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 .1مقدمه و بیان مسئله

در دنیای امروز -خاصه در جوامع متمدن و مترقی -که تأمین و گسترش رفاه ،امنیت و عدالت
اجتماعی اهمیت ویژهای دارد ،موضوع اشتغال یکی از شاخصهای مهم توسعهی اقتصادی-اجتماعی
ملتهاست .همچنین موضوع اشتغال در زمرهی سیاستهای کالن در برنامهریزیها ،ستون
اقتصادی را تشکیل میدهد .داشتن شغل امکان تأمین تمامی نیازهای بشری اعم از فیزیولوژیک
و نیازهای مربوط به ایمنی خاطر ،نیازهای روانی و عاطفی و نیازهای مربوط به برخورداری از
منزلت و باالخره احساس خودشکوفایی را فراهم میکند و فعالیتی برای برآوردهکردن مایحتاج
زندگی و تأمین آسایش خود و افراد خانواده محسوب میشود که درنهایت رضایت خاطر فرد را
بهوجود میآورد (.)Ahookhosh, 2001: 4

براساس دادههای سازمان جهانی کار ۱۵ ،درصد از افراد جامعه معلولین هستند .براساس همین
برآورد ۳ ،درصد از این افراد ،نیازمند خدمات توانبخشی حرفهای هستند (فقیه و همکاران:1392 ،
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 .)15هر چند از نظر آماری ،معلولین درصد کمی از کل جمعیت را تشکیل میدهند ،رقم آنها
نشان میدهد که قشر عظیمی از جامعه را شامل شدهاند .چنانچه این قشر عظیم از جامعه طرد
شوند و در چرخهی اشتغال و تولید قرار نگیرند ،ممکن است به افرادی مصرفکننده تبدیل شده
و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دیگر اعضای خانواده را نیز تحتالشعاع قراردهند .همین امر
باعث بروز بسیاری از مشکالت اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده و به لحاظ عاطفی و روحی-
روانی اثرات مهلکی نظیر پریشانی ،اضطراب ،افسردگی و فقدان اعتمادبهنفس را در معلولین به
وجود میآورد (.)Faraji, 2010: 5

اگر معلولیت مانعی برای اشتغال معلول بهشمار آید ،باعث سقوط وی به مرحلهی وابستگی شده و
هزینههای مضاعف معلولیت را به خانوادهی فرد تحمیل خواهد کرد .همچنین این امر موجب کمبود
مهارت نیروی انسانی و کاهش تولید در جامعه شده و مراقبت از معلولین به خانوادههایشان و به تبع
آن به جامعه هزینههای مالی تحمیل میکند .بنابراین بدیهی است ،معلولین نیز همچون سایر آحاد
جامعه در دورنمای زندگی اجتماعی ،برای تأمین نیازهای متعارف زندگی به کسب درآمد قائلاند.
داشتن شغل برای معلولین فراتر از دستیابی به موفقیت اقتصادی است ،زیرا کار و کوشش اثرات درمانی
داشته ،ارتباط فرد را با جامعه فراهم کرده ،حس تشریک مساعی و شرکت در فعالیتها را افزایش داده
و موجب ایجاد منزلت شخصی و اجتماعی میشود ،به او احساس سربلندی و توانمندی میدهد و این
حس را در وی بهوجود میآورد که او هم فردی مستقل است (.)Zarafshan, 2008: 18
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با این حال ،معلولین در موضوع کار و حرفه همواره با چالشهایی روبهرو هستند و نهتنها حقوق
انسانیشان نادیده گرفته میشود ،بلکه منافع اقتصادیای که درصورت ارجاع به این افراد عاید
خود آنها و خانواده و کشورشان میشود نیز بهحساب نمیآید (.)Ahookhosh, 2001: 7

در طبقهبندی بینالمللی ،عملکرد ،ناتوانی و سالمت مشارکت ،حضور در موقعیت زندگی
تعریف میشود .مشکالتی که فرد ممکن است هنگام حضور در موقعیتهای زندگی تجربه کند،
محدودیتهای مشارکت تعریف میشوند .فقدان یا حضور عوامل پیرامونی فرد ،عملکرد وی را محدود
کرده و باعث بروز ناتوانی میشوند .عوامل محیطی مواردی نظیر محیط فیزیکی دسترسناپذیر؛
فقدان فناوری کمکی مناسب؛ نگرشهای منفی افراد به ناتوانی و همچنین خدمات ،نظامها و
خطمشیهایی که وجود ندارند یا مانع مشارکت همهی افراد با شرایط سالمتی در همهی زمینههای
زندگی میشوند را در برمیگیرد (.)WHO, 2001: 25

