
 119-138 ص، از 1400بهار  ،1 ةشمار ،14 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

 

 معلول انکارآفرین ابعاد کیفی عملکرد واکاوی
 

 2اده عزیززادهعس -1وحیده مکی زاده
 . استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان1

 حسابداری، دانشگاه هرمزگان. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و 2

 14/11/1399: افتیدر خیتار

 6/2/1400: رشیپذ خیتار

 

 چکیده
سطوح مختلفی خلق  برای های کیفیتواند ارزشمعلول تنها محدود به پیامدهای مالی نبوده و می انکارآفرینعملکرد 

 از پژوهش این انجام شده است.معلول  انکارآفرین عملکرد ابعاد کیفی و تحلیل شناسایی با هدف حاضر پژوهشنماید. 
 یمهنهای پژوهش نیز از طریق انجام مصاحبه مطالعه موردی است. داده نوع از کیفی رویکردی با و کاربردی منظر هدف

های هرمزگان، بوشهر و کرمان و در استان 1399معلول در بازه زمانی مرداد و شهریورماه سال  کارآفرین 15 یافته باساختار
ها نیز طی سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی داده وتحلیلگیری هدفمند گردآوری شد. تجزیهوری شد. از طریق نمونهگردا

کد نهایی شدند. در مرحله کدگذاری محوری نیز  32در مرحله کدگذاری باز،  .شد انجام دارجهت رویکرد و محوری و
دهنده ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول بود وله اصلی که نشاننه مقوله فرعی شناسایی گردید. مرحله سوم نیز چهار مق

دسترسی  وکار نیز ابعاددر مقوله کسب را نشان داد. در مقوله فردی ابعاد فرعی عاملیت، و رشد و توسعه فردی شناسایی شد.
کسب یستی و رفاه خانواده از طریق بهبود بهز در مقوله خانواده، ابعاد ها استخراج شد. همچنینبه منابع، و دسترسی به شبکه

 ابعاد فرعی پشتیبانی جامعه، ییر جایگاه معلولین در خانواده شناسایی شد. در نهایت و در مقوله جامعه نیز،و تغ، درآمد
 ی برای جامعه، و خروجی برای معلولین شناسایی شدند. خروج

 

 معلولین کارآفرینی،کیفی، عملکرد :های کلیدیواژه
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 مقدمه
هاای اللیات ، از جمله گروهمختلف هایگروهای متنوع است که کارآفرینی حوزه مطالعات

های و نظریاه هااپژوهشدر  اماا، (Saxena and Pandya, 2018) گیاردیدر برمرا  معلاوننمانند 

 ,Bagheri and Abbariki) اساتکمتر مورد توجه لارار گرفتاه کارآفرینی، کارآفرینی معلولین 

 ,Widoyoko et al) هماه کشاورها اسات پایش رویچالشای  و یجهان یمعلولیت والعیت. (2017

مدت جسمی، ذهنی، فکری یاا نقص طوننیمعلولیت ساختار ناهمگنی است و عبارت است از  (.2018

 شاودمیطور برابار باا دیگاران در جامعاه باه افاراد معلاولمشاارکت کامال و ما  ر  از حسی کاه ماانع
(Maziriri et al, 2017) .ترین گروه اللیات جهاان، توجاه باه اشاتغال و نیازهاای عنوان بزرگبه

 Martin and) مدیریتی در سطح جهانی است دغدغه، یک سیاست عمومی و معلونناجتماعی 

Honig,2020.) تناساابی ناادارداز کااارآفرینی بااا تصااویر کلاای از افااراد معلااول  غالااب تصااویر 

(Cooney,2008) ،وکار کسب و توسعه ایجاد جهتهای متفاوتی معلول با چالش هاچراک ه آن

های کمی برای به دست آوردن داناش فرصت نایران که معلونکشور  در ویژهبه هستند.مواجه 

و نار  بیکااری  هاای کاارآفرینی دارنادهای کاارآفرینی نزم و مشاارکت در فعالیتو توانایی

در  کاهحال آن (.Bagheri and Abbariki, 2017)است درصد  21حدود  در سن اشتغال نمعلون

های افازایش مشاارکت نیاروی کاار یکای از فرصات عنوانکاارآفرینی باه بسیاری از کشورها،

کارآفریناان معلاول مانناد (. Ashley and Graf, 2018) ای پیدا کارده اساتجایگاه ویژه معلول

شاااوند پاااایین دیاااده میکارآفریناااان دارای عملکااارد  عنوانهاااای اللیااات باااهساااایر گروه

(Larsson,2006 .) دلیل وجود چنین نگاهی در ماورد عملکارد کارآفریناان معلاول را همساو باا

 هاعملکرد آنتوان محدود نمودن ، می(Warnick and McMullen, 2015)روند مطالعاتی غالب 

عیارهاا ایان م اگرچه ارزیاابی فعالیات کاارآفرینی بار اسااس به معیارهای ملموس مالی دانست. 

