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طراحی مد ل اشتغال حمایت شد ه د ولتی د ر راستای توسعه 

کارآفرینی معلوالن کشور

مقد مه: باتوجهبهاهمیتونقشاشتغالدرشكلگیریبستراقتصادیو
روانیافراددارایمعلولیتونیازبهحمایتدولتدربرنامهریزیوتوسعه
دولتی اشتغالحمایتشده مدل بهطراحی پژوهشحاضر در بستر، این
بررسی است. شده پرداخته كشور معلوالن كارآفرینی توسعه راستای در
مطالعاتصورتگرفتهنشانمیدهدكهچنینمدلیدرپژوهشهایداخلی
موردمطالعهقرارنگرفتهومدلجامعیبرایاشتغالحمایتشدهمعلوالن

طراحینشدهاست.
روش: دراینپژوهشبهمطالعهنظریاتاساسیپیراموناشتغالحمایت
شدهدولتیوكارآفرینیمعلوالنوهمچنینسیرتكاملنظریاتیآنپرداخته
شد. استخراج و طراحی ادبیات اساس بر بعد چهار به مدلی سپس شد.
باخبرگانوكارشناساندر ازطراحیپروتكلمصاحبه،13مصاحبه پس
بهزیستی،اشتغالمعلوالنوكارآفرینانمعلولكشورتارسیدنبهنقطهاشباع
بوده مضمون تحلیل از استفاده كیفی، دادههای تحلیل تكنیك شد. انجام
است.همچنیندرنهایتمدلطراحیشدهبهتأیید120نفرازكارشناسان
درحوزهاشتغالمعلوالنقرارگرفتوازروشتحلیلعاملیتأییدیبرای

تأییدروابطبینعواملوسازهاصلیاستفادهشد.
و فردی عمومی، بنگاهی، دولتی، عوامل بعد پنج با مدل یك یافته ها: 
مدنظر باید معلوالن شده حمایت اشتغال برای مؤلفه 29 همراه به شغلی
قرارگیرد.همچنینسازهنهاییمدلدرسطحاطمینان95درصدموردتأیید

قرارگرفت.
توسعه راستای در پژوهشمیتواند این در آمده بهدست نتایج بحث: 
حوزه در دولتی مدیران و مسئوالن توسط كشور معلوالن كارآفرینی
مدل زیرا گیرد. قرار استفاده مورد سیاستها پیادهسازی و سیاستگذاری

طراحیشدههمابعادسیاستیوهمابعادعملیاتیرادرنظرگرفتهاست.
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Proposing a Model for the Employment of Persons 
with Disabilities in Public Organizations of Iran

Introduction: Considering the importance of employ-
ment in forming the economic and psychological context 
of people with disabilities and the need for government 
support in planning and development of the disability, 
this study aimed to design a public-supported employ-
ment model for the development of disability in Iran. A 
review of studies shows that such a model has not been 
studied in previous research, and a comprehensive mod-
el for public-supported employment is essential. 
Method: In this research, we studied the basic theories 
about public-supported employment and disability en-
trepreneurship as well as its theoretical evolution. Then 
a model was extracted in four dimensions based on the 
literature. After designing the interview protocol, 13 in-
terviews were conducted with experts in welfare, em-
ployment of handicapped entrepreneurs. The qualitative 
data analysis technique was the use of thematic analysis.
Findings: Findings had shown a model with five dimen-
sions of governmental, corporate, public, individual, 
and occupational factors along with 29 components for 
disabled employment that should be taken into consid-
eration. 
Finally, the designed model was approved by 120 ex-
perts in the field of disability employment and the final 
model was approved at 95% confidence level.
Discussion: Because the research model takes into ac-
count both policy and operational levels, the results of 
this study can be used to promote the development of 
Entrepreneurial Disability in the country by Public pol-
icy makers and managers in the field of policy making 
and policy implementation.
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Extended Abstract
Introduction: Providing sustainable and suitable jobs is always considered as one 
of the most important indicators of socio-economic development of countries, and 
having a job is considered as an important factor in providing living needs and 
comfort and the results obtained are up to the individual. And society comes back 
and satisfies everyone (Yanos, 2018)
In 2016, the International Labor Organization (ILO) stated in its annual report 
that “people with disabilities” are the largest minority in society and the poorest in 
most societies, and that society, especially employers, often have a negative view 
towards a person with a disability. They pay more attention to their disabilities and 
if they are given a job, it is out of pity and compassion.
 People with disabilities in different countries and compared to other people in 
society have a limited and less opportunity to get a job and face the problem of 
the right to social equality with others. (Topol , 2016). Having the right to a job is 
more important, people with disabilities have less chance of getting a decent job, 
and people with disabilities at work are more likely to lose their jobs than other 
people. (Bascom & Christensen, 2017) 
Protecting the civil rights of individuals is the duty of governments in all societ-
ies and for all citizens, and there are no exceptions. As a citizen, a person with a 
disability has rights that are often overlooked, including disregard for his or her 
employment status, which leads to insufficient income, economic dependence, and 
ultimately poverty, absenteeism and lack of livelihood. (Hanga et al., 2017).
If the conditions are created for the disabled person to earn income and receive job 
support instead of receiving direct help, part of the government’s expenses will 
be reduced, and on the other hand, employment will be possible, and the disabled 
person will be mentally and spiritually strengthened. Without government support 
and a government-sponsored job model, one cannot expect the conditions of the 
disabled to improve and the conditions of the disabled and their families to be-
come increasingly complex. (Alimoradi, 2016) 
There are no accurate statistical studies on the employment of people with disabili-
ties in Iran, and support organizations provide a variety of statistics, and this is one 
of the disadvantages of employment of people with disabilities in Iran because it 
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does not allow accurate planning.
The results showed that in domestic and foreign literature, no specific model has 
been designed for government-sponsored employment of the disabled, and the re-
searcher of this article, considering the long history of welfare and services for the 
disabled, has designed this model based on studies and interviews were made with 
experts. The main purpose of this study is to identify the dimensions and compo-
nents affecting the role of government in employment supported by the disabled in 
order to develop entrepreneurship for the disabled in the country.
 
Method: Based on foreign studies by Smiths (2014), McDonnell (2017), the EU-
supported employment model (2016) and the Gracie et al. (2019) and also after 
interviews with experts, the dimensions and components of the initial extracted 
research have four dimensions. The main ones are:

1. The first dimension; general factors and the general view of society on the 
disabled and the employment of the disabled.

2. In the second dimension, there is a specific view of the government and its 
set of attitudes and actions. These measures can be in financial, credit, policy 
and coordination dimensions, in any of which it has importance and value.

3.  In the third part, there is the view of the company and the employer towards 
the disabled.

4. In the fourth part of the model, we see the individual level of the disabled. 
That is, what are the attitude of the disabled person and his level of self-confi-
dence, and to what extent can a disabled person prepare himself to enter the job 
and the business world. Also, the type of gender and the amount of education 
and necessary skills and job profile are suitable for employment.

