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 چکيده
ارزش محوری جامعه است و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، کار 

ریزان بوده است. امروزه در بسیاری از های اساسی برنامهفرهنگی، همواره از جمله دغدغه

رین تکشورهای در حال توسعه، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و یکی از نامطلوب

های مختلف به دنبال دارد. مقاله ست که پیامدهای مختلفی را در زمینههای اجتماعی اپدیده

حاضر به دنبال شناخت وضع موجود و بررسی مسائل اشتغال و بیکاری معلوالن با تاکید بر 

هایی مواجه بوده است. افراد دارای معلولیت با محدودیت7931دژ در سال شهرستان شاهین

گردد، لذا بیکاری معلولین عالوه بر ایجاد نها به شغل میهستند که مانع از دستیابی آسان آ

مشکالت و معضالت فراوان اقتصادی برای آنان، جایگاه انسانی، اجتماعی و فرهنگی آنها را 

دهد و روحیه یاس و خود کم بینی و رکود و ناتوانی را در میان آنان نیز در جامعه تنزل می

ای هریزی صحیح و آموزش مهارتن وظیفه دارند با برنامهریزانماید. مدیران و برنامهترویج می

ای هالزم و فراهم نمودن امکانات و شرایط مساعد و برابر برای این قشر، از امکانات و توانمندی

نیروی انسانی آسیب دیده و معلول به نحوه احسن استفاده نمایند تا نتیجه این فرایند رضایت 

  .این قشر باشد روانی و استقالل فردی و اقتصادی

 .دژاشتغال، بیکاری، معلولیت، مشاوره شغلی، شاهین : يديکل واژگان
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  2الهام مقامی  ، 1آرام اژدري
 .وکان و مدیرعامل موسسه خیریه شوق زیستناسالمی ب کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد 7
و مسئول مرکز آموزش و  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت عمومیکارشناسی ارشد روانشناسی  2

 .مغلوین غدیر آباده فارس ایتوانبخشی حرفه
 

 نام نویسنده مسئول:

 آرام اژدري

 بررسی مسائل اشتغال و بيکاري معلوالن با تاکيد بر اثربخشی 

 دژ(مشاوره شغلی )مطالعه موردي شهرستان شاهين
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 مقدمه

 طرح مساله

(. بیکاری به 761: 7939شود )فرجی، ترین نیازهای جامعه محسوب میموضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی

ریزان بوده است )کرباسی و های برنامهعنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه

ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به ست، به گونه(. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری ا97: 7911همکاران،

دانند (. بیکاری را گاهی عالوه بر اینکه یک پدیده اقتصادی می4: 7911شود )ارگاس،های توسعه یافتگی جوامع تلقی میعنوان یکی از شاخص

ب داند، دارای انرژی برای تخریای نمیایده و و انگیزهکنند، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فیکی از معضالت اجتماعی نیز قلمداد می

 (.61: 7911باشد )کیانمهر، های غیرمعقول در جامعه میو کنش

در جهان بینی اسالمی، به فعلیت رسیدن نیازهای جسمی و عقلی و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و درونی شخصیت انسانی بسته 

بطوریکه فرد تنها با تمسک به کار و تالش، قادر خواهد بود، ضمن ارتقای سطح تکامل فردی و معنوی خویش به کار و تالش و فعالیت اوست؛ 

(. فرایند پذیرش فرد در جامعه نیز معموال بر 94: 7912کند )باقری،ای را ایفا میدر تعالی بخشی زندگی اجتماعی خود، نقش موثر و سازنده

آورد هم مستقیما در رابطه با نقش شغلی اوست گاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست میکند همچنین جایمحور شغل او گردش می

(. به عالوه میزان اعتماد به نفس فرد در بسیاری از موارد در رابطه با میزان موفقیت او در شغل و چگونگی 42: 7931زاده و همکاران، )عیسی

، اگر جواب مناسبی نیابد، «ام من چکاره»کند که د، وقتی یک جوان از خودش سوال میگردهای او برقرار میمناسبت شغل، با سایر ویژگی

 (.24: 7912رود )سام آرام،اعتماد به نفس او رو به ضعف می

های شغلی مناسب و کافی برای جمعیت جویای کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی بیکاری )به عنوان فقدان یا نقصان فرصت

شک مساله بیکاری در کشور ما متاثر از (. بی271: 7931آید )صیدایی،تبعات ناشی از آن، یکی از معضالت اساسی کشور به شمار میکار( و 

اند و همچنین افزایش نسبت زنان دانش خیل عظیم جوانانی است که در چند سال اخیر به عنوان جویندگان شغل به بازار کار کشور وارد شده

دانشگاهی و قرار گرفتن آنها در صف بیکاران در جستجوی کار که منتج به ایجاد تقاضای وسیع در بازار کار شده است )سام آموخته با مدرک 

دهد که کار برای آنها جنبه هویت دارد و آنها اضطراب و ناآرامی خاصی (. مطالعات انجام شده در مورد جوانان شاغل نشان می94: 7912آرام، 

 (.22: 7914رند )ربانی، از دوران بیکاری دا

های اصلی کشور حل معضل بیکاری است که بر دالیل ساختاری از جمله افزایش عرضه نیروی کار، کمبود امروزه یکی از دغدغه

زارش )گداری، مهاجرت روستاییان، افزایش فارغ التحصیالن دانشگاهی، جوانی جمعیت و ... بازار کار کشور با عدم توازن مواجه شده است سرمایه

و ظهور آنها به عنوان عرضه نیروی کار در طی دو دهه اخیر سبب شده تا  7991-61(. انفجار جمعیت ناشی از متولدین 1: 7911جمهور، 

های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری با شتاب باال گسترش یابد و سبب اتالف منابع میزان عرضه نیروی کار از فرصت

 (.7: 7911رنج و فقر کثیری از جمعیت کشور شود )توسلی، انسانی و 

 های جدیایم. افراد مختلف به دالیل متعددی به معلولیتهای اخیر شاهد افزایش رو به رشد تعداد معلوالن در سراسر جهان بودهدر سال

(. نتایج 7932دهند )رهبر و همکاران، درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می 71تا  71شوند، به طوری که معلوالن حدود دچار می

های صورت گرفته نیز بیانگر آن است که معلوالن در کشورهای مختلف و در مقایسه با سایر افراد جامعه، امکانات اولیه زندگی مانند پژوهش

باری بر زندگی فردی و اجتماعی ها، آثار زیان(. وجود این تبعیض2171، 7بهداشت، مسکن، آموزش و شغل مناسب ندارند )هووانگ و رولستون

ها و دوستان نزدیک (. این مسائل نه تنها بر معلوالن بلکه بر خانواده7932ترین چالش زندگی آنهاست )رهبر و همکاران، معلوالن دارد و اصلی

