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آموزان معلول بر اساس نیازها سبک آموزش زندگی جمعیت دانش
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 چکیده

کند. معلولیت شرایطی است که در توانایی فرد در انیام کارهای روزانه اختالل اییاد می

ای در سبک زندگی جمعیت معلوالن دارد. آموزش معلوالن کنندهامروزه آموزش، نقش تعیین

، شناسیهای مختلف ازجمله جامعهنظران رشتهیکی از موضوعاتی است که موردعالقه صاحب

شناسی و... قرارگرفته است. مقاله حاضر به آموزش سبک زندگی روانشناسی و جمعیت

پردازد. در مبانی نظری، می هامعلول بر اساس نیازها و اولویت زندگی آنآموزان جمعیت دانش

شناختی و آموزش و معلولیت شناسی با رویکرد جامعهتکیه اصلی بر مطالعات جمعیت

آموزان معلول، تحت تأثیر آموزش فرض نظری این است که سبک زندگی دانشباشد. پیشمی

تأثیرگذار بر سبک زندگی معلوالن آموزش  ترین متغیرو همچنین فرهنگ بوده و مهم

باشد. این پژوهش یک مطالعه کیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این مطالعه می

های مرتبط در حوزه آموزش و کتاب پژوهشی –های دانشیویی و مقاالت علمی نامهپایان

باشد که ت معلوالن میآموزی و توانمندی در رابطه با آموزش مسائل و نیازهای جمعیمهارت

 Ensani.irو  Magiran.com ،Noormags.irجهاد دانشگاهی،  SIDهای از سایت

شده است. با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق عالوه بر مرور مقاالت از روش اسنادی استفاده

                                                           
 رئیس اداره تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز-0

 mortezaarab3922 @gmail.com 
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استفاده گردید. هدف اصلی  MAXQDAهای کیفی افزار تحلیل دادهای و از نرمو کتابخانه

آموزان معلول است که های زندگی دانشتحقیق، سبک آموزش زندگی، نیازها و اولویتاین 

آموزی برای . نامناسب بودن امکانات آموزشی و عدم مهارت0های زیر استخراج شد: یافته

. ضعف خدمات و فضاهای آموزشی و اجتماعی از 5آموزان معلول و امکانات شهرسازی دانش

 ... اشتغال. قبیل فضای آموزش میازی و

 
 ها، معلوالن.شناختی، نیازها و اولویتآموزش، سبک زندگی، جمعیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

موضوع اصلی مقاله حاضر، معطوف به این واقعیت است که آموزش زندگی جمعیت 

سبب  هشده است؛ اما در بسیاری از کشورها بیک مسئله تبدیل آموزان معلول بهدانش

امروزه  باشد.مالحظات فرهنگی و دینی کماکان درگیر شرایط اقتصادی و مدیریتی می

 دهم از جمعیتطور تقریبی یکها هستند که بهترین اقلیتمعلوالن یکی از بزرگ

اقشار محروم جامعه هستند   شوند. در کشور ایران، معلوالن ازجملهجهان را شامل می

اند. این افراد عالوه بر مشکالت جسمی، از گرفتهکه همواره مورد تبعیض قرار

سازی معابر شهر، شغل، مسکن، مشکالت ساختارهای آموزشی، رفاهی، مناسب

ی، ن این شرایط انسانفرهنگی و بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. تأمی

همبستگی  رود و اییاد اتحاد وترین عوامل جذب معلولین در جامعه به شمار میاز مهم

سازمان جهانی بهداشت، سالمت (. 0568نماید )عبداللهی، پذیر میبا معلولین را امکان

فقط نداشتن را به معنی برخورداری از آسایش کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه 

کند. از طرفی عدم کارکرد یا هرگونه محدودیت یا فقدان بیماری و ناتوانی تعریف می

دشده، ناتوانی را به دنبال دارد. پیامدهای ناشی از نقص و ناتوانی در هر سه سطح یا

کرد المللی، عملبندی بیندر آخرین طبقه در زندگی اجتماعی افراد، معلولیت نام دارد.

که برای  شودو ناتوانی و سالمت، ناتوانی یا معلولیت عنوانی فراگیر در نظر گرفته می

رود. معلولیت به ا موانع مشارکت به کار میها یها، محدودیت در فعالیتاختالل

های منفی تعامل میان افراد با شرایط سالمتی )مانند سندرم داون( با عوامل جنبه

د. کنهای منفی و حمایت اجتماعی پایین( اشاره میمحیطی و شخصی )مانند نگرش

 5150های سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت تا سال با توجه به گزارش

در ایران با توجه به آخرین  درصد از جمعیت جهان نوعی معلولیت دارند. 05حدود 

نفر(  043814397است، از کل جمعیت کشور، حدود ) 0593آمار که مربوط به آبان 

آموزان، حداقل یک معلولیت دارند. با توجه به این آمار، از میان کودکان و دانش

های بندیطبقه حداقل یک معلولیت دارند. سال 09تا  1نفر از جمعیت بین  511758

های خاص خود را دارند. مختلفی برای کودکان معلول وجود دارد که هرکدام ویژگی

ها توجه به فردیت هر کودک در ارائه خدمات بندیتوجه در مورد این طبقهنکته قابل

شامل  ویژه ها کودکان با نیازهایبندیبر مبنای این طبقات است. دریکی از این طبقه



 0011سوم، پاییز ، ش.سوم تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ -علمی فصلنامه               011

 

شوند: کودکان با آسیب شنوایی، کودکان با آسیب بینایی، کودکان ها میاین گروه

توان ذهنی، کودکان با اختالل یادگیری، کودکان با نقص ارتوپدیک، کودکان با کم

اختالل هییانی، کودکان با اختالل گفتاری، کودکان با مشکالت ویژه در سالمت، 

گانه، کودکان تیزهوش، کودکان با استعدادهای خالقانه و های چندکودکان با ناتوانی

(، 5114با توجه به قانون آموزش افراد با معلولیت در آمریکا ) کودکان محروم اجتماعی.

آموزان دارای معلولیت که نیاز به خدمات ویژه آموزشی دارند، در یکی کودکان و دانش

ی ا ناشنوا، تأخیرات رشدی، نقص بینایگیرند: اوتیسم، نابینا یطبقه قرار می 05از این 

قص نتوانی ذهنی، معلولیت چندگانه، )نابینایی(، نقص شنیداری )ناشنوایی(، کم

ارتوپدیک، اختالالت یادگیری، نقص در گفتار و زبان، جراحات مغزی تروماتیک، 

های مرتبط با سالمتی )مانند آسم، دیابت، مشکل قلبی اختالالت هییانی و دیگر نقص

وپرورش استثنایی کشور، بندی سازمان آموزش..(. در کشور ما با توجه به طبقهو.

اند از: شوند که عبارتگروه تقسیم می 7آموزان با نیازهای ویژه به کودکان و دانش

آموزان توان ذهنی(، کودکان و دانشآموزان با نیازهای ویژه ذهنی )کمدانش

آموزان دیده بینایی، کودکان و دانشان آسیبآموزدیده شنوایی، کودکان و دانشآسیب

آموزان دارای مشکالت رفتاری و دارای مشکالت ویژه یادگیری، کودکان و دانش

آموزان دارای مشکالت جسمی حرکتی و کودکان و هییانی، کودکان و دانش

رد را فقط زندگی فهای چندگانه )چند معلولیتی(. معلولیت نهآموزان با معلولیتدانش

 شدتویژه خانواده را هم بهکند، بلکه زندگی اطرافیان او بههایی مواجه میا چالشب

سازد. داشتن کودک معلول، سالمت جسمی و روانی والدین را به مخاطره متأثر می

توان به بار اقتصادی کند که میهای فراوانی مواجه میها را با چالشاندازد و آنمی

اندیشی برای وضعیت ی و بهبود وضعیت کودک، چارهبخشمضاعف برای درمان، توان

فارغ از اینکه معلولیت  روانی کودک و انگ اجتماعی مرتبط با معلولیت اشاره کرد.

