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شناسایی شایستگیهای کارآفرینانه با تأکید بر معلوالن جسمی -حرکتی
افسانه باقری ،1فاطمه تقوی مریمآبادی ،2زهرا آراستی
 .1استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1393/12/27 :
تاریخ پذیرش1394/05/21 :

چکیده
بسیاری از معلوالن برای ایجاد تعادل 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 شایستگیهای الزم در این
زمینه ،از جمله چالشهای مطرحشده در ادبیات کارآفرینی معلوالن است .از اینرو هدف این پژوهش ،شناسایی
شایستگیهای کارآفرینانه با تأکید بر معلوالن جسمی -حرکتی است .در راستای دستیابی به این هدف ،با استفاده از
روش کیفی و از طریق مصاحبة نیمهساختاریافته با دوازده نفر از کارآفرینان معلول و مدیران و برنامهریزان
مرکزهای آموزش و توانبخشی معلوالن که از طریق شیوة نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،شایستگیهای
کارآفرینانة معلوالن جسمی -حرکتی تعیین شد .پس از تحلیل دادهها و تجمیع مفاهیم استخراجشده ،درمجموع 38
مؤلفه بهدست آمد که در هشت بعد شایستگیهای کارآفرینانة معلوالن جای گرفتند .این ابعاد شامل شایستگیهای
شناسایی فرصت ،ارتباطی ،مفهومی ،سازماندهی ،راهبردی ،تعهد ،شایستگیهای فردی و مدیریتی کسبوکار
بودند که دو بعد شایستگیهای فردی و شایستگیهای مدیریتی کسبوکار به چارچوب مورد استفاده در این
پژوهش افزوده شدند .نتایج این مطالعه میتواند عالوهبر افزایش دانش کارآفرینی معلوالن ،به سیاستگذاران و
متصدیان در تدوین سیاستهای آموزشی و حمایتی معلوالن کمک کند.
واژههای کلیدی :آموزش کارآفرینی ،شایستگیهای کارآفرینانه ،کارآفرینی معلوالن.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،شاهد افزایش روبهرشد تعداد معلوالن در سراسر جهان بودهایم .افراد
مختلف بهدالیل بیشماری به معلولیتهای جدی دچار میشوند ،بهطوریکه معلوالن حدود
 10تا  15درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل میدهند (رهبر و همکاران .)1392 ،نتایج
پژوهشهای صورتگرفته نیز بیانگر آن است که معلوالن در کشورهای مختلف و در مقایسه با
سایر افراد جامعه ،امکانات اولیة زندگی مانند بهداشت ،مسکن ،آموزش و شغل مناسب ندارند
( .)Hwang & Roulstone, 2015وجود این تبعیضها ،آثار زیانباری بر زندگی فردی و اجتماعی
معلوالن دارد و اصلیترین چالش زندگی آنهاست (رهبر و همکاران .)1392 ،این مسائل
نهتنها بر معلوالن بلکه بر خانوادهها و دوستان نزدیک آنان و تقریباً همة افراد جامعه تأثیر
میگذارد (نوری .)1374 ،همچنین ،فرصت برای کار از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت
زندگی افراد دچار معلولیت جسمی است .داشتن شغل مناسب ،پیششرط الزم برای
بازگرداندن معلوالن جسمی به آغوش جامعه است (مرادی و همکاران.)1388 ،
مطالعات متعدد نشان میدهد معلوالن ،کارآفرینی را به کار برای افراد و سازمانهای دیگر
ترجیح میدهند (،)Pagán, 2009; Burchardt, 2002; Jones, 2005; Roni, 2009; Martins, 2004
بهطوریکه میزان کارآفرینی در بین آنها نسبت به افراد سالم بیشتر است

(2001

.)Houlb,

کارآفرینی برای معلوالن مزیتهای شخصی ،اجتماعی ،مالی و از همه مهمتر اشتغال دائم را
بههمراه دارد

(2009; Boylan & Burchardt, 2003

 ،)Pagán,اما در بیشتر نظریهها و تحقیقات

کارآفرینی معلوالن هیچ جایگاهی ندارند و بیشتر نظریهها و پژوهشها ،کارآفرینان را افرادی
توانا و بدون معلولیت درنظر گرفتهاند .بررسی ادبیات پژوهشی در این زمینه نشان میدهد تاکنون
مطالعهای در زمینة عوامل مؤثر بر کارآفرینی معلوالن و کسبوکار آنها (مانند شایستگیهای
فردی و تشخیص فرصت ،جستوجوی اطالعات ،جمعآوری منابع ،گروهسازی و ویژگیهای
ایدة کسبوکار) صورت نگرفته است ( ،)Roni, 2009درحالیکه ایجاد و توسعة شایستگیهای
کارآفرینانه عامل اساسی در توانمندسازی این افراد و تبدیلشدن آنها به کارآفرینان موفق است.
با وجود این ،تعداد شایانتوجهی از معلوالن به آموزش مهارتهای مناسب برای کارآفرینی
دسترسی ندارند و بهویژه در کشورهای درحالتوسعه این افراد آموزشهای حرفهای نمیبینند
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( .)Powers, 2008دولتها میتوانند از طریق ارائة آموزشهای کارآفرینی مطابق با شرایط فردی
و اجتماعی محرومان ،در راستای استقالل آنها گامی مؤثر بردارند تا به گسترش فرصتهای
برابر اقتصادی ،اجتماعی و توزیع عادالنة ثروت در جامعه منجر شود (اسعدی .)1391 ،اولین گام
در آموزش کارآفرینی براساس رویکرد شایستگیمحور ،تعیین شایستگیهای کارآفرینانه است؛
بنابراین ،در تالش برای برآوردن نیازهای آموزشی معلوالن در جنبههای مختلف فرایند
کارآفرینی ،ضروری است بدانیم کدامیک از شایستگیهای کارآفرینانه باید در این افراد
گسترش یابد (.)Izquierdo et al., 2005
در کشور ما ،تاکنون پژوهش نظاممندی دربارة کارآفرینی معلوالن صورت نگرفته است.
درنتیجه ،سیاستگذاران آموزش معلوالن از شایستگیها و نیازهای معلوالن کشورمان برای
کارآفرینشدن و نیز آموزش کارآفرینی آگاهی ندارند .پرسش اصلی این پژوهش عبارت
است از اینکه شایستگیهای کارآفرینانة مورد نیاز معلوالن جسمی -حرکتی چیست؟
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
شایستگی :مفهوم و مؤلفهها

