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  مقدمه  -1-1

مد آن نقص و ناتوانی است، به اعبارت است از محرومیت و وضعیت نامناسی یک فرد که پی 1ناتوانی

توجه به شرایط سنی، جنسی، اجتماعی و فرهنگی طبیعی شود که براي فرد با طوري که مانع از انجام نقشی می

(کریمی  داردها باالترین میزان شیوع را در میان ناتوانی 2رکتیح-جسمی ناتوانیدر این میان  .گرددتلقی می

 حرکتی شامل مشکالتی در وارد شدن به اتوبوس، مشکل-جسمی ناتوانیدامنه تعاریف عملیاتی ). 1390درمنی، 

 ها و وارد و خارج شدن از رختخواب، استفاده از ویلچر،مشکل باال رفتن از پله شی پنج کیلویی،حل کردن یک 

افسردگی ها مانند احساس اضطراب، ناتوانی نین مشکالت روانی همراه اینعصا، عصاي زیربغل یا واکر و همچ

ي دارند و جدا از حرکتی تنوع بسیار-جسمی ناتوانیشود. یا داشتن دیگر مشکالت روانی را شامل می

شناختی کنند، ممکن است تاثیرات سوءروانایجاد می ناتوانها یا مشکالتی که از نظر کارکردي در فرد محدودیت

-افراد داراي ناتوانی جسمی یا تکوین بهینه آن داشته باشد ناتواندر اثر تعامالت اجتماعی بر شخصیت فرد 

مندي کمتر (سطح پایین کیفیت زندگی) برخوردارهستند تر، رضایتحرکتی از وضعیت سالمت روان ضعیف

  ). 2011، 3، اونگارو، میگوالرس، آنتونو، گوستاوسن و فورلونی(گالوسی

هاي زیادي در تمام طول زندگی خود هستند که ها و تنیدگیدر واقع افراد ناتوان جسمی، درگیر تنش

برد، به طوري که با زیر سوال میرا توانایی آنها همواره ذهن آنها را به خود مشغول کرده و در اکثر موارد 

شوند. بنابراین خواسته یا ناخواسته کوچکترین شکستی احساس حقارت کرده و بیشتر از قبل ناامید و دلسرد می

دهد هایی که توانایی فردي آنها را مورد آزمون قرار میکنند که از موقعیتشان را طوري هدایت میمسیر زندگی

اي معیوب از احساس عدم کارایی و عدم اقدام ). بدین ترتیب چرخه1392ند (گیلک، محمدي و باقري، پرهیز کن

گردد. نگرش منفی ها شکل گرفته و فاصله بیشتر آنها از جامعه و کارکردهاي اجتماعی را سبب میبه عمل در آن

رفتن میزان ها باعث ایجاد ناکامی، سرخوردگی، کاهش خودکارآمدي و باال هاي آنو توانایی افراد ناتواننسبت به 

  ).1384گردد (ستاري، امیدوار و یعقوبی، وابستگی این افراد می

                                                             
1- disable 
2-Physical-motor disabilities 
3- Garlucci, Ongaro, Meggiolaro, Antuono, Gustafson, Forloni 
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  ها تاثیرگذاشته و تجربهآنشوند که بر کیفیت زندگی زندگی اغلب با موانعی روبه رو میدر  ناتوان افراد

بخش مهمی از احساس  5کیفیت زندگی). 2008، 4(لیپتاك آوردد میخوشایند و ادراك منفی به وجوهاي نا

ختی و اجتماعی زندگی را در بر هاي فیزیکی، روانشنابعدي است که جنبه سالمت عمومی و مفهومی پویا و چند

) 2001( 6بنت، جونز، مالي، چمبرلین و تنانت). 1392پور، احمدي، تقیزاده، حاجیگیرد (پورهادي، حسینمی

تر از همتایان عادي حرکتی پایین-ن دچار ناتوانی جسمیپژوهشی دریافتند میزان کیفیت زندگی بزرگساالدر 

تري در مقایسه با جمعیت عادي و اعتماد به نفس پایین 7آنهاست و از خویشتن پذیري و خودکارآمدي

کارهاي سخت برآیند. زیرا این توانند از پس انجام معتقدند که می افراد با حس قوي خودکارآمدي برخوردارند.

کنند تا این که آن را به عنوان ر جهت پیشرفت و ترقی خود نگاه میافراد این شرایط را به عنوان یک چالش د

  ن اجتناب کنندآیک تهدید در نظر گرفته و باید از 

هستند؛ اما شادکامی احساسی است که همه خواهان آن باشد. می 8یکی دیگر از متغیرهاي پژوهش شادکامی

). مشخصه شادي قدردانی، احساس درونی شاد بودن، احساس 1387(آزموده،  یابندتعداد کمی به آن دست می

شادکامی به این معنا  ). به عبارت دیگر، 2009آبادي، (خالقی عباس رضایت و عالقه به خود در دیگران است

یکی از متغیرهاي مورد بررسی در این  9رضایت از زندگی است که فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد.

اطالق کند آرزوهایش برآورده شده است میهمچنین، به درجه و میزانی که شخص احساس باشد پژوهش می

هاي شود. منظور از رضایت از زندگی، نگرش فرد و ارزیابی عمومی درباره کیفیت زندگی خود یا برخی جنبهمی

  ). 8200 10(کاربه آموزشی است دگی خانوادگی و تجرزندگی، همچون زن

  اي کهن به نام روانشناسی، شاهد ظهور رویکردي جدید، هرچند با سابقهحوزه روان در سالهاي اخیر

ها، ها، مهارتها یا اختالل روانی به استعدادها، تواناییبوده است که به جاي پرداختن به آسیب 11گراشناسی مثبت

). سخن این دیدگاه 1386(سامانی، جوکار و صحراگرد،  وجود آدمی نظر داردو به طوري کلی به ابعاد مثبت 

هاي مثبت و فضایل درونی انسان هاي آدمی و جنبهها و قابلیتشناسان نه تنها به تواناییچنین است که روان

شناسی روانی ی آسیبگرایی به معناي نفاند. البته تاکید مثبتا پرداختههصرفا به آسیب اند، بلکهکافی نکرده توجه

                                                             
1- Liptak 
2- Quality Of Life 
3- Bent, Jones, Molloy, Chamberiain & Tennant 
4- Self-efficacy 
5- Happines 
6- Positive Psychology 
7- Carr 
8- Positive Psychology 
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نظیري در سالمت روانی و جسمی آدمی هاي مثبت و امید تاثیر بینیست، بلکه نکته اینجاست که افکار و هیجان

اي از روانشناسی مثبت هم به عنوان یک طرح درمانی، شاخه 1امیددرمانی .دارد که مورد غفلت قرار گرفته است

ي درمانی است که بر اساس نظریه امیددرمانی اسنایدر به امیددرمانی، یک برنامه ).2011 (کار، گرددمحسوب می

هاي هاي مربوط به پیگیري هدف طراحی شده است که از درمانمنظور افزایش تفکر امیدوارانه و تقویت فعالیت

  ). 2000، 2حل مدار و درمان داستانی و روایتی مشتق شده است (اسنایدرهاي راهرفتاري، درمان-شاختی

(مردان ناتوان)، جهت  حرکتی-در این راستا هدف پژوهش حاضر، کمک به افراد مبتال به ناتوانی جسمی

