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 شهروندی و معلوليت                                         
 شهر تهرانو نواحی گانه  22پهنه بندی معلولیت در مناطق 

 

 خالصه مديريتي
هدف و هم معيار کيفيت زيستي جوامع و مشروعيت حکومتها، اهميت ويژه اي يافته  مثابهامروزه شهروندي هم به 

است. وجه اکتسابي و ترويجي شهروندي نيازمند اقدام و توجه جدي رژيمهاي شهري )مشتمل بر مديريت هاي 

شهري، حکومت هاي شهري، سازمان هاي شهري، مقامات شهري و شهرداري ها( در بهره گيري از سياستهاي 

شهروندسازي شهري براي تنظيم شکلي از روابط حاکمان با شهروندان و شهر است که بهترين شيوه زيست و 

تحقق شهروندي در معناي کامل و ايده آل آن  موثرترين مواجهه را با مسائل پيچيده شهري امکان پذير مي سازد.

مذهبي، سالمتي، اجتماعي يا اقتصادي، سياسي نيازمند بهره مندي کليه انسانها فارغ از وضعيت جنسي، نژادي، سني،  

و فرهنگي آنها از حقوق و عمل به مسئوليتهايشان است. تعريف نسبت اين حقوق و مسئوليتها با هم و با ساير نهادها 

اجتماعي در حوزه مباحث نظري شهروندي و سياست اجتماعي است که در جاي خود بايد بدان توجه شود. وجه 

در حوزه وظايف و اختيارات مديريت  که مي باشدت اجرايي و برنامه ريزي هاي شهروندگرا اقداما ،ديگر قضيه

پايه هرگونه برنامه است که وجود اطالعات کمي و کيفي  ،بدان مرتبط استکه بخش مهمي از مسئله است و شهري 

که در جاي خود بسيار قابل  ريزي است. اين گزارش با مروري گذرا بر مباحث نظري مرتبط با معلوليت و شهروندي

داده هايي را بر اساس چارچوبهاي مديريت  ،توجه بوده و انواع نگاه مديريت شهري را به اين مسئله نشان مي دهد

گانه شهرداري و نواحي زيرمجموعه آن( در مورد وضعيت معلوليت در شهر تهران براي برنامه  22شهري )مناطق 

 نتها نيز فهرستي اجمالي از پيشنهادات مرتبط با موضوع ارائه شده است.ريزي هاي بعدي بدست مي دهد. در ا

سوانح و شرايط اجتماعي وراثتي، عوامل زيستي )بيماري(،  –بخشي از جامعه که بر اثر عوامل ژنتيکي مثابهمعلوالن به 

از سايرين  يشترنرخ بيماري و مرگ بسيار بي ، داراي فرهنگي و محيطي بخشي از قدرت خود را از دست مي دهند

افراد معلول، به مجموعه اي از امکانات )خدمات بهداشتي، درماني، آموزشي، بهره  رشد، . در کشورهاي در گذرِندسته

که بطور معمول در اختيار شهروندان عادي قرار  مندي از برنامه هاي مهارت يابي و حرفه آموزي و خدمات کاريابي(

گساالن معلول در مقايسه با بزرگساالن غيرمعلول، در رتبه پائين تري قرار دارد. مي گيرد، دسترسي ندارند. درآمد بزر

داشتن فرزند معلول، زندگي زناشويي را به تالطم و تشنج مي کشاند و بر زندگي ديگر اعضاء خانواده تأثير منفي 

ارزي از فقر و محروميت وجود جلوه هاي بمعلوليت، همبسته با  و اقتصادي از ويژگيهاي اجتماعيغالبا ميگذارد. 

درصد آنها در  90درصد معلوالن کشور در استان تهران ساکن هستند، که  15داده ها نشان مي دهند که حدود  .است

به ترتيب باالترين رتبه در معلوليت را دارند.  10و  19، 12در شهر تهران  سه منطقه نقاط شهري سکونت دارند. 

منطقه يک شهرداري تهران  1منطقه دو و ناحيه  9پس از آن به ترتيب ناحيه  از منطقه چهار شهرداري و 3ناحيه 

منطقه يک،  9منطقه نوزده، ناحيه  4در مقابل ناحيه  .کمترين تعداد معلوالن را به ازاء هزار نفر جمعيت در خود دارند

جمعيت معلول را در خود جاي منطقه پانزده به ترتيب باالترين  1و ناحيه  12منطقه  4منطقه بيست، ناحيه  6ناحيه 

 داده اند. 
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 مقدمه

از  ميليون نفر به دليل نقص در سيستم مغزي جسمي و حسي 500امروزه در جهان بيش از

 معلوليت رنج مي برند و از هر ده نفر يک نفر در جهان با معلوليت درگير است که سهم

، در جهان سازمان بهداشت جهانيدرصد است. بنا بر آمار  80کشورهاي جهان سوم از اين تعداد 

نوعي  درصد از جمعيت جهان با 10کنند. به عبارت ديگر ميليون معلول زندگي مي 600بيش از 

 (WHO, 2010).معلوليت دست به گريبانند

معلوليت ميتواند از بدو تولد )در اثر عوامل و اختالالت ژنتيکي، ازدواج نامناسب خوني، بيماري  

در  ....( يا در ساير مراحل رشد فرد تا دوران سالمندي اشخاص عارض شود در دوران بارداري و

ولي معلوليت  ،کنترل شده ايران باوجود اينکه معلوليت ناشي از بيماري هاي عفوني واگيردار نسبتاً

، اختالالت هاي باقي مانده از جنگ ناشي از تصادفات جاده اي و جنگ يا پيامدهاي آن )مانند مين

 باال است. ...( نسبتاًنتيکي  و ژ

 وراثتي، عوامل زيستي )بيماري(، –بخشي از جامعه که بر اثر عوامل ژنتيکي  مثابهمعلوالن به  

 داراي  ،سوانح و شرايط اجتماعي فرهنگي و محيطي بخشي از قدرت خود را از دست مي دهند

افراد معلول، به  رشد، . در کشورهاي در گذرِندستهاز سايرين  ينرخ بيماري و مرگ بسيار بيشتر

، بهره مندي از برنامه هاي مهارت ، آموزشيمجموعه اي از امکانات )خدمات بهداشتي، درماني

که بطور معمول در اختيار شهروندان عادي قرار مي  يابي و حرفه آموزي و خدمات کاريابي(

 گيرد، دسترسي ندارند. 

با علول، در رتبه پائين تري قرار دارد. درآمد بزرگساالن معلول در مقايسه با بزرگساالن غيرم

داشتن فرزند معلول، زندگي زناشويي را به تالطم و تشنج مي کشاند و بر زندگي شرايط فعلي 

وجود  ،معلوليت و اقتصادي ويژگيهاي اجتماعيديگر ديگر اعضاء خانواده تأثير منفي ميگذارد. از 

 ها مي باشد.جلوه هاي بارزي از فقر و محروميت در اين خانواده 

به نظام اين مسئله بخشي از  .هنوز هم محل مناقشه استدقيق معلوليت و روند آن در ايران آمار  

پيش  تا ؛آماري و گرداوري اطالعات و بخشي به تعريف و نيز ماهيت بروز معلوليت باز مي گردد

از  .ده مي شدبراي برآورد جمعيت معلوالن به کار بر شيوه هاي مختلفي 1385از سرشماري سال 

سازمان بهزيستي تعداد معلوالن را بر اساس تطبيق نرخ سازمان بهداشت جهاني از درصد جمله 

لذا تعداد معلوالن  .کردمحاسبه مي خانوار درصد جمعيت 3جمعيت معلول در هر کشوري، حدود 

مومي شد. اما در سرشماري عرقمي حدود سه ميليون نفر اعالم مي 1385تا قبل از سال کشور 
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نفوس و مسکن کشور آن سال، جمع افراد داراي معلوليت يک ميليون و دوازده هزار نفر اعالم 

