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Abstract 
Background & Objective: The principal means of providing income (income) in the present age is to have a decent job. Employment is one of 

the most important things that makes sense to human life. Because the survival of the community and the presence of each person requires work 
and activity. It plays a vital role in the psychological, individual, social, and economic aspects of human life and promotes self-esteem, health 

and morale in a person and influences the independence of his social role. Employment creates an opportunity for social communication with 

others. One of the most influential factors in achieving employment is physical health, including having a healthy hearing sense. When this 
feeling is damaged, it causes hearing impairment, or hearing loss, which leads to deafness in the individual. Deafness is a communicative defect 

and the most common sensory impairment that causes a lack of cognitive and social development in a person and has adverse effects on his 

social compatibility and social interactions. In part leads to the elimination of the person from the communication that He has a profound impact 
on his everyday life and causes isolation in the individual. In addition to the above, deafness has a massive economic and social burden on the 

family and society, which often causes problems in finding and retaining jobs in people who are experiencing this problem. Indeed, the 

unemployment rate of the deaf is higher than other members of the community and is more involved with occupational issues than other groups 
and minorities in the society, and terms of access to occupational spaces, and lack of attention to deaf employment, in addition to adverse 

outcomes Economic has negative social and cultural consequences. Therefore, the purpose of this study was to determine the socio-cultural 
factors affecting the depression of the deaf. 

Methods: The present study is a survey, and the statistical population of the Deaf research is Yazd, which was obtained through the welfare 

organisation and According to the number of people in the statistical population (1577 people), the Cochran formula was used to collect a sample 
size of which 309 people identified. The sampling method was a simple random sampling method using the lottery method. According to the list 

prepared by the Welfare Organization, for each member of the community code (from 1 to 1577), according to the size of the sample, among the 

persons listed in the list, the order of the lot to the required number Sample subjects were selected and A researcher-made questionnaire was 
used to collect data. Content validity was used to determine the credibility of the questionnaire. So, after studying the literature resources and 

subject matter and relevant research questions, questionnaires were designed and designed a questionnaire intended for experts and suggested 

suggestions about the reagents. By applying them, the reagents as reagents Concepts were selected. A pre-test conducted with 30 respondents 
who were part of the original sample to assess the reliability of the research tool. Next, the Cronbach's alpha was calculated using SPSS software. 

The evaluated items finalised in the form of the main questionnaire and the research data were collected using it. For analysing and describing 

the demographic (general) characteristics of respondents, descriptive statistics and data analysis were used by inferential statistics method of 
multiple linear regression (synchronous method) using SPSS software (version 23). Also, the Structural model equations were used to study the 

proposed hypothesised model based on the theory. Amos software used. 

Results: The results of multiple linear regression analysis showed that there was a significant difference between executing agent warranties 
(P<0.02), job commitment (P<0.000), skill (P<0.001), sense of responsibility (P<0.000). There was a positive and significant relationship with 

deafness employment, which predicts 23% of deafness employment and the results of structural equations showed that the variables of work 

identity (0.20) and the sense of work responsibility (0.38) explained the highest amount of variance in deaf employment. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be stated that socio-cultural factors can affect the deafness of the occupation and give 

the deaf employment. Therefore, attention to socio-cultural factors in deafness is necessary. 

Keywords: Deaf’s, Employment, Performance Warranties, Work Skills, Work Identity and the Sense of Work Responsibility. 
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  .۵1:(۸؛ )۷13۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 13۹۷ آذرماه برخط انتشار 

 

 فرهنگی مؤثر بر اشتغال ناشنوایانمطالعٔه عوامل اجتماعی
 3، سامانه سلطانی2، محمد مبارکی1آبادی*اکبر زارع شاه

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی، دانشکدٔه علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛جامعه . دکتری. 1

 ، دانشکدٔه علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران؛بررسی مسائل اجتماعی. دکتری 2
 ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکدٔه علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.. کارشناسی3

 .112ه، دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان نبوت، دانشکدٔه علوم اجتماعی، اتاق یزد، صفائی: *آدرس نویسندۀ مسئول
 a-zare@yazd.ac.ir  رایانامه:*

 13۹۷آذر1۷ تاریخ پذیرش:؛ 13۹۷خرداد2۴ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 یبه اشتغال، سالمت جسم یابیدر دست اثرگذاراز عوامل  یکگذارد. یهای روانی، فردی، اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان میاشتغال نقش مهم و تأثیرگذاری بر جنبههدف: 
 یی. ناشنواگردددر فرد  ییناشنوامنجر به  تواندمی شود کهمی ییشنواکم ای یی، باعث اختالل شنواباشد دهید بیآس حس نیکه ا یسالم است. هنگام ییازجمله داشتن حس شنوا

این مسئله،  شود. باتوجه به اهمیت، میمشکل نیادارای  در افراد ،و حفظ شغل افتنیدر  کالتمشیجاد . اغلب باعث ابر خانواده و جامعه دارد ینیسنگ یو اجتماع یبار اقتصاد
 بود.ناشنوایان  اشتغال ثر برؤفرهنگی متعیین عوامل اجتماعی  حاضرهدف از مطالعٔه

