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بررسي تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان دبيرستاني مبتال به ناتواني جسمي به شيوه  

 نظريه زمينه اي

 

  01/9/49 تاریخ پذیرش:                                                       01/00/49تاریخ دریافت: 

  

 ****بيگدلي ...ايمان ا**، *پريسانيلفروشان**، محمد رضا عابدي، *مجتبي سلطاني علي آباد

 چکيده

نوجوانان مبتال به ناتوانيهاي جسماني يکي از گروههاي نيازمند توجه در سطوح مختلف خدمات سالمت هستند، مسير شغلي اين  مقدمه:

لي اين افراد مبهم نها از زندگي دارد در حاليکه چگونگي تصميم گيري مسير شغآافراد نقش تعيين کننده اي در احساس توانمندي و رضايت 
بوده و به روشني مورد پژوهش واقع نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسي چگونگي تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان مبتال به  

 ناتواني جسمي بود. 

مند مرتبط با کار 31دانش آموز معلول جسمي،  52در اين مطالعه که به شيوه کيفي و با تئوري زمينه اي صورت گرفت؛ تعداد  روش:

تخاب شدند. داده هاي کيفي با روش توصيف مبسوط و مقوله بندي نمتخصص با روش نمونه گيري هدفمند جهت مصاحبه ا 31معلولين و 
 مورد تحليل قرار گرفتند.

عات مسير شغلي، نتايج نشان داد شدت و نوع معلوليت، ادراک از معلوليت، خودآگاهي، خودکارآمدي، تجارب مسير شغلي، اطال يافته ها:

تصميم گيري دانش آموزان در عمده  مقوالتشبکه حمايتي، مهارت تصميم گيري، مهارت مقابله با استرس، واکنش خانواده به معلوليت 
در نهايت مدل که مقوالت عمده مذکور را شامل مي شود  همچنين مقوله هسته اين پژوهش انتقال سازگارانه مسير شغلي است؛ ناتوان است

 اتي تصميم گيري دانش آموزان ناتوان ارائه شد.مقدم

بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت مشاوره تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان ناتوان مستلزم در  نتيجه گيري:

 .لفه هاي تصميم گيري دانش آموزان ناتوان جسمي استمهمترين مؤنظر گرفتن 

 توانبخشي شغلي / تصميم گيري مسير شغلي/ مشاوره مسير شغلي/جسمي  ناتواندانش آموزان  :ي کليديواژه ها
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 مقدمه
 دنياافراد ناتوان، يکي از گروههاي مورد توجه در سراسر 

هستند که مي توان آنها را بزرگترين اقليت جهان محسوب 
 جهاني را شکل مي جمعيتدرصد  32-31کرد. اين گروه 

درصد آنها در کشورهاي در حال  81دهند در حاليکه تقريبا 
ناتواني در ايران طبق آمار .  ]3[توسعه زندگي مي کنند

کلي  جمعيتدرصد  31حدود  13سازمان بهزيستي در سال 
را شامل مي شود. يکي ازانواع ناتواني در همه جوامع و از 

هاي جسمي است.  اين جمعيت  جمله ايران ناتواني
ارنده افرادي است که به نوعي از تواناييهاي بهنجار دربرد

محرومند اما هرگز به معناي عدم کارايي و سودمندي اين 
افراد نيست. توانبخشي که فلسفه وجوديش مبتني بر ارزش 
و اعتبار همه افراد بشر است به دنبال تقويت و بهبود 
تواناييهاي افراد ناتوان است و شامل برنامه جامعي از 

الت طبي، رواني اجتماعي و شغلي است که شخص مداخ
ناتوان را براي دستيابي به رضايت شخصي، معني داري 

در تعامل با جهان،  مؤثراجتماعي، و برخورداري از عملکرد 
 .]5[توانمند مي کند

يکي از ابعاد حياتي توانبخشي است که  3توانبخشي شغلي
اد به احساس بهنجاري عمومي و سودمندي اجتماعي افر

ناتوان کمک مي کند. با اين وجود به دليل سيطره علوم 
پزشکي بر توانبخشي، بخش عمده فعاليتهاي توانبخشي 
شغلي متمرکز بر جايابي، حمايت و بازگرداندن افراد به 

، اين 5محيط کار است؛ در حاليکه در سير رشد فعاليت شغلي
داده است که  1مفهوم جاي خود را به مشاوره مسير شغلي

بردارنده ضرورت پويايي و استمرار مشاوره شغلي در طول در
 .]1[چرخه زندگي است

گستره حجم تمرکز توانبخشي شغلي بر دو متغير عمده 
استخدام پذيري  -5تصميم گيري مسير شغلي.  -3است : 

تصميم گيري مسير شغلي يک متغير مهم در ارزشيابي . ]4[
از روندي و عبارت است  فرآيند مشاوره مسير شغلي است

که افراد تصميمات آموزشي و مسير شغلي را اتخاذ مي 
کنند چراکه شغل انسان، يکي از عوامل بسيار مهم و 
سرنوشت ساز در زندگي شخصي فرد به شمار مي 

فرد با تصميم گيري شغلي عالوه بر شغل، آگاهانه .]2[رود

                                                 
1- Vocational rehabilitation  

2- vocational counseling  

3- career counseling  

يا ناآگاهانه مواردي از قبيل سبک زندگي، مقام، نياز به 
حصيل، نوع گذراندن اوقات فراغت و افرادي که بايد ادامه ت

 .]6[با آنها کار کند را نيز انتخاب مي کند
الزم به ذکر است همه مراجعان در مهارت يا اعتماد به 
انتخاب مسير شغلي پس از کشف عالئق، ارزشها و 
مهارت/توانمندي ها يکسان نيستند. رسيدن به انتخاب 

.  ]7[ ان دشوار استتحصيلي شغلي براي برخي مراجع
دسته اي از اين مراجعان را افراد ناتوان جسمي تشکيل مي 
دهند، مسائلي که مشاوران توانبخشي با افراد دچار 
معلوليتهاي جسمي مطرح مي کنند عبارت است از انگيزه 
مراجع، مشکالت عاطفي همراه با معلوليت، بي تصميمي، 

آموختن  چالشهاي متعددي که دربردارنده سازگاري يا
لذا نوجوانان ناتوان اغلب  سازگار شدن با معلوليت مي باشد.