سال سازمان بهزيستي کشور تعداد معلوالن تحت پوشش را در همان شد! اين در حالي است که 

چهارصد و هفتاد هزار نفر اعالم کرد. به سخني ديگر، طبق اعالم رسمي هنوز بيش از نيمي از 

عاتي در اطالجدول زير  .بودند حمايتي خود در نيامده -اد معلول، تحت پوشش نهاد قانونيافر

طي ده هاي خصوص خدمات حمايتي و مراکز و امکانات ايجاد شده براي معلوالن در کشور را 

 .نشان مي دهداخير 

 هاي اخير هخدمات حمايتي و مراکز و امکانات ايجاد شده براي معلوالن در کشور  طي ده مارا -1جدول 

 سال
واحدهای ارائه دهنده 

 خدمات توانبخشی
مراکز نگهداری 

 معلوالن
نگهداری معلوالن 

 در خانه
مراکز حرفه آموزی 

 معلوالن

1370 467 10268 - 2660 

1375 731 12379 81366 4779 

1380 800 9125 94889 4479 

1382 804 6093 109675 3835 

1383 795 4940 108359 2582 

1384 714 6064 100614 1990 

1385 1224 5414 157280 1782 

1386 874 4286 165169 2070 

 1386ماخذ: سالنامه آماري کشور 

هاي داده هاي فوق نشان از کاهش مراکز نگهداري و حرفه آموزي معلوالن طي دهه نگاهي به 

سير نسبتا ثابتي را داشته است بر تعداد  واحدهای ارائه دهنده خدمات توانبخشیدرحاليکه  .اخير دارد

 معلوالني که در خانه نگهداري مي شوند افزوده شده است. 
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 هاي اخير همراکز و امکانات ايجاد شده براي معلوالن در کشور  طي دهتعدا خدمات حمايتي و  روند ارائه -1 نمودار

 

اين در  .است مشکالتهمان  واجدنيز وضعيت کودکان و نوجوانان معلول آمارهاي مرتبط با 

به خاطر نيازهاي متفاوت روحي و جسمي اين سنين، توجه به آموزش و بهداشت حالي است که 

 ريزي کالن در اين زمينه نيازمند آمار دقيق است.و برنامهداشته اهميت بسيار و تفريحات آنان 

مجموع تفکيک سني افراد داراي معلوليت در سنين تحصيل را حدود دويست  85سرشماري سال 

هشتاد و ، 86کند. اما طبق اعالم سازمان آموزش و پرورش استثنايي در سال هزار نفر برآورد مي

 توان ذهني، اختالالت رفتاري، معلوالنآموز در هفت گروه نابينا، ناشنوا، کمهزار دانش پنج

شود اين است که آيا مابقي اين سؤالي که مطرح مي کنند.يادگيري و چند معلوليتي تحصيل مي

اند که حتي از تحصيل شدهتعداد در مدارس عادي مشغول به تحصيلند يا اساساً کودکاني فراموش

 کنند؟اند؟ يا شايد هيچ کدام از اين آمارها تمام واقعيت را بيان نميهم محروم مانده

لذا همانگونه که از منظر . هاي ديگر هم مشهود استهاي آماري در بخشتناقضچنين 

تدوين قوانين و سياست هاي مناسب و آموزش شهروندي زمينه  ،سياستگذاري هاي شهروندي

تأمين خدمات از منظر برنامه ريزي نيز  ،هاي تحقق شهروندي اين گروه ها را فراهم مي کند

اين گروه درستي از نيازمند داشتن اطالعات ايراني  نهنگي معلوالرفاهي، بهداشتي، آموزشي و فر

و طي ده هاي اخير ذيال نگاهي تفصيلي تر به داده هاي موجود معلوليت در کشور . ها است

قيق تري را بر اساس داده هاي دنيز در ادامه گزارش  .ن خواهيم پرداختآمقايسه استان تهران با 

بدست خواهيم داد که ميتواند  گانه و نواحي شهر تهران 22 تقسيمات مديريت شهري در مناطق

 مبنايي براي برنامه ريزي و اجراي پيشنهادات پايان گزارش باشد.

۰

2۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

1۰۰۰۰

12۰۰۰

1۴۰۰۰

13۷۰13۷۵13۸۰13۸213۸313۸۴13۸۵13۸۶

واحدهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی

مراکز نگهداری معلوالن

مراکز حرفه آموزی معلوالن
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 آمارهای مربوط به معلوليت )کم توانی( در کشور

آمده  1365ر سرشماري نفوس و مسکن سال دبراي اولين بار بنا بر آنچه دهه پيش و دو بيش از 

نفر(  49445010درصد جمعيت آن سال ) 0.81نفر بوده اند که  401546معلوالن زن و مرد  ،است

در کشور  ي همان سالداده هادرصد بوده است. بر اساس  4.15و نسبت آن به تعداد خانوارها  

درصد مي باشد.  27ولي در جمعيت معلول برابر  ،درصد 14ميزان بيکاري براي افراد در سن کار 

درصد  4/48درصد و براي نقاط روستايي  1/73وادي جمعيت کشور براي نقاط شهري ميزان باس

 7/24درصد و نقاط روستايي  8/46اين ميزان براي جمعيت معلول، در نقاط شهري .باشد مي

 (1365مرکز آمار ايران، ).درصد ذکر شده است

خانوار  235/398/12از  1375بر اساس نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال يک دهه پس از آن  

معلوالن سرشماري نشده و  ،در اين سرشماري خانوار داراي فرد معلول بوده اند. 590/479کشور 

بنابر اين نسبت خانواده هاي داراي معلول به  خانوار داراي معلول مبناي گردآوري آمار بوده است؛

 7/4و در نقاط روستايي  4/3که اين درصد در نقاط شهري  ،درصد است 9/3ا برابر کل خانواره

درصد باسواد بوده  9/48 ،درصد محاسبه شده است. در بين سرپرستان خانوارهاي داراي معلول

. در بيش از نيمي از خانوارهاي داراي سواد هستند بياند و به عبارتي ديگر بيش از نيمي از آنها 

 (1375مرکز آمار ايران، ).نفر و بيشتر بوده است.  5نوار خا تعداد افراد درصد( 2/63معلول )
 

 نشــان کشور استانـهاي معلـول داراي نسبـي خانوارهـاي توزيـع نگاه دقيق تري به آمار

مربوط هم  درصدو پايين ترين  تهران استاندرصد، مربوط به  15/0درصد،  باالتريندهــد که مي

  نــابينايي، ناشنوايـي، جسمي معلوليتهاي از هريک داراي خانوارهاي توزيع .است ايالم استان به

 نسبتها براي باالتريندهد که  مي کشور نشان استانهاي در بين ذهني ماندگي حرکتي و عقب

رصد، د 14/7 ناشنوايي ،درصد 12/1)نابينايي تهران استان مزبور مربوط به از معلوليتهاي هريک

و پايين ترين درصدها باز هم درصد(  16/8 ذهني ماندگيدرصد و عقب  14/9 حرکتي جسمي

، نقاط شهري درمعلوليت  داراي خانوارهاي نسبي توزيع ضمناً. است ايالم استان مربوط به

 به متعلق تها هموارهنسب باالترين مختلف معلوليتهاي در بين دهد که مي نشان غيرساکن و روستايي

نقاط  در بيـن تفاوت بيشترينکه  استاز آن  مزبور حاکي نسبتهاي . مقايسهاست بوده نقاط شهري

 .است بوده ذهني ماندگيعقب  معلوليت مربوط به و روستايي شهري

  



۷ 
 

 سرپرستیوضعيت 

 درصد، داراي 89.8، درکشـور معلـول داراي معمولـيِ خانوار 479031، از 1375 آبـان در

ترتيـب  به نقاط شهري نسبتها در اند. اينبوده زن سرپرست درصد، داراي 10.2و مرد سرپرست 

 کمتريـن. درصد است 9.8و  90.2ترتيب  به نقـاط روستايي درصد و در 10.5درصـد و  89.5

و بيشتر  ساله 60 سرپرستان مربوط بهنسبت  نو بيشتري سال 30 زير سرپرستان مربوط بهنسبت 

