
 
 

 
 

 تأثیرگزاری فقر باالی صحت روانی اشخاص دارای معلولیت
 

 
 

 
 
 

 نویسنده: سیف الرحمن عیارلمر
 ۱۳۹۹زمستان: 

  



2 
 

 تأثیرگزاری فقر باالی صحت روانی اشخاص دارای معلولیت
 مقدمھ

درک، توضیح و  .کنددر توانایی فرد در انجام کارھای روزانھ اختالل ایجاد میمعلولیت شرایطی است کھ 
تبیین آن نیازمند توجھ بھ الگوھای مفھوم گوناگونی چون الگوی صحی، اخالقی و اجتماعی است. الگوی 
اجتماعی معلولیت، مسالھ را بھ عنوان مشکل اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشتن ادغام و جذب کامل 

داند. عدم تحقق اصالحات عمل اجتماعی می راد معلول در درون جامعھ دانستھ و مدیریت مشکل را نیازمنداف
و فقدان فُرصت ھای زندگی مانند صحت، روانی، آموزش، اقتصاد و  الزم برای مشارکت کامل آناھا

 .داردمھارت ھای شغلی بھ نیازھایشان دارد کھ طرد اجتماعی و اقتصادی آنان را بھ دنبال 
باشد. طرد راندن بھ و سیاسی می کھ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعیطرد اجتماعی مفھوم چند بعدی است 

کند؛ بھ حاشیھ راندن از مکتب، محل اصلی است کھ فرد را اجتماعی می یحاشیھ و گسستگی از عوامل
و روان  حھ خود باالی روار و تولید است کاجتماعی شدن، عدم پذیریش یا ناتوانی از حضور در بازار ک

 .گزاردچنان انگیزه آنان تاثیر بر استعداد و اقتصاد آنان میھم

بدین ترتیب اشخاص دارای معلولیت از فرصت ھای زندگی ھمانند سایر افراد غیر معلول برخوردار  
 .نیستند

ت محدود ندگی را بھ شدزرد نیاز برای حد اقل ھای معیاری تبعیض دسترسی بھ خدمات و مشاغل مو
 .کند و این مسالھ ھمبستگی باال میان فقر و تاثیرات روانی را در برداردمی

برای شکستن ساز و کار فقر، طرد، معلولیت عالوه بر خدمات حمایتی، بھ خدماتی نیاز است کھ کارکرد 
. در دھای معمول را بدھشان کاھش عیب و نقص باشد؛ تا شخص دارای معلولیت امکان استفاده از فُرصت

ت موضوع کھ فقدان فُرصت ھای زندگی مانند امکانات صحی، تحصیلی، روان ااین مقالھ با تامل در ادبی
درمانی، آموش و مھارت ھای شغلی، بیکاری و عدم اشتغال و محرومیت در آمدی را موجب طرد اجتماعی 

ص دارای معلولیت، مشکالت نماید بھ برسی اطالعات و آمار موجود در باره جمعیت اشخامعلولین قلمداد می
صحی، روانی و اقتصادی آنان در افغانستان پرداختھ است. در این راستا زمینھ ھای چون آموزش، استخدام 

تواند فقر و طرد اجتماعی جمعیت اشخاص دارای معلولیت در افغانستان را توضیح دھد، و در آمد کھ می
 .مورد توجھ واقع شده است

 و معلولیت فقر
طورکلی بھ عنوان عدم توانایی مشارکت در زندگی اجتماعی بھ علت عدم تسخیر منابع مطرح و از فقر بھ 

 و " فقر سازگار " (at risk of poverty)دید نوالن و والن بھ دو دستھ فقر " در معرض خطر فقر
(consistent poverty) " تقسیم بندی می شود. 

ھمھ کسانی کم درآمد در یک برحھ از زمان ( برای  در معرض فقر: نشان دھنده این واقعیت است کھ*
مدت زمان طوالنی ویا مدت زمان کوتاه) ناشی از عدم توانایی در پس انداز یا کسب ثروت بھ وسطھ نسل 

 .ھای پیش از خود بوده اند

فقر سازگار: نشان دھنده این واقعیت است کھ خانواده در زیر یک آستانھ درآمد نسبی می باشد و از *
رومیت اساسی رنج می برد. بھ عبارت دیگر عدم توان تامین برای فقدان پول است. محرومیت عمومی مح

در یافتن کار مناسب عامل اصلی این نوع فقر محسوب می شود کھ منجر بھ آن می شود کھ خانواده قادر 
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و یا عقب افتادگی بھ پرداخت ھزینھ لباس ھای جدید، یک وعده غذایی قابل قبول ھر روز، افتادن بھ بدھی 
 .برای زندگی عادی می باشد

