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 هاوافراددارایمعلولیت:تعاونی

 توانندبهبهزیستیافراددارایمعلولیتیاریرسانند؟هاچگونهمیتعاونی

 مقدمه

نگاه افکار عمومی به مفهوم معلولیت در طول تاریخ 
دوره  5متفاوت بوده است. تحوالت این مفهوم به 

شامل: حذف یا نابودسازی با هدف محو معلولین از 
، بقا در قالب ایجاد نوانخانه برای دور کردن جامعه

معلولین از عموم جامعه، اصالح عملکرد با تأسیس 
مراکز ویژه نگهداری معلولین با هدف ایجاد زیستی 

بخشی مبتنی  جداگانه، ادغام اجتماعی با تمرکز بر توان
بر حضور در خانواده و جامعه و درنهایت خودشکوفایی 

های موجود در زندگی توسط  به معنای رهبری فرصت
 شود. شخص معلول تقسیم می

معادل  -میلیارد زن و مرد 1بنابر اعالم بانک جهانی، 
با انواع معلولیت زندگی  -درصد از جمعیت جهان 15
میلیون با  191تا  111کنند، که یک پنجم آنها بین  می

گذرانند. همچنین سازمان  های جدی روزگار می آسیب
میلیون فرد  585المللی کار اعالم کرده که حداقل  بین

دارای معلولیت هستند، که در سن فعالیت اقتصادی قرار 
دارند. این افراد که بیشتر متعلق به کشورهای در حال 

باشند، اغلب از تحصیالت و بهداشت  توسعه می
تری برخودار بوده، امکان استخدام محدودتری  پایین

 برند.  دارند و از فقر بیشتری رنج می

افراد دارای معلولیت در تعامالت اجتماعی خود با موانع 
بسیاری از نگرش منفی و قضاوت مداوم افراد تا 

هایی در انجام امور شخصی را روبرو هستند.  محدودیت

آنها همچنین نیروهای واجد شرایطی برای کارفرما 
محسوب نشده و همواره حق آنها برای اشتغال نیز 

  شود. نادیده گرفته می

ترتیب زنان و مردان دارای معلولیت، نرخ اشتغال  بدین
تر و فرصت تحرک اقتصادی کمتری داشته و در  پایین

اقتصادی خود را نیز -نتیجه امکان تغییر پایگاه اجتماعی
ندارند. این افراد در محل کار نیز، به دلیل عدم تناسب 

های  محیط و ابزارهای کار با نوع معلولیت و توانمندی
آنها، نسبت به دیگر همکاران خود، اغلب کارایی 

گیرند. این  تری داشته و در معرض تبعیض قرار می پایین
محرومیت از کار شایسته و برابر با دیگران عالوه بر 

های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی  تحمیل هزینه
همچون انزوا و یا طرد خودخواسته از سوی فرد معلول 

 را نیز به دنبال دارد. 

هایی هستند که  ها تنها شرکت در این شرایط، تعاونی
هایی  گیرند. آنها ارزش افراد را پیش از سود در نظر می

پذیری، دموکراسی، برابری و  چون خودیاری، مسئولیت
نمایند. این بستر، فضا  همبستگی را در عمل محقق می

محور به ویژه در قالب  را برای ایجاد مشاغل ارزش
ای شده از قبیل  های حاشیه آفرینی برای گروه فرصت

کنئد. همچنین دغدغه برابری در  معلولین فراهم می
حقوق شهروندی را نیز با افزایش دسترسی معلولین به 

هایی چون: مراقبت در خانه، آموزش  تسهیالت در حوزه
آموزی و حمل و نقل و ... را نیز محقق   و مهارت

 کنند. می

ای چون  یافته همگام با ظهور و گسترش مفهوم سازمان
تعاون دیگر مفاهیم به ظاهر ثابت از قبیل معلولیت نیز 
تغییراتی را از سر گذراندند. امروزه معلولیت، مفهومی در 

یافتگی، از  حال گذار است که به نسبت سطح توسعه
گیرانه ناظر بر نقص فیزیکی به  رویکردهای سخت
تری مبنی بر ضعف جامعه در  گرایانه رویکردهای نسبی

درک معلول حرکت نموده و به دنبال آن، تعریف فرد 
معلول و حقوق وی نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین نگاه 
امروزی به معلولین با تاکید بر توانمندسازی افراد و 

 تامین استقالل افراد است.