اصل یکسانسازی فرصتها ایجاب میکند ،دولتها سیاستها و خطمشیهایی اتخاذ کنند
که معلولین نیز در جامعه از فرصتهای مساوی برخوردار شوند .در طرح سیبیآر 1هم بیان
شده است که الزم است معلولین به فعالیتهای کسب درآمد در سطح خرد و کالن و در هرجا
که ممکن است دسترسی پیدا کنند؛ برای مثال کسب اعتبار مالی از طریق نظامهای موجود در
نواحی فقیرنشین و روستایی .فعالیتهای کسب درآمد باید براساس مهارتهای شغلی محلی
تمرکز یابد ( .)WHO, 2010: 56مطابق مادهی  ۲۷کنوانسیون جهانی حقوق معلولین ،دولتهای
عضو موظفاند حق معلولین برای کارکردن را مساوی با سایر افراد بهرسمیت بشناسند و این حق
شامل برخورداری از فرصت تأمین زندگی با کار آزادانه در بازار ،کار انتخاب شده و محیط کاری
است که باز ،یکپارچه و در دسترس برای معلولین است ( .)Amiri, 2010: 11با عنایت به بند ت
مادهی  11قانون حمایت از حقوق معلولین ( ،)1397دولت مکلف است 30درصد از پستهای
سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاهها ،شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی را به افراد نابینا
و کمبینا و معلولینجسمی-حرکتی اختصاص دهد .همچنین طبق بند ث مادهی  11این قانون،
دولت مکلف است 30درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری وماشیننویسی دستگاهها،
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی را به معلولین جسمی-حرکتی اختصاص دهد .طبق مادهی
 ۱۵قانون حمایت از حقوق معلولین ( ،)1397دولت مکلف است حداقل  3درصد از مجوزهای
 .1توانبخشی مبتنی بر جامعه یا  CBRراهبردی است در درون برنامه توسعه جامعه برای اجرای توانبخشی ،عدالت اجتماعی
و با پیوستن تمام افرادی که به نوعی ناتوانی دارند ،خانواده های آنان ،افراد جامعه و خدمات ویژه مناسب بهداشتی ،آموزشی،
حرفه ای و اجتماعی تحقق می یابد.
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استخدامی (رسمی،پیمانی و کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها ،سازمانها،
مؤسسات ،شرکتها و نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور
استفاده میکنند را به معلولین واجد شرایط اختصاص دهد .با توجه به وجود مشکل بیکاری در
سطح کل کشور ،این قانون تاکنون مشکل اصلی بیکاری معلولین را برطرف نکرده است .از طرفی،
اختصاص تسهیالت از برنامههای مختلف اشتغال نیز به علت کمبودن اعتبار اختصاصی و باالبودن
تعداد معلولین بیکار تاکنون نتوانسته مشکل بیکاری آنها را کاهش دهد.
از نظر اشتغال ،میزان فعالیت مردان  9برابر فعالیت زنان است (فقیه و همکاران )16 :1392 ،که
این مقدار در مورد معلولین باز هم کاهش مییابد؛ درحالیکه زنان معلول نیز همانند سایرین
برای تأمین نیازهای متعارف خود نیازمند انجامدادن فعالیتهای اقتصادی هستند .با توجه به
ابعاد مسئله ،روند افزایش جمعیت و باالبودن نرخ بیکاری بهويژه در میان زنان معلول الزم است،
برنامهریزیهای صحیح و حمایتهای مناسب برای اشتغال زنان معلول انجام شود .در این میان،
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شناخت دقیق مشکالت و مسائل موجود دربارهی اشتغال یکی از ارکان اساسی این برنامهریزیهاست.
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مهمترین و کماهمیتترین موانع پیشروی اشتغال
زنان معلول چیست؟ بهنظر میرسد ،کمتوجهی به قانون  3درصد استخدامی برای جذب معلولین
یا اجرا نشدن دقیق آن جزء مهمترین موانع پیشروی اشتغال زنان معلول است.
 .2پیشینهی پژوهش

عبداله نجفآبادی و رحمت در پژوهشی با عنوان «بررسی حمایتهای کیفری از معلولین در
حقوق ایران» حمایتهای کیفری از معلولین در حقوق ایران را به روش تحلیلی-توصیفی بررسی
کردند .نتایج این پژوهش نشان میدهد در حقوق ایران -بهصورت پراکنده -از معلولین حمایت
کیفری افتراقی شده است (عبداله نجفآبادی و رحمت .)1396 ،بر اساس این پژوهش ،معلولین به دلیل
شرایط خاصشان ،بیشتر از سایرین در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند ،بنابراین دستاندرکاران
نظام عدالت کیفری باید با اتخاذ حمایتهای کیفری مناسب -حتی به صورت افتراقی -نسبت
به این افراد زمینهی ارتکاب جرم علیه آنها را ازبین ببرند .رضایی و پرتوی در پژوهشی با عنوان
«زنان معلول و تعامل با جامعه (مطالعهی کیفی زندگی اجتماعی زنان معلول)» با روش کیفی
زنان معلول جسمی حرکتی شهر بوکان -شهری کُردنشین در استان آذربایجان غربی -را مطالعه
کردهاند .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که زنان معلول در زندگی اجتماعی خود با مسائلی
همچون دوگانگی تعاملی و محرومیتهای مضاعف روبهرو هستند و در این عرصه توانستهاند از یک
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سو به تعریف جدیدی از خود دست یابند و از سوی دیگر ،به نوعی خودتقویتی جمعی و مقاومت
فعال اقدام کنند (رضایی و پرتوی .)1394 ،موللی و همکاران پژوهشی با عنوان «نیازها و مشکالت
نوجوانان دارای معلولیت جسمی-حرکتی :آموزشی ،اشتغال» انجام دادند .نمونههای بررسیشده
در این پژوهش شامل  100دانشآموز معلول جسمی-حرکتی است که با روش نمونهگیری
دردسترس از بین مدارس استثنائی واقع در جنوب شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1393
انتخاب شدند .ابزار استفادهشده در این پژوهش ،پرسشنامهی بررسی نیازها و مشکالت دختران و
زنان معلول در ایران بوده است .نتیجهی نهایی حاصل از این پژوهش ،نشاندهندهی تنو ع مشکالت
و نیازهای نوجوانان معلول جسمی-حرکتی است (موللی و دیگران .)1393 ،طباطبایی و نورینشاط
در مقالهای با عنوان «تعهدات جمهوری اسالمی ایران در زمینهی حقوق فرهنگی افراد معلول»
قوانین مرتبط با حقوق فرهنگی معلولین را در سه زمینهی حق آموزش ،حق شرکت در زندگی
فرهنگی-اجتماعی و آزادی جریان اطالعات و دسترسی به اطالعات از دیدگاه حقوق ایران و حقوق
بینالمللی را بررسی کردند و درنهایت ،به مشکالت و موانع اجرایی حقوق معلولین در زمینههای
فوق پرداختهاند (طباطبایی و نورینشاط .)1388 ،حسینی و صفری در مقالهی خود با عنوان «معلولیت،
فقر ،طرد اجتماعی» اطالعات مربوط به معلولین در ایران و خدمات حمایتی و اقداماتی که به این
افراد امکان دسترسی به فرصتهای زندگی میدهد را بررسی کردهاند .روش مطالعه اسنادی و
تجزیه و تحلیل ثانویه است که در آن از اطالعات و آمار سازمان بهزیستی و مرکز آمار استفاده شده
است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد ،معلولیت در شرایط فقدان فرصتهای زندگی به طرد
اجتماعی میانجامد .این پژوهش حاکی است که در ایران از یکسو محدودیت و کمبود چشمگیر
اطالعات و آمار مربوط به جمعیت معلولین و وضعیت آنها و از سویی ناچیزبودن اقدامات حمایتی
و محدودیت در اشتغال وجود دارد .همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که در ایران معلولین
به دالیلی چون محرومیت درآمدی ،مشخصنبودن میزان و نوع اشتغال و فقدان اعتبارات الزم
برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در شمار فقیرترین و مطرودترین افراد جامعه
قرار دارند (حسینی و صفری .)1387 ،شریفیان ثانی و همکاران پژوهشی با عنوان «دختران و زنان
دچار معلولیت جسمی-حرکتی :نیازها و مشکالت» انجام دادند .حجم نمونه در این پژوهش216 ،
دختر و زن معلول هستند که با روش انتخاب تصادفی منظم از بین  1395نفر مراجعهکنندگان
مرکز بهزیستی شهرستان تهران انتخاب شدند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عمدهترین
توآمد ،نبود ضمانتهای
مشکالت پیشروی زنان معلول در بحث اشتغال شامل جابهجایی و رف 
اجرایی و حمایت از اشتغال معلولین است (شریفیانثانی و دیگران.)1385 ،
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 .3مباحث نظری