به خود به عنوان فردي ارزشمند در جامعه و  مثبت نسبت نگاهکسب ارتقاي کیفیت زندگی و هدفنمد کردن آن، 

باشد اثر دریافت برنامه امیددرمانی میدر خودکارآمدي و بهبود کیفیت زندگی تقویت افزایش شادکامی از طریق 

و همچنین قصد دارد بدین وسیله میزان آگاهی افرادي که به نوعی در زمینه روانی با افراد مبتال به ناتوانی 

هاي ره، مدارس و مراکز آموزشی، انجمنحرکتی در ارتباط هستند، مانند افرادي که در مرکز مشاو-جسمی

باشند را جهت بهبود کیفیت زندگی و حرکتی مشغول به فعالیت می-ناتوانی جسمیحمایت از افراد مبتال به 

  المت روان این افراد افزایش دهد.س

  بیان مسئله -1-2

ي اجتماعی از ادوار گذشته تاکنون در جوامع بشري ناتوانی واقعیتی است انکارناپذیر و به عنوان یک پدیده

المللی ناتوانی کارکردي و بندي بیندر طبقه 3مان بهداشت جهانیوجود داشته است. مفهوم ناتوانی توسط ساز

هاي مشارکتی مطرح هاي کارکردي و محدودیتها، محدودیتسالمت به عنوان یک اصطالح چتري براي آسیب

شده است. ناتوانی نتیجه یک اختالل است که انجام یک یا چند نقش طبیعی که مبتنی بر سن، نقش و سایر 

، 4هاو، مک فرسون، کرن و کولمن، (کاراسکوکند کاهد یا جلوگیري میاجتماعی و فرهنگی است را، میعوامل 

حرکتی به عنوان یک -هاي جسمیباشد. ناتوانیحرکتی می-ها، ناتوانی جسمی). یکی از انواع ناتوانی2011

د، تعریف شده است (برون و کني زندگی فرد را محدود میهاي عمدهآسیب که یک یا بیش از یکی از فعالیت

هاي بدنی یا جسمی فرد هایی هستند که مانع بروز کارآمد توانايهاي جسمی آن نوع ویژگی). ناتوانی2010 5ترنر

، بیش از یک میلیارد نفر 2012هاي سازمان بهداشت جهانی در سال ). طبق گزارش2007، 6شود (اسپنسرفرد می

                                                             
1- Hope Therapy 
2- Snyder 
3- world health organization 
4- Carrasco, Hao, Mcpherson, Creen & Kullmann 
5-Brown & Turner 
6- Spencer 
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میلیون نفر از آنها، از  200معلولیت) هستند که از این میان، حدوداز مردم جهان، دچار نوعی از ناتوانی (

شان، دو میلیارد نفر هايي اعضاي خانوادهشود که این افراد به عالوهبرند. برآورد میمشکالت عملکردي رنج می

و عواقب ي ناتوانی و تبعات ي کثیري از اعضاي جامعه به نوعی با پدیدهدهند. بنابراین، عدهرا تشکیل می

). براساس گزارش 2013، 1جسمانی و روانی حاصل از آن دست به گریبان هستند (به نقل از محسن و الزیدي

کنند که درصد افراد ناتوان در کشورهاي در حال توسعه زندگی می 80)، حدود 2009سازمان ملل متحد (

درصد از  10). تخمین حدود 2013درصد از آنها زیر خط فقر هستند (به نقل از محسن و الزیدي،  20حدود

 70داراي جمعیتی بالغ بر حدود 1385سوي جامعه جهانی، براي کشور ایران که بر اساس آمار عمومی سال 

هاي جسمی، روانی میلیون نفر در انواع مختلف اعم از معلولیت 7تواند به طور تقریب میلیون نفر بوده است، می

  ).1391ینایی را شامل شود (حسینی، چنین ناشنوایی و نابو اجتماعی و هم

ي خود نیاز به وسایل توانبخشی و حتی محیط ویژه حرکتی براي انجام کارهاي روزمره-افراد ناتوان جسمی

  دارند که موانع فیزیکی، امکان حرکت و مشارکت افراد ناتوان را در روند کلی فعالیت را دشوار و غیرممکن می

هاي منفی و اجتماعی این افراد وجود دارد. نگرش-هاي روانیموانعی است که در محیط ،تر از اینسازد. مهم

دهد و باعث را تحت تاثیر قرار میحرکتی -اجتماعی، سالمت روانی افراد مبتال به ناتوانی جسمی-موانع روانی

(مرادي، کالنتري،  تري داشته باشندشود که آنها نسبت به دیگر افراد عزت نفس و اعتماد به نفس پایینمی

1385.(  

هاي افراد مزبور و دیگر افراد نه فقط در جسم افراد ناتوان، بلکه بیشتر در طرز فکرها و نگرش ناتوانی

ابط خانوادگی و روانی و رو-) و تأثیري که بر وضعیت روحی1394جوامع وجود دارد (کاکاجویباري و گلشن، 

نسبت افراد ناتوان رسد ها، به نظر میچرا که طبق برخی گزارش .گذارد، غیرقابل انکار استاجتماعی برجاي می

تواند منجر به فشارهاي به جمعیت عمومی، احتمال باالتري براي دچار شدن به مشکالت روانی دارند، ناتوانی می

روابط روانشناختی، افسردگی، از دست دادن حقوق و مزایا و نیز حمایت اجتماعی، تغییرات سبک زندگی و قطع 

  .) 2005). طبق گزارش سازمان ملل متحد (2010، 2و انزواي اجتماعی گردد (هانی، امرسون و لولین و کاریوکی

  جسمی در مقایسه با افراد عادي جامعه، مشارکت کمتري در اجتماع دارند، داراي درآمد پایینافراد ناتوان 

با اکثر مردم تعداد کمتري از آنها داراي شغل  تر، شرایط سکونت بدتر و تحصیالت کمتري هستند و در مقایسه

برخی پژوهشگران عوارض ناشی از  ). به همین ترتیب،1390هستند (به نقل از حیدري، مشاك و درویشی، 

اجتماعی را متذکر -فایدگی اجتماعی و نزول سطح اقتصاديتعامل ناتوانی و مشکالت روانشناختی با احساس بی

                                                             
1- Mohsin & Zaaidi 
2- Honey, Emerson, Llewellyn & Kariuki 
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هاي انجام گرفته در اغلب موارد مشکالتی در عزّت ). پژوهش2009، 1درسون و لولیناند (امرسون، هانی، مشده

نفس، خوداثربخشی، روابط اجتماعی، رضایت از زندگی و نیز وجود احساس تنهایی و ترس از موفقیت را در 

آمدن سطح ي این عوامل منجر به پایین رسد همهکه به نظر می) 1989، 2کنند (ریفگزارش میافراد ناتوان 

  شود.در افراد ناتوان می ، خودکارآمدي، شادکامی و رضایت از زندگیکیفیت زندگی

هاي کیفیت زندگی بخش مهمی از احساس سالمت عمومی و مفهومی پویا و چندبعدي است که جنبه

). 1392ر، پواحمدي، تقیزاده، حاجیگیرد (پورهادي، حسینفیزیکی، روانشناختی و اجتماعی زندگی را در بر می