آماده انتخاب شغل و مسير شغلي نيستند؛ به مشاغل غير 
 تخصصي مشغول مي شوند و معموال آن را ترک مي کنند

چراکه به آن عالقه اي ندارند و از روي اجبار انتخاب کرده 
افراد به دليل  اين در حالي است که بسياري از اين. ]8[اند

عدم معلوليت ذهني قادر به انجام فعاليتهاي هدفمند 
 هستند.

نتايج مطالعات رشد شغلي نوجوانان ناتوان نشان مي دهد 
 که آنها موارد زير را تجربه مي کنند:

 محدوديت در تجارب اکتشافي شغلي اوليه. -3

 فرصتهاي محدود براي بهبود توانايي تصميم گيري -5
ه منفي که نتيجه نگرش اجتماعي به افراد خودپندار  -1

 .]1[ناتوان است
با اين توضيح، انتظار مي رود محدوديت فرصتهاي 
اکتشافي، عدم ارتقاء مهارتهاي تصميم گيري و خودپنداره 
منفي معلولين، مانع روند تصميم گيري مسير شغلي اين 

 .]31[افراد شود
ذارهاي عدم توانايي تصميم گيري مسير شغلي بويژه در گ

مسير شغلي که مستلزم انتخاب هستند مثل انتخاب رشته 
تحصيلي در دبيرستان مي تواند تبعات نامطلوبي به دنبال 
داشته باشد از جمله احساس سردرگمي در هويت يابي، 
سرخوردگي از ادامه تحصيل، انتخاب رشته نامناسب 

.که اين مسائل به ويژه براي افراد مبتال به معلوليت ]33[
مي که ممکن است بواسطه نگرش منفي به نقص، جس

خودپنداره نامطلوبي داشته باشند مشکالت عديده اي به 
دنبال داشته باشد. صرف هزينه هاي گزاف به منظور ادامه 
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تحصيل افرادي که شايد مهمترين نقش خود را در مسير 
س مي کنند نهايت احساس يأ شغلي مي جويند اما در
د. امروزه رويکرد تيري در تاريکي عاقالنه به نظر نمي رس

 ]35[نمي تواند پاسخگوي نيازهاي بشري باشد
همچنين مطالعات  نشان داده که واکنش والدين به 
معلوليت فرزند نيز مي تواند در رفتار با اين افراد و در نتيجه  

نيز در  .]31 [ميزان استقاللشان اثر منفي داشته باشد
دي با عنوان بررسي پژوهشي که توسط خدادادي و احم

مشکالت خانواده هاي داراي فرزند معلول انجام شد نتايج 
نشان داد اين خانواده ها از نظر عملکرد خانواده، سازگاري و 
وضعيت اقتصادي بيش از ساير خانواده دچار ضعف 

با اين وجود مطالعات نظام داري در مورد . ]34[هستند
ي دانش متغيرهاي مربوط به تصميم گيري مسير شغل

آموزان ناتوان يافت نشده که متغيرهاي عمده مربوط به 
تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان معلول را مورد 
بررسي قرار دهد و در نتيجه الگويي براي مشاوره مسير 

 شغلي با اين افراد در دسترس نيست. 
اين پژوهش به دنبال شناسايي متغيرهاي مرتبط با تصميم 

نش آموزان معلول جسمي است گيري مسير شغلي دا
بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي درک و تفسير دانش 

موزان دبيرستاني معلول جسمي، کارکنان بهزيستي مرتبط آ
ن )روانشناسان، پزشکان، ..( از با اين افراد و متخصصا

لفه هاي تصميم گيري دانش آموزان معلول جسمي ؤم
 است.

 روش

زمره پژوهشهاي طرح پژوهش حاضر در  طرح پژوهش:

 کيفي از نوع زمينه اي قرار مي گيرد.

دانش آموزان کليه جامعه مورد مطالعه آزمودني ها: 

کارکنان بهزيستي مرتبط با اين  دبيرستاني معلول جسمي
دانش آموزان معلول جسمي به بودند.  افراد و روانشناسان
مبتال هاي بينايي، شنوايي و يا حرکتي  يکي از انواع ناتواني

در يکي از پايه هاي  14-11وده و در سال تحصيلي ب
تحصيلي اول تا سوم دبيرستان در شهر سمنان مشغول 
تحصيل بودند و هيچ گونه عقب مادگي ذهني نداشتند. 
کارکنان بهزيستي شامل کارمندان سازمان بهزيستي بود 
که در زمان اجراي تحقيق و يا در گذشته سابقه فعاليت به 

نها آزه توانبخشي داشته و حوزه شغلي عنوان کارشناس حو
موزان معلول بود. روانشناسان در بر دارنده آمرتبط با دانش 

افرادي با تحصيالت روانشناسي و شاغل در مراکز مشاوره 
نمونه از نوع زمينه اي از روش هاي کيفي  در پژوهشبود. 

استفاده مي  تعيين حجم نمونهگيري نظري براي 
داد افراد نمونه با معيار اشباع نظري تع . بنابراين]32[شود

تعيين مي شود؛ به عبارت ديگر زماني که انجام مصاحبه 
هاي بيشتر اطالعات بيشتري در اختيار نمي گذارد و صرفا 
اطالعات قبلي تکرار مي شوند؛ جمع آوري اطالعات 

بنابراين حجم نمونه پزوهش حاضر  .]36[متوقف مي شود
با اده هاي حاصل از مصاحبه با توجه به تحليل همزمان د
 52نفر بودند که شامل  48معيار اشباع نظري مجموعا 

کارمند مرتبط با معلولين و  31دانش آموز معلول جسمي، 
متخصص بود؛ اين تعداد پس از اطمينان از عدم ارائه  31

از روش نمونه در اين پزوهش  اطالعات جديد تعيين شد. 
ستفاده شد  مالک ورود اگيري هدفمند براي گزينش افراد 

براي افراد ناتوان عبارت بود از: ابتال به يکي از انواع 
معلوليتهاي جسمي شامل نابينايي، ناشنوايي، حرکتي بر 

هاي معلوليت سازمان بهزيستي. مالک ل تکراساس پو
خروج اين افراد عبارت بود از ابتال به عقب ماندگي ذهني و 

 ساير معلوليتهاي رواني.