در این بخش ،ابتدا اشتغال زنان در ایران و در ادامه حق اشتغال معلولین در حقوق ایران
بررسی میشود.
 .1-3اشتغال زنان

اشتغال زنان به معنای حضور گستردهی آنها در عرصههای اقتصادی ،فرهنگی-هنری و حوزههای
سیاسی-اجتماعی در خارج از محیط خانه و در ساعاتی معین است .این حضور ،گاه انعطافپذیر،
محدود و متناسب با ساختار روحی و روانی زنان و توأم با حفظ سالمت کانون خانواده و آسیب
نزدن به تربیت فرزندان و با انگیزهی بهدوشکشیدن قسمتی از بار اقتصادی خانواده انجام میشود
و گاه در قالب فعالیتهای زنان در عرصههای مختلف ،در ساعات معین ،خارج از محیط خانه به
شکل انعطافپذیر در کارخانهها ،ادارهها و ...که ساختار و نوع عملکرد خانواده را دستخوش تغییر
قرار خواهد داد ،واقع میشود (کهریزی و مرادی .)1394 ،در قانون اساسی ایران ،موارد فراوانی یافت
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توهشتم قانون اساسی
میشود که در آنها ،اصل حق اشتغال مورد تأکید واقع شده است؛ اصل بیس 
به صراحت بیان میکند« :هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح
عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» .این فصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده
و بین زن و مرد فرقی قائل نشده است (هدایتنیا.)1385 ،
 .2-3حق اشتغال معلولین در حقوق ایران
طبق آمارهای اعالمشده ،نرخ بیکاری معلولین حدود  ۶۵درصد است (www.didarnews.

 .)irفراهم کردن شرایط استفاده از استعدادها و تواناییهای گروه بزرگ معلولین در سن کار و
ی افراد و همچنین خانوادهها و
جلوگیری از هدررفتن آنها نقش کلیدی در ارتقای سطح زندگ 
توسعهی اقتصادی جامعه خواهد داشت .اگر این قشر عظیم از جامعه طرد شوند و در چرخهی
اشتغال و تولید قرار نگیرند ،نهتنها ممکن است به افراد مصرفکننده تبدیل شوند ،بلکه فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی دیگر افراد خانواده را تحتالشعاع خود قرار میدهند .این وضعیت در اجتماع
نیز باعث کمبود مهارت و نیروی انسانی ،کاهش تولید ،افزایش تعهدهای مالی برای مراقبت از
معلولین و خانوادههایشان و افزایش شمار مصرفکنندگان در جامعه میشود (زینعلی.)73 :1379 ،
ی معلولین ،قانون جامع حمایت از
نظر به اهمیت موضوع اشتغال در استقالل و پیشرفت زندگ 
معلوالن -که با هدف حمایت از حقوق معلولین تدوین شده -مادهای را به این مهم اختصاص داده
ی برای معلولین موظف کرده است.
است .مادهی  ۷این قانون دولت را برای ایجاد فرصتهای شغل 

بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال

عمدهی قوانین حمایتی در این خصوص را میتوان در دو گروه قرار داد .۱ :قوانینی که دولت را
مستقیم موظف به استخدام معلولین میکند (مواد  11و  15قانون حمایت از حقوق معلوالن)؛ .۲
قوانینی که از دولت میخواهد با ارائهی تسهیالت و اعتبار راه را برای استخدام و اشتغال معلولین،
خارج از بخش دولتی هموار کند (مواد  13 ،12 ،9و  14قانون حمایت از حقوق معلوالن).
 .4روششناسی پژوهش