  ). 1376ي توانبخشی رایج گردید (کربالیی نوري، ي کیفیت زندگی، در زمینهکاربرد واژه 1960ي تقریباً از دهه

). بهبود کیفیت 2003، 3شود (دیجکرزدر رویکردهاي مرتبط با سالمتی بیماران، در توانبخشی استفاده می

زاده، کاظم نی مطرح شده است (شاهنده، وامقی، حاتمزندگی در افراد ناتوان جسمی به عنوان یک هدف بازتوا

  ).1383نژاد، 

تر از افراد عادي است، براي مثال اند که کیفیت زندگی در افراد ناتوان پایینتحقیقات مختلفی نشان داده 

اي شودکیفیت زندگی در این افراد، به گونهنشان داد که ناتوانی جسمی باعث می  )2007( 4نتایج پژوهش لوکاس

)، نیز در پژوهشی دریافتند که میزان 2001متوسط تا شدید کاهش یابد. بنت، جونز، مولی، چامبرلین و تنانت (

) و 2001( 5تر از همتایان عادي آنان است. ناترلوندحرکتی، پایین-کیفیت زندگی بزرگساالن دچار ناتوانی جسمی

ي خود به نتایج مشابه در مورد کیفیت زندگی افراد ها) نیز در پژوهش2000( 6ناترلوند، گونارسون و اهلسترم

)، نشان داده 1386اند. و همچنین نتایج پژوهش موسوي، منتظري و سروش (دچار آتروفی عضالنی دست یافته

هاي کارکرد جسمانی، درد جسمانی، سالمت ي نخاعی، در بخشاست که کیفیت زندگی زنان جانباز دچار ضایعه

، وامقی، ی و مشکالت روحی و سالمت روان، از جمعیت عادي ایران کمتر است. شاهندهعمومی، کارکرد اجتماع

)، نیز در تحقیقی دریافت که میزان کیفیت زندگی افراد دچارآسیب نخاعی، 1383( نژادزاده و کاظمیحاتمی

  هاست. تر از دیگر بخشهاي اشتغال، وضعیت اقتصادي، سالمت جسمی، آسایش روانی، پاییندربخش

 7باشد. خودکارآمدي اولین بار توسط آلبرت بندورایمیکی دیگر از متغیرهاي پژوهش خودکارآمدي 

ک عمل آمیز ی هاي خود براي انجام موفقیتروانشناس مطرح شد. به نظر او خودکارآمدي باور فرد به توانایی

                                                             
1-Emerson, Honey, Madden & Llewelly  
2- Ryff  
3- Dikjer 
4- Lucas 
5- Naterlund  
6- Lars-Gunnar, Ahlstrom  
7- Bandura 
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آیند که از عهده انجام کاري بر میوید که مردم به طور کلی اگر باور داشته باشند گاست. نظریه خودکارآمدي می

بندورا، کنند (خورند، از آن پرهیز میزنند و اگر باور داشته باشند که در انجام کاري شکست میدست به اقدام می

خودکارآمدي از جمله عواملی است که نقش بنیادین در کیفیت زندگی در ایجاد تعادل و توازن بین ابعاد . )1997

خودکارآمدي پایین منجر به پایین آمدن انگیزه براي بر عهده گرفتن . )2006بندورا، دارند (مختلف زندگی انسان 

کند شود، احساس ناتوانی و ناامیدي را نیز تشدید میمسئولیت، و انجام عملکردهاي شخصی و اجتماعی می

هاي بروز ناتوانیها، زمینه گیري از فرصتهاي اجتماعی و بهرهبا کاهش مشارکت). ناتوانی 2006بندورا، (

). 2004، 1وش و کریورا براي افراد فراهم خواهد ساخت ( روانشناختی دیگر از جمله کاهش خودکارآمدي

اي از مسایل بالینی، مانند فوبیا، وابستگی به مواد، ي گستردهپژوهشگران بسیاري دریافتند که این سازه، با دامنه

). در تحقیقاتی 1997، 2پاجرسمندي، تنیدگی و مانند اینها پیوند دارد (اتهاي اجتماعی، جرافسردگی، مهارت

بت به افراد عادي برخوردار باشند. تري نسنشان داده شده است که افراد مبتال به ناتوانی از خودکارآمدي پایین

که کیفیت افت ، دری"ي نخاعیافراد مبتال به ضایعه") نیز در پژوهشی تحت عنوان 2007(3براي مثال میدلتون

تر است و همچنین خودکارآمدي ي نخاعی، نسبت به جمعیت عمومی استرالیا پایینزندگی افراد مبتال به ضایعه

   دهند. ي نخاعی را کاهش میپایین و شدت درد زیاد، از عواملی هستند که کیفیت زندگی افراد درگیر با ضایعه

ها مجموعه لذت شادکامیباشد. گرفت شادکامی میمتغیر دیگري که در این پژوهش مورد بررسی قرار 

ي منفی است، افراد شادکام عموماً ي حداقل عاطفهي مثبت به اضافهمنهاي دردها و ترکیبی از حداکثر عاطفه

دانند و با جهان در اند، زندگی را با ارزش میبین و سالم بوده و از این که وجود دارند راضیافرادي شاد و خوش

اهم هستند. برعکس افرادي که شادکام نیستند از نظر شخصیت بدبین، غمگین و مایوس بوده و با صلح و تف

اعتمادبه  تواندیم يمندتیو رضا داریپا یاز شادکام یدرون يتجربه). 2008، 4جهان در تضاد هستند (اندرسون

 ،يو انرژ تیفعال ،یگرمبرخورد بودن، خونو خوش گرانیمثبت از د ریتفس ،يدو خودکارآم ینیب، خوشنفس

 يریپذها، ابتکار، انعطافها و فشارانطباق موثر با چالش ،یو سالمت جسمان تیهماهنگ با جامعه، امن يهارفتار

  ).2006، 5شیفر( دهد شیهدفمند را افزا يو رفتارها

سازد و عالوه ایمنی بدن را فعال می گذارد و خلق شاداب و سرزنده سیستمشادکامی بر سالمتی تاثیر می

بر این، تاثیر شادکامی بر سالمت ذهن، به فرایندهاي شناختی از قبیل نوع نگاه فرد به زندگی و متفاوت نگریستن 

                                                             
1- Vash, Crewe 
2- Pajares 
3- Midlton 
4- Andrsson 
5- Frish 
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) معتقد است که 1988( 2). توکر1392پور، فیلی، ، به نقل از هاشمی، علی2001، 1به خویشتن مربوط است (آرگل

دهند و در رویارویی با تري مورد تفسیر قرار میزندگی و مشکالت را به صورت مطلوبافراد شادکام وقایع 

آورند و تري در میها را به شکل مثبتکنند. از نظر او این افراد موقعیتمشکالت به طور مؤثرتري عمل می

). 2001، 3رایان دهند و از سالمت روان بیشتري برخوردارند (به نقل ازکمتر به صورت منفی واکنش نشان می

باشد؛ براي مثال سمر، تر از افراد عادي میاند که شادکامی در افراد ناتوان پایینهاي انجام شده نشان دادهپژوهش

حرکتی -)، در تحقیقی نشان دادند که شادکامی در دانشجویان ناتوان جسمی2007( 4پوالرد، ساتر، هارن، بارنت

ي ) نیز به نتایج مشابهی در بررسی مقایسه1393مچنین نقدي و مقدم شاد (باشد و هکمتر از دانشجویان عادي می

حرکتی بیشتر از افراد عادي -شادکامی افراد ناتوان با افراد عادي دست یافتند و نشان دادند که افراد ناتوان جسمی

  به مداخالت روانشناختی براي افزایش میزان شادکامی در زندگی نیازمند هستند.