                                                                   (1375مرکز آمار ايران، ) .است بوده

 خانوار سرپرست زناشويی وضع

 95.8مرد و  درصد از سرپرستان 97.8کشور،  معلول داراي معمولي خانوارهاي سرپرستان بين در

 97.9ترتيب  به نقاط شهري نسبتها در ند. اينا کرده يکبار ازدواج زن، حداقل درصد از سرپرستان

 . نسبتاست درصد 95.7و  درصد 97.7 ترتيب به نقاط روستايي در درصد و 95.9و  درصد

 و درصد 2/76 مـردان براي مزبور وارهايخان بين در طالق يا فوت اثر بر همسر بي سرپرستان

 79/06درصد و  2/55 ترتيـب بـه نقاط شـهري در نسبتها . ايناست درصد 77/47 زنان براي

 . درصد است 75/30و  3/05ترتيب  به درصد و در نقاط روستايي

 سواد و شغل

اند. درصد با سواد بوده 48/9معلول،  داراي معمولي خانوارهاي سرپرستان در بين ،1375 در آبان

خانوار  479031 . در بينسواد هستنـد مزبور بي سرپرستان از از نيمي ديگر بيش عبارت به

در خانوار  درصد، فاقد فرد شاغل 24/8يعني خانوار،  119007کشور  معلول داراي معمولي

 .                                                          درصد است 23/0 در نقـاط روستايي درصـد و 26/4 در نقـاط شـهري نسبت اند. اينبوده

 خانوار  تعداد افراد

درصد،  13/3 نفره 2و 1 معلول، خانوارهاي داراي خانوار معمولي 479031 بين ، در1375 در آبان 

 . بنابرايندرصد است 34/2و بيشتـر ه نفر 7درصد و  29/0 نفره 6و 5درصد،  23/5 نفره 4و 3

نفر و بيشتر  5 درصـد( تعداد افــراد در خانوار آنان 63/2مزبـور) از خانوارهـاي از نيمي بيش

 . درصد است 65/6 نقـاط روستايي درصـد و در 61/3 در نقـاط شـهري نسبت . ايناستبوده 

  سكونت محل تصرف نحوه

و عرصه  درصـد مالک 77/6کشـور،  معلول داراي ساکن معمولي از خانوارهاي، 1375 درآبان

 خانوار( اجاره 44459درصـد ) 9/4خـود و  سکونـت محـل اعيانـي درصد مالک 4/1، اعيان
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 نقاط روستايي در و درصد 14/2 نقـاط شـهري در نشين اجاره خانوارهاي اند. نسبتبوده نشين

 .                                               صد استدر 3/1

تعداد معلوالن فارغ از  در آنکه  1385سال  کشور درعمومي آخرين سرشماري بر اساس نتايج 

نفر جمعيت کشور  70495782 از بينسرشماري شده است. و اندکي دقيقتر از سالهاي قبل خانوار 

درصد جمعيت کشور  1.44مورد معلوليت را داشته اند. اين عدد  سهاز يک تا  ،نفر 1012222

درصد و نسبت به  0.54درصد و در نقاط روستايي  0.9در نقاط شهري آن است که نسبت 

درصد در نقاط  2.16درصد در نقاط شهري و  3.62 ،درصد در کل 5.78خانوارهاي کشور 

 (1385مرکز آمار ايران، ). روستايي است.
 1385در سال  حسب موارددر نقاط شهري و روستايي بر کشور آمار معلوليت  -2جدول

 روستايی شهری کل کل کشور

 377258 633631 1012222 تعداد

 37.27 62.60 100 درصد

 36.84 63.03 81.04 يك نوع معلولیت

 39.70 60.15 13.71 دونوع معلولیت

 37.49 62.36 5.26 سه نوع معلولیت وبیشتر

 1386سالنامه آماري کشور ماخذ: 

درصد موارد  63و در کل بيشتر از  درصد افراد تنها يک نوع معلوليت داشته اند 81حدود 

 15. حدود معلوليت در شهرها ثبت شده است. اين آمارها در استان تهران نسبتهاي باالتري را دارد

درصد آنها در نقاط شهري سکونت  90که  ،درصد معلوالن کشور در اين استان ساکن هستند

 دارند. جدول زير اطالعات مربوط به معلوليت و تعداد آنرا در استان تهران نشان مي دهد.
 1385در سال حسب موارد در نقاط شهري و روستايي بر استان تهران آمار معلوليت  -3جدول

 
 وبیشترسه نوع معلولیت  دونوع معلولیت يك نوع معلولیت معلوالن جمع

 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 5.05 7676 12.25 18608 82.70 125615 100 151899 استان  تهران

 91.90 7054 89.56 16666 90.29 113424 90.29 137144 شهری

 8.82 622 11.65 1941 10.75 12189 10.76 14752 روستايی

  1385سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان تهران ماخذ: 
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 ، نقص پا(%23.48)ترتيب اختالالت ذهني  بهمعلوليت  انهگ 9موارد نمونه ها از بين شايع ترين 

( %1.87مربوط به قطع دست )نيز کمترين ضايعه  ( است.%12.16(، و اختالل در گفتار )23.27%)

 باالتر از نقاط روستايي است. مي باشد. در اکثر اين ضايعات سهم نقاط شهري
 1385آمار معلوليت  کشور در نقاط شهري و روستايي بر اساس نوع در سال  -4جدول

 روستايی شهری کشور کل نوع معلولیت

 3.06 4.43 7.49 نابینا

 2.91 4.34 7.26 ناشنوا

 4.94 7.20 12.16 اختالل  درگفتاروصدا

 0.64 1.23 1.87 قطع  دست

 4.12 6.99 11.13 نقص  دست

 1.26 2.56 3.83 قطع  پا

 8.55 14.69 23.27 نقص  پا

 3.77 5.72 9.50 نقص  تنه

 8.30 15.15 23.48 اختالل  ذهنى

 مجموع

 0.668 1.107 1.777 معلولیت موارد

 30.591 67.033 97.770 هیچکدام

 0.160 0.292 0.453 اظهارنشده

 1386ماخذ: سالنامه آماري کشور 

 
 1385مقايسه آمار انواع معلوليت  در کشور در سال  -2نمودار

جدول بعدي داده هاي فوق را در ارتباط با استان تهران مشخص کرده است. آمارها حاکي از آن 

ذکور در ارتباط با انوع معلوليت در استان تهران نيز مشابه نمونه هاي کشوري نسبتهاي ماست که 

 ناشنوايي باالتر از نابينايي است.است. با اين تفاوت که رتبه 

۰.۰۰۰

۵.۰۰۰

1۰.۰۰۰

1۵.۰۰۰

2۰.۰۰۰

2۵.۰۰۰

3۰.۰۰۰

اختالل  نقص  تنهناشنوانابیناقطع  پاقطع  دست
دادرگفتارو ص

اختالل  ذهنىنقص  پانقص  دست
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 1385آمار معلوليت استان تهران  در نقاط شهري و روستايي بر اساس نوع در سال  -5جدول

 روستايی شهری استان  تهران موارد معلولیت

 نابینا
 1254 11984 13238 تعداد

 6.99 7.14 7.12 درصد

 ناشنوا
 1385 11941 13327 تعداد

 7.72 7.11 7.17 درصد

 صدا اختالل  درگفتارو
 1958 17919 19877 تعداد

 10.92 10.67 10.69 درصد

 قطع  دست
 447 3629 4076 تعداد

 2.49 2.16 2.19 درصد

 نقص  دست
 1965 19386 21351 تعداد

 10.96 11.54 11.49 درصد

 قطع  پا
 600 7036 7636 تعداد

 3.35 4.19 4.11 درصد

 نقص  پا
 3352 38713 42067 تعداد

 18.69 23.05 22.63 درصد

 نقص  تنه
 1968 15916 17884 تعداد

 10.97 9.48 9.62 درصد

 اختالل  ذهنى
 5008 41394 46403 تعداد

 27.92 24.65 24.97 درصد

 جمع موارد
 17937 167918 185859 تعداد

 9.65 90.35 100 درصد

 1.59 1.39 1.41 درصد موارد معلولیت از کل جمعیت

 هیچکدام
 1130966 12077800 13208808 تعداد

 8.40 89.76 98.16 درصد

 اظهارنشده
 16171 45487 61659 تعداد

 0.12 0.34 0.46 درصد

  1385سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان تهران ماخذ: 
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 بيان مسئله: 