ل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی افراد (. همچنین، فرصت برای کار از مهمترین عوام7914گذارد )نوری، آنان و تقریباً همه افراد جامعه تاثیر می

 (.7911دچار معلولیت جسمی است )مرادی و همکاران، 

نفر 767معلول است که از این تعداد  117، این شهرستان دارای 7931دژ در سال بر اساس آمار دریافتی از بهزیستی شهرستان شاهین

دژ(. در ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولین آمده است شاهیناند. )آمار دریافتی از بهزیستی داری معلولیت جسمی حرکتی بوده

های شغلی برای افراد معلول تسهیالت ذیل را فراهم نماید: اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای دولت موظف است جهت ایجاد فرصت

ها و نهادهای عمومی و ها، مؤسسات، شرکت، سازمانهاهای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهاستخدامی )رسمی، پیمانی، کارگری( دستگاه

اثربخش  اینمایند به افراد معلول واجد شرایط. با این تفاسیر آموزش حرفههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میانقالبی و دیگر دستگاه

 رت اجرایی و تحقیق را دارد.و متناسب با بازارکار، ساماندهی، هدایت و بازاریابی و فروش تولیدات جامعه هدف، ضرو

                                                           
1 . Hwang & Roulstone 
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 در حقیقت مسئله بارز، موقعیت نامساعد افراد معلول در بازار کار است؛ به طوری که میزان بیکاری آنها بسیار بیشتر از افراد عادی است.

ایشان هارج ننهادن بر مهارتتأثیر بیکاری در تمامی سنین و تمامی شرایط در افراد معلول مشهود و نمایان است و بسیاری از معلولین به دلیل 

علول کنند ماز یک فرد معلول ندارند و فکر می درستی خیلی از افراد تصورد. شونهای شغلی کمتری روبرو میاز سوی کارفرمایان با فرصت

اد ارهایی که گاه افرهای مختلف و انجام کنیست، ولی حضور معلوالن در عرصه نشیند و قادر به انجام هیچ کاریکسی است که روی ویلچر می

. لذا هدف از این پژوهش بررسی وضعیت اشتعال و بیکاری معلولین در کندخالف این مدعا را ثابت می غیرمعلول نیز قادر به انجام آن نیستند

 باشد.دژ با تاکید بر نقش مشاوره شغلی میشهرستان شاهین

 

 پيشينه تحقيق
پرداخته است. وی در این نوشتار بر پایه شواهد تجربی و نظری از « بزهکاری در ایرانبیکاری و »( در تحقیقی به بررسی 7931مداح )

گیری از اطالعات تفاضل اول متغیرهای مدل، در رابطه بین بیکاری و بزهکاری، یک مدل اقتصادسنجی جرم به دست داده شده و با بهره

دهد که یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش بزهکاری یج این برآورد نشان میهای کشور برآورد شده است. نتابرای استان 7911و  7916های سال

با  11و  16های های کشور در سالگسترش بیکاری است. به طوری که با افزایش یک درصدی نرخ بیکاری، دزدی عادی در گستره استان

 درصد باال رفته است. 6/1کمابیش 

به دنبال « 7913تا 7991های بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال»نوان ای تحت ع( در مقاله7931صیدایی و همکاران )

های سه گانه بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش 7913تا 7991شناخت و ارزیابی وضع موجود بیکاری و اشتغالزایی از سال 

(، 6/74کاهش محسوس در نرخ بیکاری برخی استان ها، نرخ بیکاری در کشور )دهد که با وجود اند. نتایج این تحقیق نشان میاقتصادی پرداخته

رقم باالیی را نسبت به کشورهای توسعه یافته دارد و دلیل آن هم رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بوده 

 باشد.های تولیدی میظرفیت

با استفاده از روش « بررسی رابطه بین بیکاری و قاچاق مواد مخدر در ایران»با عنوان  ( در تحقیق خود7913موسایی و گرشابی فخر )

، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد PlSهای رگرسیونی بر روش تحلیل توصیفی و با استفاده از آمار و اطالعات موجود و براساس برآورد مدل

ای منفی بین درآمد ماهانه خانوار و نرخ مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و رابطهای ها نشانگر رابطهکند. یافتهمخدر را تبیین می

 طالق با قاچاق مواد مخدر است.

اند انجام داده 7941-7911طی دوره « بررسی ارتباط بیکاری و طالق در ایران»( تحقیقی را تحت عنوان 7911زاده و همکاران )عیسی

یکرد استرس روانشناختی، هزینه طالق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی،  ارتباط بین طالق و بیکاری را بررسی رو 4که در آن با اشاره به 

( برای ایران و با استفاده از ابزار 7911تا سال  7994ساله )از سال  41های مربوط به طالق، بیکاری طی یک دوره کند. با استفاده از دادهمی

E views دهد که ارتباط بین طالق و بیکاری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان میدر این دوره از طریق تحلیل سری ارتباط بین این دو

 برای کوتاه مدت، غیرمعنادار ولی برای یک دوره بلند مدت، معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روانشناختی است که بر اثر تاخیری

 کند.بیکاری بر طالق تاکید می

کاری کند که بیبه این موضوع اشاره می« های اجتماعیبررسی آثار بیکاری با تاکید بر آسیب»( در تحقیقی تحت عنوان 7911کیانمهر )

شود از آن رو که فرد بیکار، چون خود را سبب هیچ فایده و نه تنها یک پدیده اقتصادی است، بلکه یکی از معضالت اجتماعی نیز قلمداد می

دهد که خیل عظیم بیکاران باشد. همچنین نتایج نشان میهای غیرمعقول در جامعه میداند، دارای انرژی برای تخریب واکنشنمیای انگیزه

توان این پدیده را فقط مختص اجتماعی در این کشورهاست اما نمی -های مختلف اقتصادیدرکشورهای جهان سوم نتیجه رشد نامتوازن بخش

 قشرهای خاصی دانست؛ چون بیکاری در کشورهای توسعه یافته و در میان قشرهای مختلف اجتماعی وجود دارد. کشورهای توسع نیافته و

به بررسی مهمترین « اقتصادی تاثیرگذار -اشتغال زنان در ایران: بررسی عوامل اجتماعی»( در تحقیق خود تحت عنوان 7911باقری )

وامل در قالب دو دسته عمده اجتماعی، اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش عوامل پردازد که این ععوامل موثر بر اشتغال زنان می

 اجتماعی تحصیالت زنان و اشتغال مردان، رابطه معناداری با میزان اشتغال زنان برقرار نموده است. در بخش عوامل اقتصادی نیز بین گسترش