کودک جسمی باشد یا روانی و شدت آن چه اندازه باشد، روابط عاطفی تیره در میان 

راغت، زندگی عدم توازن بین کار و اوقات فاعضای خانواده، نرخ باالتر افسردگی، 

کننده از های زمانی برای والدین مراقبتشدن با محدودیتاجتماعی محدود و مواجه

های دارای کودک معلول، با عالوه بر این، خانواده تأمل است.کودک معلول قابل

رو هستند؛ مشکالتی ازجمله انزوای اجتماعی و مشکالت سالمت روان روبه
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های آور بودن آن، از ویژگیطور بالقوه استرسبهبینی بودن موقعیت و پیشغیرقابل

ای چندبعدی است و ادراک فرد از چنین نقشی است. حمایت اجتماعی، سازه

  دهد.موردحمایت قرار گرفتن، دوست داشته شدن و ارزشمند بودن را نشان می

و از سوی  طرف معلول به سبب شرایط زیستی خود، نیازمند حمایت و درمانازیک

عنوان عضو ارزشمند یک جامعه بایستی موردحمایت و توجه قرار گیرد زیرا به دیگر،

های مختلف حضورداشته و شرایط زندگی همسانی با سایر افراد او حق دارد در عرصه

(. بدین ترتیب، با توجه به اینکه جوامع 019: 0594باشد )سبحانی، جامعه داشته 

وزان معلول هستند، اهمیت و ضرورت آممعاصر، شاهد طیف گسترده از جمعیت دانش

دارد تا با انیام تحقیقات علمی، ابعاد چندگانه این مسئله عام از زوایای متعدد 

تر این است که اهمیت و ضرورت مراتب مهمموردمطالعه و بررسی قرار گیرد. نکته به

تر شمراتب بیانیام این قبیل تحقیقات و مطالعات در برخی جوامع ازجمله کشور ما به

و شدیدتر است. برای اینکه در این قبیل جوامع، احساسی بودن و اخالقی بودن 

ترین گردد. در همین چارچوب برخی از مهمعنوان اولین گام انسانیت تلقی میبه

شده های انیاماند از: تعداد و درصد پژوهشهای تحقیق حاضر عبارتمسائل و پرسش

ل آموزان معلووزش زندگی جمعیت دانشبه تفکیک نوع سند چگونه است؟ سبک آم

لول آموزان معکننده سبک زندگی جمعیت دانشترین عناصر تعیینچگونه است؟ مهم

 اند؟کدام

 پیشینه تحقیق

تحوالت  های متعددطبقه بسیار گسترده و فرآیند مطالعات و تحقیقات به بررسی جنبه

 مثال:عنواناند بهآموزان معلول پرداختهمرتبط با سبک زندگی جمعیت دانش

 ( در پژوهش خود باهدف بررسی تأثیر روش 0599برزگر بفرویی و همکاران )

های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در تدریس بحث گروهی بر مهارت

 های اجتماعی ومهارت آموزان ششم ابتدایی بیان کردند که بین میانگیندانش

تی، تفاوت معنادار وجود آموزان، روش بحث گروهی و سنمشکالت رفتاری دانش

آموزان، دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانش

توان دار وجود دارد؛ بنابراین، میروش بحث گروهی و روش سنتی، تفاوت معنا
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بحث گروهی نقش پررنگ و بااهمیتی در  نتییه گرفت که آموزش به شیوه

رفت تحصیلی و کاهش مشکالت رفتاری های اجتماعی و پیشافزایش مهارت

 آموزان دارد.دانش

 ( در تحقیق 0597دستیار و محمدی )« سنیش توانمندسازی معلوالن

و عوامل  0594جسمی )معلوالن جسمی حرکتی، احشایی و حسی( در سال 

بیان کردند: هدف توانمندسازی، فرآیندی است که نتییه « مرتبط با آن

رخه فقر و رسیدن به خوداتکایی و خودکفایی نهایی آن خروج معلوالن از چ

و پیوستن به جریان اصلی زندگی است. در این تحقیق سنیش توانمندسازی 

دار بودن، مؤثر بودن، خودمختاری، خود اثربخشی و احساس )احساس معنی

امنیت( معلوالن جسمی )جسمی حرکتی، احشایی و حسی( تحت پوشش 

و عوامل مرتبط  0594بویراحمد در سال سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و 

با آن مدنظر بود. نتایج این پژوهش نشان داد چهار متغیر سن، جنسیت، نوع 

آمیز نتوانستند تغییرات توانمندسازی معلوالن معلولیت و رفتارهای ترحم

جسمی را تبیین کنند، اما چهار متغیر اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، 

میزان تحصیالت توانستند تغییرات توانمندسازی های ورزشی و فعالیت

شود تحقیقات مربوط به معلوالن جسمی را تبیین کنند و پیشنهاد می

توانمندسازی معلوالن جسمی، در راستای شناخت بهتر عوامل و موانع 

های آموزشی لذا برگزاری کالستوانمندسازی این معلوالن، تداوم یابد. 

های پیشگیرانه از گاهی و آموزش تکنیکمنظور افزایش آمتخصصان، به

 مشکالت صوتی، برای این گروه از معلمان، در اولویت قرار دارد.

 ( به بررسی 0598زمانی و همکاران )شناختی در های روانشیوع اختالل

های حرکتی در استان های ذهنی و معلولیتتوانیمراقبان کودکان با کم

های روانی نقش ند که شیوع اختاللها عنوان نمودهمدان پرداختند. آن

مهمی در شناخت وضعیت موجود بهداشت روان جامعه و برآورد امکانات 

توان نتییه گرفت مراقبان کودکان موردنیاز آن در هر مقطع زمانی دارد. می

با نیازهای ویژه ازنظر سالمت روانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند که نتییه 
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ا ناتوانی فرزندشان و برآورده نشدن نیازهای یافتگی مناسب بعدم سازش

 .ها استآن

 ( یکی از شاخص0593کمایستانی و همکاران )مندی معلولین های رضایت

دانند. حمایت اجتماعی که توسط خانواده، دوستان، را حمایت اجتماعی می

شود، ارتباط مثبتی با بهبود عملکرد در محیط همساالن و جامعه فراهم می

بله بهتر با مشکالت زندگی، سازگاری عمومی و بهزیستی جسمانی کار، مقا

های تحقیق نشان داد که بین افراد عادی و معلول در متغیر دارد. یافته

حمایت اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد و این میزان در بین افراد عادی 

 بیشتر از افراد معلول است و بین رضایت از زندگی در بین افراد عادی و

ها نیز نشان داد که معلول تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین دیگر یافته

های آن با رضایت از زندگی رابطه معناداری بین حمایت اجتماعی و مؤلفه

های بینی کنندهوجود دارد اما تنها حمایت عاطفی و حمایت ابزاری پیش

 باشد.رضایت از زندگی در افراد می

 ( در0564نژاد شبستری )  بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی »تحقیقی به

 08معلولیت جسمی و ذهنی فرزندان در حال تحصیل در منطقه 

پرداخته است. نتایج نشان داد بین معلولیت و « وپرورش شهر تهرانآموزش

سن مادر، تعداد فرزندان )تعداد باروری( نسبت خویشاوندی، تحصیالت 

زادی رابطه وجود دارد. دی، درونزاوالدین، وضعیت اقتصادی، حوادث برون

های وی خطر معلولیت در به عبارتی با افزایش سن مادر و تعداد حاملگی

، تر باشدشود و هر چه سطح تحصیالت والدین پایینفرزندان بیشتر می

رود و همچنین درصد معلولیت بین احتمال معلولیت فرزندان باالتر می

ندی دارند و از وضعیت اقتصادی هایی که والدین نسبت خویشاوخانواده

 خوبی برخوردار نیستند، بیشتر است.