برخوردار باشند، پديده معلوالن بايد از حقوق خاص متناسب با شرايط خود  اين انديشه که

علي رغم وجود نگرشهاي مختلف سنتي در قالب گردد. هاي دور برميبه سال جديدي نيست و

ايده نسبت به مسئله معلوليت، اديان الهي و ساير آيين هاي تمدن ساز و يا انديشه هاي نيکوکارانه 

يا سوسياليستي و ترکيبات ليبرال  محافظه کار، در قالب انديشه هاي ؛هاي مدرن سازماندهي جوامع

 به طور کليرا در مواجهه با اين مسئله )معلوليت(  ،و نيز انديشه هاي پست مدرنمختلف آن 

هاي داروينيسم و  کرد؛ دوره اول مربوط به رواج انديشهمشخص دوره تاريخي سه در ميتوان 

امور ندارند بايد از  اداره فاشيسم مي شد که اعتقاد داشتند کساني که هيچ قدرت و توانايي براي

کردند، برخورد نامناسبي با را از جامعه طرد ميمعلوالن  دوره در اين صحنه اجتماعي دور شوند.

به تدريج با بروز پيامدهاي در دوره دوم،  بردند.داشتند و حتي در مواردي آنان را از بين مي آنان

پيشرفت اراضي و توسعه اقليمها، ه با نام کجنگ جهاني اول و دوم  خصوصاًو  ،ناگوار جنگها

در  و پيدايش انديشه هاي مربوط به حقوق بشر قص عضو و خانه نشين شونداعده اي ن باعث شد

فلج اطفال، سوء تغذيه، فقر، عدم  اغلب معلوليتها ناشي از بيماريپيشرفتهاي بهداشتي که کنار 

توجه ، را برطرف مي کردمع نيافتگي جوا آموزشي و ديگر عوامل توسعه -مراقبتهاي بهداشتي 

قرن بيستم شکل اواخر در با پيدايش دولتهاي رفاه و دوره سوم که و . بيشتري به معلوالن پديد آمد

و برابر  يهابود که معلول جزئي از جامعه است و بايد فرصت هاگرفت مبتني بر اين ديدگاه

را در جامعه فراهم کرد تا بتواند مشارکت هرچه بيشتر او  در اختيار او گذاشت و زمينهامتيازاتي 

 زندگي کرده و فرد مفيد و مؤثري باشد.  همانند ساير افراد جامعه

 

 اقدامات جهانی و مسئوليتهای بين المللی و ملی حكومتها

است، ارائه در خصوص معلوالن دلسوزي  به ترحم و تمايلم سنتي جامعهکه نگرش علي رغم اين

زيرا که اين امر  .دوستانه دانست صرفاً عملي نيکوکارانه و نوعخدمات به معلوالن را نمي توان 

نهادهاي بين المللي و دولتها اقدامات مهمي را ي، اساسي و يکي از وظايف دولت است. اّمسأله 

براي رسيدگي به وضعيت معلوالن در جوامع انجام داده اند که کنوانسيونهاي بين المللي و برخي 

اقدامات شامل قوانين ضد تبعيض، لغو اين  .کشورها از آن جمله استتغييرات در قوانين داخلي 

 کند و همچنين در نظر گرفتن نيازهايرفتارهايي که در حق معلوليت تبعيض روا مي قوانين و
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خدمات،  تاکيد مي شود که هاي جديد است. به عالوهها و سياستمعلوالن در حين اجراي برنامه

 تيار معلوالن قرار بگيرد.امکانات بايد در اخ کاالها و

معلول و مناسب  تمامي دولت ها با هدف پيشگيري از معلوليت و توانبخشي افراددر همين راستا  

به را  1993تا  1982سازي شرايط اجتماعي براي مشارکت معلوالن در زندگي اجتماعي دهه 

 .کردند عنوان دهه معلوالن و روز سوم دسامبر را روز جهاني معلوالن نام گذاري

اين  1ماده در که است  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیتمهمترين سند بين المللي در اين زمينه 

افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طويل المدت يا  هدفگروه کنوانسیون 
ن دارد مشارکت کامل و موثر فیزيکی، ذهنی، فکری و يا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکا

 آنان در شرايط برابر با ديگران در جامعه  متوقف گردد.
 به موارد زير اشاره شده است: 3ماده در اصول کلي اين کنوانسيون مندرج در 

 اصول کنوانسیون حاضر عبارتند از:
 شامل آزادی انتخاب و استقالل افراد ،) الف( احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی

 )ب( عدم تبعیض

 ;)پ( مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه
 ;) ت( احترام به تفاوتها و پذيرش افراد دارای معلولیت بعنوان بخشی از تنوع انسانی و بشريت

 )ث( برابری فرصتها
 ) ج( دسترسی

 )چ( برابری بین زن و مرد
و احترام به حقوق کودکان دارای  ل تحول کودکان دارای معلولیت)ح( احترام به ظرفیتهای قاب

 معلولیت در جهت حفظ هويتشان.
تحقق کليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين  که دولتهاي عضو متعهد مي گردندبر همين اساس 

براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هر گونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء  

 د. بدين منظور، دولتهاي عضو متعهد مي گردند: دهن

رسمیت شناخته شده در ه قانونی ، اداری و ساير تدابیر را در جهت اجرای حقوق ب )الف( تمامی تدابیر
 کنوانسیون حاضر را اتخاذ نمايند. 

، مقررات، )ب( تمامی تدابیر مقتضی از جمله  قانونگذاری، بمنظور تغییر و يا الغای  قوانین موجود
  .آداب و رسوم و اعمالی که موجب ايجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می شود را  اتخاذ نمايند

المللي در حکم قانونند. آور بينقانون مدني، اسناد الزام 9طبق ماده در ايران بايد توجه داشت که 

 وق افراد دارای معلوليتكنوانسيون حقکنوانسيون پيوستن به  1387آذر ماه شوراي اسالمي مجلس 

جمهوري اسالمي ايران اين کنوانسيون را پذيرفت.  1388اول آبانماه در و را تصويب کرد 
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ماده و در بر گيرنده حقوق سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،  50کنوانسيون ياد شده شامل

و بي ترديد پذيرش  آزادي هاي فردي و توجه به شان و کرامت انساني در تمامي زمينه هاست

کيفيت  گامي مهم در جهت فراهم کردن زمينه مشارکت معلوالن در جامعه و باال بردن کنوانسيون

مشکالتي که کشورهاي در حال توسعه با آن  ند نبايد از نظر دور داشت کهچهر .زندگي آنان است

کاسته  تاثير اين قوانينشود تا از هستند، يعني نبود پشتوانه اجرايي کافي و محکم، سبب مي مواجه

 . تشانتظار دا ار حل مشکالت تمام معلوالن در کشوربه سادگي شود و نتوان 

ساير اسناد و معاهدات بين المللي از جمله  ،تخصصي مربوط به معلوالنعالوه بر کنوانسيونهاي 

داتي براي دولتها در خصوص حقوق معلوالن هنيز تع حقوق بشر و حقوق کودکانکنوانسيون 

در مورد حقوق کودکان معلول حقوق کودک کنوانسيون  23ماده ايجاد کرده است. به طور مثال 

 گويد: مي

دارند که اگر يک کودک داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين حکومتها اعالم مي»

اي که در آن، حيثيت او . زندگيمعلوليت خودش، يک زندگي شايسته انساني داشته باشد
حکومتها »و نيز « محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگي جمعي تسهيل گردد.

کنند که کودک معلول، داراي حق حمايت ويژه حکومتي است و بايد تا حد اعالم مي
 «ممکن، براي آن کودک و والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.

