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 مقدمه
 افراد. یما بوده در سراسر جهان معلوالنتعداد  رشدروبه افزایش شاهد اخیر، یها سال در

 حدود معلوالن کهطوریبه ،شوند یمدچار  یجد های یتمعلولبه  شماریبی دالیلبه مختلف

 نتایج. (1392 ،همکاران و رهبر) دهند می تشکیل را جهان کل جمعیت از درصد 15 تا 10

 با مقایسه درو  مختلف یدر کشورها معلوالنآن است که  بیانگر نیز گرفته صورت یها پژوهش

 دندارنآموزش و شغل مناسب  مسکن، بهداشت، مانند یزندگ ةیاولامکانات  ،افراد جامعه یرسا

(Hwang & Roulstone, 2015وجود ا .)یو اجتماع یفرد یزندگ رب یانباریآثار ز ها، یضتبع ین 

 مسائل این(. 1392 ،همکارانو  رهبرهاست ) آن یچالش زندگ ترین یو اصل دارد معلوالن

 تأثیر جامعهافراد  ةهم یباًتقر و آنان نزدیک دوستان و ها خانواده بر بلکه معلوالن بر تنها نه

 یفیتبر ک یرگذارعوامل تأث ینتر کار از مهم یفرصت برا همچنین،(. 1374 نوری،د )گذار می

 یالزم برا شرط یشاست. داشتن شغل مناسب، پ یجسم یتافراد دچار معلول یزندگ

 (.1388 ،همکارانو  مرادیاست )به آغوش جامعه  یجسم نبازگرداندن معلوال

 دیگر هایسازمان و افراد برای کار به را کارآفرینی ،نمعلوال دهد می نشان متعدد مطالعات

(، Pagán, 2009; Burchardt, 2002; Jones, 2005; Roni, 2009; Martins, 2004) دهند می ترجیح

. (Houlb, 2001) است بیشتر سالم افراد به نسبت ها آن بیندر  ینیکارآفر میزان کهطوریبه

اشتغال دائم را  تر مهمو از همه  یمال ی،اجتماع شخصی، های مزیت معلوالن یبرا ینیکارآفر

 یقاتو تحق ها نظریه بیشتردر  اما(، Pagán, 2009; Boylan & Burchardt, 2003دارد ) همراه به

 یرا افراد کارآفرینان ،ها پژوهش و ها هنظری بیشترو  ندارند جایگاهی هیچ معلوالن ینیکارآفر

 تاکنون دهد مینشان  زمینه این در پژوهشی ادبیات ی. بررساند گرفته درنظر یتمعلول بدونو  توانا

 های یستگیشا مانند) ها آن وکار کسب و معلوالن ینیبر کارآفر مؤثر عوامل زمینةدر  ای مطالعه

 های ویژگیو  سازیگروهمنابع،  آوری جمعاطالعات،  جویو جست ،فرصت تشخیصو  یفرد

 یها یستگیشا ةتوسع و یجادا کهیدرحال ،(Roni, 2009) است نگرفته صورت (وکارکسب ةیدا

است.  موفق کارآفرینان به اه آن شدنیلو تبد افراد این توانمندسازیدر  یعامل اساس کارآفرینانه

 ینیکارآفر یبرا مناسب های مهارتبه آموزش  معلوالناز  توجهی شایان تعداد ،ینا وجود با

 ندبین نمی یا حرفه های آموزشافراد  ینا توسعهدرحال کشورهای در ویژه به وندارند  یدسترس
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(Powers, 2008 .)یفرد یطشرا با مطابق ینیکارآفر های آموزش ةارائ یقطر از توانند می ها دولت 

 های فرصت گسترش به تا رندبردامؤثر  یگام ها آن استقالل راستای در ،انمحروم یاجتماع و

گام  ین(. اول1391 اسعدی،) شود منجر جامعه در ثروت عادالنة یعتوز و یاجتماع ،یاقتصاد برابر

 ؛است هینانکارآفر های یستگیشا یینتع محور،یستگیشا یکردرو براساس ینیآموزش کارآفر در

 فرایندمختلف  یها در جنبه معلوالن یآموزش یازهایبرآوردن ن یتالش برا در ین،بنابرا

 افراد این در باید کارآفرینانه یها شایستگی از یککدام بدانیم است ضروری کارآفرینی،

 (.Izquierdo et al., 2005) یابد گسترش

. است نگرفته صورت معلوالن کارآفرینی بارةدر مندی نظام پژوهش تاکنونما،  کشور در

 برای کشورمان معلوالن نیازهای و ها شایستگی از معلوالن آموزش سیاستگذاران ،درنتیجه

 عبارت پژوهش این اصلی پرسش. ندارند آگاهی کارآفرینی آموزش نیز و شدن کارآفرین

 ؟ یستچ حرکتی -جسمی معلوالن نیاز مورد کارآفرینانة های شایستگی کهاین از ستا

 

 تحقیق پیشینة و ادبیاتبر  مروری
 ها مؤلفه: مفهوم و شایستگی

. دارد وجود شایستگی تعریف در فکری مکتب دو(، 2004و همکاران ) یساعتقاد دوب به

است  یو مکتب دوم مدع داند یمدانش و مهارت  از متشکل را یستگیشا اول، مکتب

 ،دوم یکرد. در روکند یکمک م افراد عملکرد بهبود به که هایی ویژگی یعنی یستگیشا

. است شخصیتی های ویژگیو  انگیزه ،مهارت ،دانش شاملکه  دارد تر جامع مفهومی یستگیشا

 ,.Dubois et al) دارد تأکیدها  آن کار نوع و فعاالن بر تمرکز به ،دوم فکری مکتب اصلی ةفلسف