پژوهش جاري از نظر هدف در گروه پژوهشهاي کاربردي و از نظر نوع در دستهی پژوهشهاي
توصيفي -همبستگی قرار دارد .این پژوهش از ابزارهاي گردآوري داده با هدف توصيف شرايط يا
پديدهی مورد بررسي بهره گرفته و از نوع پژوهشهای توصيفي است .جمعآوري دادهها در اين
پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهاي و پرسشنامهاي است و در گروه پژوهشهاي ميداني
قرار دارد .جامعهی آماري تحقیق حاضر کلیهی زنان  20تا  50سالهی معلول شهر تهران با تعداد
بیش از  100هزار نفر در سال  1397بوده است .در این پژوهش ،براي تعيين حجم نمونه از فرمول
شمارهی  1استفاده شده است.
ل :1
فرمو 
در این فرمول n ،حجم نمونه N ،حجم جامعه Z ،برابر  p ،1/96و  qمعموالً  0/5درنظر گرفته
میشود d ،مقدار اشتباه مجاز برابر با  0/05است .با توجه به فرمول فوق حداقل حجم نمونه برابر
با  383نفر تعيين شد .در اين پژوهش ،به دليل همگنبودن واحدهاي موجود در جامعهی آماري
و همچنين محدودبودن تعداد معلولین از روش تصادفي ساده استفاده شده است .در اين روش،
اعضاي جامعهی آماري يک شانس معين و برابر براي انتخاب شدن برای آزمودهشدن دارند.
در اين پژوهش ،از ابزار پرسشنامه با سؤاالت بسته براي جمعآوري ديدگاههاي معلولین شهر
تهران استفاده شده است.
پرسشنامه شامل دو بخش عمده است؛ اول ،نامهی همراه که در اين قسمت ،هدف از گردآوري
دادههای مندرج در پرسشنامه ،ضرورت همکاري پاسخدهنده برای عرضهي دادههاي مورد نياز
و تأکید بر باارزشبودن دادههاي حاصل از پرسشنامه بيان شده است تا پاسخدهنده با دقت به
سؤالها پاسخ دهد .دوم ،سؤاالت پرسشنامه که خود شامل دو قسمت است؛ یکی متغيرهاي
جمعيتشناختي که اطالعات کلي و جمعيتشناختي پاسخدهندگان در این قسمت جمعآوري شده
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است و  3سؤال را در برمیگیرد؛ اطالعات مربوط به اين بخش از پرسشنامه در جدول شمارهی 1
نشان داده شده است و دیگری سؤاالت تخصصي که چالشهای حقوقی پیشروی معلولین برای
ال مخالفم تا
اشتغال را شامل میشود .از پاسخدهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از کام ً
ال موافقم در پاسخنامهاي كه بهصورت طيف پنجگزينهاي ليكرت تنظيم شده است ،مشخص
کام ً
کنند .در جدول شمارهی  ،2طیف لیکرت با امتیاز ارائه شده است.
جدول  .1متغيرهاي جمعيتشناختي پرسشنامه

 )1سن

 ۵۱ ،41-50 ،31-40 ،21-30به باال

 )2میزان تحصیالت

دیپلم -فوقدیپلم -کارشناسی -کارشناسیارشد و باالتر

 )3نوع معلولیت

-
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جدول  .2طيف ليكرت

گزینه انتخابي

کام ً
ال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کام ً
ال موافقم

امتیاز

1

2

3

4

5

برای روايي پرسشنامه از روش روايي صوري استفاده شد .به اين منظور ،پرسشنامه به اساتید
خبره داده شد و از ایشان در مورد هر سؤال و ارزيابي هدف مربوط نظرخواهي شد .درنهایت،
پرسشنامه با اصالحات جزئي تأیيد شد .برای سنجش پايايي ابزار اندازهگيري استفادهشده در اين
پژوهش ،از روش آلفاي کرونباخ -که از مهمترين و رايجترين روشهاست -استفاده شده است.
روش آلفاي کرونباخ مطابق با فرمول شمارهی  2استفاده ميشود:
فرمول :2

2
 k  ∑ S j 
rα = 
 1−
S 2 
 k − 1 

بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال
2
در اين رابطه  rαضريب پايايي کل آزمون k ،تعداد سؤاالت (بخشهاي) آزمون S j ،واريانس

نمرات سؤال (بخش)  jو  S2واريانس نمرات کل سؤاالت (آزمون) است .ابزاري که آلفاي کرونباخ
آن باالتر از سطح مقدار مينيمم يعني  0/7باشد ،پايايي مناسبي دارد .ضریب آلفای کرونباخ موانع
اقتصادی  ،0/74موانع نگرشی  ،0/71موانع آموزشی  ،0/77موانع قانونی-حقوقی  ،0/76موانع
محیطی-فیزیکی  0/71بهدستآمد .تمامی ضرایب بهدستآمده مطلوباند و این امر از پایایی
مطلوب پرسشنامه حاکی است .تمامی محاسبات آماری به منظور تحلیل استنباطی دادهها ،با
استفاده از بستهی نرمافزاری  SPSSانجام شد .همچنین در تمامی مراحل تحقیق ،رضایت کامل
افراد جلب شد تا آگاهانه در طرح شرکت داشته باشند.
 .5یافتههای پژوهش

در جدول شمارهی  3میانگین و انحراف معیار هریک از سؤاالت پرسشنامه آورده شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول شمارهی 3؛ سؤال شمارهی ( 10اختصاصندادن هیچ
قانون اصلی در قانون اساسی به وضعیت معلولین) کمترین میانگین و سؤال شمارهی ( 1فقدان
بانک اطالعاتی مناسب و نداشتن اطالعات و آمار جامع و دقیق درخـصوص معلولین متقاضی
اشتغال) ،سؤال شمارهی ( 3کمتوجهی به قانون  3درصد استخدامی برای جذب معلولین یا
اجرانشدن دقیق آن) ،سؤال شمارهی ( 5ابالغنشدن بهموقع اعتبارات اشتغال معلولین به استانها)،
سؤال شمارهی ( 6شـناخت کـافینداشتن صـاحبان صـنایع و کارفرمایـان از توانمنـدیهـا و
قابلیـتهـای معلولین) و سؤال شمارهی ( 26کمبود وسایل مناسب برای جابهجایی و تحرک
معلولین در سـطح شـهر از قبیـل اتوبوسهای درونشهری مناسبسازیشده برای این افراد)
بیشترین میانگین را داشتند.
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جدول  .3میانگین و انحراف معیار سؤاالت پرسشنامه

44

ردیف

گزینه

میانگین

انحراف معیار

1

فقدان بانک اطالعاتی مناسب و نداشتن اطالعات و آمار جامع و
دقیق درخـصوص معلولین متقاضی اشتغال

4/8

0/510

2

نبود تعریف و طبقهبندی مشاغل در دسترس برای معلولین در
قوانین موجود

4/65

0/654

3

کمتوجهی به قانون  3درصد استخدامی برای جذب معلولین یا
اجرانشدن دقیق آن

4/8

0/510

4

وجود برخی اشتباهات فاحش در برخی بندهای قانونی (و-ز) در
ارتباط با اشتغال و بهکارگیری معلولین در برخی مشاغل

