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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

جهانشا

محمدزاده1

 )1گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

تاریخ پذیرش1397/9/20 :

تاریخ دریافت1397/6/6 :

مقدمه :معلوليت واقعيت انکارناپذیري است و به عنوان یك پدیده اجتماعی از ادوار گذشته تاكنون در جوامع وجود داشته است ،این پدیده علل و
عوامل گوناگونی دارد كه با شناسایی و پيشگيري از آن ها می توان شاهد بروز معلوليت هاي كمتري در جامعه بود .هدف این پژوهش توصيفی ـ
تحليلی ،بررسی علل معلوليت ها در نوجوانان زیر  14سال استان ایالم بود.
مواد و روش ها :در این پژوهش  694نفر( 270دختر و  366پسر) كه با استفاده از روش نمونه گيري سرشماري انتخاب شدند ،شركت داشتند.
داده هاي پژوهش از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوري گردید و سپس از طریق روش هاي آمار توصيفی(فراوانی و درصد فراوانی) و استنباطی
(خی دو) ،داده ها مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
يافته های پژوهش :نتایج نشان داد كه ازدواج فاميلی و عوامل مادرزادي ،سواد و جنسيت با معلوليت رابطه معنی داري دارد(.)P<0.0001
 74/8درصد معلوليت هاي افراد مربوط به عوامل مادرزادي است.
بحث و نتيجه گيری :با عنایت به این كه درصد خيلی زیادي از معلوليت ها مربوط به عوامل مادرزادي است لذا باید به شرایط و وضعيت
سالمت مادر ،بيماري مادر در دوران بارداري ،تغذیه مناسب و كافی از سوي مادر ،وجود انواع بيماري و عفونت ها در دوران بارداري و مشکالت و مسائل
عاطفی و روان شناختی مادر در دوران بارداري و آلودگی هوا و محيط كه بر رشد كودك تاثير دارد توجه شود.

