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 چکیده:
ستفاده خود ظرفیت از بتوانند افراد همه که اي جامعه در  هاي فرصت از و کنند ا

ر راب د، برخوردار ب شاط شون  جامعه به بازخورد این و آید می وجود به جمعی روحیه و ن
شته شارکت و بازگ عی و م سج اجتما عث تواند می که خود میرکند تقویت را امان  با

شور توسعه  آنها شدن محدود باعث جوامع از برخی در ناتوانی افراد توانیاب اما شود. ک
 نرخ شواهد، و آمار طبق همچنین. کنند پیدا مناسبی شغل توانند نمی گاهی و شود می

شکالت بیکاري و است افزایش به رو معلول افراد بیکاري  ایجاد آنها براي را زیادي م
سیاري .کند می راي ها سازمان از ب شکل حل ب شتغال م  اند داده انجام اقداماتی افراد این ا

ستارتاپ ها شرکت این از برخی حتی و وانیاب خود توسط که بودند هایی ا  ایجاد ها ت
شکل اما اند، شده شتغال  بررسی دنبال به تحقیق این. کماکان باقی است م شکل ا م

عی راهکارهاي ارائه و ابافراد توانی راي رفع این معضل اجتما بدین . است مختلف ب
عی سالم مورد بررسی قرار گرفت و پس ع در مرکز نوآوري اجتما  از منظور این موضو

ستفاده از گلوله بررسی ع، با ا رفی، نمونه موضو راي  گیري انجام و از روش اقدام ب پژوهی ب
ستفاده گردید. سپس از تفکر سی سئله ا  پیتر دیوید اي مرحله چهار ستمی (مدلحل م

سترو) بهره گرفته شد و د ارائه بخش دو در راهکارها ا  هاي حل راهکار فوري و راه: شدن
زام مانند اقدامات برخی راهکار فوري، بخش در. بنیادي راي دولت ال ستخدام ب  ا

ستگی حقوق پرداخت یا ها یاب توان ش د آنها می به بازن شک مقطعی صورت به توان  را لم
کته اما کند حل راي اصلی ن شکل این حل ب افراد و نه  این ویژه هاي توانایی به توجه م
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 مسأله یانب و دمهمق
نوان یکی از ع تأمین وگسترش رفاه و امنیت و عدالت اجتماعی و موضوع اشتغال به

کلی  طور گیرد. بهها، مد نظر قرار می اقتصادي اجتماعی ملت ي ههاي مهم توسع شاخص
اشتغال، امکان تأمین تمامی نیازهاي بشري اعم از فیزیولوژیک و نیازهاي مربوط به آسایش 
خاطر، نیازهاي روانی و عاطفی و نیازهاي مربوط به برخورداري از منزلت و احساس 

دهد که خشنودي شغلی با شادکامی  ها نشان می سازد و پژوهشرا فراهم میخودشکوفایی 
). Sappington, 2000: 206کلی، بهداشت روانی و امید بیشتر به زندگی ارتباط دارد (

ترین تهدیدهاي مربوط به پایداري شغلی در طول زندگی ترین و جديمعلولیت یکی از مهم
 Baldridge andگیرد (شغلی، مورد غفلت قرار می هاياست، اما تأثیر ناتوانی در نگرش

Kulkarni, 2017:1219 .(هاي اصلی فرا روي توانیابان  در ایران بیکاري یکی از چالش
سرخوردگی آنان و عدم حضور اثرگذارشان در جامعه  جویاي کار است که موجب انزوا و

د از کل جمعیت درص 35/1 ، افراد داراي معلولیت1395اساس سرشماري سال  است. بر
که این قشر عظیم از  تا زمانی). Statistical Center of Iran, 2016ایران هستند (

ه تنها ممکن اسـت به افرادي اشتغال نشوند، ن ي جامعه طرد شوند و وارد چرخه
اده را هاي اقتـصادي و اجتماعی دیگر اعضاي خانو ه فعالیتکننده تبدیل شـوند بلک مصرف

دهند. همین امر سـبب بـروز بسیاري از مشکالت اجتماعی و خود قرار میالشعاع نیز تحت
پریشانی،  ی نظیرمهلکی به لحاظ عاطفی و روحی روانفرهنگی در جامعه شده و اثرات 

نماید ه نفـس فرد را بر فرد داراي معلولیت وارد میاضطراب، افـسردگی و عدم اعتماد ب
)Fraji, 2014,180توانیاب به دلیل ناتوانی فرد توانیاب در انجام  هاي افراد). خانواده

هاي تولیدي و همچنین حمایت مالی ضعیف از سمت دولت، مشکالت اقتصادي فعالیت
بیشتري نسبت به سایر افراد دارند. اشتغال آنها باعث افزایش احساس تعامل در این افراد 

یابد. بنابراین  هاي زندگی گسترشتواند در سایر زمینهشود و این وضعیت میمی
ها است ها، اشتغال اعضاي توانیاب خانوادهکارآمدترین راه براي کمک به رفاه این خانواده

)Angela, 2015: 981کنند زیرا ها اجتناب میها از استخدام توانیاب). بسیاري از شرکت
تخصص  کنند که این استخدام براي آنها هزینه خواهد داشت یا نیاز بهبه اشتباه تصور می

اي دارند که افراد توانیاب فاقد آن هستند، در حالی که بیشتر این افراد براي کار پیچیده
با  1توسط شرکت اکسنچر 2018اي در سال کردن نیاز به چیز خاصی ندارند. مطالعه

1 Accenture 
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همکاري انجمن آمریکایی معلولین گزارش کرده است که کسب و کارهایی که بطور فعال 
درصد  28وري بسیاري داشته است؛ بازده آنها فراد توانیاب هستند بهرهبه دنبال استخدام ا

درصد بیشتر بوده است و عالوه بر  30سود  ي بیشتر، درآمد خالص دو برابر بیشتر و حاشیه
درصدي حفظ کارمندان  90اند، شاهد افزایش این کارفرمایانی که معلولیت را پذیرفته

راهکارهاي قانونی پیشنهادي براي حل مشکل ). یکی از Kuligowski, 2019هستند (
کارآفرینی و اشتغال آنها  ي ها فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي توسعهبیکاري توانیاب

ها و اقدامات الزم براي خودکفایی و توانمندسازي آنان است. توسط دولت و ایجاد حمایت
ر از سوي افراد داراي افزایش مراجعات براي پرکردن فرم استخدام و تقاضاي کاپس از 

عنوان یکی از تا این مسئله به ناتوانی جسمی به مرکز نوآوري اجتماعی سالم، تالش شد
هاي اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. مرکز سالم اولین و تنها مرکز نوآوري معضل

ظهور  ي هاي اجتماعی پا به عرصهاجتماعی در ایران است که با هدف کاهش چالش
ال است که چرا افراد ؤمحقق در این مطالعه به دنبال پاسخی براي این س گذاشته است.

توان این مشکل را با شوند و چگونه میتوانیاب براي پیدا کردن شغل با مشکل مواجه می
 استفاده از نوآوري اجتماعی حل کرد.