ند دهد که بیشتر زنان بیکار، مجرد و باسواداناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان میصنایع و بخصوص صنایع دستی و اشتغال زنان ارتباط مع

 سال تعلق دارند. 24-71و همچنین به گروه سنی 

های عضو موظفند حق افراد دارای معلولیت برای کار ( دولت2171کنوانسیون جهانی جهانی حقوق افراد دارای معلولیت ) 21در ماده 

ا سایر افراد به رسمیت بشناسند و این حق شامل برخورداری از فرصت تامین زندگی با کار آزادانه در بازار، کار انتخاب شده کردن را مساوی ب

 و محیط کاری است که باز، یکپارچه و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت است.
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دارای معلولیت به دلیل پایین بودن عزت نفس در ایشان درصد زنان  11درصد مردان دارای معلولیت و  11( گزارش داد که 2111بکر )

 های منفی مردم عادی و کارفرمایان و همچنین سطح تحصیالت پایین آنها، از یافتن شغلی درآمدزا محرومند.و همچنین نگرش

م ای به واسطه چشلقوهکند که مشکالت بابیان می« در اشتغال معلولین تبعیض وجود دارد؟»( در بررسی خود تحت عنوان 2116جونز )

ها، به وجود آمده است. جدا سازی و سنجش اثر تبعیض بر اشتغال معلولین به وری در تجزیه و تحلیل یافتهپوشی از اثرات مشاهده ناپذیر بهره

پذیر بین کارهای محدود به وری مشاهده ناآید. اگر در بهرهوری به وجود میهایی وابسته است که در اثر معلولیت بر بهرهطور قطع به مفروضه

های اشتغال را برای کارهایی که به معلولین کن کردن تبعیض، فرصتهای معلول و غیرمعلول تفاوتی وجود نداشته باشد، از طریق ریشهگروه

ها ها و برنامهن سیاستدرصد برای هر دو گروه مردان و زنان بطور مالحظه پذیر افزایش خواهد داد. بنابرای 91درصد به  99شود از محدود می

 های کار معطوف باشد.وری معلولین در محیطباید بر افزایش بهره

( در مطالعه خود در زمینه توسعه سیستم کدگذاری سلسله مراتبی و اطالعات پایه، برای کاریابی کارگران معلول 2114چای و همکاران )

 های کاریابی در شش گروه عمده به شرحناسب ارائه دهند. سیستم کدگذاری تکنیکای و کارفرمایان اطالعاتی متوانستند برای مشاوران حرفه

ای، راهنمای کار و آموزش، اصالحات محیطی )دسترسی به تسهیالت و محیط ذیل تقسیم شد؛ تکالیف شغلی، تحلیل شغلی و ارزیابی حرفه

 فیزیکی و اجتماعی(، اصالح تجهیزات واصالحات مربوط به کامپیوتر.

معلولیت تقریبا دو  نویسد: مردان دارایمی 2119ای منتشر شده از سوی سازمان بین المللی کار در سال در مقاله (2119) ارایلی آرتور

در بیشتر مواقع از حقوق و مزایای  شودبرابر زنان دارای معلولیت دارای شغل هستند. در این میان، وقتی زن دارای معلولیت وارد شغلی می

ای اقتصادی هگیریشغلی مواجه بوده و ندرتا در تصمیم رسی نابرابر به بازآموزی، حقوق و منابع اعتباری داشته و عمدتا با تبعیضنابرابر، دست

 (.7913د )معطوفی، شونمشارکت داده می

( نشان 2112)در کانادا « خشنودی شغلی کارکنان آموزشی معلول و غیر معلول مدارس استشنایی»های انجام شده در زمینه پژوهش

درصد  11کنند و به طور کلی درصد از کار خود احساس غرور می 34درصد کارکنان نابینا، کار دلخواه و رضایت بخش دارند و  11دهد که می

دارند.  درصد از نابینایان از مشارکت کاری خود رضایت 17از آنها از مشارکت خود در کار رضایت دارند و فرم ملی آمریکا بیانگر آن است که 

  این تحقیق به مدت یکسال در کانادا و بر دو میلیون نابینای شاغل بررسی شده است.

 

 مبانی نظري

های مختلف )اجتماعی، سیاسی و مدیریتی( به این موضوع در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارائه شده و از دیدگاهتعریف اشتغال: 

داند. در تعریفی دیگر از اشتغال می« های موجودعوامل تولید یا ظرفیت»یک جمله به معنی ( اشتغال را در 7911قلیپور ) نگریسته شده است؛

ه پذیرد کشود که اشتغال کامل به معنای احراز اشتغال اقتصادی توسط تمامی افراد فعال است و زمانی تحقق میکامل و ناقص صحبت می

شند؛ و اشتغال ناقص به معنی استفاده نارسا از ظرفیت کار است،که این نوع اشتغال تمامی افراد واجد شرایط کار، مفروض به داشتن فعالیتی با

د، کنهم از فزونی نیروی انسانی کشاورزی نسبت به زمین وقوع کار و هم از نارسایی تجهیزات اساسی که موجبات افزایش کار را فراهم می

آمارگیری خود مشاغل را اینگونه تعریف کرده است که همه افراد ده ساله و مرکز آمار ایران در نظام  (.42: 7919شوند )سفیری، منبعث می

 شود.ساعت در هفته کار کرده است، شاغل محسوب می 1بیشتر که حداقل 

 شود که جمعیت فعال عمالًاز بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است؛ در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق میتعریف بيکاري: 

د. در تعریفی هی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده بیکاری رخ میفعالیت اقتصاد

: 7912اند )سام آرام،دیگر، بیکاری را وقفه غیرارادی و طوالنی مدت کار به طوری که امکان به دست آوردن شغل جدید میسر نباشد، دانسته

شودکه فاقد ساله و بیشتر اطالق می 71ایران در نظام آمارگیری خود بیکار را اینگونه تعریف کرده است: بیکار به تمام افراد (. مرکز آمار  91

ر در اکار باشند )اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند(، آماده برای کار باشند و جویای کار باشند، همچنین افرادی که به دلیل آغاز به ک

آمار ایران،  شوند )مرکزا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار باشند نیز ، بیکار محسوب میآینده و ی

در  شوند که(. مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مساله نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می7931

 (. 79:  7911باشند )ارکاس،جوی کار میجست

ی ادر یک بررسی کلی با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه بیکاری، علل و عوامل ریشهعلل و عوامل موثر بر بيکاري: 

 نماید:بحران بیکاری از نظر ذیل قابل تاویل می

های ی شدن و رواج اقتصاد پولی که از هم پاشیدگی جامعه: صنعتالف( روال صنعتی شدن و حرکت کردن از روستاها به شهرها

