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Abstract 

Background & Objectives: In recent years, the number of individuals with disabilities has increased. Different causes lead to serious paralysis 
or disadvantages in individuals. Having job opportunities profoundly affects the life quality of individuals with disabilities. A suitable job is a 

requirement to bring this group back to society. The first step in this procedure is to determine some entrepreneurial patterns for this population. 

An entrepreneurial pattern is to discover opportunities and using them in different socioeconomic and cultural areas; it is meant to generate the 
foundation of sustainable development. Entrepreneurship is considered an essential factor in economic growth. Besides, developing 

entrepreneurial patterns significantly impacts the economic development of societies. Therefore, the current study aimed to design a suitable 

pattern for individuals with disabilities by considering entrepreneurship approaches.  
Methods: In terms of results, this research was basic, because it used data–based theories to find and present entrepreneurial patterns for 

individuals with disabilities. Furthermore, this was study exploratory research concerning purpose, and a qualitative study given the used data. 

The data collection tool was semi–structured interviews. To collect the required data, 28 interviews were conducted with entrepreneurs and 
managers with disabilities as well as rehabilitation center funders and directors. These interviews were recorded and fully analyzed. Sampling 

in data–based studies is performed by theoretical sampling method, i.e., used in this study, as well. Data analysis was performed in three phases, 

as follows: open coding, axial coding, and selective coding. Accordingly, the qualitative pattern of the study was designed. The data analysis 
method was according to a data–based approach and performed by coding and categorizing. Initially, interviewing the study subjects led to an 

understanding of the issue, and observing the directors’ performance brought depth to this understanding. Relying on these data, after extracting 

categories, the conceptual model of the study was generated. Three steps of open, axial, and selective coding were performed on the data. For 
this purpose, first, the data were read line by line, and open codes, i.e., the words of the study participants were extracted. Next, common 

categories along with those considered important categories were identified as the final codes. Axial coding connects categories and subcategories 

according to their characteristics. To discover how these categories were related to each other, Strauss and Corbin′s analysis tools (1998) were 

used. 

Results: A total of 28 participants (20 men & 8 women) were enrolled in this study. Their mean±SD age was 46±10.43 years. Eight of the study 

participants held bachelor’s, 10 master’s, and the other 10 held PhD degrees. The present study findings indicated that the extraction of 370 
codes or the initial concepts of the interviews, as well as the enumeration of 16 concepts and 6 basic categories, were classified as paradigmatic 

methods. Basic categories included behavioral, broker, and structural attitudes. In this research, three concepts, including readiness to change, 

the complexity of entrepreneurship processes, and entrepreneurship environment requirements were the experimental causes that establish causal 
conditions for the entrepreneurship of individuals with disabilities. In this study, the intellectual paradigm of entrepreneurship section, the 

structural procedures of entrepreneurship and rules, as well as the regulations of entrepreneurship are considered as the main fundamental 

characteristics for the entrepreneurship management of individuals with disabilities. Moreover, the thinking styles of pioneer directors, being 
informed of different entrepreneurship tools, and the stability of administrators are considered as interfering conditions; process changes, the 

valuation of entrepreneurship, and informing as also strategies. In the end, the self–actualization consequences, creativity and innovation 

consequences, and new directors’ mindsets are considered as outcomes. 
Conclusion: Based on the present study findings, a designed paradigm pattern by an entrepreneurship approach for individuals with disabilities, 

could provide job opportunities and job independence for them. 

Keywords: Entrepreneurship, Physical disability, individuals, Desirable pattern. 
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  .۳۶1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ماهآبان برخط انتشار   

 حرکتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینین جسمیمطلوب برای معلوال طراحی الگوی

 ۴، محمودرضا مستقیمی ۳، سیدمحمدرضا حسینی۲، *محمودرضا چراغعلی1احمدرضا وفایی

 سندگانینو حاتیتوض

 آباد کتول، ایران؛آباد کتول، علید اسالمی واحد علیابخش عمومی، دانشگاه آز-دانشجوی دکتری کارآفرینی. 1
 ، ایران؛ناگرگدانشگاه گلستان،  مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت، یدکتر. ۲
 آباد کتول، ایران؛آباد کتول، علید اسالمی واحد علیادانشگاه آز ،علوم اقتصادی، استادیار گروه اقتصاد یدکتر. ۳
 آباد کتول، ایران.آباد کتول، علید اسالمی واحد علیادانشگاه آز ،استادیار گروه مدیریت مدیریت رفتار انسانی، یدکتر. ۴

 M.cheraghali@gu.ac.ir مسئول: نویسندٔه *رایانامٔه

 1۳۹۹ مرداد ۲۷ تاریخ پذیرش: ؛1۳۹۹ خرداد 1۲ 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

شرط الزم برای بازگرداندن افراد شغل مناسب، پیش ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی افراد دچار معلولیت جسمی است. داشتنفرصت برای کار از مهم زمینه و هدف:
 رویکرد کارآفرینی بود.استفاده از حرکتی ایران با جسمی معلوالنطراحی الگوی مطلوب و مناسب برای  ،جامعه است. هدف از این تحقیقدارای معلولیت جسمی به آغوش 

منظور گردآوری به .ریافته بودساختاهای نیمهها، مصاحبهآوری دادهبنیاد انجام شد. ابزار جمعکارگیری روش تحقیق دادهاین پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به بررسی:روش
، مصاحبه انجام شد. بخشی معلوالنریزان مرکزهای آموزش و توانکارآفرینان دارای معلولیت، مدیران و برنامهنفر از  ۲۸مند با گیری هدفکارگیری روش نمونهاطالعات، با به

 گرفت. براساس آن، الگوی کیفی پژوهش طراحی شد. صورتکدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی  ها در سه مرحلٔهتحلیل دادهوتجزیه
 بندییمی دستهاصورت روش پارادبود که به ٔه اصلیمقول ۶مفهوم و  1۶ یها و نیز احصاکد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ۳۷۰دهندٔه استخراج های پژوهش حاضر، نشانیافته ها:یافته