 کهدارد  اشاره فرد ویژة ةیفوظبه  ها تعریف از برخی در شایستگیاصطالح  ،حال این با (.2004

 .دهد می انجام مختلف شرایط در

و  ها نگرش یات،از دانش، خصوص یا مجموعه عنوان بهرا  یستگی( شا2010) سانچز
و با عملکرد افراد  گذارند یمبر شغل  یادیز یرتأث که کند می تعریفمرتبط به هم  یها مهارت

 قبولقابل یبا استانداردها توان یرا م ها یستگیمعتقد است شا یو .دارند یدر کار همبستگ
 ییرا الگو یستگی( شا2007) رودیگز. بخشید بهبود توسعه و آموزش طریق از و کرد ارزیابی



  476 1394پاییز ، 3 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 یک کهکرده است  تعریف هایی یژگیرفتار و و ، ییتوانا ،مهارت دانش، از گیری اندازه قابل
 .دارد نیاز آن به خود شغلی وظایف موفقانجام  یفرد برا

 

 کارآفرینانه شایستگی مفهوم

 ،کند می ییرتغ سرعت به یفناور یشرفتکه با پ یطیدر مح وکار کسب یریتو مد اندازی راه
 یاو را به ارتقا کهمقابله کند  ای محیطی عواملبا  دبای ینکارآفر ،رو ایناست. از  یچیدهپ یاربس
 .کند می مجبور یریتیو مد یفن ،رفتاری نگرشی، فکری، مختلف ابعاد در شهای یستگیشا

 یها تالشدر  موفقیت موجب که -ها شایستگی گسترش ینةزم در ینانکارآفر درنتیجه،
 (.Kochadai, 2012) هستند رو هروب یدائم یچالش با -دشو یم آنان ینیکارآفر

 سال چند در البته. دارد مدیریت ادبیات در کاربردی یمفهوم ،شایستگی که ستها مدت
 از یا مجموعه شایستگی. است هشدافراد توجه  عملکرد در شایستگی اهمیت و نقش به اخیر
 در مؤثر عملکرد برای  یزندگ طول در افراد که هاست نگرش و ها مهارت ،ها دانش، ها هتجرب

 یها شایستگی معتقدند( 2002) و همکاران مان. آورند یم دست به خود شغل و وظیفه
 رابطة متعددی مطالعات و است نقش این موفق انجام برای کارآفرین کلی توانایی کارآفرینی

 ,.Bird, 1995; Baum et alند )ا هکرد ییدتأ را شرکت عملکرد و ها شایستگی وجود بین مثبت

2001; Colombo & Grilli, 2005). 
 موفقعملکرد  باکه  اند شده یفتعر ها شایستگی از ویژه یگروه ینانهکارآفر های شایستگی

 ینب ینی. پژوهشگران کارآفر(Lerner & Almor, 2002)دارند  ارتباط کارآفرینیدر 
 ,Lerner & Almorاند ) قائل شده یزتما ینیکارآفر های یستگیو شا یریتیمد های یستگیشا

و  ندا مهم وکار کسب یترشد و موفق یبرا ینانهکارآفر های یستگیشا ،طورکلی به(. 2002
داشته  کارآفرینان کردعمل برای مهمی پیامدهای تواند می ها شایستگی اینو نقش  یتدرک ماه

هنوز در مراحل  ینانکارآفر های یستگیشا ةینزمدر  پژوهش ،اهمیت ینا درکبا وجود  .باشد
 جدی ای هنظری به کارآفرینانه های یستگیشا برای کند یم ییدتأ (1995) یردبدارد.  قرار اولیة
 استفاده وجود دارد، و آموزش یریتمد یاتادب درکه  شایستگی ةینظر از توان یو م است نیاز

موفق  ینانکارآفر یتعوامل موفق تا کرد تنظیم شکل بهترین به و داد گسترش راکرد، آن 
 (.Sethi & Saxena, 2008)شود  نمایان
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بزرگ،  های نسازما در مدیران های شایستگی ةحوزدر  گرفته صورت مطالعات برخالف

 صورتکوچک  یهاوکار کسبدر  ینیکارآفر های یستگیشا ةدربار اندکی مند نظام یقاتتحق

 مفاهیم ینةزم در که باشد یانبوه های تعریف دلیلبه موضوع ایناست  ممکن .است گرفته

 (.Lans et al., 2010) شده است ارائه یستگیو شا ینکارآفر

 
 معلوالن کارآفرینی

 فعالیتاز مشاغل  بسیاری درافراد سالم  مانند توانند می شانهای یتوانمندبا توجه به  معلوالن

 معلوالن رییکارگ هب و اشتغال های روش پذیرترینو انعطاف ترین یجرااز  یکی .کنند

 عالقةو  ها ییمتناسب با توانا معلوالناشتغال،  ین(. در ا1382 آبادی، شفیعاست ) یخوداشتغال

 عالءفر،) ندده می ارائهرا  خدماتی یا کنند می یدتول را کاالیی ،ندده یم انجام مولد کاری خود

 ةکار وجود دارد و دامن ةدر ساعت و نحو توجهی شایاناستقالل  یخوداشتغال در. (1376

 (.1382 ،آبادی شفیعاست ) پذیر امکان ها نمکا ةهماست و انجام آن در  گسترده یاربس یتفعال

 برای وجو جست هنگام فراوان های محدودیت با رویارویی دلیل به نمعلوال از یاریبس همچنین،

 تسهیالت نبود از است ممکن موانع این. آورند می یرو ینیکارآفر به سنتی، وکار کسب یافتن

 های محدودیت این وجود با. شود ناشی پذیر انعطاف یا برنامه به نیاز یا کار محیط در فیزیکی