واژه های كليدی :علل معلوليت ،سازمان بهزیستی ،زیر  14سال ،ایالم ،نوجوانان
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مقدمه
انسان همواره در بستر زندگی پر فراز و نشيب
خویش ،در مــــعرض برخی بيماري ها ،حوادث و
آسيب هاي ناخواسته واقع می شود كه می تواند او را به
طور موقت یا براي هميشه از نعمت سالمتی و زندگی
مستقل محروم سازد .حوادث طبيعی همانند سيل،
زلزله ،طوفان و قرار گرفتن در معرض امواج الکتریکی و
ضایعات شيميایی ،وقایع معلوليت زا هم چون بروز
جنگ هاي خانمان سوز و مصرف مواد مخدر از جمله
عواملی اند كه سالمت انسان را تهدید می كنند و همه
ساله گروه هاي قابل توجهی از كودكان و نوجوانان و
بزرگساالن كشــــورهاي مخـــــتلف را دچـــار
آسيب پذیري هاي مــختلف جســــمی و ذهنــــی
می سازند(.)1
همواره بخشی از جمعيت هر كشوري به دالیل
مختلف دچار آسيــــب هاي جســـــمی ،ذهنی و
روان شناختی می شوند .مطــــابق آمار قابل قبول
سازمان هاي بين المللی از جمله یونسکو ،تعداد تقریبی
كودكان و نوجوانانی كه به لحاظ تفاوت چشمگيري كه
از نظر ذهنی ،جسمی-حسی-حركتی با همساالن خود
دارند و نمی توانند به نحو شایسته اي از آموزش و
پرورش عـــادي بهره مند شـــوند و نيازمند خدمات
ویژه اند ،در بسياري از جوامع بين  12تا  18درصد
اعالم شده است(.)2
معلوليت به آسيب هاي ناشی از اختالل و ناتوانی
گفته می شود كه به ایجاد محدودیت و جلوگيري از
ایفاي نقش طبيعی فرد در زندگی منجر می گردد.
معلول نيز به كسی گفته می شود كه بر اثر نقص
جسمی ،ذهنی یا توام كه ناشی از توارث یا بيماري یا
حادثه است ،اختالل در خور توجهی ،به طور مستمر در
سالمت و كارایی عمومی بدن و شئون اجتماعی و
اقتصادي و حرفه اي او به وجود می آید؛ به طوري كه
این اختالل از استقالل فردي و اجتماعی و اقتصادي
بکاهد(.)1
علل معلوليت هاي ذهنی و جسمی در چهار حيطه
بررسی می شود-1 :عوامل قبل از بارداري :یکی از
عوامل محل توجه ،مربوط به علل معلوليت هاي
جسمی و ذهنی عوامل ارثی است .عوامل ارثی ،در واقع
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مجموعه صفت ها و خصيصه هاي غير اكتسابی است
كه از اجداد گذشته ،توسط والدین و از طریق ژن ها به
فرزندان انتقال می یابد(-2 .)3عوامل مادرزادي یا وضع
دوران بارداري :یکی دیگر از عوامل محل توجه در
بررسی علل معلوليت هاي جسمی و ذهنی و حسی-
حركتی ،به عوامل مادرزادي یا وضع دوران بارداري
مربوط می شود .مادرزادي یا بارداري ،به معناي خاص
آن ،پس از تشکيل نطفه تا زمــان تولد در نظر گرفته
می شود .سالم نبودن و بيماري مادر در دوران بارداري،
نداشتن تغذیه كافی و مناسب ،وجود انواع بيماري و
عفونت ها در دوران بارداري و نيز مشکالت و مسائل
عاطفی و روان شناختی مادر در دوران بارداري و
آلودگی هوا و محيط ،گاهی ،از جمله علل اصلی اوضاع
نامساعد دوران بارداري است كه بر رشد كودكی كه
متولد می شود ،تاثير می گذارد-3 .عوامل یا اوضاع
نامطلوب موثر در زمان تولد :این هم عامل دیگري
است كه در بررسی علل معلوليت هاي جسمی و ذهنی
و حسی-حركتی می توان بدان توجه نمود .مشکالت
زایمان ،مصرف بی رویه داروهاي آرام بخش براي
كاهش دردهاي زایمان ،زایمان هاي غير بهداشتی،
آلودگی محيط زایمان ،كمبود اكسيژن در اتاق هاي
زایمان ،از عواملی است كه چه بسا به آسيب هاي
ذهنی و جسمی كودك منجر شود-4 .اوضاع نامطلوب
و آسيب ها دوران اوليه رشد یا بعد از تولد :عوامل
متعددي هم چون وارد آمدن ضربه به سر نوزادان و
كودكان خردسال ،سهل انگاري در نگهداري كودكان،
اعمال تنبيه هاي بدنی ،ابتال به برخی بيماري هاي
عفونی نظير سرخك و آبله مرغان و اوریون ،تغذیه
نامناسب كودك ،مسموميت هاي شيميایی ،انجام ندادن
معاینات الزم ،محروميت هاي فرهنگی ،اجتماعی و
عاطفی ،حوادث و آسيب هاي ناشی از بازي ها،
تفریحات خطرناك ،در رشد طبيعی كودك اختالل
ایجاد می كنند(.)1
امگا و همکاران( )4در پژوهش خود به این نتيجه
دست یافتند كه  89درصد از دانش آموزان نابينا در شهر
ریاض ،در اثر عـــوامل ارثــی دچار عارضه نابينایی
شده اند .حمامی و همکاران( )5نيز در پژوهشی درباره
 623خانواده داراي فــــرزندان با مشکـــالت ارثی و