یندهای ا)آمادگی برای تغییر، پیچیدگی فر ىشرایط علّ (،ریساختاهای اران و نگرشگزركاهای ری، نگرشفتاهای رنگرش) محوری مقولٔه شدند. قالب مدل پارادیمی شامل
 تفکر )شیؤه گرقوانین و مقررات کارآفرینی(، شرایط مداخله ،)پارادایم فکری بخش کارآفرینی، مسائل ساختاری کارآفرینی ای، الزامات محیط کارآفرینی(، عوامل زمینهکارآفرینی

خودشکوفایی، ی )پیامدها بخشی( و پیامدهاآگاهی ،گذاری کارآفرینیندی، ارزشای)تغییرات فر ثبات مدیرتی(، راهبردها، آگاهی از ابزارهای مختلف کارآفرینی مدیران عالی،
 ان جدید( شناخته شد.تفکر مدیری پیامدها ،نوآوری و خالقیتی پیامدها

 همراه دارد.رویکرد کارآفرینی برای افراد دارای معلولیت، اشتغال و استقالل شغلی به استفاده از پارادایمی با شدٔهالگوی طراحی ،های این پژوهشبراساس یافتهگیری: نتیجه
 .حرکتی، الگوی مطلوبن جسمیکارآفرینی، معلوال :هاهکلیدواژ
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۲ 

 مقدمه ۱
 .دهندعظیمی از جامعه را تشکیل میشر ق  1افراد دارای معلولیت

درصد از افراد جامعه را 1۵ ،های سازمان جهانی کاربراساس داده
گیرند. تا زمانی که این گروه از جامعه طرد شوند و در معلوالن در بر می

تنها ممکن است به افرادی  ،اشتغال و تولید قرار نگیرند چرخٔه
ها تحت ها اغلب در بسیاری از زمینهآن کننده تبدیل شوند.مصرف

باتوجه به  (. افراد دارای معلولیت1) گیرندتبعیض قرار می
توانند همانند دیگر افراد غیرمعلول جامعه در های خود میمندیتوان

تواند درآمدی خوداشتغالی می بنابراین ؛اکثر مشاغل فعالیت کنند
هجوم به سوی ، 1۹۸۰ (. از آغاز دهٔه۲) مستمر برای معلوالن باشد

ت ها و مدیران برای بقا و نوآوری و رقاباز طرف سازمان ۲کارآفرینی
ها مدیران ارشد قرار گرفت تا این سازمان مدنظرشروع شد و کارآفرینی 

کردن محصوالت خود و وری و تجاریآبتوانند به فرایند اختراع، نو
 (.۳) خدمات جدید بپردازند

 تا است همواره بر این بوده ٔه کارآفرینیسعی و تالش متخصصان حوز
های های حاکمیت فعالیتبستری در سازمان ایجاد کنند که زمینه

علم  دلیلتر شود. به همین تر و مستعدکارآفرینانه در سازمان مناسب
 های شخصیتیگیژویی و وجود آمد که در آن رویکرد رفتارهکارآفرینی ب

الگوی کارآفرینی در  ازطرفی توسعٔه (.۴)شود می کارآفرینان بررسی
اقتصادی  اثربخش برای توسعٔه یعنوان راهبردها بهها و کشورسازمان

ی کشف امعنو اجتماعی شناخته شده است. الگوی کارآفرینی به
های مختلف ها در حوزهبرداری از این فرصتهها و بهرفرصت

پایدار تلقی  و زیربنای توسعٔه استاقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
در بازارهای جهانی و مقابله با  یادیزکارآفرینی نقش  شود. توسعٔهمی

(. امروزه ۵) کاهش فقر در جامعه داردنیز عدالت و  رقبا و توسعٔه
اقتصادی در جوامع پیشرفته تبدیل  تر توسعٔهکارآفرینی به عامل مهم

 الگوی کارآفرینی نقش بسزایی در رشد و توسعٔه شده است و توسعٔه
 (. ۶) اقتصادی جوامع دارد

های کارآفرینانه و دهد بین نرخ فعالیتها نشان میرسیمطالعات و بر
رو افزایش ازاین رد؛همبستگی وجود دا طٔهبتولید ناخالص داخلی را

رو هروب ۳های کارآفرینانه همواره با افزایش تولید ناخالص ملیفعالیت
است سایش جامعه آآن افزایش درآمد ملی و رفاه و  نتیجٔه شود ومی
های ها و مهارتآموزش مدیریت کارآفرینی مستلزم ارائٔه (. توسعٔه۴)

و ازطرفی به رفع موانع و ایجاد است کارآفرینی با رویکرد بازارمحور 
(. ۷) دارد های کارآفرینانه نیازفعالیت توسعٔهمنظور بههای مناسب زمینه
 ؛هستیم شمارل بییشاهد افزایش آمار معلوالن به دال سوی دیگر،از 
درصد از جمعیت کل جهان را معلوالن 1۵تا  1۰که حدود طوریبه

دهد که افراد دارای معلولیت ها نشان می(. بررسی۸) دهندتشکیل می
 (.۹) برنداز امکانات رفاهی جامعه کمتر از افراد غیرمعلول بهره می

 ضعیفیکه معلوالن زندگی سطح  شودمیباعث  ییهاتبعیض چنین
تر زندگی نگرش به معلوالن چالش اصلیو این تفاوت  باشند داشته

ها و دوستان و نزدیکان خانواده بر(. این مسائل حتی ۸) ها استآن
 (. 1۰)رد ثیر بسزایی داأها تآن

