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طراحی مدل توسعه کارآفرینی افراد معلول و جانباز با رویکرد توانمندسازی
مجید میرزامحمدی

تاریخ دریافت مقاله  11/00/04 :تاریخ پذیرش مقاله 11/00/90 :

کریم حمدی
مهرداد نوابخش

9

2

9

چکیده
فقدان الگوی مناسب برای کارآفرینی معلوالن و جانبازان و فقدان توانمندیهای الزم در این زمینه،
از جمله چالش های مطرح شده در ادبیات کارآفرینی است .هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحی مدد
توسعه کارآفرینی افراد معلو و جانباز با رویکرد توانمندسازی بود .روش پژوهش ،تحلیل محتوای کیفی
مبتنی بر «نظریه داده بنیاد» و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه سداتتار یافتده عمیدق و بدا روش هدفمندد
نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری درداده ها و روش تجزیده و تحلیدل از طریدق
کدگذاری به استخراج مقوله های مربوط به مد اقدام گردیدد .در کدگدذاری بداز 962 ،کدد اولیده ،در
کدگذاری محوری  05مقوله عمدده و در کدگدذاری انتخدابی  66مقولده هسدته ای در قالدب شدرایطی،
تعاملی /فرایندی و پیامدی طبقه بندی شده اند .در جهت تحقق اهداف پژوهش بر مبنای تئوری زمینه
ای ،توسعه کارآفرینی به عنوان پدیدۀ اصلی در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه بر فهم آن بدا شدرایط
(علّی ،واسطه ای و زمینه ای) ،تعامالت /کنش هدا و پیامددها مشدخ

گردیدد .در مجمدوع انجدام ایدن

پژوهش به نتایج مناسب منجر شد که با حرکت بده سدوی ایدن الگدو ،شداهد ت ییدر اساسدی در بهبدود
کارآفرینی معلوالن و جانبازان تواهد بود.

کلمات کلیدی
توسعه کارآفرینی ،معلوالن ،جانبازان ،رویکرد توانمندسازی

-6گروه مدیریت کارآفرینی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانs.saebniya@gmail.com.
-9گروه مدیریت بازرگانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئو ) Hamdi_karim1@yahoo.com
-3گروه جامعه شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانMehrdad_Navabakhsh@yahoo.com .
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مقدمه
در هیچ دورانی مانند عصر حاضر ،جوامع با مشکالت و مسائل موجود در رابطه با معلولیت 6و آثار
سوء ناشی از عدم چاره جویی این افراد ،روبرو نبوده است .هر ساله بر تعداد معلولین افزوده شده و تطر
از هم پاشیدگی تانواده های آسیب دیده و یأس و سرتوردگی بر بسیاری از معلولین سایه افکنده است
(اسالمی نسب .) 6339 ،معلولیت از هر نوعی و هر شدتی که باشد اغلب از طریق ایجاد اضطراب،
نگرانی ،کاهش اعتماد و دشواریهای روانی دیگر در پیدایش بحرانهای روحی موثر واقع میشود .تطر
تودکشی معلوالن مبتال به بیماری روانی نسبت به گروه دیگر بیشتر (چوی 9و همکاران،)9595 ،
اعتماد به نفس پایینتر (کینگ 3و همکاران )9562 ،و کیفیت زندگی پایین (مایرز 4و همکاران،
 )9595است .از سویی ،به نظر میرسد افراد دارای معلولیت به عنوان اعضای جامعۀ بشری همواره با
چالشهایی از نظر اشت ا نیز رو به رو هستند .آنها اغلب در بسیاری از زمینهها تحت تبعیض قرار
میگیرند؛ به طوری که نه تنها حقوق انسانیشان نادیده گرفته میشود بلکه منافع اقتصادی که در
صورت ارجاع به این افراد عاید تود آنها و تانواده و کشورشان میگردد نیز به حساب نمیآید (عبادی
و همکاران .)6329 ،نتایج پژوهشهای صورت گرفته هم بیانگر آن است که معلوالن در کشورهای
مختلف و در مقایسه با سایر افراد جامعه ،امکانات اولیۀ زندگی مانند بهداشت ،مسکن ،آموزش و ش ل
مناسب ندارند (هوانگ و رولستون.)9560 ،0
یکی از رایج ترین و انعطاف پذیرترین روش های اشت ا و به کارگیری معلوالن هم ،توداشت الی یا
کارآفرینی است (شفیع آبادی .)6326 ،کارآفرینی یکی از موثرترین مکانیزم هایی است که معلوالن را به
آغوش جامعه بازگردانده (مرادی و همکاران ) 6311 ،و از پیامدهای منفی ناشی از معلولیت بکاهد .زیرا
فرصت برای کار از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی افراد دچار معلولیت جسمی است.
داشتن ش ل مناسب ،پیش شرط الزم برای بازگرداندن معلوالن جسمی به آغوش جامعه است (مرادی و
همکاران .) .)6311 ،در این نوع اشت ا  ،معلوالن متناسب با توانایی ها و عالقۀ تود کاری مولد انجام
می دهند ،کاالیی را تولید میکنند یا تدماتی را ارائه میدهند (عالءفر .)6336 ،در توداشت الی
استقال شایان توجهی در ساعت و نحوۀ کار وجود دارد و دامنۀ فعالیت بسیار گسترده است و انجام آن
در همۀ مکانها امکان پذیر است (شفیع آبادی .)6326 ،همچنین ،بسیاری از معلوالن به دلیل رویارویی
با محدودیتهای فراوان هنگام جست وجو برای یافتن کسب وکار سنتی ،به کارآفرینی روی میآورند.
این موانع ممکن است از نبود تسهیالت فیزیکی در محیط کار یا نیاز به برنامهای انعطاف پذیر ناشی
شود .با وجود این محدودیتهای کاری ،معلوالن به فرصتهایی برای پیگیری ش ل و کارآفرینی نیاز
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دارند (هولب)9556 ،6؛ بنابراین ،توداشت الی از طریق کارآفرینی میتواند درآمدی مستمر برای
معلوالن و به طور ویژه برای افراد با معلولیت شدید باشد.
مطالعات متعدد نشان میدهد معلوالن ،کارآفرینی را به کار برای افراد و سازمانهای دیگر ترجیح
میدهند (پاگان9552 ،3؛ بورچارت9559 ،1؛ جونز9550 ،2؛ رونی9552 ،65؛ مارتینز ،)9554 ،66به
طوری که میزان کارآفرینی در بین آن ها نسبت به افراد سالم بیشتر است (هولب .)9559 ،کارآفرینی
برای معلوالن مزیتهای شخصی ،اجتماعی ،مالی و از همه مهم تر اشت ا دائم را به همراه دارد (پاگان،
9552؛ بویالن 69و بورچارت .)9553 ،اولین گام در این زمینه ،نگرش مثبت به کارآفرینی است که
برای نیل به کارآفرینی باال ضروری است (نووینسکی و هادود )9562 ،63و سپس گام مهم در
کارآفرینی براساس رویکرد شایستگی محور ،تعیین توانمندیهای کارآفرینانه است؛ بنابراین ،در تالش
برای برآوردن نیازهای آموزشی معلوالن در جنبه های مختلف فرایند کارآفرینی ،ضروری است بدانیم
کدامیک از توانمندیهای کارآفرینانه باید در این افراد گسترش یابد (ایزکوردو 64و همکاران.)9550 ،
مدتهاست که توانمندی ،مفهومی کاربردی در ادبیات مدیریت دارد .البته در چند سا اتیر به نقش و
اهمیت توانمندی در عملکرد افراد توجه شده است .توانمندسازی ،اصطالحی است برای توصیف هموار
کردن راه تود یا دیگران برای تالش در جهت دستیابی به اهداف شخصی .میتوان گفت توانمندسازی
به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع و کسب منافع برای افراد اطالق میشود (واالس و ابوت ،60ترجمه
نجم عراقی .)6322 ،مان 66و همکاران( )9559معتقدند توانمندیهای کارآفرینی توانایی کلی کارآفرین
برای انجام موفق این نقش است.
بررسی ادبیات پژوهشی نشان میدهد تاکنون مطالعهای در زمینۀ عوامل مؤثر بر کارآفرینی معلوالن
و کسب وکار آنها (مانند شایستگیهای فردی و تشخی