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ناهنجاري هاي مادرزادي و عقب ماندگی ذهنی در
اردن به این نتيجه رسيدند كه  69درصد از ازدواج هاي
آن ها از نوع خویشاوندي ،آن هم به طور چشمگيري از
نوع خویشاوندي درجه یك ،بوده است .ارجمندنيا و
همکاران( )6نيز نتيجه گرفتند كه عوامل ارثی در 40/2
درصد ،وضع دوران بارداري در  24/2درصدف مشکالت
زمان تولد در  14/8درصد و بيماري ها و حوادث بعد از
تولد در  13/3درصد از موارد بروز معــلوليت نقش
داشتند(.)7
كاكا براري و صـــيدي( )8نيز در پژوهش خود
مهم ترین علت عقب ماندگی ذهنی را ،عامل ارثی
معرفی میكند .آن ها به این نتيجه رسيدند كه علت
اصلی معلوليت ها ،عوامل ارثی است و بين سابقه
ابتالي كودك به معلوليت و ازدواج خویشاوندي رابطه
معنی داري وجود دارد .هم چنين طيب و ترابی( )9در
پژوهش خود به این نتيجه رسيدند كه  43/3درصد
معلوليت ها ،عامل ژنتيك است.
مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه درصد
معلوليت هاي ذهنی و جسمی ،به ویژه در برخی مناطق
ایران ،نسبت به ميانگين هاي بين المللی بسيار در خور
توجه است(.)10،11
شناسایی و تبيين علل و عوامل گوناگون بروز
معلوليت هاي جسمی و ذهنی در مراحل مختلف رشد،
در تدوین برنامه مدون و جامع در جهت پيشگيري از
معلوليت هاي در شهر و روستا موثر واقع می شود .به
غبارتی بـــاید بانــك اطالعاتی توزیع درصد علل
معلوليت هاي جسمی و ذهنی در مراحل مختلف رشد را
در اختيار داشت .این پژوهش با هدف روشن كردن علل
اصل معلوليتهاي جسمی و ذهنی درصد و كمك به
طراحی نوعی روش مداخله اي براي پيشگيري از
معلوليت ها در شهر و روستا است .بنا بر این این
پژوهش به دنبال بررسی علل معلوليت ها در معلولين
زیر  14سال استان ایالم است.
مواد و روش ها
جامعه آماري این پژوهش شامل افراد معلول زیر
 14ســـال استــان ایالم در سال  1397بود .روش
نمونه گيري سرشماري بود .در استان ایالم  1200نفر
معلول ذهنی و جسمی زیر  14سال وجود دارد كه براي
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همه آن ها پرسش نامه ارسال شد .این پرسش نامه ها
به مراكز بهزیستی شهرستان ها ارسال شد .كارشناسان
بهزیستی شهرستان ها با مددجویان تماس گرفته و از
آن ها خواستند كه جهت تکميل پرسش نامه ها به این
مراكز مراجعه كنند .در نهایت  694پرسش نامه تکميل
شده و به مراكز بهزیستی استان عودت داده شدند .در
این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد.
سواالت این پرسش نامه در زمينه هاي جنسيت فرزند
معلول ،وجود چند فرزند معلول در خانواده ،نوع معلوليت
فرد معلول ،انجام آزمایش قبل از ازدواج ،سن پدر و
مادر فرزند معلول ،شغل پدر و مادر فرزند معلول،
تحصيالت پدر و مادر شخص معلول ،شهرستان محل
تولد و وزن كــــودك معــلول حين تولد بود .این
پرسش نامه  19سوال دارد.
از شاخص هاي آمار توصيفی(فراوانی ،درصد
فراوانی ،ميانـــگين و انحراف معيار) براي توصيف
اطالعات و از آزمـــون خی دو براي تجزیه و تحليل
داده ها نرم افزار  SPSS vol.21استفاده شد.
يافته های پژوهش
نتایج حاصل از توصيف اطالعات به دست آمده،
مشخص كرد كه  270نفر از معلوالن مذكر(52/7
درصد) و  240نفر از معلوالن( 38/9درصد) دختر بودند.
 404نفر معلول جسمی 32( 217 ،درصد) نفر معلول
ذهنی و  0/8( 57درصد) نفر هر دو معلوليت را داشتند.
ميانگين سن معلولين  9/12و انحراف معيار  3/47بود.
ميانگين سن مادران  37/77و ميانگين سن پدران
 43/84بود .از ميان آزمودنی ها 80/4 ،درصد داراي
یك فرزند معلول در خانواده بودند 16/4 ،درصد داراي
دو فرزند معلول 1/4 ،درصد داراي سه فرزند معلول و
 0/7درصد داراي چهار فرزند معلول در خانواده بودند .از
ميان آزمونی ها  47/1درصد نسبت فاميلی و 42/7
درصد غریبه بودند .در  65/4درصد آزمودنی ها شغل
پدر آزاد بود و در  93/7درصد شغل مادر خانه دار بود.
ميزان سواد مادر  66درصد آزمودنی ها زیردیپلم و
ميزان سواد پدر  60درصد آزمودنی ها زیردیپلم بود.
 24/9درصد مادران افراد معلول بی سواد و  17درصد
پدران نيز بی سواد بودند 80 .درصد والدین درآمد پائين
و متوسط داشتند(جدول شماره .)1
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معلوليت
جسمی
ذهنی
هر دو
كل