                                                      
1. People with disabilities 
2. Entrepreneurship 

ثیرگذار بر زندگی افراد دارای أمهم تبسیار کار و اشتغال از عوامل 
تر بازگرداندن معلوالن به آغوش و اشتغال عامل مهم استمعلولیت 

فرینی، کارآفرینان را آها و تحقیقات کاربیشتر نظریه (.11) است جامعه
اند و در افرادی غیرمعلول و توانا و بدون معلولیت در نظر گرفته

 ؛ همچنینعنوان کارآفرین یاد نشده استتحقیقات از معلوالن به
(. 1۲نگرفته است ) صورتتحقیقی  هاآنوکار درخصوص کسب

مندسازی برای کارآفرینی بین معلوالن و توانفرینی آایجاد کار منظورهب
بینی نشده است برای این قشر پیش الزمهای ها و مهارتهنوز آموزش
کارآفرینی  تواند با ایجاد بستری مناسب ازطریق توسعٔهو دولت می

ثر در گسترش ؤگامی م ،مطابق با شرایط فردی و اجتماعی محرومان
ثروت درجهت  توزیع عادالنٔه های برابر اقتصادی، اجتماعی وفرصت

شناسایی  ا(. باقری و همکاران در تحقیقی ب1۳) یاری معلوالن بردارد
بین ساختار  ،دکردنمعلوالن مشخص  های کارآفرینانٔهشایستگی

مستقیم و  ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطٔه کارآفرینانه و همٔه
آفرینی رپژوهشی کاو همکاران در ساکسانا  (.۲) معناداری وجود دارد

. در این ارزیابی کردندبرای کارآفرینان دارای معلولیت را درآمد کم
شد اطمینان بررسی  نبودهای توانایی، شکست، استرس و لفهؤتحقیق م

در تحقیقی به کارآفرینی مردان و زنان و پترسون ویلیامز  (.1۴)
نقش جنسیت در دربارٔه جدیدی را برای تحقیق  و زمینٔه ندپرداخت

در  را پژوهشی محمد و جمیل (.1۵) فراهم کردندکارآفرینی معلوالن 
شدن معلوالن و ایجاد بررسی موانع کارآفرین منظوربهکشور هند 

 که این موانع صرفا   انجام دادند هاآناشتغال  برایبسترهای مناسب 
رد. ثیری بر افراد غیرمعلول نداأو ت استبرای افراد دارای معلولیت 
 (. در کرٔه۶) تواند یکی از این موانع باشدشرایط محیطی و شهری می

پژوهشی وضعیت و پتانسیل  در استونو رول جنوبی نیز هوانگ
. این بررسی کردندهای کوچک معلوالن برای شرکترا کارآفرینی 

که معلوالن نتوانند  است باعث شده یموانع ،دهدپژوهش نشان می
دست پیدا کنند. هریک از قوانین،  یکوچک وکارراحتی به کسببه

های دولتی، وام بانکی، آموزش، امور مالی و پشتیبانی تجاری حمایت
 (.۹)اند که در این تحقیق یاد شدهاند از موانعی

در ضرورت انجام این پژوهش باید گفت اشتغال و استقالل شغلی 
این قشر  حضوربرای های مناسب افراد دارای معلولیت و ایجاد زمینه

 از اهمیت زیادی برخوردار است. با کارآفرینی از جامعه در عرصٔه
و باتوجه به درصد  از معلوالن صالحهای ذیهای قانونی ارگانحمایت

با طراحی ، جمعیتی و آمار بیکاری این قشر از جامعه در ایران زیاد
 بنابراین؛ مار را به حداقل رساندآتوان این الگوی مناسب کارآفرینی می
طراحی الگوی مناسب برای افراد دارای ، هدف از انجام این پژوهش

 رویکرد کارآفرینی بود.  استفاده ازمعلولیت با 

 بررسیروش 2
؛ زیرا پژوهشگر استتحقیق حاضر از نظر نوع نتیجه، تحقیقی بنیادی 

ی الگوی کارآفرین دنبال ارائٔهبنیاد، بهدر آن با استفاده از روش تئوری داده
همچنین، این پژوهش از  است. افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

3. Gross national product 
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۳ 

، کیفی شدهاستفاده و از نظر نوع دادٔه استنظر هدف اکتشافی 
های کیفی این تحقیق، مصاحبه . ابزار گردآوری دادهشودمیمحسوب 

 نظر در حوزٔهافراد مجرب و صاحبنفر از  ۲۸ها با مصاحبه .بود
ها . در این مصاحبهپذیرفتانجام  جسمی و حرکتیکارآفرینی معلوالن 

ها تحلیل بر آنوضبط و بررسی شد و تجزیه شدهوگونکات گفت تمامی
 بابنیاد بر تئوری دادههای مبتنیگیری در پژوهش. نمونهصورت گرفت
گیری نظری )غیراحتمالی( است که این تحقیق از آن روش نمونه

زیر انجام  شیؤهبنیادی به ها در نظریٔهدادهاستفاده کرد. مراحل تحلیل 
  .دگیرمی

د؛ زیرا نشوگذاری میها نامکدگذاری باز: در کدگذاری باز پدیده
 هستند؛بنیادی  مفاهیم، واحد تحلیل در نظریٔه

ها را کدگذاری محوری: در کدگذاری محوری، پژوهشگر یکی از طبقه
 آن را زیر عنوان پدیدٔه سپس .کندمحوری انتخاب می عنوان طبقٔهبه

دهد و سرانجام ارتباط کاوش قرار می تحتمحوری در مرکز فرایند، 
 ؛کندها را با آن مشخص میسایر طبقه

پردازی است اصلی نظریه کدگذاری انتخابی: کدگذاری انتخابی مرحلٔه
 (.1۶پردازد )پیشین، به تولید نظریه می که براساس نتایج دو مرحلٔه

کننده ها، مصاحبه با متخصصان بود. افراد مشارکتگردآوری دادهابزار 
های مدیریت و با سمت های معلوالناز سازمان بهزیستی و انجمن