نفر تعیین گردید.  3۰۹نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد و تعداد پژوهش حاضر پیمایشی بوده و جامعٔه آماری نیز ناشنوایان شهر یزد بودند. حجم  بررسی:روش
آمده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه )در دستهای بهنامه بود. دادهها، پرسشآوری دادهشده تصادفی ساده و ابزار پژوهش جهت جمعگیری استفادهروش نمونه

 .وتحلیل گردیدنددرصد اطمینان( در دو بخش مجزا تجزیه ۹۵) ۰٫۰۵( با سطح معناداری Amos)در نرم افزم ( و مدل معادالت ساختاری SPSSافزارنرم

( و مهارت p<۰٫۰۰1( و تعهدات کار )=۰2۰/۰pهای اجرایی کار )براساس نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و با توجه به مقدار احتمال، برآورد اثرات ضمانتها: یافته
کنند. نتایج معادالت ساختاری بینی میصورت معناداری اشتغال ناشنوایان را پیشتوان گفت که این چهار متغیر به(، میp<۰٫۰۰1مسئولیت کاری )( و احساسp<۰٫۰۰1کاری )

 کنند.تبیین می (، بیشترین مقدار واریانس اشتغال ناشنوایان را۰٫3۸کاری )مسئولیت( و احساس۰٫2۰کاری )نیز نشان داد که متغیرهای هویت

توانند بر روی اشتغال ناشنوایان تأثیر گذاشته و اشتغال ناشنوایان فرهنگی می توان گفت که عوامل اجتماعیآمده از پژوهش حاضر، میدستهای بهبا توجه به یافته گیری:نتیجه
 را جهت دهند.

 مسئولیت کاری.کاری، هویت کاری و احساسهای های اجرایی، مهارتناشنوایان، اشتغال، ضمانتها: کلیدواژه
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 مقدمه ۱
 یاصل یهاراه از. است معاش نیتأم یانسان هر یاصل یازهاین جمله از

 از و(. 1) است مناسب اشتغال داشتن حاضر، عصر در معاش نیتأم
 الزمٔه و بخش  دیم معنا انس  ان یزندگ به که اس  ت یمهم اریبس   موارد
 هر یزندگ و جامعه یبقا و دوام که لیدلنیبد. ردیگیم قرار او یزندگ

 معاش، نیتأم برعالوه اش  تغال(. 2) اس  ت تیفعال و کار مس  تلزم فرد
 را فرد و ش  ده فرد در هیروح تیتقو و س  المت نفس،بهاعتماد موجب

 نقش استقالل در و دینما تیقابل و یسربلند احساس که سازدیم قادر
 جهت را یفرص    ت موارد، نیا برعالوه. باش    د گذارریتأث او یعاجتما
باطات یبرقرار  از یکی(. 3) آوردیم وجود به گرانید با یاجتماع ارت

 ،یجس   م س   المت اش   تغال، به یابیدس   ت نٔهیزم در رگذاریتأث عوامل
 حواس از یکی ییشنوا حس. است سالم ییشنوا حس داشتن ازجمله

 بیآس   دچار حس نیا که یهنگام(. ۴) ش  ودیم محس  و  انس  ان برتر
 زین آن که شده ییشنوا اُفت یعبارتبه ای ییشنوا در اختالل باعث شود،
 نقص کی ییناش    نوا(. ۵) ش    د خواهد فرد در ییناش    نوا به منجر

 و یشناخت رشد عدم باعث که است یحس نقص نیترعیشا و یارتباط
 تعامالت و یس   ازگار بر ینامطلوب اثرات و ش   ودیم فرد در یاجتماع
 حذف به منجر یحدود تا نیهمچن(. ۶) داش    ت خواهد او یاجتماع
 قیعم یریتأث او روزمرٔه یزندگ بر که ش   ودیم یارتباطات از فرد ش   دن
 ذکرش   ده، موارد برعالوه(. ۷) گرددیم فرد در انزوا موجب و داش   ته
 که دارد جامعه و خانواده بر ینیسنگ یاجتماع و یاقتصاد بار ییناشنوا
 یافراد در ش  غل حفظ و یابیش  غل در مش  کالت جادیا موجب اغلب

 یکاریب زانیم واقع، در(. ۸) هس    تند مش    کل نیا دچار که ش    ودیم
 یناش  نوا افراد. اس  ت ش  تریب جامعه افراد گرید با س  هیدرمقا انیناش  نوا

 لحاظ از آنان. دارند اش    تغال تیاهمکم مش    اغل در معموالً ش    اغل
 و مس  ئوالن ش  تریب توجه به و اندرنج در یش  غل یهافض  ا به یدس  ترس  

 اش    تغال به توجه عدم(. ۹) ازمندندین یاجتماع گذاراناس    تیس    
 و یاجتماع یمنف یامدهایپ ،یاقتص  اد یمنف جینتا برعالوه انیناش  نوا
 انیناشنوا اشتغال به توجه و دادن تیاهم(. 1۰) دارد یپ در را یفرهنگ

 ترحیص    ح ش    ن  اخ  ت موج  ب ن  ه،یزم نیا در ق  اتیتحق انج  ام و
 با را آنان و ش  ده انیناش  نوا اش  تغال از زانیربرنامه و گذاراناس  تیس  

 . سازدیم آشنا انیناشنوا یشغل یمشکالت
 تیبلو قیتحق به توانیم نهیزم نیا در ش  دهانجام یخارج قاتیتحق از