به اعتقاد دوبیس و همکاران ( ،)2004دو مکتب فکری در تعریف شایستگی وجود دارد.
مکتب اول ،شایستگی را متشکل از دانش و مهارت میداند و مکتب دوم مدعی است
شایستگی یعنی ویژگیهایی که به بهبود عملکرد افراد کمک میکند .در رویکرد دوم،
شایستگی مفهومی جامعتر دارد که شامل دانش ،مهارت ،انگیزه و ویژگیهای شخصیتی است.
فلسفة اصلی مکتب فکری دوم ،به تمرکز بر فعاالن و نوع کار آنها تأکید دارد ( Dubois et al.,

 .)2004با اینحال ،اصطالح شایستگی در برخی از تعریفها به وظیفة ویژة فرد اشاره دارد که
در شرایط مختلف انجام میدهد.
سانچز ( )2010شایستگی را بهعنوان مجموعهای از دانش ،خصوصیات ،نگرشها و
مهارتهای مرتبط به هم تعریف میکند که تأثیر زیادی بر شغل میگذارند و با عملکرد افراد
در کار همبستگی دارند .وی معتقد است شایستگیها را میتوان با استانداردهای قابلقبول
ارزیابی کرد و از طریق آموزش و توسعه بهبود بخشید .رودیگز ( )2007شایستگی را الگویی
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قابلاندازهگیری از دانش ،مهارت ،توانایی ،رفتار و ویژگیهایی تعریف کرده است که یک
فرد برای انجام موفق وظایف شغلی خود به آن نیاز دارد.
مفهوم شایستگی کارآفرینانه

راهاندازی و مدیریت کسبوکار در محیطی که با پیشرفت فناوری بهسرعت تغییر میکند،
بسیار پیچیده است .از اینرو ،کارآفرین باید با عوامل محیطیای مقابله کند که او را به ارتقای
شایستگیهایش در ابعاد مختلف فکری ،نگرشی ،رفتاری ،فنی و مدیریتی مجبور میکند.
درنتیجه ،کارآفرینان در زمینة گسترش شایستگیها -که موجب موفقیت در تالشهای
کارآفرینی آنان میشود -با چالشی دائمی روبهرو هستند (.)Kochadai, 2012
مدتهاست که شایستگی ،مفهومی کاربردی در ادبیات مدیریت دارد .البته در چند سال
اخیر به نقش و اهمیت شایستگی در عملکرد افراد توجه شده است .شایستگی مجموعهای از
تجربهها ،دانشها ،مهارتها و نگرشهاست که افراد در طول زندگی برای عملکرد مؤثر در
وظیفه و شغل خود بهدست میآورند .مان و همکاران ( )2002معتقدند شایستگیهای
کارآفرینی توانایی کلی کارآفرین برای انجام موفق این نقش است و مطالعات متعددی رابطة
مثبت بین وجود شایستگیها و عملکرد شرکت را تأیید کردهاند (

Bird, 1995; Baum et al.,

.)2001; Colombo & Grilli, 2005
شایستگیهای کارآفرینانه گروهی ویژه از شایستگیها تعریف شدهاند که با عملکرد موفق
در کارآفرینی ارتباط دارند

)& Almor, 2002

 .(Lernerپژوهشگران کارآفرینی بین

شایستگیهای مدیریتی و شایستگیهای کارآفرینی تمایز قائل شدهاند (

Lerner & Almor,

 .)2002بهطورکلی ،شایستگیهای کارآفرینانه برای رشد و موفقیت کسبوکار مهماند و
درک ماهیت و نقش این شایستگیها میتواند پیامدهای مهمی برای عملکرد کارآفرینان داشته
باشد .با وجود درک این اهمیت ،پژوهش در زمینة شایستگیهای کارآفرینان هنوز در مراحل
اولیة قرار دارد .بیرد ( )1995تأیید میکند برای شایستگیهای کارآفرینانه به نظریهای جدی
نیاز است و میتوان از نظریة شایستگی که در ادبیات مدیریت و آموزش وجود دارد ،استفاده
کرد ،آن را گسترش داد و به بهترین شکل تنظیم کرد تا عوامل موفقیت کارآفرینان موفق
نمایان شود (.)Sethi & Saxena, 2008
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برخالف مطالعات صورتگرفته در حوزة شایستگیهای مدیران در سازمانهای بزرگ،
تحقیقات نظاممند اندکی دربارة شایستگیهای کارآفرینی در کسبوکارهای کوچک صورت
گرفته است .ممکن است این موضوع بهدلیل تعریفهای انبوهی باشد که در زمینة مفاهیم
کارآفرین و شایستگی ارائه شده است (.)Lans et al., 2010
کارآفرینی معلوالن