ارزیاب و نیز مدیران کارآفرینی و  رئیس، سرپرست، مشاوران ارشد

های کارآفرینی بودند. به این صورت که با استفاده از ارشد کانون
ای از مدیران ارشد سازمان بهزیستی و مونهپروتکل مصاحبه، با ن

ها، و از میان مصاحبه پذیرفتهایی انجام مصاحبه های معلوالنانجمن
ها براساس هاطالعات الزم برای تحقیق استخراج شد. روش تحلیل داد

 صورت گرفت؛یابی بنیاد و با استفاده از کدگذاری و مقولهرویکرد داده
های باز با افراد، از تحقیق ازطریق مصاحبه اولیٔهای که در فاز گونهبه

ها رفتار مدیران شرکت موضوع شناخت حاصل شد و همچنین مشاهدٔه
بخشی به شناخت محقق کمک کرد. بر این اساس و پس از به عمق

 ها، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. سه مرحلٔهاستخراج مقوله
. به این منظور گرفتانجام ها کدگذاری باز، محوری و انتخابی بر داده

و کدهای باز که همان کلمات شدند ها خط به خط خوانده ابتدا داده
این ، بعد . در مرحلٔهنددشاستخراج  بودند،کنندگان خود شرکت

 ،های بااهمیت از دید پژوهشگرهای مشترک به انضمام مقولهمقوله
ها و عنوان کدهای نهایی مشخص شدند. کدگذاری محوری، مقولهبه

ها با یکدیگر مرتبط ها را باتوجه به ابعاد و مشخصات آنزیرمقوله
ها با یکدیگر از ابزار تحلیلی ارتباط مقوله برای کشف نحؤه کند.می

 .(1۶) استراوس و کوربین استفاده شد

 هایافته ۳
 آورده شده است. 1شوندگان در جدول اطالعات دموگرافیک مصاحبه

 کنندگاناطالعات دموگرافیک مشارکت .1جدول 
 تعداد شرح ردیف

 ۲۸ کنندگانتعداد کل شرکت 1

 جنس ۲
 ۲۰ مرد

 ۸ زن

 میزان تحصیالت ۳

 ۸ کارشناسی

 1۰ ارشدکارشناسی

 1۰ دکتری

 ۴۶±1۰٫۴۳ سن ۴

 ها و مسائل مرتبط با یکرویدادهایی هستند که موقعیت ،شرایط علّی
ها، چرا و چگونه افراد و گروه که کنندو تشریح می کنندمیپدیده را خلق 

 یی شامل مقوالت(. شرایط عل1۶ّ) دهندهای خاصی پاسخ میبه روش
طور مستقیم بر الگوی کارآفرینی افراد دارای معلولیت در است که به

گذارد یا این عوامل های معلوالن اثر میی و انجمنسازمان بهزیست

پدیده هستند. در این پژوهش سه  دهندٔهای ایجادکننده و توسعهگونهبه
ت ماالزی کارآفرینی و ايندهااپيچيدگى فر، تغييرای گى بردماآ مقولٔه

شرایط  که ایجادکنندٔه اندی کارآفرینی عوامل تجربیيندهاامحيط فر
های مربوط به ند. مقولههستی الگوی کارآفرینی افراد دارای معلولیت علّ

 نشان داده شده است. ۲شرایط علّی در جدول 

 علّی )اصلی، فرعی(شرایط های مقوله .۲جدول 
 اصلی لٔهمقو فرعی لٔهمقو هامفاهیم مستخرج از مصاحبه

 پذیریریسک
 اعتماد به موفقیت

 تمایل به بازخورد سریع
 کارآفرینی معلوالنمديريت ای هميت تعيين متولى برا
 زیسامندناهميت توا
 روپيش ت تفاقااز اسانى رعطالاهميت ا

 تغييرای گى بردماآ
 شرایط علّی

منظور موزش افراد دارای معلولیت و مداخله در ساختار عمومی جامعه بهآبخشی و توان
 سازی محیطمتناسب

 یيندهااپيچيدگى فر
 کارآفرینی
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۴ 

 رعایت حقوق انسانی افراد دارای ناتوانیحفظ 
 ی کارآفرینیيندهاابر فرر يط فرهنگى كشواشرات ثرا
 ی کارآفرینیيندهااغيرمستقيم فرو مستقيم ات ثرا
 نگرییندهآ

 داشتن مهارت
 خصوصىر كاوكسبو قوانین عد اقو
 دبه مديريت عملكرز نيا
 به شفافيتز نيا

 کارآفرینیمحيط ت ماالزا

های مربوط به پدیده خاصی از ویژگی ای بیانگر مجموعٔهشرایط زمینه
شکل عمومی به مکان رویدادها و وقایع مربوط اشاره دارد. است که به

ها تحقق الگوی شود که بدون آنای شامل عواملی میهای زمینهویژگی
 پذیر نیست و زمینٔهحرکتی امکاندارای معلولیت جسمیکارآفرینی افراد 

کند که در آن راهبردها برای اداره، کنترل و شرایط خاصی را فراهم می

ای از مفاهیم، گیرد. این شرایط را مجموعهپاسخ به پدیده صورت می
، (. در این پژوهش۸) دهدای تشکیل میها و متغیرهای زمینهمقوله

و نين اقو، مسائل ساختاری فرایندی و لتىدوبخش ی يم فكرراداپا
ای مدیریت الگوی کارآفرینی افراد دارای رات، عوامل اصلی زمینهمقر

 شده است. آورده ۳که در جدول است حرکتی معلولیت جسمی

 )اصلی، فرعی( ایزمینه شرایط هایمقوله .۳جدول 
 اصلی لٔهمقو فرعیلٔه ومق هامفاهیم مستخرج از مصاحبه