 که ییشنوا و ناشنوا کارگران از نفر ۶2 یرو بر یامطالعه که کرد اشاره
 و داد انجام بودند، ایلوانیپنس   یآموزش   مؤس  س  ات از لیالتحص  فارغ

 اش   تغال، در را ش   انتیموفق با انیناش   نوا یارتباط یهامهارت رابطٔه
 طوربه یارتباط یهامهارت ق،یتحق نیا جینتا براس   اس. کرد یبررس   

 زین کاروید(. 11) دارد ارتباط انیناشنوا یشغل تیموفق با یتوجهقابل
 کش   ور یش   مال یهاش   هرس   تان از یکی انیناش   نوا یرو بر یقیتحق

 یشغل یهافرصت به را معلمان و نیوالد نگرش و داد انجام انگلستان
شنوا س ان،ینا ساس. نمود یبرر  به نیوالد نگرش ق،یتحق نیا جینتا برا

 ش   رفتیپ جهت در هاگام نیاول جزو و بوده مؤثر انیناش   نوا اش   تغال
 قیتحق نه،یزم نیا در قاتیتحق گرید از(. 12) است انیناشنوا اشتغال

 ارتباطات و ش  د انجام ناش  نوا کارگر نفر 3۴3 یرو بر که بود لریاس  چ
 براس  اس کرد؛ یبررس   را انیناش  نوا اش  تغال و وتریکامپ نیب باواس  طه،

 و کنندهنییتع نقش وتریکامپ به ناشنوا افراد یدسترس ق،یتحق نیا جینتا
غال بر یمؤثر نان اش    ت کارش و نکو (. 13) دارد آ  یقیتحق زین هم

 انیکارفرما دگاهید و دادند انجام ناش  نوا، افراد اس  تخدام عنوان تحت
ستخدام جهت را مبابوهیز شنوا افراد ا س نا ساس کردند؛ یبرر  جینتا برا

 همانند ناش    نوا کارکنان که معتقدند انیکارفرما ش    تریب ها،آن قیتحق
(. 1۴) هس  تند ییهایس  تگیش  ا یدارا اش  تغال نٔهیزم در ش  نوا کارکنان

 بزرگس  ال یناش  نوا نفر 22۴ یرو بر یقیتحق زین همکارانش و نزیپرک
 جینتا طبق. نمودند یبررس   را انیناش  نوا اش  تغال موانع و دادند انجام

 اش    تغال با ییناش    نوا دربارٔه انیکارفرما یآگاه عدم نیب ق،یتحق نیا
 (. 1۵) دارد وجود رابطه انیناشنوا

 توانیم زین انیناشنوا اشتغال نهیزم در رانیا در شدهانجام مطالعات از
عه به طال کارانش و یمولل که یام جام هم نان. کرد اش     اره دادند، ان  آ

 و دادند انجام تهران ش   هر انیناش   نوا کانون یاعض   ا یرو بر یقیتحق
 از یحاک ق،یتحق نیا جینتا. نمودند یبررس   را آنان اش  تغال تیوض  ع

شنوا کانون جامعٔه از یاعمده بخش که بود نیا شک جوانان را انینا  لیت
 ۴۷٫۵) مرد هاآن از نفر ۵3 و( ٪۵2) زن هاآن از نفر ۶۸ که دهندیم

ستند٪(  صد ۵۶٫2 ن،یهمچن. ه صد ۴3٫۸ و کاریب افراد در  شاغل در
 ارائٔه عدم: بودند لیذ موارد از اعم یمش    کالت یدارا افراد نیا. بودند
سه شکل ،(٪1۴٫۵) تیمعلول با مرتبط التیت  در ارتباط یبرقرار در م

 تیمعلول لیدلبه یعاد افراد ریسا از کمتر دستمزد ،(۹۴٪) کار طیمح
 با کار طیمح تناس    ب عدم ،(٪1۵٫۵) مس    افت یدور ،٪( 12٫۴)

 رفتار ،٪( 13٫2) همکاران نامناس    ب رفتار ،(٪11٫۴) ییناش    نوا
ناس     ب لتبه ضیتبع و٪(  12٫۵) ریمد نام (. ٪11٫2) تیمعلول ع

 یزندگ اتیض    رور از یکی را ش    غل هاآن درص    د ۹۰ ن،یبراعالوه
 از یاریبس     تعداد ق،یتحق نیا یاص    ل جٔهینت اس    اس بر. انددانس    ته
 عنوان تح  ت یقیتحق در زین یمیابراه(. 1۶) ک  ارن  دیب انی  ن  اش    نوا

 داد نشان ،«انیناشنوا اشتغال بر یاحرفه آموزش عوامل ریتأث یبررس»
 وجود ارتباط انیناشنوا اشتغال و یاحرفه ای یآموزش یهادوره نیب که

 یرو بر ش    تریب که ییهاپژوهش قات،یتحق نیا وجود با(. 1۷) دارد
 باشند، شده متمرکز انیناشنوا اشتغال بر مؤثر یفرهنگیاجتماع عوامل
 نیهمچن و انیناش  نوا اش  تغال تیاهم به توجهبا. هس  تند یاندک تعداد

 تمرکز پژوهش نیا انجام از هدف ران،یا در یقاتیتحق نٔهیش    یپ کمبود
. بود زدی در انیناشنوا اشتغال بر مؤثر یفرهنگیاجتماع عوامل یرو بر
 یفرهنگیاجتماع عوامل نیب از که بود آن دنبالبه پژوهش نیا واقع، در