(؛ Holub, 2001) دارند نیاز کارآفرینی و شغل پیگیری برای هایی فرصت به نمعلوال ،یکار

افراد با  یبرا یژهو طوربه و نمعلوال یبرا مستمر یدرآمد تواند یم یخوداشتغال ،بنابراین

 بین بیشتربه تعادل  یابیدست یرا برا یممکن است خوداشتغال نباشد. معلوال یدشد یتمعلول

 یریپذ انعطاف خوداشتغالی شاید ،لامث برای؛ برگزینند یکار یو زندگ یتمعلول یتوضع

 انتخاب ینةزم در ،افراد معلولیت وضعیتبه  توجهبا  یا باشد تهشدا معمولی مشاغلاز  یشتریب

 ینا ،ینداشته باشد. همچن یشتریتطابق ب یکار یطو مح یطنوع کار، شرا ی،کار های ساعت

 یلفرد تعد یناتوان یتدر وضع ییرتغ یا وکار کسبدر  ییراتدر طول زمان با تغ یسازگار

با  ،درنتیجه .(Doyle, 2002) کند می کمک مؤثرترعملکرد  یبه کل شرکت برا و دشو یم

 شناسایی ها یستگیشا این مختلف یها چارچوب ،ینانهکارآفر های یستگیشا ادبیات یبررس

 فرصت،) یستگیشا یشش بعد اصل که( 2002) همکاران و مان چارچوب ،درنهایت. ندشد



  478 1394پاییز ، 3 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 مقبولیت و جامعیت لحاظ از ،دربردارد راو تعهد(  راهبردی ی،مفهوم ی،سازمانده ،ارتباطی

 تحقیق این در را کارآفرینانه های شایستگی چارچوب. ابعاد ذکرشده، شد داده تشخیص برتر

 .(1)مدل  دهند می تشکیل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحقیق یمفهوم مدل. 1 مدل

 (2002مان و همکاران ) ةینانکارآفر های یستگیشا مدل :مأخذ 

 

 شناسی روش
 .است یتیروا نوع از و یفیک ها داده یگردآور نظر ازو  یلحاظ هدف کاربردبهحاضر  یقتحق

. استمعلول  ینانکارآفر یها شایستگی ییشناسا به یازن ،یفیک روش ینا انتخاب یاصل یلدل

 دارای معلوالن ةگذشتآن،  یندو فرا ینانهکارآفر های یستگیشا کسب یچگونگ یتروا یبرا

 ینةدر زم موفق معلوالن با تحقیق، این در .شد واکاوی وکار کسب یک اندازی راه ةتجرب

و  مدیران و وکار کسب یریتو مد اندازی راه برای ینانهکارآفر های یستگیشا کارگیری هب

 دست به نیز الزم یها دادهشد و   مصاحبه معلوالن بخشیآموزش و توان مرکزهای ریزان برنامه

 یستمس در دارند،اختالل  یا ضعف هستند که به هر علت یافراد یحرکت -یجسم معلوالن .آمد

 یلچرواکر و و کراچ، مانند یکمک وسایل برخیتحرک به  یو برا ندندار توانایی یحرکت

 (.1382 درمنی، یمی)کر ندمندنیاز

 فرصت های یستگیشا

 ارتباطی های یستگیشا

 سازماندهی های یستگیشا

 های مفهومی یستگیشا

 های راهبردی یستگیشا

 های تعهد یستگیشا



 ...حرکتی -جسمی معلوالن بر تأکید با کارآفرینانه های شایستگی شناسایی

 

479  

 معلول یناناز کارآفر یکهر یها تجربه به آن از پس و مصاحبه هنگام در پژوهشگر ،ینچنهم

معلول و  ینانکارآفر یبرا محورواقعه ةمصاحب از ،روش ینا در .یدمعنا بخش یآموزش یرانمد و

 براساس نیز مصاحبه یها پرسش. بوداستوار  ها آن های تجربهبر  که استفاده شد یآموزش یرانمد

 رویکردهای بین. از ندشد طراحی کارآفرینانه یها شایستگی ةینزمموجود در  یپژوهش یاتادب

 یک یحتشر ی( براOkumura et al., 1997)5W1H ( و Kessler, 2006)STAR  یکردرو ،متداول

 .ندکن یم تبیینرا بهتر  هایدادرو این یها جنبه از هریک و دارند یشتریکاربرد ب یتاتفاق و موقع

 یچارچوب مفهوم یندو روش و همچن ینا یبترک از مصاحبه های پرسش یدر طراح ،درنتیجه

 شدهارائهاستفاده از چارچوب  با یآموزش ریزان برنامه ةمصاحب یها پرسشپژوهش استفاده شد. 

 شد هخواست کنندگان از شرکت ها مصاحبه در .شد تدوین( Johanson et al., 2006) پژوهش در

و  کنند بازگو وکار کسب یریتو مد اندازی راه یالزم برا های یتوانمند ةینزمدر را  شانهای تجربه

 .شد استفاده ها داده یلتکم یچارچوب راهنما برا عنوان بهمصاحبه  یها پرسش از

سا و ؤو ر تهراناستان  یحرکت -یجسم معلوالنشامل دو گروه  یآمار ةجامع ،بنابراین

 این در کننده شرکت یآموزش یرانمد .است یبخشو توان یآموزش یمرکزهاآموزش  یرانمد

روش  ،پژوهش یندر ا .داشتندسال سابقه  پنج حداقلبه معلوالن  یآموز حرفه ینةزم در ،تحقیق

 آشنا یآموزش ریزانهمعلول و برنام ینانمحقق با تمام کارآفر زیرا بود، یبرف ةگلول گیری نمونه

 ةنمون شدن اضافهکه  یا مرحله یعنی یافت؛ادامه  نظری اشباع به رسیدن زمان تا گیری نمونه. نبود