 های کارآفرینی در فضاهای مجازیایجاد زمینه
 ایجاد اعتماد و رضایت در معلوالن
 های معلوالنهای تحصیلی و تواناییحمایت جامعه و خانواده از برنامه

 کارآفرینیبخش ی يم فكرراداپا

 ایشرایط زمینه

 مناسب و کارا داشتن ایدٔه
 داشتن خالقیت
 شروع کار منظوربهمنابع مالی اولیه 

 شنایی با مدیریت سازمانآ
 فرینیآشنایی با کارآ

 سيستمىه نگاد نبو
 سازی فرهنگ برخورد معلوالن با افراد غیرمعلولهمسان
 دن کارآفرینینبولويتدر او

 مسائل ساختاری کارآفرینی

 نبود قوانین حمایتی
 های برابرایجاد فرصت

 تكاليف قانونىاز ری بسيادن نبوشنرو
 رات کارآفرینیمقرو نين اقو

تری همچون زمان، فضا و فرهنگ گر شامل شرایط عامشرایط مداخله
کنند. این راهبردها عمل می عنوان تسهیلگر یا محدودکنندٔهشود که بهمی

 شرایط در راستای تسهیل یا محدودیت کنشی/کنشی متقابل در زمینٔه
دهد که کند. هریک از این شرایط، طیفی را تشکیل میخاصی عمل می

(. در این پژوهش ۸) ها از بسیار دور تا بسیار نزدیک متغیر استتأثیر آن

 مختلفی هااربزاز اگاهى ، آعالىان تفكر مدير ٔهشيو سه مقولٔه
گر های شرایط مداخلهعنوان مقولهبه ،و ثبات مدیریتی کارآفرینی

حرکتی در نظر ی الگوی کارآفرینی افراد دارای معلولیت جسمیبرمبنا
 .شودمشاهده می ۴که در جدول  اندهگرفته شد

 )اصلی، فرعی( گرمداخلهشرایط های مقوله .۴جدول 
 اصلی لٔهمقو فرعی لٔهمقو هامفاهیم مستخرج از مصاحبه

 هازهحؤ همهدن کارآفرینی در بوهميتابى
 کارآفرینی یسکرنايى تحليل اتو
 کارآفرینیبه اری بزه انگا

 شدن این گروه در فرآیند ارتباطات اجتماعینایحرفه

 عالىان تفكر مدير ٔهشيو

 های معلولیتعلت محدودیتها بهاز فرصت نکردناستفاده گرشرایط مداخله
 مشکالت اقتصادی و وضعیت مالی

 هااخذ مجوزهای الزم جهت موزشآ نبود
 های بانکی و نبود تسهیالتحمایتنبود 
 نبودن مسیر تعالیبودن قانون کارآفرینی و مشخصخالی

مختلف ی هااربزاز اگاهى آ
 کارآفرینی
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 تغییرات مداوم مدیریتی در بخش معلوالن
 مندگذاری بر مدیران نخبه و توانسرمایهنبود 
 های موجود معلوالنمشکالت و دغدغه نشدنرفع

 ثبات مدیریتی

های اصلی مقوله یعنی همٔه ؛مدنظر باید محوریت داشته باشد پدیدٔه
به شود؛ ها ظاهر دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند و به تکرار در داده

د که به نهایی وجود دارموارد، نشانه این معنا که در همه یا تقریبا  همٔه
ای اطالق محوری، به ایده یا پدیده ند. پدیدٔهنکمیآن مفهوم اشاره 

های اصلی دیگر که اساس و محور فرایندی است که تمام مقوله شودمی

های نگرش سه مقولٔه ،(. در این پژوهش1۶) شودبه آن ربط داده می
عنوان ری بهساختاهای اران و نگرشگزركاهای ری، نگرشفتار

الگوی کارآفرینی افراد دارای معلولیت در های محوری برمبنای مقوله
 نشان داده شده است. ۵که در جدول  اندهنظر گرفته شد

 های محوری )اصلی، فرعی(مقوله .۵جدول 
 اصلی لٔهمقو فرعی لٔهمقو هامفاهیم مستخرج از مصاحبه

 نفس در شخص و خانوادهافزایش اعتمادبه
 های معلوالنمندیجامعه به توانتغییر نگرش 

 حضور موفق معلوالن در جامعه
 نفساعتمادبه

 حضور فعال در جامعه

 ریفتار هاینگرش

 های محوریمقوله

 زایی از طرف دولتهای مناسب اشتغالایجاد زمینه
 زایی از طرف بخش خصوصیهای مناسب اشتغالایجاد زمینه

 سازیمناسب-معلوالن در محیط جامعهدن وسائل و عوامل اشتغال کرفراهم
 ارانگزركاهای نگرش

 اندازچشم تعیین یک
 فرصت شناسایی یک

 هامسئولیترات و ختياا نبودنسبمتنا
 ایجاد بستر کارآفرینی

 پیک موتوریو  رایشگاهآاختصاص بعضی مجوزات به معلوالن مثل 
 ورود معلوالن به این حوزه برایمناسب  ها و ایجاد زمینٔهاپمعرفی استارت
 وکار اینترنتیایجاد کسب

 ریساختاهای نگرش

محوری  هایی هستند که خروجی مقولٔهها و کنشراهبردها درواقع طرح
شوند. راهبردها، مجموعه تدابیری هستند و به پیامدها ختم میاند مدل

 شوندتحت بررسی اتخاذ می پدیدٔهکه برای مدیریت، اداره یا پاسخ به 
 اریگذشی، ارزيندافرات تغيير سه مقولٔه ،(. در این پژوهش1۶)

عنوان راهبردها برمبنای طراحی الگوی به بخشىگاهىو آ کارآفرینی
که  اندهحرکتی در نظر گرفته شدکارآفرینی افراد دارای معلولیت جسمی