 کار، طیش    را کار، تعهدات: لیقب از انیناش    نوا اش    تغال با مرتبط
 کار، به یفرهنگ نگاه نوع کار، یهنجارها کار، ییاجرا یهاض    مانت

 کار؛ یهامهارت و یکار تیهو ،یکار تیمس  ئولاحس  اس کار، زٔهیانگ
 افراد یابیدس  ت بر را یاثرگذار نیش  تریب کیکدام که دینما مش  خص

  .دارد شغل به ناشنوا

 یبررس روش 2
پژوهش حاضر، پیمایشی بوده و جامعٔه آماری آن شامل؛ ناشنوایان 

نفر بوده که از طریق سازمان 1۵۷۷ساکن شهر یزد بود. تعداد آنان 
بهزیستی، تعداد و مشخصات آنان به دست آمد. برای تعیین حجم نمونه 

شود که فرمول کوکران های مختلفی استفاده میدر تحقیقات از روش
پرکاربرد برای محاسبٔه حجم نمونٔه آماری است. با های یکی از روش
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3 

نفر مشخص گردید.  3۰۹استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونٔه آماری 
کشی شیؤه قرعهگیری تصادفی ساده بهگیری از روش نمونهبرای نمونه

صورت که براساس لیستی که از سازمان بهزیستی استفاده گردید. بدین
( 1۵۷۷تا  1یک از اعضای جامعه کدی )از  تهیه شده بود، برای هر

 شدهموردنظر از میان افراد فهرست حجم نمونٔها توجه به بکه  تهیه شد
، تعداد افراد الزم برای نمونه انتخا  شدند. به حکم قرعهدر لیست، 
آوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که از ابزار جمع

. جهت طراحی سؤاالت ساخته استفاده گردیدپرسشنامٔه محقق
عنوان نظریٔه اصلی( ( )به13۷۵پرسشنامه از نظریه اخالق کار چلبی )

-و نظریٔه سوپر و نظریٔه سرمایٔه انسانی و نظریٔه دو عاملی )انگیزاننده
منظور تعیین اعتبار پرسشنامه، بهداشتی( هرزبرگ نیز استفاده شد. به

ار محتوایی از نظر اعتبار محتوایی به کار رفت. در ارزیابی اعتب
گیری و هدف متخصصان دربارٔه میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه

شود. برای این منظور دو روش کیفی و کمی به کار پژوهش استفاده می
رود که در این پژوهش از روش کیفی استفاده شد. در روش کیفی می

سی خواهد که پس از برراعتبار محتوایی، پژوهشگر از متخصصان می
ابزار پژوهش، بازخورد الزم را ارائه دهند تا براساس آن موارد اصالح 

های های مرتبط، سؤالرو، پس از بررسی تحقیقگردند. از این
شده توسط متخصصان پرسشنامه طراحی شد. سپس، پرسشنامٔه طراحی

های نهایی طرح شدند. در ها گویهامر، بررسی گردید و با اعمال نظر آن
ت برآورد پایایی کل پرسشنامه و پایایی هر کدام از نهایت، جه

ها در پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. با مقیاسخرده
میزان آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضریب  SPSSافزار استفاده از نرم

بر محاسبٔه پایایی کل به دست آمد. عالوه ۰٫۹2۹آلفای کل پرسشنامه 
طور ها در پرسشنامه بهمقیاسهر کدام از خردهپرسشنامه، پایایی 

گونه که برای هر کدام از جداگانه نیز محاسبه گردید. بدین
طور جداگانه در پرسشنامه به مقیاسهای هر خردهها، دادهمقیاسخرده

محاسبه شد.  SPSSافزار با روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم
ها عبارت مقیاسای هرکدام از خردهضریب پایایی )آلفای کرونباخ( بر

، تعهدات کار، ۰٫۸2۹بودند از: نوع نگاه فرهنگی به ماهیت کار، 
، ۰٫۷2۷های کار، ، هنجار۰٫۵۴۰های اجرایی کار،، ضمانت۰٫۸۰۵

مسئولیت کاری، ، احساس۰٫۷1۶های کار، ، انگیزه۰٫۹33شرایط کار، 
نتایج  که ۰٫۸۵۰و هویت کاری،  ۰٫۷۸۹، مهارت کاری، ۰٫۶1۵

دهندٔه پایایی خو  ابزار پژوهش بود. آمده همگی نشاندستبه
 ۵3طورکلی، تعداد سؤاالت پرسشنامٔه نهایی در پژوهش حاضر، به

سؤال مربوط به متغیر نوع نگاه فرهنگی  ۷سؤال بود که از این تعداد، 
سؤال مربوط  3کار،  سؤال مربوط به متغیر تعهدات ۴به ماهیت کار، 

 هایسؤال مربوط به متغیر هنجار 3کار، های اجراییضمانت به متغیر
سؤال مربوط به متغیر  ۴کار،  سؤال مربوط به متغیر شرایط ۴کار، 

سؤال  ۵کاری،  مسئولیتسؤال مربوط به متغیر احساس ۴انگیزٔه کار، 
کاری سؤال در رابطه با متغیر هویت  ۸کاری و  دربارٔه متغیر مهارت