 ین. در اافزود ینم یقبل یها نمونه ةینانکارآفر های یستگیشابه  یدیجد یستگیشا ،جدید

 یتاز کفا اطمینان ینهم محقق شد و برا ةنمونپس از مصاحبه با  ها داده یپژوهش، اشباع نظر

 دقیق تعریف طریق از کیفی یها داده روایی .یافت ادامه دوازده ةنمونتا  ها مصاحبه ،ها داده

 یها پژوهشبراساس  مصاحبه یها پرسش طراحی و تحقیق ةنمون درست انتخاب آماری، جامعة

 انجام از پس مصاحبه یها پرسش اصالح و بازبینی با نیز ابزار پایایی. است شده محقق یشینپ

 و محوری و باز کدگذاری از استفاده با ،ها مصاحبه یها داده تحلیل. شد تأیید لیهاو مصاحبة سه

 ییشناسا و ها شاخص ییشناسا ،یهثانو یکدگذار ،(شواهد استخراج) یهاول یکدگذار همچنین

 .پذیرفت صورت( ها شاخص ینب یوندپ و یقتلف) ها مؤلفه
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 ها یافته
 یقتحق یها نمونه شناختی جمعیت توصیف

 ریزان برنامه و یرانو مد کارآفرین معلوالن از تعدادی با ،تحقیق اهداف به دستیابی راستای در

 با کارآفرین معلوالن زیرا گرفت، صورتمصاحبه  معلوالن بخشی توان و آموزش مرکزهای

 و مدیران و هستند آشنا شدن کارآفرین برای یژهو یها شایستگی و کارآفرینی فرایند

 و آموزش با مستقیم ارتباط دلیل به نیز معلوالن بخشیتوان و آموزش مرکزهای ریزان برنامه

 زمینه این در اطالعاتی ،(شغلی یها شایستگی و ها مهارت ویژه به) معلوالن هایمهارت ارتقای

 پنج و کارآفرین معلوالن نفر ده تعداد این از که شد انجام مصاحبه نفر پانزده با درنتیجه، .دارند

 برای مصاحبه دوازده از ،یتنهادر .بودند تهران شهر در آموزشی مرکزهای ریزان برنامه نفر

 .شد گرفته درنظر آزمایشی ةمصاحب عنوانبه مصاحبه سه و دش استفاده نهایی تحلیل و تجزیه

 نفر یک ،همچنین. بود زن ها از آن نفر یک و بودند مرد شوندگانمصاحبه از نفر یازده

 دو و ارشد کارشناسی تحصیالت نفر دو کارشناسی، تحصیالت نفر هفت ابتدایی، تحصیالت

 یتو متوسط فعال سال 5/15 ینانکارآفر وکار کسبعمر  متوسط. داشتند یدکتر تحصیالت نفر

 درک منظور به است ذکر شایان. بود سال 5/8مورد نظر  کاری حوزةدر  ریزان برنامهو  یرانمد

 صورت همزمان گروه دو این با مصاحبه شد تالش ، یاصل موضوعات بررسی و موضوع بهتر

 .گیرد

 
 ها مصاحبه تحلیل

 .شد تبدیل نوشتاری های متن به شدهضبط یها مکالمه تمام ابتدا ها داده تحلیل و تجزیه برای

 استفاده با بعدی، حلامر در. شد بازبینی دوباره ها مکالمه نوشتاری متن و ها یادداشت تمام سپس

 های یستگیشا ةینزم در یپژوهش  پرسش هر با مرتبط و مهم یها عبارت جمله،به جمله راهبرد از

 برخی در و ها نوشته از تباسیاق کدها این. شد استخراج باز کدهای و مشخص ینانهکارآفر

 .دوش میآورده  1 ولددر ج یهاول های یگذاراز کد یا نمونه .است نوشته خود عین موارد
 

 



 ...حرکتی -جسمی معلوالن بر تأکید با کارآفرینانه های شایستگی شناسایی

 

481  

 (اول مصاحبة) اولیه یاز کدگذار یا نمونه. 1 جدول
موضوعشواهد هایتروا

 اینترنتی منابع و ها همقال از و دنبالش رفتم و بگیرم یاد باید خودم کردم فکر
 رو بود الزم که( دامنه ثبت قالب، طراحی،) امکاناتی اون خودم. گرفتم یاد
 .بود نیازم چون آوردم وجود به خودم در رو مهارت این و گرفتم یاد

 یادگیری به میل
 منابع از اطالعات یوجو جست

 مختلف
 دن، می آموزش فقط سری یه .کردم جدا رو گروهم یها بچه من
 یعنی ؛ان پروژه بحث تو فقط سری یه و کنن یم ترجمه فقط سری یه

 از. ده می آموزش ای حرفه ،کنه نمی ترجمه دهمی آموزش کهکسی
 .(لیسانس ارشد، دکترا،) داریم گروهمون تو مختلف مقاطع

 به اختیار تفویض توانایی
 کارکنان

 ها بچه با که ارتباطی به توجه با و داشتم که نیازهایی به توجه با من
 نبودم معلول اگر شاید دادم، تشخیص رو نیازهاشون ،داشتم

 .رسید ینمبه ذهنم  یدها ینا وقت  هیچ

 از جدید یها فرصت شناسایی
 با مشتریان نیازهای تلفیق طریق

 خود معلولیت از ناشی نیازهای

 
 تعهد های شایستگیدر بعد  اولیه کدگذاری. 2 جدول

مفاهیمنمونه
کار و  تعهد. 3 ،مطلوب کیفیت با خدمات ارائة. 2 ،معلوالنبه  یفبا تخف خدمات ارائة. 1 1