 باشد. رضایت از زندگیمورد مطالعه قرار گرفت رضایت از زندگی می در این پژوهش که متغیر دیگري

پذیري براي به داشتن احساس مثبت و خوشایند نسبت به زندگی است که رشد و پرورش خود را جهت انعطاف

اتفاقات  کارگیري مهارت در تعدیل هیجانات، به دست آوردن قدرت حل مسئله در هنگام مواجهه با مشکالت و

ها در جهت به دست آوردن احساس لذت و خوشی ماوراء ناگوار در زندگی و توانایی براي تغییر دیدگاه

). رضایت از زندگی ارزیابی 2009، 5هاي زندگی را در پی دارد (چون و فریدریکسونرویدادها و موقعیت

بین شرایط زندگی فرد با معیارهایی که  يباشد و عبارت است از مقایسهشناختی از زندگی شخص می-قضاوتی

شان کنند که شرایط زندگیوي براي خود تعیین کرده است. افراد هنگامی رضایت از زندگی زیادي را تجربه می

 7ي میکالس و سیرجینظریه ).2000، 6اند مطابقت داشته باشد (دینربا معیارهایی که براي خود تعیین کرده

هاي او، آنچه که وي ي فرد، ایده آلالی که فرد قادر به انجام آنهاست، وضعیت گذشتهکند، اعم) اشاره می1998(

کند استحقاق آن را دارد، آنچه که فرد نیاز دارد تا راضی باشد و در نهایت آنچه فرد باور دارد که رخ احساس می

ند. افراد با رضایت از زندگی هایی هستند که به تعیین رضایتمندي کلی از زندگی کمک می نمایقیاسخواهد داد، 

افراد با تري دارند. ي خود و دیگران ارزیابی مثبتکنند، از گذشته، آیندهباال، هیجان مثبت بیشتري را احساس می

                                                             
1- Argle 
2- Tuker 
3- Ryan 
4- Samar, poollard, Sutter, Ohhearn & Barnetts  
5- Chohn, Fredrichson  
6- Dinere 
7- Mikals & Seairji  
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کنند و هیجان منفی رضایت از زندگی پایین، گذشته و آینده خود و رویدادهاي زندگی را نامطلوب ارزیابی می

  ). 2010، 1کنند (تیمراب را تجربه میبیشتري مثل افسردگی و اضط

حرکتی رضایت از زندگی پایینی برخوردارند، براي -، افراد ناتوان جسمیاستتحقیقات مختلف نشان داده 

اي نشان دادند که افراد ناتوان به )، در تحقیقات جداگانه1386)، مرادي و کالنتري (1385مثال نیکنام و حجازي (

زان ترس از موفقیت و رضایتمندي از زندگی کمتري دارند. همچنین موین، دودیواناف دلیل مشکالتی که دارند می

هاي یکسانی با حرکتی نیازها و خواهش-)، در تحقیقشان نشان دادند، زنان داراي ناتوانی جسمی2008( 2و مازور

   زنان سالم داشتند اما رضایت از زندگی در زنان ناتوان جسمی کمتر بود.

ي کیفیت زندگی، حرکتی بویژه در حوزه-توجه به مسائلی که براي مردان ناتوان جسمیبنابراین، با 

شناسی با استناد به نتایج اثربخشی به کارگیري روان خودکارآمدي، شادکامی و رضایت از زندگی وجود دارد و

  د در زمینه ناتوانیهاي صورت گرفته در زمینه مداخالت مبتنی بر امیپژوهش مثبت و با توجه به نتایج مثمرثمر

)، 2010( 4)، درست2006( 3هاي جسمی، به عنوان نمونه: نتایج حاصل از پژوهش اسنایدر، لمن، کالك و مونسن

)، 1389( )، ستوده اصل، نشاط دوست، کالنتري، طالبی و خسروي2010( 5کورت، گیلبرت، گورمن، و وگنر

هاي بدین ترتیب با توجه به نتایج پژوهش .)2013( 6دیشمن، فیلیپس و چو ) و چان،1390( قزلسفلو و اثباتی

انی، با تکیه بر هدف و تمرکز بر رود که رویکرد امیددرمصورت گرفته در زمینه اثربخشی مثبت امید، انتظار می

هاي هاي تعیین هدف در حیطهآموزش گیرندگان به تکنیک هاي تفکر عامل و تفکر گذرگاه با تجهیزفهلمؤ

آمیز، بر کیفیت هاي پویا و کسب تجارب موفقیتفراهم سازي امکان پرداختن به فعالیت مختلف زندگی و

  حرکتی موثر واقع گردد.-افراد ناتوان جسمی ، خودکارآمدي، شادکامیزندگی

تواند کیفیت زندگی، خودکارآمدي، امیددرمانی می ایاست که آ نیا شودیمطرح م نجایکه در ا لیسوا

  را بهبود بخشد؟ حرکتی-مردان ناتوان جسمیندگی شادکامی و رضایت از ز

  اهداف پژوهش -1-3

  یکل هدف -1-3-1

                                                             
1- Tim 
2- Moin, Duvdevanv, mazor  
3- Lehman, Kluck & Monsson  
4- Dorsett 
5- Kortte, Gilbert, Gorman, & Wegener 
6- Chan,  Ditchman .Phillips, Cho 
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- مردان ناتوان جسمیرضایت از زندگی و  یشادکام امیددرمانی بر کیفیت زندگی، خودکارآمدي،اثربخشی  نییتع

  حرکتی.

  جزئی اهداف -1-3-2

 حرکتی.-ناتوان جسمی مردان کیفیت زندگیاثربخشی امیددرمانی بر تعیین  -1

 حرکتی.-مردان ناتوان جسمیخودکارآمدي اثربخشی امیددرمانی بر تعیین  -2

 حرکتی.-ناتوان جسمی اثربخشی امیددرمانی بر شادکامی مردانتعیین  -3

  حرکتی.-یت از زندگی مردان  ناتوان جسمیرضا اثربخشی امیددرمانی برتعیین  -4

  هاي پژوهشفرضیه -1-4

 حرکتی تاثیر دارد.-مردان ناتوان جسمی کیفیت زندگیامیددرمانی بر  -1

  حرکتی تاثیر دارد.-مردان ناتوان جسمی خودکارآمديامیددرمانی بر  -2

  حرکتی تاثیر دارد.-شادکامی مردان ناتوان جسمیامیددرمانی بر  -3

  حرکتی تاثیر دارد.-ایت از زندگی مردان ناتوان جسمیامیددرمانی بر رض -4

  مفاهیم و واژگانتعریف  -1-5

 نظري  فیراتع  -1-5-1

و نیمه سازمان یافته از درمان است که بر اساس  : یک جریان آموزش فعال و شکلی مختصرامیددرمانی

گیري هدف طراحی شده هاي مربوط به پینظریه اسنایدر و به منظور افزایش تفکر امیدورانه و تقویت فعالیت