4/4

0/858

5

ابالغنشدن بهموقع اعتبارات اشتغال معلولین به استانها

4/8

0/510

6

شـناخت کـافینداشتن صـاحبان صـنایع و کارفرمایـان از
توانمنـدیهـا و قابلیـتهـای معلولین

4/8

0/400

7

ابالغنشدن بهموقع اعتبارات بیمهی معلولین برای جذب و جلب
اعتمـاد کارفرمایـان و صـاحبان صنایع

4/5

0/671

8

اجـرانشدن کامـل قـانون جـامع حمایـت از حقـوق معلوالن
و حمایـتنکردن از کارآفرینی و اشتغال آنها و بیتوجهی برای
پیگیری اشتغال این افراد در قانون

4/65

0/516

9

وجود برخی قوانین بازدارنده نظیر آییننامههای اجرایی دستگاهها
که شرط داشتن سالمت جسمی را ازجمله شرایط عمومی
استخدام قید میکنند

4/2

1/249

10

اختصاصندادن هیچ قانون اصلی در قانون اساسی به وضعیت
معلولین

3/95

1/244

11

افزایش تعداد معلولین تحصیلکرده و افزایش متقاضیان اشتغال

4/15

1/064

بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال

ردیف

گزینه

میانگین

انحراف معیار

12

نامناسـببـودن قـوانین تـأمین اجتمـاعی و حمایـتنکردن آن از
اشـتغال معلولین

4/75

0/433

13

پایبندنبودن به بند یک مادهی  6میثاق اجتماعی-اقتصادی حق
اشتغال برای همگان در اجتماع

4/45

0/865

14

بیتوجهی کامل به درصدهای معلولیت و سطح معلولیت افراد در
واگذاری مشاغل دلخواه آنها

4/4

0/970

15

اعتقادنداشتن به اصل برابرسازی فرصتها در ارتباط با اشتغال
معلولین در جامعه

4/4

1/114

16

کمبود امکانات آموزشی بهویـژه تهیـهی منـابع درسـی مـورد
نیـاز معلولین

4/25

0/808

17

در دسترس نبودن افـراد متخــصص در زمینـهی ســنجش
توانمنـدیهــای معلولین و ارزیابی توانایی این افراد در ارتباط با
مشاغل واگذار شده به آنها

4/45

0/805

18

فقدان سازمان و نهاد مستقل برای دفاع از حقوق معلولین

4/35

0/910

19

پایبندی نبودن به اصل  19قانون اساسی در برابری افراد اجتماع
با یکدیگر

4/4

0/735

20

بیمیلی مراکز آموزشی در مورد تلفیق معلولین با دیگران

4/1

1/221

21

ابهام در محدودهی دقیق حقوق قانونی معلولین در اجتماع

4/4

0/917

22

استفادهنکردن کارفرمایان از وسـایل و تجهیـزات شـغلی
متناسـب بـا توانمنـدیهـای معلولین

4/35

0/726

23

اجرانشدن صحیح قوانین در آموزشهای دقیق شغلی به معلولین

4/35

0/726

24

آشنایینداشتن مدیران و مسئوالن با پدیدهی معلولیت و
ویژگیهای شخصیتی معلولین و اشتغال این افراد

4/6

0/663
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46

ردیف

گزینه

میانگین

انحراف معیار

25

کمبـود مراکـز ویژهی توانبخـشی حرفـهای بـرای کاریـابی و
افـزایش سـطح اشـتغال معلولین

4/5

0/500

26

کمبود وسایل مناسب برای جابهجایی و تحرک معلولین در
سـطح شـهر ازقبیـل اتوبوسهای درونشهری مناسبسازیشده
برای این افراد

4/8

0/400

27

هزینههای گزاف ایاب و ذهاب معلولین از منزل تا محل کار و بالعکس

4/6

0/860

28

ضعف قوانین حمایتی در ابعاد اجرایی و ناآگاهی مسئوالن به
ضرورت اجرای این قوانین

4/5

0/592

29

پایبند نبودن به اجرای مفاد قانون حق اشتغال  3درصدی
معلولین در اجتماع

4/65

0/654

30

تخصیصنیافتن بودجه و اعتبار کافی برای اجراییشدن مفاد
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

4/65

0/654

31

دانش و تجربهی ناکافی مدیران و مسئوالن راجع به اشتغال معلولین

4/3

1/005

32

وجود تبعیض در برخی قوانین مصوب نسبت به انواع معلولین

4/5

0/671

33

پایینبودن قدرت خطرپذیری معلولین در مورد ایجاد شغل و کاریابی

4/5

0/806

34

تأییدنشدن گواهینامههای آموزشی مهارتهای شغلی صـادره از
سـازمان بهزیـستی توسـط وزارت کار و امور اجتماعی

4/2

0/812

35

نبود ابزارهای اجرایی قانونی مصوب برای حمایت از معلولین

4/6

0/490

36

فقدان ضمانت اجرایی کافی در دستگاههای دولتی برای اجرای
قوانین مربوط به معلولین

4/7

0/557

37

فقدان قدرت اجرایی الزم برای سازمان بهزیستی در انجام قوانین
مرتبط با معلولین

4/65

0/572
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درنتیجه ،اختصاصندادن هیچ قانون اصلی در قانون اساسی به وضعیت معلولین کماهمیتترین
مانع در بین  37مانع بر سر راه اشتغال معلولین است .فقدان بانک اطالعاتی مناسب و نداشتن
اطالعات و آمار جامع و دقیق درخـصوص معلولین متقاضی اشتغال ،کماثربودن قانون  3درصد
استخدامی برای جذب معلولین یا اجرانشدن دقیق آن ،ابالغنشدن بهموقع اعتبارات اشتغال
معلولین به استانها ،شـناخت کـافینداشتن صـاحبان صـنایع و کارفرمایـان از توانمنـدیهـا و
قابلیـتهـای معلولین و کمبود وسایل مناسب برای جابهجایی و تحرک معلولین در سـطح شـهر
از قبیـل اتوبوسهای درونشهری مناسبسازیشده برای این افراد از مهمترین موانع بر سر راه
اشتغال معلولین از نظر خود این افراد بهدست آمد.
جمع بندی و نتیجه گیری

