتپذیري و  یرمقولۀ توانمندي نقشز توانی با هاي داوطلبانه افراد داراي کم فعالیت

هاي اجتماعی داوطلبانه  یرمقولۀ خدمات و تسهیالت مرتبط با فعالیتزاجتماعی داوطلبانه و 

ها و حضور فعال در جامعه ازنظر مددکار  عنوان نمونه عضویت فرد در انجمن به.ایجاد شد

  :گونه مطرح شد ینا2ماره اجتماعی ش

فعال هستند ولی درصـد   واقعًاهاشون بعضی. بینیم یمما مشارکت را در فعالیت فرد "

هـم میـره باشـگاه و ورزش     بعـدازظهرها شغل داره ولـی   بینم یممثًال .خیلی کمی هستند

عضـو انجمـن    مثًالها هستند و یک سري کارها رو انجام میدن عضو انجمن مثًالمیکنه یا 

  ".درصد خیلی کمی هستند معموًالمرکز رعد هستن ولی 

درباره خدمات و تسهیالت مربوط 1ه شماره کنندشرکت هاي بخشی از گفتههمچنین

  :توان به این صورت بود داوطلبانه افراد کم هاي فعالیتبه امکان مشارکت اجتماعی و 
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یلـی اهمیـت   توان و بخصوص افراد بـا اخـتالالت روانـی، خ   در خصوص افراد کم"

دارد که فرصت براشون فراهم بشه و تا یک لیدر نداشته باشن مثل یک مرکز یـا انجمـن   

قـدم  یشپـ خودشـان خیلـی   ... و  بـرد  یمـ و اردو  کنـد  یمـ که این افراد را دور هـم جمـع   

مـدنظر   هـا  گـروه و  هـا  انجمـن در مورد ایـن افـراد فعالیـت و شـرکت در ایـن      . شوند ینم

  ".هستند

  

  :فراغت تفریح و اوقات

  تفریح و اوقات فراغت -15جدول 

مقوله 

اصلی
  ICFمؤلفه   ICFکد  مفاهیم  زیر مقوله

تفریح و 

اوقات 

  فراغت

توانایی اجراي 

هاي  فعالیت

  تفریحی

  d920  هاي تفریحی ها و فعالیتتوانایی شرکت در بازي
فعالیت و 

مشارکت

امکانات و 

خدمات مربوط 

به تفریح و 

  اوقات فراغت

هاي اوقات  راي شرکت در فعالیتامکانات ب

فراغت

  )ورزشی -فعالیت فرهنگی(

e1400 
و

e1401  

عوامل 

محیطی

  e11520  شرایط ایجاد سرگرمی و بازي

سازي شده براي بازي و  داشتن وسایل مناسب

...)مثل شطرنج و (تفریح 
e11521  

 يها خدمات مربوط به امکان حضور در مکان

  ...وتفریحی مانند پارك 
e5200  

  

شده مقوله تفریح و اوقات فراغت با دو زیر مقولۀ توانایی  هاي انجام طبق مصاحبه

توان و امکانات و خدمات محیطی و اجتماعی  هاي تفریحی توسط فرد کم اجراي فعالیت

بنابراین عالوه بر توانایی فرد براي شرکت در . مرتبط با تفریح و اوقات فراغت ایجاد گردید

ها نیز مورد ارزیابی  هاي اوقات فراغت وجود امکانات و ابزار مرتبط با این فعالیتفعالیت
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عنوان نمونه مددکار  به. گرفت کننده در این پژوهش قرار می مددکاران اجتماعی شرکت

  :مطرح کرد 1اجتماعی شماره 

؟ چه تفریحاتی داره؟ اگر خود فرد گذراند یماینکه فرد اوقات فراغتش را چگونه "

مفـرح   يهـا  برنامـه باشـه یکسـري    شـده  یرشپذتمایل داشته باشه یا در مراکز خاصی  هم

پـارکی جـایی    مـددجوها رو بشـه،   ریـزي  برنامـه ممکنـه  .ممکنه خود مراکز داشته باشـن 

  ”.ببرن

  :نیز در بخشی از مصاحبه اشاره کرد 7یا مددکار اجتماعی شماره 

 اي یلهوسـ مثًالمیشه حاال ممکنه  سرگرمی براي این افراد داخل مرکز در نظر گرفته"

بهشون بدن که خودشون بیشتر تمایل دارن یا برنامه تفریحی مثل انجام  منچمثل شطرنج، 

  ".، اردوهاي تفریحی براشون در نظر گرفته بشه...)نقاشی و (یک کار هنري

  

  :خدمات درمانی و توانبخشی

  خدمات درمانی و توانبخشی -16جدول 

مقوله 

اصلی 

مقوله 

  فرعی
  ICFمؤلفه  ICFکد  زیرمقوله

خدمات 

درمان و 

  توانبخشی

خدمات و 

منابع 

درمانی و 

  انبخشیوت

  ها توانبخشی و بیمارستان - خدمات مراکز درمانی 

e5800   عوامل

محیطی

  استفاده از خدمات هوم ویزیت

 -توسط متخصصین درمانیارائه خدمات

  توانبخشی بصورت رایگان

  e1101  اروهادسترسی به د

  