معلوالن با توجه به توانمندیهایشان میتوانند مانند افراد سالم در بسیاری از مشاغل فعالیت
کنند .یکی از رایجترین و انعطافپذیرترین روشهای اشتغال و بهکارگیری معلوالن
خوداشتغالی است (شفیعآبادی .)1382 ،در این اشتغال ،معلوالن متناسب با تواناییها و عالقة
خود کاری مولد انجام میدهند ،کاالیی را تولید میکنند یا خدماتی را ارائه میدهند (عالءفر،
 .)1376در خوداشتغالی استقالل شایانتوجهی در ساعت و نحوة کار وجود دارد و دامنة
فعالیت بسیار گسترده است و انجام آن در همة مکانها امکانپذیر است (شفیعآبادی.)1382 ،
همچنین ،بسیاری از معلوالن بهدلیل رویارویی با محدودیتهای فراوان هنگام جستوجو برای
یافتن کسبوکار سنتی ،به کارآفرینی روی میآورند .این موانع ممکن است از نبود تسهیالت
فیزیکی در محیط کار یا نیاز به برنامهای انعطافپذیر ناشی شود .با وجود این محدودیتهای
کاری ،معلوالن به فرصتهایی برای پیگیری شغل و کارآفرینی نیاز دارند

(2001

)Holub,؛

بنابراین ،خوداشتغالی میتواند درآمدی مستمر برای معلوالن و بهطور ویژه برای افراد با
معلولیت شدید باشد .معلوالن ممکن است خوداشتغالی را برای دستیابی به تعادل بیشتر بین
وضعیت معلولیت و زندگی کاری برگزینند؛ برای مثال ،شاید خوداشتغالی انعطافپذیری
بیشتری از مشاغل معمولی داشته باشد یا با توجه به وضعیت معلولیت افراد ،در زمینة انتخاب
ساعتهای کاری ،نوع کار ،شرایط و محیط کاری تطابق بیشتری داشته باشد .همچنین ،این
سازگاری در طول زمان با تغییرات در کسبوکار یا تغییر در وضعیت ناتوانی فرد تعدیل
میشود و به کل شرکت برای عملکرد مؤثرتر کمک میکند

(2002

 .)Doyle,درنتیجه ،با

بررسی ادبیات شایستگیهای کارآفرینانه ،چارچوبهای مختلف این شایستگیها شناسایی
شدند .درنهایت ،چارچوب مان و همکاران ( )2002که شش بعد اصلی شایستگی (فرصت،
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ارتباطی ،سازماندهی ،مفهومی ،راهبردی و تعهد) را دربردارد ،از لحاظ جامعیت و مقبولیت
برتر تشخیص داده شد .ابعاد ذکرشده ،چارچوب شایستگیهای کارآفرینانه را در این تحقیق
تشکیل میدهند (مدل .)1
شایستگیهای فرصت
شایستگیهای ارتباطی
شایستگیهای سازماندهی
شایستگیهای مفهومی
شایستگیهای راهبردی
شایستگیهای تعهد