 
 پژوهش مبانی نظري

هم  اي پیچیده و درطور فزایندهطور که مشکالت اجتماعی بههمان نوآوري اجتماعی:
هاي  آید. نوآوري اجتماعی بیانگر ایدههاي پویا به وجود میحلشود، نیاز به راهتنیده می

 .Mulgan & etکنند ( جدیدي است که نیازهاي اجتماعی برآورده نشده را برطرف می
al., 2007: 15هاي جدید بطور همزمان نیازهاي اجتماعی راحل). در نوآوري اجتماعی راه 

ها و روابط جدید هاي فعلی برآورده کرده و منجر به بهبود و یا ایجاد قابلیتحلثرتر از راهؤم
شود. به بیان دیگر، نوآوري اجتماعی عالوه بر اینکه ها و منابع میو استفاده بهتر از دارایی

 :Grice, 2012گردد (مطلوب جامعه است، باعث ارتقاء ظرفیت اجتماعی براي عمل می
کند و فنی چگونگی انجام کار ترکیب می وري و دانش و آرمان جمعی ما را با بهره) 18

 ثر در جامعه امیدوار شویم.ؤشود ما به تغییر مباعث می
فرد با  ي سازمان بهداشت جهانی معلولیت را به وجود اختالل در رابطه افراد توانیاب:

هاي عادي مام یا قسمتی از فعالیتمحیط تعریف کرده است. معلولیت، به ناتوانی در انجام ت
زندگی فردي یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادي یا اکتسابی، در قواي جسمانی یا 

نامند. معلولیت یک وضعیت گونه باشد را معلول میشود و فردي که اینروانی اطالق می
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یا شرکت در  هاجسمی یا روحی است که توانایی شخص را در انجام برخی کارها یا فعالیت
کند. فردي که داراي چنین هاي معمولی روزانه یا اجتماعی مختل میها و تعاملفعالیت

یاب، افرادي هستند که تنها یک شود. افراد توانشرایطی باشد، معلول یا توانیاب خوانده می
اشکال و نقص در یک عضو آنان وجود دارد اما سایر اعضا و عملکرد آنان از سالمتی 

 ).WHO, 2018از جمعیت جهان، نوعی ناتوانی دارند ( ٪15دار است. حدود برخور
هاي اجتماعی  شناسی مؤثري را براي سیستم تفکر، روش ي این شیوه تفکر سیستمی:

سیستم در قالب کلیت و تمامیت دیده شده و  دهد و در محیط آکنده از پیچیدگی ارائه می
). تفکر متعارف براي Binesh, 2011: 25(شود  از سطح به عمق و از جزء به کل گذر می

گونه از مشکالت محیطی مناسب نیست، اینحل مشکالت پیچیده مزمن اجتماعی و زیست
هاي فکري حل نمود. تفکر سیستمی مبتنی بر نوعی را باید با مدل دیگري از سیستم

شود،  نمیبه اجزاء یک سیستم نگاه  با تحلیل، قابل درك نیست و صرفاً نگري است که کلی
 ,Strohشود ( کنش اجزاء و محیط نیز بررسی می بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهم

2015: 56(. 
تنش "این فرایند متناسب با مدل  اي:مدل فرآیند تغییر اجتماعی چهار مرحله

کند معرفی شده توسط پیتر سنگه در کتاب فرمان پنجم، بنا شده است و بیان می "خالق
انداز داشته باشند و ضمناً بطور مشخص خواهند چشمنسبت به آنچه که می اگر مردم

بدانند کجا هستند، آنگاه تنش ایجاد شده تمایل به حل موضوع به نفع آنچه که آنها 
شود: مبنایی براي تغییر ایجاد شده و مرحله طی می 4و در  )1 خواهند، را دارد (شکل می

کنند، واقعیت کنونی را مشخص کرده و مسئولیت عالم میافراد آمادگی خود را براي تغییر ا
هایی که حامی آنها پذیرند، انتخاب صریحی را به نفع آرمانمربوط به ایجاد آن را می

دهند، و در نهایت شروع به پر کردن این شکاف با تمرکز بر نقاط اهرمی، هستند انجام می
 ).Stroh, 2015: 70ند (کنجذب ذینفعان بیشتر و یادگیري از تجارب خود می

 

 
 )Stroh, 2015مرحله تغییر سیستمی ( چهار :1 شکل

Figure 1: Four Stage Systems Change 
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 پیشینه پژوهش
درصد از کل جمعیت  35/1 ، افراد داراي معلولیت1395اساس سرشماري سال  بر

طور که بهدهد  ) و مطالعات نشان میStatistical Center of Iran, 2016ایران هستند (
حرکتی، معلولین ـ  ها (نابینایان، ناشنوایان، معلولین جسمیمتوسط نرخ بیکاري توانیاب

درصد است. با بررسی تحقیقات  63بیماران روانی مزمن و ...) بیش از  نخاعی، ي ضایعه
ایجاد نوآوري در  ي انجام شده در این زمینه، مشخص شد که بیشتر مطالعات در حوزه

اد توانیاب انجام شده و درصد کمی از آنها به ایجاد و نوآوري در اشتغال این محیط کار افر
معیوب مرتباً تکرار شود و  ي شود که این چرخهافراد پرداخته است که این خود موجب می

موضوع حل نشده باقی بماند. در این بخش به چند نمونه از مقاالت مرتبط با موضوع 
 شود:تحقیق پرداخته می

کند؛ آنها در ها نقش مهمی را ایفا میاشتغال افرد توانیاب، رهبران سازمان ي هدر زمین
ویژه براي کارکنان توانیاب نقش دارند. مندانه بهشکل دادن به یک محیط کار شرافت

تواند دیدگاه منفی ارفراد توانیاب را تغییر دهد و آنها را با عزت می 1رهبري خیرخواهانه
یک محل کار تحت رهبري افراد اجتماعی تبدیل کند. در  نفس، اعتماد به نفس و

تر کار گیرد، بنابراین آنها سخت، نیازهاي عاطفی آنها مورد توجه قرار میخیرخواهانه
کنند. عالوه بر این، نتایج هاي دیگر احساس تبعیض کمتري میکنند و نسبت به محیط می

هاي جسمی) درك ر (از نظر معلولیتنشان داد که کارکنان داراي محدودیت عملکردي باالت
). این نوع رهبري Luu, 2019و پاسخگویی بیشتري نسبت به رهبري خیرخواهانه دارند (

کند که مطابق با دیدگاه علمی اخیر است که مدیریت گري ایجاد مینوعی مکانیسم واسطه
شمول  ها و رفتارهاي کارمندان داراي معلولیت از طریق پرورشباید بر پرورش نگرش

ها براي بهبود همچنین سازمان ؛)Meacham & et. al., 2017اجتماعی تأثیر بگذارد (
برزیکی و  يهاي خود فکر کنند. مطالعهوضعیت اشتغال توانیابان باید دوباره در مورد روش

عنوان راهکاري تواند بهمی 2دیلزـ  دهد آيین مواردي است که نشان میهمکارن از اول
ان به منظور کاهش اهداف تعدیل کارکنان سازمان، تضمین شغلی و پایداري براي توانیاب

. اما برخی از کارفرمایان ترس از استخدام افراد )Brzykcy & et. al., 2019شغلی باشد (

1 benevolent leadership 
i-deals2 کنند و سفارشی شده است که کارکنان جداگانه با کارفرماي خود مذاکره می نوعی استخدام

پذیري در مقابله با استرس شغلی هاي پیشرفت شغلی و انعطافتواند در مورد پاداش عملکرد خوب، فرصت می
 .تواند تعهد کاکنان نسبت به سازمان را بیشتر کندگونه معامالت میو تعادل کار / خانواده باشد. این
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تر یا احتمال بیشتر عدم ، نیاز به نظارت دقیقترشتند؛ آنها نگران تولید پایینتوانیاب دا
کار  ي که کارفرمایانی که تجربه صورتی ی توانیابان بودند، درحضور به دلیل مشکالت پزشک

واقع گاهی  ). درAngela, 2015ها را تأیید نکردند (با افراد توانیاب را داشتند، این ترس
وري داراي اهمیـت ی بیشـتر از سایر عوامل شغلی مانند بهـرهعوامل اجتماعی کار تنها کم

تواند حائز تحصیلی افراد توانیاب نیز می ي ته). رشChadsey & Beyer, 2001اسـت (
هاي حقوق، علوم ، بسیاري از معلولین با رشتهاهمیت باشد زیرا طبق مطالعات انجام شده

 تحصیلی خود قرار ي هاي سازمانی بهتر و مرتبط با رشتهاجتماعی و روانشناسی پست
دسته از افراد جامعه در  استخدام این ي ). در زمینهTorkaman & Afza, 2012اند (گرفته

 ي هایران موانع و مشکالتی وجود دارد؛ افـراد داراي معلولیت جسمی حرکتی در زمینـ
نگرشــی و محیطــی  دسـته مـانع اصـلی آموزشــی، اقتــصادي، حقــوقی، 5اشـتغال بـا 
ین ترفیزیکی، مهمـ  تـرین و موانـع محیطیستند و موانع نگرشی کم اهمیتروبه رو هـ