اشتغال برابر با   ها سالهاست که با ایجاد فرصت تعاونی
دیگر شهروندان و امکان دسترسی به خدمات ضروری 
روزمره، زندگی زنان و مردان دارای معلولیت را در 

ها  اند. اقدامات تعاونی سراسر جهان بهبود بخشیده
ها و  المللی و دولت تواند در کنار نهادهای بین می

نهاد، منجر به افزایش امکان  های مردم سازمان
های ادغام آنها  آفرینی برای معلولین شده و زمینه نقش

در اجتماع و استقالل اقتصادی آنها را فراهم کند. در 
ها در دو  این نوشتار برآنیم تا به بررسی اثرگزاری تعاونی
 حوزه اشتغال و خدمات برای معلولین بپردازیم.

 

 (:ILOالمللی کار ) سازمان بین
 5از دست دادن نیروی کار افراد معلول، منجر به کاهش 

 شود. درصدی تولید ناخالص داخلی در کشورها می
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 کنند؟  ها چگونه به معلولین کمک می انواع تعاونی

 زایی . اشتغال9

میلیون شغل در  111ها با در اختیار داشتن حدود  تعاونی
شوند. امروزه  سراسر دنیا، کارفرمایی بزرگ محسوب می

ها از معلولین به عنوان نیروی کار دعوت به  تعاونی
های  کنند. در این راستا، تشکیل تعاونی همکاری می

کارگری که افراد دارای معلولیت هم در آن عضو باشند، 
تواند امکان  ای است که یک تعاونی می کاراترین نسخه

 اشتغال و فرصت مالکیت را همزمان فراهم کند.

h کنون در سراسر جهان، تعداد قابل توجهی از این دست
شوند. به طور مثال در اروپای شرقی  ها دیده می تعاونی

های بسیاری با مشارکت افرادی با  ها و کارگاه کارخانه
هایی چون صنایع دستی اداره   معلولیت مشابه در حوزه

ها با شمارکت افراد دارای معلولیت  شوند. این تعاونی می
هایی چون: آموزش و  اند، فعالیت خود را به حوزه توانسته
نقل، خدمات  و های بهداشتی، حمل افزایی، مراقبت مهارت

ها در طیف  مالی و ... گسترش دهند. اعضاء این تعاونی
ها، داوطلبان،  وسیعی شامل افراد دارای معلولیت، خانواده

های محلی شامل شده و در  های معلولین و انجمن سازمان
قالب رویکردی تکثرگرایانه موجبات ادغام هر چه بیشتر 

 کند.  افراد دارای معلولیت را فراهم می

های  ترین نمونه برای کارآفرینی معلولین، تعاونی موفق
مصوب  181اجتماعی در ایتالیا هستند، که طبق قانون 

ای  ، خدماتی را برای اقشار محروم و حاشیه1991سال 
شده اعم از زنان، معلولین و سالمندان در جهت افزایش 

دهند. دولت نیز از این  پذیرش اجتماعی آنها انجام می
درصد شاغالن آن از اقشار محروم  11ها که حداقل  تعاونی

 55کند. اکنون حدود  جامعه هستند، حمایت مستمر می
های  هزار نفر از افراد محروم و از جمله معلولین در تعاونی

 اجتماعی در ایتالیا مشغول فعالیت هستند.

 . ارائه خدمات ضروری8

توانند به کمک معلللوللیلن  ها می زمینه دیگری که تعاونی
بیایند، ارائه خدمات و وسایل مورد نیاز آنها است. یکلی از 
نیازهای  روزمره جدی برای معلولین حمل و نقلل اسلت. 