سؤال  11ن، برای سنجش متغیر وابسته )اشتغال( نیز بودند. همچنی
ای درجه ۵طرح گردید و همگی سؤاالت پرسشنامه در یک بازٔه 

های )مقیاس لیکرت( کدگذاری شدند. جهت بررسی و توصیف ویژگی
شناختی )عمومی( پاسخگویان از آمار توصیفی و برای جمعیت

سیون خطی چندگانه، ها از روش آمار استنباطی،رگروتحلیل دادهتجزیه
افزار درصد اطمینان( با استفاده از نرم ۹۵) ۰٫۰۵در سطح معناداری 

SPSS  شدن براین، پس از مشخص( استفاده شد. عالوه23)نسخه
مدل نظری تحقیق که برگرفته از تئوری اخالق کار چلبی بود، از 

استفاده  Amosسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار مدل
شده و میزان برازش مدل مورد سنجش قرار گرفت. در تئوری اخالق 

های اجرایی کار چلبی، متغیرهای تعهدات کار، شرایط کار، ضمانت
کار، هنجارهای کار، نوع نگاه فرهنگی به کار، انگیزٔه کاری، 

عنوان های کار، بهمسئولیت کاری، هویت کاری و مهارتاحساس
عنوان متغیر وابسته بود. شنوایان بهمتغیرهای مستقل و اشتغال نا

ذکر است که جهت بررسی برازش مدل )مدل ساختاری بههمچنین الزم
 RMSEAو  GFI)کای دو( و  CMINهای اصالح شده( از شاخص

استفاده  AGFIاند و از شاخص های برازش مطلقکه ازجمله شاخص
 شد.

 

 هایافته ۳
ن پژوهش مطالعه شدند، نفر افراد ناشنوایی که در ای 3۰۹از مجموع 

درصد( را زنان  ۴2٫۷نفر ) 132درصد( را مردان و  ۵۷٫3نفر ) 1۷۷
سال بود. بیشترین  ۶3تا  1۶تشکیل دادند. دامنٔه سنی پاسخگویان از 

 ۴1٫۴نفر ) 12۸سال به تعداد  2۵-2۹پاسخگویان در گروه سنی 
درصد(  33٫3نفر ) 1۰3سال به تعداد  2۵-2۰درصد( و پس از آن 

نفر از پاسخگویان دارای سطح تحصیالتی دیپلم  1۹۷ار داشتند. قر
درصد( را به خود اختصاص دادند و  ۶3٫۸بودند که بیشترین درصد )

سواد نفر بی1ترتیب دارای سطح تحصیالتی: دیگر پاسخگویان به
 1۸٫1نفر راهنمایی )۵۶درصد(،  3٫۹نفر ابتدایی )12در صد(، ۰٫۴)

نفر فوق 23درصد(،  ۵٫۸ن )پایٔه اول و دوم( )نفر دبیرستا1۸درصد(، 
درصد( بودند. بُعد خانوار ۰٫۶نفر لیسانس )2درصد( و  ۷٫۴دیپلم )

نفر از پاسخگویان با بُعد ۹2پاسخگویان بین سه تا هشت نفر بود که 
درصد( را به خود اختصاص  3۰خانوار پنج نفر، بیشترین درصد )

از پانصد هزار تا سه میلیون تومان در دادند. درآمد ماهیانٔه خانوار نیز 
نفر از پاسخگویان با درآمد ماهیانٔه خانوار ۹1ماه بود که 

 2۹٫۴تومان، بیشترین درصد )میلیونهزار تا دوپانصدومیلیونیک
هایی که به درصد( را به خود اختصاص دادند. همچنین، براساس یافته

 1۹٫۷نفر )۶1جرد ودرصد( پاسخگویان م ۸۰٫3نفر )2۴۸دست آمد، 
 درصد( متأهل بودند. 

، نتایج ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل در تبیین متغیر 1جدول 
های دهد. با توجه به یافتهوابسته )اشتغال ناشنوایان( را نشان می

های اجرایی کار توان گفت که چهار متغیر؛ ضمانتآمده، میدستبه
(۰٫۰2۰p=( تعهدات کار ،)۰٫۰۰1>p ،)( ۰٫۰۰1مهارت کاری>p )

صورت معناداری اشتغال (، بهp<۰٫۰۰1مسئولیت کاری )و احساس
معنا که این چهار متغیر، درمقایسه کنند. بدینبینی میناشنوایان را پیش

های مهمی در اشتغال ناشنوایان هستند و نقش با دیگر متغیرها، آیتم
  مهمتری در دستیابی افراد ناشنوا به اشتغال دارند.

