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 ماجرای استخدام یک معلول
مدیران شرکت تحصیالت دانشگاهی .بک سالی بود که از تاسیس سازمان خدمات دولتی الف می گذشت

اما مدتی این .نداشتند و همه رویه ها و مقرات کاری را طبق نظرو سلیقه شخصی خود وضع کرده بودند
سازمان از نظرمسائل حقوقی دچارمشکل شد و در نتیجه تصمیم گرفته شد تا از طریق برگزاری آزمون 
و مصاحبه تخصصی یک کارشناس حقوقی مرد را به استخدام در آورد که به همین منظور اقدام به درج 

نفر د رآزمون  10نفر شرکت کننده تنها  300از میان .آگهی استخدام در روزنامه های کثیراالنتشار کرد
نفر برگزیده شده که رتبه اول  10در روز مصاحبه مدیر متوجه شد که یکی از این . کتبی پذیرفته شدند 

داوطلب مذکور به خوبی از پس پاسخ به پرسش های این .آزمون کتبی را کسب کرده معلول جسمی است
پس به او اعالم شد که ما از . آزمون بر آمد اما مدیر نمی خواست چنین کسی به استخدام سازمان درآید 

استخدام شما معذوریم و این شغل مناسب شما نیست اما داوطلب مذکور با این جواب قانع نشد و میدانست 
شما به دلیل معلول :که از پس آزمون به خوبی بر آمده پس به دنبال دلیل عدم استخدامش بود مدیر گفت 

اما او یک کارشناس حقوق بود و در کارش نیاز به پاهایش . بودن نمی توانید از پس این شغل بر آیید 
دستگاه های دولتی موظف به استفاده از سه درصد از پرسنل  1383اردیبهشت  6طبق مصوبه . نداشت 

خود از میان معلوالن عادی شده اند  و در این رابطه سازمان بهزیستی باید افراد معلول واجد شرایط 
.  پست سازمانی را به سازمانها معرفی کند که اتفاقا داوطلب مذکور نیز تایید شده این سازمان بود

داوطلب برای گرفتن حق خود با تنظیم شکواییه به اداره کار و دیوان عدالت اداری پناه برد و مدیر که 
از ماجرا اگاه شد در مالقات مجددی که با داوطلب در سازمان داشت با عصبانیت و لحن بسیار تندی او 
را کم عقل خطاب کرد و همین مسئله باعث شد داوطلب در پیگیری شکایتش سمج تر شود و حتی نامه 

 .    ای بلند باال علیه مدیر بنویسد و آن را به تمام  مقامات باالتر ارائه دهد
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 :راهکارها
رعایت تناسب شرایط احراز با شغل 

 دولت نظارت دقیق بر روی الیحه ها و مصوبه ها داشته باشد و
 .  سازمانها را موظف به رعایت آنها بگذارد

 دولت در استخدام مدیران سازمانهای دولتی نهایت دقت را داشته باشد
و با تحقیقات بنیادی و گسترده بران پست های مدیریتی متصدی مورد 

 .نظر را پیدا کند

 سازمانها در جهت استفاده از افراد معلول بر آمده و چیدمان سازمانها
به عنوان مثال راه هایی برای رفت و آمد آنها در نظر . را تغییر داده

بگیرند و سعی کنند اینگونه افراد را در طبقات اولیه سازمان قرار 
 .دهند

 سازمان بهزیستی نام افراد واجد شرایط را در لیستی مرتب کرده و با
 .  توجه به توانایی آنان را به سازمان های مربوطه معرفی کند 

 زیرا تحصیالت . )مدیران تحصیل کرده برای پست ها انتخاب کنند
موجب گسترده شدن دامنه اطالعات شده و فرد را با دانش روز و 

 .(تغییر و تحوالت جهانی آشنا می سازد

 تئوری                   تحصیالت       تجربه        عمل                



 



 انتصاب جدید 

 خانم شباهنگ کارشناس ارشد پرستاری از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی به دلیل ناراحتی
کمر و زانو طبق صالحدید پزشکان از انجام کار زیاد و سنگین منع شده بود و از طرفی چون نیاز مالی 

از .داشت نمیتوانست ترک خدمت کند بنابراین دانشگاه تصمیم گرفت او را به مرکز بهداشت منتقل کند
آنجا که پزشک معالج ایشان را از باال و پایین رفتن از پله منع کرده بود مسئوالن مرکز بهداشت تصمیم 
گرفتند ایشان در یکی از واحدها که در طبقه همکف قرار داشت مشغول به کار شود و برای ایشان واحد 

خانم صدری که تجربه کاری زیادی در زمینه .مسئول واحد آمار خانم صدری بود.آمار را در نظر گرفتند
آمار داشت و زحمات زیادی در طی سالیان گذشته متقبل شده بود از ورود خانم شباهنگ به واحد آماری 