تحقیقات انجام گرفتھ در کشور ایرلند، نمونھ مورد آزمون را بھ دو گروه افراد دارای سالمت کامل و افراد 
با معلولیت تقسیم بندی کرده اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است کھ گروه افراد سالم از نوع در معرض 

از فقر سازگار رنج می برند. عامل اصلی فقر سازگار در معلولین در درجھ اول بھ فقر و گروه معلولین 
واسطھ عدم پذیرش این افراد در فعالیت ھا و کسب و کارھای درآمدزا و در درجھ دوم بھ علت عدم توانایی 

 .این افراد شناسایی شده است

 معلولیت و فشار روانی
 متحمل نیز توانی جسمی، فشارھای روانی زیادی راناتوانی و کمبا بیان اینکھ معلوالن عالوه بر مشکالت  

 و نقص میزان بھ کنندمی تجربھ معلوالن کھ روانی فشار درجھ و میزان کلی طور بھ: گویدمی شوند،می
ھای ذی نقش و نوع نگاه جامعھ بستگی دارد اما با این ھای سازماناز حمایت برخورداری میزان آسیب،

 بیشتری روانی فشار مادرزادی، معلوالن بھ نسبت شوندمی وجود معلوالنی کھ بر اثر حوادث، دچار ناتوانی
 .کنندمی تحمل

ارھای روانی شف دیگر معلوالن از بیش ھستند، حسی ناشنوایان و نابینایان نیز کھ دچار نوعی نقص
 را) کندمی ظھور فرد در گریزیاجتماع و افسردگی استرس، قالب در عموما کھ ھاای از ناکامی(مجموعھ

 در حضور و دانایی و دانش تکمیل در دیداری و شنیداری حس ھایکانال داد، ادامھ کنند،می تحمل
اشنوایان در مقایسھ با افراد عادی کمتر ن و نابینایان کھ آنجایی از و است موثر بسیار اجتماعی ھایموقعیت

 اجتماع از کھ دھندمی ترجیح برخوردارند، اطراف دنیای و محیط با سازنده تعامالت برقراری از موھبت
 .کنند گیریکناره

 و روانی فشارھای توانی،افرادی کھ دچار ناتوانی ذھنی و جسمی ھستند، عالوه بر مشکل ناتوانی و کم 
 وجدان ھر نیز میان این در. کنندمی تحمل را شودمی وارد آنھا بھ ھ ناشی از این ناتوانیک زیادی اجتماعی
 اجتماعی فردی، زندگی کھ احساساتی دارد؛ ترحم و ناراحتی احساس آنھا مشکالت شنیدن و دیدن با بیداری

اس ترحم، توانایی و احس جای بھ جامعھ افراد است بھتر لذا دھد،می قرار تاثیر تحت را معلوالن روانی و
 .باورھای آنھا را باور داشتھ باشند

 میزان آسیب، و نقص میزان براساس کنندمی تجربھ معلوالن کھ روانی فشار درجھ و میزان کلی طور بھ
 بر کھ افرادی تردیدبی .است متفاوت جامعھ نگاه نوع و نقش ذی ھایسازمان ھایحمایت از برخورداری

 اندشده معلولیت دچار مادرزادی صورت بھ کھ افرادی بھ نسبت شوندمی ه دچار ناتوانییکبار بھ حوادثی اثر
 .کنندمی تحمل بیشتری روانی فشار

 

 ھای زندگی معلولین قشر مرفھ جامعھ با معلولین قشر فقیر جامعھتفاوت
زندگی این افراد داشتن وضع اقتصادی خوب چھ اثراتی در  است؟ ی افراد دارای معلولیت چگونھ زندگ 

 دارد؟
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باشند کھ ممکن است در ھنگام تولد و یا بر اثر ھای جسمی و روانی میناتوانی و معلولیت، محدودیت
بیماری و آسیب دیدگی ایجاد شوند. این افراد احتماال در انجام بسیاری از کارھای روزانھ خود با مشکالتی 

 .ھای زیادی روبرو استبا چالشروبرو خواھند بود و از این رو زندگی این افراد 

نیاز افراد دارای معلولیت در طول عمرشان با نوساناتی ھمراه است کھ در نھایت در بسیاری از مسائل از 
 .ھای زیادی ھمراه باشدجملھ اجتماعی و مالی ممکن است با درگیری

خانواده است، و متاسفانھ  ھای زیادی دروجود عامل معلولیت بھ خودی خود باعث ایجاد کمبودھا و ناراحتی
 .تر نیز کرده استارتباط مستقیم اوضاع اقتصادی و امکانات، این فرآیند را سخت