عنـوان هت بمانع بر سر راه اشتغال آنها است. از این بین جنسیت فـرد داراي معلولی
ها و ها، ساختمانروها، خیابانتـرین مـانع و نامناسب بودن معابر،پیادهاهمیـت کـم

عنوان اعتمادي جامعه به توانمندي افراد داراي معلولیت بههمچنین نگرش منفی و بی
نوع ). Ebadi & et. al., 2013راه اشتغال افراد داراي معلولیت است ( تر بر سرموانع مهم

ترین متغیرها زایی نیز بسیار مهم است. در یک مطالعه در سوئد، مهمناتوانی براي اشتغال
براي کارفرمایان جهت استخدام، جنسیت، سن، سطح تحصیالت و توانایی انجام کار است 

)Boman & et. al., 2015(ت تحصیالت متوسطه یا باالتر در مقایسه با سواد . در حقیق
هاي طور خالصه، نوع ناتوانی براي فرصتدهد. بهابتدایی، شانس اشتغال را افزایش می

شغلی ضروري است و زن بودن، داشتن سطح تحصیالت پایین، خیلی جوان بودن یا پیر 
تغال را پایین آورده ، همگی احتمال اشتوانایی کار جزئی یا بسیار مختص بودن و داشتن

شود که این است. در این مطالعه آنها معلولیت و زن بودن باعث آسیب پذیري مضاعف می
 جهت در). Ebadi & et. al., 2013موضوع مغایر با یافته عبادي و همکاران است (

 و یکی کسب قرارگیرد، توجه و مورد بررسی بیشتر باید حوزه دو کار کسب و ي توسعه
 ي درجه به توجه با کارفرمایان نگرش تغییر دیگري و معلول بزرگساالن ربتجا انتشار

-Vakil Alخاص افراد توانیاب معلولین ( هايتوانمندي شناخت جهت در افراد معلولیت
Roaya and Aghvami, 2019(ترین مطالعات در این زمینه اشاره به . یکی از مهم

هاي آموزش ي ارفرمایان در ارائهاي و کهمکاري بین مؤسسات تخصصی فنی و حرفه
ها براي ایجاد تواند در اختیار شرکتکاري دارد که می ي هاي تجربهصنعتی یا برنامه
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تواند هایی میالدین نشان دادند چنین برنامهواقعی کار قرار بگیرد. عبدالطیب و رج ي تجربه
چنین یک آموزش دانشجویان توانیاب را به سمت دستیابی به شغل موفق سوق دهد. هم

شود، زیرا با  تواند باعث افزایش اعتماد افراد توانیاب به وزارت رفاه اجتماعیخوب می
هاي آنها (از نظر فنی یا غیر فنی)، باعث مستقل شدن آنها و یافتن شغل افزایش مهارت

 اند و درآمد باالتريهایی که شغلی پیدا کردهشود. بنابراین، با کاهش تعداد توانیابمی
). Abdul Latib & Rajuddin, 2013نهایت وزارت رفاه سود خواهد برد ( دارند، در

ثیر مثبتی أرفتن مشتریان سازمان نیز ت تواند بر روي باالداشتن کارمندان توانیاب می
 92شد نشان داد که  منتشر 1ايتوانبخشی حرفه ي بگذارد؛ نتایج پژوهشی که در مجله

هایی که کننده نسبت به شرکتملی از نگرش مصرفرسنجی دهندگان به نظدرصد از پاسخ
کنند، کنند نسبت به کسانی که افراد توانیاب را استخدام نمیافراد توانیاب را استخدام می

طور خاص موافق بودند که ترجیح درصد به 82، احساس رضایت بیشتري دارند. در حقیقت
ه افراد توانیاب را استخدام کند وکار خود را به شرکتی ارائه دهند کدهند کسبمی

)Siperstein & et. al., 2006: 6 .( داشتن شغل قطعاً بر روي زندگی خود افراد معلول
اظ ل یا عدم اشتغال این افراد از لحنیز تاثیرگذار است و نتایج نشان داده بین اشتغا

 .)Pishvaee, 2014افسـردگی و رضـایت از زندگی تفاوت معناداري وجود دارد (
هاي اي و فرصتهاي زیادي از مشاغل ارائه شده براي آموزش حرفههمچنین نمونه

، والدین افراد داراي معلولیت، کسب و کار نیاب وجود دارد. در برخی از آنهاشغلی افراد توا
اي هاي شغلی خالقانهها فرصتاند یا برخی شرکتاندازي کردهجدیدي براي فرزندانشان راه

هاي تولید بیسکویت سگ، نیاب ایجاد کردند. کسب و کارهاي جدید از شرکتبراي افراد توا
ها، خدماتی مانند شستشوي شرت تا خدمات لباسشویی، نانوایی و کافهجوراب یا تی

شود. این مشاغل در هاي کتاب را شامل میرسان و حتی فروشگاههاي پیامماشین، سرویس
ترین به بررسی برخی از مهم 1اند. در جدول ردهها کارگر را استخدام کهر کجا یک تا ده

 .پردازیمآنها می
 
 
 

1 journal of vocational rehabilitation 
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 ها و نوع فعالیتشان در رابطه با اشتغال افراد معلولترین شرکتبرخی از مهم :1 جدول
Table 1: Some of the Most Important Companies and Their Type of 
Activity in Relation to the Employment of People with Disabilities 

 نام سازمان یا شرکت نوع فعالیت

Type of Activity 
Name of 

Organization or 
Company 

کند و بر اساس عالیق یا تر را به کوچکتر تقسیم میمشاغل بزرگ
 دهدبه آنها را به پیشنهاد می استعداد کارمندان توانیابش،کار را

فروشگاه هدیه و گل زرد 
 1دافودیل

 2االیز ، جواهرات و غیره، لباسوش وسایلی از قبیل دکوراسیون منزلفر
هاي آموزش موسیقی، به افراد این این شرکت عالوه بر برگزاري کالس

هاي مختلف تولید و اجراي موسیقی دهد که در زمینهامکان را می
 اي دریافت کنند و یاد بگیرند که سازهاي موسیقی بسازندآموزش حرفه

 3وگرامزآرك وي پر

خواهند اي از کارفرمایان است که میفعالیت این مرکز ایجاد شبکه
 کارکنان خود را با استخدام افراد معلول متنوع کنند

شبکه اشتغال رویاي 
 4آمریکایی

هاي شغلی را ارائه هاي خالق آموزش شغلی و فرصتبسیاري از برنامه
 دهدمی

 5بنیاد میثاق

آوري و به فروش ، سوپ یا نان را جمعمحصوالت مختلفی مانند کوکی
 رساند (کسب و کار خود ساخته)می

 6کامالً پاتریک

فروشد و برخی از کارمندان یک شرکت اجتماعی است که جوراب می
 ساخته) آنها معلول هستند (کسب و کار خود

جوراب عجیب و غریب 
 7جان

شده این مجموعه (که توسط دو مادر داراي فرزند اوتیستیک شروع 
است) از سه شرکت تشکیل شده و به افراد مبتال به اوتیسم کمک 

 کند می
 8طراحی طیف

 9کارواش تاید کندافراد مبتال به اوتیسم را استخدام می
هاي کند تا مهارتبه دختران و زنان جوان مبتال به اوتیسم کمک می  10تواندشرکت بله او می

1 Yellow Daffodil Flower and Gift Shop 
2 Allies   
3 Archway Programs 
4 American Dream Employment Network 
5 Covenant foundation  
6 Purely Patrick 
7 John’s Crazy Socks 
8 Spectrum Design  
9 Tide Car Wash 
10 Yes, she can 

                                                 

https://johnscrazysocks.com/
http://spectrumdesigns.org/
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 نام سازمان یا شرکت نوع فعالیت

Type of Activity 
Name of 

Organization or 
Company 

 شغلی خود را توسعه دهند
دانشگاه ویژه معلولین، خدمات و پشتیبانی اشتغال را  با تأسیس اولین

 ارائه داده است
 نیکوکاري رعد يسسهؤم

هاي خود همچنین حمایت از کارگاهو ایجاد شغل بصورت دورکاري 
 انواع صنایع دستی و هنري ياشتغالی در زمینه

نیکوکاري رعد  يسسهؤم
 الغدیر

 گروه بهداشتی فیروز ی هستندن شرکت افراد توانیاب جسمبیشتر کارکنان ای
 

حاضر به دنبال استفاده از نوآوري اجتماعی جهت یافتن راهکاري براي حل  ي مطالعه
هاي بررسی شده بیشتر بررسی موانع اشتغال، مشکل اشتغال افراد توانیاب است. پژوهش

با  برخی از عوامل روانشناختی ي شرایط مدنظر جهت استخدام از سوي کارفرمایان، رابطه
شود و اند. این موضوع باعث عدم رفع مشکل میاشتغال این دسته از افراد و غیره پرداخته

صورت بنیادي توانند بهنوآوري این پژوهش از این لحاظ است که راهکارهاي پیشنهادي می
 مشکل را حل نمایند و پیشنهادات کاربردي ارائه دهد.