قدیم روستایی را به دنبال داشت، یکی از عوامل رشد سریع جمعیت بود و سهم خود را از هم پاشیدگی نظام سنتی را سرعت بخشید. همزمان 
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از مناطق روستایی نیز، موجب تثبیت وضع  های بزرگ از سوی روستاها به شهرها ادامه خواهد یافت. مهاجرتبا رشد جمعیت، سیل مهاجرت

د. گرداقتصادی این روستاها نشده است. نرخ رشد جمعیت روستاها همچون گذشته همچنان باالست و هر روز مشکلی بر مشکالت افزوده می

دهند. از سوی دیگر، مناطق  مانند نیروی کافی ندارند تا کشاورزی در روستا را رونقکنند و آنها که مینیروهای جوان و فعال مهاجرت می

ن شهری رویه بیکاراشود و در نتیجه افزایش بیهای نیروی روستایی روز به روز با مشکل بیشتری روبرو میشهری بزرگ هم برای پذیرش توده

به سطح زندگی مورد انتظار، را در پی خواهد داشت و همچنین در شهرها امکانات اشتغال برای روستاییان وجود ندارد و امید دستیابی این افراد 

 (.276: 7931؛ صیدایی، 72-79: 7911شود )فرایدی :نیز روز به روز کمتر می

: رشد سریع جمعیت در کشورهای درحال توسعه، سبب گسترش ابعاد بیکاری آشکار و پنهان خواهد بود. همراه رشد ب( رشد جمعيت

فزایش خواهد یافت اما به علت فقدان منابع مکمل، توسعه مشاغل جدید محدود است. جمعیت، نسبت افراد قادر و مایل به کار به کل جمعیت ا

 یابد.نتیجه این عمل آن است که همراه با رشد جمعیت، کار، بیکاری پنهان و آشکار افزایش می

طول سالیان  بر اساس آمار و اطالعات موجود، کشورها در هاي دولتی در جذب فارغ التحصيالن دانشگاهی:پ( ناتوانی بخش

اند، اکثرا در شغلی نامتناسب با رشته گذشته هرگز توان جذب نیروهای تحصیل کرده را نداشته و همان تعداد نیروی کار جذب بازار کار شده

ازار کار بهای مختلف تحصیلی بدون توجه به نیاز برنامه پذیرش دانشجو در رشتهخود به فعالیت مشغولند که این امر تا حدی ناشی از رشد بی

 (.72: 7919پور،رود )اکبریباشد که به نوبه خود در افزایش نرخ بیکاری عاملی موثر به شمار میکشور می

 ها ازدر کشورهای جهان سوم دولتگذاري و عدم تناسب توزیع امکانات در مناطق مختلف کشور: ت( پایين بودن نرخ سرمایه

توانند هماهنگ ناگزیرند که امکانات مالی خود را تنها در شهرها صرف کنند و چون شهر و روستا نمیجهت منابع مالی محدودیت زیادی دارند، 

ای ههای اقتصادی بین بخششوند. در واقع عدم تعادل در زمینه فرصترشد یابند، جمعیت از روستاهای عقب مانده به مراکز شهری سرازیر می

سو و شهرهای بزرگ با امکانات بیشتر از سوی دیگر، سبب گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ روستایی و نیز برخی از شهرهای کوچک از یک 

های غیرمولد و عمدتا شده است. از آنجا که بخش تولیدی، قادر به جذب نیروی کار مهاجر روستایی نیستند، لذا نیروی کار، جذب بخش

 اند.گری گردیدهواسطه

ی ااند که بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا مشاغلی است که نقش عمدهی پنهان گفته: در تعریف بیکارث( وجود بيکاري پنهان

آید. در مواردی چند نیروی انسانی زاید در بازار کار را بیکاری در تولید یا پیشرفت کار ندارد و یا حذف آنها خللی عمده بر گرودنه کار وارد نمی

، به دارندسازد و از طرفی کارگرانی که مزد کافی دریافت نمیات عرضه نیروی کار فراوان را فراهم میخوانند چرا که این پدیده موجبپنهان می

 گیرد.زنند و در نتیجه نیروی کار به طور کامل مورد استفاده قرار نمیکاهش تولید دست می

تولیدی و اجبار اقتصادی در تولیدات انبوه های امروزه با گسترش صنایع سازمان بر به جاي کاربر:هاي سرمایهج( انتخاب تکنيک

بر معضلی به نام بیکاری به وجود آورده گریبانگیر کشورهای صنعتی و غیرصنعتی شده است. کارفرمایان، تغییر نیروی کار از کاربر به سرمایه

ه بیکاری تکنولوژیکی لقب گرفته است ب های انجام کار،در بازار نیروی کار از دست دادن مشاغل از طریق جایگزینی نیروی ماشین و تکنیک

 (.91: 7917شود )قلیپور،جای کارگر ماشین و به جای نیروی مکانیکی و یا الکترنیکی استفاده می

 

از دست دادن  به معنایت میسر نیست. لغت معلولی 7معلولیته از در حال حاضر دستیابی به تعریفی روشن و خالص: تعریف معلوليت

های به معنای گروهی از محدودیت 2توانیاجتماعی در سطحی مساوی با دیگران است و لغت کم ای شرکت در زندگیهیا محدودیت فرصت

عملکرد فیزیکی، روانی، حسی یا  افراد ممکن است با نقایصهد. دعملکردی مختلف است که در هر جمعیت و کشوری در جهان روی می

علول افراد مند. ، ممکن است دائمی یا موقت باشهاها یا بیماریشوند. این اختالالت و وضعیتهای طبی یا بیماری ذهنی، دچار ناتوانی وضعیت

باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر نیز آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طوالنی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی می

ایجاد اختالل » ترین تعریف، معلولیت رادر ساده(. 7913د )معطوفی، ران دچار تأخیر شونمشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگ

یزی که رخ بیشترین چ شود، چه بسااند. یعنی وقتی معلول با موانع فرهنگی، اجتماعی یا فیزیکی روبرو میدانسته« رابطه بین فرد و محیط در

ها به دالیل زیادی چون در است. این ناتوانی زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگرانها در راه مشارکت نماید نبود یا محدودیت فرصتمی

(. سایر تعاریف معلولیت 7911)کارگزار راضی،  گرددمادرزادی بر می حین کار، تصادفات رانندگی یا موتور سواری، خشونت، جنگ، فقر و یا علل

 شود:در زیر آورده می
 

                                                           
1 . Handicap 

2 . Disability 
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 انواع معلوليت

 د.ها گرددو اندام هر و یا پاها یا هادر دست ضعف و یا فلج دچارفقدان، وحرکتی: جسمی معلول 