فرصت ،جست وجوی اطالعات ،جمع آوری

منابع ،گروه سازی و ویژگیهای ایدۀ کسب وکار) صورت نگرفته است (رونی .)9552 ،درحالی که ایجاد
و توسعۀ شایستگیهای کارآفرینانه عامل اساسی در توانمندسازی این افراد و تبدیل شدن آنها به
کارآفرینان موفق است .با وجود این ،تعداد شایان توجهی از معلوالن به آموزش مهارتهای مناسب برای
کارآفرینی دسترسی ندارند و به ویژه در کشورهای درحا توسعه این افراد آموزشهای حرفهای
نمیبینند (پاورز .)9551 ،63از طرفی دیگر بیشتر نظریهها و تحقیقات کارآفرینی معلوالن هیچ
جایگاهی ندارند و بیشتر نظریهها و پژوهشها ،کارآفرینان را افرادی توانا و بدون معلولیت درنظر
گرفتهاند (باقری و همکاران.)6324 ،
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در مجموع میتوان گفت توانمندسازی معلوالن و جانبازان به واسطه توسعه کارآفرینی برای این
گروه از جامعه به نظر میرسد فرایندی است که نتیجه نهایی آن تروج معلوالن از چرته فقر و رسیدن
به توداتکایی و تودکفایی و پیوستن به جریان اصلی زندگی است .اما در کشور ما ،تاکنون پژوهش
نظاممندی دربارۀ کارآفرینی معلوالن صورت نگرفته است .درنتیجه ،سیاستگذاران آموزش معلوالن از
توانمندیهای و نیازهای معلوالن کشورمان برای کارآفرین شدن و نیز آموزش کارآفرینی آگاهی ندارند.
بر همین اساس ،هدف مقاله حاضر ارائه مد توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن و
جانبازان بوده و در صد پاسخگویی به این سوا است که مد توسعه کارآفرینی افراد معلو و جانباز با
رویکرد توانمندسازی چگونه است؟
ادبیات تحقیق
کارآفرینی معلولین
واژهی کارآفرینی از کلمه فرانسوی " "Entreprendreبه معنای متعهد شدن نشأت گرفته است.
بنا بر تعریف واژه نامه وبستر :کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی
را سازماندهی و ادارهی آن را تقبل کند (احمد پورداریانی .)6326 ،در اکثر کشورهای مختلف توجه
تاصی به افراد موفق و کارآفرینان میشود و تقویت نوآوریها و موفقیتها و ایجاد بستر مناسب برای
این امر از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حا توسعه به شمار میآید؛ زیرا
فعالیت کارآفرینی با اثربخشی زیاد منجر به توسعه اقتصادی (ایجاد اشت ا  ،نوآوری در فعالیتها ،رقابت-
پذیری و غیره) میشود (اوتو .)9552 ،61و به ویژه کارآفرینی در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حا
توسعه نیز ،اصلیترین منبع توسعه و اشت ا زایی ،مدنظر قرار گرفته است .به عبارتی دیگر ،توسعۀ
کارآفرینی به عنوان موتور ت ییر در تعاد اقتصادی ،یکی از فرانیازهای جدی توسعۀ پایدار به ویژه در در
قرن بیست و یکم و اقتصاد مبتنی بر دانش امروز است (برگالند9569 ،62؛ ژائو9569 ،95؛
کینگومبی.)9566 ،96
با تأملی ژرف پیرامون تود ،در میان اعضای جامعه با گروهی برتورد میکنیم که دچار معلولیت
هستند .در سا های اتیر نیز ،بروز عواملی همچون بالیای طبیعی و جنگها ،موجب افزایش رو به رشد
تعداد افراد معلو در سراسر جهان گردیده است .به طوری که معلولین ،حدود  65تا  60درصد از
جمعیت کل دنیا را تشکیل میدهند .معلولیت عبارت است از محرومیت و وضعیت نامناسب یک فرد که
پیامد نق

و ناتوانی است و مانع از انجام نقشی میشود که با توجه به شرایط سنی ،جنسی ،اجتماعی،

فرهنگی و طبیعی برای فرد در نظر گرفته شده است (سطوت و همکاران .)6323 ،اصطالح معلو به
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فردی اطالق می شود که امکان تهیه و حفظ ش ل مناسب برای وی در نتیجه علل و نواق

جسمانی و

عقلی به میزان قابل توجهی تقلیل یافته باشد (ظهیرینیا .)6325 ،معلوالن جسمی حرکتی افرادی
هستند که به هر علت ضعف یا اتتال دارند ،در سیستم حرکتی توانایی ندارند و برای تحرک به برتی
وسایل کمکی مانند کراچ ،واکر و ویلچر نیازمندند (کریمی درمنی.)6323 ،
پژوهشهای صورت گرفته از وضعیت زندگی معلولین ،حاکی از آن است که این گروه در کشورهای
مختلف ،از امکانات اولیه زندگی همانند بهداشت ،مسکن و آموزش ،نسبت به سایر افراد جامعه برتوردار
نیستند (سازمان جهانی بهداشت .)9569 ،99وجود این تبعیضها ،آثار زیانباری برای افراد دارای
معلولیت ،چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی ،به دنبا داشته است به اصلیترین چالش
زندگی آنان بد گردیده است (یاماماتو 93و همکاران.)9566 ،
بسیاری از معلوالن برای ایجاد تعاد بین کار و زندگی به کارآفرینی روی میآورند ،اما در این راه با
مشکالت بسیاری روبهرو میشوند .نبود آموزشهای کارآفرینی مناسب برای معلوالن و نداشتن
شایستگی های الزم در این زمینه ،از جمله چالشهای مطرح شده در ادبیات کارآفرینی معلوالن است.