معلولین برای اشتغال و کاریابی با موانع متعددی مواجهاند که از دسترسی آنها به نظامهای
مختلف جامعه -که برای سایر شهروندان میسر است -جلوگیری میکند .تأثیر معلولیت در بیکاری
و مسائل متعدد مربوط به شرایط و روابط کار در سطح کشوری و جهانی بسیار گسترده است.
این امر یکی از مشکالت مضاعف در اشتغال معلولین محسوب میشود .در این راستا ،بسیاری از
کشورها برای حذف یا کاهش موانعی که از مشارکت کامل معلولین جلوگیری میکند ،گامهای
مهمی برداشتهاند و قوانینی برای تضمین حقوق ،فرصتهای الزم برای تحصیل ،کاریابی و دسترسی
به تسهیالت و امکانات اجتماعی وضع کردهاند تا موانع فرهنگی و خارجی را ازمیان بردارند و
اعمال تبعیض به معلولین را منتفی کنند .همچنین تالش شده است تا آنها دور از آسایشگاهها و
در بطن جامعه زندگی کنند .در برخی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،بر تحصیل معلولین
در نظام آموزش تأکید میشود که موجب کاهش تحصیل در آسایشگاهها و مدارس ویژه شده
لونقل عمومی برای معلولین امکان استفاده داشته
است .روشهایی ابداع شده است تا وسایل حم 
باشد .همچنین شیوههایی برای دستیابی معلولین به اطالعات الزم است .آگاهی عمومی از چنین
اقداماتی نیز افزایش یافته است .در بسیاری موارد تالشهای آموزشی و آگاهی همگانی طوری
اجرا شده است که همگان را برای تغییر نگرشها و اعمالشان در قبال معلولین آموزش دهند.
موانع قانونی و حقوقی ،به نوعی از رعایتنکردن حق مسلم معلولین در قوانین دولتی کشورها
و سازمانها و ارگانهای دولتی سرچشمه میگیرند .در این تحقیق 19 ،عامل از موانع حقوقی و
قانونی شناسایی شدند که عبارتاند از:
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1.1فقدان بانک اطالعاتی مناسب و نداشتن اطالعات و آمار جامع و دقیق درخـصوص معلولین
متقاضی اشتغال؛
س برای معلولین در قوانین موجود؛
2.2نبود تعریف و طبقهبندی مشاغل در دستر 
3.3کمتوجهی به قانون  3درصد استخدامی برای جذب معلولین یا اجرا نشدن دقیق آن؛
4.4وجود برخی اشتباهات فاحش در برخی بندهای قانونی (و-ز) در ارتباط با اشتغال و بهکارگیری
معلولین در برخی مشاغل؛
5.5اجـرانشدن کامـل قـانون جـامع حمایـت از حقـوق معلوالن و حمایـتنکردن از کارآفرینی
و اشتغال آنها و بیتوجهی کامل برای پیگیری اشتغال این افراد در قانون؛
6.6وجود برخی قوانین بازدارنده نظیر آییننامههای اجرایی دستگاهها که شرط داشتن سالمت
جسمی را ازجمله شرایط عمومی استخدام قید میکنند؛
7.7اختصاصندادن هیچ قانون اصلی در قانون اساسی به وضعیت معلولین؛
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8.8نامناسـببـودن قـوانین تـأمین اجتمـاعی و حمایـتنکردن آن از اشـتغال معلولین؛
9.9پایبندنبودن به بند یک مادهی  6میثاق اجتماعی-اقتصادی حق اشتغال برای همگان در اجتماع؛
1010اعتقادنداشتن به اصل برابرسازی فرصتها در ارتباط با اشتغال معلولین در جامعه؛
1111فقدان سازمان و نهاد مستقل برای دفاع از حقوق معلولین؛
1212پایبند نبودن به اصل  19قانون اساسی در برابری افراد اجتماع با یکدیگر؛
1313ابهام در محدودهی دقیق حقوق قانونی معلولین در اجتماع؛
1414ضعف قوانین حمایتی در ابعاد اجرایی و ناآگاهی مسئولین به ضرورت اجرای این قوانین؛
1515پایبند نبودن به اجرای مفاد قانون حق اشتغال  3درصدی معلولین در اجتماع؛
1616وجود تبعیض در برخی قوانین مصوب نسبت به انواع معلولین؛
1717نبود ابزارهای اجرایی قانونی مصوب برای حمایت از معلولین؛
1818فقدان ضمانت اجرای کافی در دستگاههای دولتی برای اجرای قوانین مربوط به معلولین؛
1919نبود قدرت اجرایی الزم برای سازمان بهزیستی در انجام قوانین مرتبط با معلولین.
موانع نگرشی عواملی هستند که از طرز تفکر و نوع نگرش خود فرد معلول ،خانواده و دوستان،
کارفرمایان و کل جامعه سرچشمه میگیرد 4 .عامل از موانع نگرشی در این تحقیق شناسایی
شدند که عبارتاند از:
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1.1شـناخت کـافینداشتن صـاحبان صـنایع و کارفرمایـان از توانمنـدیهـا و قابلیـتهـای
معلولین؛
2.2آشنایینداشتن مدیران و مسئوالن با پدیدهی معلولیت و ویژگیهای شخصیتی معلولین و
اشتغال این افراد؛
3.3دانش و تجربهی ناکافی مدیران و مسئوالن راجع به اشتغال معلولین ؛
4.4پایینبودن قدرت خطرپذیری معلولین در مورد ایجاد شغل و کاریابی.
درک نکردن و ناتوانی مردم در برقراری رابطه با معلولین مانع مهمی برای داشتن زندگی
عادی و اشتغال برای این افراد بهشمار میرود .در جوامع امروزی ،در مورد تواناییهای معلولین
اطالعات صحیح و کافی وجود ندارد .همچنین به ارزش نیروی کار این گروه نیز آنچنانکه باید
پیبرده نشده است .نداشتن رابط ه با معلولین بهسادگی به سوءتفاهم منجر میشود .درحقیقت،
نگرش جامعه به معلولین براساس احساسات شکل گرفته است و نه واقعیات.
موانع ،فقدان یا کاستی در آموزش معلولین مانع اشتغال آنها میشود .در این تحقیق  8مورد
از موانع آموزشی شناسایی شدند که عبارتاند از:
1.1افزایش تعداد معلولین تحصیلکرده و افزایش متقاضیان اشتغال؛
2.2بیتوجهی کامل به درصدهای معلولیت و سطح معلولیت افراد در واگذاری مشاغل دلخواه آنها؛
3.3کمبود امکانات آموزشی بهویـژه تهیـهی منـابع درسـی مـورد نیـاز معلولین؛
4.4در دسترس نبودن افـراد متخــصص در زمینـهی ســنجش توانمنـدیهــای معلولین و
ارزیابی توانایی این افراد دربارهی با مشاغل واگذارشده به آنها؛
5.5تمایلنداشتن مراکز آموزشی در مورد تلفیق معلولین با دیگران؛
6.6اجرانشدن صحیح قوانین در آموزشهای دقیق شغلی به معلولین؛
7.7کمبـود مراکـز ویژهی توانبخـشی حرفـهای بـرای کاریـابی و افـزایش سـطح اشـتغال
معلولین؛
8.8تأییدنشدن گواهینامههای آموزشی مهارتهای شغلی صـادره از سـازمان بهزیـستی توسـط
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی.
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گروهی از معلولین به آموزشهای مبتنی بر توانبخشی تمایل چندانی نشان نمیدهند .علت
این مسئله را باید در کمبودن رغبت و انگیزه برای مشارکت در کارهای مولد و خدماتی و غیره
جستوجو کرد .برخی از معلولین نیز در قبال جریانهای آموزشی و فعالیتهای توانبخشی
حرفهای -که به تصدی شغل منجر میشود -واکنش فعاالنهای نشان نمیدهند.
در این تحقیق  4مورد از موانع اقتصادی اشتغال معلولین بهدست آمد که عبارتاند از:
1.1ابالغنشدن بهموقع اعتبارات اشتغال معلولین به استانها؛
2.2ابالغنشدن به موقع اعتبارات بیمهی معلولین برای جذب و جلب اعتمـاد کارفرمایـان و
صـاحبان صنایع؛
3.3هزینههای گزاف ایاب و ذهاب معلولین از منزل تا محل کار و بالعکس؛
4.4تخصیصنیافتن بودجه و اعتبار کافی برای اجراییشدن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن.
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وجود مسائل اقتصادی ،رشد و افزایش رقابت در صحنهی بینالمللی و کاهش منافع و زوال
منابع کارخانهها و کارگاهها تولیدکنندگان را به جستوجوی راههایی برای کاهش کارگرانشان
وادار و مجبور کرده است که به افزایش بیکاری بین افراد جوامع منجر شده است .در شرایطی که
بسیاری از کارگران سالم بیکار باشند ،نمیتوان انتظار داشت که تشویق و ترغیب یا حتی اجبار
کارفرمایان به پذیرش معلولین بالفاصله به موفقیت انجامد .از طرفی ،در زمان بیکاری و رکود
اقتصادی ،معلولین نخستین کسانی هستند که از کار کنار گذاشته میشوند .یکی دیگر از موانع
اقتصادی آن است که برای آموزش و کسب و کار و اشتغال ،در اختیار معلولین تسهیالتی قرار
نمیگیرد یا اینکه این تسهیالت بسیار اندک است.
موانع محیطی و فیزیکی به نوعی با محیط اطراف معلولین مرتبط هستند .در این تحقیق 2
مورد از موانع محیطی و فیزیکی اشتغال معلولین بهدست آمد که عبارتاند از:
1.1استفادهنکردن کارفرمایان از وسـایل و تجهیـزات شـغلی متناسـب بـا توانمنـدیهـای
معلولین؛
2.2کمبود وسایل مناسب برای جابهجایی و تحرک معلولین در سـطح شـهر ازقبیـل اتوبوسهای
درونشهری مناسبسازیشده برای این افراد.
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توجهنکردن به اصول و مبانی معماری و شهرسازی و درنظرنگرفتن امکانات حرکتی شهروندان
معلول ،محیط شهرها را برای استفادهی آنها نامناسب میسازد .همین عامل مانعی بزرگ برای
فعالیتهای اجتماعی ازجمله اشتغال معلولین است و در واقع باعث ناتوانی هرچه بیشتر آنها
میشود .همچنین محیط کار ،وسایل و تجهیزات کارگاهی به نوعی طراحی ،نصب و راهاندازی
شدهاند که برای معلولین موانع فیزیکی ایجاد میکنند؛ به همین دلیل دسترسی به آنها برای
معلولین غیرممکن یا همراه با دشواری است .ازاینرو ،این مشکالت در اشتغال معلولین تأثیر منفی
دارد .شیر و گراهام ( )۲۰۰۹در تحقیقی که بر روی معلولین جسمی-حرکتی انجام داده بودند،
شرایط محل کار و تبعیضهایی که کارفرمایان قائل میشوند و برچسبهایی که به معلولین در
محیط کار زده میشود را از شاخصهای ابتدایی استخدام نکردن آنها از دیدگاه معلولین ذکر
کردند (.)Shier & Graham & Jones, 2009
پیشنهادات