 مقولۀ خدمات تخصصی درمانی و توانبخشیکنندگان  ي شرکتها گفتهبا توجه به      

 رو موارد زیر توسط مددکار اجتماعی ازاین،شکل گرفتتوانی مرتبط با افراد داراي کم

  :مطرح گردیددرباره برخی خدمات درمانی و توانبخشی  9شماره 
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یـا  . کننـد  یمخصصی این افراد را ویزیت هم در برخی مراکز روانپزشک و کادر ت"

بـا   مـثًال براي یک بیمارستان بهشون بـدیم یـا    اي نامه یمعرفامکانش باشه ممکنه  که یوقت

  ".ی مراجعه کنننیک تلفن معرفیشون کنیم تا براي کار درما

با اشاره به بررسی خدمات و امکاناتی در خصوص  4شماره مثال مددکار  عنوان یا به

  :توان و داروها بصورت زیر اشاره کرد توانبخشی افراد کم درمان و

و  کننـد  یمـ در برخی مراکز روانپزشک و کادر تخصصی این افراد را ویزیت هـم  "

هایی که براي جاهـاي مختلـف بـه     نامه گاهی معرفی. دهند یمتوانبخشی و آموزش انجام 

را ... یف بیمارستانی و تخف. که ممکن هست کاري برایشان انجام شود دهند یماین افراد 

... توانبخشـی و  دارویی و وسایل کمـک  يها نسخهاگر بودجه باشد حتی . شود یمشامل 

هزینه برایشان در نظر کمک عنوان بهو مبالغی  کنیم یمکه فرد خریداري کرده را فاکتور 

و مـا   کننـد  یمـ بـراي دندانپزشـکی بـا مـا همکـاري       مـثًال داریـم کـه    يمراکز .گیریم یم

داریم تحت عنوان هـوم ویزیـت کـه خـدمات را      يمراکز .کنیم یمجوها رو معرفی مدد

اقتصـادي ضـعیف هسـت و     ازنظـر طـرف   بینـیم  یمـ کـه وقتـی    کنند یمداخل منزل ارائه 

و مبلغـی بابـت ویزیـت از     شـوند  یمتوانی شدیدي دارد به این مراکز معرفی وضعیت کم

در حـوزه  .عـه کنـد و نوبـت بگیـرد    و الزم نیست خـودش بـه دکتـر مراج    گیرند ینمفرد 

بیمـاران روان و مـددجوهایی کـه در ایـن حـوزه هسـت دسترسـی بـه داروهـا و نظــارت          

  ”.پزشک براي ما خیلی مهمه که در یک سطح متعادل و پایدار قرار بگیرند

  

  :وهوایی شرایط اقلیمی و آب

  وهوایی شرایط اقلیمی و آب -17جدول 

  ICFمؤلفه  ICFکد  زیرمقوله  مقوله فرعیمقوله اصلی

شرایط 

اقلیمی و 

  وهوایی آب

وضعیت 

محل  يوهوا آب

  زندگی و کار

  e260  کیفیت هوا

عوامل 

  محیطی

  e2251  رطوبت

  e240  نور محل زندگی

  e2601  وجود مواد شیمیایی آالینده یا سمی
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کننده در این پژوهش اشاره کردند که حین بررسی محیط  مددکاران اجتماعی شرکت

توان عالوه بر مواردي که بصورت روتین و معمول به آنها  ندگی یا محل کار فرد کمز

اي جداگانه با نام شرایط  تواند در مقوله یمشود، به مسائلی نیز توجه دارند که  یمپرداخته 

مثال در بررسی شرایط فیزیکی محیط طبق  عنوان به. بندي شود وهوایی طبقه اقلیمی و آب

یا میزان نور  وهوا آببه مواردي مانند آلودگی  2شونده شماره  مصاحبه هاي بخشی از گفته

  :نیز اشاره شد

داره که اتـاق بـه    ییها خانهکه آلودگی هوا داره یا  يا محله!موارد مالی خب جز به"

تاریکی داره هواي خونه خیلی خفـه   يها اتاقبینیم یماتاق اجاره داده شدن بعد میریم و 

زندگیش مشخص بشه براي کسی که گـزارش رو میخونـه خیلـی     وقتی منطقه پس .ست

  ".موارد مشخص میشه و دستش میاد زا

  :یی از مصاحبه گفتها بخشدر نیز 4مثال مددکار اجتماعی شماره  عنوان یا به

نمور هست یا تاریکـه و نـور    مثًالگاهی شرایط ظاهري خونه بد و نامناسب هست "

سیگار میکشه و هواي خونه  مثًالممکنه یک نفر در خانه  اصًالیا . کنیم یمرا دقت نداره