 ابزار
اين پژوهش از روش کيفي براي پاسخگويي به سواالت  در

پژوهش استفاده شده است و قوم نگاري روش عملياتي اين 
تحقيق است. در اين روش که بر اساس رويکرد 
تفسيرگرايي اجتماعي است؛ درک جهان اجتماعي از نقطه 
نظر سوژه هاي مورد بررسي و معاني و مفاهيمي که آنها 

واقعي خود قائلند، هدف اصلي براي جهان اجتماعي و 
 .]37[پژوهش است

 بدون ساختار مصاحبه عميق ابزار پژوهش عبارت است از
که با پيگري سوال اصلي پزوهش آغاز مي شود. منابع 
شناسايي سواالت پژوهش کيفي عبارتند از پيشنهادات در 
پژوهشهاي پيشين، پيگيري پژوهشهاي قبلي که اهل حرفه 

توصيه کرده اند، ادبيات فني و غير و رشته انجامشان را 
سوال اصلي پژوهش . ]38[فني، تجربه شخصي و حرفه اي

عبارت بود از  دبيات فني و غير فني تنظيم شد کهناي اببر م
موزان معلول آوضعيت تصميم گيري مسير شغلي دانش : 

بنابراين سوال اصلي با تغيير مخاطب به اين  چگونه است؟ 
نش آموزان پرسيده شد شما چگونه سواالت تبديل شد از دا

انتخاب رشته تحصيلي مي کنيد يا چگونه رشته تحصيلي
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خود را انتخاب کرديد؟ چه عواملي باعث شد اين رشته را 
 انتخاب کني؟

از متخصصان و کارکنان مرتبط در بهزيستي سوال شد چه 
عواملي در تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان ناتوان 

خاب رشته تحصيلي يا شغلي مؤثر جسمي در حيطه انت
است؟ چگونه اين عوامل بر انتخاب مسير شغلي آنها تأثير 

 مي گذارد؟

پس از برگزاري جلسه توجيهي با روند اجراي پژوهش: 

معاونت وقت توانبخشي و ايجاد هماهنگي ليست دانش 
موزان ناتوان جسمي و همچنين کارکنان مرتبط با اين آ

هماهنگي کارشناس مربوطه و  افراد معرفي شدند سپس با
دريافت اطالعات اوليه جهت اطمينان از شمول مالکهاي 

موزان تماس گرفته شد و آورود با خانواده هاي اين دانش 
شد که به موزان دعوت آبا کسب رضايت والدين از دانش 

سازمان بهزيستي مراجعه کنند. منظور انجام مصاحبه به 
سواالت به افراد ارائه  قبل از مصاحبه توضيحاتي در مورد

شد و سپس براي ضبط مصاحبه از آنها اجازه گرفته شد. در 
مصاحبه از سواالت باز و در عين حال از نسخه برداري نيز 
استفاده شده است، در حين انجام مصاحبه براي روشن تر 
 شدن موضوع از سواالت ديگري در مواقع لزوم استفاده شد.

و مکان آن در  3111 زمان مصاحبه پاييز و زمستان
که داوطلب حضور در  يبهزيستي براي کارمندان و معلولين

اين محل بودند، در منزل براي معلوليني که قادر به حضور 
براي متخصصان  مراکز مشاورهدر بهزيستي نبودند و در 

 دقيقه طول کشيد. 21تا  11بود و هر مصاحبه 

 هايافته
 -3رت است از: چنانکه گفته شد پرسش اصلي پژوهش عبا

موزان معلول آوضعيت تصميم گيري مسير شغلي دانش 
 چگونه است؟ 

نفر از دانش آموزان معلول جسمي،  52در اين پژوهش با 
نفر از کارمندان بهزيستي  31نفر از متخصصان و  31

مرتبط با معلولين  مصاحبه عميق صورت گرفت. در مرحله 
هده مي شود مشا 3کدگذاري باز، همان طور که در جدول 

محتواي پاسخ مصاحبه شوندگان تفکيک شد تا جايي که 
يک از اطالعات جديد ناديده گرفته نشوند. در مرحله  هيچ

کدگذاري محوري که مقوالت در دو بخش فرعي و اصلي 
 2انتزاع شدند در ارتباط با تصميم گيري مسير شغلي تعداد 

وزان، مقوله اصلي در مصاحبه با دانش آم 1مقوله فرعي و 
 4مقوله فرعي و دو مقوله اصلي در مصاحبه کارمندان و  6

مقوله اصلي در مصاحبه با متخصصان  5مقوله فرعي و 
استخراج شدکه نهايتا در کدگذاري گزينشي تحت عنوان 
محدوديتها و ظرفيتهاي تصميم گيري مسير شغلي به 

 .عنوان تم اصلي يا مقوله هسته انتزاع شد

 والت عمده و مقوله محوري هسته استخراج شده از داده هاي کيفيمفاهيم، مق( 1جدول 

 مفاهيم مفاهيم اوليه
مقوالت 

 عمده
 مقوله هسته

محدوديت در تجارب شغلي، محدوديت در توان انجام فعاليتهاي شغلي، محدوديت در انجام 
 فعاليتهاي روزمره، احساس درد و ضعف

 شدت معلوليت
 

از  اثرپذيري
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ا

 

پيش بيني محدوديت در فعاليتهاي شغلي، انتظار شکست، سازگاري با معلوليت، نگرش به 
 قضاوت ديگران

 ادراک از معلوليت

  خودآگاهي آگاهي از نيازها و ارزشها، آگاهي از تجارب عاطفي، آگاهي از تواناييها و اهداف
ظرفيتهاي 

تصميم گيري 
 مسير شغلي

 
 

 خودکارآمدي نتيجه مثبت از انجام فعاليت، پيش بيني موفقيت در انجام فعاليتهاانتظار 

 تجارب مسير شغلي تجربه فعاليت هدفمند شغلي،  سير تجارب شغلي مرتبط، تجربه  

 شبکه حمايتي دريافت حمايت از همساالن، صرف زمان با همساالن، مشورت دهي و مشورت گيري

باط با مشاغل، شناخت ويژگيهاي مشاغل، شناخت الزامات مشاغل، آشنايي با مشاغل، ارت
 مدارک تحصيلي مرتبط با مشاغل