All of these together can be supported for supported employment and entrepre-
neurship of the disabled as a fundamental solution for employment.
The dominant philosophical paradigm of the present study is interpretivism . Be-
cause in this research, the model has been designed. 
The qualitative part of the community of experts has included top entrepreneurs 
with disabilities and disabled people with successful employment, as well as poli-
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cymakers and welfare officials who work in the field of employment of the dis-
abled. The number of these experts was close to 20 due to access to individuals. 
The method of selecting these people was judgmental and based on expertise and 
experience. The number of interviews conducted in the research based on the data 
saturation theory, continued up to 13 interviews and the researcher was faced with 
saturation in terms of input data.
After designing the model from the interviews and “content analysis”, the identi-
fied dimensions and components were examined. In a questionnaire that is specific 
to the ISM technique, experts were asked to examine the effectiveness relation-
ships and the effectiveness of the components of each of the dimensions of the 
model to determine the internal relationships of the components and design the 
model.
In the quantitative section, in order to confirm and rank the dimensions and indi-
cators extracted in the designed model, the opinions of experts and people with 
disabilities who have entrepreneurial employment were used. In this section, each 
component identified in the form of a questionnaire that the researcher was asked 
for disabled entrepreneurs who have a successful business or economic activity 
or have a stable employment (employment for more than one year) as a worker to 
comment on each The questions were based on the main factors of the model and 
in 29 cases on a 5-point Likert scale.
Findings: The achievement of the present study, in addition to the four primary 
dimensions, is to determine the fifth dimension called “Job factors”. Job factors 
of six components including job adaptation and stability; Job design; Nurturing 
and career advancement ; Introduction of jobs and job capabilities; Quality and 
branding and innovation of business models. Based on the integrated model of 
government-sponsored employment, it is possible to develop jobs and prepare all 
the main components (five components) and effective actors for the role of the 
government and responsible organizations.
The basis for designing the model is the relationship between the three main cat-
egories of individual, governmental and corporate factors that occur in the context 
of public and social factors. Also, job factors are somewhere between the three 
main categories of individual, enterprise and government, and from the intersec-
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tion of these three categories, job factors can be developed.
Discussion: Empowerment of the disabled is one of the most fundamental strate-
gies in order to preserve and strengthen their human dignity, and accordingly, the 
strategy of entrepreneurship development and employment of the disabled in the 
macro-planning of the government has been given special attention.
 The present research plan is proposed as a key proposal for macro-planning of 
government-sponsored employment and entrepreneurship for the disabled. What 
can be deduced from the discussion is that, first, it is difficult to create areas of 
sustainable occupation for people with disabilities in any society.
Second, in most entrepreneurial texts, the entrepreneur is assumed to be a motivat-
ed individual without disabilities, and this study seeks to show that if conditions of 
government support are provided, many people with disabilities will be able to be 
entrepreneurs and self-employed in employment opportunities. Provide levels of 
self-employment, employer and even supported employment (as the most difficult 
part of job creation), also exist in Iran and provide sustainable employment oppor-
tunities for the disabled with the help of models such as “Supervision of Global 
Entrepreneurship”. Therefore, designing a supported employment model for com-
prehensive planning that includes the dimensions and components of government-
sponsored employment in various dimensions, can lead to the formation of a suit-
able environment and the ability of people with disabilities to enter the workplace.
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مقد مه
توسعه شاخصهای مهمترین از یكی بهعنوان همیشه مناسب و پایدار مشاغل تأمین
اقتصادی-اجتماعیكشورهادرنظرگرفتهمیشودوداشتنشغلبهعنوانعاملیمهمدر
تأمیننیازهایزندگیوتأمینآسایشدرنظرگرفتهمیشودونتایجبهدستآمدهبهخودفرد

وجامعهبرمیگرددورضایتهمهراایجادمیكند.)یانوسوهمكاران2018،1(.
دردنیایامروزرویكردونگرشجدیدانسانهابهزندگیبراساسرقابتهاوتحوالت
اقتصادی،سیاسی،فرهنگیواجتماعیجوامعسببگردیده فزایندهدربخشهایمختلف
كهمسائلومشكالتزندگیروزمرهشكلمتفاوتتریازقبلبهخودبگیردوافراددارای
ناتوانینیزبهدنبالكسبوكارندوتمایلدارندتادریافتیهایعادالنهایداشتهباشند،هرچند
الرعایا، )وكیل باشد آنها توانمندی راستای در قالبكسبوكارهایكوچكو در كار آن

.)2018
افراددارایمعلولیتدركشورهایمختلفودرمقایسهباسایرافرادجامعهازامكانات
اغلب در نبودهو برخوردار مناسب آموزشوشغل بهداشت،مسكن، مانند زندگی اولیه
مواردباشرایطمحدودیتزائیدرزندگیمواجهاندوحداقلتوانائیهایآناننیزموردتوجه
قرارنمیگیرد،بسیاریازآناندرسنكارباوجودموانعگوناگوِندسترسیاعمازفیزیكی،
و بهداشتی مهارت،خدمات توسعه آموزشی، و )نگرشی( فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،
بادیگرانروبرو اجتماعی برابری بامشكلحق بهطورعام بهشغلو فرصتهایدستیابی

هستند)تپل2016،2(.
بیكاریمعلولینعالوهبرایجادمشكالتومعضالتفراواناقتصادیبرایآنان،جایگاه
انسانیواجتماعیوفرهنگیآنهارانیزدرجامعهتنزلمیدهدوروحیهیأسوخودكمبینی

1. Yanos
2. Topol
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و مادی هزینههای دالیل همین به و میكند ترویج آنان میان در را ناتوانی و ركود و
معنویفراوانیبرایخانوادههایمعلولینوجامعهبهوجودمیآورد.ایندرحالیاستكه
مشاركتفعالمعلولیندرجامعهاوالًموجبافزایشروحیهوباوربهزندگیمفیددرمیان
آنهاخواهدشدوثانیًاهزینههایپرداختمستمریهایمادامالعمربهآنانراازبینخواهد

برد)بوشوتاسی2017،1(.
بیكارییكیازچالشهایاصلیفرارویفرددارایمعلولیتجویایكاراستكهموجب
اسماعیل، )كربالیی است. درجامعه اثرگذارشان آنانوعدمحضور انزواوسرخوردگی

.)2017
باسكوموكریستنسن2در2017بیاننمودندكهحقداشتنشغلازاهمیتزیادیدر
زندگیفرددارایمعلولیتمحسوبمیشود.زیرامحرومیتازفرصتهایشغلییكیازعلل
عمدهفقردرجامعهاستوآثارمنفیهمدرمیانآنانوهمدرمیانخانوادههایشانبهجای
میگذارد.بهعبارتدیگر،معلولینشانسكمتریبرایبهدستآوردنكارشایستهدارندو
معلولینمشغولبهكارنیزبیشازسایرافراددرمعرضازدستدادنكارخودمیباشند.

حمایتازحقوقشهروندیآحادملتوظیفهدولتهادرهمهجوامعوبرایهمهشهروندان
بهعنوانیك ندارد.یكفرددارایمعلولیت اینموضوعوجود استثنائیدر استوهیچ
شهرونددارایحقوقیاستكهدربسیاریمواردنادیدهگرفتهمیشودازجملهبیتوجهی
بهوضعیتشغلیآنهاستكهمنجربهنداشتندرآمدیمناسب،وابستگیاقتصادیونهایتا
بروزفقر،عدمحضوردراجتماعوبرخوردارنبودناززندگیبهتروسرخوردگیاجتماعی
دركنارمحرومیتازسالمتجسمیفرددارایمعلولیت،است)هانگا3وهمكاران،2017(.
اگرشرایطیبرایافراددارایمعلولیتفراهمشودتابتوانندكسبدرآمدنمودهوبهجای
1. Bush & Tassé
2. Bascom & Christensen
3. Hanga
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دریافتكمكهایمستقیم،ازحمایتدراشتغالبهرهمندشوند،ازطرفیبخشیازهزینههای
دولتیكاهشمییابدوازسویدیگر،قرارگرفتندرمحیطكار،میتواندفرددارایمعلولیت
شغلی مدل یك نداشتن و دولتی حمایتهای بدون نماید. تقویت روحی و ذهنی نظر را
حمایتشدهدولتی،نمیتوانانتظاربهبودشرایطمعلولینراداشتوشرایطرفتهرفتهبرای

معلولینوخانوادههایآنهابغرنجترخواهدشد)علیمرادی،2016(.
براساسگزارشسازمانبهداشتجهانیدر2016،بروزناتوانی1درسراسرجهاندر
حالافزایشاست.عواملیهمچونصنعتیشدنجوامع،افزایشسنجمعیت،افزایششیوع
بیماریهایمزمنوغیرهسببرشدجمعیتناتوانتاحدود15mازجمعیتبزرگسال18

سالهوباالتردرسراسرجهانشدهاست.
سازمانبینالمللیكاردرسال2015اعالمكردكهتعداد750میلیـوننفـردرجهان
دارایانواعمعلولیتهستندوازاینتعداددرحدود470میلیوننفردرسنكارهستندو
بالغبر80درصدآناندركشورهایدرحالتوسعهقراردارند.اینسازماندر2016درگزارش
سالیانهخودآوردهاستكه»افراددارایمعلولیت2اقلیتبـزرگجوامـعوفقیرتـرینقشـر
دراغلبجوامعهستندونداشتنشـغلمناسـبعلتاصلیبیكاریفرددارایمعلولیت
دانستهونرخبیكاریمعلولینراحداقلدوبرابرافرادعادیاعالمنمودوبیانكردكهنگرش
به بیشتر بودهو منفی اغلب معلولیت دارای فرد بهیك كارفرمایان افرادجامعهخصوصًا
ناتوانیهایآنانتوجهمیكنندواگركاریهمبهآنانبدهند،ازسرترحمودلسوزیاست.