افزار در تحقیق حاضر، آزمون نیکویی برازش مدل با استفاده از نرم
Amos های مربوط به متغیرها، به عمل آمد و با در اختیار داشتن داده
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۴ 

شدٔه نهایی به پس از اجرای برنامه و ارائٔه تغییرات الزم، مدل برازش
گیری همچنان که از مدل ، نمایان شد. در بخش اندازه1شرح شکل 

دهد هستند که نشان می ۰٫۵ها همه بیشتر از آید، بار گویهبرمی
که طوریاند؛ بهها بار شدههای پنهان به خوبی روی آنهای متغیرمعرف

بعد از بارگذاری نشانگرها در مدل، نشانگرهایی که دارای بار عاملی 
بودند، از مدل حذف و از معادله خارج گردیدند.  ۰٫۵استاندارد کمتر از 

ساختاری مدل اصالح )تصحیح( شده، حاکی از آن بود که بخش 
( ۰٫3۸مسئولیت کاری )( و احساس۰٫2۰متغیرهای هویت کاری )

، 2بیشترین مقدار واریانس اشتغال ناشنوایان را تبیین کردند. جدول 
هایی که مشاهده خروجی آزمون نیکویی برازش ساختار نظری با داده

در محدودٔه متوسط یا  CMIN/DFدهد. مقدارشد را نشان می
های آمده از دیگر شاخصدستقبول قرار دارد. همچنین نتایج بهقابل

دهندٔه برازش نسبتاً نشان AGFIو  GFIارزیابی برازش مدل از قبیل؛ 
نیز حاکی از عملکرد ضعیف باقی  RMSEAخو  مدل و شاخص 

 ها در مدل بود.مانده

 رگرسیونی به روش همزمان . ضرایب متغیرهای مستقل در معادلٔه1جدول 
 مقدار احتمال بتا استاندارد شده خطای معیار بتا متغیر

 ۰٫۰2۰ ۰٫12۰ ۰٫1۰۴ ۰٫2۴۵ کارهای اجراییضمانت
 <۰٫۰۰1 ۰٫2۶۰ ۰٫1۴۰ ۰٫۶۹۷ کارتعهدات

 <۰٫۰۰1 ۰٫21۰ ۰٫۰۶1 ۰٫2۵3 مهارت کاری

 <۰٫۰۰1 ۰٫22۰ ۰٫13۹ ۰٫۵۷۸ مسئولیت کاریاحساس

 <۰٫۰۰1 - 3٫۰۰1 1۵٫۹۵۷ مقدار ثابت

 
 . خروجی نتایج برازش مدل اشتغال ناشنوایان2جدول 

RMSEA AGFI PCFI GFI P D. F CMIN  
۰٫۰۹۵ ۰٫۵۹۵ ۰٫۶۰۹ ۰٫۶۴2 ۰٫۰۰۰ 1۰ 3٫۷۶2 

 
 مدل اشتغال ناشنوایان. ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد مسیرهای 3جدول 

 مسیرها ضرایب غیر استاندارد خطای معیار نسبت بحرانی مقدار احتمال
 < مهارت کاری-نوع نگاه فرهنگی به ماهیت کار  ۰٫۵۶۷ ۰٫113 ۴٫۹۹۷ <۰٫۰۰1

 < هویت کار-نوع نگاه فرهنگی به ماهیت کار  ۰٫12۸ ۰٫۰۷۶ 1٫۶۷۴ ۰٫۰۹۴
 < احساس مسئولیت کاری-فرهنگی به ماهیت کارنوع نگاه  ۰٫۴۸۰ ۰٫1۰۰ ۴٫۷۹۶ <۰٫۰۰1
 < انگیزه کار-نوع نگاه فرهنگی به ماهیت کار ۰٫۸۰۰ ۰٫12۴ ۶٫۴۷1 <۰٫۰۰1

 < مهارت کاری-هنجاری کار ۰٫223 ۰٫۰۹۸ 2٫2۶۹ ۰٫۰23
 < هویت کاری-هنجاری کار ۰٫2۷۵ ۰٫۰۸2 2٫13۰ ۰٫۰33
 مسئولیت کاری< احساس -هنجاری کار ۰٫۴۷3 ۰٫11۴ ۴٫1۵2 <۰٫۰۰1

 < انگیزه کار-هنجاری کار ۰٫۰۴۹ ۰٫۰۷۸ ۰٫۶۴1 ۰٫۵3۶
 < مهارت کاری-ضمانت اجرایی کار ۰٫3۸2 ۰٫1۰۵ 3٫۶1۷ <۰٫۰۰1

 < هویت کاری-ضمانت اجرایی کار -۰٫۰۴۶ ۰٫۰۷۸ -۰٫۵۹۹ ۰٫۵۴۹
 < احساس مسئولیت کاری-ضمانت اجرایی کار ۰٫32۴ ۰٫۰۹1 3٫۵۶۶ <۰٫۰۰1
 < انگیزه کار-ضمانت اجرایی کار ۰٫۶1۷ ۰٫12۰ ۵٫۴1۴ <۰٫۰۰1
 < مهارت کاری-شرایط کاری  ۰٫3۰۹ ۰٫۰۴۴ ۷٫۰3۶ <۰٫۰۰1
 < هویت کاری-شرایط کاری ۰٫11۹ ۰٫۰3۵ 3٫۴2۷ <۰٫۰۰1
 < احساس مسئولیت کاری-شرایط کاری  -۰٫132 ۰٫۰3۵ -3٫۷3۴ <۰٫۰۰1

 < انگیزه کار-شرایط کار ۰٫۰۸۰ ۰٫۰3۴ 2٫32۷ ۰٫۰2۰
 < مهارت کاری-تعهدات کار  -۰٫3۵1 ۰٫11۷ -2٫۹۹۵ ۰٫۰۰3
 < هویت کاری-تعهدات کار  ۰٫۰۹۵ ۰٫۰۹۴ 1٫۰1۶ ۰٫3۰۹
 < احساس مسئولیت کاری-تعهدات کار  ۰٫۴۰۰ ۰٫1۰۴ 3٫۸31 <۰٫۰۰1
 < انگیزه کار-تعهدات کار  -۰٫3۵۶ ۰٫1۰1 -3٫۵3۸ <۰٫۰۰1