مدل  .1مدل مفهومی تحقیق
مأخذ :مدل شایستگیهای کارآفرینانة مان و همکاران ()2002

روششناسی
تحقیق حاضر بهلحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها کیفی و از نوع روایتی است.
دلیل اصلی انتخاب این روش کیفی ،نیاز به شناسایی شایستگیهای کارآفرینان معلول است.
برای روایت چگونگی کسب شایستگیهای کارآفرینانه و فرایند آن ،گذشتة معلوالن دارای
تجربة راهاندازی یک کسبوکار واکاوی شد .در این تحقیق ،با معلوالن موفق در زمینة
بهکارگیری شایستگیهای کارآفرینانه برای راهاندازی و مدیریت کسبوکار و مدیران و
برنامهریزان مرکزهای آموزش و توانبخشی معلوالن مصاحبه شد و دادههای الزم نیز بهدست
آمد .معلوالن جسمی -حرکتی افرادی هستند که به هر علت ضعف یا اختالل دارند ،در سیستم
حرکتی توانایی ندارند و برای تحرک به برخی وسایل کمکی مانند کراچ ،واکر و ویلچر
نیازمندند (کریمی درمنی.)1382 ،
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همچنین ،پژوهشگر در هنگام مصاحبه و پس از آن به تجربههای هریک از کارآفرینان معلول
و مدیران آموزشی معنا بخشید .در این روش ،از مصاحبة واقعهمحور برای کارآفرینان معلول و
مدیران آموزشی استفاده شد که بر تجربههای آنها استوار بود .پرسشهای مصاحبه نیز براساس
ادبیات پژوهشی موجود در زمینة شایستگیهای کارآفرینانه طراحی شدند .از بین رویکردهای
متداول ،رویکرد  )Kessler, 2006( STARو  )Okumura et al., 1997( 5W1Hبرای تشریح یک
اتفاق و موقعیت کاربرد بیشتری دارند و هریک از جنبههای این رویدادها را بهتر تبیین میکنند.
درنتیجه ،در طراحی پرسشهای مصاحبه از ترکیب این دو روش و همچنین چارچوب مفهومی
پژوهش استفاده شد .پرسشهای مصاحبة برنامهریزان آموزشی با استفاده از چارچوب ارائهشده
در پژوهش ( )Johanson et al., 2006تدوین شد .در مصاحبهها از شرکتکنندگان خواسته شد
تجربههایشان را در زمینة توانمندیهای الزم برای راهاندازی و مدیریت کسبوکار بازگو کنند و
از پرسشهای مصاحبه بهعنوان چارچوب راهنما برای تکمیل دادهها استفاده شد.
بنابراین ،جامعة آماری شامل دو گروه معلوالن جسمی -حرکتی استان تهران و رؤسا و
مدیران آموزش مرکزهای آموزشی و توانبخشی است .مدیران آموزشی شرکتکننده در این
تحقیق ،در زمینة حرفهآموزی به معلوالن حداقل پنج سال سابقه داشتند .در این پژوهش ،روش
نمونهگیری گلولة برفی بود ،زیرا محقق با تمام کارآفرینان معلول و برنامهریزان آموزشی آشنا
نبود .نمونهگیری تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت؛ یعنی مرحلهای که اضافهشدن نمونة
جدید ،شایستگی جدیدی به شایستگیهای کارآفرینانة نمونههای قبلی نمیافزود .در این
پژوهش ،اشباع نظری دادهها پس از مصاحبه با نمونة نهم محقق شد و برای اطمینان از کفایت
دادهها ،مصاحبهها تا نمونة دوازده ادامه یافت .روایی دادههای کیفی از طریق تعریف دقیق
جامعة آماری ،انتخاب درست نمونة تحقیق و طراحی پرسشهای مصاحبه براساس پژوهشهای
پیشین محقق شده است .پایایی ابزار نیز با بازبینی و اصالح پرسشهای مصاحبه پس از انجام
سه مصاحبة اولیه تأیید شد .تحلیل دادههای مصاحبهها ،با استفاده از کدگذاری باز و محوری و
همچنین کدگذاری اولیه (استخراج شواهد) ،کدگذاری ثانویه ،شناسایی شاخصها و شناسایی
مؤلفهها (تلفیق و پیوند بین شاخصها) صورت پذیرفت.
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یافتهها
توصیف جمعیتشناختی نمونههای تحقیق

در راستای دستیابی به اهداف تحقیق ،با تعدادی از معلوالن کارآفرین و مدیران و برنامهریزان
مرکزهای آموزش و توانبخشی معلوالن مصاحبه صورت گرفت ،زیرا معلوالن کارآفرین با
فرایند کارآفرینی و شایستگیهای ویژه برای کارآفرینشدن آشنا هستند و مدیران و
برنامهریزان مرکزهای آموزش و توانبخشی معلوالن نیز بهدلیل ارتباط مستقیم با آموزش و
ارتقای مهارتهای معلوالن (بهویژه مهارتها و شایستگیهای شغلی) ،اطالعاتی در این زمینه
دارند .درنتیجه ،با پانزده نفر مصاحبه انجام شد که از این تعداد ده نفر معلوالن کارآفرین و پنج
نفر برنامهریزان مرکزهای آموزشی در شهر تهران بودند .درنهایت ،از دوازده مصاحبه برای
تجزیه و تحلیل نهایی استفاده شد و سه مصاحبه بهعنوان مصاحبة آزمایشی درنظر گرفته شد.
یازده نفر از مصاحبهشوندگان مرد بودند و یک نفر از آنها زن بود .همچنین ،یک نفر
تحصیالت ابتدایی ،هفت نفر تحصیالت کارشناسی ،دو نفر تحصیالت کارشناسی ارشد و دو
نفر تحصیالت دکتری داشتند .متوسط عمر کسبوکار کارآفرینان  15/5سال و متوسط فعالیت
مدیران و برنامهریزان در حوزة کاری مورد نظر  8/5سال بود .شایان ذکر است بهمنظور درک
بهتر موضوع و بررسی موضوعات اصلی ،تالش شد مصاحبه با این دو گروه همزمان صورت
گیرد.
تحلیل مصاحبهها

برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا تمام مکالمههای ضبطشده به متنهای نوشتاری تبدیل شد.
سپس تمام یادداشتها و متن نوشتاری مکالمهها دوباره بازبینی شد .در مراحل بعدی ،با استفاده
از راهبرد جملهبهجمله ،عبارتهای مهم و مرتبط با هر پرسش پژوهشی در زمینة شایستگیهای
کارآفرینانه مشخص و کدهای باز استخراج شد .این کدها اقتباسی از نوشتهها و در برخی
موارد عین خود نوشته است .نمونهای از کدگذاریهای اولیه در جدول  1آورده میشود.
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جدول  .1نمونهای از کدگذاری اولیه (مصاحبة اول)
یتها
روا 

شواهدموضوع 

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

میل به یادگیری
جستوجوی اطالعات از منابع
مختلف
توانایی تفویض اختیار به
کارکنان

من بچههای گروهم رو جدا کردم .یهسری فقط آموزش میدن،
یهسری فقط ترجمه میکنن و یهسری فقط تو بحث پروژهان؛ یعنی
کسیکه آموزش میده ترجمه نمیکنه ،حرفهای آموزش میده .از
مقاطع مختلف تو گروهمون داریم (دکترا ،ارشد ،لیسانس).
من با توجه به نیازهایی که داشتم و با توجه به ارتباطی که با بچهها
داشتم ،نیازهاشون رو تشخیص دادم ،شاید اگر معلول نبودم
هیچوقت این ایده به ذهنم نمیرسید.