مطالعاتانجامشدهاطالعاتوآماردقیقیدربارهاشتغالافراددارایمعلولیتدرایـران
ارائهنمیكنندوآنچـهدراختیاراست،آمارهایمتنوعیاستكهتوسطسازمانهایحمایتی
امكان زیرا است ایران در معلولین اشتغال آسـیبهای ازجمله نكتـه همـین و شـده ارائه

1. Disability
2. Person with Disability (PWD)
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برنامهریزیدقیقرامهیانمیكند.
است، شده انجام 2016 تا 1986 سالهای طی در كه ایران در متعدد پژوهشهای در
محققینداخلیكوشیدهاندتاتصویریازآماراشتغالافراددارایمعلولیترانشاندهندودر
اغلبمطالعاتاشتباهاتومشكالتمتعددیدرنحوهجمعآوریآماردرموردتعدادافراد
دارایمعلولیت،برحسبنوعوشدتمعلولیت،زنانومردان،سطحتحصیالت،پراكندگی
جغرافیائیوجودداردوازآنمهمتراطالعاتشغلیفردمعلولاستكهباابهاماتمتعدد

دربخشهایدولتیوغیردولتیایرانروبروست.
آمارسالیانهوآماردورهایمشاغلیكهدرایرانبرایمعلـولینایجادشدهمعلـومنیستو
مشخصنیستكهبخشخصوصیچندشغلوبخشدولتیچنـدشـغلایجـادنمودهاند.
ایـنمشـاغلكدامنـد؟وچهگروهازافراددارایمعلولیتبهآنهادسترسیدارند.دربیشتر
موارداطالعاتوآمارازسویبخشهایخیریهای،سمنهاوتشكلهاونیزسازمانبهزیستی

ارائهشدهكهمؤیدتصویرشفافیازاشتغالافراددارایمعلولیتدرایراننیست.
چنانچهسازمانبهزیستیبهعنوانمتولیحمایتازحقوقافراددارایمعلولیتتاكنون
را برنامهریزیها آن اساس بر میشد بهسادگی میكرد، منتشر را معلوالن شغلی اطالعات

مشاهدهوآیندهنگرینمودوبسیارراهگشابود.
نتایجبررسیهاینشاندادكهدرادبیاتداخلیوخارجی،مدلمشخصیبرایاشتغال
حمایتشدهدولتیدرراستایتوسعهكارآفرینیمعلوالنطراحینشدهاستومحققباتوجه
بهسابقهطوالنیفعالیتدرحوزهبهزیستیوخدمتبهمعلوالنكشور،دستبهطراحیاین
مدلبراساسمطالعاتومصاحبهباخبرگانزد.هدفاصلیپژوهشحاضرشناساییابعاد
ومؤلفههایمؤثربرنقشدولتازاشتغالافراددارایمعلولیتدرراستایتوسعهكارآفرینی

معلولیندركشوراست.
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اد بیات پژوهش
اشتغالباعثتشویقبهرهوریبرایجامعهمیشودومنجربهثباتاقتصادی،روابط
اجتماعی،افزایشرفاه،غرورملیوكیفیتباالترزندگیبرایافرادمیشود)اندرسون1و
افرادمعلولوفرصتهایشغلیموجود بااینحال،نگرشكارفرمایانبه همكاران،2015(.

نقشمهمیایفامیكند)وننیكرکوهمكاران2015،2(
سازمانهای و افراد برای كار به را كارآفرینی معلوالن، میدهد نشان متعدد مطالعات
است بیشتر سالم افراد به نسبت آنان بین در كارآفرینی میزان و میدهند ترجیح دیگر

)سفوتو2013،3(.
بومن4)2015(معتقدبودكهنهتنهاخوداشتغالیوكارآفرینیپتانسیلمثبتبرزندگی

افرادمعلولدارند،بلكهمیتواندبهطوربالقوهبهاقتصادكالنهمكمككند.
برطبقنظردپارتمانكارایاالتمتحدهآمریكادرسال2018،افراددارایمعلولیتشاغل
بیشترازافرادغیرمعقولتمایلبهخوداشتغالیوكارآفرینیدارند.كارآفرینیبرایمعلوالن
مزیتهایشخصی،اجتماعی،مالیوازهمهمهمتربسترسازیبرایایجاداشتغالپایدارو
درنهایتمنجربهتوسعهرفتارهایاجتماعیواقتصادیخواهدشد.امادربیشترنظریهها
وتحقیقاتكارآفرینیمعلوالنهیچجایگاهینداشتهودراغلبپژوهشها،كارآفرینانرا
افرادیتوانا،بدونمعلولیتدرنظرگرفتهاندوبرجنبههایروانشناختیفردتأكیدشدهو
بربعدمعلولیت)بهعنوانیكظرفیتهمراهفرد(توجهنشدهاست.)انگلبركتوهمكاران5،

)2018
برنامه تأثیر افرادمعلولو توانمندسازی براینشاندادنروند مطالعاتدقیقموردی
1. Andersson
2. Van Niekerk
3. Sefotho
4. Boman
5. Engelbrecht
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كارآفرینیبرزندگیآنانكهدربرنامهشركتكردهاند،توسطبالكازار1در2014ارائهشده
است)بالكازاروهمكاران،2014(.

درپاسخبهمشكالتوچالشهایپیشرویمعلولینسیاستهاوبرنامههایمتعددیبرای
حمایتازاشتغالوكارآفرینیمعلولینتصویبشدهوبراساسشرایطاجتماعی-فرهنگی
اخیردر پارهوقترویمیآورند.مطالعات ناقض،كار اشتغال یا بهخوداشتغالی معلولین
انگلستاننشاندادهاستكهمعلولیننسبتبهافرادغیرمعلولبهدلیلانگیزههایغیرمادی،
خوداشتغالیراانتخابمیكنند.افرادمعلولبهایندلیلكهمیخواهندانعطافالزمدرمحل
وساعاتكار،استقاللكاریوشرایطكاریداشتهباشندخوداشتغالیرابهعنواناولینگزینه
درنظرمیگیرند)آنجال2001،2(.رضایتشغلیورضایتازشرایطكاردرایننوعفعالیت
درمیانافرادمعلولبیشترازافرادغیرمعلولاستكههمانكاروفعالیتراانجاممیدهند.
ازدیگردالیلافزایشمیلبهخوداشتغالیممكناستتبعیضكارفرمایانباشدكهبهعنوان
مهمترینعاملهموارهمطرحاستكهدرنهایتباعثمیشودفردمعلولبهخوداشتغالی

رویبیاورد)بكر3وهمكاران،2016(.
دادههایاروپاوایاالتمتحدهحاكیازآناستكهمیزانخوداشتغالدربینافرادمعلول
باالترازافرادفاقدمعلولیتاستبهعنواننمونهمیتوانبهبررسیهایشور4)1997(،بالنك5
وهمكاران)2000(،بوالنوبورچارد6)2002(ومیگروهیگینز7)2011(اشارهكرد.)به

نقلازپاولوهمن8وهمكاران،2013(

1. Balcazar
2. Angela
3. Becker
4. Schur
5. Blanck
6. Boylan and Burchardt
7. Boylan and Burchardt
8. Paul Wehman
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ازسال1986پسازایجادتغییراتیدربرنامههایسنتیارائهخدماتبهمعلولیندر
افزایش پدیدارشد.پسازآن، عادیسازی1 نام به فلسفیجدیدی رویكرد اروپا و آمریكا
خدماتاشتغالخانگیوحضوربیشترفردمعلولدرجامعهوپروژههایبرایحمایتمالی
پشتیبانیشده اشتغال عنوان با آزمایش بهطور غیرمالی پشتیبانیهای نیز و دولتی بودجه و
)SE2(ازافرادسختاشتغالمطرحشدكهبهعنوانابزاریبرایكمكبهافرادمعلولدر
دستیابیوحفظشغلهایواقعیدنبالشدواصالحاتقانونرابرایخدماتSEازطریق

سیستمملیتوانبخشیشغلیفراهمكرد.)وهمنوهمكاران،2013(.
شیوهاشتغالحمایتشده،روشیبینالمللیوموفقدرایجاداشتغالبرایافراددارای
معلولیتاستكهبایددرهركشور،مطابقبافرهنگورسومآنكشوربومیسازیشود.
پشتیبانیازمعلولبرایاشتغال،راهكاریاستكهازسویافرادیانهادهاییاعمالمیشود
وتوسطآن،افرادباناتوانیهایمختلفرابرایتصاحبكارمناسبحمایتمیكنند.این
حمایتبایدبهگونهایباشدكههمدركسبیكشغلمناسبوهمدرحفظآندرطول
مدتزندگیفرددارایمعلولیتبهصورتسیستماتیكاثركمككنندهایداشتهباشد)مك