درحالی که ایجاد و توسعۀ شایستگیهای کارآفرینانه عامل اساسی در توانمندسازی این افراد و تبدیل
شدن آنها به کارآفرینان موفق است .با وجود این ،تعداد شایان توجهی از معلوالن به آموزش

مهارت-

های مناسب برای کارآفرینی دسترسی ندارند و به ویژه در کشورهای درحا توسعه این افراد آموزش
های حرفه ای نمی بینند (پاورز .)9551 ،از طرفی دیگر بیشتر نظریه ها و تحقیقات کارآفرینی معلوالن
هیچ جایگاهی ندارند و بیشتر نظریه ها و پژوهش ها ،کارآفرینان را افرادی توانا و بدون معلولیت درنظر
گرفتهاند (باقری و همکاران.)6324 ،
رویکرد توانمندسازی معلولین
در سا های اتیر مفهومی ظهور یافته است که به عنوان توانمندسازی94مورد بحث قرار گرفته
است .پدیدهای که به شرایطی اشاره دارد که افراد را قادر می سازد به کنتر دست یابند و توانمندسازی
مناسبی را برای اثر بخش کردن زندگی و کارشان اعما نمایند (پیندر .)9550 ،90هرچند اجماع
کاملی بر سر تعریف توانمندسازی در بین محققین که به این حوزه ورود پیدا کردهاند ،مشاهده نمیشود؛
اما به طور کلی کلیدواژههایی همچون :حق انتخاب ،امکان انتخاب (گزینشگری) ،کنتر  ،قدرت و دیگر
مفاهیم نزدیک به موارد مذکور به تناوب در تعارف موجود از توانمندسازی مورد اشاره قرار گرفتهاند.
چنین واژگانی در بیشتر موارد ناظر بر بهره مندی افراد مورد نظر از توانایی الزم برای گرفتن تصمیمات
اثربخش و دارای اهمیت برای تود و تانوادههایشان است (مالوتره و همکاران .)6312 ،در یکی از
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بهترین بررسی های تجربی انجام شده درباره توانمندسازی تا به امروز اسپریتزر )6226( 96چهار بعُد را
برای توانمندسازی شناسایی کرد .وتن و کمرون )9555( 93بر اساس پژوهش میشرا )6229( 91یک
بعد دیگر به مد او افزودهاند .این پنج بعد عبارتند از :احساس توداثربخشی( 92احساس شایستگی
شخصی) ،احساس تودمختاری( 35احساس انتخاب شخصی) ،پذیرفتن شخصی نتیجه (احساس
مؤثربودن) ،احساس معنی دار بودن (احساس ارزشمندی کار) و احساس اعتماد به دیگران( 36احساس
امنیت) .از دیدگاه توانبخشی هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تالش کنند بر
ضعفهایشان غلبه کنند و جنبههای مثبت زندگیشان را بهبود ببخشند و استعدادهای تود را شکوفا
کنند (دستیار و محمدی .)6323 ،امروزه ،ما با دیدگاه اجتماعی جدید توسعه یافته حقوق بشر زندگی
میکنیم ،با این تفکر که افراد ناتوان باید لذت ببرند (استادیان تانی و فدایی مقدم .)6326 ،بنابراین
مقتضی است به توانمندسازی و استقال افراد ناتوان و عوامل تأثیرگذار بر آن توجه شود .از عواملی که
ممکن است در توانمندی معلوالن نقش داشته باشد ،کارآفرینی است.
پیشینه تجربی
پس از مرور اجمالی بر مبانی نظری ،اینک به پژوهشهای انجام شده در این زمینه اشاره کوتاه
میشود :
باقری و همکاران ( )6324در پژوهشی با عنوان «شناسایی شایستگیهای کارآفرینانه با تأکید بر
معلوالن جسمی حرکتی» درمجموع مؤلفههای به دست آمده را در هشت بعد شایستگیهای کارآفرینانۀ
معلوالن جای داده است .این ابعاد شامل شایستگیهای شناسایی فرصت ،ارتباطی ،مفهومی ،سازماندهی،
راهبردی ،تعهد ،شایستگی های فردی و مدیریتی کسب وکار بودند.
عطایی کچویی ( )6323در پژوهشی با عنوان «طراحی مد کارآفرینی اجتماعی -فرهنگی با هدف
توانمندسازی زنان سرپرست تانوار شهر اصفهان» نشان داد که " قصد کارآفرینانهی اجتماعی-
فرهنگی" که بیشترین تأکید مصاحبه شوندگان را از آن تودکرده بود .نتایج نشان میدهد که ویژگیها
و دانش حرفهای سازمانهای متولی امور زنان و ویژگی و قابلیتهای زنان سرپرست تانوار از مهمترین
عوامل علی مؤثر بر پدیدهی مرکزی هستند .عوامل زمینهای در این پژوهش عبارتاند از :عوامل
فرهنگی ،رسانه ،توزیع نامناسب امکانات و تدمات در مناطق مختلف شهری ،مذهب ،ضعف قوانین
موجود ،سطح پایین سرمایه اجتماعی و آموزش و پرورش .شبکه اجتماعی زنان سرپرست تانوار،
سازمانهای مردمنهاد و تیریهها ،شناسایی فرصتهای کارآفرینی و موازی کاری سازمانهای متولی
امور زنان ،عوامل واسطهای شناتتهشده در این پژوهش هستند.
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کیانی چلمردی ( )6323در پژوهشی با عنوان «بررسی راه های توانمندسازی معلولین بر حسب نوع
و شدت معلولیت در استان اردبیل با تأکید بر توانمندسازی حرفه ای» نشان داد که توانمندسازی ش لی
از طریق تسهیالت برای افراد دارای معلولیت ذهنی تأثیر معنی داری نداشته است و همچنین ارائه
تسهیالت در سطح شهر کمک بیشتری به توانمندسازی ش لی معلولین کرده است .در مورد جنسیت
نیز ،مردان بیشتر از زنان به واسطه ی تسهیالت ارائه شده توانمند شده اند.
ورکیانی پور و همکاران ( )6321در پژوهشی با عنوان «ارائه مد توسعه کارآفرینی زنان با رویکرد
توسعه پایدار روستایی در استان گلستان» مد توسعه کارآفرینی زنان را بر اساس عوامل فردی ،شبکه
ای ،محیطی و سازمانی تدوین نموده اند.
شیر 39و همکاران ( )9562در پژوهشی با عنوان «کارآفرینی و بهزیستی :نقش تودمختاری
روانشناتتی ،توانمندسازی و ارتباط آنها با هم» نشان داد که نشان دادند که مشارکت فعا در فعالیت
های کارآفرینانه به شدت با بهزیستی همراه است .بنابراین  ،اهمیت استقال و تودمختاری برای
کارآفرینی برجسته می شود و این باعث می شود کارآفرینی از نظر نیازهای روانشناتتی اساسی در
مقایسه با سایر گزینه های کاری مفیدتر باشد.
در مجموع بررسی ادبیات بحث شده ،حاکی از آن است که الگویی که توجیه کنندۀ کارآفرینی
معلولین و جانبازان با رویکر توانمندسازی باشد تا به امروز م فو است.
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کیفی است که با استفاده از روش نظریه بر تاسته از دادهها ،33به
جمعآوری و تحلیل دادهها میپردازد .این رویکرد به دنبا ایجاد یک نظریه یا مد و الگوست (چارماز
 .)9553 ،34در این نوع از پژوهش به اطالع رسانان کلیدی (و درگیر با ابعاد و اضالع مسئله و موضوع
تحقیق) مراجعه میشود و کوشش به عمل میآید که ( با روش کیفی و از طریق مصاحبۀ عمیق ،فعا
و اکتشافی با این مطلعان) در ساتتار درونی ارزشها و تجارب آنان که به نحوی از انحا با موضوع
تحقیق ارتباط دارد ،تعمق و امعان نظر شود .طبیعی است که این کار همانطور که گلیزر)6221( 30
از مبدعان این نظریه تأکید کرده است ،به حساسیت نظری 36الزم برای فهم محتوای کالمی ( و
رفتاری) نیاز دارد تا مفاهیم و مقوالت مرتبط با موضوع استحصا و روابط آنها بررسی شود.
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ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر از ابزار مصاحبۀ اکتشافی و نیمهساتتار یافته ،یادداشتبرداری و مرور اسناد
استفاده شده است .نمونهگیری در این پژوهش به صورت هدفمند که از روشهای نمونهبرداری
غیراحتمالی استفاده شده است .در راستای گردآوری دادههای مناسب از روش نمونهگیری نظری
استفاده گردید .بدین منظور ،برای شناسایی افراد مصاحبهشونده از نظرات اساتید حوزۀ کارآفرینی
استفاده شده است و اطالعرسانان بر اساس اهداف تاص پژوهش انتخاب شدهاند و بر حسب محتویات
مصاحبههای اکتشافی با اطالعرسانان ،و با روش گلولۀ برفی ،مراجعه به اطالعرسانان دیگری ضرورت
یافت .نمونه گیری و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع
نظری برسد .معیار قضاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونهبرداری ،کفایت نظری مقولههای پژوهش
است .بنا براین ،با تعداد  66نفر از اطالع رسانان کلیدی (متخصصان موضوعی کارآفرینی و کارشناسان
توانبخشی حرفه ای معلوالن در بهزیستی ها) مصاحبۀ اکتشافی صورت گرفته است.
تحلیل دادههای پژوهش
تحلیل مصاحبه ها به صورت مستمر با کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شد .برای اطمینان از
کیفیت ،هر مصاحبه پیاده شده حداقل سه بار مورد بازنگری قرار گرفت و جمالت شرکت کنندگان
برای بررسی انسجام و سازگاری با بقیه اظهارات وی در مصاحبه مقایسه شدند .همچنین تعدادی از
مصاحبه ها حسب درتواست تود مصاحبه شوندگان (تقریباً یک سوم مصاحبه ها) برای ایشان ارسا
شد تا پیاده سازی آن نیز مورد تایید قرار گیرد.
اطمینان پذیری و اعتباریابی:94
برای اطمینانپذیری از محقق ساتتن معیار تناسب 31یافتهها از سهنفرمتخصصان حوزۀ کارآفرینی
در دانشگاه محققاردبیلی استفاده شد .همچنین مد پدیدار شده ،به چهار نفر از مشارکتکنندگان ارائه
شده و نظریههای تکمیلی آنان دریافت و اعما گردید .برای تحقق معیار منطق  32و عمق 45مسئله
نیز در روندمصاحبهها و تحلیل آنها تالشگردید جریان مصاحبه از پیوستگی و توالی مناسبی برتوردار
شود و ماحصل یافتهها در طو مصاحبه بهطور مبسوط ،همراه با جزئیات و با توجه به مقولهها و ابعاد
آن بازبینی شود .در نهایت ،برای تحقق معیاراستناد به یادنوشتها؛ به دلیل اینکه پژوهشگر در فرایند
تحلیل یافتهها تمامی مباحث و گفتهها را نمیتواند به تاطر بیاورد ،استفاده از یادنوشتها ضرورت
یافت ،تا پژوهشگر در فرایند انجام و تحلیل مصاحبهها به یادنوشتهای مستخرج از دادهها استناد نماید.
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یافتهها
برای پاسخگویی به سواالت تحقیق ،دادههای کیفی جمعآوری شده از طریق مصاحبه بر اساس روند
نظریه داده بنیاد مورد وارسی و تحلیل شدند .اولین اقدام استخراج مفاهیم اولیه از طریق کدگذاری
باز ،46متون مصاحب ه ها بوده است .بنا به تعریف ارائه شده از سوی اشتروس و کوربین ()6221
کدگذاری باز ،روند تحلیلی است که طی آن مفاهیم مشخ