".هست ینآفر مشکلخیلی آلوده ست و خب این هم براي سالمت اعضاي خونه 

  

  گیري یجهنتبحث و 

توانی از مواردي است که  توان و توجه به ابعاد محیطی و اجتماعی کم توانبخشی افراد کم

گرفته و بر لزوم ارزیابی عوامل محیطی توسط سازمان جهانی بهداشت مورد توجه قرار 

جانبه نوع و  منظور ارزیابی دقیق و همه به ICFبر این پدیده نیز تأکید شده است؛ معرفی  مؤثر

توانی نیز لزوم توجه به این موضوع را افزایش داده است؛ اما همچنان در ایران و  شدت کم

هایی که  عی، تعداد پژوهشدر مددکاري اجتما خصوص بهدر حوزه توانبخشی اجتماعی و 

عنوان ابزاري  را به ICFاین پژوهش، . را مدنظر قرار بدهد، محدود است ICFکاربرد 

و  1کند و اشنایدر توانی توسط مددکاران اجتماعی معرفی می مناسب براي ارزیابی کم

                                               
1. Schneider
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اري عنوان ابز در توانبخشی مبتنی بر جامعه را به ICFنیز در پژوهش خود   )2006(همکاران

  . اند استاندارد و مناسب معرفی کرده

توان ابتدا مددکار اجتماعی در مواجهه با فرد کم، هاي پژوهش حاضر بر اساس یافته

طور خاص در ارتباط با  و نیازهاي فرد را که به نابعپرداخته و مشرایط موجود ارزیابی به

نتایج پژوهش فرمانی  رو با ، ازاینکند یبندي م شناسایی و اولویت ،عوامل محیطی است

که بر لزوم ارزیابی نیازها، ازجمله نیازهاي اجتماعی افراد درگیر مالتیپل )1396(

اسکلروزیس توسط یک تیم توانبخشی و استفاده از مدل توانبخشی اجتماعی تأکید دارد، 

.هم سو است

دهد ارزیابی وضعیت آموزش، اشتغال، هاي این پژوهش نشان می همچنین یافته

هاي عمومی،  سازي محل زندگی و مکان ك اجتماعی، وضعیت اقتصادي، مناسبتحر

افراد ها، خدمات درمانی و توانبخشی، وضعیت فرهنگی، شرایط اوقات فراغت حمایت

نتایج بندي نیازهاي این افراد باید مورد توجه قرار بگیرد که توان مهم است و اولویت کم

بررسی نیازها و مشکالت : کنند بیان میکه )2006(پژوهش شریفیان ثانی و همکاران 

آنان را در هر  هاي اولویتطورکلی بهحرکتی،  -جسمی توانی کمدختران و زنان داراي 

، تحرك اشتغال ،آموزشهاي بخشدر  راو نیازهاي این افراد  کند میزمینه مشخص 

، معابر عمومی و روها پیادهسازي مناسباجتماعی،  هاي حمایتو  تشکیل خانواده، اجتماعی

استفاده از  و گذراندن اوقات فراغت، وسایل کمک توانبخشیو  خدمات توانبخشی

را ...و  برخورد عادي و بدون ترحم از سوي دیگران ،تفریحی متناسب -امکانات ورزشی 

  .کند میتأییدمورد شناسایی قرار داده است، 

که  توجه به  )1391 )انهاي این پژوهش با نتایج پژوهش نصیري پور و همکار یافته

هاي روزمره زندگی، تحرك اجتماعی، اشتغال و وضعیت اقتصادي  هایی مانند فعالیت زمینه

را در اجراي فرآیند توانبخشی اجتماعی یا توانبخشی مبتنی بر جامعه مورد تأکید قرار ... و 

لزوم ارزیابی همچنین پژوهش حاضر،. داند، قرابت دارد دهد و این روش را مؤثر می می

دهد و  مورد تأکید قرار میتوانی توسط مددکاران اجتماعی را ابعاد محیطی و اجتماعی کم
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توانی از دیدگاه  نتایج ارزیابی کم ICFتوان با استفاده از کدهاي  دهد که می ن میها نشا یافته

که متأسفانه با وجود اینکه بخشی از مددکاران اجتماعی مددکاران اجتماعی را ارائه نمود

اند و بر اساس آن عوامل محیطی را بررسی  را دریافت نموده ICFهاي مبتنی بر آموزش

.کنند بندي استفاده نمی ستقیم از کدهاي توصیفی این طبقهصورت م کنند اما به می

ها و ظرفیت بررسی کنار توجه به عوامل محیطی بهدر کنندگان در این مطالعه شرکت

بر ها نیز  و مشارکت ها فعالیتۀ مؤلفمفاهیم مربوط به ICFطبق کردند که اشاره  نیزها  قابلیت