 ند.گردد که سایرین قادر به انجام آن هستانجام اموری می نقص مغزی موجب ناتوانی فرد در :معلول عقب مانده ذهنی 

فع نیازهای قادر به ر باشند ویا شنوایی می ایی وکه دچار فقدان یا نقص در بین باشدناشنوا می شامل معلولین نابینا و :معلول حسی 

 د.باشنارتباطی نمی

خلقی  که شخصیت و وضعیت گردد به نحوی: درست عمل نکردن مغز موجب اختالل در قوه قضاوت فرد میبيمار روانی مزمن 

 (.7913د )معطوفی، گردفرد گاه غیرقابل کنترل می

 

ای، فرآیندی از خدمات مستمر و هماهنگ توان بخشی المللی کار، توانبخشی حرفهبر اساس تعریف سازمان بین اي:توانبخشی حرفه

ای، کاریابی و اشتغال، در جهت قادر سازی فرد معلول برای دستیابی و ابقا در ای، آموزش حرفهاست که در ابعاد ارزشیابی و راهنمایی حرفه

های توان بخشی این است که افراد ناتوان، با استفاده از امکانات بتوانند در جامعه دید هدف از تمام تالشترشود. بیشغل مناسب، ارایه می

؛ شودای در چهار مرحله انجام میجذب شوند و بعنوان عضوی مستقل و مفید، در جریان طبیعی زندگی و کار قرار گیرند. توانبخشی حرفه

ای به معنای اطالع و (. توانمندی حرفه791: 7931ای، کاریابی و اشتغال و پیگیری )میرخانی، رفهای، آموزش حارزشیابی و راهنمایی حرفه

ها، فنون و ابزار شناسایی و ارزیابی ای و مشاوره شغلی افراد کم توان یا معلول؛ در عین حال به معنای آشنایی با روشآگاهی از راهنمایی حرفه

ها و شناسایی ای و اشتغال معلولین، آشنایی با انواع معلولیتهای حرفها معلول، عوامل موثر بر آموزشاستعدادها و عالیق افراد کم توان ی

ای معلولین، آگاهی از حرفه –های خاص در معلولین برای احراز مشاغل مختلف، آگاهی از انواع اشتغال معلولین، آشنایی با مراکز فنی ویژگی

ای و اشتغال معلولین و باالخره آشنایی با مشاغل خانگی و کار از راه دور و متناسب با مرتبط با توانبخشی حرفههای ها و توصیه نامهمقابله نامه

 (.722: 7911های اشتغالزا برای آنهاست )حسینیان و طباطبایی، های معلولین و توانایی ارائه طرحتوانمندی

برای شناخت  را طریق راهنمایی و آموزش شغلی، معلول از است که بخشیتوان بخشی شغلی جزئی از رونـد مـستمر و هماهنگتوان

جذب و نگهداری معلول در شغل  استخدام، اقـداماتی است که بهمـجموعه  د. در واقعدهخدمات شغلی و اشتغال در شغل مناسب یاری می

مجموعه خدمات تی بهترین نحو استفاده کند. به عبار خود به هایو توان تواند از امـکاناتمـعلول مـی وسـیله انجامد و بـدانمی مـناسب

یی روانی، راهنما -نات توان جو از طریق ایجاد آمادگی جسمانیکه برای رشد دادن امکا پزشکی، روانشناسی، آموزشی و اجتماعی است تخصصی

 (.91: 7916)محمودیان دهکردی و همکاران،  شوداعمال می ضـمن اشتغال کارگماری و پیگیریو آموزش شغلی، کاریابی و به

 اسالمی ایران: قانون کار جمهوری 377ماده  7،2،9های طبق تبصره

ریزی و حمایت از اشتغال معلوالن خواهند بود و ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ها موظف بهاستان مراکز خدمات اشتغال در مراکز

 (.91: 7916دهکردی و همکاران،  )محمودیان باشنددر این ماده موظف به هـمکاری بـا دفاتر مزبور می مؤسسات مذکور کلیه

نه الحسهای قرضیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی(، معلوالن را از طریق اعطاء وام)تول های تعاونیدولت موظف است تا در ایجاد شرکت

حمایت قرار داده و نـسبت به رفع موانع  مورد انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان تسهیالت های الزم و برقراریدرازمدت و آموزش

http://www.psyj.ir/
http://khadamate-moshavereh.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/


 58 -31، ص  4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
: 7916)محمودیان دهکردی و همکاران،  یابند، اقدام نمایدمی معلوالن در آنها حضور ها کهاین ماده و تبصره کلیه مراکز موضوع درمعماری 

91.) 

انجام  در مراکز نیاز معلوالن شاغل مورد های الزم را برای برقراری تسهیالت رفـاهینامهاجتماعی مکلف است تا آیین و امور وزارت کار

برساند. )محمودیان دهکردی  تصویب وزیر کار و امور اجتماعی بهزیستی کشور تهیه و به ازمانکـار بـا نظرخواهی از جامعه معلوالن ایران و س

  (.91: 7916و همکاران، 

در ایـن  هستند و بخشی شغلیبه اهداف شغلی، تحصیلی و زندگی مستقل نیازمند توان بنابراین بسیاری از افراد معلول برای رسیدن

ند )محمودیان کنشخصی آنها کمک می هایقابلیت کنند و به رشدتسهیل می بخشی را بـرای آنانلی فرایند توانبخشی شغتوان راسـتا مشاوران

 (.91 :7916دهکردی و همکاران، 

 

مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و : مشاوره شغلی

گیرند، یک دسته اطالعات مربوط به مشاغل باشد. به عبارتی در این شاخه راهنمایی و مشاوره دو دسته اطالعات مورد بررسی قرار میهماهنگ 

شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته ها و استعدادهای فرد و در جریان مشاوره تالش میو دسته دیگر اطالعات مربوط به ویژگی

د )شفیع آبادی، های فرد سازگاری دارها و ویژگیای شرایط مربوط به یک حرفه با تواناییو تعیین گردد تا چه اندازهاطالعات مشخص شود 

های شغلی توسط افراد و دستیابی فرد به شغلی است که برای او رضایت، موفقیت، هدف مشاوره شغلی رشد توانائی کشف فرصت(. لذا 7917

ای ای است، بلوغ حرفه( هدف مشاوره شغلی دستیابی به بلوغ حرفه7311) به نظر سوپر در بر داشته باشد.سازگاری، انگیزش و پیشرفت را 

 گیری در مورد شغل آینده، خود، خودپنداری روشن شغلی، توانایی تصمیم یعنی داشتن آگاهی نسبت به مشاغل، شناخت