 .کیفیت تضمین. 5 ،مشتریبه  یفیتکار باک یلتحو یبرا تالش. 4 ،توانایی میزان بهکار  یرشپذ
به تحقق اهداف  تعهد. 8 ،کار موقع هب تحویل .7 ،موردنظر اهداف به رسیدن برای پافشاری. 6 2

. پشتکار 11 ،شکست از یادگیری. 10 ،شدهیینبه اهداف تع یدنرس راستای. تالش در 9 ،وکار کسب
 .به هدف یدنرس یبرا

 .خود یتاز معلول یناش های ییناتوانا ةواسط بههماالن  یازن درک .13 ،پشتکار و در کار استمرار .12 3
با  یگرانمشکالت د درک .15 ،فروش از پس خدمات ارائةمطلوب محصوالت و  کیفیت. 14 4

به اهداف  تعهد. 17 ،قدردانی روحیة و پذیری مسئولیت داشتن. 16 ،خود یتتوجه به معلول
 ،اهداف به دستیابی برای وقفه بی تالش .19 ،موفقیت برای بردباری و استقامت .18 ،وکار کسب

 رفع برای تالش. 22 ،مشکالت با رویارویی قدرت. 21 ،شکست دربرابر آوری تاب. 20
 .معلوالن یبرا زاییاشتغال. 23 ،یفیتک یارتقا کار و های نقص

 برای جدید راهکارهای ارائة. 26 ،مشکالت با مقابله توانایی. 25 ،قوی ارادةو  پشتکار. 24 5
 به رسیدن راه در ناامیدنشدن. 28 ،اهداف به رسیدن برای قوی پشتکار. 27 ،اهداف به رسیدن
 یمشتر یازهایبه ن توجه. 31 ،مداری مشتری. 30 ،اهداف به رسیدن برای پافشاری. 29 ،هدف

. 33 ،درست کار انجام برای یشرافت مهندس حفظ. 32 ،آن رضایت به توجه و خدمات ارائةدر 
 یمردم یها انجمنبا  همکاری. 34 ،ها یتوانمندبا مشکالت و استفاده از  یاروییرو توان

 .محروم. ساختن مدرسه در مناطق 35 ،هاآن یازهایرفع ن یو تالش برا معلوالن
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 برایروند  این. دهد یم نشانتعهد  های شایستگیرا در بعد  یهاول های یکدگذار 2 جدول

تعهد  های شایستگی فقط بودن طوالنی. با توجه به است شده طی پژوهش چارچوب ابعاد تمام

 .شود مینمونه آورده  عنوان به

موارد  حذف با و شد ی بند دسته مشابه موارد محوری، یکدگذار منظور به بعد، گام در

ها، فقط  بودن آن علت طوالنی شد. به ییشناسانیز  موضوع با مرتبط یها شاخص ی،تکرار

شود. تحلیل بقیة ابعاد  آورده می 3های مربوط به بعد تعهد در جدول  مراحل تحلیل شایستگی

 انجام پذیرفته است.نیز به همین صورت 

 
 تعهد یها یستگیشادر بعد  شده استخراج یها مؤلفه. 3 جدول

کدهامؤلفه
 58، 56، 52، 44، 40، 39، 38، 34، 33، 22، 14، 12، 1 معلوالندرقبالیفردتعهد

 47، 46، 15 پذیریمسئولیت
مورداهدافبهرسیدندرپشتکاروتالش
 نظر

5، 8 ،10 ،11 ،17 ،18 ،20 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،
32 ،35 ،36 ،41 ،42 ،45 ،48 ،49 ،50 ،57 

یکارتعهد در تالش کیفیتراستایو
 خدمت/محصول

2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،13 ،16 ،21 ،29 ،30 ،31 ،43 ،51 ،53 ،
54 ،55 ،59 ،60 ،61 ،62 

 37، 19، 9 شکستبامواجهه

 

 یمعنابخش با مأتو ها شاخص ینب الزم های یبترک ،ها مؤلفه ییشناسا منظوربه ،سوم ةمرحل در

 :دده یمرا ارائه  ییچارچوب نها و شدهییشناسا ةلفؤم هشت ،4 جدول .گرفت صورت

 .دهیم می یشتریب یحتوض ها یتروا از برخی دربارة شده،مطرح یها لفهؤم یتاهم شدن روشن یبرا
 

 فرصت های شایستگی

. است فرصت به مربوط های شایستگی کارآفرینان، برای ها شایستگی یزترینمتما از یکی

 این کارآفرینان دیگر مانندمورد مطالعه  معلول کارآفرینان دهد یپژوهش نشان م ینا های یافته

 و بازار نیاز ،خأل تشخیص نحوة زمینة در شایستگی، از بعد این در ها آن. دارند را ها شایستگی

  یها فرصت معلول، کارآفرینان از برخی. اند متفاوت کارآفرینان سایر با آن از برداری بهره
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 آن یها مؤلفهو  ها شایستگی ی. ابعاد اصل4 جدول
 هامؤلفه شایستگیخوشة

 فرصت از برداری بهره فرصت، ةتوسعفرصت،  یصو تشخ شناسایی فرصتیهاشایستگی
 و اعتماد ،گروهیو کار  سازی شبکه گروهی، -فردیبین تعامالت ارتباطییهاشایستگی

 کالمی ارتباطات متقاعدسازی،
و  پردازی ایده یسک،و کنترل ر پذیری ریسک یادگیری،مرتبط با  یها شایستگی مفهومیشایستگی

 نوآوری، خالقیت، اطالعات، و پردازش آوری جمع ،وجو جست یده،پردازش ا
 لهئمس حل تحلیلی، تفکر قطعیت، نبودتحمل ابهام و  گیری، تصمیم عمل، ابتکار