نشان "d"ه شودکه با حرف باید در نظر گرفتظرفیت و قابلیت فرد  کننده یفپایه دو توص

ظرفیت به معناي توانایی فرد براي انجام کار در یک :ICFطبق تعریف شود و یمداده 

ها  به توان انجام فعالیتقابلیت که یدرصورت ؛استو بدون کمک محیط استاندارد و مناسب 

  .)ICF-CY, 2007(عوامل محیطی اشاره دارد یردر محیط واقعی و تحت تأث

زمانی که توانایی و یا محدودیت فرد در انجام دهد،  یمهاي این پژوهش نشان  یافته

بر آن که  مؤثرمرتبط و است عامل محیطی  ضروري، شود یفعالیت و مشارکت توصیف م

اگر عامل محیطی  ICFو طبق تعریف  نیز ذکر شود تواند تسهیلگر و یا بازدارنده باشد یم

وجود داشته باشد و بر استقالل فرد و یا کاهش مشکالت ناشی از صورت مثبت  مدنظر به

عنوان تسهیلگر و اگر عامل محیطی با وجود یا عدم وجود خود  توانی کمک کند به کم

شده از  شود و مفاهیم استخراج یمعنوان بازدارنده شناخته  توانی شود به باعث تشدید کم

در  شده مطرحی مفاهیم طورکل به .کند یم یدیمددکاران اجتماعی این موضوع را تأ يها گفته

توانی از دیدگاه مددکاران اجتماعی با  اصلی در ارزیابی کم مقوله 16این پژوهش به ایجاد 

.، انجامیدو بازدارندهتأکید بر بررسی عوامل محیطی تسهیلگر 

و قابلیت  اشتغالظرفیت فرد براي  وتمایل ارزیابی ابتدا،مقوله کار و اشتغالدر

امکان : بر اشتغال مانند مؤثرو سپس ارزیابی عوامل محیطی واقعی در محیطیابی فرد  شغل

توان در جامعه توسط مددکاران  یابی در جامعه و موانع و تسهیالت اشتغال افراد کم شغل

هایی  فعالیت :نیز مطرح کرده است)1986)ماوسیدر همین رابطه شد کهاجتماعی مطرح 

، توجه به هاي فرد باشد  هاي شغلی که مطابق با تمایل و توانمنديشامل پیدا کردن فرصت
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برخی افراد در فرآیند شغل یابی ممکن است به افراد و مشاورین مربوطه مراجعه اینکه 

تعریف حوزه اشتغالشده شغلی و حفظ یا خاتمه شغل در  وظایف تعریف اجرايکنند،

  .شود یم

وتحلیل جدا  طی تجزیه مقوله اشتغالمقوله وضعیت اقتصادي از ها  بر اساس یافته

تفکیک  توان یشغل داشتن فرد م "زیرا توصیف وضعیت اقتصادي فرد را از صرفًا گردید

وضعیت مالی و اقتصادي هر فرد مطرح کرده است،   )2012)دوست حقطبق آنچه  .کرد

شود؛ یها تعیین مدرآمد، خرج و مخارج، تسهیالت و دارایی: مانند ییها توسط مؤلفه

در درآمدزایی و ظرفیت و قابلیت افراد  هاي پژوهش حاضر ارزیابی بر اساس یافته، رو ازاین

یت اقتصادي فرد مانند وضع برعوامل محیطی مؤثر سپس ارزیابی وخودکفایی اقتصادي 

 مدنظر...  و خدمات و تسهیالت مالی و ها بانکداشتن سرمایه یا استفاده از خدمات 

.مددکاران اجتماعی بود

ایجاد یک  را به معنیها  مقولۀ تعامالت و حمایتمددکاران اجتماعی در این پژوهش، 

که عالوه  تعریف کردندان تومحیط حمایتی و شرایط برقراري تعامالت مؤثر براي افراد کم

در  دهد، یمها نشان  یافته. دارد يبر خود فرد، محیط پیرامون در ایجاد این شرایط نقش مؤثر

جداي از مراقبت ضروري و  ،عاطفی هاي یتخصوص روابط و تعامالت بین فردي و حما

تعامل و روابط فرد با  چگونگی مفاهیمی همچون ،اجتماعی ینحمایت اقتصادي و تأم

مدنظر مددکاران اجتماعی گران مانند کنترل رفتار و هیجانات فرد در تعامالت بین فردي دی

دهد مانند روابط و  یها و تعامالت را پوشش م همچنین عوامل محیطی که حمایت. بود

  .نیز در این مقوله مطرح گردید... حمایت خانواده، دوستان، اقوام، کارفرما و

 مددکاران اجتماعیمقولۀ آموزش و تحصیالت، ها حاکی از آن است که در یافته

، و عوامل محیطی مؤثر بر آموزش و ها توان در کسب آموزش فعالیت و مشارکت فرد کم

ایجاد شرایط مکان فیزیکی و یا ارائه  مدارج و مدارك تحصیلی،:تحصیالت مانند

توجه به توان، و همچنین  افراد کم یژةهاي مناسب و ایجاد امکانات آموزشی و آموزش

را ...و براي آموزش در حوزه افراد با نیازهاي ویژه ربط يذ يها نظارت و هماهنگی سازمان
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بنابراین وجود یا عدم وجود امکانات مربوط به آموزش و تحصیالت . کردند یمارزیابی 