بر اساس رویکرد میچل، لیون و (. 2116 )زونکر، فرآیند جستجوی شغلهای شغلی، خالقیت در پذیری، خود اتکایی در کشف فرصتمسئولیت

ه تغییر ب ها و نیازهای خود، کسب آمادگی الزم برایه فرد برای گسترش تواناییب کمک از است عبارت شغلی مشاوره هدف (7333) کرامبولتز

 (.7914، )صمدآقایی رای مقابله با مشکالت و مسائل شغلی استمنظور به دست آوردن کسب و کار، باال بردن عملکرد شغلی، آماده سازی افراد ب

 

 روش تحقيق
های توصیفی، اسنادی و مصاحبه با افراد معلول در خصوص اشتغال و بیکاری روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از یافته

از  دژ با پرسشهای اشتغال معلولین شهرستان شاهینفرصتها و است. بدین صورت با استفاده از تکنیک مصاحبه، اطالعاتی درباره چالش

 )آمار نفر معلول تحت پوشش اداره بهزیستی است  117 دارای دژشاهین شهرستان آوری و تحلیل شد.تعدادی از معلولین در دسترس جمع

ا دژ و بلین اداره بهزیستی شهرستان شاهینگیری متناسب با هدف با کسب اجازه از مسئونمونه روش از (.7931 سال در بهزیستی از دریافتی

 شدند.  انتخاب نفر 21جامعه هدف  از .اندسال آقا و خانم که توانایی کار کردن را داشتند، انتخاب شده71همکاری معلولین باالی 

 

 هایافته
ی و نقاط توانمند بر بجای تاکیدهای مختلف معلولین است که بیشتر زمینه فرهنگی داشته و نگرش منفی آحاد مختلف جامعه به گروه

صادی، های اقتریزیکشور در برنامه گردد بطوریکه مسئولین در سطحقوت معلولین و پرورش استعدادها بیشتر به نقاط ضعف آنان توجه می

ه به نگرش منفی ک بخش خصوصی با توجه به کارفرمایاناند. اجتماعی و فرهنگی کمتر به مسائل و مشکالت این قشر از جامعه توجه داشته

قشرهای مختلف شد. بااین قشر واگذار گردد از روی ترحم و دلسوزی می معلولین دارند کمتر به کارآیی آنان توجه کرده و اگر هم کاری به

ادر به ارند که قپندهای بالقوه و بالفعل معلولین آگاهی نداشته و آنان را افرادی ناتوان میتوانمندی مردم جامعه حتی طبقات تحصیل کرده از

 های مادی و حمایت مستمر دارند.کمک کار نبوده و بیشتر نیاز به

ر هایی که دزیرا تمام هزینه استآنان  ترین عامل در زندگی معلولین، خودکفایی و استقالل فردیاز نظر اشتغال، مهمترین و اساسی

ای هسازد در فعالیترا قادر می ای متبلور گشته، بطوریکه معلولرفهگیرد در نهایت در برنامه توان بخشی حفرآیند توان بخشی انجام می

هایی که سهم کاملی در مشاغل داشته باشند یا شغل توانندمتأسفانه اغلب افراد ناتوان نمید. اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت داشته باش

دهند. باید توجه داشت که افراد معلول مهارت ارتقاء شغلی را از دست می توانایی انجامش را دارند به دست آورند. آنها همچنین امکان آموزش و

رخی بند. توانند همانند سایر کارگران بدون نیاز کمک مخصوصی، مؤثر واقع شواست و می هایی را دارند که همانند افراد غیرناتوانو توانایی

زه فرد عادی سودمند و مفید باشند. بنابراین عدم توجه به توان و نیروی کار توانند اگر کمک مناسبی به آنها شود به اندادیگر از معلولین می
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ه کار ب کند. مسئله اشتغال افراد ناتوان به طور کلی احتیاجهای بالقوه آنان محروم میاین افراد نه تنها صحیح نیست، بلکه جامعه را از توانایی

 (.7911د )محمدی، مناسب و قائل شدن حق کار برای معلولین دار

مند شوند و بهره متعدد جامعه همانند افراد عادی است و باید همچون آنان از امکانات نیازهای معلوالن در زمینه اشتغال از نظر کیفی

لی غبخشی شغلی مراحل راهنمایی ش برای توانند. مشغول شو را انتخاب کنند و بـه انـجام آن مناسبشان ضروری، شغل پس از گذراندن مراحل

طرح کارگماری مکارگماری و اشتغال. اولویت و ترتیب تقدم این سه مرحله کار که در کاریابی و بهاست از: گزینش، آموزش، به معلوالن عبارت

 (.91: 7916است )محمودیان دهکردی و همکاران،  شوند، غیرقابل تغییرمی

 ذهنی و روانـی های خود در زمینه جسمانی،دقیق از ویژگی والً اطالعاتبخشی شغلی در این مرحله، معلول باید اگزینش: برای توان -7

ده از نیازهای شغلی حال و آین کافی بـه دست آورد، ثانیاً با خصوصیات و شرایط احراز مشاغلی که توان انجام آنها را دارد آشنا شود، ثالثاً آگاهی

های ها، استعدادها و رغـبتها و مـحدودیتاز معلول به عمل آید و تـوانایی ایحرفهبه دست آورد. در این مرحله باید ارزیابی پیش  جـامعه

: 7916گیرند )محمودیان دهکردی و همکاران،  قرار بینانه مورد شناسایی و بررسیطور واقعو به ها، سرعت کار و حافظه با دقتشغلی، مهارت

91.) 

خاص، مرحله  هایمالک شـغل معین بر اساس معیارها و های فرد برای احـرازیژگیبخشی شغلی پس از مشخص شدن وآموزش: توان -2

 زشآمو حذف نیست. طول دورههـیچ شغلی قابل اسـت و در و اشـتغال شود. آموزش، پلی بین گزینشآغاز میمعلول دوم یعنی آموزش شغلی 

 گیرد انجام مقرر است در آینده چه محتوای دوره آموزش به آنچه متفاوت اسـت. هر سادگی یا پیچیدگی مشاغل محتوای آن با توجه به و

ادن د آموزش شغلی معلوالن، عالوه بر یاد ل مـوفقیت و رضایت شغلی معلول بـیشتر خواهد بـود. درباشد، احتما شباهت بیشتری داشته

 کار و بهبود روابط بین فردی آموزش محیط در دیگران گیرد باید نحوه ایجاد سازگاری باانجام می کاری های شغلی که برای افزایش توانمهارت

 (91: 7916اران، )محمودیان دهکردی و همک شود داده

مالً کار شود و ع تواند وارد بازارآمیز دوره آموزش شغلی، فرد میموفقیت طی از بخشی شغلی پسکارگیری و پیگیری: برای توانبه -9