 اطالعات مسير شغلي

 شيوه مقابله با استرس توجه به منبع استرس، آگاهي از نحوه واکنش خود به استرس، نحوه واکنش به استرس

 رح ريزي شغليط شغلي –تعيين اهداف تحصيلي شغلي، برنامه ريزي تحصيلي 

پذيرش محدوديت در انتخاب، توجه به گزينه هاي پيش رو، کنترل تنش ناشي از تصميم 
 زيان گزينه ها، توانايي ترجيح گزينه و اولويت بندي گيري، توانايي محاسبه سود و

 مهارت تصميم گيري

نايي فرد معلول، تنظيم رفتار حمايتي خانواده در قبال معلوليت، توجه به جنبه هاي ناتواني يا توا
 قواعد و ساختار خانواده با وضع فرد معلول، کمک به تعامالت فرد ناتوان 

واکنش خانواده به 
 معلوليت
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 در پاسخ به سوال اصلي پژوهش اين نتايج حاصل شد:

مفهوم خودآگاهي در ادبيات روانشناختي هم  :3خودآگاهي
يک مهارت  به عنوان يک سازه روانشناختي و هم به عنوان

خودآگاهي که از ابتدايي ترين  .]51[مطرح شده است
دوران زندگي تا بزرگسالي متاثر از تعاملهاي اجتماعي و 
رشد ساختارها و فرايندهاي شناختي است از ملزومات 
سازگاري است.  در اين مفهوم آگاهي افراد از خودشان 

ي مورد توجه قرار مي گيرد. اين که افراد چقدر به ويژگيها
نسبتا ثابت خود، آگاهي دارند يا چقدر اهداف خود را به 
روشني مي دانند نقش تعيين کننده اي در رفتار افراد در 

يکي از بافتهاي    .]53[ کليه بافتهاي زندگي ايفا مي کند
زندگي مرتبط با خوداگاهي بافت مسير شغلي است؛ در 

از جمله نظريه هاي  نظريه هاي مشاوره مسير شغلي
مفاهيمي چون کشف، دغدغه مندي، هويت  ه عاملخصيص

شغلي، ارزشها، عالئق، ويژگيهاي مشاغل، صفات شخصيتي 
 ناظر به خودآگاهي است خودآگاهي زيربناي خودپنداره است

در اين پژوهش نيز اين مفهوم مورد توجه . ]51و55[
متخصصان و کارکنان مرتبط با معلوالن قرار گرفت به 

صصان در اين رابطه مي گويد عنوان مثال يکي از مخ
خودآگاهي نقش تعيين کننده اي در تصميم گيري و "

روانشناس ديگري مي   "جهت گيري تحصيلي دارد
خودآگاهي در انسجام تجارب شغلي با عاليق و "گويد

 ."ارزشهاي افراد نقش دارد

طرح  1بر اساس ديدگاه اسکين :5طرح ريزي مسير شغلي
ز فرايند مستمر اکتشاف که ريزي مسير شغلي عبارت است ا

فرد خودپنداره شغلي خويش را در نتيجه مهارت يا تواناييها، 
نيازها، انگيزه ها، آرزوها و سيستم ارزش شخصي خود 
توسعه مي دهد. هدف گزيني و برنامه ريزي به صورت 
مکرر در چرخه رشد خودپنداره شغلي به عنوان مقدمه و 

مسير شغلي  .  طرح ريزي]54[نتيجه واقع مي شود
همانگونه که  به افراد در دستيابي به اهداف شغلي کمک 
مي کند نشان دهنده رشد خودپنداره شغلي است. ميزان 
واقع نگري در طرح ريزي مسير شغلي افراد همزمان با 
ارتقاء خودپنداره شغلي افزايش مي يابد و افراد 
محدوديتهاي غيرواقعي يا ايده هاي آرماني دور از دسترس 

                                                 
1- Self-awareness   

2- Career planing  

3- Schein  

موزان معلول آا اصالح مي کنند، در مصاحبه با دانش ر
جسمي نيز اين گويه ها بياگر چگونگي طرح ريزي مسير 

من راهم رو مشخص کردم، خوب هم پيش "شغلي است: 
رفتم با روشي که پيش گرفتم مي دونم به هدفم مي 

گاهي وقتها مثال وقتي با يه مشکلي مواجه مي  ". "رسم
من تا حاال سه دوره آموزشي رو طي شم نا اميد مي شم اما 

کردم تا بتونم توي رشته گرافيک موفق باشم، سعي مي 
. همچنين در مصاحبه با "کنم از هدفم دور نشم

روانشناسان اين موضوع با عباراتي از اين قبيل مورد توجه 
ميزان توانايي افراد در تصميم گيري شغلي در  "واقع شد: 

 "افشان ارتباط نزديکي داردهمه سنين به انگيزه ها و اهد
موزان معلول به واسطه ضعف فيزيکيشان فرصتهاي آدانش 

کمتري براي انتخابهاي پر ريسک دارند به عنوان مثال اگر 
فرد سالمي در انتخاب رشته خود اشتباه کند شايد راحتتر 
بتواند مسير خود را تصحيح کند؛ اما انتخاب اشتباه براي 

تري براي تغيير رشته يا به طور فرد معلول با دشواري بيش
کلي مسير شغلي همراه است، به عنوان مثال معلولي که 
رشته کامپيوتر انتخاب مي کند و از ناحيه دست يا چشم 
معلوليت دارد ممکن است براي ادامه تحصيل در اين رشته 
به لحاظ مالي هزينه هاي بيشتري جهت تطبيق ابزار با 

است خودش هم به لحاظ نيازهايش پرداخت کند و ممکن 
فيزيکي به سختي با شرايط کار با کامپيوتر تطبيق دهد؛ در 
صورتي که به دليل نداشتن روش صحيح يا اشتباه در 
انتخاب هدف به اين نتيجه برسد که انتخاب او اشتباه بوده 
است چنين فردي شرايط دشواري براي انتخاب جديد دارد 