 
 پژوهش ؤاالتس

 الت زیر مدنظر قرار گرفته است:اؤبراي این مطالعه پاسخ به س
چه درکی از اشتغال میان افراد توانیاب، متخصصان و متولیان این حوزه وجود  -1

 دارد؟
اشتغال افراد توانیاب با استفاده از نوآوري  ي عوامل و راهکارهاي حل مسئله -2

 اجتماعی کدامند؟
 ها با یکدیگر در راهکار پیشنهادي چگونه است؟لفهؤارتباط م -3

 
 پژوهش اسیشنروش

ی است؛ با توجه به اینکه ظ متغیر کیفالح نظر هدف کاربردي و از تحقیق حاضر از
هاي اجتماعی است، در این هاي کیفی درك فرآیندها و پدیدهپژوهش ي هدف عمده

پژوهی که ریشه در هرمونیک و اگزیستانسیالیسم دارد، مورد استفاده پژوهش رویکرد اقدام
پژوهی هر دو به تغییر از طریق یادگیري سازنده و اجتماعی و اقدامگیرد. نوآوري قرار می
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طور  پردازند و در نتیجه بههاي مشترك میهاي جدید براي رسیدگی به چالشایجاد مهارت
ي مازیگو یک شود. به عقیدهذاتی رویکردي فرآیندي توسط آنها در نظر گرفته می

هایی مشترك از تواند فرصتمیپژوهی خوب طراحی شده و خوب اجرا شده  اقدام
و با توجه به تمرکز بر   هاي فردي و اجتماعی و راهکارهاي احتمالی آنها فراهم آورد چالش

نتایج عملی، اساساً مستلزم جذب ذینفعان مرتبط در فرآیندهاي تعاملی بازتاب و گفتگو 
). همچنین Mazigo, 2017براي درك تبحر و حل مشکالت مطروح شده است (

شناختی براي درك و تحلیل نوآوري اجتماعی است  ترین رویکرد روش پژوهی مناسب اماقد
)Moulaert & et. al., 2013: 379 با توجه به کیفی بودن پژوهش، در این تحقیق از .(

نظر بوده و از روش گلوله برفی استفاده شده است. در این روش از تعدادي ذینفع که صاحب
ودند، مصاحبه را آغاز کرده و ضمن مصاحبه از آنها خواسته شد تا معیارهاي الزم برخوردار ب

نظر در آن حوزه را معرفی نمایند. بنابراین به جز چند نفر نخست که بر سایر افراد صاحب
شوندگان اساس معیارهاي موردنظر توسط محقق انتخاب شدند، سایر افراد براساس مصاحبه

گیري مبتنی بر هدف محقق گیري با روش نمونهنهاولیه انتخاب شدند. از طرفی کفایت نمو
رود عمیق با افراد تا جایی پیش می ي گیري مبتنی بر هدف، مصاحبهشده است. در نمونه

ها و تحلیل که به اشباع نظري برسد؛ که این روش مستلزم همزمانی و انتخاب متوالی داده
یشتر در این حوزه قرار دارند و آنها است. افراد نمونه و تحت بررسی، افرادي هستند که ب

اند شامل افرادي اجرایی که احتماالً تحت تأثیر فرایندها و روشهاي ناکارآمد قرار گرفته
(مانند افرادي از دپارتمان مربوطه در سازمان بهزیستی و مرکز سالم)، افرادي که در این 

ناتوانی جسمی) شدند. در کنند (کارفرمایان)؛ و ذینفعان نهایی (افراد داراي زمینه کار می
هاي بدست آمده مورد تجزیه و  نفر تحت مصاحبه قرار گرفتند و داده 15این پژوهش 

کنندگان بین تحلیل قرار گرفت. مدت زمان مصاحبه نیز بر حسب شرایط و تمایل شرکت
کنندگان و محقق دقیقه به طول انجامید. در زمان انجام مصاحبه فقط مشارکت  80تا  40

ل برگزاري مصاحبه حضور داشتند. محل مصاحبه نیز مرکز نوآوري اجتماعی سالم در مح
شد. روش گردآوري شود) در نظر گرفته (که از این پس از آن با نام مرکز سالم یاد می

اي و میدانی است و ابزار گردآوري اطالعات آمار و ارقام، مصاحبه و اطالعات کتابخانه
  يآوري اطالعات تا زمانی ادامه یافت که به نقطه جمع هاي کانونی است. همچنین گروه

ایم تفاوتی  آوري نموده هایی که قبالً جمع هاي جدید با داده اشباع برسیم؛ جایی که داده
اي دیوید پیتر استرو) مرحله 4نداشته باشد. در این پژوهش روش تفکر سیستمی (مدل 

 -1هاي پژوهش نیز به این شرح است: براي طراحی و تحلیل مداخالت بهره گرفته شد. فاز
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به چالش کشیدن فهم به دست آمده  -2فهم از وضعیت اشتغال پذیري در میان ذینفعان، 
 -4پر کردن شکاف با اجراي روش نوآوري اجتماعی و  -3 با روش تفکر سیستمی،

 پذیري افراد توانیاب. اثربخشی روش نوآوري در اشتغال
 ه مدل دیوید کوگالن به شرح زیر پیش رفت:پژوهی با توجه بمراحل اقدام
افزایش مراجعات براي تقاضاي کار از سوي افراد داراي در این مرحله  له:أتشخیص مس
له و مشکل تشخیص داده شد و سعی گردید تا تصویري از أمس عنوانناتوانی جسمی، به

محیطی شود، ترسیم شود، یعنی همان دستیابی به آنچه که هست و دغدغه محسوب می
که در آن افراد داراي ناتوانی جسمی نیز بتوانند فعالیت نمایند و شغلی براي خود داشته 
باشند. با بررسی نگرش و تجربه افراد ذینفع (افراد توانیاب جسمی، برخی از کارفرمایان 

) شروع به توصیف ه در سازمان بهزیستی و مرکز سالم، افرادي از دپارتمان مربوطها سازمان
ریزي جهت توجیه و دریافت حمایت از افراد مختلف، نظر وجود کرده و ضمن برنامهوضع م

 آنها را در مورد تغییر با هدف بهبود و اصالح وضعیت فعلی جویا شدیم.
تشخیص، انجام مصاحبه،  ي در مرحله اول: ي آوري اطالعات و شواهد در مرحله جمع

فت و کلمات و مداخالت انجام گر افراد قبل از ي مشاهده جهت دریافت نگرش و تجربه
کنندگان در دست اول مشارکت ي بندي اطالعات بر اساس تجربهمفاهیم و سطوح طبقه

ها این بود که ال اصلی در طی مصاحبهؤآوري شد. سبهبود وضعیت موجود جمع ي زمینه
  "اتوانی جسمی با مشکل مواجه است؟چرا اشتغال افراد داراي ن"

عنوان ابزار گردآوري در این پژوهش خود پژوهشگر به ات:آوري اطالعروش جمع
آوري اطالعات از اطالعات مطرح شد، به این معنی که به جاي استفاده از ابزارهاي جمع

ها و رفتارها، به آوري اطالعات در خصوص تجربیات و نگرشقبل طراحی شده، براي جمع
د کامالً ت و دردسرهاي این افرامدت سه ماه زندگی بر روي ویلچر گذرانده شد تا مشکال

نیز مدت زیادي را با افراد تحت مطالعه گذراند تا مشاهدات و  قابل فهم و ملموس شود و
هاي عمیق را جهت دریافت داده ثبت نماید. بدین ترتیب جزییات وقایع و حقایق مصاحبه

ك میان این اساس پس از بوجود آوردن یک بستر و وجه مشتر برداشتی ثبت گردید. بر
افراد، از آنها خواسته شد تا در مورد موضوع صحبت کرده و نظرات خود را اعالم نمایند. در 

آوري اطالعات استفاده شد. هاي مصاحبه و بررسی اسناد براي جمعتحقیق حاضر از روش
 :اول از طریق زیر به دست آمد ي ها و اطالعات در مرحلهگردآوري داده
ها، افراد توانیاب جسمی، از کارفرمایان و مدیران سازمانمصاحبه با برخی  مصاحبه:

افراد دست اندرکار و مربوطه در سازمان بهزیستی و مرکز سالم و تمامی افراد ذینفع در 
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هاي فوري هاي پیشنهادي جهت حل موضوع و نیز بررسی راه حلخصوص مشکل، راه
 کنونی.