اما ناکافي در جهت تامين حقوق معلوالن ديده شده  ،در قوانين داخلي در ايران نيز موارد متعدداما 

 يک  ماده. مطابق است "جامع حمايت از معلوالن قانون " است. مهمترين سند ملي در اين زمينه

حمايت  براي تأمين حقوق معلوالن، فراهم و دولت موظف است زمينه هاي الزم را»اين قانون 

 «.آورد هاي الزم را از آنها به عمل

به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي  معلول در اين قانون به افرادي اطالق ميگردد که 

اختالل مستمر در سالمت و کارايي عمومي وي ايجاد  رواني يا توأم، اثر ضايعه جسمي، ذهني، بر

 .اجتماعي و اقتصادي شوداستقالل فرد در زمينه هاي  به طوري که موجب کاهش .گردد

ن به نقش نهادهاي آاين قانون عالوه بر وظايف دولت و زيرمجموعه هاي  2همچنين در ماده 

 آنها تکاليفي معين شده است: و انقالبي نيز اشاره و براي عمومي )از جمله شهرداري ها(

عمومي و  شرکتهاي دولتي و نهادهاي موسسات و کليه وزارتخانه ها، سازمانها و  .2ماده 
و اماکن عمومي و معابر و وسايل  انقالبي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها
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مندي از آنها براي معلوالن  خدماتي به نحوي عمل نمايند که امکان دسترسي و بهره

 .همچون افراد عادي فراهم گردد

نقالبي نهادهاي عمومي و اموسسات و شرکتهاي دولتي و  و وزارتخانه ها، سازمانها .1تبصره
يحي، معابر ، ورزشي، تفر، ساختمانها و اماکن عموميمعلوالن موظفند جهت دسترسي و بهره مندي

 .ايندرا در چهارچوب بودجه هاي مصوب ساالنه خود مناسب سازي نم و وسايل خدماتي موجود
اختمانها و ستعداد از پروانه احداث و پايان کار براي آن  شهرداريها موظفند از صدور .2تبصره 

باشند  استانداردهاي تخصصي مربوط به معلوالن را رعايت نکرده امکان عمومي و معابري که
 .نمايند خودداري

ولتي و اماکن د . سازمان بهزيستي کشور مجاز است بر امر مناسب سازي ساختمانها و3تبصره 
 .مايدندرخواست  ات آنها راعمومي دستگاه هاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدام

رسازي، توسط وزارت مسکن و شه آيين نامه اجرايي ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً .4تبصره 
 نت وزيرابهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيأ سازمان

 .خواهد رسيد

در از جمله  .مسايل معلولين شده استاشاراتي به مديريت شهري نيز اسناد و قوانين مرتبط با در 

 آمده است: 1121 مادهدر  تهران شهرداري ساله پنج برنامه اليحه

 و نمعلولي جانبازان، حرکت اولويت با شهروندان سالمت و امنيت تأمين منظور به»

 بمناس دسترسي هاي شبکه ساماندهي به نسبت است موظف تهران شهرداري سالمندان،
 رنامهب سالهاي طي در محالت، بين و محالت در ايمن و آرام تردد براي پياده حرکت و

 «.نمايد اقدام
 عه براييک جام "دو مفهوم اين الزامات قانوني و  توسعه اي ايجاب کرده است که در مجموع 

 و نيزلمللي تحد و نهادهاي بين امسازمان ملل  در "شهر بدون مانع  "و  "همه در تمامي سنين 

اي يتهفعال دربه عنوان شاخصي و  .دريدولتي معلوالن مورد پذيرش قرار گ سازمان هاي غير

رنشينان از معلوالن نيز مثل تمام شهو قرار بگيرد  مديريت ساخت شهري موثراز جمله  مختلف و

دامه در ا اما هنوز اقدامات و تغييرات بسياري الزم است که .گردند داررحقوق شهروندي برخو

 م.يگزارش پس از نگاهي نظري به موضوع زمينه هاي آن در شهر تهران را پي مي گير

 مباني نظري و مفهومي

                                                           
 حقوق عادالنه تأمین و ها نابرابری تعديل: دوازدهم شهرداری، ذيل فصل ستادی حوزه و الزامات راهبردی برنامه :دوم بخش 1

 شهروندی 
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ساالر آتني آن باشد و چه برآمده از ]ايده ي[ تصور ما از شهروند، چه برآمده از تصوير مردم

ها ي تصويري از فعاليت و توانايي بدني است. يونانيکننده ، تداعيروسويي مرد پرهيزگار

مردي  ( بودند.manآلي از مرد )هايي ايدهبندي شهروند، متوجه توصيفخصوص، در صورتبه

)غيرمعلول( و  )و نه برده در سلسله مراتب اجتماعي(، سالم )نه از ساير نژادها(، آزاد سفيد پوست

دوره معاصر و در  .)نه کودک و نه سالمند( و اهل آتن )و نه مهاجر(جنگ[]براي  سن مناسبدر 

اگرچه کم و بيش بردگي و مسائل نژادي پشت  "شهروندي"تصور جديد ما از تغيير ابتداي در 

 هنوز هم در دل خود تبعيضهايي را حمل مي کرد.اين مفهوم اما  ،بودشده سرگذاشته 

 يدگرگون ،يشهرونده پرداز ينظرشناخته شده ترين  (1950)مارشالکالسيک،  يدر يک تقسيم بند

 يها ي)آزاد  19ان سده يدر پا يشهروند يِت حقوق مدنيشامل تثبدر سه دوره را  اين حوزه يها

و  ي)حق رأ 20در سده  ياسيمذهب(؛ گسترش حقوق س يت، آزاديان، حق مالکيب ي، آزاديفرد

از رفاه،  ي)حق برخوردار 20مه دوم سده يز نا يشهروند يت حقوق اجتماعيحق مشارکت( و تثب

خالصه کرده است که هنوز بسيار مورد ره ( يت، عدالت و غي، امني، خدمات اجتماعيخدمات مدن

 .(Demaine & Entwistle,1996) استناد است

شهروندي مارشال را )مثل حق کار(،  "شرايط"فمينيستي،  منظربسياري از مفسران، به خصوص از 

هاي مختلف ها و تجربيات متعلق به گروهاي از موقعيتبه دليل شکست در درنظرگرفتن دامنه

ي ي پاکولسکي، توسعه(. عالوه براين، به گفتهYoung,1989اند )اجتماعي به چالش کشيده

سازي به تعويق و جهاني« انقباض دولت»ماعي، بحران در نظام تامين اجت"حقوق اجتماعي، با 

قلمرو  ي مطالبات حقوقي، درهدايت دوباره"، منجر به در کنار انتقاد پيشين اين موضوعو  "افتاد

هاي ها و سبکنزدن و بازنمايي مشروع هويتجديدي از حقوق فرهنگي شد که شامل حق پس

 (. Pakulski,1996:74) "شدرساني ميهاي اطالعزندگي از راه نظام

انتقادي نيز سفيدگرا( از شهروندي، موضوع تحليل اجتماعي سازي مذکرمدار )وکه مفهومدرحالي

بر  اي، طبيعي انگاشته شده است.بوده است، موقعيت اجتماعي افراد معلول به طور قابل مالحظه

ربوط است، افراد برخالف تصوير شهروند به عنوان کسي که فعال، مستقل، متناسب و ماين مبنا، 

اند تا شهرونداني توليدکننده و ي خدمات ديده شدهکنندگان وابستهمعلول غالبا منفعل و دريافت

( Darke,1997) «ساختار ازلي»معلوليت به عنوان يک از اين منظر، (. Morris,1993باارزش )
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گيرد و مي قرار کند. معلوليت خارج از جامعه( عمل ميSontag,1977) «استعاره»يا به عنوان 

 کند.تعريف شهروندي را تهديد مي

 (، پاتس و فيدو,1990Atkinson and Williamsوالمسلي شواهدي از آتکينسون و ويليامز )

