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 توانی، معلولیت: تمایزات معنایی و مفهومیناتوانی، کم

 در صص غیرمتخ مترجمان توسط مختلف هایکتاب در های مرضی کودکاختالل به مربوط خاص اصطالحات از برخی متأسفانه

 مغصایرت اصصطالحات و اهاختالل مفهوم و روح با که کردند پیدا رواج و گذاریمعادل اشتباه کامالًویژه، نیازهای کودکان با حوزه

 یعقلص تصوانیعقلی، کم ذهنی، ناتوانی ذهنی، ناتوانی ذهنی، معلوالن ماندگانعقب مانند اصطالحاتیسو بدین ترتیب از یک . دارند

  رواج اسص نشصده تصهگرف نظصر در معلولیص و تصوانی، ناتوانی، کصم بین مفهومی و معنایی تمایزات وجهیچهبه آنها در که هوشی یا و

 بصر گصذاریعصادلم و صصف  هصر آخصر بصه پریشصان و پریش پسوند کردن اضافه با دیگری رایج هایمعادل اند، و از سویی دیگریافته

 نظصر از بصودن وشصایندخ یصا و بصودن متصداول و رایصج استدالل با فقط پریشان؛روان و پریشاننوشتن و پریشانخوانش مانند آن اساس

ومی سصه اصصطالح مهصم و بصر آن شصدیم تمصایز مفهص نشصریه شماره این در نتیجه در. اندکرده پیدا بیشتری ربردکا روزروزبهخواننده، 

 را تصریح کنیم.  Handicap و Disability ، Inabilityپرکاربرد 

انجصام  انصایی دریصک نصو  عصدم تو disabilityتفاوت معناداری وجود دارد. هر نصو    inabilityو  disabilityبین دو واژه 

 disabilityنیسص .  disabilityدر انجام یک کصار، یصک  inabilityاما هر نو   ،آیدحساب می( بهinabilityدادن یک کار )

د بصا نمویصافتگی ن کصاری اشصاره دارد کصه بیشصتر افصرادبه عدم توانصایی در انجصام دا disabilityاس . یک inabilityزیرمجموعه 

رونصد یصا تواننصد راه بماهه نمیمثال بیشصتر نصوزادان شصشعنوانتوانند انجام دهند. بهیا آموزش میهای مناسب، طبیعی، داشتن فرص 

اگر کودک در سنی کصه  گیرند زیرا عدم توانایی آنها متناسب با سن اس ؛ اماقرار نمی disabilityحرف بزنند، اما آنها در گروه 

یصک نصو   در حصرف زدناو  inabilityهصایی برخصوردار نباشصد توانایی رونصد از ننصینزننصد و راه میبیشتر همساالنش حصرف می

disability حساب میبه(آید. حال به نقش آمصوزش توجصه کنیصد. عصدم توانصایی یصک بزرگسصال در خوانصدنinability)،  یصک

reading disability آید زیرا او آموزش خوانصدن را ندیصده اسص ؛ بنصابراین بصه زبصان سصاده حساب نمیبهdisability  تفصاوت

ظصر گصرفتن ایصن و بصا در ن ددهصرا نشان مصی ها، و آموزش انتظار داریمآنچه ما از بیشتر افراد جامعه با توجه به سن، فرص ز معنادار ا

 .گیردارزیابی و قضاوت قرار می دها مورمالک

انصایی فصرد در انجصام یصک عمصل یصا کصاهش در از نظر مفهومی باید تمایز قائل شد. نصاتوانی بصه عصدم تو 2و معلولی  1بین ناتوانی

اما معلولی  محرومیتصی اسص   (4فرد برای عمل کردن به شیوه خاص یا فقدان یک ظرفی  خاص اشاره دارد )یک نارسایی 3ظرفی 

 حسصاب آیصد یصا نیایصد. همچنصین یصکممکصن اسص  معلولیص  به ،شده اس ؛ بنابراین یک ناتوانی بسته به شصرایط که بر فرد تحمیل

توانصد ببینصد و یصک باشد. برای مثال در تاریکی فرد بینصا نیصز نمیشده وسیله یک ناتوانی ایجاد شده باشد یا نمعلولی  ممکن اس  به

شود. یک فرد با ناتوانی جسمانی که بصرای تحصرک بصه ویلچصر نیصاز دارد ممکصن اسص  در معلولیتی به خاطر شرایط بر او عارض می

شده اس . حتی افصراد  معلولی  در این فرد در اثر شرایطی اس  که بر او تحمیلشود؛ معلول تبدیل  بهساختمانی که آسانسور ندارد 

ای و قصالبی بصا آنهصا و فصراهم نکصردن رفتارهصای کلیشصهانجصام نظر رنگ، قد، نژاد، ظصاهر، زبصان و نظصایر آن در صصورت  متفاوت از

                                                           
1. Disability  

2. Handicap  

3. Capacity  

4. Impairment  
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 مفهومی و معنایی تمایزات: معلولی  توانی،کم ناتوانی،سخن سردبیر: 