دانلوهمكاران،2017(.
فرد،فقطصرفآموزشمحضنمیشود. اشتغالحمایتشدهوقتوزمان باروش
زیراآموزشیكهمنجربهكسبشغلودرآمدنشود،باعثكاهشانگیزهدرفردمیشود.در
ایننوعتفكرهمهافرادمیتوانندكاركنند،درصورتیكهسازمانهاوشركتهایحمایتكننده
این و نمایند آماده كار برای اعتمادبهنفس و مهارت آموزش، ازنظر را فرد بدانندچگونه
وظیفههمیارشغلی)J.C(استكهآموزشالزمومناسبرابهفردتوانیابدادهواورادر
راستایكسبشغلوسپسحفظآنیاریكند.بنابرایندراینروش،آموزشكارونحوه

1. Normalization
2. Supported Employment (SE)
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آموزشبهتوانیابحائزاهمیتاست)یانوشوهمكاران،2018(.
یانوشوهمكاران)2018(،مزایایزیررادرمورداشتغالحمایتشدهدولتیبرشمردند:

كاردرمحیطهایعمومیوافزایشروحیهفردمعلول-
دیدفردینسبتبهخودوجامعه-
كسبحداقلدستمزدباتوجهبهقوانینوزارتكاری-
ادامهپشتیبانیازفردتادوسالپسازاستخدام-
فراهمنمودنامكانخوداشتغالی-
فراهمنمودنامكانكارورزی-

روشاشتغالحمایتشدهدارایپنجگاماصلیاست:
-گاماول:توافقنظر

ارزیابی همان یا شغلی پرونده تشكیل شده، حمایت اشتغال روش در دوم گام -
تواناییهایفرداست.

شغل تطبیق است. شغلی حامی اصلی وظایف از كه كار سوم:جستوجوی گام -
مناسبباشخصیتوعالقهفردتوانیاب،یكیازمهمترینویژگیهایاینمرحلهاست.

-گامچهارم:ازراههایمختلفیمیتوانباكارفرمادرارتباطبود.دراینمرحله،بعد
ازانتخابكاروكارفرما،بایدبهتوانیابنحوهانجاممصاحبهشغلییانوشتنرزومهرا
آموزشداد.درروشاشتغالحمایتشده،حضوروهمراهیهمیاروحامیشغلیدرمحل

كارالزامیاست.
-گامآخردرروشاشتغالحمایتشده،پشتیبانیازفرد،درمحلكاروخارجازآن

است)مكدانلوهمكاران،2017(.
درجدولزیربهطورخالصهبهنتایجپژوهشهایداخلیوخارجیمرتبطباموضوع

اشتغالوكارآفرینیمعلوالندرسالهایاخیرپرداختهشدهاست.
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جد ول )1( خالصه پژوهشهای د اخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر د ر سالهای اخیر
نتایجسالمحقق

هدفاینپژوهشبررسینقشتوانبخشیوكارآفرینیمبتنیبرجامعهدر1394للحج
اشتغالمعلوالناست.

باقریو
هدفازاینپژوهششناساییشایستگیهایكارآفرینانهباتأكیدبرمعلوالن1394همكاران

جسمی-حركتیاست.
مرادیو
هدفاینمقالهبررسیرابطهبینمتغیرهایجمعیتشناختیوسالمت1396همكاران

روانیمعلوالنجسمیشهراصفهاناست.

سعیدیو
1397همكاران

هدفاینمقالهبررسینقشصندوقاعتباراتخردبرتوانمندسازی
اقتصادیزنانروستایی)موردپژوهشی:شهرستانچرداول،استانایالم(بوده

است.

2014اسمیتز

ازنظرویمهمترینموانعپیشرویاشتغالمعلوالندرسیستمامریكا،
نبودخدماتیكپارچهوسیستممركزیدادههایمعلوالنوهمچنینموانع
بوروكراتیكدرسیستمكاریابیواشتغالمعلوالناستكهبرایتقویتو
توسعهاشتغالمعلوالنبایداینموانعرابرطرفنمود.درسطحجامعهنیز،
محلكارپرسنلدرمراكزخدماتشغلیوپرسنلآموزشیونقشیكه

درحمایتازمعلوالنایفامیكنند،باعثایجاداعتمادمیانارائهكنندگانو
ترویجهمكاریمیشود.

2017مكدانل

دراینپژوهش،هدفمكدانل،معرفیبرخیازمهارتهاییاستكه
دولتبایدبرایافزایشاحتمالاشتغالمعلوالنبهآنهابیاموزد.ازجمله
اینمهارتهامیتوانبهمهارتهایآموزشوتوسعه،مهارتشبكهسازیو
ارتباطات،مهارتارزیابیوبرنامهریزی،مهارتهایجمعآوریوتحلیل

دادَه،دانشواطالعاتضروری،آگاهیازحقوقكار،مهارتهایبازاریابیو
فروشومهارتهایمذاكرهوگفتماناشارهنمود.

گریزیو
2019همكاران

مطالعهدیگریكهبررویكمكبهافرادمبتالبهبیماریهایذهنیو
معلولیتهایروانیدراستخدامدرمشاغلدولتیانجامشد،نشاندادكه

موقعیتهایارتباطیوتیمهایمشاركتی،آموزشكاركناندرزمینهبهداشت
روانیومشكالتنیرویكارومشاركتچندسطحیافراددارایمعلولیت،

موجبتقویتعملكردمعلوالندرمحیطكارمیشود.
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روش
براساسمطالعاتخارجیاسمیتز1)2014(،مكدانل2)2017(،مدلاشتغالحمایتشده
اتحادیهاروپا)2016(ومدلگریزیوهمكاران3)2019(ونیزپسازمصاحبهباخبرگان،

ابعادومؤلفههایاستخراجشدهاولیهپژوهشدارای4بعداصلیزیراست:
1 بعداول؛عواملعمومیونگاهكلیجامعهبهمعلولواشتغالمعلوالناست..
2 دربعددومنگاهخاصدولتومجموعهنگرشهاواقداماتآنوجوددارد.ایناقدامات.

میتوانددرابعادمالی،اعتباری،سیاستگذاریوهماهنگیباشدكهدرهرنوعآندارای
اهمیتوارزشاست.

3 دربخشسومنگاهبنگاهوكارفرمابهمعلوالنوجوددارد.درصورتیكهنگاهكارفرما.
معلول افراد باشد، مطلوب آنها پذیرش و مناسب معلوالن به بنگاههایكسبوكار و
میتواننددرمحیطهایكاریبهاشتغالبپردازندودرغیراینصورتمحیطكاریبرای

آنهابسیاردشواروطاقتفرساخواهدبود.
4 دربخشچهارممدل،شاهدسطحفردیمعلولهستیم.یعنینگرشخودفردمعلولو.

اعتمادبهنفساوچقدراستویكفردمعلولتاچهاندازهمیتواندخودرابرایورود
بهشغلودنیایكسبوكارآمادهكند.همچنیننوعجنسیتومیزانآموزشومهارتهای
درمجموع موارد این همه است. اشتغال برای مناسب وی شغلی پروفایل و ضروری
اساسی راهكار یك بهعنوان معلوالن كارآفرینی و اشتغالحمایتشده برای میتوانند

برایاشتغالمناسبباشد.
درشكلشماره1-الگویاولیهمؤلفههایتعیینكنندهدرتسهیلاشتغالحمایتشده

افراددارایمعلولیتدركشورارائهشدهاست:
1. Smits
2. McDonnall
3. Grisé
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شکل )1( الگوی اولیه مؤلفه های تعیین کنند ه د ر تسهیل اشتغال حمایت شد ه افراد  د ارای 

معلولیت د ر کشور
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به پژوهش این در كه زیرا است. تفسیرگرایی پژوهشحاضر، غالب فلسفی پارادایم
طراحیمدلپرداختهشدهاست.بدینمعنیكهازطریقمصاحبهباافرادبهطراحیمدل
متشكلازابعادومؤلفههایاشتغالحمایتشدهدولتیدرراستایكارآفرینیپرداختهشده
است.همچنینپژوهشحاضرازنظرروش،آمیختهمحسوبمیشود.زیرادادههایموردنیاز،
همازطریقمصاحبهباافرادوهمازطریقپرسشنامهجمعآوریشدهاست.پژوهشحاضر
تأییدمدلمحسوب دربخش قیاسی و اول دربخش استقرایی نظررهیافتشناختی، از
میشود.همچنینپژوهشحاضرازنظرهدفتوسعهایوكاربردیاست.بدینمعنیكه
دراینپژوهشبهارائهمدلجدیدیبراساسمصاحبههایصورتگرفتهباصاحبنظراندر