.توان ازجمله مواردي است که مددکاران اجتماعی باید به آن توجه کنند براي افراد کم

از دید مددکاران اجتماعی در این پژوهش  منزلداخل  فیزیکی ن و فضايمقولۀ مسک

مورد اشاره ابتدا با بررسی ظرفیت و قابلیت فرد براي یافتن مسکن و محل زندگی مناسب 

یعنی توجه به نوع استیجاري و یا شخصی بودن مسکن  الزم به ذکر است که(قرار گرفت

مربوط به وضعیت اقتصادي  ییاموال و دارا در بحث داشتن امالکی که ارزش مادي دارد،

نیز در ادامه ظرفیت و قابلیت فرد براي رسیدگی و نگهداري از منزل  ).جاي گرفتفرد 

  .مطرح گردید

کمک یا ایجاد شرایط مناسب براي عوامل محیطی شاملهمچنین مددکاران اجتماعی 

ه که یک فضاي خصوصی وضعیت داخلی خان بررسی یافتن مسکن و سرپناه براي این افراد،

به عواملی مانند نوع ساخت و معماري و  وکردند یمبررسی در بازدید از منزل را نیز است 

اشاره سازي فضاي فیزیکی خانه، و مناسب توان به سایر نقاط خانه تسهیل دسترسی افراد کم

افراد خانوار  تناسب متراژ منزل با تعداد شد،اي که بر آن تأکید  نکته در همین رابطه .کردند

.مطرح نشده استICFبود که کد مختص آن در

طور  عمومی به يها یا مکان منزلخارج از فیزیکی مقوله فضاي بر اساس این پژوهش، 

که ارزیابی و دارد، ایجاد گردیداشاره  یلگرخاص به عوامل محیطی بازدارنده یا تسه

توان در معابر و حتی داخل  مسازي و معماري ویژه براي دسترسی افراد ک مناسب بررسی

مقولۀ ها  یافتهدر ادامه با تحلیل. مورد توجه بود توان افراد کمبراي  عمومی يها ساختمان

براي افرادي مطرح شد که توانایی توان،  کمسرپرستی و مراقبت از افراد دیگري با عنوان 

به کمک شخص  هاي روزمره نیاز انجام امور شخصی خود را ندارند و در انجام فعالیت

و در حالت کلی  شدعنوان سرپرست یا مراقب از آنها یاد تحت دیگري دارند که 

، کردند یبراي مراجعین خود داشتن سرپرست و قیم را بررسی ممددکاران اجتماعی 

خودسرپرست باشد و امور شخصی  تواند ییا فرد م ها اشاره دارد به اینکه یافتهبنابراین 

وجود : یر عوامل محیطی مانندتأثصورت ینادر  که تواند ینمیا  خودش را انجام دهد
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خانواده، یا مراقبین تخصصی مانند پرستار یا سایر خدمات سرپرستی و مراقبت از طرف 

.گیرد یممورد توجه قرار توان  مراقبت از افراد کم

در . ها ایجاد شد طبق یافتهدیگر است که  يا مقوله ،ونقل و حمل اجتماعی تحرك

ظرفیت و قابلیت فرد براي اینکه راه برود و بتواند از منزل خارج شود یا در رابطه  همین

توسط مددکاران اجتماعیشرایط معمولی از اتومبیل یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کند 

وجود وسایل نقلیه : عوامل محیطی تسهیلگر و بازدارنده شاملهمچنین . مطرح گردید

این افراد و سایر تسهیالت  رايونقل عمومی مناسب ب ت حملتوان، خدما مناسب افراد کم

ارزیابی موارد قابل نیز... و هزینه ایاب و ذهاب : ونقل این افراد مانند وآمد و حمل براي رفت

  .توسط مددکاران اجتماعی بود

و بارها توسط مددکاران  يطورجد ورسوم به ها، فرهنگ و آداب مقوله نگرش

جز نگرش خود فرد نسبت به وضعیتی  این مقوله به. تکرار شدها اجتماعی در طول مصاحبه

: مانندعوامل محیطی شامل ،براي این زیرمقوله یافت نشد ICFکه دارد و کد توصیفی در 

نگرش و فرهنگ خانواده، اقوام، دوستان، همکاران، مافوق و کارفرما، مراقبی که با فرد 

زندگی، نگرش و فرهنگ کلی حاکم بر سروکار دارد، فرهنگ حاکم بر منطقه و محل 

.توسط مددکاران اجتماعی تأکید شدتوانی یر این موارد بر کمتأثو بر بودجامعه 

با ارزیابی ابتدا توان مقوله امکانات رفاهی و فناوري براي افراد کمها،  بر اساس یافته