شناسایی فرصتهای جدید از
طریق تلفیق نیازهای مشتریان با
نیازهای ناشی از معلولیت خود

جدول  .2کدگذاری اولیه در بعد شایستگیهای تعهد
نمونه 

مفاهیم 

1

 .1ارائة خدمات با تخفیف به معلوالن .2 ،ارائة خدمات با کیفیت مطلوب .3 ،تعهد کار و
پذیرش کار بهمیزان توانایی .4 ،تالش برای تحویل کار باکیفیت به مشتری .5 ،تضمین کیفیت.

2

 .6پافشاری برای رسیدن به اهداف موردنظر .7 ،تحویل بهموقع کار .8 ،تعهد به تحقق اهداف
کسبوکار .9 ،تالش در راستای رسیدن به اهداف تعیینشده .10 ،یادگیری از شکست .11 ،پشتکار
برای رسیدن به هدف.
 .12استمرار در کار و پشتکار .13 ،درک نیاز هماالن بهواسطة ناتواناییهای ناشی از معلولیت خود.

4

 .14کیفیت مطلوب محصوالت و ارائة خدمات پس از فروش .15 ،درک مشکالت دیگران با
توجه به معلولیت خود .16 ،داشتن مسئولیتپذیری و روحیة قدردانی .17 ،تعهد به اهداف
کسبوکار .18 ،استقامت و بردباری برای موفقیت .19 ،تالش بیوقفه برای دستیابی به اهداف،
 .20تابآوری دربرابر شکست .21 ،قدرت رویارویی با مشکالت .22 ،تالش برای رفع
نقصهای کار و ارتقای کیفیت .23 ،اشتغالزایی برای معلوالن.
 .24پشتکار و ارادة قوی .25 ،توانایی مقابله با مشکالت .26 ،ارائة راهکارهای جدید برای
رسیدن به اهداف .27 ،پشتکار قوی برای رسیدن به اهداف .28 ،ناامیدنشدن در راه رسیدن به
هدف .29 ،پافشاری برای رسیدن به اهداف .30 ،مشتریمداری .31 ،توجه به نیازهای مشتری
در ارائة خدمات و توجه به رضایت آن .32 ،حفظ شرافت مهندسی برای انجام کار درست.33 ،
توان رویارویی با مشکالت و استفاده از توانمندیها .34 ،همکاری با انجمنهای مردمی
معلوالن و تالش برای رفع نیازهای آنها .35 ،ساختن مدرسه در مناطق محروم.

3

5
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جدول  2کدگذاریهای اولیه را در بعد شایستگیهای تعهد نشان میدهد .این روند برای
تمام ابعاد چارچوب پژوهش طی شده است .با توجه به طوالنیبودن فقط شایستگیهای تعهد
بهعنوان نمونه آورده میشود.
در گام بعد ،بهمنظور کدگذاری محوری ،موارد مشابه دستهبندی شد و با حذف موارد
تکراری ،شاخصهای مرتبط با موضوع نیز شناسایی شد .بهعلت طوالنیبودن آنها ،فقط
مراحل تحلیل شایستگیهای مربوط به بعد تعهد در جدول  3آورده میشود .تحلیل بقیة ابعاد
نیز به همین صورت انجام پذیرفته است.
جدول  .3مؤلفههای استخراجشده در بعد شایستگیهای تعهد
مؤلفه 

تعهدفردیدرقبالمعلوالن

کدها 

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

مسئولیتپذیری


47 ،46 ،15

تالش و پشتکار در رسیدن به اهداف مورد ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،20 ،18 ،17 ،11 ،10 ،8 ،5
57 ،50 ،49 ،48 ،45 ،42 ،41 ،36 ،35 ،32
نظر
تعهد کاری و تالش در راستای کیفیت ،53 ،51 ،43 ،31 ،30 ،29 ،21 ،16 ،13 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2
62 ،61 ،60 ،59 ،55 ،54
محصول/خدمت
مواجههباشکست

37 ،19 ،9

در مرحلة سوم ،بهمنظور شناسایی مؤلفهها ،ترکیبهای الزم بین شاخصها توأم با معنابخشی
صورت گرفت .جدول  ،4هشت مؤلفة شناساییشده و چارچوب نهایی را ارائه میدهد:
برای روشنشدن اهمیت مؤلفههای مطرحشده ،دربارة برخی از روایتها توضیح بیشتری میدهیم.
شایستگیهای فرصت

یکی از متمایزترین شایستگیها برای کارآفرینان ،شایستگیهای مربوط به فرصت است.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد کارآفرینان معلول مورد مطالعه مانند دیگر کارآفرینان این
شایستگیها را دارند .آنها در این بعد از شایستگی ،در زمینة نحوة تشخیص خأل ،نیاز بازار و
بهرهبرداری از آن با سایر کارآفرینان متفاوتاند .برخی از کارآفرینان معلول ،فرصتهای
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جدول  .4ابعاد اصلی شایستگیها و مؤلفههای آن
خوشةشایستگی