حوزهاشتغالمعلوالنپرداختهشدهاست.
دربخشكیفیجامعهخبرگانشاملكارآفرینانبرترمعلولومعلوالنصاحباشتغالهای
موفق،همچنینسیاستگذارانومسئولینبهزیستینیزكهدرزمینهاشتغالمعلولینفعالیت
دارند،بودهاست.تعداداینخبرگانباتوجهبهدسترسیبهافرادنزدیكبه20نفربود.روش
تعدادمصاحبههایصورت بود. مبنایتخصصوتجربه بر و افرادقضاوتی این انتخاب
گرفتهدرپژوهشبراساسنظریهاشباعپذیریدادههاتا13مصاحبهادامهیافتهومحققبا
اشباعازنظردادههایورودیمواجهشد.مصاحبهبااینافرادباتعیینقرارقبلیودردفتر
آنهایابیرونازمحلكاربهصورتحضوریانجامگرفت.مصاحبهباافرادبین1تا3ساعت
بهطولانجامیدوكلمصاحبههانزدیكبه4ماهبهطولانجامید.نوعمصاحبهبراساس
سؤاالتمطرحشدهدرپروتكلمصاحبهكهبرمبنایالگویشناختیبراساسالگویاولیه
مؤلفههایتعیینكنندهدراشتغالحمایتشدهافراددارایمعلولیتطرحشدهبود،ارائهشدو
درادامهمحققینبهمؤلفههاییدرسطحشغلیدسترسیپیدانمودندكهبهتكمیلمدلنهائی

وتكمیلتحقیقاتقبلیكمكشایانینمودهاست.
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مشخصاتكلیخبرگان)مصاحبهشوندگان(دربخشكیفیبهتعداد13نفر،برحسب
مدرکتحصیلی)6نفردارایمدرکكارشناسیارشد،6نفرمدرکدكترایتخصصیویك
نفردانشجویدكتر(وسوابقكاریواجرائیهمگیبیشاز27تا35سالسابقهكاریدر

زمینهاشتغالافراددارایمعلولیتبودند.
شاخصهای و ابعاد رتبهبندی و شده طراحی مدل تأیید بهمنظور كمی بخش در
كارآفرینانه اشتغال دارای كه معلولیتی دارای افراد و كارشناسان نظرات از استخراجشده
هستند،استفادهشدتادرموردمدلطراحیشدهنظرخودراارائهدهندوبدینترتیببا

بررسینظراتجمعیازكارشناسانبتوانبهیكمدلتأییدشدهدستیافت.
دراینبخشهریكازمؤلفههایشناساییشدهدرقالبپرسشنامهطراحیشدهتوسط
محققبرایكارآفرینانمعلولكهصاحبكسبوكاریافعالیتاقتصادیموفقیابهعنوان
كارگردارایاشتغالپایدار)اشتغالبیشازیكسال(بودند،ارسالشدوازآنهادرخواست
شدتانظرخودرادرموردهریكازسؤاالتبراساسعواملاصلیمدلودر29گویه

روییكطیف5تاییلیكرتارائهدهند.
ویژگیهایدموگرافیجامعههدفكمیمشتملبر%71.7مردو%28.3زنبود.ازنظر
نوعمعلولیت،كلیهافرادیكهشدتمعلولیتشاندركمیسیونپزشكیسازمانبهزیستیتعیین
ودارایكارتمعلولیتبودند.دراینپژوهشنسبتافرادبامعلولیتهایجسمیحركتی
%53.8،معلولینحسی)نابیناوناشنوا(%19،كمتوانذهنی%8.5)تكمیلفرمازطریقرابط(
وافرادمبتالبهاختاللروانپزشكی%18.1بودند.ازنظرتحصیالتتعداد85نفر)73.42%(
بامدرکتحصیلی)بیسواد،زیردیپلمودیپلم(و35نفر)%26.57(بامدارکكارشناسی
دفتر و كارگاه یا بهزیستی سازمان برای حضوری بهصورت .پرسشنامهها بودند باالتر و
شركتهایمعلوالنكارآفرینارسالوپسازگذشتیكهفتهجمعآوریگردید.توزیعو

جمعآوریپرسشنامههانزدیكبه1ماهبهطولانجامید.
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نمونهگیریازجامعهموردمطالعهبهروشنمونهگیریدردسترسوقضاوتیاست.تعداد
نمونه115نفربرآوردشدوبرایافزایشاطمینان120پرسشنامهتوزیعشد.

مدل، شناختی رویكرد و اولیه مدل به توجه با پژوهش این در تجزیهوتحلیل روش
از اولیه، كدهای به مصاحبه )از كدگذاری مرحله سه آن در كه است مضمون1« »تحلیل
كدهایاولیهبهمفاهیمومقولههاودرنهایتچیدنمقولههادرطبقاتمدلوطراحیآن(
صورتگرفتودرنهایتمدلپژوهشبااستفادهازیافتههایمحققازادبیاتموضوعو
یافتههایمصاحبهها،طراحیشدهوسپسبااستفادهازتكنیكآماریتحلیلعاملیتأییدی،
برایتحلیلعاملی،حداقلمربعات تأییدقرارگرفت.تكنیكمورداستفاده موردبررسیو
جزئیبااستفادهازنرمافزارSmartPLS03است.تامحققدریابدكهآیاآنچهبهعنوانمدل

طراحیكردهاست،موردپذیرشجامعهآماریكارآفرینانمعلولقرارگرفتهاست؟
پسازطراحیمدلازمصاحبههاوتحلیلمضمونصورتگرفته،بهبررسیابعادو
مؤلفههایشناساییشدهپرداختهشد.درپرسشنامهدومكهمخصوصتكنیكISMاست،از
خبرگاندرخواستشدكهبهبررسیروابطاثرگذاریواثرپذیریمؤلفههایهریكازابعاد

مدلبپردازندتاروابطدرونیمؤلفههانیزمشخصشدهومدلطراحیشود.
برایمحاسبهپایاییكدگذاریمصاحبههادرهمینمرحلهكدگذاریمفهومی،باروش
توافقدرونیكدگذارهمكار،ازیكپژوهشگردارایمدرکدكترایمدیریتدولتیدانشگاه
به كه طباطبائی عالمه دانشگاه دولتی مدیریت دكتری دانشجوی پژوهشگر یك و تهران
روشكدگذاریوتحلیلمضمونآشناییداشتند،درخواستشدتافراینداستخراجمفاهیم
وكدگذاریمفهومیرامجدداًانجامدهند.نتایجبهدستآمدهازكدگذاریبراساستوافق

درونیبراساسفرمولزیر،بهشرحجدول)3(است.

1 Theme Analysis
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جد ول )3( نتایج محاسبه پایایی بین کد گذاران همکار

د رصد  پایایی توافق مصاحبهکد گذار همکاررد یف
د رونی

فرمول محاسبه توافق 
د رونی

دكترایمدیریت1
%77شماره2و8دولتی

×100
توافقتعداد

دانشجویدكترای2
كدهاكلتعداد%83شماره5و11مدیریتدولتی

همانطوركهدرجدولفوقمشاهدهمیشود،توافقدرونیدركدگذاریاول77درصد
پایایی باتوجهبهحدقابلقبول60درصدبرای ودركدگذاریدوم83درصداستكه
)سیاهكالیمرادیوهمكاران،1398(،میتواننتیجهگرفتكهپایاییكدگذاریهایمفهومی

قابلقبولاست.

