
 گذري بر معلولیت

 

 1 صفحه

 

  

7  

 مقدمه 

برادران و پدر و مادر   آنان فرزندان، خواهران،. اند معلولین در هر جامعه وجود دارند و جزیی از آن جامعه

نگهداري و مواظبت از افراد معلول، وظیفه جامعه است . اند اند که دچار نقص جسمانی یا ذهنی شده افراد جامعه

کار کردن و امرار معاش معلولین نیز از . ج استاي بس مشکل که گاهی از عهده فرد عادي خار       اما وظیفه

این تدابیر ممکن است . مشکالت آنان و جامعه است ولی در هر کشور تدابیري براي این امر اندیشیده شده است

در برخی موارد زاییده اندیشه فردي می باشد و گاه بر اثر تجربه، و زمانی نتیجه اندیشه و تجربه تؤام با روشهاي 

نخستین گام در این راه به دست آوردن آمار و اطالعات درباره تعداد معلولین و نوع معلولیت . جیدهعلمی و سن

همچنین معلولیت . اي ذهنی و دماغی است ها جسمی و پاره از نظر نوع معلولیت، برخی معلولیت. آنان است

و . درجه آن نیز متفاوت استمیزان و . ممکن است مادرزادي، ناشی از بیماري، حادثه، سانحه و یا جنگ باشد

سنگینی خفیف گوش که ناشنوایی . گاه، هرچند تشخیص آن براي افراد جامعه ممکن نیست، رفع آن آسان است

سبک است یا دید ضعیف که کم بینایی است و عیوب و نقصهایی در اندامهاي بدن ممکن است با وسایلی چون 

ها چون نقاشی  در برخی حرفه. اغل نیز وضع متفاوت استدر انواع مش. سمعک، عینک و نظایر آن برطرف شود

قدرت تشخیص رنگها مهم است و کار خیاطی نیز نیاز به دید خوب دارد ولی در معلمی بیان مطلب و ذهنیت 

توان تصور کرد که از هر فرد ممکن است در جایی و به طریقی  طورکلی نیز می به. خوب شرط اصلی کار است

بندي آنان  طبقه. ستفاده از معلولین نیاز به پایگاه و جایگاهی و نیز نوعی آموزش وجود داردبراي ا. استفاده شود

فرصتهاي . توان براي معلوالن انجام داد اي و انجام خدمت ویژه از جمله کارهایی است که می و راهنمایی حرفه

وانینی مبنی بر الزام کارفرمایان گیرد اندك است و در اغلب کشورها ق استخدامی که در اختیار معلوالن قرار می

انسان معلول تمام نیازها و امیدهاي یک فرد عادي را دارد و . جهت استفاده از معلولین وضع شده است

معلول به شدت خواهان استقالل است و هیچگاه دوست . خواهد کارکند و مایحتاج زندگیش را برآورده سازد می

داشته باشند قانون اساسی که درواقع قرارداد اجتماعی بین حکومت و آمیز  ندارد دیگران با او رفتاري ترحم
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شود و همچنین به  مند می شهروند به هر فردي که در جامعه از نیازها و امکانات بهره(شهروندان ایرانی است 

. براي کار و شغل اهمیت خاصی قائل است) گویند شود می علت زندگی در این فضا از حق و حقوقی برخوردار می

کند و از طریق  اي براي انجام تکالیف درازمدت قبول می شغل عبارت است از تعهدي که انسان در مقابل مؤسسه

. هر انسانی چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي نیازمند است که شغل داشته باشد. نماید آن امرار معاش می

از افراد عادي جامعه بیشتر است زیرا به تجربه  اهمیت توجه به اشتغال از بعد اقتصادي و اجتماعی در معلولین

ثابت شده است که اثرات سوء بیکاري در بین معلولین در مقایسه با افراد غیر معلول، سریعتر آنان را به 

مخاطرات ناشی از بیکاري مواجه می سازد، از طرفی محدودیتهاي شغلی که با توجه به معلولیت آنان وجود دارد 

زا تبدیل  مشاغل را کاهش داده و در صورت بیکاري آنان را به افرادي مصرف کننده و هزینه شانس انتخاب دیگر

  . کند می

به یاد داشته باشید کیفیت جامعه را با «: ) سوئدي مجمع عمومی سازمان ملل وقت رئیس( یان الیاسون 

آمار براساس ارزیابی یونسکو، از هر پنج نفر » .گیرند پذیرترین شهروندان اندازه می چگونگی رفتار آن با آسیب