ھای زیادی روبرو ھستند و این قضیھ زندگی را افراد دارای معلولیت در جامعھ، متاسفانھ با کم و کاستی
 .تر کرده استھا سخت و سختبرای آن

لت دولت در امور شھدا و معلولین تالش زیادی برای رفع نیازھای این و وزارت دو در حال حاضر دولت
ھا با نیازھایی اند ولی کماکان معلوالن جامعھ از کوچکترین امکانات تا بزرگ ترین آنافراد در نظر گرفتھ

 .خاص خود روبرو ھستند

) در جھان امروزه ھاآن خانواده و معلولیت دارای فرد خود(نظر ھر از آسوده و مناسب زندگی داشتن یک
با وضع اقتصادی این افراد رابطھ بسیار نزدیکی دارد. ھمانطور کھ گفتھ شد این افراد بستھ بھ نوع و 

ھا مثل انجام کارھای میزان معلولیت، دارای یکسری مشکالت اساسی بوده و برای رفع ساده ترین آن
 .روزانھ حتی ممکن است نیازمند پرستار باشند

اگر این افراد دارای وضع اقتصادی خوبی باشند، قادر خواھند بود نسبت بھ بقیھ ھمنوعان از این جھت 
 .تری را بگذرانندتر و آسودهخود زندگی بی دغدغھ

ھای زندگی در معلولین مرفھ و فقیر جامعھ بپردازیم. ما در این مقالھ قصد داریم تا حدودی بھ بررسی تفاوت
 .پس با ما ھمراه باشید

اواخر آمار دقیقی مبنی بر میزان درآمد، فقر و پوشش بیمھ درمانی در افراد دارای معلولیت وجود  تا ھمین
خارجی نداشت. اما امروزه با توجھ بھ مھم بودن این قضیھ و افزایش معلوالن در جامعھ، تحقیقات زیادی 

 .شودانجام می

 .جھ فقر استکند : ناتوانی ھم علت و ھم نتییک جملھ معروف است کھ بیان می
ھای تواند منجر بھ از دست رفتن شغل، کاھش درآمد، موانع آموزش، ھزینھاین یک دلیل مھم است، زیرا می

عالوه بر  .ھای دیگر شود کھ نھایتا منجر بھ مشکالت اقتصادی فراوان استاضافی و بسیاری از چالش
ھا، ھمراه داشتھ باشند، کھ از مھم ترین آن توانند نتایج دیگری را نیز بھھا میاین مسائل کھ گفتھ شد، آن

ھای صحی و خدمات پیشگیرانھ است. نتیجھ نبود این عوامل نھایتا تاثیرات منفی بسزایی دسترسی بھ مراقبت
 .گذاردرا در سالمت این افراد می

کنند، یدھد کھ نیمی از بزرگساالن در سن کار کھ حداقل یک سال فقر را تجربھ متحقیقات اخیر نشان می
ھای مادی مانند کمبود غذایی را تجربھ ھا بھ احتمال زیاد سختیدارای معلولیت ھستند و تقریبا، دو سوم آن

 .دھدھا را بھ شدت تحت تاثیر قرار میاند کھ سالمتی جسمی آنکرده

مراتب سخت مانند و شرایطی بھ این افراد نھایتا در پرداخت اجاره، وام و خدماتی از این قبیل عاجز می 
 .آوردکنند کھ تاثیر منفی و حتی خودکشی را در آنان بھ بار میتر را تجربھ می
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کنند، در ھمان ابتدا ممکن است از نبود ھایی با بضاعت اقتصادی پایین زندگی میمعلوالنی کھ در خانواده
دانید ھزینھ درمان میھای جبران ناپذیری ببینند. ھمانطور کھ امکانات کافی برای سالمت جسمی خود آسیب

 .در این گروه از افراد جامعھ باالست

معلولینی کھ از از وضع اقتصادی پایینی برخوردارند باید عالوه بر تحمل شرایط سخت جسمی، با شرایط 
ھا را فراھم ناشی از نبود امکانات ھم بسازند کھ این عوامل ھمگی موجب افسردگی و ناخشنودی آن

ن است از تحصیل جا بمانند، زیرا مکاتب و پوھنتون مخصوص افراد دارای معلولیت این افراد ممک.کندمی
 .ھا سخت کندھای اقتصادی زیادی را شامل شده و شرایط را برای خانواده آنھزینھ