در دپاتمان مشاوره مرکز سالم،  تعداد تقاضاي ثبت شده براي استخدام بررسی اسناد:
 و همچنین بررسی مطالعات پیشین 

پژوهی مذکور ضمن تحلیل مستندات و استفاده در اقدام ها:روش تجزیه و تحلیل داده
هاي کیفی استفاده شد و بنابراین درگیري مداوم با هاي کمی موجود، بیشتر از دادهاز داده

عات در حین مطالعه پیش رفت و کلمات عامل ها وجود داشت. تجزیه و تحلیل اطالداده
مشترك  ي اصلی تجزیه و تحلیل اطالعات ذهنی بودند. با استفاده از تفکر سیستمی زمینه

براي افراد ایجاد شد و به کمک آن تالش شد تا راهکار مناسب اتخاذ گردد (در ادامه به 
ولین روش تجزیه و شود). ااي پرداخته میمرحله توضیح فرآیند تفکر سیستمی چهار

کنندگان در خصوص تجارب و گیري مفاهیم با کمک مشارکتتحلیل اطالعات، شکل
نظرات آنها بود که سپس این اطالعات از دیدگاه آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

ها به دلیل نداشتن انگیزه و گاه داشتن نگرش منفی مشخص شد که کارفرمایان سازمان
این افراد تمایلی به استخدام آنها ندارند و حتی با وضع قانون استخدام نسبت به کارکرد 

افراد توانیاب از سمت دولت، این مشکل برطرف نشده است. ضمن اینکه این اجبار از سوي 
دولت تنیز اثیر مثبتی نداشته است. همچنین دادن مستمري به این افراد باعث شده بود 

 چنان حل نشده باقی مانده باشد.له حل شود و مشکل همأتنها صورت مس
پس از انجام مراحل فوق نوبت به انتخاب راه جدید  انتخاب راه جدید به صورت موقت:

کنندگان  و موقت رسید. در این مرحله تالش شد تا با استفاده از منابع علمی، نظر مشارکت
ن بود، هاي پیشین و همچنین اطالعاتی که در اختیارمانظران، بررسی پژوهش و صاحب

مناسب در نظر گرفته شود. این راهکارها بررسی شدند و ضمن  ي ابتدا چند راهکار اولیه
ها و رازداري حین آوري دادهلحاظ مالحظات اخالقی (دقت و صحت کامل در جمع

هاي پیشنهادي، به اجراي آنها همت گماشته حلپژوهش) و بررسی امکان اجرایی شدن راه
ها، راهکار فوري در نظر گرفته شدند، بدین معنا که خیلی زود حلشد. برخی از این راه

کنیم مانند الزام دولتی براي استخدام این افراد ولی عموماً این اش را مشاهده مینتیجه
هاي بنیادي نیز پیشنهاد حلراهکارها منجر به بروز مجدد مشکل شده بود. در کنار آنها راه

تواند علت اصلی مشاهده نتایج آن هستیم ولی می شدند که مستلزم زمان بیشتري براي
مشکل را برطرف نماید. این راهکار همان توجه و شناخت توانایی خاص افراد توانیاب و 

 اي بدست آمد.مرحله تغییر نگرش جامعه است که بر اساس تفکر سیستمی چهار
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مرحله حلهاي جدید، در این پس از طراحی راهاجراي طرح جدید و نظارت بر آن: 
هاي تدوین شده از همان آغاز بر چگونگی پیشرفت کار با تالش شد تا مطابق با ویژگی

هاي  بینی اندیشه و عمل، بطور روزانه نظارت و دقت داشته تا ضمن مراعات پیش ي مشاهده
انجام گرفته و در صورت لزوم تغییرات الزم را در عمل به وجود آورد. در مرکز سالم بررسی 

افراد توانیاب جسمی انجام شد و مشاهده شد که این افراد توانایی خاصی در  روي تعدادي
 کدام از آنها یک لپ تایپ دارند. پس از استخدام آنها در دپارتمان تایپ مرکز سالم، به هر

تاپ و یک خط اینترنت داده شد تا بتوانند در منزل نیز کار خود را انجام دهند. همچنین 
 انگشتی نیز براي آنها خریداري شد.یپ دهافزار آموزش تایک نرم

ارزیابی و قضاوت (که پس از  ي در مرحله ):2 ي آوري اطالعات (شواهد مرحلهجمع
هاي ایجاد تغییر و اجراي مداخله جدید انجام گرفت) سعی گردید تا مشخص شود آیا راه

گو با افراد ثر بوده است یا خیر؟ این مرحله با استفاده از بررسی و گفتؤپیشنهادي م
نفع و اطالعات کسب شده از کننده در تحقیق انجام شد. همچنین اظهارات افراد ذی شرکت

عنوان منبع گردآوري ها و مشاهدات بههاي ثبت شده، بازدید از سازمانها، گزارشمصاحبه
 اطالعات قرار گرفتند. 

شده آوري هاي جمعدر این مرحله دادهثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن: أارزشیابی ت
ها االت زیر مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفت. آیا دادهؤبه همراه شواهد کسب شده با س

 ي یاب است؟ به چه دلیل؟ و دربارهافزایش استخدام افراد توان ي نشانگر پیشرفت در زمینه
 این تغییرات به چه نتایجی رسیدیم؟

و شاخصه سرعت و دقت (که در پس از بررسی افراد دپارتمان تایپ مشاهده شد د
شود) در این افراد نسبت به افراد عادي خیلی باالتر است. تایپ عامل مهمی محسوب می

تري انجام شدند و این باعث ها با قیمت پایینهمچنین به دلیل حذف شدن واسطه، پروژه
هت انجام دادند و حس درونی خوبی به جشد تا مشتریان عالوه بر اینکه کار نیکی انجام می

گروهی نیز در  تر انجام شود.اشتند؛ کارشان نیز با قیمت پایینکار توسط افراد توانیاب د
گردید که هاي مجازي تشکیل گردید و گردهمایی توسط خود آن افراد برگزار میشبکه

شد آنها بیشتر با هم در ارتباط باشند. همچنین در این بین این افراد چندین باعث می
ت پذیرفت و حتی برخی از آنها صاحب فرزند نیز شدند. در حال حاضر پیشرفت ازدواج صور

ماه آینده  6ایم و حتی براي دردپارتمان تایپ مرکز سالم داشتهها خوبی در گرفتن پروژه
نیز پروژه وجود دارد و در حال حاضر این بخش به دنبال استخدام نیروي کار است. عالوه 

توانیاب مانند طراحی جلد و  هاي افراددیگر توانایی آن در حال فعالیت بر روي بر



 46 99زمستان  ،2 شماره ،پانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

اي براي خودشان داشته باشند. شود تا چاپخانهآرایی بوده و به آنها کمک می صفحه
اي شده و گامی در جهت مرکز سالم، رسانه ي همچنین این موضوع توسط دپارتمان رسانه

  ها برداشته شد.تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به توانیاب
پس از اعتباربخشی سند علمی ان آماده شد و  تجدید نظر و دادن گزارش نهایی:

عنوان شار آن با در نظر گرفتن جوانب بهربط، مقدمات انتضمن ارائه به مسئوالن ذي
 پژوهی انجام پذیرفت. اقدام ي آخرین مرحله

که در ) 1 اي تغییر اجتماعی استفاده شد (شکلمرحله 4در تفکر سیستمی از مدل 
 شود:اینجا به مراحل آن اشاره می

ال اصلی و محوري را ؤراي تغییر: در این مرحله ابتدا سایجاد مبنایی ب: 1 ي مرحله
ال محوري و اصلی ما این ؤراي تغییر در افراد ایجاد شود. سمطرح شد تا نوعی تنش خالق ب

ال در مورد ؤس. "؟چرا اشتغال افراد داراي ناتوانی جسمی با مشکل مواجه است"بود که 
افرادي . اي مشکل را کشف کنندشود ذینفعان دالیل ریشهچرایی وقوع این اتفاق باعث می

، افرادي از دپارتمان مربوطه در هاکه داراي معلولیت هستند، برخی از کارفرمایان سازمان
فته عنوان ذینفعان احتمالی در نظر گری و مرکز نوآوري اجتماعی سالم بهسازمان بهزیست

ثیر أطور مستقیم تحت تههایی هستند که بکنندگان، افراد و سازمان شدند. این مشارکت
خواهند و جایی که له قرار دارند. پس از آن، با ایجاد تصاویر اولیه از آنچه که افراد میأمس

مشترکی بین افراد ایجاد گردید؛ زیرا ایجاد یک بستر  ي در حال حاضر هستند، زمینه
همچنین باید  .کند مبناي قوي براي تغییر کمک می ي همکاري، به ارائه مشترك براي

 که چگونهظرفیت آنها براي پذیرش مسئولیت واقعیت کنونی باال رود، زیرا افراد باید بدانند 
ها و اقداماتشان، بطور ناخواسته در مشکالتی که قصد رفع آن را دارند، دخیل هستند. نیت

ریستی و یا کارفرماها باید بپذیرند که در این بین سهم دارند، و افراد مسئول در سازمان به
تر شدن شرایط گاهی داشتن نیت خوب (مانند کمک مالی به این افراد) باعث وخیم

ها و یا بایست قبول کنند که با فراگیري مهارتگردد. حتی خود افراد توانیاب نیز می می
 خود را افزایش دهند.  توانند احتمال استخدامکسب دانش و تجربه می

شود تا با در این مرحله به افراد کمک می : مواجهه با واقعیت کنونی:2 ي مرحله
هاي آوري دادهواقعیت موجود روبرو شوند. در اینجا براي درك شرایط موجود به جمع

ها شامل سه سطح است: رخدادها، الگوها و آوري این دادهشود. جمعسیستمی پرداخته می
 ).2شود (شکل شناخته می 1ر سیستم، که عموماً نا نام کوه یخساختا

1 iceberg  
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 )Stroh, 2015کوه یخ ( :2شکل 
Figure 2: Ice Age 

 
در سطح اول (رخدادها)، با افزایش آمار افراد توانیاب جسمی متقاضی کار، با مرکز 

اد سالم مواجه شدیم. با بررسی مدارك و مستندات گذشته ثبت شده، مشاهده شد که تعد
افراد متقاضی و جویاي کار که داراي معلولیت هستند، هر ساله افزایش یافته است. در 

 سطح دوم گرافی رسم گردید تا مشاهده شود در طول زمان چه اتفاقی افتاده است.
 

تالش براي حل مسائل مربوط به استخدام افراد توانیاب  مشاهده مشکل

 
 

 بر مشاهده مشکلها براي حل مسائل مربوط به استخدام افراد توانیاب با تالش ي مقایسه: 3 شکل
 اساس مستندات مرکز سالم

Figure 3: Compare Efforts to Solve the Problem of Hiring People with 
Disabilities by Observing the Problem Based on the Documents of Salam 

Center 
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ها در جهت رفع مشکل، مشکل ) مشاهده شد که با وجود تالش3پس از رسم شکل (
بخش نبوده است. در سطح رفت نتیجهها آنچنان که انتظار میکان باقی است و تالشکما

 سوم به این موضوع پرداخته شد که چرا این مشکل رخ داده است. 
خصوص  حمایت از توانیابان در ي پس از بررسی محقق دریافت که با وجود الیحه

، این قانون 1اي معلولیتحداقل تخصیص سه درصدي از مجوزهاي استخدامی به افراد دار
دارند که به دلیل عدم وجود ها اذعان میهنوز بطور کلی اجرا نشده است و سازمان

سازي توانند قانون را پیادهتسهیالت براي اشتغال یا رفت و آمد این افراد وجود ندارد، نمی
 نمایند. 

 ي حوزه ردر ادامه با استفاده از طوفان فکري، این نتیجه حاصل شد که تبعیض د
سازي نشدن  ریزي درست، مناسب آموزش فرزندان داراي معلولیت، نبود قوانین و برنامه

ها و استعدادهاي این افراد و تنها دیدن معلولیت و محیط کار، عدم توجه به دیگر مهارت
ها و ویژه کارفرمایان نسبت به عدم کارایی توانیابنقص آنها، نگرش منفی جامعه، به

 پرداخت حق بیمه این افراد توسط دولت را از جمله این مشکالت برشمردند. همچنین عدم 
بوجود آمدن مشکل با ذینفعان مختلف در  ي هایی دربارهبه فرضیهبراي دستیابی 

یک به مورد تجربیاتشان بصورت یک به یک نیز مصاحبه گردید. در این بخش استفاده از 
توان دریافت اده شد، زیرا از این طریق میهاي تمرکز کوچک ترجیح دیک مصاحبه و گروه

کنند. پس از گیري میکنند و چرا چنین نتیجه که ذینفعان در این مورد چه فکر می
ثیر أهاي ذهنی که بر رفتارشان تها سازماندهی شدند و مدلترغیب آنها به گفتگو، داده

ست). سپس داشتند استخراج شدند (در حقیقت این مرحله شبیه سطح سوم کوه یخ ا
 ). 4تحلیل سیستمی انجام شد و تالش گردید تا طرح سیستمی رسم گردد (شکل 

هاي  درصد از مجوز  حمایت از حقوق معلوالن، دولت مکلف است، حداقل سه يالیحه 15 يطبق ماده 1
سسات، ؤها، م ها، وزارتخانه دولتی و عمومی اعم از سازمانهاي  استخدامی رسمی، پیمانی و کارگري دستگاه

کنند را به افراد داراي  هایی که از بودجه کشور استفاده می هاي عمومی انقالبی و دیگر دستگاه ها و نهاد شرکت
  معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
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 طرح سیستمی: 4شکل 
Figure 4: System's Diagram 

 
 

پس از شناسایی وضعیت موجود و بررسی راهکار  : اتخاذ انتخابی صریح:3ي  مرحله
و سپس به افراد  ؛)2 لهاي عدم تغییر مقایسه گردید (جدوفوري مزایاي تغییر و هزینه

 ي خواهند، انجام دهند. نتیجهکمک شد تا انتخاب صریحی را به نفع آنچه که واقعا می
طور آگاهانه براي دستیابی به محیطی که در آن استخدام مورد نظر این بود است که آنها به

باشند  افراد توانیاب با مشکلی مواجه نباشد و این افراد بتوانند شغلی براي خود داشته
 متعهد شدند. 
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 هاي عدم تغییربررسی مزایاي تغییر و هزینه: 2 جدول
Table 2: Comparing the Benefits of Change and the Costs of Not 