)54/7(217
)57/5(123
)38/9(21
)54/3(361

)43/6(173
)39/3(84
)22/2(12
)40/5(269

بر اساس نتایج تعداد معلولين جسمی و ذهنی در
پسران بيش از دختران است كه جــهت بررســـی
معنی داري این امر از ضریب توافقی پيرسون استفاده

)1/8(7
)3/3(7
)38/9(21
)5/3(35

)0/100(397
)0/100(214
)0/100(54
)0/100(665

شده كه نتایج آن در جدول شماره  2آمده است .نتایج
جدول شماره  2نشان می دهد كه بين جنسيت و نوع
معلوليت جسمی و ذهنی رابطه وجود ندارد.

و شغل مادر نــــشان داد هم چنين آماره خی دو نشان
داد كه بيــــن شـــــهرستان مـــحل تولد و نوع
معـــلوليت رابــــطه معنـــــی دار بود(.)P<0.02
بيشــترین فراوانی معلـــــولين جسمی و ذهـــــنی
در شــــهر ایــــالم و آبــــدانان بود(جــدول شماره
.)3

جهت بررسی رابطه بين نوع معلوليت و علت
معلوليت از آماره خی دو استفاده كه رابطه معنی داري
را بين نوع معلوليت(جسمی و ذهنی) و علت معلوليت
نشان داد 74/4 .درصد علت معلوليت جسمی و 74/7
درصد معلوليت ذهنی مربوط به علت مادرزادي بود.
آماره خی دو نيز رابطه معنی داري را بين نوع معلوليت

جدول شماره  .3داده های توصيفي مربوط به ارتباط نوع معلوليت با نسبت خانوادگي
كل
نامشخص
فاميلی
غریبه
نسبت خانوادگی
نوع معلوليت
)0/100(354
)0/3(10
)57/9(205 )41/8(148
جسمی
)0/100(208
)0(0
)244(92
)55/8(116
ذهنی
)0/100(56
)0(0
)48/2(27
)51/8(29
هر دو
)0/100(618
)1/2(1
)52/4(324 )47/4(293
كل

معنی داري بين معلوليت جسمی و ازدواج فاميلی را
نشان می دهد(()P=0.005جدول شماره .)4

بيشترین فراوانی معلوليت جسمی در ازدواج هاي
فاميلی بود .ضریب توافقی پيرسون نيــز رابطــــه

جدول شماره  .4نتايج آماره خي دو مربوط به رابطه معلوليت با ازدواج فاميلي
معنی داري
درجه آزادي
مقدار
0/005
2
10/514
خی دو پيرسون
0/005
2
0/13
ضریب توافقی پيرسون
617
تعداد

بيشترین علل فراوانی معلوليت هاي جسمی و ذهنی
مربوط به این عامل است .یافته پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش هاي وگل( ،)3امگاد و همکاران( ،)4حمامی و