و تصوصیات و ابعاد آنها در داده ها کشف

میشود .کدگذاری محوری 49دومین مرحله از فرآیند پیشنهادی از سوی اشتروس و کوربین ()6221
است که طی آن مرتبط ساتتن مقوله های فرعی ،43بر مبنای تصیصهها و ابعاد آنها در سطوح
مختلف ،مقوالت اصلی 44شکل میگیرند .این فرآیند به آن جهت «محوری» نام گذاری شده است که
کدها پیرامون محور مفهومی اصلی مقوله مورد نظر جای میگیرند (اشتروس و کوربین.)6221 ،
برای پاسخگویی به سؤا او پژوهش مبنی بر «از دیدگاه متخصصان مقولههای اثرگذار بر توسعه
کارآفرینی با توجه به رویکرد توانمندسازی معلوالن و جانبازان کدامند؟» مصاحبههای ضبط شده پس
از پیادهسازی ،با استفاده از روش تحلیل محتوا بهصورت سطر به سطر واکاوی ،مفهومیابی ،طبقهبندی و
همچنین  ،بر اساس مشابهت ،ارتباط مفهومی و تصوصیات مشترک بین کدهای باز ،مفاهیم و مقولهها
مشخ

گردیدند .در جدو  6کدهای اولیه و دوم (مرحلۀ کدگذاری باز) مفاهیم با تشکیل مقولههای

محوری؛ جدو  9طبقهبندی مقولههای هستهای و سپس جدو  3مقولههای عمده به لحاظ شرایط
علّی ،زمینهای ،میانجی ،پدیده محوری و راهبردها و پیامدهای مربوط ارائه شده است.
تحلیل دادهها (کدگذاری)
الف) کدگذاری باز :در مرحلۀ اولیه کدگذاری باز ،مفاهیم استخراج شده با یک مقوله نامگذاری
شدند و مقولههایی انتخاب شدند که بیشترین بار معنایی را داشتهاند .بنابراین ،با بررسی دادههای اولیه،
تعداد  364مفهوم به استحصا گردید.
بعد از انجام کدگذاری باز( مرحله او ) ،در مرحله دوم کدگذاری باز ،مفاهیم و مقولههای مشابه و
مشترک از طریق مقایسهای ثابت دادهها در یکدیگر ادغام گردیدند و مقولههای همسان و دارای بار
معنایی مشترک با تاکید بر فراوانی مفاهیم و مقولهها در قالب یک مفهوم و مقوله واحد قرار داده شدند
و بر این اساس ،تجمیع دادهها به تعداد مشخ

و محدودی از مقولههای کلی کاهش یافت که در این

مرحله 962 ،مفهوم و  05مقولۀ عمده به دست آمد که به دلیل طوالنی بودن جدو از آوردن آن
تودداری می شود.
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ب) کدگذاری محوری :بعد از مشخ

شدن مقولههای عمده پژوهش ،کدگذاری محوری شروع شد.