 کار در آینده و ناتوانی، ارتقاء انگیزش شغلی ( به بررسی 5109و همکاران ) 0رمئو

در مراکز ویژه استخدام در اسپانیا پرداختند. مشخص گردید کارمندان با معلولیت 

داشته باشند. برای انیام این  باید توانایی انتخاب و کنترل در زندگی کاری خود

                                                           
0 - Marina Romeo 
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کار، مدیران منابع انسانی باید با رفاه تنوع نیروی کار، از سالمت خود حمایت 

 کنند.

 ( در بررسی موانع و تسهیالت مشارکت ورزشی 5105و همکاران ) 0براگارو

معموالن هلندی قطع عضو با اندام تحتانی به این نتییه رسیدند که ورزش 

کنندگان برای سالم ماندن، ی لذت بخشی است که به شرکتهاعنوان فعالیتبه

کند. کمک می های روزانه،بهبود روابط اجتماعی، کاهش درد و کاهش تنش

ونقل مشکل، ناهماهنگی دیگران، بهداشت ضعیف، امکانات ناکافی، حمل

فقدان انگیزه و عدم وجود یک همراه ورزشی ازجمله موانعی بود که توسط 

 ذکر گردید. غیر ورزشکاران

 ( به بررسی تیارب افراد معلول در مواجهه با فضاهای شهری 5105) 5راتری

 دهد کهدسترس در اکوادور پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان میغیرقابل

وجود فضاهای عمومی شهری نامناسب برای معلولین باعث شده است معلولین 

زوا و تنهایی به سر برند و کمتر از فضاهای عمومی شهری استفاده کنند، در ان

 .ها بیشتر شودمحرومیت اجتماعی در آن

 چارچوب نظری

 آموزش و معلولیت

افراد دارای ناتوانی و معلولیت باید حقوق مشابهی برای زندگی همچون دیگر شهروندان 

ر این ای دداشته باشند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد، لیکن توجه ویژه

ت: دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی، توانمندسازی و موارد الزم اس

سازی آموزی، تردد این افراد و مناسبهای برابر در کسب درآمد و مهارتاییاد فرصت

اماکن عمومی، زندگی فرهنگی و اجتماعی )ورزش، اوقات فراغت، تفریحات و ...( 

 (.57: 0590مسکن، اطالعات و مشارکت در تمامی امور )جبلی، 

                                                           
1 - Bragaru 

2 - Rattray 

3-WHO 
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ها و نظریات در چارچوب تبیین آموزش طورکلی طیف وسیع و متنوعی از تئوریبه

نظران آموزان معلول از سوی اندیشمندان و صاحبسبک زندگی جمعیت دانش

 شده است.برجسته مطرح

 های آنان درواسطه وضعیت جسمی و به طبع روحی معلوالن، پتانسیل و تواناییبه

های ملی بدون ترین سرمایههدررفته و بخش عظیمی از مهمسطح فردی و جمعی به 

 01دهد که از هر (. آمارها نشان می0591است )پژهان و یوسفی، استفاده مانده 

ه آید. معلولیت بیش از آنکشود یکی معلول به دنیا میکودکی که در جهان متولد می

تر ؛ معلولین در بیشای است که جنبه اجتماعی داردجنبه پزشکی داشته باشد، پدیده

مانند و نقیصه جسمانی آنان در نوع شغل، مواقع از حقوق طبیعی خود محروم می

گذارد )قهرمانی و تحصیالت، ازدواج، باروری و سطح امید زندگی آنان تأثیر می

 (.0595همکاران، 

ای نظریه کنش )که شامل کنش ارادی پارسونز، کنش متقابل نمادین مید و خود آینه

کند که اگر شرایط زیستی، ارثی و محیطی شخص معلول است(، این را بیان می کولی

تواند از ابزار مناسب شود و می)کنشگر( مساعد و مناسب باشد باعث توانمندی او می

ند، کیابی به اهداف خود استفاده کند، زیرا کنشگر در خانه زندگی نمیبرای دست

 یابی اهدافسب ابزار مناسب جهت دستبلکه در محیط طبیعی و اجتماعی درصدد ک

کند و اهداف او متأثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی خود موردنظرش زندگی می

های جاری در کند که اگر عقاید، باورها و نُرمباشد و همچنین این نظریه بیان میمی

جامعه نسبت به کنشگر )شخص معلول( طوری باشند و طوری با فرد معلول رفتار 

نفس او و برخورد شکننده با وی نداشته باشند در توانمندی و افزایش اعتمادبهکنند 

های مختلف تأثیر زیادی دارد، زیرا کنشگر در دیدگاه پارسنز، مطلقاً آزاد در زمینه

اگر  شود،واسطه شرایط محیطی و فرهنگی محدود تعریف مینیست بلکه آزادی او به

و او را در انزوا قرار ندهد و با او رفتار تحقیرآمیز  جامعه با فرد معلول خوب برخورد کند

د، در سزایی دارو ترحّم آمیز نداشته باشد در توانمندی و افزایش استقالل او تأثیر به

شود. اگر دیگران فرد را شخصی فعال و این صورت انسان در جریان کنش ساخته می

 کند، یعنی فعال و دارایبی میتوانمند ارزیابی کنند او هم خود را به همین شکل ارزیا

استقالل و توانمند، ولی اگر دیگران فرد را شخصی بدبخت، معلول، فاقد اقتدار و فاقد 
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کند که این منیر به گونه ارزیابی مینفس قضاوت کنند او هم خود را ایناعتمادبه

 شود.های مختلف میسرشکستگی و از بین رفتن توان فرد در زمینه

 گرایان درباره معلولیترویکرد کارکرد

در نگاه کارکردگرایان، جامعه یک وضعیت ارگانیستی است که همه اعضا در چارچوب 

عنوان یک جسم مادی ها فرد معلول را بههماهنگی و توافق باهم همکاری دارند. آن

بینند که در انیام کارکردهای خود ناتوان است. ریشه این دیدگاه در نظریه می 0ناقص

پارسونز است؛ یعنی نقشی که ناسازگار، ناتوان و ضعیف در انیام وظایف  5رنقش بیما

مترتب بر آن است. درواقع در این مرحله فکری، معلولیت با اختالل یکی انگاشته 

شود؛ بنابراین فرد معلول باید خود را در اختیار اقتدار نظم حاکم قرار دهد و با می

ر دیگعبارترا به نظم اجتماعی پیوند دهد. بههای مدیریت درمان، خود پیروی از رژیم

ای بر است که برای پیوند دوباره با جامعه چارهمعلول یک فرد متفاوت، وابسته و فرمان

ای پزشکی مانند مددکاران جز اعتماد و سپردن خود به دست افراد متخصص و حرفه

ود ادامه داد به حیات خ 91ندارد. این مرحله فکری در مطالعات معلولیت تا دهه 

 (.081: 0594صادقی فسایی و فاطمی نیا، )

 رویکرد تفسیرگرایان درباره معلولیت

رویکرد تفسیرگرایانه نیز معتقد است معلولیت طی یک فرآیند تفسیری در تعامالت 

ها معلولیت را یک تولید ارادی فعال برای خلق یک هویت شود. آناجتماعی ساخته می

دهد که چگونه معلولیت، سازی گافمن توضیح میمفهوم کنند.اجتماعی تعریف می

عنوان ها را بهگیرد به شکلی که آنموضوع انگ زنی و نوعی ضایع شدن هویت قرار می

گروهی غیرخودی و بیرونی تعریف کند. درواقع نهادهای مختلف مانند مدرسه و 

با  ها متناسبه آنشوند کزنند و باعث میبیمارستان بر افراد معلول انگ ناتوانی می

م به کها کمماندههمان انگ از خود رفتار نشان دهند. این رفتار ضعیفانه یا مانند عقب

 _نوبه خود زمینه انزوای اجتماعیشود که این امر بههویت دوم این افراد تبدیل می

                                                           
1 -deficient material body 

2 -sick role 
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کند. درواقع بدن و معلولیت آن نقطه پیوند فرد و جامعه ها را فراهم میعاطفی آن

. به این معنا که جامعه و تفاسیر آن از فرد معلول، بدن را به یک محصول اجتماعی است

صادقی فسایی و فاطمی نیا، کند )تبدیل کرده، رفتارها و تعامالت انسان را هدایت می

0594 :080.) 