بندي هاي واضح و مشخصی را فرمولتا هدفکند امیددرمانی به درمانجویان کمک می). 2000(اسنایدر،  است

رسیدن به آنها بسازند، خود را براي دنبال کردن اهداف مورد نظر خویش هاي متعددي را براي کرده، گذرگاه

  ).2011کار، مبارزه با آنها از نو بیان کنند (هایی براي برانگیزاند و موانع را به صورت چالش

  جریاني کنش متقابل شخصیت بین افراد و پیوستگی عنوان نتیجه کیفیت زندگی به کیفیت زندگی:     

هاي زندگی مانند، بعدي از حوزه ي چندشود و رویدادهاي زندگی در یک مجموعههاي زندگی تعریف می

افتد و کیفیت زندگی بر آزادي، دانش، اقتصاد، امنیت، روابط اجتماعی، مذهب، محیط زیست و تفریح اتفاق می

کیفیت زندگی حاصل یک  ). 2006، 1. (هاجیرانگذار استهاي تشکیل دهنده زندگی اثرحوزه يمجموعه

                                                             
1- Hajiran 
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تواند در مورد آن قضاوت کند به این معنا که حتما باید ارزشیابی ذهنی است و خود فرد بهتر از هرکس می

و نه ایستا دارد و توسط خود شخص، بر اساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد. کیفیت زندگی ماهیت پویا 

اید از زوایاي مختلف سنجیده کند و هچنین کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدي است و بدر طول زمان تغییر می

 ر بعد عملکرد : جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي تقسیم کرداتوان این سازه را به چههمچنین میشود، 

  ).2006(هاجیران، 

باشد و طرز تلقی هر فرد از خودش طرز تلقی افراد از خودشان می دي در واقع،خودکارآم خودکارآمدي:  

اش، یها و تاثیر و تاثرات فرد از محیط درونی و بیرونی وي است که در طول زندگها و موفقیتنتیجه شکست

ترین مکانیسم در عملکرد شناخت گیرد. عمدهوسیله خودش مورد مداقه قرار می چه خودآگاه چه ناخودآگاه به

هاي به عبارت دیگر، خودکارآمدي به قضاوت). 1977بندورا، شود (رهاي خودکارآمدي نامیده میسان، باوان

احی شده عملکرد، آمیز سطوح طرهاي خویش، براي به انجام رساندن موفقیتذهنی فرد در رابطه با توانایی

  ) 2010، 1شی و بیجرانوتعریف شده است (

شود و با مشخص میشادکامی یک حالت عاطفی مثبت است که با خشنودي، لذت و خرسندي  شادکامی:

می از جمله داشتن باورهاي مثبت در مورد زندگی، هیجانات مثبت و فقدان هیجانات منفی به خود صفات و عالی

کند و بینی میشطلوبی را براي زندگی پیهمراه دارد. به عبارت دیگر، شادکامی آرامش فکري است که نتایج  م

  ).2009،  2کهندهد (زندگی را افزایش می ایت ازرض

خودشان دارند، این  رضایت از زندگی ارزیابی شناختی است که افراد از کیفیت زندگی رضایت از زندگی:

تواند در رفت. شخص با داشتن چنین تصوري میتوان به معنی تصور ذهنی از رفاه انسان در نظر گمفهوم  را می

آمیزي داشته باشد. این تصور ذهنی بهزیستی فردي را به دنبال هاي گوناگون زندگی سازگاري موفقیتموقعیت

  ).2007، 3دارد (هیبرون

  تعاریف عملیاتی متغییرها 1-5-2

رفته شده ) گ2000( نایدري امید اسآموزشی فعال است که از نظریه يامهامیددرمانی یک برن امیددرمانی:  

نندگان ابتدا با اصول نظریه امیددرمانی کباشد. بدین ترتیب که شرکتاي میدقیقه 70تا 50جلسه 8و مشتمل بر 

کار ببرند. شرکت  ونه این اصول را در زندگی خود بهشود که چگآنها آموزش داده میسپس به  شوند وآشنا می

                                                             
1- Shea and Bidjeran 
2- cohn 
3- Hibron 
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  ) گذرگاه2گیري را تعیین کنند.یابی و قابل اندازهقابل دست) اهداف واضح، 1ه چگونه؛گیرند کگان یاد میکنند

) منابع انگیزش و تاثیر متقابل هر مانع بر 3یابی به اهداف مورد نظر را مشخص کنند.هاي مناسب جهت دست

) اهداف و گذرگاه را در صورت 5) پیشرفت خود به سمت هدف را بازنگري کنند.4انگیزش را شناسایی کنند.

  اصالح کنند.لزوم 

نامه فرم کوتاه اي است که افراد در پرسشنمرهزندگی در این پژوهش، منظور از کیفیت کیفیت زندگی:

  کیفیت

  باشد.اي میفاصله متغیرگیري این مقیاس اندازه اند وکردهکسب  )1991( 1زندگی سازمان بهداشت جهانی

 ينامهاست که افراد در پرسش يانمره، پژوهش نیدر ا يخودکارآمد منظور از خودکارآمدي:

 اسیمق و اندکرده) کسب 1982( 2دان، جاکوبس و روجر -سیشرر و مادوکس، مرکاندانت، پرنتي خودکارآمد

  .باشدمی يافاصله ریمتغ نیا يریگاندازه

آکسفورد  یشادکام نامهپرسشاست که افراد در  يانمره ،پژوهش نیدر ا یمنظور از شادکامشادکامی: 

  باشد.اي میفاصله متغیرگیري این مقیاس اندازهاند و کرده) کسب 1989، (3و کروسلند نیمارت ل،یآرگ

نامه رضایت که افراد در پرسش اي استمنظور از رضایت زندگی در این پژوهش، نمرهرضایت از زندگی: 

  باشد.اي میفاصله متغیرگیري این مقیاس اندازه اند وکرده) کسب 1985( و همکاران از زندگی داینر

  اهمیت و ضرورت پژوهش -1-6

درصد افراد 4/1 هاي مشهود، افراد ناتوان با ناتوانی1385 براساس جدیدترین نتایج منتشر شده در سال

، 1385میلیون نفر جمعیت کشور در سال 495782/70دهند. به بیان دقیق تر از جامعه را تشکیل می

 ) که ضرورت تحقیق در1390(کریمی درمنی،  انداي مشهود بودههمیلیون نفر دچار ناتوانی 012222/1تعداد

  کند.صوص جمعیت مذکور را دو چندان میخ

هاي جسمی تاثیرات نامطلوب بسیاري چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ روحی بر فرد اختالالت و ناتوانی

سازد. احساس ناتوانی در افراد ناتوان ي را نیز بر جامعه وارد میناتوان و خانواده وي گذاشته و به تبع آن بار زیاد

براي حضور در جامعه و پذیرش نقش خود به عنوان عضوي از خانواده و اجتماع، معضلی است که بسیاري از 

  سازد و از این رو نیازمند مطالعه است.حرکتی را درگیر خود می-وانی جسمیمبتالیان به نات

                                                             
1- WHQQOL-BREF 
2- Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice-Dunn, Jacobs & Roger 
3- Argayl & Martin & Crossland 
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هاي کارکردي، نامتناسب بودن هایشان، معموال به دلیل محدودیتنظر از نوع ناتوانیافراد ناتوان صرف 