شایستگیهایفرصت


مؤلفهها


شناسایی و تشخیص فرصت ،توسعة فرصت ،بهرهبرداری از فرصت

شایستگیهایارتباطی تعامالت بینفردی -گروهی ،شبکهسازی و کار گروهی ،اعتماد و

متقاعدسازی ،ارتباطات کالمی
شایستگیهای مرتبط با یادگیری ،ریسکپذیری و کنترل ریسک ،ایدهپردازی و
شایستگیمفهومی
پردازش ایده ،جستوجو ،جمعآوری و پردازش اطالعات ،خالقیت ،نوآوری،
ابتکار عمل ،تصمیمگیری ،تحمل ابهام و نبود قطعیت ،تفکر تحلیلی ،حل مسئله
تفویض اختیار ،انگیزش ،رشد و توسعة نیروی انسانی ،ایجاد گروه کاری و
شایستگیهای

گروهسازی ،مدیریت ،رهبری و هدایت افراد ،سازماندهی منابع فیزیکی و
سازماندهی
مالی (غیرانسانی) ،کنترل و نظارت ،شناسایی و بهکارگیری نیروی انسانی
شایستگیهایراهبردی جامعنگری ،داشتن دورنما و چشمانداز ،همگامی با رقبا ،برنامهریزی

(بلندمدت ،کوتاهمدت ،نیروی انسانی) ،هدفمندی و هدفگذاری
تعهد فردی دربرابر همنوعان (معلوالن) ،مسئولیتپذیری ،تالش و پشتکار در
شایستگیهایتعهد

راه رسیدن به اهداف مورد نظر ،تعهد کاری و تالش در راستای کیفیت
محصول /خدمت ،مواجهه با شکست
شایستگیهایفردی میل به موفقیت و توسعة شخصی ،انعطافپذیری و توانایی سازگاری با

شرایط جدید ،مثبتاندیشی ،خودآگاهی و خودباوری و اعتمادبهنفس ،داشتن
انگیزة شخصی ،ارائه و اثبات توانمندیهای خود به دیگران ،نظم و انضباط
در زندگی /کار ،استقاللطلبی
شایستگیهایمدیریتی مهارتهای بازاریابی ،شایستگیهای فنی ،آشنایی با صنعت ،آمادهسازی طرح

کسبوکار
کسبوکار

کسبوکار را از طریق تلفیق نیازهای معلوالن با نیازهای ناشی از معلولیت خود شناسایی
کردهاند؛ برای مثال ،تأسیس آموزشگاه مجازی زبان ،تولید وسایل توانبخشی و مؤسسة
گردشگری معلوالن .نمونة روایتی از مؤلفة بیانشده در زیر آورده میشود:
«این مؤسسه رو ما تقریباً دو سال است که تأسیس کردیم و تمرکزمون رو گذاشتیم روی
گردشگری ،چون من چند سال پیش به معلولیت دچار شدم و قبلش خیلی سفر دوست داشتم.
کوهنورد بودم .ورزشکار بودم .وقتی این اتفاق برام افتاد فهمیدم معلولیت چیزیه که ممکنه
برای هرکسی پیش بیاد ...به هر حال این اتفاق باعث شد که این قشر رو درک کنم».
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شایستگیهای ارتباطی

بیشک داشتن شایستگیهای ارتباطی یکی از ارکان اساسی موفقیت کسبوکار است .یافتههای
این پژوهش ،ضرورت ایجاد و تقویت این دسته از شایستگیها را در افراد معلول نشان میدهد ،زیرا
معلوالن بهدالیل مختلف ،مهارتهای اجتماعی پایینتری از دیگران دارند؛ بنابراین ،برای جبران
ضعفهای ناشی از معلولیت به برقراری ارتباط با افراد و ایجاد شبکههای مختلف نیاز دارند .در
زمینة مؤلفة جلب اعتماد و متقاعدکردن دیگران ،تعدادی از کارآفرینان معتقدند ارائة خدمات یا
محصوالت باکیفیت و نمایش توانمندیهایشان نیز در این زمینه مؤثر بوده است.
روایت زیر این موضوع را تأیید میکند:
«حقالزحمة پایین و کیفیت خوب و مردمداری و خدمات بعد از اون .اینا باعث شده که
مردم بهمون اعتماد کنند و سراغمون بیان».
شایستگیهای مفهومی

شایستگیهای مفهومی ،تواناییهای شناختی هستند که بهآسانی شناسایی نمیشوند و پیوند محکمی
با ویژگیهای کارآفرینانه دارند .یافتههای این تحقیق بیان میکند کارآفرینان معلول از این
شایستگیها برای دستیابی به اهداف کسبوکار خود بهره میبرند .دسترسی معلوالن به آموزش به
دالیل مختلف محدود است؛ بنابراین ،آنها به یادگیری میل زیادی دارند و نیازهای آموزشی خود
را از راههای مختلف شناسایی و برطرف میکنند .روایت زیر بیانگر این موضوع است:
«وقتی دورة متوسطه بودم ،میخواستم برم کالس زبان ،بیشتر مؤسسهها پله داشت (مناسبسازی
نبود) و نمیتونستم کالس برم .زبان رو آموزشگاهی یاد نگرفتم و خودم یاد گرفتم».
شایستگیهای سازماندهی

برخی از کارآفرینان بیان کردند برای جبران محدودیتهای جسمی ،بعضی از وظایف را با کمک
دیگران انجام میدهند و وظایف را با توجه به تواناییهای افراد واگذار میکنند .همچنین ،اکثر این
کارآفرینان به توسعه و رشد دیگران میل زیادی داشتند و تقریباً تمام آنها معلوالن را در اولویت
استخدامی خود قرار میدهند .نمونة روایتی از مؤلفة بیانشده را در زیر میآوریم:

شناسایی شایستگیهای کارآفرینانه با تأکید بر معلوالن جسمی -حرکتی...