شود که در آن کاارآفرینی تنهاا از منظار می ایسویه، اما اغلب منجر به تحلیل یکاهمیت دارد

 شاوداجتماعی آن ارزیابی می ا رات آفرین مانندسایر ابعاد ارزش عملکرد مالی و بدون اشاره به

(Zahra et al, 2009) .ای یهاشاهاای حهاای کارآفریناناه گروهفعالیت پیامدهای شناخت همچنین

توجهی فراتار از ارزش ماالی اغلب ارزش لابل یی کههاگروه .سازدرا محدود می نمانند معلون
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)لمبرعلای  دهددر سطوح مختلف ر  می ی که دارای ابعاد مختلفی بوده وکنند. ارزشایجاد می

  .welter, 2011)؛ 1387و زرافشانی،

هااای فااردی و عواماال هااا، اهااداف، ارزشاز انگیزه متاار رطیااف متنااوع کارآفرینااان معلااول 

عنوان نموناه، در مقایساه باا دهناد. باهای معیارهای عملکردی متفااوتی را مادنظر لارار میزمینه

وکار اولویت نخست ود و رشد کسبسکه ممکن است کسب  معلول یرغاز کارآفرینان  یبخش

آفرینی برای سایر معلاونن ی و ارزشها باشد، این امکان وجود دارد که کسب استقالل فردآن

حاال، بااین (.,2019Hsieh et alاز اهمیت بیشتری برای یک کارآفرین معلول برخاوردار باشاد )

از رویکردهااای غالااب در مطالعااات کااارآفرینی، ارزیااابی ابعاااد غیرالتصااادی یااا کیفاای  متاار ر

 ر نگرفته است.ینان معلول نیز چندان مورد توجه لراعملکرد کارآفرآفرینی ارزش

شاده های غیرمالی خلقارزشبه یافته، ، با تمرکز بر کشورهای توسعهمطالعات پیشیناگرچه 

 Pagán, 2009; Parker Harris et al, 2014; Ashleyاناد )اشااره نموده توسط کارآفرینان معلول

and Graf, 2018; Saxena and Pandya, 2018; Cooney and Licciardi, 2019)بار  عمادتاً (، اماا

اند. ای استفاده ننمودهمنسجم و یکپارچه نظری ابعاد فردی تمرکز داشته و همچنین از چارچوب

های اللیات در کاارآفرینی، عاالوه بار ساطح سایر گروه مانندبه کارآفرینی معلونن کهحال آن

وکار و جامعه نیاز فردی، دارای پیامدهای ذهنی و غیرمالی در سایر سطوح مانند خانواده، کسب

 ابعااد واکااوی توان نتیجه گرفت کهمباحث فوق، میبا توجه به . (Sheikh et al, 2019)باشد می

جاامع و در ساطوح چندگاناه  به شکل نفرینی معلونکارآ ناشی ازغیرمادی  های کیفی وارزش

 ساطوح مختلاف تبیاینهادف اصالی ایان پاژوهش شناساایی و ضرورت دارد. در همین راساتا 

تواناد های این پاژوهش میباشد. یافتهن میناشی از کارآفرینی معلون و غیرمالی عملکرد کیفی

پاارداختن بااه پیاماادهای  هااای اللیاات، زمینااهضاامن توسااعه نظااری مطالعااات کااارآفرینی گروه

 آورد. التصادی فراهم می -ها و سطوح مختلف را ورای ابعاد مالیکارآفرینی معلونن در حوزه

 پژوهشمروری بر مبانی نظری و پیشینه 
، بنابراین، تحقیقات (Larsson,2006)اند ارآفرینان معلول عمدتاً با عملکرد پایین دیده شدهک

 Bagheri & Abbariki,2017ها انجاام شاده اسات )های آنستگیدر مورد موفقیت یا شای اندکی
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از ارزیابی عملکرد کارآفرینان معلول، درک این مسئله اسات کاه موفقیات در  پیشمهم  گام .)