 های مورداستفاده معلولینروند کلی خدمات و فرصت

و همگانی، گرچه در اصل در کند خدمات عمومی شواهدی وجود دارد که ثابت می

اً گیرد. تقریبدسترس همه افراد است اما توسط معلولین کمتر مورداستفاده قرار می

طورکلی معلولین از خدمات عمومی مربوط به کار ازجمله تحصیالت و جذب نیرو به

آموزی و مشاغل عمومی محروم هستند. بسیاری از کودکان معلول به برای حرفه

ها خدمات بهداشتی را دریافت روند و تعداد بسیار کمی از آنمدارس عادی نمی

توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و وارد کنند. معلولین اغلب نمیمی

های مادر و کودک های چندطبقه شوند. کودکان معلول اغلب از مراقبتساختمان

کنند و معموالً ا دریافت نمیسازی و تغذیه رهای ایمنها برنامهمحروم هستند، مثالً آن

برند. های آموزش ابتدایی بهره نمیدبستانی و یا سایر فعالیتهای پیشهرگز از فعالیت

های فقرزدایی های مهمی را برای توسعه روستایی یا برنامهبعضی کشورها، برنامه

هایی برای بهبود خاک، آب و ترویج بهداشت، اشتغال و دسترسی به ازجمله طرح

اند که مشارکت افراد های کوچک و غیره تنظیم نمودهایه برای مؤسسات و کارگاهسرم

شود. برای توصیف مفصل چگونگی استفاده ندرت دیده میها بهمعلول در این برنامه

معلولین از خدمات عمومی موجود و در دسترس همگان، ممکن است به یک مطالعه 

ای ای از افراد معلول و از نمونهتوان از نمونهنسبتاً گسترده نیاز باشد. برای مثال، می

از افراد غیر معلول سؤال کرد: در ماه گذشته چقدر مثالً در خدمات بهداشتی، مدارس 

های کاریابی، وسایل نقلیه، خدمات های فقرزدایی، بنگاهو مؤسسات آموزشی، برنامه

 بر خواهد بود وماناند. اثبات این موضوع بسیار پیچیده و زفرهنگی مشارکت نموده

 (.46-47: 0597فرد ممکن است خود را به توصیف کلی وضعیت قانع کند )هیالندر، 
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 های جمعیت معلوالنمدل مفهومی نیازها و اولویت .(0نمودار )

 پوشش تحصیلی در راستای توسعه عدالت آموزشی

ویژه و  آموزان با نیازهایدر راستای توسعه عدالت آموزشی، شناسایی دقیق دانش 

ها در های برنامهها حتی در مناطق روستایی از اولویتتحت پوشش قرار دادن آن

های تحولی در سازمان وپرورش استثنایی بوده است. یکی از چرخشسازمان آموزش

 های تلفیقی بوده است.تغییر از نوع آموزش جداسازی به آموزش

به نوع معلولیت در سال تحصیلی  آموزان استثنایی کشور با توجهتعداد دانش -0جدول 

0411-0599 
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 های تحت پوششآموزان به تفکیک گروهآمار دانش -5جدول 

 

آموزان معلول به های دانشگردد روند گروهطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

آموزان معلول و روند افزایشی اند. همچنین تعداد دانشتفکیک نفرات مشخص شده

نفر بوده، در سال  34847که تعداد  0574ها از سال ار گرفتن آنتحت پوشش قر

نفر  057159نفر در مدارس خاص استثنایی و در کل حدود  76490به تعداد  0599

آموزان وپرورش دانشهای مهم در آموزشاند. یکی از حوزهتحت پوشش تحصیلی بوده

است با توجه به نیازهای با نیازهای ویژه تأمین محتوای مناسب آموزشی است. بدیهی 

های آموزشی ویژه هر آموزی دارا بوده و شیوههای دانشمتفاوتی که هرکدام از گروه

سازی آن، نیاز به نگاه تخصصی خاصی دارد. یکی از گروه و تهیه، تدوین و آماده

های تحولی سازمان در حوزه تهیه و تدوین محتوا بوده است که سعی شده چرخش

سازی شده و های مناسبهای ویژه به سمت کتابی در قالب کتاباست از محتواها

شده در این حوزه بسیار زیاد و کامالً تخصصی ویژه سوق پیدا کند. تنوع خدمات ارائه

ی، سازی کتب درستوان به این موارد اشاره کرد: تألیف و مناسبباشد که ازجمله میمی

 های صوتی.ید کتاببروشورهای آموزشی، تألیف راهنمای معلم و تول

 سوابق تحصیلی افراد معلول و افراد غیر معلول

ترین عامل انفرادی برای جلوگیری از شیوع بدون شک تحصیالت و سوادآموزی مهم 

ر ها و دها، غلبه بر محدودیتهای ظرفیتی و تواناییمعلولیت خواهد بود. ساخت الیه

ری ای برای پیشگید به نحو شایستهتواننها میها و انتخابادامه گسترش دادن فرصت

ش منظور افزایای بهکننده باشند. آموزش و تحصیالت تنها وسیلهاز معلولیت کمک

باشد، بلکه عاملی است برای فعال کردن روند وری درآمد نمیسرمایه انسانی و بهره
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اکتساب، جذب و ارتباطات از اطالعات و دانش که تمامی آن باعث افزایش کیفیت 

شود. ارزش تحصیالت و آموزش به ذات درونی آن گی شخصی یک فرد میزند

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ادغام گردد. همچنین برای پرورش در زمینهبرمی

اند، ویژه آن دسته از افرادی که از جوامع اجتماعی طرد شدههای مختلف جامعه بهگروه

راهی برای پیشرفت افراد معلول باشد  تواندبسیار مثمر ثمر خواهد بود. تحصیالت می

بخصوص که این افراد به دلیل معلولیت، زمان بیشتری برای مطالعه خواهند داشت. 