شرایط زندگی به طور عام و شرایط آموزشی به طور خاص و نیز بازخوردهایی که از خود و محیط پیرامونی 

اختی، ت نفس آسیب دیده، ضعف در کارکردهاي شنکنند، با مشکالتی از جمله مفهوم خود و عزّدریافت می

هاي رویارویی، ضعف در مهارتهاي ارتباطی و اجتماعی و مشکالت ناتوانی حل مسئله پایین، ضعف در مهارت

شود، بلکه بیشتر به باشند که این مشکالت الزاماًََ از نوع ناتوانی آنها ناشی نمیدر نظام انگیزشی رو به رو می

  .)1383کنند (یوسفی لویه، جامعه دریافت می ه آنها از خود واي مربوط است کبازخورد اطالعات منفی

گیري و هاي اخیر مفهوم کیفیت زندگی به عنوان شاخص مهمی براي ارزیابی سالمت فردي، تصمیمسال در

هاي قضاوت در مورد سالمت یکی جامعه و یافتن مشکالت اصلی در ابعاد گوناگون زندگی افراد در پژوهش

ثر در هاي مؤزندگی به عنوان یکی از جنیه) در عین حال کیفیت 1997، 1نت(بار فیزیکی و پرستاري بوده است

 )2003، 2فراتیگلونی و تورس، کارهات، وینبلد-ید قرار گرفته است (استراس، آگورویمراقبت از بیماران مورد تا

مداخالت بینی عواقب بیماري و ارزشیابی هاي موجود بین بیماران، پیشو بررسی آن به منظور تشخیص تفاوت

  درمانی مورد استفاده قرار گرفته است.

م با اختالل عملکرد و در عین حال اخودکارآمدي نیز با ایجاد باور توانمندي در حل مشکالت زندگی تو

جود اختالل و ناتوانی، نقش هاي ناشی از ویابی به اهداف و نتایج مطلوب با وجود نارساییتالش براي دست

  شی افراد مبتال به ناتوانی داشته و کیفیت زندگی و سالمت روان این افراد را بهبود میکننده بر خودانگیزتعیین 

  ).2010، 3 بونسترا، ستم و روبرك-هویجسن، ون در برگمون، ونسیک، نیوبخشد (ون در اسالیت

 تواند سالمت روانی و جسمانی را بهبود بخشند. افراد شادکام،نشان داده است که شادکامی می تحقیقات

ترند و درگیري و تعهد اجتماعی بیشتري دارند. افرادي که شاد هستند؛ احساس امنیت تر و بسیار موفقسالم

  گیرند، بیشتر روحیه مشارکتی دارند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی میتر تصمیم میکنند، آسانبیشتري می

هاي انطباقی و كدي از زندگی، یکی از مالتوانایی شاد بودن و خشنوکنند. بیشتر احساس رضایت می کنند

توان گفت شادکامی در برگیرنده قوانین مهمی است که به ). لذا می2005، 4الیوبومیرسکیسالمت روان است (

وسیله تاثیر احساسات بر همه ابعاد رفتار انسان و پیشرفت او (شامل سالمت فیزیکی و روانی، پیشرفت مهارتی و 

  ).2010 ون در اسالیت وهمکاران،عی و ایجاد روابط مثبت) قابل تشخیص است (آموزشی، صالحیت اجتما

                                                             
1- Barnett 
2- Strausse, Aguero-Torres, Kareholt, Winblad & Fratiglioni 
3- Van der Slot, Nieuwenhuijsen, Van der Berg-Emons, Wensink-Boonstra, Stam, Roebroeck 
4- Lyubomisky, Sheldon, & Schkade 
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مایرز و داینر، در تحقیقات خود نشان دادکه رضایت از زندگی با سالمت روانی باال همبسته است. هرچه 

و  پوررودسري، پیرويبخشی (میزان رضایت از زندگی باالتر باشد، فرد مستعد عواطف و احساسات مثبت است 

تر، عالئم افسردگی، مشکالت شخصیتی، رفتارهاي ) عدم رضایت از زندگی با سالمتی ضعیف1384عابدیان؛ 

نامناسب بهداشتی و ضعف در عملکرد و روابط اجتماعی، همبسته است. افرادي که رضایت از زندگی باالیی 

تري تجربه و احساسات مثبت عمیقکنند، عواطف تر استفاده میاي موثرتر و مناسبهاي مقابلهدارند از سبک

) افزایش 2004،  1اَش و کنند و از سالمت عمومی باالتري برخوردارند (ملتابی، دي، ماکوچون، گیلت، هورانمی

ها و مشکالت رفتاري، ناامیدي، اضطراب و افسردگی از جمله آثار منفی نارضایتی از زندگی است که تنش

جویی، تعاون و اعتماد اجتماعی را در پی خواهد داشت (زکی، پیامدهایی همچون کاهش روحیه مشارکت

1386.(  

امروزه امید به عنوان عامل درمانی مهمی در پزشکی و پرستاري و سالمت روان در نظر گرفته می شود. 

نشاط  ،ستوده اصل( هاي اصلی در بهبود افراد توجه زیادي شده استاخیرا به امید به عنوان یکی از مولفه

). نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که مداخالت مبتنی بر 1389 کالنتري، طالبی و خسروي،دوست، 

شناسی روانی و افسردگی شده، امید و کیفیت زندگی را بهبود بخشیده تواند منجر به کاهش عالیم آسیبامید می

قنبري هاشم ، ؛ بیجاري2006همکاران، (اسنایدر و  گرددهاي روان شناختی را منجر میو افزایش برخی توانایی

، 2ریبیرو-؛ مارکز، لوپز وپایس1390؛ قزلسفلو واثباتی، 1388آبادي، آقا محمدیان شعرباف و همایی شاندیز، 

2011(  

  با توجه به اینکه سطح کیفیت زندگی، خودکارامدي، شادکامی و رضایت از زندگی، سالمت روان را پیش

افراد با  سطح کیفیت زندگی و خودکارآمدي باال و شادکامی و رضایت از زندگی  اي کهکنند، به گونهبینی می

ت زندگی، خودکارآمدي، یرسد توجه به کیفبیشتر از لحاظ سالمت روانی وضعیت بهتري دارند، به نظر می

حرکتی از -شادکامی و رضایت از زندگی براي ارتقاي بهداشت روانی به خصوص در مردان ناتوان جسمی

حرکتی بخشی وسیعی از جامعه -جا  افراد ناتوان جسمیت و ارزش بسیاري برخوردار باشد. همچنین از آناهمی

دهند و این افراد تحت فشارهاي مختلف محیطی و روانی هستند، پرداختن به وضعیت مردان رو تشکیل می

باشد. پژوهش می حرکتی از اهمیت زیادي برخوردار است که دال بر اهمیت و ضرورت این-ناتوان جسمی

                                                             
1- Maltaby, Day, Mccutcheon, Gillet, Houran & Ashe 
2-Marques, Lopez , Pais-Ribeiro 
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کارمندان سازمان بهزیستی، کیمیته امداد و هالل احمر و همچنین مدادکاران  برايتواند هاي این پژوهش مییافته

  اجتماعی و مشاوران توانبخشی مثمرثمر باشد. 
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه -1- 2

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر امیددرمانی بر کیفیت زندگی، خودکارآمدي، شادکامی، و رضایت از 