کنند، طبیعتا شرایط راحت تری پیدا ھایی با بظاعت اقتصادی باال زندگی میمعلوالنی کھ در خانواده 
ھای در زندگی از آموزش.گیرنداز ھمان ابتدا از نظر دارو و درمان مورد توجھ قرار می ھاآن .کنندمی

 .ھا موثر استشوند کھ این امر بسیار در زندگی آنای برخوردار میویژه

توانند در کارھای روزمره افراد کمکی مدنظر خود استفاده کنند کھ این امر موجب آسودی و ھا میآن
 .ده این افراد استراحتی خود و خانوا

 نظر از ھستند، برخوردار خوبی اوضاع از اقتصادی نظر از کھ معلولیت برخالف افراد فقیر، افراد دارای
 بسیار افراد این عمر طول و سالمتی در عامل این کھ کنندمی تجربھ را بھتری شرایط روانی و روحی
با مشکالت خاصی روبرو نیستند، زیرا یا معلولین مرفھ جامعھ معموال در پیدا کردن کار  .است موثر

 ! ھای خاصی روبرو خواھند بوداحتماال نیازی بھ آن ندارند و یا در پیدا کردن کار با خوش شانسی

این افراد نھایتا  .ھا با مشکالت و معضالت کمتری روبرو استبھ دلیل شرایط بھتر در زندگی، ازدواج آن
کنند و رضایتمندی بیشتری از اوضاع بھ وجود ری دنبال میزندگی را با مشکالت جسمی و روحی بھت

 .آمده دارند

 

 برخورد صحیح با معلولین
ھای بھ طور کلی برای برخورد صحیح با معلولین باید نکاتی را رعایت کرد. بھ خاطر وجود محدودیت

رعایت برخی نکات، تر بوده و تالش کرد تا با ھا باید محتاطانھموجود در افراد معلول، برخورد با آن
 .رابطھ موثرتری با فرد معلول برقرار نمایید

ایم کھ فرد نابینایی برخورد صحیح با معلولین چگونھ باید باشد؟ ھمھ ما در زندگی خود تجربھ این را داشتھ 
تر کمک کنیم. در فرھنگ را از خیابان عبور دھیم و یا بھ فردی کھ روی ویلچر نشستھ برای حرکت سریع

شود و ھمھ ک بھ ھم نوع و مخصوصا کسانی کھ دارای معلولیت ھستند رفتاری با ارزش تلقی میما کم
کنند. با این حال نوع رفتار ما و در صورتی کھ بتوانند بھ این افراد کمک کنند از ھیچ تالشی دریغ نمی

تری روحیھ متفاوتبرخوردی کھ با افراد معلول داریم از اھمیت بسزایی برخوردار است چراکھ این افراد 
ھا ممکن است فرد معلولی در زندگی خود داشتھ باشند و یا تر ھستند. از آنجایی کھ خانوادهداشتھ و حساس

فردی قصد ازدواج با شخص معلول را داشتھ باشد، در ادامھ بھ بررسی برخورد صحیح با معلولین خواھیم 
 پرداخت پس ھمراه ما باشید

رسد زیرا معلولین ھم مانند بقیھ افراد در جامعھ جدا بدانید، بھ نظر اخالقی نمی اینکھ جامعھ معلولین را از
ھایی کھ دارند، نسبت سایرین دارای احساس بوده و درک و فھمی مانند بقیھ دارند. البتھ بھ دلیل محدودیت
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اطی نشان بھ دیگران از حساسیت بیشتری برخوردارند و ممکن است بھ رفتار و گفتار دیگران واکنش افر
دھند. بنابراین باید ھمھ افراد بدانند کھ در زندگی خود چگونھ باید با دیگران و مخصوصا معلولین ارتباط 

   .برقرار کنند چراکھ ھمھ ما در طول زندگی با این افراد برخورد خواھیم داشت

مبودی احساس نکند و خانواده وظیفھ دارد تا حد امکان شرایطی را فراھم کند تا فرد معلول در خانواده ک
ھا و مشکالت زیادی ھای افراد معلول با دغدغھبتواند با شرایط عادی جامعھ پیش برود. اما معموال خانواده

ھای مورد کنند. مشکالت حرکتی، ناتوانی در حضور فرد معلول در محیطدر این میان دست و پنجھ نرم می
تواند از جملھ مسائل زندگی با لیھ عمومی و... ھمھ میعالقھ، مشکل استحمام، مشکل استفاده از وسایل نق

 .معلولین بھ حساب آید

 و طرد اجتماع تیو رابطھ فقر، معلول وندیپ
و تاثر متقابل وجود  ریطرد و فقر رابطھ تاث نیفقر است در واقع ب سازد،یم یکھ طرد فقر را حتم یعامل 

 .کندیرا اضافھ م یخطر وقوع ناتوان زیفقر ن طیبلکھ شرا دیافزایبر خطر فقر م یتنھا ناتوان نھ دارد.