ها امکان برقراری ارتباط موردنیاز خود، ابراز عالقه و تیارب، برقراری تماس با به آن

حقوق نفس و اطالع از دهد و همچنین باعث افزایش اعتمادبهآموزان را میدانش

شود. دولت ایران قوانین بسیاری را برای آموزش و تحصیل افراد معلول شان میشخصی

رای ها تحصیل بگذاریدر سطوح مختلف علمی در نظر گرفته است. طبق این سیاست

های انحصاری و حال سیاستباشد. بااینسال رایگان می 06افراد معلول کمتر از 

 طورکند. همانل در سطح کشور مانع اییاد میهایی برای پذیرش کودکان معلوروش

کند، کمک می انداز زندگیوپرورش به گسترش چشمکه برای هر گروه دیگری، آموزش

آموزان افراد معلول هم باید از آن بهره ببرند. عالوه بر این حضور کودکان و دانش

ان فس آننمعلول در فضای تحصیلی و آموزشی موجب از بین رفتن کمبود اعتمادبه

ها، رغم تمام اینکند. علیشود و به هر چه بیشتر اجتماعی شدن آنان کمک میمی

های آنان بسیار آموزان معلول و خانوادهاثرات آموزش و تحصیل برای کودکان و دانش

نام در مدارس، آمارهای یونسکو نشان تر خواهد بود. ازنظر ثبتچشمگیرتر و بادوام

د از کودکان معلول در مدرسه، دختران در حال تحصیل دهد که تنها دو درصمی

آمیز است که بر اساس جنسیت و باشند. این مسئله از دیگر عواملی تبعیضمی

معلولیت به وجود آمده است و تأثیر بسیار بنیادی بر روی زندگی زنان معلول در 

به نقص شده است دخترانی که گذارد؛ اما در برخی موارد مشاهدهمناطق مختلف می

عضو حرکتی دچار هستند در مقایسه با دخترانی که به نقص عضوهای بینایی، شنوایی 

 (.0595ها دچار هستند، امکانات بیشتری دارند )پژهان، و سایر معلولیت

واقعیت معلولیت و شیوع آن در آسیا در  5113طبق نظر بانک توسعه آسیا در سال 

یک از شوند و در هیچگرفته میحال گسترش است. اکثریت معلوالن نادیده 

درصد از کودکان معلول به  3ها نشده است. کمتر از ها توجه خاصی به آنسرشماری
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 برند وآمیز رنج میروند. دختران و زنان دو برابر مردان از مسائل تبعیضمدرسه می

دسترسی بسیار کمتری به تحصیالت دارند. اکثر افراد معلول به لحاظ مالی شرایط 

ها بسیار محدود های شغلی و حضور در جامعه برای آنیفی دارند زیرا فرصتضع

 باشد. هراندازه که دسترسی افرادباشد. تحصیالت، کلید پیشرفت افراد معلول میمی

طرح توانند نیازها، عالیق و تیربیاتشان را ممعلول به تحصیالت بیشتر باشد بیشتر می

های داخلی نیز بیشتر در جمعی، حتی جنگ های اجتماعی و خشونتکنند. ناآرامی

آمیز بیشتر های خشونتطور که جرم و جنایتکشورهای فقیر شایع است همان

یافته نشان داده است که باشند. روند مطالعه بر روی برخی از کشورهای توسعهمی

میزان تحصیالت تأثیر مستقیمی در میزان شیوع معلولیت دارد. سوءتغذیه، وزن کم 

سازی و بیکاری از دیگر موارد ضعیف هستند. نگام تولد، ضعف در پوشش ایمنبه ه

های اجتماعی منیر به درواقع درک رابطه توسعه و معلولیت و اینکه چطور پیشرفت

 شود را باید درک کنیم.افزایش امکانات برای معلوالن می

 شناسی تحقیقروش

هش کیفی اساساً از رویکردهای های پژواین پژوهش از نوع مطالعات کیفی است. روش

شناسی سرچشمه گرفته است. این تحقیق با استفاده از روش شناسی و مردمجامعه

مند برای نظاماست. مرور شده مند انیامای و مرور نظاممطالعه اسنادی و کتابخانه

شده در رابطه با موضوع آموزش سبک زندگی، نیازها و اولویت های انیامبررسی تحقیق

فته کار رهای پیشین در این حوزه بهدگی جمعیت معلوالن و شناخت ماهیت تحقیقزن

 MAXQDA های کیفیافزار تحلیل دادهمند با استفاده از نرماست. مرور نظام

 شده است.انیام

ها نامهتحقیقی و پایان -مند مقاالت علمیمرور نظامهمچنین تحقیق حاضر اقدام به

، Magiran.comهای ت نیز با استفاده از سایتنموده است. جستیوی مقاال

Noormags.ir ،Sid.ir و Ensani.ir با توجه به توضیحات  شده است.انیام

 0596تا  0573های تحقیقی که در بازه زمانی سال –شده، کلیه مقاالت علمی ارائه

 در رابطه با موضوع آموزش سبک زندگی و مطالعات جمعیت شناختی نیازها و اولویت

ها و اطالعات از مرکز آموزان معلول منتشرشده و همچنین دادهزندگی جمعیت دانش

دهند. معیارهای اصلی که آمار ایران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می
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اند اند عبارتشدهها غربالشده پیشین در مطالعه حاضر بر اساس آنهای انیامتحقیق

آموزش سبک زندگی و مطالعات جمعیت  شده در خصوصهای انیام. تحقیق0از: 

های . تحقیق5ها های جمعیتی معلوالن در ایران و مسائل آنشناختی و شاخص

تا  0573شده در بازه زمانی های انیام. تحقیق5شناختی شده با رویکرد جامعهانیام

0596. 

 های تحقیقیافته

باشد و در این خیر میسال ا 51های ها و مقالهنامهجامعه هدف این پژوهش پایان

گیری و صرفاً با استفاده از غربالگری بر پژوهش تمامی مستندات بدون نمونه

ها در نشریات اند. معیار انتخاب مقاالت، چاپ آنموضوعات، موردبررسی قرارگرفته

رداخته هایی پعلمی، تحقیقی بوده است؛ در انتخاب مستندات هم سعی شده به تحقیق

شناختی آموزش سبک زندگی شناختی و جامعها از جنبه جمعیتشود که موضوعات ر

 آموزان معلول تحلیل کند.بر اساس نیازها و اولویت زندگی دانش

 ( آمار تعداد افراد دارای معلولیت تحت پوشش به تفکیک نوع معلولیت5جدول )

 مرد زن

 

 

 نوع

 معلولیت
 

 نسبت معلولیت

 

 تعداد

 

 نسبت معلولیت
 

 تعداد

 جسمی حرکتی 5654141 85451 5554454 58461

ذهنی  5504785 80484 0444559 56458  

 بینایی 0054019 84447 854548 53435

 شنوایی 0094500 36416 684055 40495

 صوت و گفتار 564369 81495 544734 59416

 روانی 604495 81411 344556 41411

 جمع 9884565 80495 3944504 56416

عداد افراد دارای معلولیت تحت پوشش را به تفکیک نوع معلولیت نشان جدول مذکور ت

 حرکتی -های این جدول بیشترین تعداد معلوالن مرد، حسیدهد. بر طبق یافتهمی

باشد. این در حالی است نفر می 53369نفر و کمترین تعداد صوت و گفتار  565141



 000                  و...    عرب سیدمرتضی/  ...نیازها اساس بر معلول آموزاندانش جمعیت زندگی آموزش سب 

 

نفر و کمترین تعداد صوت  555454حرکتی  -که بیشترین تعداد معلوالن زن، جسمی

 نفر هستند. 54734و گفتار 

 . تعداد اسناد موردبررسی در هر مرحله به تفکیک نوع سند4جدول 

 مرحله

 تعداد اسناد به تفکیک نوع

-مقاله علمی تعداد کل

 تحقیقی

نامه تحصیالت پایان

 تکمیلی

 551 71 031 جستیوی اولیه

 053 41 63 غربالگری اولیه

 81 00 49 انویهغربالگری ث

 81 00 49 اسناد ورودی به تحلیل

های اینترنتی آغاز با در نظر گرفتن موضوع و جامعه هدف پژوهش، جستیو در پایگاه

، «آموزش سبک زندگی»های ها با کلیدواژهنامهها و پایانشد. جستیو در مقاله

 نیام گرفت وا« اولویت زندگی جمعیت معلوالن»و « نیازهای معلولین»، «معلولیت»

 41مقاله و  63نامه یافت شد. پس از بررسی اولیه، حدود پایان 71مقاله و  031تعداد 

ها نامه انتخاب شدند و غربالگری ثانویه بر اساس درجه علمی موضوع بر روی آنپایان

 49سند برای انیام این پژوهش انتخاب گردید که شامل  81انیام شد و درنهایت 

د منباشد و درنهایت این اسناد موردبررسی و مرور نظامنامه میپایان 00مقاله علمی و 

 قرار گرفتند.