 اشتغال ناشنوایان< -مهارت کاری  ۰٫۰3۶ ۰٫۰۵۰ ۰٫۷32 ۰٫۴۶۴
 < اشتغال ناشنوایان-هویت کاری  ۰٫1۹۶ ۰٫۰۶1 3٫22۵ ۰٫۰۰1
 < اشتغال ناشنوایان-احساس مسئولیت کاری  ۰٫3۸3 ۰٫۰۸۰ ۴٫۷۶۸ <۰٫۰۰1

 < اشتغال ناشنوایان-انگیزه کار  ۰٫1۸۷ ۰٫۰۷2 2٫۶۰2 ۰٫۰۰۹
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۵ 

  . مدل معادالت ساختاری مربوط به اشتغال ناشنوایان1شکل 
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۶ 

نیز ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد  3عالوه بر نتایج فوق، جدول 
دهد. ضریب مسیر مسیرهای مدل اشتغال ناشنوایان را نشان می

کار به و هنجارهای ۰٫۰23کاری،  کار به مهارت هنجارهای
و  ۰٫۰2۰کاری به انگیزٔه کار، و شرایط ۰٫۰33کاری، هویت

 دار است.ها معنابود که رابطٔه آن ۰٫۰۰3کاری، اری به مهارتکتعهدات
 

 بحث 4
 بر مؤثر یفرهنگیاجتم  اع عوام  ل نییتع پژوهش نیا یاص    ل ه  دف

 پژوهش، نیا از آمدهدس   تبه یهاافتهی طبق. بود انیناش   نوا اش   تغال
 یهاض  مانت یرهایمتغ که داد نش  ان چندگانه یخط ونیرگرس   جٔهینت

 با یکار تیمس   ئولاحس   اس و یکارمهارت کار، تعهدات کار، ییاجرا
شتغال شنوا ا ستبه جینتا. دارند یمعنادار و مثبت رابطٔه انینا  از آمدهد

شان یساختار معادالت لیتحل آزمون  یکار تیهو یرهایمتغ که داد ن
 یرو بر را ریتأث نیش  تریب میمس  تق طوربه یکار تیمس  ئولاحس  اس و

 انجام همکارانش و یمولل که یامطالعه جٔهینت. دارند انیناشنوا اشتغال
 کار ییاجرا یهاض    مانت با رابطه در حاض    ر پژوهش جٔهینت با دادند

 ان،یناش  نوا یبرا مهم عوامل از یکی دادند، نش  ان ش  انیا همس  وس  ت؛
(. 1۶) است کار ییاجرا یهاضمانت موارد از که بوده دستمزد سطح

 اش    تغال موانع مطالعٔه با رابطه در همکارانش و نزیپرک مطالعٔه جٔهینت
 توس  ط که یش  غل مش  کالت از یکی که داد نش  ان ناش  نوا، افراد یبرا

 یهامهارت) ارتباط یبرقرار مش   کل بود، ش   ده گزارش انیپاس   خگو
 دارد رابطه انیناش   نوا اش   تغال با که اس   ت( درص   د 2۸٫۸( )یارتباط

 نگرش ب  ا رابط  ه در همک  ارانش و الیآ ک  ه یقیتحق نیهمچن(. 1۵)
 شنوا و ناشنوا افراد یبرا( شغل) حرفه انتخا  در بزرگسال انیناشنوا

 از اس    تفاده انیناش    نوا که بود آن دهندٔهنش    ان دادند، انجام هند در
 الزم ،(ش    غل) حرفه انتخا  جهت را( یارتباط) یگفتار یهامهارت

ندیم عه جٔهینت(. ۸) دان طال هارت نیب تیبلو که یام باط یهام  یارت
 انیکارفرما قیطر از اش  تغال در هاآن تیموفق و بزرگس  ال انیناش  نوا

 موارد از یکی ،یارتباط یهامهارت که بود نیا دهندٔهنش    ان داد، انجام
 یمعنادار رابطٔه اش   تغال در انیناش   نوا تیموفق با ،یکار یهامهارت

 نش    ان زین همکارش و نکو  قیتحق جٔهینت ن،یبراعالوه(. 11) دارد
 مش   کالت انیکارفرما توس   ط ش   دهمطرح یهاینگران از یکی که داد

 عنوان تحت نییلنگ س ایمل پژوهش(. 1۴) اس ت انیناش نوا یارتباط
 یهاتیوضع سٔهیمقا: یحس اختالل با افراد یارتباط یهامهارت درک

غال، هارت که بود نیا انگریب اش    ت باط یهام  به مبتال افراد در یارت
. اس   ت متفاوت ش   اناش   تغال تیوض   ع به توجه با یحس    اختالل

 ش    اغل، و یینایب و ییش    نوا اختالل دو هر به مبتال افراد ،یکلطوربه
هارت باط یهام قا را خود یارت  انینایناب و انیناش    نوا با س     هیدرم

غل،یغ بت رش     ا ند یابیارز مث تهی. کرد  اختالل به مبتال افراد یهااف
 و نوشتن و خواندن یهامهارت ناشنوا، شاغل افراد داد، نشان ییشنوا