(1990Potts & Fido,( بارون ،)Barron,1989 و اثرينگتون و )ديگران (Etherington et 

al, 1998 ) هاي چه اندازه نقش تا ]معلوالن[ يادگيري تا نشان دهد افراد داراي مشکلِمي آورد

. آنها انه يا خارج از خانهداوطلبديگر فعاليتهاي خانگي »غيررسمي دارند، مانند پرستار غيررسمي و 

روند؛ مشاغلي که از سوي افراد غيرمعلول، به سادگي پر زيربار مشاغلي با دستمزد اندک مي

، بخش زيادي از آنچه که آنها انجام مي دهند،  . چنانچه در مورد زنان هم صادق استشود.نمي

 (.Walmsley,1994:264)  "آيدپنهان است، و به نوعي، شغل به حساب نمي

ترين جنبه از تصاوير معاصر فرد معلول، اين است که او )مذکر يا مونث( از جامعه شايد مهم

ادي و ايجاد (. چنين تصويري ريشه در واقعيت مNordon,1994منفعل و جدا شده است )

امکانات کاري »(، Humphries and Gordon,1992) «خاص»اي براي اقامت محدوده

کند و (، موانعي که افراد معلول را از تردد عمومي محروم ميFinkelstein,1980) «شدهتفکيک

به شکل ]در رسانه ها[ دادن افراد معلول ا نمايشي(. Imrie,1996) «شدهمحيط ساخته»نيز 

اي وخيم و انفعال افراد معلول به شکل استعارهاست اين  (Evans,1988) «ترحم اسباب»

 هاي معاصر درآمده است.محوري در رسانه

اصل به اين دليل که محيط اجتماعي و  آيند؛ درحساب مينظر اجتماعي، وابسته به افراد معلول از

اند که در اين شده، براي افراد غيرمعلول طراحي شده است و سپس افراد معلول تشويق شدهساخته

هدف کمک به ورود به  اي از فوايد و خدمات، باشوند. مجموعه «ادغام»گرا جهان غيرمعلولْ

فرض اينکه بيشتر اين امکانات تنها  بااختيار افراد معلول قرار گرفته است.  ، در«جريان غالب»

ي زندگي اي قابل دسترسي شود )مثال، اجازهي حرفهباني پيچيدهگذشتن از يک دروازه تواند بامي

 «مشتريانِ»]مستقل[ فرد معلول، نيازمند تاييد پزشکي است(، افراد معلول اغلب به عنوان 

 گاني فعال و داراي حقوق و وظايفکنند شوند تا استفادهشده و ممنون، تلقي مياجابت

(Davis,1994.) 

بدون مسئوليت تشکيل شده است. به همين ترتيب،  "خاص"افراد معلول از حقوق  "حقوق"

شوند، شباهت زيادي به خيريه دارند. اي که باعث ايجاد وابستگي ميامکانات نيز از نظر شيوه

تصاوير فرهنگي از افراد معلول، به شدت از ساختارهاي فردي و پزشکي معلوليت به مثابه 
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ي يا جسمي گرفته شده است. افراد معلول همچنان به عنوان کساني ديده شناسي ذهنآسيب

ها و اند؛ نقشي که آنها را از تمامي مسئوليترا اشغال کرده "نقش يک بيمار"شوند که مي

 & Parsons). داشته است "معذور"شان که منطبق با شهروندي فرهنگي است، حقوق

Fox,1952.) 

توانيم ساختارشکني از الگوي پزشکي معلوليت را آغاز کنيم؛ ما مي دهد که چگونهاوليور نشان مي

کننده ي )داراي نقص کارکردي يا غيرطبيعي( معيوباي که علت نهايي معلوليت را در بدنهشيوه

تان سخت است که چقدر براي"که دار پزشکي را از ايناين سوال جهت يدهد. مثال وقرار مي

موانع "کند که: به اين سوال تبديل مي "تان دسترسي داشته باشيد؟خودتان بخواهيد به همسايه

 (.:Oliver,19908-7) "کنند، کدامند؟تان دشوار ميکه دسترسي شما را به همسايهمحيطي

  هاي مختلفچه اندازه فرهنگ کنيم، مي توانيم ببينيم که تاوقتي اينطور برخورد مي

(Bogdan,1985; Groce,1988 و )آوريفن( هاLynch,1997تفاوت ) هاي معيني از

 کنند(.به آن اشاره مي "هاکنندهمعيوب"ها به عنوان کنندگي دارند )يا آنچه که خيلينظر معلول

هايي شناسي معماري حامل چه پيامبررسي اينکه محيط براي چه کساني ساخته شده و زيبايي

شناسي طراحي، زيبايي ي با محيط است.هاي شهرونداست، نشانگر ميزان ارتباط فرضيه

ي ساکنان و کاربران محيطِ ساخته شده است. آل دربارههاي خاص ايدهفرضي پيشکنندهنعکسم

محوري معماري کالسيک،  يهاي گوناگون، مشخصه( به شيوهableism) "گراييغيرمعلول"

ييني معماري کالسيک، متوجه هاي تزژگيها و ويستونها، پايهمدرن است. پلکانمدرن و پست

قدرت و تعيين حدود مناطق امتياز است. معماري مدرن، برعکس،  هاي[ فاقدسازي ]گروهمحروم

هرچند  ،کنداسکان بشر تالش مي "قوانين جهاني"، براساس "طراحي ناب بدون بافت"جهت  در

(. Imrie,1996داند )مي "غيرمعلول"بيني اين رويکرد، افراد انساني را منطبق با نوع قابل پيش

هاي انساني را بازگرداند کند تناسبمدرن، در نظريه، تالش ميکه معماري پستدرنهايت، درحالي

مدرنيسم، با افول عصر موسوم به پست"کند، درعمل، گراي مدرنيسم را رد ميهاي کليو انگيزش

و  تامين اجتماعي هايشدن حوزهمصرفسازي فضاهاي همگاني، بيهمگاني، خصوصي قلمرو

نظر نفريني است به ها بهژگيشود. همگي اين وينشده، شناسايي ميظهور دولت محلي انتخاب

 (.,1996:98Imire)"اَشکال رهايي سياسي براي افراد داراي معلوليت

توانند هايي که نميي افراد است. محيطداراي تاثيراتي زيان آور روي همه "گراغيرمعلول"طراحي 

هايي باشند حساب آورند، تمايل دارند محيطد داراي معلوليت حسي، حرکتي و يادگيري را بهافرا
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ها، وسايل بد (. پلهVan Royan,1997کردن افرادند )کننده براي هدايتکه پيچيده و خسته

توانند موانعي باشند براي راهنماي مسيريابي مثل عالئم، درهاي سنگين و فضاهاي باريک، غالبا مي

کنند، افرادي که کنند، افرادي که بارسنگيني حمل ميفراد سالمند، کساني که کالسکه هدايت ميا

 که با محيط آشنا نيستند.اند و کسانيخسته

ها موفق بوده برخي از بخش در ، تنهابه بر موانع دسترسي افراد معلولها براي غلبسياري از تالش

هاي اي از انطباقکردن مجموعهرايج، مهندسيي يافتههاي گسترشحليکي از راه است.