توان روند انیام مراحل جستیوی اسناد موردنیاز برای با توجه به نمودار مربوطه می

 خوبی شناسایی نمود.انیام پژوهش را به

 
 . فرایند جستیو و غربال اسناد5نمودار 
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ز روش کدگذاری استفاده و همه این سندها طی دو الی وتحلیل اسناد ابرای تیزیه

سه مرحله کدگذاری شدند. در مرحله اول از کدگذاری تالش کردیم مضامین عمده 

دی بنشده و در مرحله بعدی مفاهیم و مضامین اصلی را طبقهدر هر تحقیق، استخراج

اند شدهانیامهایی که در حوزه معلولیت و مقوالت محوری را استخراج نمودیم.پژوهش

ها در هرسال اند. جدول ذیل فراوانی انیام این پژوهشبه بعد بوده 0591بیشتر از سال 

 دهد:را نشان می

 ها بر اساس سال انیام. فراوانی پژوهش3جدول 
 سال انیام تعداد تحقیق

0 0561 

0 0565 

0 0563 

5 0566 

5 0569 

8 0591 

8 0590 

01 0595 

6 0595 

00 0594 

5 0593 

3 0598 

5 0597 

0 0596 

های اخیر را به بهترین های صورت گرفته در سالنمودار ذیل نیز وضعیت پژوهش

 سازد.های مختلف را فراهم میدهد و امکان مقایسه بین سالشکل نشان می
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 ها در هرسال. فراوانی تحقیق5نمودار 

ترین پژوهش در رابطه با شود بیشطور که در جدول و نمودار مشاهده میهمان

ها به بعد روندی فزونی یافته است. بیشترین میزان تحقیق 0591معلولین از سال 

باشد که توجه به است که بیانگر این مسئله می 0594تا  0595های مربوط به سال

های محققان محسوب شده است. ماتریس ذیل، به طور نیازهای معلولین جز دغدغه

دهد. در این ماتریس، های موردبررسی را به تفکیک نشان میموضوع محور پژوهش

های گوناگون و فراوانی استفاده از هرکدام شده در پژوهشهای استفادهعنوان موضوع

 است.ذکرشده 

 
 شدههای بررسیپژوهش هایموضوع. فراوانی 0ماتریس 

ی بسیار هاها دارای موضوعشود پژوهشطور که در ماتریس فوق مشاهده میهمان

هایی که یک مسئله عمودی، تعداد کل پژوهش SUM باشند در ستونمتنوع می
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ذکر این است که بعضی از شود. نکته قابلاند، مشاهده میخاص را بررسی کرده

سنیند بنابراین جمع فراوانی زمان با معلولیت میها دو یا سه متغیر را همپژوهش

باشد. در این قسمت نیازهای معلولین را با ها بیشتر میها از تعداد پژوهشموضوع

های تحقیقات موردبررسی به پنج دسته نیازهای آموزشی فرهنگی، توجه به موضوع

ر ایم که دنیازهای روانی، نیازهای اجتماعی و نیازهای اقتصادی و درمانی تقسیم کرده

اند رتاوین عبارسد، سه مورد از سایرین پرتکرارتر هستند. این عناین میان به نظر می

. نیازهای درمانی. در ادامه ماتریس هر 5. نیازهای روانی 5. نیازهای اجتماعی 0از: 

یک از شده است تا مشخص شود کدامها ارائهیک از این سه موضوع اصلی پژوهش

 اند.مضامین اصلی این محورهای کلی موردبررسی بوده

 
 لولین. فراوانی موضوعی نیازهای اجتماعی مع4 نمودار

ها درباره نیازهای ترین تحقیقشود عمدهطور که در ماتریس فوق مشاهده میهمان

توان پی برد کیفیت زندگی آمده میدستشده است، از آمار بهاجتماعی معلولین انیام

اند ها و مسائلی بودهمعلولین موردتوجه بسیاری از محققین است و به دنبال شاخص

ورت دست آورند و در صد سطح کیفیت زندگی معلولین را بهها بتواننکه با سنیش آن

هایی برای باال بردن سطح کیفیت زندگی بپردازند تا معلولین حلامکان به ارائه راه

رورت هایی درباره ضد. همچنین تحقیقبتوانند رضایت زندگی بیشتری را تیربه کنن

های ارتقای حلراهشده که یکی از های زندگی به معلولین انیامآموزش مهارت

ای در های مقابلهآموزش مهارت .های زندگی استبهداشت روانی، آموزش مهارت

برنامه پیشگیری  افراد جامعه مفید است. سازگاری فرد معلول با مشکالتش و با جامعه و

منظور ارتقای بهداشت روان به 0995از سال « های زندگیآموزش مهارت»موسوم به 
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سازد که اجتماعی در حال است و فرد را قادر می -های روانیبو پیشگیری از آسی

روبرو شود. هدف اصلی درواقع افزایش  های زندگیطور مؤثر با مقتضیات و کشمکشبه

ه رسان بگیری رفتارهای آسیبپیشگیری از شکل اجتماعی و درنهایت -توانایی روانی

(. 0566:054)کمالی،  استسطح سالمت روان افراد  بهداشت و سالمت و ارتقای

شود. جنبه ذهنی به افراد گیری میکیفیت زندگی با دو شاخص عینی و ذهنی اندازه

شان ارائه کنند و این یابی زندگیها و جهتکند تا تعریفی از هویت، آرمانکمک می

زمانی باارزش است که با شرایط عینی زندگی همراه شود. نگرش اول به کیفیت زندگی 

های متعدد آن، جای خود را به نگاه دوم یعنی نگاه توأمان درونی ودیتبه دلیل محد

ها از زندگی در این جهان، چه پنداشت و و بیرونی داده است. این پرسش که انسان

کنند، در قالب مفهوم رضایت از زندگی ها را ارزیابی میبرداشتی دارند و چگونه آن

شده نشان داد که مام تحقیقات انیام(. ت86-88: 0596پور، بررسی است )فرجقابل

ز کدام اامکانات و خدمات شهری برای استفاده معلولین بسیار نامناسب است و هیچ

های مخصوص برای استفاده معلولین از خدمات شهری در شهرها به چشم المان

 د.برنخورد و معلولین از حیث تردد و وسیله و نقلیه و ... در مضیقه به سر مینمی

 
 . فراوانی موضوعی نیازهای درمانی معلولین5تریس ما

شود نیازهای درمانی معلولین، فراوانی طور که در ماتریس فوق مشاهده میهمان

رزش های بدنی و وپرتکرار را به خود اختصاص داده و در این تحقیقات، بیشتر فعالیت

ان داد حقیقات نشبندی درمانی قرار گرفت تا فرهنگی؛ زیرا نتایج تمعلولین در دسته

معلولین ورزشکار ازنظر جسمی و روانی اوضاع بهتری نسبت به معلولین غیر ورزشکار 

امروزه، پدیده ورزش  راه درمان نگریسته شد.عنوان یکرو به ورزش بهدارند. ازاین
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امعه، افراد ج عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و یک نیاز اساسی و زیربنایی برای همهبه