 شده است. آورده ۶ در جدول

 راهبردها )کنش/واکنش، اصلی، فرعی( لٔهمقو .۶جدول 
 اصلی لٔهمقو فرعی لٔهمقو هامفاهیم مستخرج از مصاحبه

 وریآایجاد فرهنگ کارآفرینی و نو
 پذیریریسک

 تباطى تعاملىار سعٔه شبکٔهتو
 معلوالن به  موزیآموزش حرفهآ

 یيندافرات تغيير

 راهبردها
 کارآفرینیبه ه فرهنگی نگا

 اعتماد به معلول منظوربهسازی فرهنگ
 نسانىامنابع اری حسابد

 اری کارآفرینیگذشارز

 کارآفرینانقانونى ق حقوو تبيين حق 
 تشويقىت مااقداتبيين 

 فرین موفقآتجلیل از معلوالن کار
 های شغلی به معلوالنآموزش مهارت

 بخشىگاهىآ

های که به سازمان استپیامدهای الگوی کارآفرینی سازمان  ،آخر مدلبخش  (.۸) ها هستندها و واکنشپیامدها همان بروندادها یا نتایج کنش
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مرتبط است. باتوجه به کدگذاری باز، مفاهیم مربوط به  مربوط،
سپس باتوجه به حرکت رفت و ند و پیامدهای مدل استخراج شد

گذاری های اصلی استخراج و ناممقوله ،ها و مفاهیمبرگشت میان تم
 خودشکوفایی، یپیامدها در سه بخش پیامدها ،بر همین اساس. شدند

عنوان تفکر مدیران جدید بهی نوآوری و خالقیت و پیامدهای پیامدها
رای معلولیت طراحی الگوی کارآفرینی افراد دا برمبتنی یپیامدها
ها و مفاهیم مقوله ۷جدول در بندی شده است. حرکتی طبقهجسمی

 .ذکر شده استمربوط به پیامدها 

 پیامد )اصلی، فرعی( لٔهمقو .۷جدول 
 اصلی لٔهمقو فرعی لٔهمقو هامفاهیم مستخرج از مصاحبه

 رسیدن به خودکفایی
 به دیگران نداشتنوابستگی

 ایجاد انگیزه در جامعه
 خالقیت و نوآوری در اجرای امور

 ابتکار عمل و دادن جسارت به معلوالن ٔهاجاز

 پیامدهای خودشکوفایی

 پیامدها
 های جدیدبرنامه ئٔهارا

 هااستفاده از فرصت
 برخورداری از ابتکار عمل در شرایط پیچیده و مبهم

 مندسازی افراد دارای معلولیتتوان
 های آموزش کارکنانهزینهکاهش 

پیامدهای نوآوری و 
 خالقیت

 تولیدات معلوالن ی و عرضٔهلالملشرکت در نمایشگاه بین
 معلوالن سازی در جامعٔهنگهملی در فر اهمیت و جایگاه رسانٔه

 ای افراد دارای معلولیتهای پایهریزی برای آموزشبرنامه
 بهزیستیهای پشتیبانی شغلی از سوی کارگاهبرگزاری 

پیامدهای تفکر مدیران 
  جدید

مدل پارادایمی این تحقیق براساس الگوی پارادایمی استراوس و 
های تحقیق و شرایط، مدل و الگوی کارآفرینی افراد کوربین و یافته

حرکتی طراحی شد. تبیین عوامل ایجادکنندٔه این دارای معلولیت جسمی
مدل پارادایمی تحقیق الگو، دغدغٔه اصلی پژوهش حاضر بود. 

هایی بود که در بستر مطالعه اتفاق دهندٔه جریان فرایندها و فعالیتنشان
 (بنیادتئوری )نظریٔه دادهروش گرانددرکان اصلی افتاد. این مدل یکی از ا

شود. این مدل از پنج استفاده می روش استراوس و کوربیناست که در 
ها و گر، استراتژیای، شرایط مداخلهایط علّی، شرایط زمینهقسمت شر

پیامدها تشکیل شده است. در مرکز مدل نیز پدیدٔه مرکزی قرار دارد که 
پدیدٔه مرکزی )محوری( جریان گیرد. ها حول آن شکل میفعالیت

هایی را که در بستر این تحقیق اتفاق افتاده است، فعالیت فرایندها و
 آورده شده است. 1شرح شکل مدل پارادایمی پژوهش به دهد.نشان می

 مدل پارادایمی پژوهش. 1شکل 
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۷ 

 بحث  4
طور مستقیم بر الگوی کارآفرینی است که به یی شامل مقوالتشرایط علّ 

 هایحرکتی در سازمان بهزیستی و انجمنافراد دارای معلولیت جسمی
، تغييرای گى بردماآ در این پژوهش سه مقولٔه گذارد.اثر می معلوالن

ی کارآفرینی يندهاامحيط فرت ماالزی کارآفرینی و ايندهااپيچيدگى فر
ی الگوی شرایط علّ  که توانستند ایجادکنندٔه ندعوامل تجربی بود

محمد و جمیل حرکتی باشند. کارآفرینی افراد دارای معلولیت جسمی
موانع کارآفرینی افراد دارای معلولیت در هند  دربارٔه یدر پژوهش
 های دولتی و خصوصیی کارآفرینی در سازمانيندهاافرایجاد ، دریافتند

 که با نتایج این پژوهش در سازٔه (۶) نقش بسیار حیاتی دارد
 ست.راستاهای کارآفرینی معلوالن همزیرساخت

، مسائل ساختاری کارآفرینیبخش ی يم فكرراداپا ،در این پژوهش
ای مدیریت ، عوامل اصلی زمینهکارآفرینی راتمقرو نين اقوو  کارآفرینی

در همین  .حرکتی بودندالگوی کارآفرینی افراد دارای معلولیت جسمی
ابعاد مختلف  رابطٔه بررسی اراستا رضایی و همکاران در تحقیقی ب

