




طرح موضوع

وناتوانيدارايفردميليون600ازبيشحضور
معلوليت

ذهاب،وایاب،مسکن،آموزشازآنهاعموم
ماعياجتزندگيواطالعات،بهدسترسياشتغال،
اندبهرهبيمناسب

حقوقبهدستيابيبراياقدامازحتيآنها
گيفرهنوسياسياقتصادي،اجتماعي،اساسي

اندشدهداشتهنگهدورخود



طرح موضوع

ا و این بي عدالتي بوسيله کليشه ها، نگرش ه-
تبعيض هاي ناروا که افراد داراي ناتواني را 
و وابسته و نيازمند به مراقبت مي داند، تقویت

فراگير شده است
حق داشتن زندگي همانند دیگر آحاد جامعه-
مسئوليت دولتها و جامعه درتامين امکان -

زندگي عادي براي  آنها



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

ه به ناتواني یك حالت غير عادي ووابست: باور غلط
بيماري  است

اززندگيطبيعيبخشيناتواني:حقيقت
کنند،بویژهميتجربهراآنهمهاست،تقریبا

.شوندميپيرترزمانيکه



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

المندان ناتواني بيشتر مسئله اي براي س: باور غلط
است 

درصد محدودیت هاي حرکتي مردم  68: حقيقت
.سالگي رخ مي دهد65قبل از 



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

افراد داراي ناتواني گروه کوچکي از : باور غلط
جامعه هستند 

قليت افراد داراي ناتواني بزرگترین گروه ا: حقيقت
.در یك کشور محسوب مي شوند



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

دلي بيشتر افراد داراي ناتواني روي صن: باور غلط
.  ناشنوا هستندویاچرخدار هستندویا نابينا

ي دارندبيشتر ناتواني ها وضوح خيلي کم: حقيقت.



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

ر  ناتواني بر دیگراعضاي خانواده مؤث: باور غلط
است  

یك ناتواني تقربيا بر همه خانواده ها در:  حقيقت
.  زمان یا وقت دیگر تاثير مي گذارد



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

ناتواني در درجه اول یك موضوع : باور غلط
بهداشتي است 

درصد بزرگساالن معلول وضعيت  58:    حقيقت
.سالمتي خود را خوب توصيف ميکنند



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

است، ناتواني صرفا یك موضوع پزشکي: باور غلط
هبود که باید توسط پزشکان وپرستارها با اميدب

،درمان شود

یك موضوع ناتواني به طورگسترده اي: حقيقت
بهترین برخورد باآن قادرسازي. اجتماعي است

.اشدمعلولين براي هدایت یك زندگي مستقل مي ب



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

 نندافراد داراي ناتواني نمي توانند کار ک: لطغباور  .

یك سوم افراد داراي ناتواني صاحب:    حقيقت
.  شغل هستند



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

رسي برخي قوانين ومقررات موضوع دست:  باور غلط
.معلولين به امکانات جامعه را حل کرده است

معلولين هنوز با موانعي جدي ،شامل: حقيقت
وبرو مسائل معماري،فيزیکي،ارتباطي ونگرشي ر

.  هسنتد



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

فع یك ایجاد تسهيالت دسترسي فقط بن:  باور غلط
.گروه کوچك ازجامعه مي باشد 

درصد از 15این کار حداقل نيازهاي : حقيقت
افرادجامعه را برطرف مي کند 



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

ونقل افراد داراي ناتواني از امکانات حمل:  باور غلط
.عمومي است  

س  وقتي حمل ونقل عمومي قابل دستر:  حقيقت
مسافران معلول به طرز شگرفي افزالش ميشد

.  یابند



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

هني   افرادکم توان ذهني وسایراختالالت ذ: باور غلط
.  نمي توانند کاري دائمي داشته باشند

برخي از معلولين ذهني کار مي :  حقيقت
اشتغال حمایت شده به آنان مشاغل .کنند

. منظم،تمام وقت وبا پرداخت حقوق مي دهد



باورهاي غلط در مقابل حقيقت

اي سطح تحصيالت ویژه براي افراد ادر: باور غلط
.  تناتواني پائين تر ازاستانداردهاي آموزشي اس

 معملين و والدین معتقدند که آموزش:  حقيقت
.استثنائي براي همه دانش آموزان مفيد است 



نگاه به ناتواني ومعلوليت

پزشکیموضوعی 

موضوعی

اجتماعی



نگاه به ناتواني ومعلوليت

موضوعی رفاهی 

يا بهداشتی

نسانی احقوق 

و مدنی



فرد ناتوان يا معلول

یا  کسي است که در جامعه اش بواسطه تفاوتي که در ظاهر و
وجه  رفتارش دارد با محدودیتي عملکردي یا فعاليتي، مورد ت
.قرار ميگيرد و یا رسما چنين تشخيص داده شده است



