
با توجه به رقابتى بودن فضاهاى کارى، تامین شغل براى افراد داراى معلولیت مى تواند 
بسیار دشوارتر و چالش برانگیزتر باشد.

( حتى با وجود قانون منع کارفرما ها از تبعیض در زمینه افراد داراى معلولیت)
به همین جهت، به مناسب روز جهانى افراد داراى معلولیت ،این آموزه ها را (که شامل 
توصیه هاى سودمندى در زمینه اشتغال براى افراد داراى معلولیت و متخصص در 

رشته هاى مختلف است) گردآورى کرده ایم. 

آمار اشتغال افراد داراى معلولیت

شغل هاى مناسب براى افراد داراى معلولیت

ویژگى هاى شغل مناسب براى افراد داراى معلولیت

اگر داراى معلولیت هستید، خود را براى توانمندى شغلى اینگونه ارزیابى کنید.

حسابدارى/ برنامه ریزى مالى: معموال فرصت هاى شغلى حسابدارى و برنامه ریزى مالى فراوانى 
باالیى دارد، همچنین کارى است که مى توان آن را  پشت میزى در منزل انجام داد. 

مشاوره مدیریت: اکنون بسیارى از سازمان ها به دنبال داوطلب معلول براى نقش هاى مشاوره 
مدیریت هستند. با این فرض که این داوطلبین احتماال تجربه کنار امدن با چالش هاى شغل 

یابى با معلولیت را دارند.

فروشنده دارو: شرکت هاى دارویى مدت هاست که به دنبال استخدام افراد داراى معلولیت 
بوده اند زیرا این افراد بینش و تجربه هاى ارزشمندى درباره محصوالتى مصرفى ویژه خود 

دارند.

مشاور هدایت شغلى: سازمان هاى زیادى هستند که متخصص پیدا کردن شغل ایده آل براى افراد 
داراى معلولیت متقاضى شغل هستند و افرادى که خودشان با این چالش روبرو شده اند، در این 
جایگاه شغلى مى توانند یک بینش روشن و موثرى را به عنوان مشاور هدایت شغلى ارائه دهند.

دستیار پزشک: این شغل هم درآمد خوبى دارد و هم این فرصت را مهیا مى کند تا در محیط 
پزشکى ویژه افراد داراى معلولیت کار کنند و به افراد داراى معلولیت کمک کنند.

بازار چشم  بازار: یک فرد داراى معلولیت مى تواند به عنوان یک تحلیل گر  تحلیل گر مطالعه 
اندازهاى خالقانه اى به کسب و کارهایى بدهد که در زمینه تولید کاال یا خدمات رسانى ویژه 

معلولیت فعالیت مى کنند.

فرصت هاى غنى ارتباطى و یادگیرى هر چه بیشتراسترس پایینحداقل مسافت از جهت رفت و آمد

درآمد متناسب براى تامین نیازهاى زندگى و پیگیرى هاى پزشکى و پیراپزشکى معلولیتحداقل نیاز جسمانى

قابل  هاى  مهارت  عنوان  به  توانند  مى  ها  مهارت  این  کنید:  شناسایى  را  خود  هاى  مهارت  همه 
انتقال(استعدادهاى ذاتى که تقریبا میتوانند در همه شغل ها مورد استفاده قرار گیرند)، مهارت هاى غیر قابل 

انتقال (که از طریق تحصیل و تجربه کسب کرده اید) و مهارت هاى فردى طبقه بندى شوند.
از آن لذت مى برید فکر کنید.  ارزش هاى و ترجیحات سبک زندگى خود را بشناسید: درباره شغلى که 
همینطور درباره محیط شغلى که ترجیح مى دهید (شهرى/روستایى، خصوصى/عمومى و....). این کار به شما کمک 

مى کند شغل ایده آلتان را محقق کنید.
از استعدادها و تفریحات خود براى کسب شغل استفاده کنید: مثال اگر در هنر ماهر هستید، مى توانید آن 

را در کالس تدریس کنید و یا مدرس خصوصى شوید.
فهرستى از فعالیت هایى که معلولیت شما مانع انجام آن ها مى شود تهیه کنید: اگر بدانید که شغلى نیاز 

به استفاده از آن فعالیت ها دارد، مى توانید آن را از فهرست مشاغل بالقوه خود حذف کنید.
به مشاغلى که به شما امکان دور کارى و کار از منزل مى دهد، جدى تر فکر کنید: این مورد مخصوصا در 
مورد مشاغلى که در حوزه عالیق و رضایت شماست اهمیت دارد.همچنین ساعت هاى کارى انعطاف پذیر و شناور، 

اگر داراى دردهاى دائمى و یا پراکنده هستید، یک امتیاز مثبت محسوب مى شود.
آشکار کردن معلولیت هایتان براى کارفرمایان: در مصاحبه هاى شغلى، فهرست دقیقى از توانمندى ها و 

همچنون محدودیت هاى ناشى از معلولیت خود به کارفرما ارائه دهید .
همچنین در مورد راهکارها و روش هاى سازگارى این محدودیت ها در محیط کار به کارفرما ایده بدهید.

توصیه هاى شغل یابى

انجام  توانید  مى  آنچه  روى  بر  را  خود  تمرکز 
دهید بگذارید تا آنچه که نمى توانید: 

است،  برانگیز  چالش  موقعیت  یک  اگر  حتى 
سعى کنید آن را مثبت بیان کنید. مثال « من 
در  مناسب  ویلچر  هاى  رمپ  وقتى  توانم  مى 

دسترس باشد به محل کار بیایم»

به اندازه کافى اعتماد به نفس نشان دهید: 

یک کارفرما میتواند شما را به عنوان فردى که 
وجود  با  حتى  ببیند  شود  موفق  است  مصمم 
برایتان  را  کارها  معلولیت  دانیم  مى  اینکه 

سخت تر مى کند.

توانید  تا جایى که مى  اولیه،  از مصاحبه  قبل 
جمع  اطالعات  خود  آینده  کارفرماى  درباره 

آورى کنید:
وارد وبسایتشان بشوید تا ببینید آیا چیزى درباره 
خدمت رسانى به افراد داراى معلولیت گفته اند. 
و یا اینکه بررسى کنید که آیا درباره معلولیت 

نگرشى مثبت یا منفى دارند.

کارفرما را از قبل از وضعیت حضور خود مطلع 
کنید:  

یک  به  ولیچر  با  است  قرار  اگر  مثال  براى 
مصاحبه شغلى بروید، خوب است از قبل اطالع 
موقعیتى  چنین  براى  را  خودشان  که  دهید 

آماده کنند.

یک مصاحبه آزمایشى را  با یک دوست انجام 
دهید:

با این کار اعتماد به نفس بدست مى آورید تا در 
موقعیت مصاحبه صحبت کنید. در این صورت 
چه  دقیقا  بگویید  که  بود  خواهید  قادر  شما 

وظایفى را مى توانید انجام دهید.

مثال هایى از اینکه تا به حال چگونه موانع را 
کنار زده اید، آماده کنید: 

وجود  با  را  مشکلى  وظایف  چطور  اینکه 
نشان  کارفرما  به  اید،  داده  انجام  معلولیت 

خواهد داد که چقدر مصمم هستید.

براى مثال« بگویید که نیاز دارید روزى سه الى چهار بار از ساختمان الف به ساختمان پ بروید و روى 
ویلچر نشسته اید؛ توضیح دهید که چگونه اینکار را انجام میدهید: من تنها ولیچرم را روى رمپ حرکت 

خواهم داد و این کار را خودم انجام مى دهم.» 

اشتغال و افراد داراى معلولیت
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