در این مرحله نیز ،به منظور ترسیم الگوی پارادایمی ،باید بین مقولههای محوری نظم منطقی ایجاد
میگردید .بدینمنظور ،بار دیگر کدگذاریها با یکدیگر مقایسه و در قالب مقولههایی که باهم تناسب
دارند ،با همدیگر ادغام شدند که در نهایت  66مقوله محوری (هستهای) از  05مقوله عمده به دست
آمد که حو یک محور جهت تشکیل یک بافت مستحکم از روابط به وجود آمد.
در نهایت با کدگذاری محوری ،با الهام از گالسر ،مقوله های محوری احصاء شده به عنوان سیستم
فرایندها ،که دارای مراحل ،گامها و توالیهای مرتبط با یکدیگر است ،همانند شکل ،6در نظر گرفته
شدند.
جدول  :9تعداد مفاهیم ،مقولههای عمده و هستهای استخراج شده به تفکیک ابعاد توسعه کارآفرینی
ردیف
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مقولههای عمده

تعداد مفاهیم استخراج شده

مقولههای هستهای

6

عوامل فردی

1

44

9

عوامل تانوادگی

3

64

3

عوامل اجتماعی

9

64

4

عوامل مالی

9

63

0

عوامل ساتتاری/سازمانی

65

06

6

تبعیض نگرشی

6

3

3

نظارت حمایتی

6

0

1

تجارب

3

2

2

ت ییر نگرش

6

66

65

اصالح زیرساتت ها

6

6

66

توافق جمعی

6

3

69

مشارکت

6

6

63

حمایت تیرین

6

0

64

توانمندسازها

6

95

60

پیامدها

6

91

66

پدیده ( توسعه کارآفرینی)

4

91

جمع کل

66

05
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جدول  :2طبقهبندی نهایی مقولههای عمده به تفکیک سه بُعد شرایطی ،تعاملی/فرایندی و پیامدی
ردیف

مقولههای عمده

مقولههای محوری

6

استقال عمل ،تالقیت ذهنی ،تخص  ،تجربیات ش لی،
توجه به نیازها ،انگیزش درونی ،تالش و پشتکار ،ویژگی
های فردی

عوامل فردی

شرایطی

9

حمایت تانواده ،مشوق تانوادگی ،احساس وابستگی

عوامل تانوادگی

شرایطی

3

حمایت اجتماعی ،حقوق انسانی

عوامل اجتماعی

شرایطی

4

حمایت مالی  ،تسهیالت مناسب

عوامل مالی

شرایطی

0

حمایت دولت ،برنامه راهبردی ،تمرکززدایی ،دوراندیشی،
تشکیالت راهبری ،هماهنگی ،شفافیت قانونی،
سیاستگذاری ،تحقیق و توسعه ،اصالح ساتتارها

عوامل ساتتاری/
سازمانی

شرایطی

6

اصل شایستگی ،اصل تودباوری ،اصل توداشت الی ،اصل
فرصت آفرینی

توسعه کارآفرینی

پدیده محوری

3

تبعیض نگرشی

تبعیض نگرشی

شرایطی

1

نظارت حمایتی

نظارت حمایتی

شرایطی

2

تجارب استانی ،تجارب ملی ،تجارب بین اللملی

تجارب

شرایطی

65

ت ییر نگرش

ت ییر نگرش

شرایطی

66

اصالح زیرساتت ها

اصالح زیرساتت ها

شرایطی

69

توافق جمعی

توافق جمعی

شرایطی

63

مشارکت

مشارکت

شرایطی

64

حمایت تیرین

حمایت تیرین

شرایطی

تدمات توانبخشی حرفه ای ،سرمایه گذاری استانی،
 60آموزش مهارت ها ،تسهیم دانش کارآفرینی ،تسهیم تجارب
کارآفرینی و برگزاری نمایشگاه ها
66

احساس رضایت ،رفاه اجتماعی ،منزلت اجتماعی ،احساس
توداثربخشی ،امید به زندگی ،احساس شایستگی

همانطور که در جدو  9مشخ

نوع مقوله

توانمندسازها

تعاملی

نتایج

پیامدی

است ،تمام مقولههای محوری (هسدتهای) در قالدب مقولدههدای

شرایطی ،تعاملی /فرایندی و پیامدی طبقهبندی شدهاند.
در پاسخ به سؤا دوم پژوهش مبنی بر «چه الگویی را می توان برای توسعه کدارآفرینی بدا رویکدرد
توانمندسازی معلوالن و جانبازان متصور شد؟» پس از مطالعه مبانی نظری موجود و تحلیل مصاحبههدا،
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مقوله های اصلی و فرعی مربوط به پدیده توسعه کارآفرینی مبتنی بدر الگدوی توانمندسدازی معلدوالن و
جانبازان احصا و الگوی نهایی به شرح شکل ( )6تدوین گردید.
ج) کدگذاری انتخابی :در این مرحله نظریهپرداز داده بنیاد مقوله محوری در جدو  6و  9را بهطدور
روشمند انتخاب و با ارتباط دادن آن با سایر مقولهها به ترسیم مد پارادایمی اقدام نمدود کده شدرحی
انتزاعی برای فرایندی که در پژوهش مطالعه شده است ،بیانجامدد .مدد ترسدیمی 40ارائده شدده بدرای
توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن و جانبازان بهصورت شکل  6ترسیم شد.
شرایط زمینهای:
مشارکت – توافق جمعی
ت ییر نگرش -حمایت تیرین
اصالح زیرساتتها

شرایط علّی:
عوامل فردی
عوامل تانوادگی
عوامل اجتماعی

پدیده اصلی:
"توسعه کارآفرینی"

عوامل مالی
عوامل ساتتاری

راهبردها:
 توانمندسازها:(تدمات توانبخشدی
حرفدده ای ،آمددوزش
مهارت هدای شد لی،
تسددددهیم دانددددش
کددارآفرینی ،تسددهیم
تجددارب کددارآفرینی،
سددددرمایه گددددذاری
اسدددتانی ،برگدددزاری
نمایشگاه)