که چنان تطابقي،  است. درحالي "معلوالن"براي  "خاص"شده و معرفي يک نظام دسترسي فرمول

اي بدون فکر، طراحي، هايي در دسترسي فيزيکي شود، امکانات به شيوهتواند سبب پيشرفتمي

اي از مذاکرات براي استفاده از پيچيده وعهمجم اند که الزم است کاربر، درگيرساخته و اجرا شده

رسد نظر ميهايي از انطباق بدون فکر پيدا کرد. بهمثال توان مجموعهامکانات شود. مي

هاي اي کليدي از احترام سازگارشده با افراد مختلف هستند. توالتها، نشانهدستشويي

اي قرار گونهانباري استفاده شوند، به عنواندسترسي ممکن است قفل باشند، آسيب ببينند، بهقابل

عنوان مثال، جاصابوني خيلي باال قرارگرفته باشد(. به گيرند که استفاده از آنان سخت باشد )مثالً

درمحل کار خود من، يک دستشويي قابل »نقل مي کند که  (Deborah Marksدبورا مارکس)

شد. معنايش اين بود که ه داخل باز ميدسترسي بدون آينه نصب شده بود، در نيز طوري بود که ب

داخل محيط کوچک توالت  هاي زيادي دربايست چرخشافراد روي ويلچر، براي بستن در مي

شد که عملِ خصوصيِ رفتن به يک دستشويي، به کاري عمومي انجام دهند. اين موضوع سبب مي

ت تعبيه شده براي افراد کننده تبديل شود. چنين فقدان حريم خصوصي در امکانا توجه و جلب

موافق راحتي پرستارِ کمکي آنها طراحي  هاي آنها بيشتراست، زيرا دستشوييمشکل ساز  معلول

اند که احترامي افراد معلول کساني فرض شده. (,2001Marks) شده است تا شأن کاربر اصلي

 Shakespeare et]حقوق[شهروندي جنسيتي ندارند)و  شان لحاظ نمي شودبراي

al,1996). 

در تصاوير رسانه اي و پيش فرض آنچه که مورد نياز است، تغيير اين ادبيات نشان مي دهد که 

است تا آنهايي که االن ساخته شده  )کالبدي و اجتماعي( محيطاجماال  هاي فرهنگي، پزشکي و

اند از . يکي از نقاط شروع چنانچه پيشتر توضيح داده شد ميتومعلول هستند، شهروند شوند.

شناخت داده ها و اطالعات کمي مربوط به معلوالن آغاز شود در ادامه اين گزارش برخي داده 



19 
 

هاي موجود در مورد شهر تهران معرفي و بررسي شده است تا بتوان آنرا مبنايي براي برنامه ريزي 

 ها قرار داد.

 (پهنه بندی معلوليت در شهر تهران)داده هايي برای برنامه ريزی 

 

ص کم توان کساني هستند که اختالالت بلند مدت فيزيکي، رواني، اشخادر تعاريف بين المللي 

ذهني، يا حسي دارند.اين اختالالت در تعامل با موانع مختلف و در شرايط يکسان با ديگران 

  .(UN,2006).از مشارکت کامل و موثر آنها در جامعه ممانعت به عمل مي آورد احتماالً

مطابق تعريف مرکز آمار ايران چند نوع خاص از کم تواني دامنه مفهوم معلول و مبناي سرشماري 

 گونه معلوليت به شرح زير تعريف شده است: 9قرار گرفته است. بر اين اساس 

دو چشم خود را از دست داده  به کسي اطالق مي شود که به طور کلي ديد هر نابينا:

است، به طوري که حتي با استفاده از وسايل کمکي مانند عينک قادر به ديدن نمي باشد، 

ولي  .در محيط درک کند رايا اينکه ديد وي به حدي است که فقط مي تواند وجود نور 

 به تشخيص حرکت اجسام در فاصله بيش از يک متري خود نيست. درقا

که حتي با استفاده از وسايل کمک شنوايي نظير سمعک قادر به شنيدن ناشنوا: کسي است 

مانند فرياد هم واکنش  ،در واقع فرد ناشنوا در برابر صداي بسيار بلند .صدا نمي باشد

 نشان نمي دهد.

اختالل در گفتار و صدا: منظور هر نوع ناتواني در صحبت کردن يا ناتواني در توليد صدا 

کل طبيعي و معمولي است. مصاديق اختالل در گفتار و صدا به به وسيله حنجره به ش

 شرح زير است:

 )افرادي که به کلي قادر به صحبت کردن نيستند )الل 

 دي که گفتار آنها منقطع و نامنظم است )لکنت زبان(اافر 

 دي که به دليل نقص حنجره، بيماري يا هر دليل ديگري قادر به توليد صداي طبيعي از اافر

نها آقطع و وصل مي شوند يا صداي  نيستند يا صداي آنها هنگام صحبت کردنحنجره 

مثل مرداني که به دليل جراحي حنجره  .نسبت به صداي معمولي کامال متفاوت است

 صداي آنها نازک شده است.

  نها سليس و روان نيست.آافرادي که به دليل مشکالت ذهني تکلم 
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گشت ديگر با هم يا قطع دست در هر نقطه از قطع دست: فقدان انگشت شست يا چهار ان

 شانه به پايين در هر يک از دو دست.

ساعد، آرنج، بازو يا  ،ست، عدم کارايي يا تغيير شکل دستنقص دست: منظور از نقص د

شانه در هر يک از دو دست مي باشد. فلج دست فقدان انگشت اشاره و هر نوع شکل 

 غيرطبيعي دست هستند.

از قطع پا، فقدان پنجه، ساق، زانو و ران در هر يک از دو پا مي باشد به قطع پا: منظور 

، قطع پا عبارت ديگر هر نوع قطع پا از لگن به پايين در هر نقطه و در هر يک از دو پا

 محسوب مي شود.

نقص پا: منظور از نقص پا، عدم کارايي يا تغيير شکل پنجه پا، ساق پا، زانو، ران يا لگن 

فلج پا يا هر نوع شکل غيرطبيعي مانند الغري، کوتاهي و يا  دو پا مي باشد. در هر يک از

 عدم تعادل در راه رفتن )لنگيدن( از مصاديق نقص پا مي باشد.

نقص تنه: منظور از تنه قسمتي از بدن شامل گردن، پشت و کمر مي باشد و منظور از 

لتي و عضالني تنه مي باشد. نقص تنه، هر نوع تغيير شکل يا عدم کارايي در ساختار اسک

مصاديق نقص تنه عبارتند از: فلج تنه، هر نوع تغيير شکل يا عدم کارايي در ساختار 

نقص تنه عبارتند از: فلج تنه، هر نوع تغيير  اسکلتي و عضالني تنه مي باشد. مصاديق

 به طرفين يا به جلو شکل يا عدم کارايي ستون مهره ها مانند انحراف ستون مهره ها

 .)قوزي( و افتادگي تنه )ناتواني در راست نگه داشتن تنه(

اختالل ذهني: فرد داراي اختالل ذهني به فردي گفته مي شود که بهره هوشي او کمتر از 

)مرکز آمار به نحوي که دچار کم تواني و عقب ماندگي ذهني باشد. حد طبيعي است،

 (1385ايران،

يا داراي نوع ديگري از معلوليت باشند در گزينه  در طبقه بندي فوق افرادي که سالم باشند

داده هاي در اين بخش  ،هيچکدام طبقه بندي شده اند. فارغ از انتقادهاي موجود بر اين دسته بندي

از جديدترين سرشماري عمومي در تهران مبناي پهنه بندي جمعيت معلوالن در چارچوب حاصل 

براي مقايسه گانه شهرداري قرار گرفته است.  22تقسيمات مديريت شهري تهران در قالب مناطق 

مناطق سهم جمعيت معلول در هر منطقه بر اساس تعداد معلوالن در هر هزار نفر محاسبه شده و 

 ي طيفي سه قسمتي بر اساس دامنه کمترين تا بيشترين مقدار مشخص شده است.رتبه مناطق رو
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به ترتيب باالترين رتبه در معلوليت را دارند.  10و  19 ،12يافته ها نشان مي دهد که سه منطقه 

منطقه رتبه پايين را در داشتن جمعيت معلول دارا مي باشند. اطالعات  9منطقه رتبه متوسط و  10

 مده است.آدول بعدي دقيقتر در ج

مورد توجه  دمناطق جنوبي تر شهر داراي معلوليت بيشتري هستند که اين امر باي ،مطابق نقشه

 برنامه ريزان و دست اندرکاران امر قرار گيرد.