485

«خب وقتی طرحم آماده شد ما باید میرفتیم زمین میگرفتیم .رفتوآمد برای من سخت
بود و مناسبسازی هم نبود .برای انجام این کار باید اعتباری تهیه میکردیم دیگه و برای انجام
فرایند اجراییاش بیشتر افراد دیگه کمک میکردند».
شایستگیهای راهبردی

بسیاری از مصاحبهشوندگان داشتن هدف و چشمانداز را بهعنوان شرط ضروری برای
برنامهریزی بلندمدت و موفقیت مطرح کردند .اکثر مدیران آموزش و توانبخشی معلوالن نیز
معتقد بودند نداشتن هدف و چشمانداز و گرایش به روزمرگی از جمله چالشهای اساسی
کارآفرینی معلوالن است .این شایستگیها ،کارآفرین را ملزم میکند تا چشمانداز یا تصویری
بزرگ برای کسبوکار در ذهن داشته باشند و برایناساس پایهای برای هدفگذاری،
برنامهریزی و توانایی رقابت با رقبا فراهم میشود .نمونة روایتی زیر ،این مؤلفه را تأیید میکند:
«من یه هدفی رو واسه خودم دیدم ،مثالً تا ده سال دیگه واسه خودم تعریفش کردم و میرم
دنباش .از صبح تا شب وقت میذارم تا به اونجایی که میخوام برسم ،این مهمه که براش وقت
بذاری و خسته نشی».
شایستگیهای تعهد

تعهد همزمان دو مفهوم را در ذهن تداعی میکند :یکی اراده (اعتقاد به توانستن) و دیگری
اخالق (مسئولیتپذیری) .در مصاحبه با نمونة آماری ،مشخص شد معلوالن کارآفرین،
شایستگیهای تعهد باالیی دارند .این امر در تعهد فردی آنها نسبت به دیگر معلوالن و
همچنین تعهد کاری و مشتریمداری آنها بسیار مشهود است .همچنین کارآفرینان معلول،
تالش و پشتکار بسیاری برای رسیدن به اهدافشان در زندگی و کار دارند.
«ولی من هیچوقت نگفتم حاال چون این اونطوری نشد ،ولش کنم .بهخاطر هدفی که
داشتم ناامید نشدم و دوباره ادامه دادم ،چون وقتی فکر میکنم که زحمت کشیدم تا به اینجا
رسیدم ،نمیتونم ولش کنم .همهچی رو نمیشه به باد داد ،زحمتت رو بخوای قطع کنی دیگه به
اون جایگاه نمیرسی».
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شایستگیهای فردی

شایستگیهای فردی به اهمیت کیفیت و تواناییهای فردی در ایجاد قدرت فردی کمک
میکند و اثربخشی فردی را در انجام برخی کارهای چالشبرانگیز مانند مدیریت کسبوکار
افزایش میدهد .شایستگیهای فردی در کارآفرینان معلول شامل هشت مؤلفه میشود که
شایستگیهای خودآگاهی ،خودباوری ،توانایی ارائه ،اثبات توانمندیهای خود به دیگران و
انعطافپذیری در میان آنها متمایزند.
در زمینة اثبات توانمندیهای خود به دیگران ،نمونة روایتی در زیر آورده میشود:
«هرچی توانایی داشتم رو میکردم ،مثالً نیرو نمیاومد خودم روکوبی میکردم ،نجار
نمیاومد خودم نجاری میکردم ،خیاطی میکردم .خالصه به اونایی که به من پوزخند میزدن
اثبات شد .االن از اونا بیشتر میدونم و شدم مدیرشون».
شایستگیهای مدیریتی کسبوکار

شایستگیهای شناساییشدة این خوشه چهار مؤلفه دارد .از مهمترین مواردی که بیشتر
مصاحبهشوندگان به آن اشاره کردند ،لزوم آشنایی با صنعت است .این مؤلفه شامل داشتن
دانش تخصصی در زمینة کاری و همچنین داشتن تجربه و مهارت در صنعت مورد نظر است.
نمونة روایتی از مؤلفة بیانشده:
«من یکی به روحیة اعتمادبهنفسم خیلی کمک کردم .من خیلی از این کارا رو قبل از معلولیتم
انجام داده بودم و خیلی از مهارتها رو من از قبل از معلولیت داشتم ،مثالً ماشینسازی ،نگاه
صنعتی ،نگاه اقتصادی تو صنایع دستی ،تو طراحی صنعتی همه رو قبلش داشتم».
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگیهای کارآفرینانة مورد نیاز معلوالن جسمی-حرکتی و با
بهرهگیری از روش کیفی صورت گرفت و دادهها با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته و عمیق
با کارآفرینان معلول و مدیران آموزش و توانبخشی معلوالن جمعآوری شد .درمجموع ،از تحلیل
مصاحبهها در مرحلة اول کدگذاری  380مفهوم و در مرحلة دوم  38مؤلفه بهدست آمد که
درنهایت رابطههای بین مؤلفهها آشکار و چارچوب پژوهش تکمیل شد.
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چارچوب ارائهشده در این تحقیق هشت بعد دارد که بعد شایستگیهای مربوط به فرصتهای
کارآفرینانه ،بخشی اساسی در بیشتر چارچوبهای مختلف شایستگی است؛ برای مثال ،مک کللند
(« )1987دیدن و اقدام براساس فرصتها» و چندلر و جانسن (« )1992برتری در گرفتن فرصتها»
را ویژگی ضروری کارآفرین بیان میکنند .همچنین ،بر شایستگیهای ارتباطی در اغلب
چارچوبهای شایستگی تأکید شده است