خاود را  وکارهایکسابالتصاادی کاه در آن  -ها در چارچوب اجتمااعیوکار برای آنکسب

های هااا و برداشااتمعلااول دارای نیازهااا و انگیزه ینااانکننااد چااه معنااایی دارد. کارآفراداره می

هاای ارزیاابی نتاایف فعالیت رویکرد غالب در مطالعات پیشاین،آفرینی هستند. متفاوتی از ارزش

(، حاال Halabisky,2014عنوان مثاال، نظر مالی، حتی برای معلولین بوده است )به کارآفرینی از

 .فراتار از باازده التصاادی اسات ، کهموفقیت دارندکه کارآفرینان برداشت خود را از معنای آن

 مطالعااتبارای  آندرک  کاهذهنی و چندبعادی اسات  -کیفی موفقیت کارآفرینی یک مقوله

(. موفقیت کاارآفرینی و ترکیاد آن بار معیارهاای ,2016Wach et alکارآفرینی ضروری است )

هاا و اهاداف مارتبط ارزششاناختی انگیازه و مفااهیم نزدیاک باه ، آن را به مفهاوم روانکیفی

گاذاری ماهیت معیارهایی کاه توساط کارآفریناان ارزش است از بازتابیکند. این ساختارها می

به درک  کیفی عملکرد(. بر این اساس، ایده اصلی Frese,2009) اهمیت دارد هاآنبرای شده و 

تعمیم این موضاوع  (.Sheikh,2019) بستگی داردکننده از ارزش توسط گیرنده یا استفاده ذهنی

 ایان مفهاومدر کارآفرینی به نحوه درک کاارآفرین از  عملکرددهد که به کارآفرینی نشان می

ای زمینااه عواماال ،کااارآفرین هااای دروناای و بیروناایانگیزه متااا ر کااهبسااتگی دارد. برداشااتی 

(Sheikh,2019) ارزش و( هااای شخصاایGorgievski et al,2011) ابعاااد و  اساات. درخصااوص

(، کاه ,2014Fisher et al) موفقیات کاارآفرینی توافاق چنادانی وجاود نادارد کیفایرهاای معیا

معلاولین  ت دارد.ضارور کاارآفرینی معلاونن کاارکرداز  شاناخت ارتقاء جهت هاشناسایی آن

 های معلاولچون کاهش سطح فقر یا کمک به گروه کیفی هایارزش کارآفرینیغالباً از طریق 

(2012Falch & Hernæs,) ،( 2008نوآوری و تغییر نگرش به معلولیتAngelocci et al,) ، مقابلاه

های افاراد آگاهی در ماورد شایساتگیارتقاء و  الگو ارائه(، ,2012Yamamoto et alها )با کلیشه

 (. ,2012Yamamoto et al)کنند یا مزایای فردی را خلق می (,2000Blanck et alمعلول )

 کاه دریافتناد باا تحلیال محتاوای مطالعاات کاارآفرینی معلاونن (2020) 1موتا و همکاران

کناد کاه معلولیات از تواناایی افاراد بارای تشاخیص را تقویت می باوراین  کارآفرینی معلونن

                                                           
1 Mota, Marques & Sacramento 
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کند. عالوه بر ایان، جلوگیری نمی شانیگیری در مورد زندگها و داشتن لدرت تصمیمفرصت

را باا ورود کارآفریناان معلاول باه باازار کاار، یاباد زیاها افزایش میسطح رضایت شخصی آن

وکار، باه جامعاه . این نوع کاارآفرین فراتار از کسابیابدافزایش میها دوباره نفس آناعتمادبه

آفرینی کاارآفرینی معلاونن در ساطح موضوعی که نشان از ارزش کند.اطرافش نیز کمک می

فرینی بارای معلاولین هام باه ساه دساته کارآ پیامدهای( 2019) 1سیه و همکاراناجتماعی دارد. 

های یافتاهشاود. می اجتماعی حوزه وکار؛ حوزه فردی؛ وسه حوزه کسب که شامل کردهتقسیم 

 کارآفرینی عالوه بر منافع التصادی، موجب دسترسی به دهد( نشان می2019مارتین و هونیگ )

ها لابال شود که از مسیر اشتغال دیگری برای آنمی هاآنبرای روانی  -اجتماعی مزایای برخی 

افاراد خود پنداره موجب بهبود  وکاراندازی کسبدهد که راهنشان می هایافتهاین . تحقق نیست

 نفسبر عازت ازاین طریقو  دادهلرار  یراحساس شرم و خودکارآمدی را تحت تر  معلول شده،

خوداشااتغالی باارای افااراد مبااتال بااه ( 2018) 2اوسااترو و همکاااران گذاشااته اساات.تاار یر  هاااآن