بحث و نتيجهگيری
نتایج پژوهش نشــــان داد كه  74/4درصد
معلوليت ها به علت مادرزادي است .به عبارت دیگر
40
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جدول شماره  .2نتايج رابطه جنسيت با نوع معلوليت
معنی داري
درجه آزادي
مقدار
0/506
2
1/361
خی دو پيرسون
0/506
2
0/046
ضریب توافقی پيرسون
630
تعداد

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.5.37

جدول شماره  .1نتايج توصيفي مربوط به جنسيت و نوع معلوليت
نامشخص
پسر
دختر(درصد) فراوانی
جنسيت

كل
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همکاران( ،)5ارجمندنيا و همکاران( ،)6كاكا براري و
صيدي( )8وطيب و ترابی( )9كه همگی علل معلوليت را
بررسی كرده اند ،همسو است؛ در حالی كه علل اصلی
معلوليت ها در كشورهاي خارجی ،عواملی هم چون
الکلی بودن والدین ،مصرف مواد مخدر ،داورهاي زیان
بخش ،سيگار و داروهاي شيميایی توسط مادر است(.)1
نتيجه دیگر مطالعه مشخص كرد كه بين سواد و
تحصيالت و دانش و در واقع عوامل فرهنگی با تعداد
زیاد معلوليت ها رابطه وجود دارد .در این پژوهش 66
درصد از والدین تحصيالت زیردیپلم داشتند و با توجه
به تعریفی كه امروزه از سواد و دانش مطرح است به
نوعی بی سواد محسوب می شوند .این والدین از عوامل
معلوليت زایی هم چون مصرف دارو در دوران بارداري،
ازدواج فاميلی ،بارداري در سنين پائين و باال و مشورت
با متخصص قبل از بارداري ،تغذیه مناسب و نداشتن
استرس در دوران بارداري آگاهی الزم را ندارند .به نظر
می رسد كه نقش عوامل فرهنگی در بروز معلوليت ها
در این استان ،كمتر از نقش عوامل ارثی نباشد .هر چه
آگاهی مادر از عوامل معلوليت زا كمتر باشد احتمال این
كه مادران فرزندان معلول بيشتري به دنيا آورند بيشتر
است(.)10،11
نتيجه دیگر این پــــژوهــــش نشان داد كه
معلوليت هاي جسمی و ذهنی در پسران بيش از
دختران است كه با نتيجه پژوهش جوادیان و
زارعی( )10و خزایی و همکاران( )12هم خوانی دارد.
این نتيجه نشان می دهد كه پسران بيشتر از دختران در
معرض آسيب هاي زیستی-شناختی و حسی-حركتی
هستند .ميزان بروز سوانح و معلوليت ها در پژوهش
خزایی و همکاران( )12براي مردان  72/6درصد و براي
زنان  39/74درصد بود.
از دیگر یافته هاي تحقيق ،تاثير رابطه معنادار بين
ازدواج فاميلی و تعداد زیاد معلوليت ها بود كه با یافته
حفيظی و همکاران( ،)13شکوهی و كاشانی( ،)14نوري
و همکاران( ،)15مصيب و موحدیان( )16و اكرمی()17
هم خوانی دارد .این نتيجه با توجه به تاثير عوامل ارثی
و كروموزونی بر بروز معلوليت كه امروزه براي همه
محرز است .یافته جدیدي نبوده و در تائيد نتایج قبلی
است .در تفسير این موضوع الزم است عموم مردم
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استان و مخصوصاً روستاها و شهرستان ها آموزش
ببينند كه هنگام ازدواج یا قبل از بچه دار شدن ،براي
مشورت به مراكز مشاوره ژنتيك و در صورت دسترسی
نداشتن به پزشك متخصص مراجعه نموده و در مورد
اقدام به بچه دار شدن به توصيه هاي الزم آنان توجه
كنند .باال بردن سطح آگاهی خانواده ها در خصوص
پيامدهاي ازدواج فاميلی و ارتقاء نگرش آنان نسبت به
انجام مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج می تواند در
پيشگيري از بروز موارد جدید معلوليت ها موثر باشد.
در این پژوهش درآمد  80درصد والدین پائين و
متوسط بود كه یافته پژوهش نوري و همکاران( )15هم
خوانی دارد .تاثير وضعيت اقتصادي پائين خانواده در
ایجاد عقب ماندگی و معلوليت فرزندان می تواند ناشی
از وضعيت نامناسب تغذیه مادر در دوران بارداري و
فشارها و استرس هاي روانی و انجام كارهاي سخت
جهت تامين معاش خانواده در دوران بارداري باشد.
با توجه به یافته هاي پژوهــش حاضــــر و
پژوهش هاي مشابه دربـــاره علل بروز معلوليت ها،
ضرورت تدوین برنامه هاي جامع و فراگير پيشگيري از
معلوليت ها روشن است .نيز ،بر این اساس كه عامل
اساسی معلوليـــت ها را می توان در عوامل ارثی و
ازدواج هاي خویشاوندي مداخله كرد ،سزاوار است كه
بخش اعظم برنامه هاي پيشگيري از معلوليت ها به
این امر اختصاص یابد .تربيت و تامين متخصصان
ژنتيك و پزشکان و مشاوران ماهر و مجرب ،تاسيس و
گسترش مراكز مشاوره ژنتيك ،فراگير كردن امکانات
مشاوره ازدواج و بارداري براي اقشار مختلف مردم ،به
ویژه در مناطق محروم و روستایی ،ایجاد و تجهيز و
تقویت تيم هاي مشاوره ازدواج سيار ،تدوین قوانين
موثر و كارآمد براي الزام مشاوره هاي ژنتيك براي
داوطلبان ازدواج خویشاوندي و نظایر آن.
این پژوهش علل معلوليت هاي ذهنی و جسمی را
بررسی كرده است؛ بنا بر این پيشنهاد می شود علل
معلوليت ها در سایر گروه ها مثل كودكان استثنایی به
صورت جداگانه بررســـی شـــود تا با مشخص شدن
اولویت بندي علل اصلی معلوليت ها در هر كدام از
گروه ها ،بتوان برنامه هاي پيشگيرانه اي براي همان
گروه طراحی و اجرا كرد .از سوي دیگر با ارائه خدمات
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از سازمان بهزیـــستی استان ایالم كه حمایت
مالی این طرح را متقـــبل شـــدند تشکر و قدردانی
.می نمایم