يري اين افراد بنابراين مهمترين موضوع در تصميم گ
يکي  "شناسايي صحيح اهداف و مسير رسيدن به انهاست

از کارکنان سازمان بهزيستي که فعاليت مرتبط با اين گروه 
فرد معلول جسمي انتخابهاي محدودتري  "دارد مي گويد: 

دارد پس داشتن برنامه و هدف خيلي مهمتر از شناسايي 
ر داشتيم فرصتهاي شغلي است، ما اينجا با معلولي سروکا

که مي خواست يه کار جديد و خاص انجام بده تقريبا 
ولي  "حمايت هم شد اما چون برنامه نداشت موفق نداشت؛

کسي بوده که از همون اول دنبال يک رشته رو گرفت االن 
 هم خيلي خوب داره پيش مي ره.
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منظور از اين مفهوم که در مشاوره مسير :  3خودکارآمدي
يه شناختي اجتماعي است عبارت شغلي برگرفته از نظر

است از اثرپذيري احساس توانايي افراد بر اساس انتظار از 
نتايج عملکرد در انجام فعاليت خاص يا  احساس توانايي 

تصميم گيري مسير شغلي دانش آموزان ناتوان  ]52[کلي
نيز به انتظارشان از  نتيجه فعاليت و باورشان در مورد 

ه نقش ها ب در پژوهشارد. هايشان بستگي د توانمندي
لفه هاي روانشناختي پرداخته خودکارآمدي بر بسياري از مؤ

، ]56[شده از جمله نقش خودکارآمدي بر رشد مسير شغلي 
  ]58[، تقويت عزت نفس]57[بي تصميمي مسير شغلي 

باورها نقش بسزايي در جهت گيري رفتاري افراد دارد باور 
ارهاي رشدي افراد اثرگذار به توانمندي در ابتکار عمل و رفت

بعضي از بچه "است. يکي از کارمندان بهزيستي مي گويد 
 ."ره معلولندها اينقدر خودشونو قبول دارند که يادشون مي

همچنين انتظار نتيجه مثبت مي تواند در انگيزش افراد 
ثر باشد ؤتصميم مسير شغلي)انتخاب رشته( م براي اتخاذ

ز خودم بزرگتر هدف من ا" يکي از دانش آموزان مي گويد:
اين که افراد تخمين مثبتي  "ن برسم.آنيست مي توانم به 

از توانايي خويش داشته باشند کمک مي کند که در تصميم 
ار حداکثر توان خود را مورد توجه قرگيري مسير شغلي، 

دهند و باعث مي شود بازه تصميم و گزينه ها افزايش 
 .]51[يابد

رب زندگي و کاري ابعاد تجا :5تجارب مسير شغلي
ارزشمندي از مشاوره مسير شغلي هستند؛ يکي از اهداف 
ارزيابي تجارب مسير شغلي در فعاليت مشاوره شغلي کمک 
به تصميم گيري مسير شغلي است. فنوني چون مصاحبه، 
زندگي نامه، خط سير زندگي و .. همه به دنبال کشف يا 

اغلب انسجام تجارب شغلي هستند. متخصصان شغلي 
 -حوزه مورد توجه قرار مي دهند: ا 2تجارب مراجعان را در 
تجارب تحصيلي و آموزشي ويژه،  -5تجارب کاري خاص، 

مشاغل دوست  -4تجارب و ترجيحات اوقات فراغت،  -1
شناخت هاي  -2داشتني و دوست نداشتني در گذشته، 

تجارب شغلي نقش تعيين کننده اي در ادراک و  خاص.
به  ، ]11[ه فعاليتهاي شغلي يا مشاغل دارد احساس افراد ب

از کودکي در "عنوان مثال يکي از دانش آموزان مي گويد 
 "مغازه برادرم کار کرده ام، مي تونم فروشنده خوبي باشم.

                                                 
1- Self-efficacy   

2- Career experience    

ييدهاي دريافت شده أيگري تجارب يادگيري کامپيوتر و تد
پيوتر را دليل عالقه خود به رشته کامپيوتر ممرتبط با کا

خواهرم از بچگي بهم کامپيوتر "مي کند و مي گويد اعالم 
بم کامپيوتر رو بلدم خيلي بيشتر از  ياد داده؛ زير و

 "هام کامپيوتر بلدم همکالسي
تماس با همساالن نقش مهمي در درک  :1شبکه حمايتي

ديگران و آگاهي از خود و ديگران ايفا مي کند، نوجوانان در 
ير گروه همسال قرار اين دوره سني بيش از پيش تحت تاث

در رابطه با منابع   2و شونمن 4مي گيرند.  نظريه يونگ
خودآگاهي اهميت روابط با همساالن را نشان مي دهد.  در 
اين دوره سني يکي از منابع آگاهي از خود مقايسه خود با 

 . ]13[از همساالن است 7و دريافت بازخورد 6ديگران
دوستان جايگاه  همچنين نوجوانان با دريافت حمايت از

اجتماعي خود را را در خارج از خانواده نيز تثبيت مي کنند و 
ا در اين روابط دنبال مي بخشي از هويت اجنماعي خود ر

ين سن در ثير پذيري از گروه همسال در اأکنند. ت
ييد قرار گرفته به عنوان مثال أپژوهشهاي بسياري مورد ت

ورت مثبت و کيفي  نشان داد نوجوانان به ص پژوهش يک
نتايج مصاحبه .  ]15[منفي از گروه همسال اثر مي گيرند

در پژوهش حاضر مبين اثرگذاري گروه همسال بر تصميم 
گيري مسير شغلي نوجوانان ناتوان است. به نظر مي رسد 

عوارض  نوجوانان ناتوان به دليل وجود ضعف فيزيکي و
جسمي آن و همچنين احساس تمايز اجتماعي ناشي از 

وه همسال رمايل زيادي به دريافت حمايت از گناتواني ت
با دوستام  "دارند. يکي از نوجوانان در اين باره مي گويد

خيلي جورم اونا تو انتخاب رشته من خيلي نقش داشتند؛ 
همه ما با هم يک رشته رو انتخاب کرديم. اگه دوستام 

ديگري  "بودند نمي تونستم از پله هاي مدرسه باال برمن
در مدرسه يکي از بچه ها منو مسخره کرد خيلي "مي گويد 