 

 پهنه بندی مناطق شهرداری تهران بر اساس جمعیت معلول در هزار نفر -1نقشه
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 1385گانه شهرداری تهران در سال  22اطالعات معلولیت به تفکیك مناطق  -6جدول

 مناطق
تعداد 
 نواحی

جمعیت 
 معلول

میانگین معلول در 
 هزار نفر

 بیشینه کمینه
رتبه در 
 معلولیت

 3 16.773882 6.8497591 10.322 4000 9 1منطقه 

 3 12.662923 7.4598116 10.272 6402 9 2منطقه 

 3 11.291072 7.6707038 9.391 5609 6 3منطقه 

 3 11.296415 6.2395048 9.258 8241 9 4منطقه 

 3 11.792811 8.9566903 9.993 6813 7 5منطقه 

 3 12.082252 8.7748253 9.982 2461 6 6منطقه 

 2 14.246371 9.5238095 11.421 3593 5 7منطقه 

 2 12.482282 9.0830635 10.894 4211 3 8منطقه 

 2 12.668889 10.450966 11.560 2105 2 9منطقه 

 1 13.412377 11.45341 12.182 3932 3 10منطقه 

 2 14.519424 9.4969074 11.540 3201 4 11منطقه 

 1 15.657726 12.337231 13.454 3367 6 12منطقه 

 2 12.392266 10.306113 11.570 2982 3 13منطقه 

 2 13.425295 7.6677774 11.334 5224 5 14منطقه 

 2 15.219262 9.04651 10.968 7278 6 15منطقه 

 2 14.725886 8.3517154 12.015 3598 6 16منطقه 

 2 12.120594 11.425402 11.675 3061 3 17منطقه 

 3 10.102009 8.850945 9.581 3142 4 18منطقه 

 1 18.425461 10.644583 12.805 2768 4 19منطقه 

 2 16.280526 9.0455253 11.461 3557 6 20منطقه 

 3 10.160735 8.5832353 9.366 1464 3 21منطقه 
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 3 11.199026 8.9739663 9.914 1083 3 22منطقه 

  18.425461 6.2395048 10.818 88092 112 کل شهر

 

بر اساس اين بررسي ابتدا  .انجام شده است نيزبررسي جزئي تر داده ها در سطح نواحي  ،در ادامه

منطقه يک  1منطقه دو و ناحيه  9چهار شهرداري و پس از آن به ترتيب ناحيه  از منطقه 3ناحيه 

مقابل ناحيه شهرداري تهران کمترين تعداد معلوالن را به ازاء هزار نفر جمعيت در خود دارند و در 

منطقه  1و ناحيه  12منطقه  4منطقه بيست، ناحيه  6منطقه يک، ناحيه  9منطقه نوزده، ناحيه  4

پانزده به ترتيب باالترين جمعيت معلول را در خود جاي داده اند. رتبه ساير نواحي و اطالعات 

 تکميلي در جدول  نموداري که در پي آمده است قيد شده اند.
 1385گانه شهرداری تهران در سال  22اطالعات معلولیت به تفکیك نواحی موجود در مناطق   -7جدول

 9ناحیه  8ناحیه  7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  

 1 2 2 3 3 2 3 3 3 1منطقه 

 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2منطقه 

  3 2 3 3 3 3 3منطقه 

 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4منطقه 

  3 2 3 3 3 3 3 5منطقه 

  3 3 3 3 2 2 6منطقه 

  2 3 2 2 2 7منطقه 

  2 2 3 8منطقه 

  2 2 9منطقه 

  2 2 2 10منطقه 

  1 2 2 3 11منطقه 

  2 2 1 1 2 2 12منطقه 

  2 1 2 13منطقه 

  3 2 3 2 2 14منطقه 

  3 3 3 2 2 1 15منطقه 

  1 3 2 2 2 2 16منطقه 

  2 2 2 17منطقه 

  3 3 3 3 18منطقه 

  1 2 2 2 19منطقه 

  1 3 3 2 2 3 20منطقه 
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  3 3 3 21منطقه 

  3 2 3 22منطقه 
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 1385تعداد معلولین در هزار نفر جمعیت به تفکیك نواحی شهر تهران در سال  -3نمودار
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 جمع بندی و نتيجه گيری

 

مندي کليه انسانها فارغ از وضعيت تحقق شهروندي در معناي کامل و ايده آل آن نيازمند بهره 

جنسي، نژادي، سني،  مذهبي، سالمتي، اجتماعي يا اقتصادي، سياسي و فرهنگي آنها از حقوق و 

عمل به مسئوليتهايشان است. تعريف نسبت اين حقوق و مسئوليتها با هم و با ساير نهادها و 

که در جاي  ماعي استقراردادهاي اجتماعي در حوزه مباحث نظري شهروندي و سياست اجت

خود بايد بدان توجه شود. وجه ديگر قضيه اقدامات اجرايي و برنامه ريزي هاي شهروندگرا است. 

در حوزه وظايف و اختيارات مديريت شهري که بخش مهمي از مسئله بدان مرتبط است وجود 

ر مباحث اطالعات کمي و کيفي پايه هرگونه برنامه ريزي است. اين گزارش با مروري گذرا ب

نظري مرتبط با معلوليت و شهروندي داده هايي را بر اساس چارچوبهاي مديريت شهري در مورد 

وضعيت معلوليت در شهر تهران براي برنامه ريزي هاي بعدي بدست مي دهد. در انتها نيز 

 فهرستي اجمالي از پيشنهادات مرتبط با موضوع ارائه شده است.

 

 پيشنهادات

 

مده است که با کار کارشناسي و دقيقتر قابل آذيال فهرستي از پيشنهادات قابل ذکر در اين زمينه 

 تبديل به پروژه هاي اجرايي خواهد بود. 

 :پروژه هاي تحقيقاتي 

 نهاآمربوط به معلوالن و مسايل  ، و سالمتانجام فراتحليل در حوزه مطالعات اجتماعي

 شناسي مشارکتي براي پي بردن به نيازها و اولويتهاي معلوالنانجام تحقيقات نيازسنجي با روش 

 انجام تحقيقات امکان سنجي براي مشارکت دادن بيشتر معلوالن در تحقق حقوق و وظايف شهروندي

 انجام تحقيقات امکان سنجي براي ايجاد، توسعه و حمايت از نهادهاي غيردولتي معلوالن

 :اسناد سياستي و حقوقي 

 هاي مربوط به برنامه ريزي شهري شهروند مدار با تاکيد بر حقوق معلوالنتدوين پروتکل 

 تدوين منشور حقوق شهروندي معلوالن

 بازنگري در قوانين شهري با حساسيت به حقوق معلوالن

 بازنگري در طرح ها و برنامه هاي سياستي شهرداري بر اساس حقوق معلوالن

 جاد فرايندهاي جبراني در احقاق حقوق شهروندي معلوالنفراهم کردن زمينه هاي قانوني الزم براي اي
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 :اقدامات اجرايي 
 مکانات و تسهيالت شهرونديامعلوالن از براي بهره مندي معلوالن شهروندي هاي تهيه بن 

ر امور و اعمال نظارت معلوالن دمعلوالن داير کردن کانال هاي ارتباطي مناسب جهت شنيدن صداي 

 يا سامانه هاي نظارتي و اطالع رساني()خط تلفن ويژه  شهروندي

 معلوالن با روش هاي مشارکتيشناسايي اماکن نامناسب 

 ويژه معلوالن عاليم شهريتصحيح و ايجاد 

يژه يني وايجاد و توسعه امکانات آموزش شهروندي، فراغتي، ورزشي و بازارچه هاي اشتغال و کارآفر

 معلوالن

اي رصه هدر ع راد داراي کم تواني و ناتواني )معلوالن(افبسترسازي و ظرفيت سازي براي رشد حضور 

 عمومي 

 نمرتبط با معلوال بسترسازي و ظرفيت سازي براي ايجاد و گسترش نهادهاي مردمي داوطلبانه

  2(CBRتوانبخشي مبتني بر جامعه )حمايت شهرداري در چارچوب اختيارات و امکانات از برنامه هاي 

 

 منابع

 بانک اطالعات آموزش و پرورش ايران -
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 سايت سازمان آموزش و پرورش استثنايي -
http://www.seo.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid= 22& rcid=984 

 سايت سازمان بهزيستي کشور -
http://www.behzisti.ir/Documents/Show.aspx?id=14 

 نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن، مرکز آمار ايران -
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