مشاوره اي قبل و بعد از ازدواج و دوران بارداري و
 بتوان بسياري از،فرزندآوري و هم چنين مداخله مناسب
.معلوليت ها را كاهش داده یا از بروز آن جلوگيري كرد
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Abstract
Introduction: Disability is an unavoidable
fact which has been existed as a social
phenomenon in communities from the past
until now. There are different reasons for
the emergence of this phenomenon which
can be identified and prevented, thereby
lowering the incident rate of disability in
communities. This descriptive-analytical
study aimed at investigating the causes of
disability among adolescents under 14 years
of age in Ilam, Iran.

Findings: The results showed that
consanguineous
marriage,
congenital
factors, literacy, and gender correlated
significantly with disability (P<0.0001). In
total, 74.8% of the disability among
individuals was related to congenital
factors.
Discussion & Conclusions: Regarding this
fact that the majority of disabilities are
related to congenital factors, more attention
should be paid to the maternal health,
illness, infections, good and efficient
nutrition, affective and psychological
problems, as well as exposure to air
pollution during pregnancy which can have
remarkable effects on children.

Materials & Methods: This study included
694 participants (336 males and 270
females) who were selected using a census
sampling method. The data were collected
through a researcher-made questioner, and
subsequently, they were analyzed using
descriptive (i.e., Frequency and Frequency
percent) and inferential statistics (i.e., the
Chi-square test).
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