(et al., 2011; Coony, 2008

 .)Lansشایستگیهای

مفهومی شامل بخش گستردهای از شایستگیهاست که در مرور ادبیات ،در دستههای متفاوتی قرار
گرفتهاند .از جمله شایستگیهای این بعد که از نظر تجربی تأیید میشود ،میتوان توانایی حل
مشکالت ،پردازش ایدهها و دقت در مطابقت ایدههای جدید با دانش و قابلیتهای موجود را نام
برد ( .)Baron & Ensley, 2006; DeTienne & Chandler, 2004; Mitchell et al., 2000در ادبیات
شایستگیها ،شایستگیهای سازماندهی به شایستگیهای مدیریتی بسیار شبیهاند ،با این تفاوت که
فعالیتهای سازماندهی را نیز شامل میشوند .نمونههای مرتبط ذکرشده در ادبیات ،توانایی
سازماندهی و ایجاد انگیزه در افراد ،هماهنگی وظایف و تفویض اختیار مناسب است ( & Chandler

 .)Jansen, 1992شایستگیهای راهبردی در درجة اول بر تأمین امنیت عملکرد کسبوکار بهویژه در
بلندمدت تمرکز دارد .مهمترین فعالیتها در این خوشه از شایستگیها شامل فعالیتهایی با هدف
برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت ،نگاه به آینده و پیشبینی روندهای توسعة کسبوکار میشوند
( .)Ashurst et al., 2011; Nuthall, 2005این دسته از شایستگیها ،کارآفرینان را به داشتن چشمانداز
برای کسبوکار ،داشتن اهداف روشن برای موفقیت و تنظیم و اجرای راهبرد برای دستیابی به این
چشمانداز و اهداف ملزم میکند ( .)Thompson et al., 1997مطالعات پیشین در زمینة شایستگیهای
تعهد ،کارآفرینان موفق را اغلب بهعنوان افرادی سختکوش با ذهنی بیقرار در کار توصیف
میکنند؛ بهعبارت دیگر ،آنها شایستگی قوی در متعهدشدن ،مصممبودن و وقفشدن دارند.
همچنین ،آنها فعالیتهای آیندهنگری را در زمینة مسئولیت و وظیفهشان انجام میدهند (.)Li, 2009
در مطالعات پیشین ،بر ضرورت داشتن این شایستگی برای کارآفرینان تأکید شده است (

Eyre,

 .)1994همچنین ،نکتة حائز اهمیت در شناسایی شایستگیهای کارآفرینانة معلوالن آن است که
تقریباً تمام مصاحبهشوندگان معتقد بودند معلوالن جسمی -حرکتی از نظر شایستگیها با دیگر
کارآفرینان تفاوتی ندارند و این موضوع درمورد افرادی که در طول زندگی دچار معلولیت
شدهاند ،بیشتر صدق میکند ،زیرا این افراد معتقدند بسیاری از توانمندیهای خود را پیش از
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معلولیت بهدست آوردهاند .با معلولیت ،محدودیتهایی از نظر حرکت برای آنها بهوجود آمده
است ،اما از لحاظ فکری و ذهنی تفاوتی با دیگران ندارند و حتی سعی میکنند با استفاده از
ویژگیهای مثبت خود ،ضعفهایشان را پوشش دهند و در بسیاری از شایستگیها از افراد عادی
سرآمد باشند (مانند تعهد فردی و کاری ،یادگیری فعال ،تالش و پشتکار) .همچنین ،مصاحبه با
کارآفرینان نشان داد این افراد ،خودباوری و اعتمادبهنفس باالیی داشتند و بهخوبی توانستند خود را
با شرایط معلولیت سازگار کنند .مدیران آموزشی نیز در گفتههای خود بر لزوم تقویت این ابعاد در
معلوالن اشاره کردهاند.
پیشنهادها
در راستای نتایج تحقیق و بهمنظور حمایت از کارآفرینی معلوالن ،پیشنهادهای کاربردی و
تحقیقاتی زیر ارائه میشود:
 .1ایجاد شبکة مجازی کارآفرینی معلوالن بهمنظور ارتقای شایستگیهای کارآفرینانه در
بین معلوالن؛
 .2تهیة مستند از تجربههای کارآفرینان موفق معلول کشور بهمنظور ارائة الگوی نقش
بومی برای معلوالن؛
 .3ایجاد بانک اطالعاتی معلوالن کارآفرین برای سهولت انجام پژوهشهای آتی؛
 .4بررسی نحوة بهکارگیری شایستگیهای بهدستآمده از این پژوهش توسط معلوالن و
همچنین دستاندرکاران آموزش و توانبخشی شغلی این افراد؛
 .5انجام تحقیقات مشابه در گروههای دیگر معلوالن (نابینایان ،ناشنوایان و)...؛
 .6تدوین پرسشنامهای برای سنجش میزان شایستگیهای کارآفرینانه در معلوالن با
ناتوانیهای مختلف؛
 .7طراحی و تدوین برنامههای آموزشی مناسب برای هدایت معلوالن به سمت کارآفرینی
با استفاده از شایستگیهای شناساییشده در این پژوهش؛
 .8مقایسة شایستگیهای کارآفرینانة معلوالن با شایستگیهای کارآفرینی افراد غیرمعلول
بهمنظور درک بهتر تفاوتها.
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