Changing 
 مزایاي تغییر هاي عدم تغییرهزینه

Costs of Not Changing Benefits of Change 

سوي ناکارآمدي و رکود از  ي افزایش روحیه
 این افراد

احساس مفید بودن براي جامعه و خانواده از 
سوي افراد و در نهایت افزایش سالمت روحی 

 آنها
 ارتقا شأن اجتماعی و استقالل اقتصادي فرد نداشتن استقالل اقتصادي

زندگی بصورت منفعل و متکی به منابع 
 حمایتی

 ایجاد هویت و تشخص اجتماعی براي فرد

 در افراد افزایش اعتماد به نفس فس افرادکاهش اعتماد به ن

 هاي سازمان بهزیستیافزایش هزینه
هایشان از فعالیت و احساس رضایت خانواده

 اشتغال آنها

هاي مادي و معنوي این افراد افزایش هزینه
 جامعهبراي 

هاي پنهان این افراد دستیابی به برخی توانایی
 در مقایسه با ناتوانی آنها

هاي  هاي تأمین مستمري حذف هزینه
 العمر مادام

 یافتگی جامعه توسعه 
 

هدف این مرحله کمک به افراد جهت پر کردن شکاف  : پر کردن شکاف:4 يمرحله
تأیید کردند)، و جایی که  3 يهبرایشان مهم است (آنچه را که در مرحل میان آنچه که واقعاً

ن نقاط اهرمی مشخص شدند. ) است. همچنی2 ي در حال حاضر قرار دارند (مرحله
هاي ذهنی که وضعیت فعلی را در جامعه تقویت کرده بودند همچنین تغییر جهت مدل

بررسی  ي ها داشته باشیم. در نمونهبایست سعی در تغییر این مدلحائز اهمیت است و می
 هاي ذهنی عبارتند از:شده این مدل

 ته باشند.وري داشتوانند کارایی و بهرهافراد توانیاب نمی -
 افراد توانیاب، باري بر دوش جامعه هستند. -
 توانند کارهایی مانند اپراتوري تلفن انجام دهند.افراد توانیاب تنها می -
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 هاي پژوهشیافته
یابی به مدلی براي حل مشکل اشتغال افراد توانیاب از تفکر این پژوهش جهت دست

اد را قادر ساخت تا با طیف طرح سیستمی، افراي بهره گرفت. سیستمی چهار مرحله
موضوع آشنا شوند و این کار فرصتی براي ایجاد تصویري  ي ها دربارهوسیعی از دیدگاه

تر از این طرح آموختیم تر از چگونگی و چرایی رفتار سیستم فراهم کرد. از همه مهمغنی
ن یک کل عنوابهتري براي سیستم آنها به ي ها و نظرات منجر به نتیجهکه کدام دیدگاه

 شود. می
با ایجاد یک بستر  پذیري افراد توانیاب است،ال اول که فهم از اشتغالؤدر پاسخ به س

ها به دلیل نداشتن مشترك بین افراد ذینفع به این نتیجه رسیدیم که کارفرمایان سازمان
ارند انگیزه و گاه داشتن نگرش منفی نسبت به کارکرد این افراد تمایلی به استخدام آنها ند

با وجود الیحه حمایت از توانیابان درخصوص حداقل تخصیص سه درصدي از و حتی 
مجوزهاي استخدامی به افراد داراي معلولیت، این قانون هنوز بطور کامل اجرا نشده است و 

آمد این  دارند که به دلیل عدم وجود تسهیالت براي اشتغال یا رفت وها اذعان می سازمان
ها در جهت رفع مشکل، در واقع با وجود تالش این قانون را اجرایی کنند. توانندافراد، نمی

بخش نبوده است؛ رفت نتیجها آنچنان که انتظار میهمشکل کماکان باقی است و تالش
ریزي  آموزش فرزندان داراي معلولیت، نبود قوانین و برنامه يحوزه همچنین تبعیض در

ها و استعدادهاي این م توجه به دیگر مهارتسازي نشدن محیط کار، عد درست، مناسب
ویژه کارفرمایان (نگرانی از عدم کارایی این افراد) و عالوه بر آن نگرش منفی جامعه به افراد،

این افراد توسط دولت را از جمله این مشکالت است که متمایز  يعدم پرداخت حق بیمه
 ي سمت جامعهاد براي حرکت به کردن مزایاي تغییر و معایب عدم تغییر باعث تالش افر

 مطلوب گردید. 
پذیري معلوالن چگونه وري اجتماعی در اشتغالآال بعدي پژوهش که نوؤدر مورد س

توان براي آنها شغل گذارد، با پیدا کردن مهارت خاص این افراد و تقویت آن میاثر می
این ک نمود که خود اندازي کسب و کار خودشان، کممناسب پیدا کرد و یا به آنها در راه

هاي ذهنی نسبت به این افراد منسوخ ها و مدلها، نگرششود برخی دیدگاهکار باعث می
چه راهکارهاي فوري تاکنون توسط دولت براي رفع این مشکل اتخاذ شده است  شود. گر

یاب یا استخدامی به افراد توان يدرصدي از سهمیه 3(مانند وضع قانون تخصیص 
به این افراد) ولی مشکالتی در این بین رخ داده است و مشاهده شد که  تخصیص مستمري

هاي مقطعی  با وجود این راهکار فوري، این مشکل هنوز وجود داشت. در واقع این کمک
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معیوب مرتباً تکرار شده و این معضل اجتماعی همچنان  ي موجب شده است که این چرخه
نیادي چند مورد مطرح شدند، از جمله تغییر هاي بحلحل نشده باقی بماند. در بخش راه

نگرش جامعه نسبت به این افراد و یا حمایت و پشتیبانی از سوي دولت که این حمایت 
 ها وتر از همه توجه به دیگر تواناییها صورت گیرد و مهمبایست در تمامی زمینهمی

ضعف هستند اما در برخی هایی دچار این افراد اگر در بخشهاي افراد توانیاب، زیرا مهارت
 . هایی دارند که فراتر از ظرفیت افراد عادي استها توانمنديزمینه

بازخورد تقویتی و  نشان داده شده است. 5ها با یکدیگر نیز در شکل لفهؤارتباط م
ها در طول زمان را تکامل سیستم ياي پایه هستند که نحوهتعادلی دو ساختار دایره

هاي تعادل یا مانند هستند و حلقه "پمپ"هاي تقویتی مانند هکنند. حلقتوصیف می
) مشخص R) و تقویتی (Bهاي تعادل (هستند. پس از شناخت نقاط اهرمی حلقه "نشت"

هاي افراد توانیاب و تغییر نگرش جامعه نسبت به ها و مهارتشدند. استفاده از دیگر توانایی
شوند. بنابراین با تقویت این نقاط محسوب میافراد توانیاب، نقاط اهرمی در پژوهش حاضر 

افزایش حمایت  R2 ي به هدف خود دست پیدا کنیم. در حلقه R2هاي توانیم در حلقهمی
استخدام افراد توانیاب شده  ي از سوي دولت کمک به تغییر بیشتر نگرش جامعه در زمینه

لف این افراد کمک شایانی هاي مختتواند در توجه به مهارت و تواناییو خود این مورد می
توان براي آنها نیز با پیدا کردن مهارت خاص این افراد و تقویت آن می R1کند. در حلقه 

اندازي کسب و کار خودشان، کمک نمود که خود شغل مناسب پیدا کرد و یا به آنها در راه
ین افراد هاي ذهنی نسبت به اها و مدلها یا نگرششود برخی دیدگاهاین کار باعث می

 فضیلت تقویت شود.  يمنسوخ شود و این چرخه
 

 گیرينتیجه
آورند اما افراد هایی را براي تعامل اجتماعی و کسب درآمد فراهم میمشاغل فرصت

توانیاب با موانع مختلفی جهت اشتغال و یافتن شغل روبرو هستند. عدم استخدام افراد 
هاي اجتماعی و کالت اقتصادي زیاد و کاهش موقعیتتوانیاب ممکن است باعث بروز مش

شخصی آنها را در جامعه شود و از این رو حس ناامیدي و فرومایگی را در بین آنها تقویت 
شود. هاي قابل توجهی براي خانواده و جامعه میاین مشکالت منجر به هزینه يکند و همه

ال افراد توانیاب با استفاده از منظور دستیابی به نوعی تحول در اشتغپژوهش حاضر به
نوآوري اجتماعی انجام گردید و با توجه به شرایط خاص ساختاري، فرهنگی، اقتصادي و 

راهکارهاي بنیادین جهت حل این معضل اجتماعی،  ياجتماعی براي افراد توانیاب و ارائه
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جز  هاي انجام شده،همچنین از نظر روش، طی بررسی؛ کاري جدید در نوع خود است
پژوهی و تفکر سیستمی انجام اقدام يشده در پیوند بین دو حوزه معدود کارهاي انجام