ندارند؛  یو صح یریگشیپ یبھ مراقبت ھا یرسو دست ھیاول یمواد صح ،یکاف یغذا ریفق یھاخانواده
نا مناسب  ھی. تغذکنندیکار م ارخطرناکیو در مشاغل بس کنندیم یزندگ نییپا تیفیبا ک یآن ھا در مسکن

ناتوان کننده  یھا یماریب رینسبت بھ سا یریپذ بیآس شیافزا نیباشد و عالوه بر ا یعلت ناتوان تواندیم
 را بھ ھمراه دارد.

نا مطلوب  تیاز آن است کھ وضع یارتباط دارند، حاک تیدار با معلول یکھ بھ طور معن یرھایمتغ یبرس
 یریچند متغ لی. تحلاست یاصل یاز معلول شدن) عامل خطرزا شیموجود(پ شیاز پ یو ضعف اقتصاد

بھ  یاز آن، ھمگ یآمد ناشو عدم اشتغال و در یلیتحص یھا ییتر بودن، نداشتن تواناکھ مسن کندیم دیتائ
 تقل با خطر معلول شدن ارتباط دارند. سطور م

ھا قابل  تیدر صد معلول ۵۰حدود  یفقر باشد. در سطح سالمت ندهیبھ عنوان شاخص نما تواندیم تیمعلول
گوناگون  یبھ نوبھ خود، بھ شدت از جنبھ ھا یماریالمت و ب) س(Backles, 2004:6-7. اند یریشگیپ

احتمال ابتال بھ انواع  ربلکھ ب ،یبھ زندگ دینھ تنھا بر ام ی. عوامل اجتماعردیپذیم ریتاث یساخت اجتماع
 .گذاردیم ریتاث کنند،یم افتیدر ضانیکھ مر یصح یو مراقبت ھا یماریمھم ب

 دھد،یم شیافزا یریگرا بھ نحو چشم یلعا التیمرفھ امکانات ادامھ دادن بھ تحص یدر خانواده ا دیتول
 نیو ا کندیشخص آسان م یبھ مشاغل پر درآمدتر را برا یبھ سھم خود دسترس زین یعال التیداشتن تحص
. گذاردیشود، اثر میم بشینص یخوار راثیانباشت ثروت، عالوه بر آنچھ کھ از راه م ندیخود بر فرا

. کندیم ادتریو طول عمرش را ز ستین ریتاث یشخص ب یبر سالمت زین التیتحص زانیثروت و م زانیم
 یگری) با عدم فرصت دیاز فرصت سالمت ی(عدم بر خوردار یجسم یکھ ناتوان یزمان بیترت نیبد

و از آن جا کھ معلول  ردیگیم ارو فقر قر تیفرد در تقاطع معلول شود؛یفقر) ھمراه م ای یمال ی(ناتوان
فقر و طرد واقع  ت،یمعلول تیرا بھ دنبال دارند فرد در وضع یبودن و فقر بودن ھر دو طرد اجتماع

قرار  نییطبقھ پا یکدام از طبقات حت چیطبقات در ھ صیافراد از نظر تشخ نیا ب،یترت نی. بدشودیم
طبقھ ھستند. حال اگر فرد معلول زن باشد بھ لحظ  زگفت خارج ا توانینخواھند گرفت، بلکھ احتماالً م

و  تیجنس ت،یاز برخورد و تقاطع معلول شوند،یمربوط م تیو جنس تیکھ با مسالھ معلول یفرھنگ لیمسا
 .شودیو فقر و طرد واقع م یجنس ت،یتقاطع معلول تیفقر، فرد در وضع

 



7 
 

 منابع
گھر)، تھران  کین نیلحسا. (ترجمھ، عبدیاجتماع یھا یو نا برابر یقشربند ی. جامعھ شناسنیملو نیتام -۱

۱۳۸۱. 

 .۱۳۹۱تھران  ،یرفاه اجتماع یفصل نامھ پژوھش ،یفقر و طرد اجتماع ت،ید حسن. معلولیس ینیحس -۲

 .۱۳۷۹مجموعھ مقاالت فقر،  ،یمحمد. فقر و ناتوان یکمال -۳

۴- Backles, Beverly ،2004, Poverty and Diability. 

 .۱۳۹۹. کابل نیروزنامھ اطالعات روز، آمار و ارقام معلول -۵