 ،دریافتندهای کوچک عدالت سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شرکت
که با نتایج  (۵) شرکت یکی از عوامل تأثیرگذار ساختاری است اندازٔه

 ی بادر تحقیق استونو رول نگادرنهایت هو همسوست.این پژوهش 
جنوبی  های کوچک کرٔهبررسی فعالیت افراد دارای معلولیت در شرکت

شرکت مسلما  با میزان  رات یکمقرو نين اقوکه  ندبه این نتیجه رسید
 (.۹) کارآفرینی آن در ارتباط است توسعٔه

ی هااربزاز اگاهى ، آعالىان تفكر مدير ٔهشيو در این پژوهش سه مقولٔه
 گرهای شرایط مداخلهعنوان مقولهو ثبات مدیریتی بهکارآفرینی مختلف 

حرکتی در نظر برمبنای الگوی کارآفرینی افراد دارای معلولیت جسمی
با نتایج نتایج این پژوهش  ،گرمداخله گرفته شد. با بررسی عوامل

کارآفرینی  شناسایی موانع توسعٔه در زمینٔهو همکاران  رضاییتحقیق 
شده در این های مطالعهسازمانضمن اینکه  ؛(۵) ستراستاسازمانی هم
موانع کارآفرینی هستند و  گیری جدید در زمینٔهدارای جهتپژوهش 
درخصوص  پترسون و ویلیامزهای با نتایج پژوهش آفرینیتوسعه
و مرد( -)زنهای جدید کارآفرینی ازطریق لنز جنسیتی عملالدستور

ی ها(. ازطرفی، شرکت1۵) همخوانی داردمعلول( -)سالمناتوانی 
اند که اشتغال را در دنیا به خود اختصاص داده سطح بیشتر کارآفرین

اد مختلف ابع رضایی و همکاران درخصوص رابطٔه با نتایج پژوهش
های کوچک همخوان عدالت سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شرکت

 (.۵)است 
اران و گزركاهای ری، نگرشفتاهای رنگرش در این پژوهش سه مقولٔه

های محوری برمبنای الگوی عنوان مقولهری بهساختاهای نگرش
محمد  .حرکتی در نظر گرفته شدکارآفرینی افراد دارای معلولیت جسمی

، قعیکه در موا نددر پـژوهش خـود بـه این نتیجه رسیدو جمیل 
نفعان یا مالحظات اخالقی که ممکن است های رفتاری ذینگرش

تر از شواهد گیرندگان قضـاوت شود، خیلی مهمتوسط تصمیم
بیشتر  گیری بایدبه همین دلیل در تصمیم ؛های خارجی استپژوهش

و همکاران درخصوص  رضاییوه عاله(. ب۶) ودبر آن تأکید ش
گیری کـردن فاکتورهـای ساختاری در سازمان در زمان تصمیملحـاظ

 ری باید سرلوحٔهساختاهای د که نگرشنگوید و مینکنمدیریتی بحث می

 (.۵) بر شواهد باشدگیـری مـدیریتی مبتنیفرایند تصمیم
افراد دارای ارزیابی کارآفرینی  ی دربارٔهو همکاران در تحقیقساکسانا 

گیـری راهبردی در سازمان، معلولیت بیان کردند، بـرای آغـاز تصـمیم
وضعیت پیامدهای موجود و مطلوب سازمان باتوجه  دربارٔهابتدا باید 

موضوع  نیا (.1۴شناسی انجـام شود )به محیط بیرونی و داخلی آسیب
در سازمان،  کیموضوعات استراتژ ییکه ضمن شناسا شودیسبب م

 نیشـفاف و بـاثبات احساس شود. در پاسخ به ا یـریگمیبه تصـم ازین
آمـده دسـتبرطبق مدل به دهدیکه سازمان از خود نشان م یرفتار از،ین

 تیو خالق یبر نوآوریمبتن یپژوهش، راهبرد نیدر ا ادیبنداده یاز تئـور
 یابیرزو ا یزیرکردن برنامهخواهد بود که با لحـاظ دیجد رانیو تفکر مد

استون و رولنگ اهو ،ی. ازطرفردیگیشکل م ییاجرا یهانهیگز نقادانٔه
به فرهنگ نوآورانه  معلولافراد  یهاتیخود درخصوص فعال قیدر تحق

 (. ۹)اند کرده یاژهیدر سازمان توجه و یو کار مشارکت
و مقررات  نیقوان نیدولت با تدو یدبا حاضرپژوهش  یهاافتهیبراساس 

حضور  یرا برا یانهیزم طیمعلوالن، شرا یساختار مناسب برا جادیو ا
و  بالکازار ،راستا نیدر هم .دکنآماده  ینیکارآفر معلوالن در عرصٔه

 یبرا ینیکارآفر طیمح جادیا یالگو با بررسیمتحده  االتیا همکاران در
اشتغال  استیوزارت کار و دفتر س تیبا حما ،نشان دادند معلولافراد 

افراد  نیا یبرا ینیکارآفر برنامٔه کی جادیو ا تیمعلول یافراد دارا
 ییخودکفا لیتسه نیز و یمندسازبستر مناسب توان جادیمنظور ابه

 زمینه را برای حضور معلوالن در توانمی، معلولافراد  یبرا یاقتصاد
 (. 1۷) وجود آوردهب ٔه کارافرینیعرص

 یعال رانیدر نگرش مد رییتغ جادیا ،قیتحق نیا یهاافتهیاز  گرید یکی
، یمختلف اقتصاد یهامعلوالن در عرصه یهایمندکشور به توان

 یهاکارگاه ش،یهما نار،یچون سم ییبا ابزارها یو فرهنگ یاجتماع
 رمعلوالن د رشیپذ نٔهیزمدر  ییاجرا یهاعملالو دستور یتخصص
در  رییتغ ،گرید یاز سو .است ینیو کارآفر یتیریمختلف مد یهاعرصه