درآماد، انتخااب  کساب اساتقالل، افازایشهای روانی را فرصتی برای مرالبت از خاود، ناتوانی

های عماومی یاا های سازمانها و حمایتکاهش اتکا به کمک شغل، امنیت مالی، خودکفایی و

های ( نشان داد که ارزش2018) 3جرجیفسکی و همکارانمطالعه  اند.شناسایی کرده کارفرمایان

ارتباط مثبتی با مقاصاد شاغلی کارآفریناناه دارناد و ایان رواباط تاا  ختگیتغییرپذیری و خودسا

تاار توسااط هااای مربااوط بااه کااارآفرینی، خودکارآماادی و بااه میاازان کمحاادی توسااط نگرش

کاه باا  (2017باالری و آب بااریکی )پاژوهش  هاییافتهشوند. هنجارهای اجتماعی هدایت می

 اسات باوده های کارآفریناناه کارآفریناان معلاولهای شایساتگیهدف شناسایی ابعااد و م لفاه

های فاردی و عملکاردی خاصای دارناد. حاکی از آن است کاه کارآفریناان معلاول شایساتگی

های نگرشی، خودکارآمدی کارآفرینانه و خودکارآمادی های فردی شامل شایستگیشایستگی

شایسااتگی کااارآفرینی، تعهااد و  نیااز های کااارکردی. شایسااتگیآمااوزش کااارآفرینی اساات

                                                           
1 Hsieh, Molina & Weng 

2 Ostrow, Nemec & Smith 

3 Gorgievski, Stephan, Laguna & Moriano 
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مزایاای  خاود ( در پاژوهش2017) 1اشالی و گاراف .گیاردیدر برمرا های اجتماعی شایستگی

جلااب ریسااک بااا  یشااامل )الااف( حاادالل ساااز باارای افااراد دارای معلولیاات راخوداشااتغالی 

 یرمتعاارفدسترسای باه مناابع غ؛ )ج(  روت کسب ؛های مالی در زمان شروع کار )ب(حمایت

)س( ؛ نفسعازتاحسااس شغلی و )ر(  ارتقاءای؛ )ذ( سازی وضعیت حرفهسرمایه؛ )د( شخصی

هاا و ارزش توجاه باه)ص( ؛ هاای کااریگیری، )ش( لاذت باردن از فعالیتتصمیم استقالل در

غلاط  کااهش تصاورات از طریاقاجتمااعی  اتتغییار ایرایجاد زمینه بو )ه(  های فردیاولویت

 ( نشاان داد کاه2015) 2هوانگ و رولساتونپژوهش  .دانندمیهای افراد معلول مربوط به لابلیت

توانند آنچه نمی یجادهند تا بهفرصتی برای زندگی افراد معلول ارائه میوکار کسب اندازیراه

 هااوکارهای آنکسابحاال، توانند انجام دهند را مدنظر لرار دهناد. بااینانجام دهند، آنچه می

تار یر مثبات  از( نشاان 2006) 3نرساونهای یافتاه باشاد.بیشتر احتمال دارد خانگی و کوچاک 

 افاراد معلاول و خاانوادهمطالعه وی با تمرکاز بار . داردشان کارآفرینی بر افراد معلول و خانواده

 ناگهاانی، ولیاتمعل ناشای ازهای شاغلی مواجهه با عدم وجود فرصت هنگام که نشان داد هاآن

در چناین  .تاا حادود زیاادی کااهش دهادرا  گیخاانواددرون  تتواند اخاتالنکارآفرینی می

وکار جدیاد شاروع کساب جهاتانگیازه نزم  دارای اغلاب ویفرد معلول و خانواده  مولعیتی

بررسی مطالعات پیشین بیانگر این است که ابعاد کیفی عملکرد در کاارآفرینی معلاولین  .هستند

صورت پراکنده و  در شکل مزایا و منافع کارآفرینی بوده است. عالوه بار ایان، اغلاب ا بهعمدت

مطالعات انجام شده نیز در کشورهای توسعه یافته بوده و کشورهای درحال توسعه چندان ماورد 

دلیل وجاود که کارآفرینان معلول در ایان گاروه از کشاورها باهاند. در حالیمطالعه لرار نگرفته

هااا و پیامادهای متمااایز از حیاث ارزیااابی و تحلیاال نهااادی متفااوت دارای ابعاااد، ویژگی زمیناه

تواند شروع مناسبی در زمیناه درحاال توساعه ، این پژوهش میها است. از همین روعملکرد آن

 باشد.