پیامدها:
 -احساس رضایت

 رفاه اجتماعی منزلت اجتماعی -احساس توداثربخشی

 امید به زندگی -احساس شایستگی

شرایط مداخلهگر:
تبعیض نگرشی ،نظارت حمایتی ،تجارب

شکل  -9الگوی نهایی زمینهای فهم توسعه کارآفرینی معلوالن با رویکرد توانمندسازی

بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری در مورد یافته های پژوهش در قالب سوا های پژوهش ارائه شده است که باید
گفت یافته های کیفی با پیشینه تجربی و نظری به منظور ارائه دیدگاهی جدامع تدر از هدر بحدث بطدور
مقایسهای ارائه شده اند.
شرایط علّی تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی مبتنی بر توانمندسازی معلوالن و جانبازان کدامند؟
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بر مبنای یافته های پژوهش در این مطالعه پدنج عامدل اصدلی بده عندوان پدش آینددهای توسدعه
کارآفرینی کشف و ارائه شدند .از دیدگاه مصاحبه شوندگان چنانچه در استان اردبیل توسعه کدارآفرینی
با رویکرد توانمندسازی معلوالن و جانبازان اتفاق بیافتد؛ باید در ابتدا به دو پنج تا عامدل اساسدی توجده
شود تا سایر عوامل و مولفه ها امکان ظهور و تحقق اجرایی را داشته باشند .ایدن عوامدل شدامل"عوامدل
فردی" یعنی ویژگی های تود معلوالن و جانبازان است که استقال عمدل ،تالقیدت ذهندی ،تخصد ،
تجربیات ش لی ،توجه به نیازها ،انگیزش درونی ،تالش و پشتکار ،سایر ویژگی های فردی را در بدر مدی
گیرد .عامل دیگر "عوامل تانوادگی" می باشد که حمایت تانواده ،مشوق تانوادگی و احساس وابسدتگی
به تانواده را در بر می گیرد .عامل دیگدر "عوامدل اجتمداعی" کده حمایدت اجتمداعی و حقدوق انسدانی
معلوالن و جانبازان را شامل می گردد .در نهایت عوامل دیگر از جمله؛ "عوامل مدالی" بدا حمایدت مدالی
نهادها و  ...و تسهیالت مناسب بانکی و "عوامل ساتتاری /سازمانی" با حمایت دولت ،برنامده راهبدردی،
تمرکززدایی ،دوراندیشی ،تشکیالت راهبری ،هماهنگی ،شفافیت قانونی ،سیاستگذاری ،تحقیق و توسعه،
اصالح ساتتارها.
شرایط علّی در کل آنهایی هستند که بهطور مستقیم به مقولۀ کانونی توسعه کارآفرینی با رویکدرد
توانمندسازی میانجامد و منشأ آن فرایند توسعه است که بعنوان پدیده تحقق پیدا مدیکندد .یعندی؛ بدا
عوامل ذکر شده و پیوند و ارتباط آنها با یکدیگر از طریق رفع تبعدیضهدای نگرشدی از طدرف جامعده،
سازمانها و شرکتها؛ تجارب استانی ،ملی و بین اللملی کارآفرینی و نیز با نظارت حمایتی همده جانبده
بهعنوان شرایط مداتلهگر یا واسطهای و مشارکت و توافق جمعی نهادهای حمایتی (حمایت تیدرین) و
سازمانهای کارآفرین با اصالح زیرساتت ها و ت ییر نگرش از منفی به مثبت بهعنوان شرایط زمیندهای
همافزایی ایجاد میکند .بررسی ادبیات پژوهشی در این زمینه نشان میدهد تاکنون مطالعهای در زمینۀ
مد توسعه کارآفرینی معلوالن با توجه به توانمندیهای آنان انجام نشده و بیشتر مطالعات انجام شدده
مربوط به سایر گروههای جامعه است .این یافته با نتدایج مطالعدات ورکیدانی پدور و همکداران (،)6321
عطایی کچویی ( ،)6323ابراهیمدی ( ،)6326و شدیر و همکداران ( )9562همسدو مدیباشدد .بندابراین،
کدهای مفهومی مستخرج از متن مصاحبهشوندگان نیز حاکی از این همسدویی بدوده اسدت .بدر اسداس
فراوانی دادهها از عوامل فردی باالترین فراونی مربوط به توجه به تالقیت ذهنی معلوالن( )2و کمترین
فراوانی مربوط به تخص