 ."اذيت شدم مي خواستم ديگه مدرسه هم نرم
با گذر زمان تغييرات زيادي در  :8اطالعات مسير شغلي

منابع شغلي رخ داده است، برنامه هاي رايانه اي، مواد 
جايگزين حجم باالي پرونده ها و ديداري و شنيداري

                                                 
3- Supportive network  

4- young  

5- shonman  

6- Social comparison  

7- Social feedback  

8- Career information   
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اين در   کتابهاي حاوي توضيحات فني مشاغل شده اند.
حالي است که مشاغل نيز نسبت به گذشته افزايش قابل 
توجهي يافته اند و دسترسي به کليه اطالعات مشاغل 
دشوار و ناممکن است. با اين وجود افراد در دسترسي و 

ديگر متفاوتند دانش آگاهي از اطالعات مسير شغلي با يک
آموزاني که اطالعات شغلي بيشتري دارند با زواياي مشاغل 
از جمله محيط کار، روابط شغلي، وضعيت مالي شغل، ارتقاء 
شغلي و پرستيژ اجتماعي آشنايي بيشتري دارند و بنابراين 
براي مقايسه مشاغل گزينه هايي در اختيار دارند که افراد 

گزينه ها دسترسي ندارند و فاقد اين اطالعات به اين 
به عنوان . ]11[تصميم گيري شغلي آنها محدودتر است

مثال يکي از دانش آموزان اطالعات خود در مورد ميزان و 
نوع فعاليت جسمي مورد نياز مشاغل مرتبط با رشته هاي 
 درسي را مقايسه کرده و خود را متناسب با رشته هاي

من فکر مي کنم  "دانساني ارزيابي مي کن ادبيات و علوم
هيچ رشته اي براي من مثل رشته انساني نيست چون مي 
تونم رشته حقوق رو در دانشگاه دنبال کنم و کار با پرونده 

 "ها براي من که پاهام مشکل داره  راحتتره

 راهبردهاي روانشناختي، هاي تئوري براساس :3شيوه مقابله

 نتيجه در و استرس کاهش در مهمي اي نقش مقابله

 و تنهايي به استرس مفهوم و دارند افراد رواني سالمت
 ارزش آنان، اي مقابله هاي مهارت نظر گرفتن در بدون

 به .دارد افراد وضعيت بيني پيش و توضيح در محدودي

 کمتر باشد، بهتر مقابله براي افراد منابع هرچه ديگر بيان

شوند.  آسيب به منجر هاي موقعيت دارد گرفتار احتمال
 بيشتري توانايي که افرادي دهد مي نشان اي ج مطالعهنتاي

 و شوند مي افسردگي دچار کمتر دارند مسايل حل در

توجه به اينکه  .گيرند مي قرار استرس معرض کمتردر
تصميم گيري مسير شغلي مستلزم انتخاب يک گزينه و 
چشم پوشي از ساير گزينه هاست همچنين اغلب همراه با 

حصيلي يا شغلي به محيط جديد انتقال از يک فضاي ت
است مي تواند همراه با  تجربه متفاوتي از استرس باشد و 
به شيوه هاي مقابله افراد در اتخاذ تصميم شغلي و احساس 

به عنوان مثال دانش  ؛ ]14[فرد به تصميميش مرتبط است
آموزي در توضيح چگونگي انتخاب رشته تحصيلي به 

کند و مي گويد وقتي مي نگرانيهاي آينده خود اشاره مي 
خواستم انتخاب رشته کنم اول به رشته تجربي فکر مي 
                                                 
1- Coping style   

کردم ولي ديدم واسه خانوادم خيلي سخته که تو رفت و 
 ."آمد بهم کمک کنند؛ چون اون مدرسه دورتره

 در پيوسته زندگي، طول در انسان: 5مهارت تصميم گيري

لف است. افراد مخت پيچيده و ساده هاي گيري تصميم حال
ممکن است در موقعيتهاي مشابه زندگي تصميم هاي 
متفاوتي اتخاذ کنند. برخي افراد در موقعيتهاي تصميم 
گيري قادر به در نظر گرفتن و مقايسه پيامدهاي مثبت و 
منفي تصميم نيستند و اغلب در مقابل گزينه ها سردرگم 
مي شوند اين افراد قادر به محدودسازي و مصالحه گزينه 

ند در مقابل افراد ماهر در تصميم گيري مي توانند ها نيست
اولويت بندي صحيحي از نتايج مثبت و منفي انتخابهاي 
خويش داشته باشند و مي دانند که هر انتخابي مستلزم 
صرف نظر يا محدودسازي ساير گزينه هاست. تصميم 
گيري مسير شغلي نيز يکي از موقعيتهاي تصميم گيري به 

ت در تصميم گيري به افراد کمک مي شمار مي رود. مهار
کند به نحو واضحتري موقعيت پيش رو و خواسته هاي 
فردي مورد توجه قرار گيرد. کسب اطالعات از گزينه ها و 
نتايج انتخاب آنها به عالوه توجه به ويژگيها، عاليق و 
نيازهاي شخصي نقش تعيين کننده اي در تصميم گيري 

آموزان خود را در اغلب  يکي از دانش. ]12[پايدار دارد
موقعيتهاي تصميم گيري موفق مي بيند و اين را به تصميم 

تا به حال بيشتر "گيري مسير شغلي تعميم مي دهد
تصميمهاي من درست بوده و هيچکس هم منو سرزنش 
نکرده، خودم هم راضيم. مثال در مورد تغيير مدرسه 

 وقتهاييراهنمايي خودم تصميم گرفتم راضي هم هستم. 
که بايد يه چيزي رو انتخاب کنم فکر مي کنم کجاش به 

در مورد سرگرميهام خودم نفع من هست کجاش ضرر داره 
تصميم مي گيرم. در مورد رشته ورزشي هم خودم شنا رو 
انتخاب کردم راضي هستم مي دونم که تو انتخاب رشته 
هم موفق مي شم با خيليها مشورت مي کنم و آخرش 

 مه چيز انتخاب مي کنم.خودم با توجه به ه
تاکيد بر نقش خانواده به  :1واکنش خانواده به معلوليت