طور خاص موردتوجه همگان قرارگرفته است. ورزش یکی ام و برای معلولین بهطور عبه

وجود آمده تا افراد معلول بتوانند های پیش بههای اجتماعی است که از سالاز پدیده

با مشکالت مربوط به معلولیت بهتر کنار بیایند. گاتمن با توجه به تحقیقاتش در زمینه 

دارد: اییاد تحرک و رای این گروه چنین بیان میافراد معلول، هدف از ورزش را ب

پذیری، پیشگیری و جلوگیری از بیماری ناشی از اوقات بستری در بیمارستان جنبش

و کمک به افراد معلول جهت اییاد رابطه دوباره با محیط اجتماعی )سبحانی و 

 (.45: 0594همکاران،

 
اند. ضخامت شدهمختلف ارائههای شده در پژوهشهای استفادهدر مدل فوق، نظریه

دهنده میزان اهمیت و دفعات اند، نشانخطوطی که به هر یک از کدها وصل شده

، «نظریه کیفیت زندگی»شده است، طور که در مدل مشخصهاست. همانتکرار آن

 ها بودند.پرتکرارترین نظریه« نظریه حمایت اجتماعی»، «نظریه معلولیت»

 گیریبحث و نتیجه

 مربوط هایداده شدند. بندیطبقه اصلی مقوله پنج در تحقیق این از حاصل ایهداده
 نظری، چهارچوب شده،بررسی هایتحقیق موضوع ها،تحقیق انیام سال به

 هاتحقیق از حاصل کلیدی هاییافته نهایتاً تحقیق و هر در شدهاستفاده شناسیروش
با توجه به موضوع تحقیقات در این قسمت نیازهای معلولین را شده است.  مرور

فرهنگی، نیازهای روانی، نیازهای  -موردبررسی به پنج دسته نیازهای آموزشی
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رسد، ایم که در این میان به نظر میاجتماعی و نیازهای اقتصادی و درمانی تقسیم کرده

. نیازهای اجتماعی 0اند از: ها عبارتسه مورد از سایرین پرتکرارتر هستند. این موضوع

. نیازهای درمانی. در ادامه ماتریس هر یک از این سه موضوع اصلی 5. نیازهای روانی 5

یک از مضامین اصلی این محورهای شده است تا مشخص شود کدامها ارائهپژوهش

 اند.کلی، موردبررسی بوده

آمده اکثر افراد معلول تحصیالت زیر دیپلم دستها بهطبق آماری که از پژوهش

اند. عامل تحصیالت جز درصد کمی از آنان به دانشگاه راه پیدا کرده دارند و فقط

های مهم زندگی معلولین بوده است چراکه با نداشتن تحصیالت امکان اشتغال اولویت

ش منظور افزایای بهآموزش و تحصیالت تنها وسیلهرو و کسب درآمد را نداشتند ازاین

بلکه عاملی است برای فعال کردن روند  باشد،وری درآمد نمیسرمایه انسانی، بهره

اکتساب، جذب و ارتباطات از اطالعات و دانش که تمامی آن باعث افزایش کیفیت 

شود. ارزش تحصیالت و آموزش به ذات درونی آن زندگی شخصی یک فرد می

تواند راهی برای پیشرفت افراد معلول باشد بخصوص که این گردد. تحصیالت میبرمی

ها امکان یل معلولیت، زمان بیشتری برای مطالعه خواهند داشت. به آنافراد به دل

آموزان را برقراری ارتباط موردنیاز خود، ابراز عالقه و تیارب، برقراری تماس با دانش

 شودشان مینفس و اطالع از حقوق شخصیدهد و همچنین باعث افزایش اعتمادبهمی

 (.0597:55)زر و همکاران، 

 های بدنی وتوان گفت فعالیتها میآمده از پژوهشدستنتایج بهبا استناد به 

های مهم تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی هستند و عامل اییاد ورزش ازجمله روش

باشد که این خود مانع بروز دلتنگی، نشاط، شور و شوق و ارتباطات فردی و جمعی می

کند. معلول نسبت به خود تصور می افسردگی و تألماتی است که احتماالً فرد جانباز یا

 کند بلکه افراد را ازنظر فضایی و مکانینفس را در فرد تقویت میتنها اعتمادبهورزش نه

آورد و های بسیاری را برای ماهرشدن فراهم میکند، فرصتبه هم نزدیک می

. دکنطورکلی یک جریان آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی برای فرد اییاد میبه

ناشی از  چه بسیارند افراد خالق و هوشمندی که فقط به دلیل معلولیت و پیامدهای

شود، خالقیت و نوآوری کمتری از همساالن عادی خود عایدشان می آن همواره قدرت

های فردی خود ها و خالقیتچراکه معلولیت را یک مانع جدی برای رشد قابلیت



 0011سوم، پاییز ، ش.سوم تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دورۀ -علمی فصلنامه               001

 

 تواند ازنظرباطی میان مردم و معلولین میبدیهی است که چنین موانع ارت .دانندمی

آفرین باشد. چیزی که روابط اجتماعی معلولین را اجتماعی برای هر دو گروه مشکل

د رسانها آسیب جدی میپذیری آنکند و به فرآیند جامعهبا دیگران دچار مشکل می

مات دهد درجایی که خدگرفته نشان میمطالعات انیام (.0591:073نیا، )ظهیری

های بهداشتی کافی وجود ندارد؛ ناتوانی در میان کودکان پیشگیرانه مناسب و مراقبت

و  ویژه در مناطق روستایییابد. همچنین بین ناتوانی کودکان و تنگدستی بهرواج می

شده است. علل توسعه، همبستگی مشاهدههای پست شهری کشورهای درحالمحله

قر، باشد؛ ناشی از فها و سوانح میها و عفونتیماریاصلی ناتوانی که تغذیه ناکافی، ب

عنوان یک معضل اقتصادی جهالت و خدمات اجتماعی ناکافی است. بیکاری نیز به

بررسی است. طبق آمارهای موجود، در کشور ما میزان بیکاری افراد معلول تقریباً قابل

اری، فقر سوادی، بیکر، بیدیگبیانبیشتر از میزان بیکاری در میان افراد سالم است. به

غذایی و سوءتغذیه، نازل بودن سطح آموزش و تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان، 

 اجتماعی-که ناشی از فقر و اوضاع اقتصادی عدم امکان برخورداری از سرپناه مناسب

هستند به میزان وسیعی در بروز ناتوانی مؤثرند. بدیهی است با اصالح ساختار 

خدمات روزافزون  ادی، از بین بردن فقر و محرومیت و بیکاری، ارائهاقتص -اجتماعی

ای همالحظتوان ناتوانی را به میزان قابلبهداشتی و پزشکی و سایر اقدامات الزم، می

درصد زنان دارای معلولیت به دلیل  61مردان دارای معلولیت و درصد  36کاهش داد. 