مدرسه   هاي معلول در کشورهاي در حال توسعه درصد بچه 90جمعیت جهان، یک نفر دچار معلولیت است و 

 600بالغ بر ملل متحد از آمار معلولین بر اساس بررسی هاي تخمینی سازمان ملل متحد روند برآورد سازمان  نمی

درگیریها و کشمکشهاي ناشی از . میلیون معلول در دنیا زندگی می کنند و این رقم همه ساله روبه افزایش است

ندگی در جنگ در نواحی گوناگون کره زمین؛ گرسنگی؛ امراض و بیماریهاي مختلف؛ مصائب و مشقات ز

کشورهاي در حال توسعه؛ ترافیک و تصادفات حین انجام کار؛ آلودگی محیط زیست و عدم استفاده صحیح از 

لذا می بایست پیش زمینه هاي .دارو در کشورهاي صنعتی همه روز باعث بروز معلولیتهاي جدید می شود

براي زندگی و فعالیتهاي خود در  اجتماعی موجود باشد تا معلوالن را قادر سازد به واسطه فرصتهاي یکسان

   .اجتماع مستقل از موسسات خیریه و نهادهایی از این دست به سر برند

بازپروري معلوالن به منظور دستیابی به زندگی مستقل به نحوي که خود مسئول زندگی خویش بوده و 

بنا بر آمار . سانی محسوب می شودبه خودکفایی برسند و نیز بتوانند به جامعه بپیوندند از اصول شرافت و وقار ان

میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و  600سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از 
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درصد این افراد در کشورهاي جهان سوم زندگی کرده و یک  80اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که 

کودکی که در جهان متولد می شود  10ها نشان می دهد که از هر آمار. سوم آنان را کودکان تشکیل می دهند

معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی . یکی معلول به دنیا می آید و یا بعد به دلیل یک اتفاق، معلول می شود

به طور میانگین ده درصد از افراد هر جامعه را معلولین . داشته باشد پدیده اي است که جنبه اجتماعی دارد

یعنی . دانسته اند "ایجاد اختالل در رابطه بین فرد و محیط"در ساده ترین تعریف، آن را . ل می دهندتشکی

وقتی معلول با موانع فرهنگی، اجتماعی یا فیزیکی روبرو می شود، چه بسا بیشترین چیزي که رخ می نماید نبود 

آمار منتشره سازمان . گران استیا محدودیت فرصتها در راه مشارکت زندگی اجتماعی در سطحی همانند دی

میلیون نفر، داراي معلولیت در شش گروه  200ملل نشان می دهد که در حدود ده درصد از جوانان دنیا یعنی 

این ناتوانی ها به دالیل زیادي چون در حین . گفتاري و روانی هستند - جسمی، حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی

همچنین عمده . ري، خشونت، جنگ، فقر و یا علل مادرزادي بر می گرددکار، تصادفات رانندگی یا موتور سوا

در کنار این تعاریف، پازل جمعیتی ایران که . معلولیت ها متوجه دخترانی است که در روستاها زندگی می کنند

    . دجوانترین کشور دنیا محسوب می شود، می تواند خزینه انباشته اي از انرژي و هم انواع آسیب پذیریها باش

  

  :تعاریف

باره بحث  هاي سال، در این سال. هاي فراروي ما بوده است تعریف معلولیت یکی از دشوارترین موضوع« 

» کردند که آیا به تعریف نیاز است؟ این تعریف باید چقدر مفصل یا مختصر باشد، و باید به چه شکلی درآید؟ می

به معناي از دست  (Handicap) لغت معلولیت. نیستدر حال حاضر دستیابی به تعریفی روشن و خالصه میسر 

 توانی هاي شرکت در زندگی اجتماعی در سطحی مساوي با دیگران است و لغت کم دادن یا محدودیت فرصت

(Disability) هاي عملکردي مختلف است که در هر جمعیت و کشوري در جهان  به معناي گروهی از محدودیت

هاي طبی یا بیماري ذهنی،  افراد ممکن است با نقایص عملکرد فیزیکی، روانی، حسی یا وضعیت. دهد روي می

افراد معلول نیز . اشند، ممکن است دائمی یا موقت ب ها ها یا بیماري این اختالالت و وضعیت. دچار ناتوانی شوند

باشند و در تعامل با موانع  آن دسته از افرادي هستند که داراي نقایص طوالنی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی می
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معلوالن به . مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوي با دیگران دچار تأخیر شوند

، نیازمند گسترش و  ، بویژه در کشورهاي در حال توسعه حضور دارند عنوان بزرگترین اقلیتی که در همه جوامع