. اندداده شیافزا یادیز زانیمبه را اش    اره زبان یهامهارت نیهمچن
 ناتیتمر و یآموزش    یهابرنامه که داد نش   ان پژوهش نیا افتهی گرید

هارت یرو بر دیبا باط یهام ند؛ تمرکز یارت هارت رایز کن باط م  یارت
 یش  غل اس  تخدام در را یحس   اختالل با افراد ییتوانا( یکار مهارت)

 با مطابقت در حاض  ر پژوهش جینتا ن،یهمچن(. 1۸) دهدیم شیافزا

 مش کالت که داد نش ان دادند، انجام همکارانش و یمولل که یامطالعه
 ارتباط انیناش    نوا اش    تغال با کار طیمح در ارتباط یبرقرار به مربوط

 جینتا با قیتحق نیا از آمدهدس    تبه یهاافتهی عالوه،به(. 1۶) دارد
 و یاحرفه ای یآموزش     یهادوره نیب که نیا بر یمبن یمیابراه قیتحق

 قیتحق جٔهینت(. 1۷) همسوست دارد، وجود ارتباط انیناشنوا اشتغال
 ش   غل و ییاس   تثنا مدارس یش   غل یهاآموزش نیب که نیا بر یمبن راد

 یه  اافت  هی   ب  ا ن  دارد، وجود یمعن  ادار رابط  ٔه آن النیالتحص    ف  ارغ
مدهدس     تبه طه در حاض    ر پژوهش از آ هارت با راب  یکار یهام

ست سو  نیوالد نگرش که کاروید قیتحق جٔهینت ن،یهمچن(. 1۹) ناهم
 یابیارز ناشنوا افراد یشغل( یهاتیموقع) یهافرصت به را معلمان و

 یکار تیمس   ئولاحس   اس با رابطه در حاض   ر پژوهش جٔهینت با کرد،
 معلمان و نیوالد که داد نش  ان کاروید قیتحق واقع، در. همس  وس  ت

 نیوالد نگرش و دارند ناشنوا فرد تیشخص یریگشکل بر یقیعم ریتأث
 تواندیم ناش نوا، افراد یش غل( یهاتیموقع) یهافرص ت به معلمان و

 اشتغال به نیوالد نگرش ق،یتحق نیا جینتا براساس. باشد مهم اریبس
 است انیناشنوا اشتغال شرفتیپ جهت در هاگام نیاول جزو انیناشنوا

 تیمسئولاحساس یریادگی مهم اریبس گاهیپا نینخست واقع، در(. 12)
سه سپس و خانواده ،(دیآیم وجود به یریپذجامعه ندیفرا در که)  مدر
 و ش  دنیاجتماع یهاهیپا ،یطیمح عوامل عنوانبه که اس  ت( معلمان)

 ندیفرا در یمهم نقش و گذارندیم انیبن را فرد تیش   خص    س   اختار
 اشتغال یرو بر یکار تیهو ریتأث خصوص در. دارند فرد یریپذجامعه
 . نشد افتی باشد، موضوع نیا بر منطبق کامالً که یپژوهش ان،یناشنوا

 ک  ه چق  در هر گف  ت، توانیم ه  اافت  هی   نیا نییتب در ،یطورکلب  ه
 به ناشنوا فرد یابیدست احتمال باشد، شتریب کار ییاجرا یهاضمانت

 بر( ش   غل) کار ییاجرا یهاض   مانت که رایز ابد؛ییم شیافزا ش   غل
 مهارت کهییجاازآن. اس  ت اثرگذار( ش  غل) کار تیفیک زانیم و تداوم

شتن و کار بازار به ورود یبرا یکار ست یضرور یامر شغل دا  از و ا
 هر که گفت توانیم ن،یبنابرا د،یآیم دس    ت به تجربه و آموزش قیطر

 به او یابیدست احتمال باشد، دارا را یشتریب یکار مهارت فرد چقدر
 اش   تغال با کارتعهدات رابطٔه خص   وص در. ابدییم شیافزا زین ش   غل

 ش   تریب ناش   نوا فرد کارتعهدات چقدر هر که، گفت توانیم انیناش   نوا
 تیمسئولاحساس. شودیم شتریب شغل به او یابیدست احتمال باشد،

 و کیتفک اثر در که اس  ت کار یتیش  خص   مهم ابعاد از یکی زین یکار
 بر رو،نیازا. گرددیم حاصل یریپذجامعه ندیفرا در تیشخص انسجام
 تیمسئولاحساس چقدر هر گفت توانیم حاضر پژوهش جینتا اساس

 شیافزا زین ش  غل به او یابیدس  ت احتمال باش  د، ش  تریب فرد در یکار
 .ابدییم

 گیرینتیجه ۵
توان گفت توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر میدر مجموع، با 

کاری،  کار، مهارتکار، تعهدات  اجراییهایکه ضمانت
توانند در کاری بیش از عوامل دیگر میکاری و هویت مسئولیتاحساس

دیگر، پژوهش حاضر نشان عبارتاشتغال ناشنوایان اثرگذار باشند. به
تواند بر روی اشتغال ناشنوایان تأثیر فرهنگی میداد که عوامل اجتماعی

داشته و اشتغال ناشنوایان را جهت بدهد. لذا توجه به عوامل 
 سد.فرهنگی در اشتغال ناشنوایان ضروری به نظر میاجتماعی
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