                                                           
1 Ashley & Graf 

2 Hwang & Roulestone 

3 Larsson 
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 یشناسروش
 باا اساتفاده از مطالعه موردی و – کیفی رویکرد با و کاربردی هدف منظر از حاضر تحقیق

ماهیت این پژوهش، ضرورت مطالعه کیفی  است. شده انجام ساختاریافته نیمه هایمصاحبه ابزار

های معلااولین کااارآفرین در اسااتانپااژوهش،  ایاان آماااری جامعااهسااازد. ناپااذیر میرا اجتناب

ها نیز در باازه زماانی مارداد و شاهریور مااه . گردآوری دادهاندبوده و کرمان بوشهر هرمزگان،

هدفمند و گلوله برفای و  صورتبه تحقیق این در گیرینمونهصورت پذیرفته است.  1399سال 

منظور حاال باهحاصال شاد باا این 13گرفت. این امر در نموناه  انجام تا حصول به اشباع نظری 

 به کیفی هایداده تحلیل در محقق .ادامه یافت مصاحبه  15ها تا ارتقاء پایایی پژوهش، مصاحبه

 اختصاص کد نکته یک هر برای و نماید کشف را هاداده کلیدی نکات تا کوشدمی روش این

مشاترک  جنبه یک بر که کدهایی از دسته آن و لرارمی گیرند مداوم مقایسه مورد کدها، .دهد

 یاک مقولاه، چند و مقوله یک مفهوم، چند .گیرندمی خود به مفهوم یک عنوان نمایند، دنلت

شناسای سوانت مصاحبه با اتکاء باه پیشاینه  پاژوهش و متاا ر از نوع سازندمی را محوری مقوله

منظور حصااول اطمینااان نساابت بااه روایاای محتااوایی اباازار ( اسااتخراج گردیااد. بااه2019شاایخ )

هااا و سااازگاری آن بااا الزامااات زمینااه بااومی پااژوهش و کااارآفرینی معلااونن، گاردآوری داده

تید حاوزه کاارآفرینی نیاز ماورد ارزیاابی لارار گرفتاه و سوانت مستخرج توسط دو نفر از اسا

 چهاار معیاار روش از پاژوهش پایاایی و روایای تعیاین برای (Gioia et al,2013) .نهایی گردید.

 طاوننی زماان صارف با پژوهشگر: ( باورپذیری1) .استفاده شد( 1985) لینکلن و گوبا ارزیابی

 از اطمینااان کسااب جهاات کدگااذاری باارای کدگااذار 2 از اسااتفاده هااا،داده آوریجمااع باارای

 طاول در یاادآور یادداشات نگاارش و عینی هایپرسش از استفاده کدگذاران، دیدگاه یکسانی

( 2) .اسات داده افازایش لباولی لابال حاد باه را پاژوهش هاایداده باودن مو ق میزان پژوهش،

 در کااه متخصااص 2 پژوهشاای هاییافتااه پااذیریانتقال از اطمینااان حصااول باارای: پااذیریانتقال

 هماه (در3) .گرفتناد لارار مشورت مورد پژوهش هاییافته مورد در نداشتند مشارکت پژوهش

 و  بات هابردارییادداشات و پاژوهش جزئیاات پاذیری،اطمینان ایجااد منظورباه و کار مراحل

 پاژوهش مراحال تمامی در جزئیات کلیه به این منظور  بت و ضبط: پذیری ( تریید4) .شد ضبط

 صاوتی و متنای صاورتبه هامصااحبه کامال متن به توانمی مستندات ازجمله. شد انجام حاضر
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 هاا بدون اطالع از نحوه ادغام شاخصدو کدگذار  منظور محاسبه ضریب کاپا نیزبه .کرد اشاره

ا و ها شااخص نیز تیدر نهاپرداختند.  میمفاه یبه دسته بند یکدیگرشده توسط  جادیا ممفاهی و

باا اساتفاده از دو فرماول . گردیاد ساهیمقا دو کدگاذار باا یکادیگرشاده توساط  جاادیا میمفاه

در رتباه دست آمد کاه به 86/0 ی پژوهشکاپا بیضرتوافقات مشاهد شده و توافقات شانسی، 

شناسای دار و الهاام از نوعبا اساتفاده از رویکارد جهات. لرارگرفتبسیار مطلوب  یریاعتبار پذ