بخشي از تجربه انساني



ميزان شيوع معلوليت در ایران

- (  درصد9/3)خانوار479031(   1375)مرکز آمار ایران
-، درصد جمعيت ، بيش از10سازمان جهاني بهداشت
6ميليون نفر
-هاي محاسبه براساس ميزانهاي جهاني با توجه به گروه
 درصد برآورد مي گردد38/4سني براي ایران حدود.
-  در   12ذهني  ) دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي

3درهزارو ناشنوائي 7درهزار، نابينائي 11هزار،جسمي 
(درهزار



ميزان شيوع معلوليت در كشور

درصد
ناتواني

جمعيت 
ناتوانان

جمعيت سال 

09/4 1381393 33708734 1355

03/4 1994649 49445010 1365

29/4 2580975 6005448 1375



توانبخشي
اتواني،  توانبخشي در برگيرنده اهداف معين براي کاستن ازتاثير ن

توانمند ساختن فرد براي رسيدن به استقالل وحضور در اجتماع
ي نه تنها  توانبخش. ،خودگرداني وکسب زندگي با کيفيت بهترمي باشد

تي را شامل آموزش به افراد داراي ناتواني ومعلوليت است ، بلکه مداخال
در نظامهاي عمومي جامعه به منظور تطابق و مناسب سازي محيط، 

.و توانمند سازي آن انجام مي دهدحقوق انسانيتدارك حمایت از 



حقوق معلولين 

وظيفه دولتها در همه جوامع و برايحقوق انسانيحمایت از 
د افراد داراي ناتواني و معلوليت بای. همه شهروندان است

ته حقوق مشابهي براي زندگي همچون دیگر شهروندان داش
باشندونباید هيچ استثنائي وجود داشته باشد، 



حقوق معلولين 
ليکن توجه وبژه اي در موادر زیر الزم است:
دسترسي به خدمات بهداشتي واجتماعي
توانمندسازي وایجادفرصتهاي برابردرکسب درآمد
به ایاب وذهاب و مناسب سازي اماکن عمومي
 ورزش ،اوقات ) به زندگي فرهنگي واجتماعي

...(فراغت،تفریحات و
مينه ها به ایفا نمایندگي ومشارکت کامل سياسي درتمام ز
به آموزش ، مسکن و اطالعات



مساوي سازي فرصتها

فرآیندي است که ازطریق آن نظامهاي گوناگون اجتماعي
ي    فعاليتها( اجتماعي،بهداشتي )ومحيطي نظيرخدمات 

..( آموزشي ، حرفه اي ، ورزشي ، مذهبي ، تفریحي و)
مسکن ، حمل ونقل ، اطالع رساني واطالعات دردسترس

.همه افراد به ویژه افراد داراي معلوليت قرار مي گيرد



Disability ABILITY

Rehabilitation



مسكن 

اشتغال  وسائل توانپزشكي 
مناسب 

ضعف آگاهي جامعه از
مشكالت ، نيازها و 

توانمنديهاي معلولين 
تردد

ازدواج 

آموزش  بهداشت ،درمان 
و تغذيه

مشكالت ، نيازها و 
توانمنديهاي معلولين

اوقات فراغت و 
فوق برنامه 



جامعه هدف

خانواده
جامعه
محيط اجتماعي
محيط فيزیکي

فرد
 داراي اختالل
 داراي ناتواني
 داراي معلوليت
 سالم



آموزش مهارتهاي زندگي به معلولين
(L.S.E)

ایجاد فرصتهاي مساوي 
قادرسازي معلولين

الحاق به جامعه
مشاركت

سياستهاي چهارگانه توانبخشي



تغيرنگرش نسبت به ناتواني

 (آگاهسازي)دادن اطالعات
تشخيص نياز به انجام تغيير
قبول مسئوليت تغيير
مشارکت درفعاليتهاي مورد نياز
قراردادن مردم در موقعيت افراد معلول
ينبرگزاري جلسات بحث وتبادل نظر بين مردم و معلول



؟....ما  چگونه

آیا تو معلولي ؟

.نه ، من  امير هستم 



قادرسازي معلولين

تها ، تدارك و آماده سازي  معلولين با استفاده از منابع ، فرص
دانشها ، مهارتها براي باالبردن ظرفيت آنان در جهت 

مشخص نمودن آینده خودشان ومشارکت نمودن و تاثير
گذاشتن بر زندگي خود درجامعه

 خودباوري
 (مشارکت)حق شرکت در فعاليتها
حق انجام وظایف



 هيچ كاري براي ما
بدون حضور  

.خودمان نكنيد