و انگیزش درونی ( )3؛ از بین عوامل تانوادگی نیز باالترین فراوانی مربوط بده

مقوله حمایت تانوادهها از معلوالن ( )3میباشد .از بین عوامل اجتمداعی بداالترین فراواندی مربدوط بده
حقوق انسانی معلوالن ( ) 1و از عوامل مالی حمایت مالی ( )1و در نهایت از عوامل سداتتاری بداالترین
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فراوانی مربوط به حمایت همه جانبه دولت ( )69بوده است .میتوان نتیجه گرفت ،سه مقولده؛ حمایدت
دولت ،تالقیت ذهنی معلوالن و حمایت مدالی و حمایدت تدانوادههدا از توسدعه کدارآفرینی بدا رویکدرد
توانمندسازی معلوالن به ترتیب بیشترین نقش را به عنوان پیش آیندهای توسعه کدارآفرینی در اسدتان
اردبیل را ایفا تواهد کرد .بنابراین ،کارآفرینان با بهره گیری از نیروهای مولدی که در تدود بدرای حدل
تالقانه مساله دارند ،با تطرپذیری و تحمل قابل توجه ،میتوانند با زیرکدی و ظرافدت وسدرعت هرچده
تمامتر ،تهدیدها و تنگناهای محیطی را درجامعه به فرصت تبدیل کنند (نیک رفتار )6325 ،که این امر
با عوامل پنج گانه باال با سرعت بیشتری میتواند تحقق پیدا کند.
راهبردهای توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن و جانبازان کدامند؟
بر اساس یافتههای پژوهش شش عامدل؛ تددمات توانبخشدی حرفده ای ،سدرمایه گدذاری اسدتانی،
آموزش مهارت ها ،تسهیم دانش کارآفرینی ،تسهیم تجارب کارآفرینی و برگدزاری نمایشدگاه هدا از نظدر
مصاحبه شوندهگان بر توسعه کارآفرینی معلوالن بر رویکردی توانمندسدازی شناسدایی شدد .از دیددگاه
آن ها مؤسسات توانبخشی حرفه ای به عنوان یک نهاد حمایتی ،نه رسمی باالترین تأثیر را در بلندمددت
بر توسعه توانمندسازی کارآفرینانه معلوالن میتواند داشته باشد چراکه ،این مؤسسات به عنوان بخشدی
از نهادهای حمایتی دولت در نظر گرفته شده است و با هدف پاسخگویی به نیازهدای شد لی و حرفدهای
معلوالن و جانبازان میتواند در جهت توسعه کارآفرینی مؤثر واقع شدود .در کدل ،عدالوه بدر نقدش ایدن
مؤسسات در توانمندسازی معلوالن و جانبازان از طریدق آمدوزش مهدارتهدا ،تسدهیم داندش و تجدارب
کارآفرینی و نیز برگزارش نمایشگاههای توانمندی معلوالن آنچه که میتواند نقش راهبرد اساسی را ایفدا
کند ،سرمایه گذاری استانی است کده نقدش شدرکتهدا و حمایدت تیدرین از ایدن شدرکتهدا در ایدن
سرمایهگذاری بسیار تاثیرگذار است.
از نظر مصاحبهشوندگان هرچند پدیدۀ توسعه کارآفرینی در جامعه ناشی از موجبدات علّدی و تحدت
تأثیر شرایط زمینهای و مداتلهگر است ،ولی در این اثنا نقش عاملیت انسانی و کنشگران را نباید نادیده
گرفت .آنها با مداتالت و راهبردهای تود مدیتوانندد ایدن فرایندد را تسدهیل کنندد .در کدل ،توسدعه
کارآفرینی مطابق با راهبردهای ذکر شده که توانمندساز معرفی شده اند .چراکه ،ضرورت کارآفرینی بده
عنوان شرط بقا و توسعه آن به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی راهبردی و کلیدی ،برای مواجهه با دنیدای
کارآفرینی را کامال روشن و بدیهی کرده اسدت و راهبردهدای کشدف شدده در ایدن پدژوهش در توسدعه
کارآفرینی مبتنی بر توانمندسازی معلوالن می تواند موثر واقع شود .بدر اسداس فراواندی مکانیسدمهدای
شناسایی شده بر پیشبرد توسعه کارآفرینی معلوالن با رویکرد توانمندسازی به ترتیب؛ توسدعه تددمات
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توانبخشی حرفه ای در جامعه با ( ،)4تسهیم دانش و تجارب کارآفرینی با( ،)3و سرمایه گذاری اسدتانی
در حوزه کارآفرینی با ( )3میتوان نتیجه گرفت ،سه عامل فدوق از مکانیسدمهدای راهبدردی در فرایندد
توسعه کارآفرینی باید مدنظر قرار گیرد .مطابق پژوهش های گذشته ،توسعۀ شایستگی های کارآفرینانه
عامل اساسی در توانمندسازی افراد و تبدیل شدن آن ها به کارآفرینان موفق است .با وجود ایدن ،تعدداد
شایان توجهی از معلوالن به آموزش مهارت های مناسب برای کارآفرینی دسترسی ندارند و بده ویدژه در
کشورهای درحا توسعه این افراد آموزش های حرفه ای نمی بینند (پاورز )9551 ،که در کشور ما نیدز
این امر یک مسأله شده است .دولت ها می توانند از طریق ارائۀ آموزش های کارآفرینی مطابق با شرایط
فردی و اجتماعی معلوالن ،در راستای استقال آن ها گامی مؤثر بردارند تا بده گسدترش فرصدت هدای
برابر اقتصادی ،اجتماعی و توزیع عادالنۀ ثروت در جامعه منجر شود (اسعدی .)6326 ،بر همین مبنا در
این پژوهش نیز مصاحبه شوندگان بر ایجاد و یا تاسیس موسسات تدمات توانبخشی حرفه ای بیشترین
تاکید را داشتهاند که اینگونه موسسات مدیتوانندد عدالوه بدر آمدوزش کدارآفرینی بدر معلدوالن ،زمینده
سرمایه گذاریهای استانی ،تسهیم دانش و تجارب کارآفرینی را با برگزاری نمایشدگاههدای توانمندسداز
برای معلوالن را فراهم کنند.
عوامل زمینهای توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن و جانبازان کدامند؟
براساس دیدگاه مشارکتکنندگان ،عوامل زمینهای درپنج مقوله ت ییر نگرشها ،اصالح زیرساتتها،
توافق جمعی ،مشارکت و حمایت تیرین تشخی

داده شد .موجبات علّی پدیدۀ توسعه کدارآفرینی نده

در تأل ،بلکه در شرایط تاص محیطی(بسترها) شکل میگیرند و در نتیجه ،فرایند توسعه کارآفرینی که
نیازمند توافق جمعی نهادهای دولتی و غیردولتی با ت ییر نگرش به اینکه "معلولیت محدودیت نیست" و
اصالح زیرساتتهای استانی به لحاظ توانمندساز کردن وضعیت معلوالن با حمایت تیرین میباشند در
سایۀ ایجاد این بسترها توسعه کارآفرینی مبتنی بر توانمندسازی معلوالن معنا پیدا تواهد کرد.
زمینه نشانگر شرایط تاصی است که در آن راهبردهای کنش متقابل برای پاسخ بده پدیدده صدورت
میگیرند .راهبردهای توسعه کارآفرینی نیز متأثر از این زمینههاست .در واقع ،اولین گام در این زمینده،
نگرش مثبت به کارآفرینی معلولین است که برای نیل به کارآفرینی باال ضروری است .سپس گدام مهدم
در کارآفرینی براساس رویکرد شایستگی محور ،تعیین توانمنددیهدای کارآفرینانده اسدت؛ بندابراین ،در
تالش برای برآوردن نیازهای آموزشی معلوالن در جنبههای مختلف فرایندد کدارآفرینی ،ضدروری اسدت
بدانیم کدامیک از توانمندیهای کارآفرینانه باید در ایدن افدراد گسدترش یابدد (ایزکدوردو و همکداران،
 .)9550بر اساس فراوانی مقولههای شرایط زمینهای شناسایی شدده بدر توسدعه کدارآفرینی مبتندی بدر
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توانمندسازی معلوالن و جانبازان به ترتیب؛ ت ییر نگرش (از منفی به مثبت) با فراوانی ( ،)66مشدارکت
و اصالح زیرساتت ها با فراوانی ( )6و حمایت تیرین با فراوانی ( )0میتوان نتیجه گرفت ،از پنج عامدل
زمینه ساز ت ییر نگرش بیشترین نقش را به عنوان نقش زمینهای توسعه کدارآفرینی مدی تواندد داشدته
باشد .چراکه ،توانمندی مجموعهای از تجربهها ،دانشها ،مهارتها و نگدرشهاسدت کده افدراد در طدو
زندگی برای عملکرد مؤثر در وظیفه و ش ل تود به دست میآورند .و از آنجا که ،ت ییدر نگدرش تدرحم
آمیز به معلوالن در جامعه ما همواره مشکالت زیادی را برای معلوالن به لحاظ انگیزشی ایجاد میکندد،
باید این نگرش در جامعه ت ییر پیدا کند .علی رغم اینکه افراد دارای معلولیت از نظر آماری درصد کمی
از کل جمعیت را تشکیل میدهند ،ولی با نگرش به رقم آنان مشاهده میشود که قشر قابدل تدوجهی از
جامعه را شامل شدهاند .مادامی که این قشر عظیم از جامعه طرد شوند و در چرتۀ اشت ا و تولید قدرار
نگیرند ،نه تنها ممکن است به افرادی مصرف کننده تبدیل شوند بلکه فعالیتهای اقتصادی و اجتمداعی
دیگر اعضای تانواده را نیز تحت الشعاع تود قرار میدهند .همین امر سبب بدروز بسدیاری از مشدکالت
اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده و اثرات مهلکی به لحداظ عداطفی و روحدی رواندی نظیدر :پریشدانی،
اضطراب ،افسردگی و عدم اعتماد به نفس فرد را بر فرد دارای معلولیت وارد مینماید (فرجی.)6312 ،
شرایط مداتلهای(واسطهای) توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن و جانبازان کدامند؟
براساس دیدگاه مشارکتکنندگان ،عوامل مداتلهای در توسدعه کدارآفرینی بدا سده مقولده اساسدی
تبعیض نگرشی ،نظارت حمایتی و تجارب تشخی