 دهو سازن آمیزموفقیتادامه اشتغال  گرفته باشند، احتمالطور درست و مـناسب انجامو آموزش به مراحل گزینش کند. چنانچه آغاز اشتغال را

ر صورت اند. درا نشان داده معلول و سالمت شخصی نیز کیفیت زندگی بهتر یابد. تحقیقات متعددی در این رابطهبسیار افزایش می و خالق

ها و اوره شغلی در کارگاهشود. لذا تأسیس مراکز مش او اقدام مـشکالت رفـع عدم رضایت فرد در ضمن اشتغال، از طریق مشاوره شغلی باید به

 (.91: 7916های شغلی ضرورت دارد )محمودیان دهکردی و همکاران، محیط

 

 ویژگی هاي دموگرافيک شرکت کنندگان در پژوهش
حرکتی،  –نفر از افراد معلول )شامل معلولین جسمی  21انجام گرفت و در طی آن با  7931های این پژوهش در بهار سال مصاحبه

اند و هم اکنون صاحب یک شغل هستند، صورت گرفته ای از بیکاری را گذراندهها و ...( که یا بیکار هستند و یا دورهایی، کر و اللشنوایی، بین

 آمده است: 7سال بوده است که شرح آن در جدول  41-21است. دامنه سنی مشارکت کنندگان در زمان انجام مصاحبه بین 

 ت کنندگان در پژوهش: ویژگی هاي دموگرافيک شرک1جدول 

 نوع معلولیت وضعیت شغلی جنسیت سن نام ردیف

 ضعف حرکتی یک پا کارمند بانک زن 91 7مصاحبه شونده  7

 ضعف حرکتی در دو پا راننده مرد 42 2مصاحبه شونده  2

 ضعف حرکتی دو پا بیکار، مستمری بگیر زن 92 9مصاحبه شونده  9

 ضعف حرکتی یک پا و یک دست اپراتور مرد 21 4مصاحبه شونده  4

 ضعف در تکلم دانشجو -محصل  زن 24 1مصاحبه شونده  1

 کر و الل خانه دار -بیکار زن 21 6مصاحبه شونده  6

 ضعف حرکتی در یک پا منشی اداره )شرکت خصوصی( زن 26 1مصاحبه شونده  1

 ضعف حرکتی در دو پا کفاش مرد 96 1مصاحبه شونده  1

 ضعف حرکتی در یک پا مهندس کامپیوتر مرد 42 3مصاحبه شونده  3

 ناشنوا و کم شنوا کارگر ساختمانی مرد 97 71مصاحبه شونده  71

 ضعف حرکتی در یک پا بنگاه معامالتی مرد 91 77مصاحبه شونده  77
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 کر و الل کارگر ساختمانی مرد 41 72مصاحبه شونده  72

 بیناییضعف در  بازاری مرد 23 79مصاحبه شونده  79

 ضعف حرکتی در یک پا آزاد مرد 91 74مصاحبه شونده  74

 کم توانی ذهنی خفیف خانه دار زن 99 71مصاحبه شونده  71

 قطع یک پا و ضعف بینایی خفیف مغازه دار مرد 49 76مصاحبه شونده  76

 کوتاهی قد و ضعف حرکتی در یک پا دانشجو زن 27 71مصاحبه شونده  71

 کر و الل لوازم و تحریر فروشی مرد 44 71شونده مصاحبه  71

 ضعف حرکتی در پاها کارمند زن 96 73مصاحبه شونده  73

 ضعف شنوایی مغازه دار زن 97 21مصاحبه شونده  21

 

فرصت و یا های انجام شده توسط محققین مشاهده شد این است که افراد معلول از دید خود عواملی را به عنوان آنچه که در مصاحبه 

وان تاند. در این بین برخی از کثرت و تاکید بیشتری برخوردار است و آنها را میچالش در راه بیکاری یا اشتغال خود و یا دیگران مطرح کرده

 آوریم:های مصاحبه شوندگان مشاهده نمود که برخی از آنها را در زیر میدر بسیاری از گزاره

الت روانی ناشی از معلولیت، پس از انجام دادن فرایند توانبخشی در ابعاد مختلف پزشکی، اجتماعی های جسمانی، ذهنی و مشکمحدودیت

ان کار تواند به عنورسد که ایجاد اشتغال عالوه بر منبعی برای تامین معیشت این افراد میای و بازتوانی افراد معلول، چنین به نظر میو حرفه

های آنها بکاهد و کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشد. از سویی نیز وجود منبع ا حد زیادی از آالم و رنجدرمانی مطرح شود و اشتغال به کار ت

تواند انگیزه افراد معلول را برای ادامه زندگی تقویت کند. لیکن عواملی درآمد خود به عنوان نقطه امیدی برای آینده تلقی شده و این امر می

شوند. این عوامل ست که از طریق فقدان یا حضورشان عملکردشان را محدود نموده و باعث بروز ناتوانی میدر محیط پیرامون افراد معلول ه

 ط ها و خهای منفی افراد به ناتوانی، همچنین خدمات، نظامشامل محیط فیزیکی غیرقابل دسترس، فقدان فناوری کمکی مناسب و نگرش

شوند، هستند )سازمان جهانی بهداشت، های زندگی میمه افراد با شرایط سالمتی در همه زمینههایی که وجود ندارند یا مانع از مشارکت همشی

2117 .) 

برخی از مهمترین موانع نگرشی، اقتصادی، قانونی، حقوقی، زیرساختی، آموزشی و ... از دید معلولین بدین صورت است؛ عدم شناخت 

های افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی و اعتماد نکردن به آنها، اعتماد به ها و قابلیتکافی افراد، کارفرمایان و صاحبان حرف از توانمندی

های معلولین، احساس ترحم و اعتمادی افراد به توانمندیهایشان، نگرش منفی و بینفس پایین خود معلولین و عدم خودباوری به توانمندی

های شهری در جامعه مورد مطالعه برای معلولین، القای ذهنیت از ودن زیرساختدلسوزی از طرف عموم مردم نسبت به معلولین، نامناسب ب

کار افتادگی کلی یا دائمی توسط پزشکان، کمرنگ بودن قانون سه درصدی استخدامی جهت جذف افراد دارای معلولیت یا عدم اجرای دقیق 

امناسب بودن قوانین تامین اجتماعی در خصوص حمایت از آنان، آن، عدم اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، ن

عدم وجود بانک اطالعاتی مناسب و نداشتن آمار جامع و دقیق در خصوص این افراد، عدم تمایل مراکز آموزشی در خصوص تلفیق افراد معلول 

های لولین، شرایط نامناسب مالی خانواده آنها، هزینهای به معبا دیگران، عدم وجود مربیان ماهر و کارآزموده در خصوص آموزش فنی و حرفه