حرکتی بود. در این فصل با توصیفی از چهارچوب نظري متغیرهاي مرتبط با -زندگی مردان ناتوان جسمی
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شود، شادکامی و رضایت از زندگی آغاز میحرکتی، کیفیت زندگی، خودکارآمدي، -پژوهش یعنی ناتوانی جسمی

  شود.ي مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته میهاي انجام شدهسپس به بررسی پژوهش

  حرکتی-تعریف ناتوانی جسمی -2-2

گردد که بر اثر فقدان یا نقص عملکرد اندام حرکتی، فرد حرکتی به وضعیتی اطالق می-ناتوانی جسمی

  ).1385در حرکت و انجام فعالیت را ندارد (داورمنش و براتی سده، کارایی الزم و قابل انتظار 

ماه، از  6شود فرد نتواند به مدت حداقلشود که باعث میها اطالق میاي از ناتوانیناتوانی جسمی، به دسته

) 1سته: ).  ناتوانی جسمی به چهار د2010اندام خود یا بخشی از آن به طور مؤثر استفاده نماید (براون و ترنر، 

  ).1390) سالمندان تقسیم می شوند (کریمی درمنی، 4) حسی و 3) احشایی2حرکتی-جسمی

هاي جسمی و تندرستی بر اساس دو ) آسیب142-94طبق قوانین عمومی ایالت متحد (قانون عمومی

  ).1382(فالحی و یوسفی،  شودتعریف می» آسیب تندرستی«و » نقائص استخوانی«ي مقوله

  هاي مربوط به اختالالت اسکلتی، مفصلی و عضالنی میف نقائص استخوانی شامل ناتوانیطبق این تعری

جسمانی شامل  شود: مثل فلج اطفال، قطع مغزي، قطع عضو، انقباض استخوانی و فقدان اعضاء، و آسیب

اري قلبی، گذارد. مثل بیمشود که بر عملکرد، آموزش، قدرت، سرزندگی و هوشیاري اثر میاختالالت جسمی می

  گذارد.آسم، صرع، هموفیلی، دیابت که همگی بر کارکرد صحیح فرد در زندگی اثر می

  حرکتی-انواع ناتوانی جسمی -2-3

توان انواع معلولیت با توجه تعریف و دو مفهوم نقائص استخوانی و عضالنی و آسیب تندرستی می

  ).1382(فالحی و یوسفی،  حرکتی را بیان نمود-جسمی

  نقائص استخوانی و عضالنی -2-3-1

  این نقائص مربوط به حاالت اسکلتی، مفصلی و عضالنی بوده که شامل وارد زیر است: 

اي از ضایعه مغزي است. شود که نشانهفلج مغزي به هر نوع اختالل یا ضایعه حرکتی گفته میفلج مغزي:  )الف

رونده نیست. یعنی حاالت شخص بدتر مغزي پیشدر مورد فلج مغزي باید به چند نکته توجه نمود. اوالًََ فلج 

هاي فرد تحلیل رود. ثانیاًَََ افراد مبتال به فلج مغزي عالوه بر اختالل شود، مگر آنکه در طوالنی مدت مهارتنمی

ی هم باشند اختالل در زبان و نارسایی بینایی و شنوای ،ماندگی ذهنی، اختالالت یادگیريحرکتی شاید دچار عقب

هوش هم دچار فلج است شاید تیز اي دیده نشده است. فردي که شدیداًَبین هوش و فلج مغزي تاکنون رابطه ثالثاًَ

  مانده ذهنی نیز باشد.باشد. برعکس فردي که دچار فلج مغزي است شاید عقب
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  شود:بندي میهاي مختلف تقسیمفلج مغزي براساس اعضاء مبتال شده و نوع اختالل حرکتی به گونه

  شود:بندي میبه پنج نوع طبقه» اعضاء مبتال شده«غزي بر اساس فلج م

 شود مثل دست یا پا.: به فلج یک عضو گفته می1فلج مغزي مونوپلژي .1

 شود مثل دوپا.: به فلج دو عضو تحتانی گفته می2فلج مغزي پاراپلژي .2

راست یا  شود مثل دست و پاي: به فلج دو عضو در یک طرف بدن گفته می3پلژيفلج مغزي همی .3

 دست و پاي چپ.

شود. به طور نامساوي مثل دو دست و دوپا : به فلج هر چهار عضو بدن گفته می4پلژيفلج مغزي دي .4

 ها شدیدتر باشد.شاید فلج دست

شود مثل دو دست و دو پا : به فلج هر چهار عضو بدن به طور مساوي گفته می5پلژيفلج مغزي کوادري .5

  اندمساوي فلج شدهکه هر چهار عضو به اندازه 

  شود:مقوله تقسیم می 5فلج مغزي بر اساس نوع اختالل حرکتی نیز به 

رو است و انقباض عضالت افزایش هاي بیش از حد و تشنج مانند روبه: فرد با فعالیت6فلج اسپاتیک .1

 گیرد.یافته و حالت سختی به خود می

گیرد. در واقع انقباض عضالت را در بر میتاب دارد و تمام بدن  : حرکات حالت پیچ و7فلج آتتوئید  .2

ن نوع فلج یهاي احالت نوسانی دارد. بی حسی عضالنی و حرکات تکراري و غیر ارادي از مشخصه

 گیرد.است. این نوع حرکات از مفاصل سرچشمه می

 شود.ل و حرکات گفته میفقدان هماهنگی و کنترل ضعیف تعاد : به8فلج آتاکسیک .3

 شود.ت حرکات لرزشی غیر ارادي قسمتی از بدن بخصوص دست وپا ظاهر می: به صور9فلج ترمور .4

 افتد.: این نوع فلج شامل حاالت چهارگانه فوق است با هم اتفاق می10حالت مختلط .5

تواند خورد. نمیعضالت از فقدان پروتئین در رنج است. فرد به سرعت به زمین می :11ب) دیتروفی عضالنی

  شود.تواند بازي کند و به مرگ نزدیک میداده و همچنین نمیتکالیف ساده را انجام 

                                                             
1-  Monoplegia 
2- Paraphlegia 
3- Hemiplegia 
4- Displegia 
5- Quadriplegia 
1- Spatic 
2- Athetoicl 
3- Ataxic 
4- Tremor 
5- Mixed 
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الخلقه بودن ستون فقرات و نخاع بین گردن و استخوان پشت لگن شامل بدشکلی و ناقص :12اسپینابیفید ج)

آید. عدم کنترل اي به وجود میي قوس مهرهاي که در بخشی از طناب نخاعی به وسیلهخاصره است و نیز ضایعه

  حساسیت پوستی از عوارض این نوع اختالل است.ارادي و 

هاي بدن قرار دارد به در اثر ضایعه طناب نخاعی که این  طناب در داخل ستون مهره ضایعه طناب نخاعی:د) 

  آید. فقدان تحریک انقباضات مجاري ادرار و دستگاه تنفسی از جمله عوارض این ضایعه است.وجود می

  رونده است. که باعث از دست رفتن عضله مین عارضه یک اختالل ارثی پیشای  نخاعی:-ر) آتروفی عضالنی

 کنداي، بازو و گردن پیشرفت میشود و سپس به عضالت کمري، شانهشود. این اختالل از پاها شروع می