یهاشایستگی
 سازماندهی

و  یکار گروه یجادا ی،انسان نیروی توسعة و رشد انگیزش، اختیار، تفویض
و  یزیکیمنابع ف یافراد، سازمانده یتو هدا یرهبر یریت،مد سازی،گروه
 انسانی نیروی کارگیری هب و شناسایی نظارت، و کنترل(، غیرانسانی) مالی

 ریزی برنامه رقبا، با همگامی انداز، چشمداشتن دورنما و  نگری، جامع راهبردییهاشایستگی
 گذاریهدف و هدفمندی ،(انسانی نیروی مدت، کوتاه بلندمدت،)

 در پشتکار و تالش پذیری، مسئولیت ،(معلوالن) نوعانهم برابردر فردی تعهد تعهدیهاشایستگی
 کیفیت راستای در تالش و کاری تعهد نظر، مورد اهداف به رسیدن راه

 شکست با مواجهه خدمت، /محصول
 با سازگاری توانایی و پذیری انعطاف شخصی، توسعة و موفقیت به میل فردییهاشایستگی

 شتندا نفس،اعتمادبه و خودباوری و خودآگاهی اندیشی، مثبت جدید، شرایط
 باطضان و نظم دیگران، به خود های یتوانمند اثبات و ارائه شخصی، ةانگیز

 طلبیاستقالل کار، /زندگی در
یریتیمدهایشایستگی

 وکارکسب
طرح  سازی آمادهبا صنعت،  ییآشنا ی،فن یها شایستگی ،یابیبازار های مهارت
 وکار کسب

 

 شناسایی خود معلولیت از ناشی نیازهای با معلوالن نیازهای تلفیق طریق از را وکار کسب

 مؤسسة و بخشیتوان وسایل تولید زبان، مجازی آموزشگاه تأسیس مثال، رایب ؛اند دهکر

 :شود یآورده م یردر ز شده بیان ةمؤلفاز  روایتی نمونة .معلوالن گردشگری

 روی گذاشتیم رو تمرکزمون و کردیم یستأس که است سال دو یباًتقر ما رو مؤسسه این»

 .داشتم دوست سفر خیلی قبلش و شدم دچار معلولیت به پیش سال چند من چون گردشگری،

 ممکنه که چیزیه معلولیت فهمیدم افتاد برام اتفاق این وقتی. بودم ورزشکار .بودم کوهنورد

  .«کنم درک رو قشر این که شد باعث اتفاق این حال هر به ...بیاد پیش هرکسی برای
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 ارتباطی یها شایستگی

 های یافته. است وکار کسب موفقیت اساسی ارکان از یکی ارتباطی های شایستگی داشتن شک بی

 رازی دهد، می نشان معلول افراد در را ها شایستگی از دسته این تقویت و ایجاد ضرورت ،پژوهش این

 جبران برای بنابراین، ؛دارند یگراند از تری یینپا اجتماعی های مهارت ،مختلف دالیلبه نمعلوال

. در دارند نیازمختلف  یها شبکه ایجاد و افراد با ارتباط برقراری به معلولیت از ناشی یها ضعف

 یا خدمات ةارائ معتقدند کارآفرینان از تعدادی ،اندیگر دنکرمتقاعد و اعتمادجلب  ةلفؤم زمینة

 .است بوده مؤثر زمینه این در یزن هایشان یتوانمند نمایش و باکیفیت محصوالت

 :کند یم تأیید راموضوع  ینا یرز روایت

 که شده باعث اینا .اون از بعد خدمات و داری مردم و خوب کیفیت و پایین ةالزحم حق»

 .«بیان سراغمون و کنند اعتماد بهمون مردم

 
 مفهومی یها شایستگی

 محکمی پیوندو  دشون مین شناسایی آسانیبه که هستند یشناخت های ییتوانا ،مفهومی یها شایستگی

 این از معلول کارآفرینان کند می بیان تحقیق این های یافته. دارند کارآفرینانه های ویژگی با

به آموزش به معلوالن دسترسی .ندبر یم بهره خود وکار کسب اهداف به دستیابی برای ها شایستگی

 خود آموزشی نیازهایو  دارند زیادی میل یادگیری به ها آن بنابراین، است؛ محدود مختلف دالیل

 :است موضوع ینا گریانب یرز روایت. ندکن یم برطرفو  شناسایی مختلف های راه از را

 سازی مناسب) داشت پله ها هسسؤم بیشتر زبان، کالس برم خواستم یم بودم، متوسطه دورة وقتی»

 «.رفتمگ یاد خودم و نگرفتم یاد آموزشگاهی رو زبان .برم کالس تونستم نمی و( نبود

 
 سازماندهی یها شایستگی

 کمک با را یفوظا از بعضی ،جسمی های یتمحدود جبران برای کردند بیان کارآفرینان از برخی

 این اکثر ،همچنین. نندک یم واگذار افراد های ییتوانا به توجه با را وظایف و دهند می انجام دیگران

 اولویت در را نمعلوال ها آن تمام یباًتقر و ندداشت زیادی میل دیگران رشد و توسعه به کارآفرینان

 :آوریم یم یررا در ز شده بیان ةمؤلفاز  یتیروا ة. نموندهند می قرار خود استخدامی
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 سخت من برای وآمد رفت. گرفتیم یم زمین رفتیم یم باید ما شد آماده طرحم وقتی خب»

 انجام برایو  دیگه کردیم یم تهیه اعتباری باید کار ینا انجام برای. نبود هم سازی مناسب و بود