نفی مردم عادی و کارفرمایان و های منفس و همچنین نگرشپایین بودن عزت

ه با توجه ب اند.ها، از یافتن شغلی درآمدزا محرومهمچنین سطح تحصیالت پایین آن

ها و دسترسی به های معلولین در جامعه ما راهآمده یکی از دغدغهدستنتایج به

ها بوده است که بسیاری از آنان در دیگر تحقیقات بیان های عمومی و ادارهمکان

ها و... هیچ های هوایی و متروها و خیابانها مانند پلدرصد از مکان 61تند که داش

د، نشیننطراحی خاصی مخصوص معلولین ندارد و افراد معلولی که بر روی ویلچر می

منظور رفاه معلولین، ریزی بهتوانند از این امکانات استفاده کنند. در برنامهنمی

منظور رفاه های مدیریت شهری بهشاخص سازی فضاهای شهری، یکی ازمناسب

سازی برای معلولین از سلسله باشد. مناسبها میمعلولین و حضور اجتماعی آن

اقداماتی است که سبب اییاد سازش میان کالبد و فضای کهن با نیازهای معاصر افراد 
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یاد منظور ایگردد؛ یا سلسله اقداماتی که منیر به تغییر و اصالح فضا بهمعلول می

دسترس نمودن محیط برای افراد معلول در حال ریزی جهت قابلمبنایی برای برنامه

 شود.و آینده می

 هاپیشنهاد

هایی که در زندگی هر شخص مخصوصاً معلولین آمده و اولویتدستبا توجه به نتایج به

 گردد:های زیر ارائه میحائز اهمیت است پیشنهاد

پی برد کیفیت زندگی معلولین موردتوجه بسیاری از  توانآمده میدستاز آمار به

طح ها بتوانند سها و مسائلی بودند که با سنیش آنمحققین بوده و به دنبال شاخص

رای هایی بحلکیفیت زندگی معلولین را به دست آورند و در صورت امکان به ارائه راه

بیشتری را  ایت زندگیباال بردن سطح کیفیت زندگی بپردازند تا معلولین بتوانند رض

های زندگی به هایی درباره ضرورت آموزش مهارتتیربه کنند. همچنین تحقیق

های های ارتقای بهداشت روانی، آموزش مهارتحلشده که یکی از راهمعلولین انیام

زندگی است. شکی نیست که وضعیت اجتماعی و اقتصادی و همچنین کیفیت زندگی 

 (.46-49: 0597گیرند )هیالندر، عوامل محیطی قرار می معلولین عمیقاً تحت تأثیر

ترین عامل انفرادی برای جلوگیری از شیوع بدون شک تحصیالت و سوادآموزی مهم

ر ها و دها، غلبه بر محدودیتهای ظرفیتی و تواناییمعلولیت خواهد بود. ساخت الیه

 ایسته برای پیشگیریتوانند به نحوه شها میها و انتخابادامه گسترش دادن فرصت

این راه توانند در وپرورش میها و آموزشکننده باشند. وزارتخانهاز معلولیت کمک

های برای معلوالن در کتاب های سبک زندگیکمک به سزایی کنند. الزم است شیوه

هایی که افراد دارای ناتوانی با آن تبعیضها ارائه گردد. درسی آندرس و کمک

تمایل در تخصیص اعتبار برای اییاد یک محیط مناسب )در مدرسه  اند و عدممواجه

هاست. این گذاران موانع اصلی در پیشرفت زندگی آنیا محل کار( از جانب سیاست

گذاری معلولیت و ناتوانی به شمار مسئله، یک موضوع مهم و انتقادی در سیاست

اییاد تسهیالت بهتر  های معلولیت ممکن است باعث ترغیب دولت برایرود. دادهمی

های ها برای پذیرفتن افراد دارای معلولیت از طریق محرکو یا تشویق مدارس و شرکت

 مالیاتی شود.
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 منابع 

بررسی ترکیب جمعیتی و اجتماعی معلولیت (. 0590پرتوی لطیف، رضایی مهدی ) -
 فصلنامه پژوهشی جمعیت شناسی. ،0591های سال بر اساس سرشماری

، بررسی وضعیت اشتغال معلوالن در ایران(. 0591و یوسفی، نریمان )پژهان، علی  -

 .فصلنامه جمعیت

 ،بررسی نگرش دانشیویان دانشگاه پیام نور نسبت به معلولین(. 0590جبلی، لیال ) -

 .بخشینامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانپایان

انتشارات رشد،  ی معلوالن.بخشای بر اصول توانمقدمه(. 0595جالوند، عباس ) -

 .تهران

سنیش توانمندسازی معلوالن جسمی (. 0597دستیار، وحید. محمدی، اصغر ) -
و عوامل مرتبط با آن  0594)معلوالن جسمی حرکتی، احشایی و حسی( در سال 

خشی، بفصلنامه توان )مطالعه مقطعی تحلیلی در استان کهگیلویه و بویراحمد(.

 .589 - 534. 4، شماره: 09دوره 

زنان معلول و تعامل با جامعه )مطالعه (. 0594رضایی، مهدی. پرتوی، لطیف ) -
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، سال  کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول(.

 44-87:7هفدهم، شماره 

بررسی (. 0597زر عبدالصالح، علوی سلمان، حسینی سیدعلی، جعفری منصور ) -
زان کیفیت زندگی، سالمت روانی و افسردگی اثربخشی فعالیت ورزشی بر می

 .5، شماره:4بخشی در پرستاری: دوره نشریه: پژوهش توانمعلوالن. 

روش تحقیق در علوم اجتماعی )با رهیافت عقالنیت (. 0590ساعی، علی ) -
 .تهران: سمت انتقادی(،

بندی عوامل بررسی و اولویت(. 0594سبحانی، عباس. اندام رضا، ظریفی میتبی ) -
فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار  مؤثر و موانع مشارکت ورزشی معلولین شهر اهواز.

 .8، شماره: 5سازمانی در ورزش: دوره 

معلولیت؛ نیمه پنهان جامعه: (. 0594نیا، محمدعلی )فسایی، سهیال. فاطمیصادقی -
فصلنامه رفاه  رویکرد اجتماعی به وضعیت معلولین در سطح جهان و ایران.

 .095 - 037)رفاه و ناتوانی(:  36، شماره: 03، دوره اجتماعی
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میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین و (. 0595صفدرزاده، زکیه ) -
ریزی شهری فصلنامه جغرافیا و برنامه جانبازان )مطالعه موردی شهر شیروان(.

 .84-03:53انداز زاگرس، سال پنیم، شماره: چشم

 بررسی پیامدهای فردی و اجتماعی معلولیت.(. 0591نیا، مصطفی )ظهیری -

 .064-085: 0 -5نامه فرهنگی هرمزگان، شمار پیاپی پژوهش

شناسان و تهران: جامعه رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی.(. 0596پور، اعظم )فرج -

 .شناسان، چاپ اولروش

با  رابطه خدمات بهداشتی و درمانی(. 0595قائد رحمتی، صفر. دهباشی، مهدی ) -
فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال  های کشور.وضعیت معلولیت در استان

 .530-555: 31سیزدهم، شماره 

السادات. حریری، قهرمانی، زینب. حیدری، نرگس. شعبانی، مینا. اقوامی، مژگان -

میله باورهای مذهبی و سالمت روان اعضای جامعه معلولین. (. 0595مهری )

 .80 - 35: 491 شماره: 55م پزشکی زنیان، دوره: علمی دانشگاه علو

بررسی دیدگاه مربیان (. 0594باف، عطیه )کمالی، محمد. بابائیان، نسرین. حاشیه -
آموزی بر های حرفههایی در مورد تأثیر کارگاهبخشی، حرفو متخصصان توان

، فصلنامه مددکاری اجتماعی توان ذهنی و جسمی.های افراد کمبخشی حرفتوان

 .49-45: 05، پیاپی 5، شماره: 4دوره 

فصلنامه علمی پژوهشی  حقوق بشر و ناتوانی )معلولیت(.(. 0565کمالی، محمد ) -

 .33-40بخشی، سال سوم شماره: رفاه اجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان

مرکز آمار ایران  سرشماری عمومی نفوس و مسکن.(. 0591مرکز آمار ایران ) -

 .تهران

های شهر زنیان نسبت بررسی نگرش کارکنان سازمان(. 0563، ناهید )محمدی -
نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، پایانبه معلولین

 .بخشیدرمانی ایران، دانشکده علوم توان

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و  بخشی.مبانی توان(. 0576میرخانی، میید ) -

 .رانبخشی، تهتوان
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