رانی را  یک تعاونی فرانسوی خدمات حمل و نقل و تاکسی
 6112دهد. این شرکلت در سلال  ویژه معلولین ارائه می

 151تاسیس شد، به سرعت رشد کرده و اکنون با اشتغال 
کند. ایلن  کارگر در چندین شهر و غرب کشور فعالیت می

تعاونی همچنین خدمات حمل و نقل استانلدارد را بلرای 
 21دهد. همچنین حلدود  کودکان و سالمندان نیز ارائه می

نفر از کارمندان این شرکت را نیز معلللوللیلن تشلکلیلل 
دهند. از افتخارات این تعاونی، برگزیده شدن در سلال  می

 باشد. برای دریافت جایزه ادغام محل کار می 6115

یک شرکت بیمه تعاونی هم در سنگاپور اقدام به بیمه 
کودکان و جوانانی نموده که مبتال به بیماری اوتیسم 
هستند. ایجاد این پوشش درمانی برای کسانی که در این 

اند، یکی از خدمات  ای نبوده بیمه کشور تحت تکفل هیچ 
قابل توجه این تعاونی برای افراد معلول است. این تعاونی 
برای ارائه خدمات بهتر و متناسب با نیازهای بیماران در 
ارتباط مداوم با مرکز اوتیسم سنگاپور به عنوان نماینده 

 باشد. هزار بیمار اوتیست، می 11بیش از 

های اعتباری نیز درصدد گسترش خدمات خود بله  تعاونی
ای شده از جمله معلوالن هستند. به طلور  های حاشیه گروه

های  مثال در ایاالت متحده آمریکا، فدراسیون ملی اتحادیه
اعتباری در ارتباط با شبکه معلولیت برای ایجاد سواد ماللی 

هلای ملاللیلاتلی بلرای  بهره و مشاوره های کم و ارائه وام
 کنند. هایی چون معلولین فعالیت می گروه

 های ایران معلولین در تعاونی
میلیون نفر تخمین  15تا  8جمعیت معلولین در ایران از  

شود. طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  زده می
معلول در  885هزار و  66و سازمان بهزیستی کل کشور 

خراسان   تعاونی سراسر ایران عضو هستند. استان 611
گر در رتبه نخست قرار  نفر معلول تعاون 8111رضوی با 

، 555هزار و  1های اصفهان با  گرفته و پس از آن استان
قرار  15هزار و  6و همدان با  191هزار و  6گیالن با 

 دارند. 

معلولین تعاونی »های موفق در این زمینه،  یکی از تعاونی

با هدف  1155است که در سال  «ایران فتح جم
زایی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت فعالیت  اشتغال

ای آغاز کرده  سازی قطعات رایانه خود را از مونتاژ و پیاده
عضو دارد که اکثریت  111هزار و  5است. این تعاونی 

درصد افراد شاغل  91قریب به اتفاق آنها معلول هستند و 
گیرند. بنای این  در تعاونی نیز در همین گروه قرار می

تعاونی بر استخدام معلولین است، مگر آنکه انجام کاری 
برای معلولین مقدور نباشد، در آن صورت از افراد دیگر 

 .استفاده خواهد شد
تعاونی ایران فتح جم، پیرو کاهش تولید رایانه و استفاده 

های قابل حمل، زمینه فعالیت خود را به  روزافزون از رایانه
تولید لباس کار و پوشاک تغییر داد. در کارگاه جدید که 

نفر  161اختصاص به تولید انواع پوشاک دارد، بالغ بر 
مشتری  115مشغول شدند و در حال حاضر با بیش از 

دولتی و غیر دولتی برای تهیه لباس کار قرارداد منعقد 
تعاونی معلولین “اند. شایان توجه است که حوزه عمل  کرده

شود. این تعاونی  به پوشاک محدود نمی”  ایران فتح جم
های  عالوه بر کارگاه تولیدی پوشاک در زمینه تراش سنگ

نیمه قیمتی و گوهرها، صنایع دستی چوبی و سنگ نیز 
ورود کرده است. معاونت تعاون در وزرات تعاون، کار و رفاه 

میلیون  111با تخصیص اعتبار  1198اجتماعی در سال 
کار را برای  تومانی به این تعاونی، زمینه بهبود فضای کسب

 نفر فرد دارای معلولیت را فراهم نمود.   161

 پشتوانه قانونی اشتغال معلولین:

  6116قانون مدیریت معلولیت در محل کار در سال 

  کنوانسیون تبعیضILO   اشتغال و استخدام( در سال(
 111، شماره 1985

 ای  کنوانسیون توانبخشی و اشتغال حرفهILO   در سال
 159، شماره 1981
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