هاي مردمی به عنوان فشار  گر و از طرف تشکل خدمات ویژه از طرف بخش دولت به عنوان بسترساز و تسهیل

 اینک به تعاریفی که از سوي سازمان هاي بین المللی در باب. . باشند ، مجري و گاه پشتیبان می آورنده، منتقد

معلولیت یک نقص براي شخص بوده و «: تعریف سازمان بهداشت جهانی. معلولیت ارائه گردیده ، اشاره می کنیم 

وابسته ومرتبط با سن ،جنس (ناشی از یک اختالل ،یا نوعی ناتوانی می باشد که در انجام یک نقش وعمل عادي 

  ».آن جلوگیري بعمل می آورد براي آن شخص محدویت ایجاد کرده یا از)وعوامل اجتماعی وفرهنگی 

  

  :تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد

معلولیت عبارتست از فقدان یا کاهش فرصت ها براي سهیم شدن در زندگی اجتماعی ، در سطحی « 

ژوئن 22در این توصیه نامه که در : کنفرانس بین المللی کار99تعریف توصیه نامه شماره ي » .برابر با دیگران

  :اینگونه آمده است"معلول"در زمینه ي توانبخشی حرفه اي معلولین به تصویب رسید ،تعریف واژه 1955

شخصی که در نتیجه ي آسیب جسمانی یا عقالنی بطور قابل مالحظه اي امیدش براي پیدا کردن و حفظ کار «

در قوانین ومقررات ایران ،اگر چه فرد معلول تعریف شده است ولی تعریفی از حالت » .مناسب کاهش یافته باشد

 "معلول"قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ،تعریف فرد  "1"ماده    در تبصره . معلولیت بیان نشده است 

منظور از معلول در این قانون به افرادي اطالق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی «:اینگونه آمده است 

سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ،ذهنی،روانی یا توأم؛اختالل مستمر و قابل توجهی در سالمت وکارایی 

  . در زمینه هاي اجتماعی واقتصادي شود  جاد گردد،به طوري که موجب کاهش استقالل فردعمومی وي ای

شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختالل قابل توجهی به طور مستمر بر  یا معلول به کسی گفته می توان کم

به طوري که این اختالل، اي او به وجود آید،  سالمت و کارایی عمومی، و یا در شئون اجتماعی، اقتصادي و حرفه

این گروه، شامل حسی تظیر مانند ناشنوا و نابینا، و همچنین . از استقالل فردي، اجتماعی و اقتصادي وي بکاهد

  .)باشد معلول جسمی و معلول ذهنی می
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  :سازمان ملل متحد علل معلولیت را به چهار طبقه تقسیم می کند

  وراثتی-عوامل ژنتیکی :اول

  )بیماري(زیستیعوامل  :دوم

  سوانح:سوم

  شرایط اجتماعی،فرهنگی و محیطی:چهارم

  

  در خصوص عوامل ژنتیکی و وراثتی می توان به بعضی عقب ماندگی هاي ذهنی و اختالالت

  .جسمی ارثی اشاره کرد

 متأسفانه .بیماري نیز به عنوان یکی از مهم ترین علل نا توانی جسمی وذهنی گزارش شده است

به نظر می رسد که شرایط نامناسب پیش از تولد ،وبیماري هاي دوران بارداري ،در کشورهاي در 

از علل .حال توسعه شایعتر باشد ؛که عموماًناشی از فقدان تسهیالت الزم براي زنان باردار است 

بعالوه بیماري هایی نظیر فلج .انگلی اشاره کرد–عمده دیگر می توان به بیماري هاي عفونی 

  .اطفال ،جذام ،سل، و عفونت هاي گوش و چشم نیز بارها گزارش شده اند

  آن دسته از کشورهاي درحال توسعه که برنامه هاي پیشگیرانه پزشکی محدودي دارند ،بیماري

زاز، ورم مغزي، آبله، ماالریا را به عنوان علت نسبتاً قابل هایی از قبیل سرخک، سرخچه، ک

  .توجهی از ناتوانی ها گزارش کرده اند

  در کشورهاي صنعتی بیماري هایی ازقبیل دیابت، سرطان، بیماري هاي سیستم عصبی واندام

عروقی وتنفسی -هاي حسی، بیماري هاي دستگاه گوارشی و سیستم اداري، بیماري هاي قلبی

  .عنوان علل ناتوانی ذکر کرده اندرا به 
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  : سوانح

  سوانح رانندگی یکی از مهم ترین علل ناتوانی هستند؛کشورهاي صنعتی ممکن است با

لیکن .برداشتن گام هاي پیشگیرانه تعداد قربانیان سوانح رانندگی را در سطح ثابتی نگاهدارند