یافته ها

یافته های تحلیل مضمون
براساسمصاحبههایصورتگرفته،310كدباتكرارشناساییشدكهتعدادكدهای
اولیهبدونتكرارومرتبط88كدبود.سپساینكدهادرقالبمفاهیمو5مقولهاصلی

دستهبندیشدندكهدرجدول2تا6نتایجكدگذاریمحوریارائهشدهاست.
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جد ول )4( کد گذاری تم اصلی عوامل فرد ی
تمهای اصلیتمهای فرعیکد های اولیه

جنسیتوفرصتهایشغلیمرتبطباجنسیتفرد
دارایمعلولیت

تبعیضجنسیتیدرمحیطكار

جنسیتزداییدرایجاد
زمینهاشتغالافراددارای

معلولیت

عواملفردی

مهارتوتوانمندیهایفرددارایمعلولیتبرایانجام
كار

تواناییهایمدیریتیوادارهكسبوكار

مهارتوتوانمندیهای
فرددارایمعلولیت

آموزشوتحصیالتهدفمندفرددارایمعلولیت
سابقه،تجربهورزومهكاریفرددارایمعلولیت

آموزشهدفمندو
سوابقكاریفرددارای

معلولیت
قرارگرفتندرشبكهتعامالتاجتماعیوبهرهگیری

ازفرصتهایموجوددرشبكهارتباطات
ارتباطاتفرددارایمعلولیتباسایرین

شبكهارتباطاتو
تعامالتفرددارای

معلولیت
اعتمادبهنفسفرددارایمعلولیتبرایانجامفعالیتها

ووظایفشغلی
باورفرددارایمعلولیتبهتواناییهاوقابلیتهایخود

خودشناسیوشناختازتواناییها
انگیزهفرددارایمعلولیتبرایاشتغالوكسب

موفقیتدركار

خودباوریفرددارای
فرددارایمعلولیت

نگرشذهنیفردمعلولوعالقهبهكاركردن
لزومتغییرنگرشازیكفردسربارجامعهبهیكفرد

مؤثردرجامعه
تصورمعلولدركسبموفقیتدركار

نگرشفرددارای
معلولیتبهكار

نوعوشدتمعلولیتفرداعمازجسمی-حركتی
یاذهنی

تواناییهایفیزیكیفرددارایمعلولیتبرایاشتغال
تواناییهایذهنیفرددارایمعلولیتبرایاشتغال

نوعوشدتمعلولیت
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.جد ول )5( کد گذاری تم اصلی عوامل بنگاهی

تمهایاصلیتمهایفرعیكدهایاولیه
استفادهازتكنولوژیبرایرفعمحدودیتهایجسمی

وحركتیفردمعلول
دسترسیبهابزاروتجهیزاتبراساسنوعمعلولیت

درمحیطكار
بهبودفضایفیزیكیبنگاهبرایتسهیلفعالیت

معلوالن

ابزاروتجهیزاتبنگاهها

عوامل
بنگاهی

اندازهبنگاهازنظرتعدادافرادوشیوهتعریف
فرایندهاوفعالیتها

توسعهبنگاههایكوچكدرمناطقغیرمركزیو
شهرهایدورافتادهتر

اندازهبنگاهها

توسعهفضاوجوكاریمتناسبباشرایطافراددارای
معلولیت

تعاملكاریوهمافزاییباسایرهمكاراندرمحیط
كاری

فضایهمكاریو
همدلیبنگاهها

نگرشصاحبانبنگاههابهتواناییهایفرددارای
معلولیت

آمادگیبنگاهبرایپذیرشفرددارایمعلولیت
آگاهیصاحبانمشاغلنسبتبهفرددارایمعلولیت

وتواناییهایآنها

نگرشوآگاهیصاحبان
بنگاهها

آموزشهایمناسبسازمانیبرایانجاموظایفو
بهرهگیریازتكنولوژی

تعاملمثبتبنگاههابادولت
آموزشوتعاملبنگاهها
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جد ول )6( کد گذاری تم اصلی عوامل د ولتی

تمهای تمهای فرعیکد های اولیه
اصلی

نگرشدولتبهمعلوالنومسئلهاشتغالآنها
پرهیزازشعارولزومپایبندیدولتبهاهدافوبرنامههای

تعیینشدهدراشتغالفرددارایمعلولیت
عزمجدیمسئوالنبرایحمایتازفرددارایمعلولیت
آشناییسیاستگذارانبامقولهفرددارایمعلولیت
اعتماددولتبهفرددارایمعلولیتجهتاشتغال

نگرشوباور
مسئوالن

تی
دول

ل
وام

ع

سیاستگذاریوطراحیقوانینوبخشنامههایمرتبطبا
اشتغالفرددارایمعلولیت

تدوینوتصویبطرحهاوقوانینحمایتیازفرددارایمعلولیت
نظارتوپیگیریاجرایقوانینمصوبهدرحمایتازاشتغال

فرددارایمعلولیت

سیاستگذاریو
اجرایسیاستها

تقویتسازمانهایمردمنهادمحلیبرایحمایتازاشتغالفرد
دارایمعلولیت

حمایتازبنگاههاوشركتهایخصوصیبرایتسهیلوتوسعه
فضایكسبوكارفرددارایمعلولیت

نهادسازیدولتبرایتوسعهوترویجاشتغالفرددارایمعلولیت
ایجادمراكزپشتیبانیشغلیازفرددارایمعلولیت

نهادسازیوپشتیبانی
نهادی

تأمیناعتبارمالیبرایحمایتازاشتغالفرددارایمعلولیت
افزایشحمایتازفرددارایمعلولیتتوانمند

ایجاداعتباربرایفرددارایمعلولیتجهتاشتغال
تغییرشیوههایحمایتازفرددارایمعلولیت

توسعهمشاغلاینترنتیوكسبوكارهایآنالیندربینفرد
دارایمعلولیت

باالبردنتوانریسكپذیریفرددارایمعلولیتباحمایتهای
مادیومعنوی

حمایتهایمادیو
معنوی
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تمهای تمهای فرعیکد های اولیه
اصلی

نظامجامعآموزشیبرایتقویتمهارتهایمعلوالن
آموزشهایتخصصیومهارتآموزیبهمعلوالن

ارتقاءسطحنگرشیجامعهازطریقفرهنگسازیوآموزش

آموزشو
فرهنگسازی

تی
دول

ل
وام

ع

طراحیمدلهایبومیبرایتوسعهاشتغالوكارآفرینیفرد
دارایمعلولیت

بهرهبرداریوالگوبرداریازالگوهایموفقاشتغال
حمایتشدهدركشورهایموفق

طراحیمدلاشتغال
وكارآفرینی

تدویناستانداردهایكسبوكارمعلوالن
سادهسازیوكاهشبوروكراسیاداریدرحمایتازاشتغال

فرددارایمعلولیت
همسوسازیفعالیتهایحمایتیازاشتغالمعلوالندربدنهدولت
شناساییعالئقواستعدادهایفرددارایمعلولیتبهمنظور

ظرفیتسازیاشتغال
توزیعفرصتهایبرابراشتغالفرددارایمعلولیتدربخشهای

مختلفكشور

تنظیمكنندگیدولت
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جد ول )7( کد گذاری تم اصلی عوامل عمومی

تمهایاصلیتمهایفرعیكدهایاولیه
نگرشجامعهنسبتبهاشتغالفرددارایمعلولیت

اصالحبسطعمومینقصعضوفرددارایمعلولیت
بهعملكردكاریاو

لزومشكلگیریاعتمادعمومیبهخدماتوتولیدات
فرددارایمعلولیت

تغییرنگاهترحمآمیزجامعهبهفرددارایمعلولیت

نگرشوباورجامعه

عوامل
عمومی

بهبودنگرشجامعهازطریقفعالیتهایرسانهای
فرهنگسازیبرایعادیسازی

استفادهازظرفیترسانههابرایتوسعهفرهنگ
اشتغالفرددارایمعلولیت

آموزشوفرهنگسازیبرایتغییرنگرشازسنین
پایین

فرهنگسازیازطریق
رسانهها

لزومحمایتهایخانوادهازفرددارایمعلولیت
لزومحمایتهایدوستانوآشنایانازفرددارای

معلولیت
لزومحمایتهایجامعهازفرددارایمعلولیت

حمایتوپشتیبانیاز
فرددارایمعلولیت

افزایشمطالبهگریسمنهاوافراددارایمعلولیتاز
دولت

مشاركتسمنهابرایافزایشسطحارتباطاتعمومی
بافرددارایمعلولیت

مشاركتوفعالیت
سمنها
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جد ول )8( کد گذاری تم اصلی عوامل شغلی