زنصدگی بصا افصراد دارای  . هنگصام کصار کصردن ومعلولیص  شصوندجه  شکوفایی استعدادها، ممکن اسص  دنصار  های مناسبفرص 

هصا و شان مجزا سازیم. هدف کلی ما باید محدود کردن معلولی  بصه ویژگیهای آنها را از معلولی ناتوانی، باید تالش کنیم ناتوانی

نکته مهم هایمان برایشان ایجاد نکنیم. وسیله نگرشهای بیشتری بهتواند تغییر کند و اطمینان یابیم که معلولی شرایطی باشد که نمی

ثیری تصأهصا ی در سصایر کصنشلهمان حیطه گردد و  فرد در یگر این اس  که ناتوانی فرد در یک کنش ممکن اس  باعث معلولید

نصاتوانی در قصدم زدن یصک معلولیص  در ب کلی معلول برای ننین فردی بسیار نارسا اس . به عنوان مثال نسبنابراین بر دنداشته باش

ها بصر افصراد بصا علولی برخی اوقات ممتاسفانه آید. حساب تواند در بازی فوتبال یک معلولی  بهیادگیری برای خواندن نیس  اما می

توانصد تایصک کنصد بصه علص  نداشصتن راحتی میتواند بصا خودکصار بنویسصید ولصی بصهآموزی که نمیشود مثالً دانشناتوانی تحمیل می

 .شودهای آموزشی و غیر آموزشی، به فردی معلول تبدیل میکامپیوتر در موقعی 

ش اسصتثنایی و سصازمان بهزیسصتی بصدون روره کنونی ما مانند آموزش و پصهای مؤثر و تأثیرگذار جامعجالب اس  بدانید سازمان

را بصه افصراد دارای نیازهصای ویصژه  معلولیت و ناتوانی کنند که روحهایی استفاده میدرنظرگرفتن ننین تمایزات معنایی از برنسب

هصای یکنصد کصه افصراد بصا نصاتوانای عمصل نمصیبرانگیزتر این اس  که نظام آموزش کنونی ما نه تنها بصه گونصهکنند. تأسفتزریق می

های بهنجار شناختی به افصراد اییانوکند که حتی کودکان با تای عمل میمختلف به افراد معلول در جامعه تبدیل نشوند بلکه به گونه

تصرین بصه انجصام سصادهشوند. تصور کنید وقتی کودکی با بهره هوشی بهنجار تصا پایصان دوره دبسصتان قصادر معلول در جامعه تبدیل می

باز بصه علص  ضصعف نظصام آموزشصی بصه ولی اس  و توانمند خاصی برخوردار نیس   نیاز ناتوا که های تحصیلی نباشد با اینفعالی 

کودک با توانایی ذهنی متوسط یا باالتر ولصی بصا نصاتوانی در حرکص  کصردن قصادر بصه  اگر د.وشمییک فرد معلول در جامعه تبدیل 

معلولیص  تبصدیل بصه در این مورد ناتوانی جسمانی کودک به عل  نبود امکانات مناسب،  باشدرس آموزش عمومی نتحصیل در مدا

وانی شصنوایی و بینصایی در صصورت دریافص  تمبتال به ناتوانی یا کم انکودک. ه اس د و این شرایط را جامعه بر او تحمیل کردشومی

بر مشکالت خود غلبه کنند ولصی  تواننداسب در خانواده و جامعه به راحتی میموزشی و توانبخشی و تجهیزات سازشی منآ خدمات

گونصه شصوند کصه هصیچموزشی کنونی تبدیل به افراد معلول در جامعه میآسفانه در شرایطی که افراد بدون ناتوانی خاص در نظام متأ

ختلف ذهنی و جسمی بصه افصرادی معلصول تبصدیل نشصوند های ماین انتظار که افراد با ناتوانیشاید مدی خاصی ندارند آکارایی و کار

گونصه خصدمات آموزشصی و هصای مختلصف هصیچقبل از این که کودکان بصا نصاتوانیدر کشورمان  انتظار نابجا و رویاپردازی باشد زیرا

ین و تحمیصل نهصا تلقصآو بصه  کننصدتوانبخشی خاصی دریاف  کنند به محض ورود به نظام آموزشی برنسب معلولی  را دریاف  مصی

 دائما شعار دهیم: معلولیت محدویت نیست. هرچند کهشود که معلول هستند؛ می

کند. یک بلکه این جامعه اس  که معلولی  را به افراد ناتوان و یا حتی توانمند تحمیل می یدآهیچ فردی معلول به دنیا نمی

فنصی مربصوط بصه شهرسصازی و  ی و رعای  اصول علمصی وموزشی و توانبخشآهای وریآکودک نابینا در صورت برخورداری از فن

و اجازه ندهصد ناتوانی خود غلبه کند مربوط به های ایجادشده تواند مستقل زندگی کند و بر محدودی سازی به راحتی میساختمان

   ناتوانی بینایی او باعث شود تا به یک فرد معلول در جامعه تبدیل شود.
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