تباط باالی ایاب و ذهاب از منزل تا محل کار و بالعکس و ... عدم درک افراد دارای معلولیت از طرف عموم و ناتوانی مردم در خصوص برقراری ار

 رود.ل به شمار میتواند مانع مهمی برای بازگشت این افراد به زندگی عادی و اشتغامناسب با آنها می
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های برای آنان است. های محدودتری دارند پس داشتن برنامه و هدف خیلی مهمتر از شناسایی فرصتاز آنجا که افراد معلول انتخاب

یرا باور افراد ز شان از نتیجه فعالیت و باورشان به توانایی خود بستگی داردگیری به منظور انتخاب میسر شغلی افراد ناتوان به انتظاراتتصمیم

گیری آنها داشته و دارد. فنونی همچون مصاحبه، زندگی نامه، خط سیر زندگی و ... همه به دنبال کشف یا انسجام تجارب نقش بسزایی در جهت

موزشی دهند؛ تجارب کاری خاص، تجارب تحصیلی و آحوزه مورد توجه قرار می 1شغلی هستند. متخصصان شغلی اغلب تجارب مراجعان را در 

ای در های خاص. لذا تجارب شغلی نقش تعیین کنندهویژه، تجارب و ترجیحات اوقات فراغت، مشاغل دوست داشتنی در گذشته و شناخت

(. نگهداری و حفظ حرفه برای افراد معلول، تحت تاثیر 122: 2119های شغلی یا مشاغل دارد )شان و کورانا،ادراک و احساس افراد به فعالیت

ها، نقل و انتقال آنها به محل کار و اطمینان و ایمنی های شغلی آنها مانند پذیرش توسط همکاران و مراجعه کنندگان مانند مشتریپیچیدگی

های موجود در جامعه نیز حائز اهمیت است که در این میان نگرش کارفرمایان به عنوان گیرد. مسائل مربوط به نگرشدر محیط کار قرار می

( که بر روی سه گروه از افراد 7331شود. بطوری که در تحقیق کرچنر و همکاران )سد راه اشتغال افراد با معلولیت تلقی مییک عامل اصلی 

 امعلول شاغل، بیکار عالقمند به اشتغال و بیکار فاقد عالقه به اشتغال صورت گرفته بود. هر سه گروه یکی از عوامل اصلی سد راه اشتغال ر

(، کلی 2112(، وولف و اسپانگین )7333(، کرودن و مک بروم )7331یان ذکر نموده که این نتیجه در مطالعات کرودن )نگرش منفی کارفرما

های منفی عموم مردم )شجاعی و همتی علمدارلو، ( نیز مشاهده شد. عالوه بر نگرش کارفرمایان، نگرش2111( و کرودن و همکاران )2119)

شود. مساله رفت و آمد نیز در اکثر مطالعات در خصوص اشتغال ( نیز جزء موانع نگرشی محسوب می2119( و نگرش همکاران )کلی، 7911

(. سایر عوامل مطرح در خصوص اشتغال معلولین عبارتند 7331؛ کرودن و مک بروم، 7331معلولین نیز مطرح بوده است )کرودن و همکاران، 

شهری )معابر عمومی(، تبعیض در آموزش و جذب افراد، تبعیض بر مبنای معلولیت از عدم مناسب سازی محیط کار، عدم مناسب سازی محیط 

 ریزی مناسب اشاره کرد. و فقدان قوانین و برنامه
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 گيرينتيجه
بیکاری به یکی از مسائل و مشکالت عمده در کشور تبدیل شده است. وجود بیکاری باال از یک طرف، بخش وسیعی از نیروی کار فعال 

های مختلف بکار گرفته شوند و رشد تولید ملی و شکوفایی را به بار آورد به هدر رفته و از طرفی دیگر فقر، توانست در فعالیتمیجامعه را 

شود. ایجاد اشتغال یکی از مهمترین ابزارهای کاهش فساد، توزیع ناعادالنه درآمد، طالق، قاچاق مواد مخدر، ناامنی و ... دامنگیر جامعه می

ی برخوردار برند، از اهمیت مضاعفهای شغلی در مناطقی که بیشتر از بیکاری و فقر رنج میفقر و نابرابری است؛ بنابراین افزایش فرصتبیکاری، 

های اشتغال و بیکاری، نه تنها یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور به دهند که چالشاست. نتایج مطالعات مختلف صورت گرفته نشان می

توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حساب آورد. وجود بیکاری در سطح نسبتا وسیع، از جمله د بلکه میآیشمار می

های دولتی در جذب نیروی کار، استفاده از های بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است که عواملی چون انفجار جمعیت، ناتوانی بخشویژگی

ری نیروی وپذیر بودن ساختار تولید و وجود بیکاری پنهان، پایین بودن بهرهر به جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطافبهای تولیدی سرمایهروش

کار، تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار و عدم توجه به صنعت توریسم، باعث تشدید بیکاری در کشورهای در حال توسعه  از 

 آیند.عنوان مهمترین مسائل اشتغال و بیکاری در ایران به حساب میجمله کشور ما گردیده که به 

نماید و بدیهی ای را طلب میشود ایجاد اشتغال برای هر گروه شرایط ویژهها مشاهده میای که در معلولیتهای ویژهبا توجه به تفاوت

است که در این رابطه سخن بسیار  مناسب شهری و اجتماعیاست یکی از مهمترین شرایط مورد نیاز برای اشتغال ایجاد امکانات و فضاهای 

مناسب، تامین مبلمان مناسب شهری مانند )ارتفاع تلفن  گفته شده است از جمله تامین وسائط نقلیه مناسب، تامین مسیرهای عبور و مرور

مناسب و ...( و پس از ایجاد امکانات ذکر شده  هایهای ویژه در مکانصندلی های زباله، حذف موانع عبور و مرور، نصبهمگانی، ارتفاع سطل

 آنها نقش خود را کمک به مشاوران شغلی اساساً. در این میان ها از درجه اهمیت برخوردار استهای مرتبط با هر نوع از معلولیتتامین شغل

 هایشانها و افزایش برنامهچوب در آوردن انتخابها و نظریات، به چهارها، وسعت دادن به ایدهدر اهداف و آرمان کند و کاو و اکتشافات برای

کاوش درباره اطالعات  ها و امکانات هستند و با وجود این باز هم افراد را به جستجو وآنها منبعی از اطالعات درباره فرصتند. دانآینده می برای

 تاثیرات اثبات شده همگی از گیریتصمیم هایو مهارتها افزایش خودآگاهی، دانش استفاده از فرصتند. کنشغلی مورد نیاز خود ترغیب می

 ند.باشمشاوره شغلی می
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