داده شده است .شرایط مداتلهگر یا میانجی را می-

توان به منزله زمینه ساتتاری وسیع تدر مربدوط بده پدیدده در نظدر گرفدت کده در جهدت تسدهیل یدا
محدودیت راهبردهای پدیدۀ موردنظر در زمینه تاص عمل مدیکنندد(کوربین و اشدتراوس .)9564 ،بدا
توجه به نتایج کدگذاری ،کنش متقابل و فرایند توسعه کارآفرینی در جامعده تحدت تداثیر مقولده هدای
تبعیض نگرشی ،نظارت حمایتی و تجارب کارآفرینی است .باید گفت عالوه بر شرایط زمیندهای ،شدرایط
مداتله گر نیز شرایطی هستند که بر چگونگی کنش متقابل و راهبردهای پیشنهادی اثر میگذارندد .بدر
اساس مصاحبههای انجام شده و تحلیل آنها شرایط مداتلهگر در این پژوهش چنانچه ،از کیفیدت الزم
برتوردار نباشد راهبردهای پیشنهادی را با مشکل مواجه تواهد نمود .چراکه ،نظارت حمایتی به عنوان
پیش برندگان اصلی توسعه کارآفرینی از طریق نفوذ بر تخصی

منابع ،تصریح و شفاف نمودن نقشها و

مسئولیتها ،ایجاد مشارکت و توانمندسازی افراد و مدیریت فراینددها تأثیرگدذار اسدت .در تببدین ایدن
یافتهها باید گفت که از مقولههای بسیار مهم توسدعه کدارآفرینی مقولدۀ " نظدارت حمدایتی" اسدت کده
بیشترین تأثیر را می تواند در توسعه کارآفرینی داشته اسدت .نظدارت و کنتدر بده کارآفریندان کمدک
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میکند که بر اثربخشی ،برنامهریزی ،سازمان دهی و هدایت کردن فعالیتها نظدارت نمایندد (فدریمن و
همکاران ،ترجمه اعرابی و پارسائیان ،)6323 ،هر چند نظارت حمایتی بسیار اثربخش تر از نظارت هدای
دستوری است .بر اساس فراوانی های شرایط مداتلهای/تسهیلگر شناسدایی شدده بدر پیشدبرد توسدعه
کارآفرینی در توانمندسازی معلوالن به ترتیب؛ رفع تبعیض های تجارب با  2فراوانی ،نگرشی با فراواندی
 ،3و نظارت حمایتی با  0فراوانی میتوان نتیجه گرفت ،از سه عامل مداتلهگر توسعه کارآفرینی؛ تجارب
کارآفرینی در سه سطح استانی ،ملی و بین اللملی بیشترین نقش را به عنوان نقش تسهیلگر در توسعه
کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن باید مورد توجه قرار گیرد.
نتایج و برایند (پیامدها) توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن و جانبازان کدامند؟
اعما (کنشها) و عکسالعملها(واکنشها) که در مقابله یا جهت اداره و کنتر پدیده صورت می-
گیرد ،پیامدهایی را در پی تواهد داشت .پیامدها در راستای توسعه کارآفرینی مبتنی بدر توانمندسدازی
معلوالن و جانبازان به احساس رضایت ،رفاه اجتماعی ،منزلت اجتماعی ،احساس توداثربخشی ،امید بده
زندگی و احساس شایستگی تواهد انجامید .بدر اسداس کددهای احصداء شدده در صدورتی کده توسدعه
کارآفرینی مبتنی بر توانمندسازی معلولین اشاعه و نهادینه شود منزلت و رفاه اجتماعی و در کل احسدا
رضایت بیشتر در معلوالن و جانبازان در جامعه قابل حصو تواهد بود .ایدن نتیجده پدژوهش بدا نتدایج
پددژوهشهددای قبلددی از جملدده؛ ورکیددانی پددور و همکدداران ( ،)6321عطددایی کچددویی ( ،)6323کیددانی
چلمردی( ،)6323ابراهیمی ( ،)6326و شیر و همکداران ( )9562همخدوانی داشدته و بایدد گفدت کده
نتیجه توسعه کارآفرینی بر اساس نظرات صاحبنظران حوزۀ کارآفرینی بهبود رضایت تداطر افدراد بدوده
است .بر اساس فراوانی های پیامدهای شناسایی شده بر توسعه کارآفرینی به ترتیب؛ منزلت اجتماعی بدا
فراوانی  ، 1احساس رضایت و امید به زندگی با فراوانی  ،0احساس توداثربخشی با فراوانی  4و نیز رفداه
اجتماعی و احساس شایستگی با فراوانی  3؛ میتوان نتیجه گرفت ،سه عامل از میان پیامددهای توسدعه
کارآفرینی برای معلوالن و جانبازان؛ منزلت اجتماعی ،احسداس رضدایت و امیدد بده زنددگی بده ترتیدب
بیشترین نقش را به عنوان پیامدهای توسعه کارآفرینی داشته است.
در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد که توسعه کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی معلوالن و هدایت
آن از مرحلۀ آغاز تا مرحلۀ حصو نتیجه نیازمند توجه بیشتر و حمایت های زیاد دولت و ملت است .در
ادامه پیشنهادات اجرایی و کاربردی بر اساس هر یک از یافته ها ارائه می گردد :مدیران نهادهای حدامی
در سطح کشور به ویژه استان ها باید برنامه راهبردی و قانون شفافی را در جهت توانمندسازی معلدوالن
و جانبازان به جهدت توداشدت الی و کدارآفرینی تددوین نمایندد .همچندین در راسدتای تحقدق توسدعه
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کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی برنامه ریزان کارآفرینی بدا مهندسدی مجددد و بازسدازی سداتتارهای
قدیمی در جهت توجه به عوامل فردی ،تانوادگی ،اجتماعی و مالی سیاستگذاری استانی را با توجده بده
تمرکززدایی ترویج و اشاعه دهند .عدالوه بدر ایدن ،ت ییدر نگدرش نهادهدای مسدئو در فدراهم نمدودن
کارآفرینی بایستی با استقرار نظدام حمدایتی تیدرین بده جهدت ورودی مندابع مدالی بیشدتر بده حدوزه
کارآفرینی معلوالن و جانبازان صورت پذیرد ،هرچند حمایت نظارتی دولت نافذ تواهد بود.
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