یک . چندان رضایتی نداشت چون شنیده بود که قرار است برای خانم شباهنگ ابالغ مسئولیت زده شود
ماه از ورود خانم شباهنگ به واحد آمار گذشته بود و سردی روابط آنها روز به روز بیشتر میشد تا اینکه 

برای خانم صدری هم ابالغ زدند که در واحد .ابالغ خانم شباهنگ به عنوان مسئول واحد آمار صادر شد
خانم صدری از این تصمیم مسئوالن ناراحت و عصبانی بود ولی چاره ای جز . گسترش انجام وظیفه کند

قرار شد تغییر و تحول انجام شود و خانم صدری کارهای آمار را برای .قبول کردن این واقعیت نداشت
 خانم شباهنگ تو ضیح دهد و به ایشان تحویل دهد

 از آنجا که خانم صدری دل خوشی از خانم شباهنگ نداشت خیلی سخت بود که بخواهد فوت و فن کار را
به ایشان بیاموزد بنابراین از توضیح دادن طفره میرفت و فقط برای رفع تکلیف توضیح مختصری می 

 . داد و به واحد گسترش تغییر جا داد



 انتصاب جدید 

 با این برخوردی که با خانم صدری صورت گرفت او احساس میکرد که با زحمات
زیادی که در طول سالها خدمت متقبل شده مورد بی مهری دستگاه قرار گرفته 

واحد آماری پرسنل دیگری نیز داشت . انگیزه کار کردن در او از بین رفته بود.است
چون می دیدند که با خانم صدری که آن همه .که آنها هم از این وضع خسته شده بودند

به کارش اشراف داشت چگونه برخورد شده بود و از طرفی خانم شباهنگ نیز چون 
از طرفی مسئوالن هم .اطالعاتی نداشت با سواالت فراوان آنها را خسته کرده بود

انتظار داشتند که حاال که مسئولیت واحد آماری از یک نفر کارشناس به یک نفر 
کارشناس ارشد محول شده است باید واحد آمار متحول شود بنابراین خانم شباهنگ 

 .پرسنل آمار را تحت فشار مضاعف قرار داد

این در حالی صورت میگرفت .ساله خود را نیز سر کار می آورد 6خانم شباهنگ پسر
که پرسنل دیگر حق نداشتند بچه خود را به سر کار ببرند اما چون خانم شباهنگ 
همسر آقای متین بود که در مرکز بهداشت کار میکرد بنابراین کسی به او چیزی 

شیطنت این پسر پرسنل واحد آمار را حسابی آزار میداد و آنها دیگر تمرکز . نمیگفت
 .  کافی برای انجام کارهایشان نداشتند 



 :مشکالت
چرخش شغلی نامناسب 

 ارتقاء شغلی نامناسب 

 عدم تناسب شغل با شاغل 

 (همسر خانم شباهنگ در مرکز بهداشت کار میکرد) پارتی بازی 

 (خانم شباهنگ پسر خود را به محل کارش میبرد) تبعیض. 

از بین رفتن انگیزه خانم صدری 

تامین نکردن امنیت شغلی خانم صدری 

از زحمات خانم صدری نه تنها  قدردانی نشد بلکه رتبه اش هم کاهش پیدا کرد. 

 عدم وجود آئین نامه های ارتقاء شغلی کار آمد در سازمانهای دولتی وعدم اطالع رسانی شفاف 

کارکنان با دیدن رفتاری که با خانم صدری شد انگیزه کار کردن را از دست دادند. 

 (ترس از دست دادن شغل)کارکنان موقعیت خود را در سازمان درخطر دیدند 

 مقاومت خانم صدری در برابر تغییر 

 



  .دانشگاه خانم شباهنگ را در قسمت دیگری مشغول به کار میکرد•
 :قانون کار  92ماده  1طبق تبصره •

چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری مبتال یا در معرض ابتال •
باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش 

 .حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند

خانم صدری به جای طفره رفتن از توضیح دادن به خانم شباهنگ به مدیریت •
 .اعتراض می کرد

 .  مرکز بهداشت دقت کافی را برای به کارگماشتن خانم شباهنگ میکرد•

با استفاده از یک سیستم مدیریت جامع از گردش شغلی مناسب یا ارتقاء مناسب •
 .استفاده می کردند

برای جلو گیری از تبعیض مکانی را برای کودکان پرسنل در مرکز بهداشت •
 .در نظر می گرفتند
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 مباحث ویژه مدیریت دولتی  /

 دکتر سید محمد مقیمی

 مبانی مدیریت منابع انسانی  /

 دکتر سید رضا سید جوادین

 دکتر سید / مدیریت عمومی

 مهدی الوانی

 دکتر / مبانی سازمان و مدیریت

 علی رضائیان