نهاد حمايتي در متون  عنوان اولين محيط اجتماعي و اولين 
بسياري مورد توجه قرار گرفته؛ اين در حالي است که 
تنوعي از چشم اندازها در تاريخچه درمانهاي روانشناختي 

به عنوان منشاء بيماري غير خانواده وجود دارد از خانواده 

                                                 
2- Decision making skill  

3- Family response to child disability  
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قابل دسترس تا خانواده به عنوان محيط درماني. در تعريف 
خانواده سالم بر  نقش حمايتي خانواده براي فرزندان تاکيد 
مکرر شده است. همچنين تربيت فرزندان يک ارزش 
اجتماعي محسوب مي شود و تربيت مناسب يکي از 

ي است. اهميت شاخصه هاي خانواده سالم از منظر اجتماع
کارکرد خانواده به ويژه والدين در قبال فرزندان مي تواند 
والدين را به واکنشهاي متفاوتي در مواقع بحران يا 
گذارهاي خانوادگي برانگيزد، به عنوان مثال برخي خانواده 
ها در مواجهه با موقعيتهاي چالش برانگيزي چون بيماري 

دهاي بيماري مزمن فرزند ممکن است در پي کاهش پيام
موجود دست به اقدامات جبراني بزنند مثال آموزش هاي 
ويژه اي براي برتري فرزندشان در ساير حوزه ها در نظر 
گيرند و يا برعکس محدوديتهاي مربوط به قواعد اجتماعي 
و خانوادگي را کاهش دهند مثال عدم حضور فرزندشان در 

خانواده مهماني خانوادگي را تاييد کنند. احساس حمايت 
نقش تعيين کننده اي در مواجهه فرد ناتوان با موقعيتهاي 
زندگي دارد در حاليکه اغلب افراد نياز دارند خودمختاري 

در پژوهش حاضر ، ]16[خود را در اين موقعيتها حفظ کنند

موزان با معلوليت جسمي در ناحيه پا مي آ از دانش يکي
هي وقتها خانواده من طوري رفتار مي کنند که گا"گويد 

دانش آموز  "فکر مي کنم يادشون رفته پاهام مشکل داره.
پدر من اينقدر حساسيت رو "نابيناي ديگري مي گويد 

مساله من دارد که گاهي وقتها دوست ندارم جلوي دوستام 
پيشم باشه فکر کنم اگه بهش هيچي نگم به جام انتخاب 
رشته هم بکنه اين کاراش باعث ميشه لجبازي کنم دلم 

 ."يخواد برعکس حرف او کار کنمم

 بحث 
با توجه به مقوالت عمده و توضيحات ارائه شده مي توان 

 "انتقال سازگارانه مسير شغلي"گفت مفهوم يا مقوله هسته 
دانش آموزان معلول جسمي است. مقوله اي که مي تواند 
کليه مقوالت و مفاهيم به دست آمده را پوشش داده و جنبه 

قال سازگارانه مسير شغلي دانش آموزان تحليلي دارد. انت
معلول جسمي در قالب يک مدل زمينه اي مطرح شده 

:است

 ( مدل زمينه اي درک فرايند تصميم گيري شغلي به مثابه  انتقال سازگارانه مسير شغلي1شکل 
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 همانطور که در شکل شماره يک مالحظه مي شود

وع معلوليت اثرپذيري از معلوليت متاثر از شدت معلوليت، ن
وادراک از معلوليت است. شدت معلوليت تعيين کننده 
طبيعي کارکردهاي باقيمانده است. به عنوان مثال معلوليت 
شديد مي تواند دامنه حرکتي فرد معلول را کاهش دهد و 
بنابراين گزينه هاي مسير شغلي را محدودتر کند. همچنين 

وت افراد نوع معلوليت مي تواند در  ميزان شباهت يا تفا
با وجود اينکه در بعضي ناتوان با سايرين نقش داشته باشد. 

مطالعات بين برخي از انواع ناتواني در متغيرهايي چون 
عزت نفس تفاوتهايي مشاهده شد به عنوان مثال در 
پژوهش نشان داده شد که عزت نفس افراد نابينا در 
بزرگسالي بيش از ناتوانيهاي حرکتي است در مجموع نوع 
ناتواني اغلب تعيين کننده شدت ناتواني نيز هست بنابراين 
سنجش تفاوت اثرپذيري از انواع معلوليت با تفکيک شدت 

 .]17[ناتواني کار دشواري است 

معلوليتهاي چند بعدي يا نادر طبيعتا به تمايز بيشتر فرد با 
ديگران منجر مي شود بويژه در دوره نوجواني که افراد 

سال گرايش دارند اين وضعيت دشوارتر بيشتر به گروه هم
است. ادراک از معلوليت متغير  بافتي است که هم از شدت 
و هم از  نوع معلوليت فرد معلول متاثر مي شود. همچنين 
تجارب فرد که در سازه معلوليت مفهوم پردازي مي شود و 

ب خود در با خوشايندي يا ناخوشايندي تجار روابطي که فرد
ليت برقرار مي کند بيانگر ادراک فرد از ارتباط با معلو

معلوليت است. گاه فرد مبتال  هويت خود را با معلوليت 
آميخته مي بيند و گاهي معلوليت در ويژگيهاي ثانويه فرد 

در پژوهش به اثر ادراک از موانع مربوط به تعريف مي شود. 
معلوليت در دريافت حمايت حرفه اي و اطالعات مسير 

کند و نشان مي دهد افراد ناتواني که موانع  شغلي اشاره مي
بيشتري را به معلوليت خود مرتبط مي دانند شدت معلوليت 

 .]18[خود را بيشتر گزارش مي کنند
به طور کلي شدت معلوليت، نوع معلوليت و ادراک از 
معلوليت سه متغير اوليه در روند تصميم گيري مسير شغلي 

در سازه اثرپذيري از محسوب مي شوند که بر اين فرايند 
ثير گذارند. در اين فرآيند خودآگاهي افراد که أمعلوليت ت

عاليق، ارزشها، نيازها تجارب و ..  دربردارنده شناخت از
ثر مي شود ممکن است برخي افراد بر حسب أاست مت

ميزان و کيفيت اثرپذيري از معلوليت خودآگاهي ضعيف يا 

به  3ش بوگارتچنانکه در پژوه متناسبي داشته باشند
مفهومي به نام خودپنداره ناتواني  اشاره مي شود و بر 