نهفته در معلوالن و  یهایمندتوان دربارٔهها نگرش جامعه و خانواده
 نیا است؛برخوردار  زیادی تیاز اهم ینیکارآفر یحضور در جامعه برا

 نیبه ا دیکه با استمرتبط با امور معلوالن  یهاسازمان فٔهیوظامر 
دولت را  یده از سوشنیتدو یهاواکنش نشان دهند و برنامه راتییتغ

عوامل ی دربارٔه در پژوهش محمدیو  نفتچی غفارپور .دکنن ییاجرا
از عوامل  یکی د،در جامعه نشان دادن یناتوان یافراد دارا رشیمؤثر بر پذ

فرهنگ  نیو ا استافراد معلول  دربارٔه یتیریمد یهادگاهید، ثرؤم
 طیامکانات و شرا جادیا با نیهمچن ؛اصالح شود دیبا زین یتیریمد

 هانیوآمد، اوقات فراغت و مانند ارفت ،یامکانات آموزش ریمناسب نظ
 شتریها در جامعه بافراد فرصت حضور آن نیاز ا شتریب تیو حما

 با بررسیو همکاران (. ویریری 1۸) ابدییآنان بهبود م یو زندگ شودیم
به  مبابوهیدر ز ینیکارآفر یهادر برنامه تیمعلول یدارا فرادمشارکت ا

 ینیفرآکار قشر از جامعه از عرصٔه نیکه کنارگذاشتن ا ددنیرس جهینت نیا
 نیا رشیچراکه پذ ؛افراد در جامعه خواهد شد نیشدن اریمنجربه فق

 یحت(؛ 1۹) سخت و مشکل است اریوکار بسکسب افراد در عرصٔه
حضور در  یبرا یافراد کمک چندان نیا نیدر ب یعال التیداشتن تحص

 قیتحق با. بومن و همکاران در کشور سوئد کندمین ینیکارآفر عرصٔه
و  تیافراد ناتوان نشان دادند که نوع معلول یشغل یهافرصتدربارٔه 
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۸ 

افراد  نیر اشتغال اب میمستق ریثأت التیمردبودن و تحص ایزن  تیجنس
و بدون  رندجذب دا یبرا یت شانس کمتریمعلول ید. زنان داراندار
دارند که  یشانس کمتر یعال التیافراد معلول با تحص ،دولت تیحما

 نیتدو بنابراین (؛۲۰) کنند دایحضور پ ینیکارآفر بتوانند در عرصٔه
 یاز سو یو شهر یادار یفضاها یسازمناسب ،دولت یاز سو نیقوان
و  یاتیمال یهاقیتشو، اهبانک یمال یهاتیحما مربوط، یهاارگان
معلول و  کامل به معلول و خانوادٔه یبخشیدر نگرش و آگاه رییتغ
است؛ معلوالن  ینیکارآفر یو اساس الگو هیپا ،ارشد کشور رانیمد

امور معلوالن  تریاصل یعنوان متولکشور به یستیسازمان بهزهمچنین 
 .دکنالگو اقدام  نیاشدن ییاجرا برای یدبا رانیدر ا یحرکتیجسم

 گیری نتیجه ۵
الگوی پارادایمی  ،آمده از این پژوهشدستهنتایج ب براساسطورکلی به

مطلوب و مناسب برای کارآفرینی افراد دارای  یشده الگویطراحی
های های تحقیق و روابط بین مقولهحرکتی است. یافتهمعلولیت جسمی

 ی را برایتواند بسترهای مناسبدهد که این الگو میشده نشان میشناخته
، تغییر نگرش جامعه الزمهای های مالی، آموزشوانین، حمایتتدوین ق

 امر وجود آورد. اینبه نو مدیران به معلوالن و خودشکوفایی معلوال
باعث بهبود زندگی و کاهش آمار بیکاری افراد دارای معلولیت خواهد 

 های معلوالن وبرای سازمان بهزیستی و انجمن ی پژوهشهایافته شد.
های کارآفرین با محوریت افراد دارای ها و شرکتانسایر سازم نیز

 خواهد داشت. حرکتی( کاربردمعلولیت )جسمی

 انی دتشکروقدر 6
های معلوالن و مدیران ارشد بدین وسیله از تمامی مدیران انجمن

ن عزیز که در گردآوری این پژوهش همکاری سازمان بهزیستی و معلوال
 شود.تشکر می ،مطلوبی داشتند

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول مقاله با کد 
است. تمامی شرکت  1۸۴۴۸۲1۲۰۳۳۹۹۴۵1۳۹۷1۶۲۲۶1۴۹1

صورت کتبی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کردند و در  به کنندگان
اطمینان به افراد داده صورت تمایل در پژوهش مشارکت نمودند. این 

شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی استفاده 
منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خواهند شد. همچنین به

 ثبت نشد.  کنندگانخانوادگی شرکت

 انتشار نامٔهرضایت
 غیر قابل اجرا است. 

 منافع تزاحم
 د منافعی ندارند. گونه تضاکنند هیچنویسندگان اعالم می

 منابع مالی
این پژوهش با هزینٔه شخصی و بدون هیچ حمایت مالی سازمان یا 

 نهادی انجام شده است. 
 مشارکت نویسندگان

وری آنوشته، جمعنویسندٔه اول مقاله مسئول تهیٔه نسخٔه اولیٔه دست
نویسندٔه دوم مسئول بازنگری ها بود. ها ومسئول آنالیز و تفسیر دادهداده

ها و همکار اصلی بود. نویسندٔه سوم مسئول بازنگری متن و تحلیل داده
ها بود و نویسندٔه چهارم مسئول بازنگری متن بود. همٔه و آنالیز داده

.خواندند و تأیید کردند نوشته رانویسندگان نسخٔه نهایی دست
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