 «.کردند یم کمک دیگه افراد بیشتر اش ییاجرا فرایند

 
 راهبردی یها شایستگی

 برای ضروری شرط عنوان به را انداز چشم و هدف داشتن شوندگان مصاحبه از بسیاری

 نیز معلوالن بخشیتوان و شزآمو مدیران اکثر. کردند مطرح موفقیت و بلندمدت ریزی برنامه

 اساسی یها چالش جمله از روزمرگی به گرایش و انداز چشم و هدف نداشتنبودند  معتقد

 یتصویر یا اندازچشم تا کند یم ملزم را کارآفرین ها، شایستگی این .است معلوالن کارآفرینی

 گذاری،هدف برای ای یهپا اساس براین و باشند داشته ذهن در وکار کسب برای بزرگ

 :کند می تأیید را همؤلف ینا زیر، یتیروا ةنمون .دشو یم فراهم رقبا با رقابت توانایی و ریزی برنامه

 میرم و کردم تعریفش خودم واسه دیگه سال ده تا مثالً دیدم، خودم واسه رو هدفی یه من»

 وقت براش که مهمه این برسم، میخوام که اونجایی به تا میذارم وقت شب تا صبح از .دنباش

  «.نشی خسته و بذاری

 
 تعهد یها شایستگی

 دیگری ( وتوانستن به اعتقاد) اراده یکی: کند می تداعی ذهن در را مفهوم دو همزمان تعهد

 ،کارآفرین معلوالن شد مشخص ،آماری ةنمون با مصاحبه در. (پذیری مسئولیت) اخالق

 و معلوالن دیگر به نسبت ها آن فردی تعهد در امر این .دارند باالیی تعهد های شایستگی

 ،معلول کارآفرینان همچنین. است مشهود بسیار ها آن مداری مشتری و کاری تعهد همچنین

 .دارند کار و زندگی در شاناهداف به رسیدن برای بسیاری پشتکار و تالش

 که هدفی خاطر به .کنم ولش نشد، طوریاون این چون حاال مفتگن وقت هیچ من ولی»

 اینجا به تا مکشید زحمت که کنم یم رفک وقتی چون دادم، ادامه دوباره و نشدم ناامید داشتم

 به دیگه کنی قطع بخوای ور زحمتت داد، باد به نمیشه رو چی همه .مکن ولش متون نمی ،مرسید

  «.رسی ینم جایگاه اون
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 فردی یها شایستگی

 کمک فردی قدرت ایجاد در فردی های ییتوانا و  یفیتک اهمیت به فردی یها شایستگی

 وکار کسب مدیریت مانند یزبرانگ چالش کارهای برخی انجام در را فردی اثربخشی و کند یم

 که شود می مؤلفه هشت شامل معلول کارآفرینان در فردی یها شایستگی .دهد می افزایش

 و دیگران به خود های یتوانمند اثبات ،ارائه توانایی ،یخودباور ،خودآگاهی یها شایستگی

 .ندیزمتما ها آن میان در پذیری انعطاف

 :شود می آورده زیر در روایتی نمونة ،یگرانخود به د های یتوانمنداثبات  ةینزم در

 نجار ،کردم یم روکوبی خودم ومدا نمی نیرو مثالً ،کردم یم رو داشتم توانایی هرچی»

 زدن یم پوزخند من به که یاونای به خالصه. کردم یم خیاطی ،کردم یم نجاری خودم ومدا نمی

 «.مدیرشون شدم و دونم می بیشتر اونا از االن .شد اثبات
 

 وکار کسب یریتیمد یها شایستگی

 یشترکه ب یموارد ترین مهم. از دارد مؤلفه چهارخوشه  این شدة ییشناسا های یستگیشا

 داشتنشامل  مؤلفه ینا .استبا صنعت  ییلزوم آشنا ،کردنداشاره  نآ هب شوندگان مصاحبه

. است نظر موردو مهارت در صنعت  تجربهداشتن  ینو همچن یکار ةیندر زم یدانش تخصص

 :شده بیان ةمؤلفاز  تییروا ةنمون

 معلولیتم از قبل رو کارا این از خیلی من .کمک کردم یلیخ نفسمبهاعتماد روحیة به یکی من»

 نگاه سازی، ماشین مثالًداشتم،  یترو من از قبل از معلول ها مهارتاز  خیلیو  بودم داده انجام

 «.داشتم قبلش رو همه صنعتی طراحی تو دستی، صنایع تو اقتصادی نگاه صنعتی،
 

 گیری نتیجهو  بحث
 با و یحرکت-یجسم معلوالن یازن مورد ةینانکارآفر های یستگیشا شناساییهدف  باحاضر  پژوهش

 یقو عم ساختاریافته نیمه یها مصاحبهبا استفاده از  ها داده و گرفت صورت یفیاز روش ک گیری بهره

 تحلیل از درمجموع،. شد آوری جمع معلوالن بخشیتوان و آموزش مدیران و معلول کارآفرینانبا 

که  آمد دست به مؤلفه 38 دوم ةمرحل در و مفهوم 380 یاول کدگذار ةمرحل در ها مصاحبه

 .شد یلآشکار و چارچوب پژوهش تکم ها مؤلفه ینب های هرابط یتدرنها
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 یها فرصتبه  مربوط های یستگیشا بعد که دارد بعد هشت یقتحق ینا در شده ارائه چارچوب
کللند مک  ،مثال رایب ؛است یستگیمختلف شا یها چارچوب بیشتردر  اساسی یبخش ،ینانهکارآفر

 «ها فرصتدر گرفتن  یبرتر( »1992جانسن )چندلر و  و «ها فرصتو اقدام براساس  یدند( »1987)
در اغلب  یارتباط های یستگیشا بر ،همچنین. کنند می بیان ینکارآفر یضرور ویژگی را