کد مربوط  جز بهه ک(ها  يو فناور ، تجهیزاتاستفاده از امکاناتفرد براي ظرفیت و قابلیت 

باشد، کد توصیفی  ینمبه تحرك با کمک وسایل توانبخشی که معرف این زیرمقوله 

توان باشد  ها توسط افراد کم يآور فنها و  يتکنولوژمناسبی که گویاي توانایی استفاده از 

در این مقوله،  مؤثردر سطح بررسی عوامل محیطیو مطرح گردید) یافت نشد ICFدر 

  .مدنظر مددکاران اجتماعی بودیا عدم دسترسی به این امکانات دسترس بودنوجود و در 

جمعی که در کنار  مقولۀ دیگري با عنوان رسانه و ارتباط ها حاکی از آن است که یافته

جمعی و استفاده  صورت خاص به وجود خدمات ارتباط و فناوري به رفاهی داشتن امکانات

بر اساس . اشاره دارد، ایجاد گردیدتوان براي افراد کمارتباط و رسانه  ياز ابزار برقرار
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ارتباط با استفاده از اینترنت و فضاي مجازي، استفاده از بررسی مواردي مانند ها یافته

 جمعی خدمات رسانه و خدمات ارتباط ،...ارتباط با تلفن، موبایل و :مانندخدمات ارتباطی 

ین مقوله جاي گرفت که جزو عوامل محیطی ، در ا...و ، کتابینترنتتلویزیون، ا مانند

.شود یممحسوب 

، دولتیمانند خدمات بیمه  ییها اجتماعی مقولۀ دیگري است که مضمون ینتأم

دولتی مانند  يها سازمان خدمات پشتیبانیخصوصی و تسهیالت مربوطه،  هاي یمهخدمات ب

 ،توان راي افراد کمی بازکارافتادگ خدماتبازنشستگی،  خدماتکمیته امداد و بهزیستی، 

را در ي مختلف ها سازمانخدمات حمایتی اجتماعی اي، هاي مالیاتی و بیمهبخشودگی

توانی مؤثر هستند  اجتماعی افراد داراي کم ینبنابراین عوامل محیطی که بر تأم گیرد، یبرم

.توانی توسط مددکاران اجتماعی در این پژوهش مطرح گردید کمدر روند ارزیابینیز 

کنش اجتماعی در یک سطح جامعه این همرارتباط و ب: مطرح کرد که) 1986(وسی ما

ارتباطات افراد در . یک گروه با هم ارتباط داشته باشند مثال عنوان بهاست که افراد در قالب 

مدرسه، محل کار، محله و یا : مانندگیرد،  یبسیاري بیرون از خانه صورت م يها عرصه

ها  ت اجتماعی فقط ارتباط کالمی نیست بلکه درگیري در فعالیتمشارک ؛دیگر يها سازمان

هاي اجتماعی  که مستلزم تغییراتی مطابق با نقش شود یو همکاري با یکدیگر را نیز شامل م

یافته و مورد انتظار در رابطه با دیگران هاي وابسته با الگوهاي سازمان است؛ بنابراین فعالیت

  . است هاي اجتماعی قسمتی از نقش

را با داوطلبانه هاي فعالیتو  مقوله مشارکت اجتماعیهاي پژوهش حاضر بررسی یافته

و پذیرفتن هاي مختلف و ایجاد ارتباط اجتماعی  حضور فرد در جامعه و در گروه ارزیابی

رو نیاز است که  ازاین ساختاریافته و هدفمند مطرح کرد، هاي فعالیتنقش در قالب سایر 

مذهبی  يها ها و مؤسسات، شرکت در مراسم ابلیت عضویت در انجمنخود فرد ظرفیت و ق

 .و بیرون رفتن از منزل و حضور در جامعه که جزو حقوق شهروندي است را داشته باشد

مشارکت اجتماعی کننده در این پژوهش،  دیدگاه مددکاران اجتماعی مشارکت همچنین از

 خدمات و ها یرساختز جمله وجودمنابع و تسهیالت محیطی ازیرتأثتحت توان  فرد کم
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ها،  امکان عضویت در انجمن خدمات مربوط به: تسهیل روند مشارکت در جامعه مانند

هاي مذهبی، امکان غیررسمی، امکان مشارکت در مراسم يها امکان عضویت در گروه

که بودتوان هاي ویژه افراد کمعضویت در باشگاه ورزشی، امکان عضویت در انجمن

.کردند یمن اجتماعی این موارد را نیز ارزیابی مددکارا

هاي  با انگیزش درونی و در زمان هایی که یتفعالهاي این پژوهش به لزوم ارزیابی  یافته