تمهای اصلیتمهای فرعیکد های اولیه

تطابقماهیتشغلبانوعمحدودیتفرددارای
معلولیت

پایداریشغلفرددارایمعلولیت
تطابقوپایداریشغل

عواملشغلی

سادهسازیشغلدربنگاههایتولیدیوخدماتی
بهمنظورتسهیلیادگیریوانجاموظایف

ارگونومیوطراحیمحیطكارفرددارایمعلولیت
طراحیشغل

مربیگریوحمایتازفعالیتواشتغالفرددارای
معلولیت

الگوبرداریازنمونههایموفقاشتغالفرددارای
معلولیت

پرورشوپیشرفت
شغلی

توجیهمنطقیوآموزشكارفرمابرایحمایتازفرد
دارایمعلولیت

توجیهومعرفیتوانمندیهایفرددارایمعلولیتبه
بنگاهها

معرفیمشاغلو
توانمندیهایشغلی

تالشبرایافزایشحداكثریكیفیتمحصول
تولیدشدهتوسطفرددارایمعلولیت
برندسازیمرتبطبافرددارایمعلولیت

كیفیتوبرندسازی

تغییرساختارمشاغلازسنتیبهنوین
آموزشمشاغلآنالینواینترنتی

مشاغلمبتنیبرفناوریهایاطالعاتیوارتباطی
تعریفایدههاوبازارهایجدیدبرایراهاندازی

كسبوكارهاتوسطفرددارایمعلولیت

نوآوریمدلهای
كسبوكار
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طراحی مد ل
اساسطراحیمؤلفهها،ارتباطبینسهمقولهاصلیعواملفردی،دولتیوبنگاهیبوده
عواملشغلی از همچنین میدهد. رخ اجتماعی و عمومی عوامل از بستری در كه است
اینسه بین ازتالقی داردو قرار دولتی بنگاهیو فردی، مقولهاصلی بینسه درجایی
مقولهمیتوانعواملشغلیراتوسعهداد.عواملدولتی،بنگاهیوفردیاگرچهدرتعامل
بایكدیگرهستندامابهنوعیمستقلازهمهستندورویهماثرمیگذارندولیطراحیو
عواملشغلیبهنوعیبههرسهمؤلفهوابستهاست.بنابراینبخشیازهرسهمقولهدولت،

بنگاهومعلوالنقراراست)شكل2(.
شکل )2( مد ل روابط بین مقوله های اشتغال حمایت شد ه د ولتی

دستاوردپژوهشحاضر،عالوهبرابعادچهارگانهاولیه،تعیینبعدپنجمیتحتعنوان
»عواملشغلی«است.عواملشغلیازششمؤلفهمشتملبرتطابقوپایداریشغل؛طراحی
شغل؛پرورشوپیشرفتشغلی؛معرفیمشاغلوتوانمندیهایشغلی؛كیفیتوبرندسازی
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ونوآوریمدلهایكسبوكارتشكیلشدهاست.
براساسالگوییكپارچهطراحیشدهاشتغالحمایتشدهدولتی،امكانتوسعهمشاغلو
آمادهسازیهمهمؤلفههایاصلی)5مؤلفه(وبازیگرانمؤثربراینقشدولتوسازمانهای

متولیایجادمیشود.
بدینترتیبمدلنهاییاشتغالحمایتشدهدولتیدرراستایتوسعهكارآفرینیمعلوالن
كشوربراساسروابطبینمقولههایاصلیبهدستآمدهازمصاحبهباخبرگانوصاحبنظران

طراحیشد.

شکل )3( مد ل نهایی اشتغال حمایت شد ه د ولتی د ر راستای توسعه کارآفرینی معلوالن کشور
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براساسالگوییكپارچهطراحیشدهاشتغالحمایتشدهدولتی،امكانتوسعهمشاغل
وآمادهسازیهمهمؤلفههایاصلی)5مؤلفه(وبازیگرانمؤثربراینقشدولتوسازمانهای

متولیایجادمیشود.

تأیید  مد ل

بررسی روایی همگرا و واگرای سازه
رواییهمگرا1AVEنشاندهندهمیانگینواریانسبهاشتراکگذاشتهشدهبینهرسازه
باشاخصهایخوداستبهبیانسادهترAVEمیزانهمبستگییكسازهباشاخصهایخود
رانشانمیدهد.طبقنظرفورنلواالركر)1981(،برایسنجشرواییهمگرابایدمقدار
آنرابررسیكرد.بهطوریكهاگرمقدارآنباالی4/0باشدرواییهمگراقابلقبولاست.
همچنینبرایبررسیرواییواگرامیزانهمبستگییكسازهباشاخصهایشدرمقایسهبا
همبستگیآنسازهباسایرسازههارانشانمیدهد.رواییواگراوقتیدرسطحقابلقبول
استكهمیزانجذرAVEبرایهرسازهبیشترازواریانساشتراكیبینآنسازهباسازههای
دیگردرمدلباشد.درایننرمافزاربررسیاینامربهوسیلهیكماتریسصورتمیپذیرد
كهخانههایقطراصلیاینماتریسحاویجذرAVEهرسازهاستوخانههایزیرقطر
اصلیبامقادیرضرایبهمبستگیبینسازههاپرمیشود.ماتریسبررسیرواییواگرادر

مدلاصلیپژوهشحاضردرجدولزیرآمدهاست.

1. Average Variance Extracted (AVE)
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جد ول )9( ماتریس مقایسه جذر AVE و ضرایب همبستگی سازه مد ل اصلی

عوامل شغلیعوامل عمومیعوامل د ولتیعوامل بنگاهیعوامل فرد ی

0.756عواملفردی
0.6140.817عواملبنگاهی
0.2570.5420.759عواملدولتی
0.3280.3890.5580.794عواملعمومی
0.6170.2760.5290.4270.801عواملشغلی

همانطوركهازماتریسباالمشخصاستجذرهرسازه)مقادیرقطراصلی(ازضرایب
همبستگیآنسازهباسازههایدیگر)مقادیرهمسطروهمستون(بیشترشدهكهاینمطلب
آلفای از استفاده با پایایی بررسی است. سازهها واگرای روایی بودن قابلقبول از حاكی

كرونباخوپایاییتركیبیمدلاصلیدرادامهارائهشدهاست:
جد ول )10( پایایی نتایج به د ست آمد ه برای هر یک از ابعاد  مد ل اصلی

آلفای ترکیبیآلفای کرونباخابعاد  مد ل اصلی

0.870.79تطابقوپایداریشغل
0.840.78طراحیشغل

0.780.73پرورشوپیشرفتشغلی
0.820.73معرفیمشاغلوتوانمندیهایشغلی

0.830.75كیفیتوبرندسازی
0.800.77نوآوریمدلهایكسبوكار

براساسنتایجبهدستآمده،همهابعادازپایاییباالییدرمدلاصلیبرخوردارهستند.
پایاییتركیبیوضریبآلفایكرونباخدرموردهمهابعادباالتراز0.7است.درنتیجهنتایج

بررسیابعادمدلاصلیدرموردایندومعیاربرازشمناسبمدلراتأییدمیكند.
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بررسی روابط ابعاد  مد ل اصلی
معادالتساختاری ازمدلسازی بهعنوانزیرشاخهای 1)CFA( تأییدی تحلیلعاملی 
)SEM(2یكروشقدرتمندبرایبررسیرواییسازهدرمطالعاتیاستكهابزاراندازهگیری

شدهیكپرسشنامهباگویههایاآیتمهایكمیوكیفیاست.
درشكلهای)4(و)5(نتایجCFAاصالحشدهوبارهایعاملیاستانداردشدهبرایسازه

ابعادمدلاصلیموردارزیابیقرارگرفتهاست.
شکل )4( آماره t مربوط روابط بین ابعاد  مد ل اصلی اشتغال حمایت شد ه د ولتی د ر راستای 

توسعه کارآفرینی معلوالن کشور

1. confirmatory factor analysis (CFA)
2. Structural Equations Modeling (SEM)
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شکل )5( بارهای مؤلفه تعیین شد ه سازه ابعاد  مد ل اصلی اشتغال حمایت شد ه د ولتی د ر راستای 

توسعه کارآفرینی معلوالن کشور

نتایجبررسیاولیهنشانمیدهدكهازنظرجامعهآماری،كلیهابعادمدلاصلیشناساییشده
مربوطبهسازههستندوسازهابعادمدلاصلیاشتغالحمایتشدهدولتیدرراستایتوسعه
كارآفرینیمعلوالنكشوربهدرستیازابعاداستخراجشدهتشكیلشدهاست.درجدول)11(

بهبررسیشاخصهایبرازشسازهابعادمدلاصلیپرداختهشدهاست.
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جد ول )11( شاخصهای برازش برای سازه ابعاد  مد ل اصلی