  .)1382(فالحی و یوسفی، 

  هاي تندرستیآسیب-2-3-2

سئله گذارند. این مموزشی کودك اثر میآ هاي تندرستی نوعی حاالت جسمی هستند که بر عملکردآسیب

هاي تندرستی که بسیار گذارد.انواع آسیبموجب کمبود نیرو در فرد شده و بر هشیاري و سرزندگی او تاثیر می

  شایع هستند عبارتند از:

ها ظاهر ها و عفونتزا، عوامل هیجانی و محرك: نوعی بیماري ریوي است که در اثر عوامل آسیبآسم )الف

  شود.یم

هاي مغزي است. صرع بر عملکرد حرکتی و رفتار فرد تاثیر که تخلیه ناگهانی انرژي الکتریکی سلولب) صرع: 

  روانی دارد.-داشته و اغلب ریشه عصبی

آید. این بیماري در پسران بیشتر هاي نهفته مربوط به کروموزوم به وجود میاین بیماري در اثر ژن هموفیلی: ج)

که خونریزي رخ دهد نهم در خون چنان در زنان حالت نهفته دارد. به علت نبود فاکتور هشتم وشود و دیده می

  گیرد.انعقاد خون صورت نمی

  حرکتی- شناسی ناتوانی جسمی علل -2-4

حرکتی افراد ناتوان تنها یک علت نیست بلکه عوامل -باید این نکته را همواره به خاطر سپرد که ناتوانی جسمی

-توان انواع علل ناتوانی جسمیبروز یک نوع ناتوانی خاص اثر دارند. جهت سهولت در مطالعه میمختلفی در 

  حرکتی را در سه طبقه خالصه کرد:

 
6- Muscular 
7- Spina Bificla 
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  عوامل ارثی و دوران بارداري -2-4-1

وران عوامل ژنتیکی این دز تولد است. درحرکتی ناشی از دوران قبل ا-هاي جسمییاري از ناتوانیسب

شود. به عنوان مثال هموفیلی و دیستروفی عضالنی مربوط به دوران بارداري باعث ناتوانی می نامساعد شرایط

شود. یا فلج مغزي عوامل ارثی و ژنتیکی است که اغلب در جنس مذکر ظاهر شده و در جنس مونث دیده نمی

دخانیات، اعتیاد، شود. در دوران بارداري مصرف مشروب الکلی، استعمال از طریق ارث مشاهده می 13نیم تنه

ي مناسب براي ایجاد مننژیت و دیابت همگی زمینهرو، ضربه دوران بارداري، سرخجه تغذیه ناکافی، مصرف دا

  ).1382(فالحی و یوسفی،  آورندحرکتی را فراهم می-ناتوانی جسمی

  و زایمان   عوامل حین تولد -2-4-2

ورد و نوعی عوامل آتواند زمینه بروز ناتوانی را فراهم رعایت نکردن اصول بهداشتی و زایمان می معموالًَ

، اغلب درحین بارداري عامل 14حرکتی فراهم آورد. کمبود اکسیژن با آنوکسی-ساز براي ناتوانی جسمی زمینه

رسد. پیچش بند ناف به هاي مغز نمیاساسی در ایجاد فلج مغزي است که در این موقع اکسیژن کافی به سلول

دور گردن یا کمر و ایجاد فلج پا و دست ناشی از قطع نخاع یا استفاده از وسایل مکانیکی نامناسب موجب قطع 

شود. استفاده از داروها حین زایمان جهت انجام زایمان راحت در این زمینه نخاع شده و نحوي ایجاد ناتوانی می

  تاثیرگذار است.

  وامل محیطی تولد و ع از عوامل بعد -2-4-3

هاي اولیه اگر شرایط مساعدي وجود نداشته معموال عوامل بعد از تولد بسیار مهم بوده و بخصوص در ماه

ها، مننژیت هاي عفونی، مسمومیتباشد خطر ابتال به این نوع مشکالت جسمی وجود دارد. عواملی مثل بیماري

هاي اولیه موجب دارند. کمبود پروتئین و کلسیم در ماهکه اثرات مخربی بر سلسه اعصاب و طناب نخاعی 

شود. همچنین ضربه و تصادف در ایجاد ناتوانی نقش بسیار مهم و اساسی دارد. در قسمت ها میتخریب استخون

شناختی غافل بود در اکثر موارد فشارهاي روانی حالتی در عوامل بعد از تولد و عوامل محیطی نباید از علل روان

  می 15باشد. به این حالت در اصطالح روانشناسی هیستريیجاد نموده که همراه ناتوانی در جسم فرد میفرد ا

  شود که ریشه فیزیولوژیک ندارد بلکه عوامل روانهاي بدنش ظاهر میگویند. گاهی فرد نوعی فلج در اندام

                                                             
1- spastic 
2- Anoxia 
1- Hysteria 
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تحت عنوان  16هاي روانیري اختاللبندي آمابندي راهنماي تشخیصی و طبقهشود. در طبقهشناختی باعث آن می

دارد که وجود  17برند. در این قسمت یک نوع اختالل به نام اختالل تبدیلیاختالل جسمانی شکل از آن نام می

هاي قابل ها یا نارسايختی مربوط به نشانهناپذیر و وجود عوامل روانشناهاي توجیهها یا نارسايشامل نشانه

  ).1382 (فالحی و یوسفی، اثبات است

  بندي ناتوانی از دیدگاه توانبخشیطبقه -2-5

  ):1390کریمی درمنی، ( تقسیم ناتوانی از دیدگاه توانبخشی به شرح زیر می باشد

 ناتوانی جسمی .1

 ناتوانی ذهنی و روانی .2

  ناتوانی اجتماعی .3

  اصطالحات مرتبط با ناتوانی -2-6

شوند، و که معموال به طور یکسان، به کار برده میخوریم امروزه و در سطح بین المللی، به سه واژه بر می

درعین حال از نظر مفهوم متفاوت هستند. این سه واژه عبارتند از: نقص، ناتوانی و معلولیت (وش و کریو، 

، که بر مبناي دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی 18ناتوانی و معلولیت المللی نقص،). طبقه بندي بین2004

  شده است، واژه هاي مورد نظر را براساس سه بعد اصلی شامل:طرح  1980درسال 

فرد داراي اختالل در جامعه، به صورت زیر  21میزان مشارکت-3، و20ها و عملکردفعالیت -2، 19ساختار بدن-1

  ):2004کند (وش و کریو، تعریف می

جسمانی سالمت است که به هاي ابعاد شود، مرتبط با نارسایینقص که تحت عنوان اختالل نیز ترجمه می نقص:

  معناي وجود اشکال در بافت یا سطح ارگان می باشد.

: ناتوانی، با از دست دادن ظرفیت و توان عملکردي ناشی از وجود اختالل یا نقص در ارگانیزم در ارتباط ناتوانی

از بیماري، آسیب  هاي بدن (ناشیاست. در واقع، ناتوانی منعکس کننده پیامدهاي وجود نقص و اختالل در اندام

  یابد.یا نقص هنگام تولد) است که به صورت ناتوانی در عملکرد و فعالیت فرد نمود می

 
                                                             
2- DSM 
3- Conversion Disorder 
1- ICIDH 
2- Body 
3- Activities 
4- Participation 
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were analyzed using multivariate statistical covariance. Results showed that the 
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