مراقبت از خود و استراحت  وظایف مشخص، شغل،: هایی مانند آزاد که به فعالیت

. نیز اشاره داشت شود یمتعریف  مقوله تفریح و اوقات فراغتدر قالب  اختصاص ندارد

هاي تفریحی یک  و فعالیت ها يتوان براي شرکت در باز ظرفیت و قابلیت فرد کم رو ازاین

توان  بر تفریح و سرگرمی افراد کم مؤثرعوامل محیطی  ارزیابیو در جاي دیگر بحث است 

هاي مناسب، شرایط  هاي تفریحی مثل حضور در سرگرمی امکان شرکت در فعالیت: مانند

امکان حضور در  ،شطرنج :مانندسرگرمی، داشتن وسایل مناسب بازي و تفریح  ایجاد

در این بخش نیز مددکاران  که یگردیک بحث ... تفریحی مانند پارك و يها مکان

  .دادند یمهاي الزم را انجام  یبررساجتماعی 

که  شکل گرفت و نشانگر این استبا عنوان خدمات درمانی و توانبخشی مقوله بعدي

مددکاران و  شود یتوان به بحث سالمت و درمان نیز توجه م گام ارزیابی فرد کمهن

ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به این افراد را در گذشته و امکان ارائه این اجتماعی 

بنابراین این مقوله توسط عوامل محیطی  .کردند یخدمات را برحسب نیاز در آینده بررسی م

استفاده از ها، توانبخشی و بیمارستان - ترسی به خدمات مراکز درمانیدس: مانند مفاهیمیو با 

توانبخشی بصورت رایگان،  -، خدمات متخصصین درمانیویزیت در منزلخدمات 

مقولۀ، که در این پژوهش ایجاد گردید يا آخرین مقوله.دسترسی به داروها ایجاد گردید

اعی مطرح کردند که بسته به شرایط مددکاران اجتم بود، زیراوهوا و شرایط اقلیمی  آب

کیفیت : شامل ازجمله عوامل محیطی که به آن باید توجه شودمراجع و در بازدید از منزل 

هواي محل زندگی، میزان رطوبت، نور محل زندگی، وجود مواد شیمیایی آالینده یا سمی 

  .دست است ینازاو مواردي 
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در ارائه نتایج ارزیابی  ICFربردکادر نتیجه، پژوهش حاضر براي به تصویر کشیدن 

مفاهیم  انطباق هاي ایجادشده و با توانی از دیدگاه مددکاران اجتماعی و با توجه به مقوله کم

که  ICFکد توصیفی  79المللی عملکرد، ناتوانی و سالمت به بندي بینبا طبقه بدست آمده

مربوط به  ن اجتماعیمورد اشاره مددکارا سرفصل 6. سرفصل است، رسید 11زیرمجموعه 

شود و این  ینمایش داده م "d"ها است که با حرف اختصاري ها و مشارکت فعالیت

  :شامل موارد زیر است ICFبندي طبق طبقهها سرفصل

  

  d4 :سرفصل

  تحرك

  d5:سرفصل

  از خودمراقبت

  

  d6:سرفصل

هاي  حیطه

زندگی 

  خانوادگی

d7:سرفصل

تعامل و روابط 

  فرديبین

  

  d8 :سرفصل

اصلی هاي طهحی

  زندگی

  

  d9:سرفصل

اجتماع، جامعه 

و زندگی مدنی

  

  

 کننده در این پژوهش مورد اشاره مددکاران اجتماعی مشارکت سرفصل 5نیز  و

که بازدارنده بودن و یا  شود ینمایش داده م e“ “ مربوط به عوامل محیطی است که با حرف 

  :بصورت زیر است ICFطبق  ها سرفصلکند و  یتسهیلگر بودن عوامل محیطی را توصیف م

  

  e1 :سرفصل

محصوالت و 

  فناوري

  e2:سرفصل

محیط طبیعی و 

  تغییرات انسانی

  e3:سرفصل

  حمایت و روابط

  e4:سرفصل

  ها نگرش

  e5 :سرفصل

ها و  خدمات، سیستم

  ها سیاست

  

در روند کنندگان این پژوهش  مشارکتاگرچه که مهم دیگر این است نکتۀ

اما  کردند،مربوط به عوامل محیطی اشاره  هاي سرفصلیۀ، به کلICFهاي مبتنی بر  ارزیابی

در بررسی عوامل محیطی مؤثر بر : مثال عنوان برخی کدها مورد اشاره قرار نگرفت، به

در حال حاضر مددکاران اجتماعی از سه بخش  e5شده در سرفصل  توانی تعریف کم

را  ها یمش و خطها  سیستمندرت  بهها، امکان بررسی خدمات و  و سیاستها خدمات، سیستم



  

  

  

  

49  |  اللهیاري و همکاران... المللی عملکرد، ناتوانی،بندي بینکاربرد طبقه

و این کردند  یپرسیدند بسنده م دیدند و می طور مستقیم به آنچه که می در واقع به ،داشتند