  .قربانیان در کشورهاي در حال توسعه رو به افزایش می باشد  تعداد این

  در کشورهاي .سوانح مربوط به محل کار؛یکی دیگر از علل ناتوانی است که اهمیت فراوانی دارد

در حال توسعه به دلیل افزایش مکانیزه و ماشینی شدن کارها و آموزش ضعیف نیروي کار در 

  .ین قربانیان به سرعت در حال ازدیاد استاستفاده از ماشین هاي جدید ،تعداد ا

  در ژاپن حدود .از سایر سوانح و حوادث می توان به جنگ ها وآشوب هاي داخلی اشاره کرد

از تمام ناتوانی %13در زیمباوه حدود .سال ناشی از جنگ است  18از ناتوانی در افراد باالي 5%

سال حدود  8بب شد که در مدت در کشور ما نیز بروز جنگ تحمیلی س.ها به علت جنگ است

هزار نفر جانباز به جمعیت معلول افزوده شود واز آنجا که توجه جامعه بیشتر از معلولین  300

عادي به معلولین جنگی معطوف بود خدمات آسیب دیدگان ومعلولین بیشتر به این سو متمرکز 

  .گردید

  هستند که فقط بر اساس علل اجتماعی ،فرهنگی ومحیطی چهارمین دسته از علل ناتوانی

ارتباطشان با فقر در کشورهاي در حال توسعه مورد بحث قرار می گیرند ؛در این زمینه 

ازعواملی همچون فقر و تنگدستی، جهالت، خرافه پرستی،شهرنشینی وسوءاستفاده از مواد 

 .مخدر والکل نام برده می شود

  رشد روند شهر نشینی ،توسعه صنعتی، افزایش استفاده از آالینده هاي شیمیایی ، مکانیزه

شدن کشاورزي، آلودگی آب و هوا تغییراتی هستند که می توانند منجر به افزایش بروز 

 . معلولیت وشیوع آن در کشورهاي در حال توسعه شوند

  



 گذري بر معلولیت

 

 7 صفحه

 

  

  : معلولیت وسن

گرفته نشان می دهد در جایی که خدمات پیشگیرانه مناسب و کودکان معلول مطالعات انجام در  

همچنین بین .مراقبت هاي بهداشتی کافی وجود ندارد؛ناتوانی در میان کودکان رواج می یابد 

ناتوانی کودکان و تنگدستی بویژه در مناطق روستایی و محله هاي پست شهري کشورهاي در حال 

لی ناتوانی که تغذیه ناکافی،بیماري ها وعفونت ها علل اص. توسعه ،همبستگی مشاهده شده است

بنابراین خطر بروز اختالل . وسوانح می باشد؛ناشی از فقر ،جهالت وخدمات اجتماعی نا کافی است

یونیسف علل ناتوانی در کودکان سراسر جهان را . در کودکان خانواده هاي تنگدست بیشتر است 

بیماري هاي مادرزادي وسوءتغذیه که هر کدام به  بیماري هاي غیر مسري و. تعیین نموده است

مشخص نیست که چرا یونیسف به بیماري . از ناتوانیهاي کودکان ذکر کردهاست%20عنوان علت 

هاي مسزي اشاره نکرده است در حالی که می دانیم این بیماري ها درصد قابل توجهی از ناتوانی در 

 .میان کودکان را به خود اختصاص می دهند

براي روشن کردن وضعیت ناتوانی در میان بزرگساالن بهتر است که آنها را به دو : گساالن ناتوانبزر 

 :گروه تقسیم کنیم 

 در این گروه این سوال مطرح است که چگونه می توان آنها : بزرگسال واقع در سنین کاري

اقتصادي مقرون  را تبدیل به نیروي کارکرد و از چه راهی می توان نیروي کار آنها را از لحاظ

باید گفت براي هر چه بیشتر از نیروي کار این گروه به متناسب سازي شغل .به صرفه نمود 

توجه کرد که در آن شغلی متناسب با توانایی کاري افراد به آنها داده می شود یا اینکه در 

 .خود شغل تغییراتی را ایجاد می کنند که این گروه توان انجام آن را داشته باشند

  در کشورهاي صنعتی ،افراد سالخورده پر تعداد ترین : بزرگسال باالتر از سن باز نشستگی

گروه جمعیتی افراد ناتوان هستند ودر کشورهاي در حال توسعه این نکته حائز اهمیت 

البته به نظر می رسد در . سال سریعاًدر حال ازدیاد است  65است که نسبت جمعیت باالي 
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ه ارائه شغل یا خود کفایی اقتصادي هدف معقولی نباشد وبا توجه به مورد ناتوان سالخورد