چرا افراد توانیاب ال بود که ؤصدد پاسخ به این س شده است. در این پژوهش محقق در
توان این مشکل را با استفاده از شوند و چگونه میبراي پیدا کردن شغل با مشکل مواجه می

پس از استخدام برخی افراد توانیاب در بخش تایپ مشاهده شد . حل کردنوآوري اجتماعی 
سرعت و دقت آنها نسبت به افراد عادي بسیار باالتر است. همچنین به دلیل  يدو شاخصه

شدند و این باعث شد تا مشتریان تري انجام میها با قیمت پایینحذف شدن واسطه، پروژه
سپاري این کار به افراد درونی خوبی به جهت برونکمتر، حس  يعالوه بر پرداخت هزینه

 Cypersteinهاي پژوهش سایپرستین و همکاران (توانیاب نیز داشتند؛ که مطابق با یافته
& et. al., 2006.هاي مجازي تشکیل شده و گردهمایی ضمناً گروهی در شبکه ) نیز بود

ر آنها با یکدیگر گردید. گردید که باعث ارتباط بیشتتوسط خود آن افراد برگزار می
همچنین چندین ازدواج بین آنها صورت گرفت و حتی برخی از آنها صاحب فرزند نیز 

هاي آنها بوده و به آنها کمک شدند. همچنین در حال فعالیت بر روي شناخت دیگر توانایی
 ي و کاري براي خودشان داشته باشند. این موضوع توسط دپارتمان رسانه شود تا کسبمی

اي شده و گامی در جهت تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد توانیاب مرکز سالم، رسانه
 هایی که از پژوهش حاضر به دست آمد، شامل یک سري راهکارها در دو یافتهبرداشته شد. 

برخی اقدامات ؛ در بخش راهکار فوري هاي بنیادي بودندحل فوري و راه بخش راهکارهاي
یا  ایجاد انگیزه براي کارفرمایان جهت استخداماستخدام معلولین، مانند الزام دولت براي 

تواند به صورت مقطعی مشکل را حل کند اما براي پرداخت حقوق بازنشستگی به آنها می
تغییر  هاي بنیادي شاملحل راهحل بنیادي اتخاذ شود. حذف این معضل اجتماعی، باید راه

 ,Ebadiهاي پیشین مطابقت دارد (هاي پژوهشتهکه با یافها است نگرش نسبت به توانیاب
Brzykcy, 20192013; که به نوعی با ، هاي ویژه این افراد است) و توجه به مهارت

 .همخوانی دارد )Vakiloaya and Aghvami, 2019ي ( یافته
 

 پیشنهادات پژوهش
به این هاي اثربخش ها در ترویج کمک گردد، به نقش رسانهبر این اساس پیشنهاد می

افراد توجه گردد، تغییر در نگاه مردم نسبت به افراد توانیاب ایجاد شود، قوانین و مقررات 
به جاي  ها به دور از هر گونه تبعیض و تحقیر بازنگري و اصالح گردد، کارفرمایانسازمان

که  یراهاي خاص افراد توانیاب را در نظر بگیرند زها و مهارت، تواناییتمرکز بر ناتوانی آنها
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ها داراي استعدادهایی هستند که از افراد عادي باالتر است و در این افراد در برخی زمینه
ترین اقدامات و پیشنهادات تقویت . یکی از مهموري رسیدتوان به بهرهمی این صورت

طور کلی افزایش آگاهی باید در دو هاي افراد توانیاب است. بهاناییآگاهی جامعه در مورد تو
ها و حقوقشان و اصلی ایجاد شود: افزایش خودآگاهی افراد توانیاب از ظرفیت يینهزم

هاي آنها. تقویت سطح اشتغال و ها، نیازها و تواناییافزایش آگاهی عمومی در مورد توانیاب
بهتر و  يشود و در نتیجه جامعهمشارکت افراد توانیاب به سالمت معنوي آنها منجر می

زمینه صورت  يشود تا حمایت دولت در همههمچنین پیشنهاد میکند. تري ایجاد میقوي
ها، فراهم آوردن تسهیالت ، از جمله پشتیبانی از بخش خصوصی براي اشتغال توانیابگیرد

کارآفرینی براي این افراد  يمالی براي مشاغل کوچک یا مزایاي مالیاتی، فراهم کردن زمینه
  و تطبیق محیط بر اساس نقص آنها.

اول اینکه این مطالعه در : گرددبراي تحقیقات آینده نیز چندین مسیر پیشنهاد می
جغرافیاي و  يگردد از لحاظ حیطهکشور ایران انجام شده است، بنابراین پیشنهاد می

هاي حل آماري در کشورهاي دیگر نیز پژوهشی مشابه انجام گردد. دوم، راه يجامعه
پس از  گردد، بنابراین پیشنهاد میمشکل را حل کنند توانندبنیادي در بلندمدت می

ها، مجدد ارزیابی شود که آیا تمامی این راهکارها ذشت مدتی از بکارگیري این راه حلگ
 اثربخش بوده است یا خیر.

 
 هاي پژوهشمحدودیت نقاط قوت و

ذینفعان  ي عمیق گروهی است، که شامل همه ي قوت این مطالعه مصاحبه ي نقطه
مورد موضوعی که برایشان مهم بود  کنندگان این امکان داده شد تا درده و به شرکتگردی

چهره به چهره  ي تأمل کنند. با توجه به ماهیت حساس بودن اطالعات مورد بحث، مصاحبه
 Denzin andنیز انجام گردید که شاید سطح باالیی از اعتماد متقابل را فراهم نکند (

Lincoln, 2000 فردي،  ي گروهی، به جاي مصاحبه ي احتمالی انجام مصاحبه). محدودیت
گذاري اطالعات حساس با سایر افرد کنندگان از اشتراكممکن است باعث شود شرکت

باالیی از همگن بودن گروه براي کاهش چنین اثراتی  ي خودداري کنند. با این وجود، درجه
تبط یا ذینفع بر مگن از افراد مر) و ما با انتخاب گروه هCarey, 2016شناخته شده است (

آوري ذینفعان و ثبتی گرفته شد. محدودیت دیگر جمعم ي له غلبه کردیم و نتیجهأاین مس
مالقات با آنها، جلب اعتماد قربانیان و گفتگو با آنها بود. بعالوه در این پژوهش 

 ي آماري، کمبود منابع تحقیق و پیشینه ي هایی از حیث گستردگی جامعه محدودیت
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هاي سیستمی و تفکر حبه شونده با روشاپژوهشی، عدم شناخت یا شناخت کم افراد مص
با آنها و گاهی  آوري ذینفعان و مالقات با آنها و سپس جلب اعتماد و گفتگوسیستمی، جمع

رغم وجود رویکرد جستجوي سیستمی، دهندگان وجود داشت. علیعدم همکاري پاسخ
تحقیق لحاظ نشده  ي باشند، که در ادبیات و پیشینهممکن است مواردي وجود داشته 

 باشند. 
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Abstract: 

In a society where all people can use their capacity and enjoy equal 
opportunities, there is collective joy and spirit, and this feedback comes back to 
the community and enhances social participation, capital, and solidarity. In 
addition, it can make the country grow and develop, but, as we know, disability 
in some societies limits people and they cannot even find a suitable job. On the 
other hand, according to statistics and evidence, the unemployment rate of 
people with disabilities is on the rise and unemployment causes many problems 
for them. Numerous organizations and companies have taken steps to solve the 
employment problem of these people, and even some of these companies were 
start-ups created by some of the disabled, but this problem still remains 
unresolved. In this research, we seek to investigate the problem and provide 
some solutions. After reviewing the issue, we conducted this study at Salam 
Social Innovation Center. At first, the model was implemented through using the 
four-stage model of David Peter Stroh. Interviews were conducted with related 
people and stakeholders and then data were analyzed by using action research 
methodology. Suggestions were also provided in two parts: quick fixes and 
fundamental solutions. In the quick-fix solution section, some actions can solve 
the problem cross-sectionally (such as the government's requirement to hire the 
disabled or pay them pensions), but the key to solving this problem is to pay 
attention to these people's special abilities and not to their disabilities.  
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