.بر این پدیده است به کدي اشاره نکردند ها یاستسیر یعنی در حوزة کالن که همانا تأث

 يتانداردهااس ضروري است، این پژوهش جیبر اساس نتا: توان گفت حال می بااین

، در مددکاري اجتماعی مدنظر قرار افراد یجامع عملکرد و ناتوان فیتوص يبرا یالمللنیب

در مددکاري اجتماعی  ICFهاي پژوهش حاضر، استفاده از  بر اساس یافته .داده شود

اجتماعی است  - روانی –توانبخشی نشانگر یک رویکرد سیستماتیک و مبتنی بر مدل زیستی

1ایرو کریستین و م
اجتماعی به توصیف  –روانی  - نیز با استفاده از مدل زیستی )2016)

نگر را براي  پردازند و رویکرد سیستمی و کل مددکاري اجتماعی در توانبخشی می

.محیط تأکید دارد –کند که بر تأثیر متقابل فرد مددکاران اجتماعی معرفی می

تواند با  ر مددکاري اجتماعی میتوانی د دهد که ارزیابی کم ها نشان می بنابراین یافته

اجرا شود و با استفاده از کدهاي توصیفی بصورت خالصه، سریع و جامع ICFاستفاده از 

ICFهاي تخصصی توانبخشی به تبادل  ، مددکاران اجتماعی نیز با یک زبان مشترك در تیم

ودن و بازدارنده با توجه به تسهیلگر ب(هاي محیط و جامعه  اطالعات پرداخته و نتایج ارزیابی

همچنین . گیرد در کنار ارزیابی پزشکی مورد استفاده قرار می)بودن عوامل محیطی

شود و اطالعات بدست  توان تسریع می شناسایی نیازها و روند ارائه خدمات به افراد کم

آوري و نگهداري شده جمع بندي توان نیز بصورت منظم و طبقه آمده از ارزیابی افراد کم

  .شود می

  

  :ها پیشنهاد

توانی  درباره فرد داراي کم مددکار اجتماعیاستفاده از اطالعاتی که با توجه به اینکه

مسیر  تواند یمبدست آورده و نتایج ارزیابی و بازدید از منزلی که انجام داده است، 

 ها سازمانریزي تیم توانبخشی و حتی تخصیص منابع و ارائه خدمات توسط سایر برنامه

                                               
1. Kerstin, S ،Fugl-Meyer
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 يخألهارخیو یا ب ها يکار يموازبا خدمات اجتماعی را هموارتر کند و از برخی  مرتبط

، پیشنهاد توان در جامعه پیشگیري کندموجود در خصوص ارائه خدمات به افراد کم

  :شود یم

دافرابهمناسب ارائه خدماتمنظور بهکاربرديومنظمبرنامهیکایجادجهت 

ازجمله متخصص افرادتوسطو مداخله ارزیابیمراحلتر  بصورت جدينی،تواکمداراي

اجرا شود؛در تیم توانبخشی مددکار اجتماعی 

توانبخشی اجتماعی بر مبناي در حوزه مددکاري اجتماعی هاي تخصصی پروتکل

ICF تهیه و تدوین گردد؛

با استفاده از چک  توانی توسط مددکاران اجتماعی نتایج حاصل از ارزیابی کم

و در واحد مددکاري اجتماعی  ودگزارش شICFبر اساس  شده یطراحلیستهاي

به کار گرفته توانبه افراد کم مناسب مختلف جهت ارائه خدمات اجتماعی يها سازمان

؛شود

و توسعه  ریزي برنامهازجملهيا جامعهو اقدام  يا جامعهمددکاري  جهت اجراي

حوزه در  ها یاستساجراي قوانین و  مانند مشارکت در تدوین قوانین و بررسیاجتماعی 

مددکاري بر  مؤثرهاي یتمحدودموانع موجود برطرف شود و همچنین  ،توانی کم بررسی

؛کاهش پیدا کند اي جامعه

براي بسیاري از پژوهشگران در حوزه توانبخشی  تواند یمنتایج این پژوهش همچنین 

توان، ر حوزه ارائه خدمات به افراد کمریزان دریزان در امر آموزش، برنامهاجتماعی، برنامه

.و مراکز توانبخشی مورد استفاده قرار بگیرد مؤسسات

به موارد زیر  توان یمروبرو بود که نیز هایی یتمحدوداین پژوهش در روند اجرا با 

  :اشاره کرد

 عدم یافتن پیشینه پژوهشی درباره مددکاري اجتماعی مبتنی برICF در ایران که

.آن در ارائه طرح پژوهش و مقایسه نتایج بهره گرفتبتوان از 
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 بر اساس  کد دادنمددکاران اجتماعی که در عمل ازICF  استفاده کرده باشد نیز

.یافت نشدند

مربوط به هاي  آموزشپژوهش محدودیت تعداد مددکاران اجتماعیاجراي این در

ICF،وجود داشترا دریافت کرده باشند.

ساختاریافته نیازمند زمان بود و در -ا استفاده از مصاحبه نیمه ها ب داده آوري جمع

و  فشارکاري در زمان اداري یلبه دل مددکاران اجتماعی برخی از برخی موارد عدم تمایل

.براي شرکت در مصاحبه وجود داشت در محل کار
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