 های یستگیشا. (Lans et al., 2011; Coony, 2008)شده است  تأکید یستگیشا یها چارچوب
 قرار یمتفاوت یها دستهدر  ،ادبیات مرورکه در  ستها یستگیشااز  یا گسترده بخش شامل یمفهوم
حل  توانایی توان یم شود، می ییدتأ تجربینظر  ازبعد که  ینا های یستگیاز جمله شا .اند گرفته

 نام راموجود  های یتقابلبا دانش و  یدجد های یدهاو دقت در مطابقت  ها یدهامشکالت، پردازش 
 یاتادب در (.Baron & Ensley, 2006; DeTienne & Chandler, 2004; Mitchell et al., 2000) برد
تفاوت که  ینبا ا ،ندا شبیه بسیار یریتیمد های یستگیبه شا یسازمانده های شایستگی ،ها یستگیشا

 ییتوانا یات،مرتبط ذکرشده در ادب یها نمونه .شوند یمشامل  یزن را هیسازماند های یتفعال
 & Chandler) استمناسب  یاراخت یضتفو و یفوظا یدر افراد، هماهنگ یزهانگ یجادو ا یسازمانده

Jansen, 1992.) در یژهو به وکار کسب عملکرد امنیت ینتأم بر اول درجةدر  راهبردی های شایستگی 
 هدف با هایی فعالیت شامل ها شایستگی از خوشه این در ها یتفعال ینتر مهم. دارد تمرکز بلندمدت

 شوند می وکار کسب ةتوسع یروندها بینی  پیش و آینده به نگاه بلندمدت، و مدت کوتاه ریزی برنامه
(Ashurst et al., 2011; Nuthall, 2005 .)اندازرا به داشتن چشم انینکارآفر ،ها شایستگی از دسته ینا 

 ینبه ا یابیدست برای راهبرد یو اجرا یمتنظ و یتموفق برای روشن اهداف داشتن ،وکار کسب برای
 های یستگیشا زمینة در یشینپ مطالعات. (Thompson et al., 1997) کند می ملزم اهداف و انداز چشم
 توصیف کار در قرار بی ذهنی با کوشسخت افرادی عنوانبه اغلب را موفق کارآفرینان ،تعهد

. دارند شدنوقف و بودنمصمم متعهدشدن، در قوی شایستگی ها آن دیگر، عبارتبه ؛کنند می
 (.Li, 2009) دهند می انجام شان وظیفه و مسئولیت زمینة در را نگری آینده  های فعالیت ها آن ،همچنین

 ,Eyreاست ) شده تأکید رینانکارآف یبرا یستگیشا ینا داشتن ضرورتبر  یشین،مطالعات پ در

 که ستا آن معلوالن ةینانکارآفر های شایستگی شناسایی در اهمیت حائز ةنکت ،همچنین (.1994
 دیگر با ها یستگیشا نظر از حرکتی -جسمی معلوالن بودند معتقد شوندگانمصاحبه تمام تقریباً

 معلولیت دچار زندگی طول در که افرادی درمورد موضوع این و رندندا تفاوتی کارآفرینان
 از پیش را خود های یتوانمند از بسیاری معتقدند افراد این رازی ،دنک می صدق بیشتر ،اند شده
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 آمده وجودبه ها آن برای حرکت نظر از هایی محدودیت ،معلولیت با .اند آورده دستبه معلولیت
 از استفاده با دکنن می سعی حتی و ندارند دیگران با تفاوتی ذهنی و فکری لحاظ از اما ،است

 عادی افراد از ها شایستگی از بسیاری در و دهند پوشش را شانهای ضعف خود، مثبت های یژگیو
 با مصاحبه ،همچنین (.پشتکار و تالش فعال، یادگیری کاری، و فردی تعهد مانند) باشند سرآمد

 را خود توانستند یخوب به و داشتند باالیی نفسبهاعتماد و خودباوری ،افراد ینا داد نشان کارآفرینان
 در ابعاد این تقویت لزوم بر خود های گفته در نیز یآموزش مدیران. کنند سازگار معلولیت شرایط با

 .اند هکرد اشاره معلوالن

 

 پیشنهادها
و  یکاربرد یشنهادهایپ ،معلوالن ینیاز کارآفر یتحما منظور بهو  یقتحق یجنتا یراستا در

 :دشو یمارائه  یرز یقاتیتحق

 در کارآفرینانه های شایستگی ارتقای منظور به معلوالن کارآفرینی مجازی شبکة ایجاد .1

 ؛معلوالن بین

 نقش الگوی ارائة منظور بهکشور  معلول موفق ینانکارآفر های تجربه از مستند تهیة .2

 ؛معلوالن یبرا بومی

 ؛یآت یها پژوهشسهولت انجام  برای ینکارآفر معلوالن یبانک اطالعات ایجاد .3

و  معلوالن توسطپژوهش  یناز ا آمدهدستبه های یستگیشا کارگیری هب نحوة بررسی .4

 ؛افراد این شغلی بخشیآموزش و توان اندرکاران دست ینهمچن

 ؛(و... یانناشنوا ،نابینایان) معلوالن یگرد یها گروهمشابه در  یقاتتحق انجام .5

با  معلوالندر  ینانهکارآفر های یستگیشا میزان سنجش یبرا یا پرسشنامه تدوین .6

 ؛مختلف های یناتوان

 کارآفرینی سمت به معلوالن هدایت برای مناسب آموزشی یها برنامه تدوین و طراحی .7

 ؛پژوهش یندر ا شده شناسایی های یستگیشابا استفاده از 

 یرمعلولافراد غ ینیکارآفر های یستگیشابا  معلوالن کارآفرینانة های یستگیشا مقایسة .8

 .ها تفاوتدرک بهتر  منظور به
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