RMSEAGFIAGFIP-valueد رجه آزاد ی/کای د وشاخص

1.02650.068491/092/00.000مقدارمحاسبهشده
0.05≥90/0≤90/0≤1/0≥3≥سطحقابلقبول

مناسبمناسبمناسبمناسبمناسبنتیجه

مدل كهسازهطراحیشده میشود بهدستآمدهمشخص نتایج اساس بر ترتیب بدین
اشتغالحمایتشدهدولتیدرراستایتوسعهكارآفرینیمعلوالنكشور،دارایبرازشمناسبی

استوازهمینروسازهطراحیشدهتأییدمیگردد.
بحث

بهطوركلی،كارآفریناندارایمعلولیتباتوجهبهمتغیرهایفردیومحیطیموفقیت
بیشتریرانسبتبهسایریننشانمیدهند.افراددارایمعلولیتحقدارندكهخودتعیین
كنندكدامگزینههایاشتغالبرایشانرضایتبخشتراست)دویلواالس2014،1(ازجمله

مشاركتدرفرصتهایكارآفرین)میچلاویمتاوراملر2017،2(.
تقویت و حفظ راستای در استراتژیها اصولیترین از یكی معلولین توانمندسازی
كرامتانسانیآناناستوبرهمیناساسراهبردتوسعهكارآفرینیواشتغالمعلولیندر

برنامهریزیهایكالندولتموردتوجهوعنایتویژهقرارگرفتهاست.
افراد پایداربرای ایجادزمینههایاشغال آنچهازبحثمیتواناستنتاجنمودكهاوال
در اشتغال ایجاد ماكهشرایط درجامعه و است دشوار درهرجامعهای معلولیت دارای
سختتر بهمراتب معلوالن برای ندارد، وجود هم عادی افراد برای استاندارد معیارهای

1. Dowler & Walls
2. Ouimettea & Rammler
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شرایط در آنان بهكارگیری و معلولیت دارای افراد از سوءاستفاده و است ناعادالنهتر و
غیراستانداردوغیرسازگاربانیازهایآنانونیزتأثیرگذاریبرعرضهنیرویكاروسركوب
دستمزدازطریقدستمزدهایغیرعادالنهبهعنوانرفتارعادیدرجامعهمحسوبمیشودكه

بایستیباحساسیتنسبتبهاصالحآنتالشنمود.
كارآفرین كارآفرینی، متون اغلب تكرارشد،در بارها مقاله متن ثانیًاهمانطوركهدر
فردیباانگیزهوبدونمعلولیتفرضمیشودواینتحقیقتالشداردتانشاندهدكه
همانندبسیاریازكشورهاكهدرتحقیقاتشاناشارهكردهاند.چنانچهشرایطحمایتدولتی
مهیاشود،درجامعهبسیاریازافراددارایمعلولیتتوانائیآنكهخودكارآفرینبودهودر
كنارخوداشتغالیبتوانندفرصتهایكاریرادرسطوحخوداشتغالی،كارفرمائیوحتیاشتغال
حمایتشده)بهعنوانسختترینبخشایجاداشتغال(فراهمكنند،دركشورایرانهموجود
داردوباكمكالگوهاییهمچون»نظارتبركارآفرینیجهانی«1برایمعلولینفرصتهای

اشتغالزائیپایداریرامهیاكرد.
لذا،طراحییكمدلاشتغالحمایتشدهبرایبرنامهریزیجامعكهدربرگیرندهابعاد
ومؤلفههایاشتغالحمایتشدهدولتیدرابعادمختلفباشد،میتواندموجبشكلگیری

بسترمناسبوتوانمندیمعلوالنبرایواردشدنبهمحیطكارشود.
باتأییدابعادومؤلفههایمدلودرستیطراحیسازهمدلاشتغالحمایتشدهدرادامه
بهتحلیلروابطبینابعاداصلیومؤلفههایهریكازابعادپرداختهشد.درادامهبراساس

نتایجبهدستآمدهبهارائهپیشنهاداتكاربردیپرداختهشدهاست.
تعیینشده مؤلفه بارهای .)5( وشكلشماره تحقیق نهائی مدل اساس بر پیشنهادات

سازهابعاداصلیاشتغالحمایتشدهدولتیدرراستایتوسعهكارآفرینیمعلوالنكشور.
همهمؤلفههایتحقیق-فردی،دولتی،بنگاه،عمومیوشغلیبهعنوانعواملاصلیمدلبر

1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
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اشتغالحمایتشدهدولتیدرراستایتوسعهكارآفرینیمعلوالنكشوربا)بارعاملیمؤثر
0.761(تأثیرگذارهستند.

برای شغلی و عمومی بنگاه، دولتی، فردی، مؤلفههای تعیین حاضر، تحقیق دستاورد
حمایتازاشتغالفرددارایمعلولیتدربخشدولتیاستوبراساسروابطبینابعاداصلی
مدلاشتغالحمایتشدهدولتیبرایحصولنتایجمؤثروموفقیتدرایجادوپایدارشغل،
ازظرفیتهای بهرهبرداری و یاهمپوشانیخدمات دوبارهكاری هزینهها، اتالف از ممانعت
اشتغال كالن برنامهریزیهای برای را تحقیقحاضر معلولیت،طرح دارای افراد كارآفرینی
حمایتشدهدولتیوبسترسازیكارآفرینیمعلوالنبهعنوانپیشنهادكلیدیمطرحمیگردد.
بهمحققانآتیدر پیشنهاداتی نیزعواملكمترپرداختهشده بهمحدودیتهاو باتوجه

راستایتكمیلوتوسعهكاراینتحقیقارائهمیگردد:
-مطالعهبررویبخشهایغیردولتی،سمنهاوسایرحیطهها.

-مطالعهتطبیقیمدلهایحمایتازاشتغالمعلوالندركشورهایپیشرفتهوكشورایران
توسط شده ارائه خدمات و محصوالت برند تقویت و توسعه راهكارهای بررسی -

معلوالندركشور
-طراحیبانكاطالعاتجامعمعلوالنوخوشهبندیمعلوالنبراساسنوعوشدت

معلولیتوسایرشاخصها
-طراحیاستانداردهایمشاغلمرتبطبامعلوالنوطراحیساختارارگونومیكهریك

ازمشاغل
-بررسیراهكارهایتغییرذهنیتوادراکمشتریاننسبتبهبرندمحصوالتوخدمات

تولیدشدهتوسطمعلوالن
-شناساییورتبهبندیموانعاشتغالمعلوالندربنگاههاوشركتهایخصوصی

-بررسیامكانواگذاریوظایفدولتیدرتنظیمگریاشتغالمعلوالنبهشبكهحرفهای
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تنظیمگریغیردولتی
-اولویتبندیبنگاههاوصنایعبراساسمعیارهایاشتغالمعلولین

-بررسیراهكارهایگذارازاشتغالسنتیبهمدرندراشتغالحمایتشدهمعلوالنبا
نگاهیبهتوسعهتجارتاجتماعیدركشور

-نیازسنجیمهارتوتوانمندیدربنگاههاومشاغلمختلفبرایتوسعهزیرساخت
اشتغالمعلوالن

منظور به توانمندیها افزایش برای مهارتهایضروریمعلوالن آموزشو نیازسنجی -
اشتغالدرفرصتهایشغلیاعالمنیازشدهتوسطبنگاهها

-آسیبشناسیوضعیتاشتغالحمایتیدولتازمعلوالندركشور
باال به متوسط معلولیت درجات با باالخص معلولیت دارای افراد بیشتر بهطوركلی،
كارآفرینی فرصتهای از برایحمایت و نیستند پایدار بهشغل دستیابی به قادر تنهائی به
و رگیوالتوری در دولت پشتیبانی و بدونحمایت اشتغال، زمینههای انواع به دستیابی و
تنظیمكنندگینیازدارندودولتموظفاستتازمینههایانواعحمایترابراساسمفاد
قوانینحمایتیمهیاساختهونظارتبراجرایصحیحآنرابهعنوانهماهنگكنندهاصلیبر
عهدهداشتهباشد.ایننقشمهمدولتبدونطراحیالگوومدلاجرائیمتناسبباشرایط
در معلولیت دارای افراد اشتغال از لذا،مدلحمایت نخواهدشد. میسر ایرانی فرهنگ و
بسترهایازفرصتهایكارآفرینیاینزمینهرافراهمنمودهتادولتبتواندمسیرحركترا
ازشرایطبستهفعلیكهبسیارپرهزینهوناكارآمداستبهمسیرروبهجلووبهسویایجاد

زمینههایاشتغالپایداربرنامهریزینماید.
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