با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش ،مشخص شد ،زنان معلول برای اشتغال با پنج دسته مانع
روبهرو هستند که باید به آنها توجه جدی معطوف شود .ازاینرو ،راهکارهایی برای ازمیانبرداشتن
این موانع و اقداماتی که مدیران توانبخشی میتوانند برای این افراد انجام دهند ،پیشنهاد میشود.
 .۱با توجه به یکساننبودن امکان اشتغال در بین گروههای مختلف زنان معلول ضرورت دارد،
فرصتهای اشتغال برای انواع معلولیتها -مستمر و مبتنی بر اصول علمی و منطقی -بررسی
شود تا امکان اشتغال گروههای مختلف معلولیت با درجات باال و شدید نیز فراهم شود؛
 .۲امکان پرداختن به فعالیتهای شغلی و رضایت اشتغال در میان زنان معلول تأثیر بسیار
مثبتی در وضعیت روحی ،موقعیت اجتماعی و کیفیت زندگی ایشان میگذارد .امروزه ،اهمیت
اشتغال برای زنان معلول بیش از پیش آشکار شده و برنامهریزی اصولی دولتها برای اشتغال
آنها الزم و ضروری است؛
 .۳ضروری است ،برای دسترسی بیشتر زنان معلول به محل کار و سهولت آن ضابطههای
مؤثری تدوین شود؛ برای مثال میتوان برای سهولت در سوار و پیاده شدن وسایل نقلیهی
عمومی و اختصاص محلی مخصوص معلولین امکانات الزم را بهکار برد .همچنین ازمیانبردن
موانع معماری و فیزیکی -که حرکت آزاد معلولین را با مشکل مواجه میکند -ضروری است؛
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 .۴یکی از علل اساسی تغییر شغل زنان معلول ،کمی دستمزد و تعطیلی کارگاههاست .در این باره،
دولت باید برای کارفرمایانی که معلولین را استخدام کردهاند و ترغیب دیگر کارفرمایان مزایای
تشویقی از قبیل تخفیف و معافیت مالیاتی ،وامهای قرضالحسنه ،مساعدت در تغییر و تبدیل
ماشین آالت ،ابزار و محل کار و نیز مشارکت در هزینههای آموزشی را پیشبینی و اجرا کند.
 .5به منظور اشتغال مستمر و مؤثر زنان معلول و جلوگیری از مسائلی مانند ترک کار ،غیبت،
تغییر شغل و اشتباهکاری ضروری است ،شرایط کار و وسایل رفاهی آنها در محیط زندگی و
محیطکار مطالعه شود و برای بهینهسازی آن از تدابیر علمی مؤثر بهره گرفته شود؛
 .۶معموالً برای آنکه کارکنان در محیط کار خود به راحتی و با بازدهی باال کار کنند ،الزم است
تا در محیطی سالم و مناسب چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی قرار گیرند .تأمین چنین
محیطی برای امنیتخاطر معلولین ضروری است؛
 .۷با توجه به این واقعیت که تمامی زنان معلول در برابر امکانات و شرایط موجود فرصت
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مساوی ندارند ،توصیه میشود تا حد ممکن ضوابط و تدابیر قانونی الزم برای رفع تبعیض از
آنها اتخاذ شود؛
 .۸در زمینههای مرتبط با توانبخشی حرفهای معلولین ضروری است ،نیازهای قانونی در
اینباره بررسی شده و برای برقراری تساوی حقوق معلولین با سایر شاغلین قوانین فعلی
بازنگری اساسی شود؛
 .9زنان معلول بیشتر در امور اداری و دفتری و خدماتی مشغول به کار هستند .محدودکردن
زنان معلول به مشاغل و حرفههای مشخص به جایگزینی دائمی آنها در سلسله مراتب اجتماعی
کمک چندانی نمیکند .اشتغال زنان معلول نیازمند تنوع است و بدیهی است که آموزش این
افراد در امر اشتغال نیز باید متنوع باشد؛
 .10زنان معلول آگاهی بسیار اندکی از قوانین و مقررات مربوط به خود دارند ،بنابراین از طریق
وسایل ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و جراید این اطالعات در اختیار همگان ،بهخصوص
زنان معلول قرار گیرد .همچنین از طریق برنامههای آموزشی ،اطالعات قانونی در مورد اشتغال
به آنها داده شود .ضمن اینکه دولت باید با تصویب قوانین مناسب ،ضمانت اجرایی الزم برای
ملزمکردن کارفرمایان به اجرای قانون  ۳درصد اشتغال معلولین را تأمین کند و با تصویب
قوانین تکمیلی دیگر باعث ایجاد فرصتهای اشتغال بیشتر برای معلولین شود؛