به نظر می رسد . اینکه این گروه از سالمندان بیش از پیش به حمایت جامعه نیاز دارند

جامعه باید با ارائه خدمات پشتیبانی و مراقبت از آنها در زمینه هایی نظیر درمان، مسکن، 

د یک زندگی تا حد ممکن مستقل براي آنها تالش وکوشش بیمه وسایر موارد ،به منظور ایجا

 .نماید

  

  اجتماعی–معلولیت و شرایط اقتصادي  

اجتماعی بر ناتوانی در برخی از کشورهاي در حال توسعه ،افراد معلول به - اثرات شرایط اقتصادي: اول 

مه هاي مهارت یابی وحرفه زشی،بهره مندي از برنانظیر خدمات بهداشتی،درمانی،آمو(مجموعه اي از امکانات 

طرد شدن .که به طور معلول در اختیار شهروندان عادي قرار می گیرد،دسترسی ندارند)آموزي وخدمات کار یابی

این افراد از جامعه در کشورهاي مورد بحث نیز ابعاد گسترده اي دارد ؛در برخی از این جوامع طردشدن افراد 

فرهنگی مردم دارد بعالوه برخوردهاي منفی وخرافه پرستی ،ضدارزش معلول ریشه در آیین و اعتقادات دینی و

بیکاري نیز به عنوان یک معضل اقتصادي قابل بررسی . هایی هستندکه بر زندگی افراد معلول سایه می اندازد

فراد طبق آمارهاي موجود ،در کشور ما میزان بیکاري افراد معلول تقریباً بیشتر از میزان بیکاري در میان ا. است

به بیان دیگر ،بی سوادي ،بیکاري، فقر غذایی و سوء تغذیه،نازل بودن سطح آموزش و تعلیم وتر بیت .سالم است 

اجتماعی - که ناشی از فقر واوضاع اقتصادي  و بهداشت و درمان ، عدم امکان برخورداري از سر پناه مناسب

اقتصادي،از بین بردن –بدیهی است با اصالح ساختار اجتماعی . ی موثرندهستند به میزان وسیعی در بروز ناتوان

فقر و محرومیت و بیکاري، ارائه ي خدمات روز افزون بهداشتی و پزشکی و سایر انجام سایر اقدامات الزم می 

  . توان ناتوانی را به میزان قابل مالحظه اي کاهش داد

جتماعی ناتوانی به نوبه ي خود می تواند سبب بروز ا–تأثیرات ناتوانی بر روي شرایط اقتصادي :دوم

معلولیت پیامد : توجه به مطالب زیرصدق این مدعا را تأیید می کند.اجتماعی شود-محرومیت هاي اقتصادي 

   همچنین معلولیت پیامدهایی مانند محدودیت و.هایی مانند مشکالت در کار یابی و اشتغال را به دنبال دارد 
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در آموزش، درمان، تشکیل خانواده، برخورداري از فرصت هاي برابر ویکسان در بهره گیري از اختالالت عمده 

  .امکانات جامعه، تحرك وجابه جایی براي معلولین در پی خواهد داشت

مرکز آمار ایران ، وضعیت آماري جامعه  1390در ادامه با عنایت به نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

  . قالب جداول و نمودار آمده است معلول کشور در

 کشور جمعیت از نفر هزار هجده و میلیون یک ، حدود 1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري اساس بر

 است ذکر به الزم .دهند می تشکیل درصد آن ها را مردان  6/62  که هستند معلولیت نوع یک داراي حداقل

  .هستند معلولیت نوع یک داراي فقط کشور درصد معلولین  81حدود 

 نقاط در ها آن تکفل تحت افراد و تر بیش و ساله  60میلیون نفر از سالمندان  38/1، حدود  1392در پایان سال 

 درصد2/1به سال گذشته به میزان  نسبت تعداد این که اند بوده "رجایی شهید طرح" تحت پوشش روستایی ،

نیز ، به صورت موردي در  نفر میلیون 2 از بیش و دایمی صورت به میلیون نفر 6/2از بیش  .است یافته افزایش

از خدمات کمیته امداد امام خمینی بهره مند شده اند که به  "طرح مددجویی  "تحت پوشش  1392طول سال 

  .اند شده مند بهره خمینی امام امداد کمیته خدمات درصد از 9/23و  1/5ترتیب نسبت به سال گذشته آن 
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