کيد بر بهنجارسازي أپرورش خودپنداره ناتواني به جاي ت
به عبارت ديگر خودآگاهي  ]11[کيد مي شود أافراد ناتوان ت
فراواني بر چگونگي تعامل با معلوليت  تأثيرافراد ناتوان 

ان ناتوان نيز تحت موزأ؛ دامنه خودکارآمدي دانش دارد.
. مفهوم استثير خودآگاهي و اثرپذيري از معلوليت   أت

خودآگاهي و خودکارآمدي با ارتباط متقابل بر مفاهيم 
تجارب مسير شغلي، شبکه حمايتي، اطالعات مسير شغلي، 
شيوه مقابله با استرس، مهارت تصميم گيري، تجارب مسير 

م گيري مسير شغلي و واکنش خانواده به معلوليت بر تصمي
رابطه بين  5چنانکه در پژوهش ناستااست.  ثرؤم شغلي

عقايد خودکارآمدي بر اکتشاف مسير شغلي مورد بررسي 
واقع شده و نتايج نشان دهنده اشتراک منابع خودکارآمدي 
و اکتشاف مسير شغلي است به طوري که هرچقدر انجام 

است، ترغيب کالمي بر  مؤثرتکاليف بر خودکارآمدي 
است در نتيجه پلي بين نظريه  مؤثرشاف مسير شغلي اکت

کيد بر متغيرهاي مرتبط با خود و أهاي خصيصه عامل با ت
محيط در اکتشاف مسير شغلي و  نظريه يادگيري احتماعي 

اجتماعي با تمرکز بر خودکارآمدي  -و نظريه هاي شناختي
. همچنين بر اساس گزارش سازمان ]41[مشاهده مي شود

ت، آموزش از طريق گروه همسال نقش جهاني بهداش
تعيين کننده اي در توانبخشي شغلي افراد دارد که نمونه آن 

 .]43[در کامبوج گزارش شده است

يافته هاي پژوهش حاضر با تحقيقات اخير در مورد افراد  
که در   1"تعيين مسير خود"ناتوان با تاکيد بر مفهوم 

ينه سازي، لفه هاي  مهارت خودآگاهي، گزؤبردارنده م
تصميم گيري، هدف گزيني، خود تنظيمي، حل مساله، خود 

 .] 1[راهبري است همخواني دارد
در پژوهشي نشان دادند که توجه  2و مارتين 4همچنين فيلد 

به مفهوم تعيين مسير خود اهميت بسيار زيادي در رشد 
مسير شغلي دارد و در طول عمر بايد مورد توجه قرار 

 .]41[گيرد

                                                 
1- Bogart  

2- Nasta  

3 - self-determination 

4-  Field 

5 - Martin  
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صادقي با عنوان بررسي رابطه حمايت خانواده با  در پژوهش
عزت نفس و خودکارآمدي تصميم گيري مسير شغلي 
دانش آموزان نيز نتايجي همخوان با پژوهش حاضر به 
دست آمد: نتايج نشان داد حمايت خانواده هم  به صورت 

بر عزت نفس و هم به صورت مستقيم  تأثيرغير مستقيم با 
يري مرتبط است و خودکارآمدي بر خودکارآمدي تصميم گ

تصميم گيري مسير شغلي بر فرايند حل مساله، اطالعات 
 .]44[است مؤثرشغلي، خودارزيابي و طرح ريزي 

در نهايت مي توان گفت بسته مشاوره اي که دربردارنده 
براي  است متغيرهاي به دست آمده از پژوهش حاضر

م مشاوره مسير شغلي دانش آموزان ناتوان جهت تصمي
گيري مسير شغلي کمک کننده است. پيشنهاد مي شود 
بسته مداخالتي مشاوره تصميم گيري با در نظر گرفتن 
متغيرهاي زير جهت تصميم گيري مسير شغلي افراد ناتوان 

 تدوين و بکار گرفته شود.
اثرپذيري از معلوليت، ارتقاء خودآگاهي، بهبود  تعديل

سازمان دهي خودکارآمدي، توسعه مهارت تصميم گيري، 
تجارب شغلي، افزايش و سازماندهي اطالعات مسير شغلي، 
آموزش شيوه کارآمد مقابله با استرس، توجه به يا توسعه 
شبکه حمايتي، آگاهي يا مداخله در واکنشهاي خانواده به 

 .معلوليت

 محدوديتهاي پژوهش:
نگراني برخي خانواده هاي دانش آموزان از آثار  و  -3

با توجه به اينکه برخي امکانات يا مزاياي عواقب مصاحبه )
مالي پس از مصاحبه کارکنان بهزيستي با اين افراد به آنها 
تخصيص داده شده؛ بعضي از خانواده ها احساس نگراني 

 داشتند(.

دشواري حضور برخي از افراد ناتوان در سازمان  -5
بهزيستي)محل مصاحبه( و زمينه سازي براي انجام 
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مصاحبه با افراد ناشنوا نيازمند حضور عضوي از خانواده  -1
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Abstract 
Introduction: Adolescents with physical disabilities are one of noticeable group at different levels of 

health care. The career of these people has important effect on their empowerment and life satisfaction 

while method of career decision making of them is not clear and has not been researched.The aim of 

this study was to investigate career decision making of physically disabled high school students. 

Method: In this study qualitative study was conducted by grounded theory. 25 physical disabled 

students, 13 staff related to disabled people and 10 specialists were chosen by convenience sampling 

method for interview. Qualitative data was analyzed by expository apriority method and codification. 

Results: Findings showed that severity and type of disability, perception of disability, self-awareness, 

self-efficacy, experiences of career, career's information, supporting network, decision-making skills, 

coping skills, family's reactions to disability are major categories of students with disabilities in 

decision-making. Also core part of this study is adaptive transmission's career which is included major 

mentioned categories. Finally, preliminary decision was to provide students with disabilities. 

Conclusion: Based on these findings it can be concluded that career decision making counseling of 

students with disabilities needs to consider most important components of disabled career decision 

making. 

Keywords: physical disabled students, career decision making, career counseling, career rehabilitation. 
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