بررسی اثربخشی قوانین و مقررات حمایتی در میزان تمایل زنان معلول شهر تهران به اشتغال

 .12آموزش حرفهای نقش چشمگیری در افزایش شانس اشتغال زنان معلول ایجاد میکند.
بنابراین تحت پوشش قراردادن زنان معلول در برنامههای آموزشی و استمرار در این برنامهها،
حتی پس از اشتغال این افراد ،موجب بهبودی موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها میشود؛
 .13ضروری است ،مراجع خاصی برای رسیدگی به شکایات کاری زنان معلول تعیین و قوانین
مناسبی در اینباره تصویب شود تا این افراد بتوانند از بهانهتراشیهای بدون دلیل کارفرمایان
و مدیران سازمانهای خصوصی و عمومی در استخدامنکردن و بهکارگیری ایشان یا مشکالت
بعد از شروع به کار در آن مراجع طرح شکایت کنند .ذکر این امر دلیل بر فقدان چنین مراجعی
نیست ،بلکه به این لحاظ است که در اغلب موارد این افراد در شکایات خود علیه کارفرمایان
در مراجع عمومی یا هیئتهای تشخیص یا حل اختالف به حق واقعی خویش نمیرسند؛
 .14آگاهسازی و تغییر نگرش افراد و جامعه به تواناییهای زنان معلول از مهمترین اقدامات
است .سطح آگاهیها باید در دو عرصهی مهم ارتقا یابد؛ نخست ،افزایش سطح آگاهی خود
اشخاص معلول دربارهی حقوق و توانمندیهایشان و دوم ،افزایش آگاهی عموم مردم در مورد
معلولیت و نیازها و توانمندیهای این افراد و میزان مشارکت آنها در ابعاد گوناگون زندگی.
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