کدگاذاری بااز، ) یامرحلاه ساه کدگاذاری فرایناد طای هااداده وتحلیلتجزیاه(، 2019شیخ )

 در مرحلا   .شاد انجامتوسط دو کدگذار این مطالعه  کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی(

اماا  ه شد،های معنادار به واحدهای معنایی نسبت دادبه عنوان برچسب مفهوم 53 باز، کدگذاری

اولیاه نهاایی از واحادهای معناادار ماتن انتخااب  مفاهیمبه عنوان  ممفهو 32 پانیش اولیهبعد از 

 مقولاه 4 در نهایات نیاز. مقوله فرعی احصاء گردید 8نیز  محوری کدگذاری مرحله در. گردید

 ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلول شناسایی گردید. اصلی

 هایافته

 توصیف جمعیت شناختی

 اندبودهسال  35نفر مرد با میانگین سنی  9سال و  32نفر از کارآفرینان زن با میانگین سنی  6

 10و حاداکثر  ساال 2حدالل  هاآن. سابقه کاری اندبودهنفر مجرد  7و  مترهل هاآننفر از  8که 

سای نفار کارشنا 1نفر کارشناسی و  5نفر کاردانی، 1نفر دارای مدرک دیپلم، 8سال بوده است. 

 ،و تعمیارات ITخادمات  دساتی،اند. فعالیت کارآفرینانه ایشان هام در زمیناه صنایعارشد داشته

داری و پرورش بلدرچین باوده  گلخانه زیبایی، سالن فود، فست فروشی،خرده مشاوره، خدمات

نفر فلف  3کنندگان دارای ناهنجاری استخوانی، نفر از مشارکت 6است. از نظر نوع معلولیت نیز 

نفار نیاز مباتال باه ضاایعات  1نفر لطاع عضاو و  1نفر ناهنجاری عضالنی،  2نفر ناشنوا،  2عضو، 

ای مرحلهفرایناد کدگاذاری ساه ها ازمنظور تحلیل دادهچنانچه پیشتر اشاره شد به. نخاعی بودند

 شود، چهااردهد. چنانچه در این جدول مالحظه میاین فرایند را نشان می 1استفاده شد. جدول 

ها در اداماه تفسیر آن مقوله/ سطح اصلی عملکرد کیفی کارآفرینان معلول  شناسایی گردید که

 ارائه شده است.
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 دگذاری ثانویه ابعاد کیفی عملکرد کارآفرینان معلولک. 1جدول 
 کد نمونه هامفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی

 سطح فردی

 12م  ،7م  ،5م  ،4م  ،2م  معلونن ریخود و سا یبرا یمطالبه گر عاملیت

 رشد فردی

 14م  ،12م  ،11م  ،10م  ،3م  ،2م  افزایش احترام و شناخت
 15م  ،12م  ،10م  ،7م  ،6م  ،5م  ،3م  استقالل شخصی

 15م  ،10م  ،7م  ،6م  ،5م  یادگیری
 15م  ،9م  ،14م  ،7م  ،6م  ،4م  نفساعتمادبه

 12م  ،10م  ،5م  ،4م  ،2م  تغییر ذهنیت
 14م  ،13م  ،12م  ،9م  ،5م  ،3م  ،2م  ارتباطی یهابهبود مهارت

 9م  ،8م  ،5م  ،4م  ،3م  تقویت معنویت
 13م  ،12م  ،10م  ،8م  ،6م  ،5م  های مرتبط با معلولینتغییر کلیشه

 14م  ،10م  ،8م  ،6م  ،5م  ،3م  ،1م  مثبت اندیشی
 8م  ،7م  ،6م  ،4م  ،2م  احساس رضایت از خود

 11م  ،6م  ،5م  ،3م  ،2م  ،1م  امید به آینده
 14م  ،13م  ،12م  ،6م  ،5م  ،3م  ،2م  خودباوری

سطح 
 وکارکسب

دسترسی به 
 منابع

 13م  ،12م  ،9م  ،8م  ،7م  ،2م  ،1م  دسترسی به منابع مالی
 9م  ،8م  ،7م  ،4م  ،3م  ،1م  ارتقاء اعتماد و پایه مشتری

 15م  ،14م  ،8م  ،7م  ،6م  ،3م  ،2م  وکارهای کسببهبود مهارت
 14م  ،10م  ،7م  ،5م  ،3م  ،2م  وکاربهبود دانش انجام کسب

دسترسی به 
 هاشبکه

 12م  ،10م  ،4م  ،3م  ،2م  ،1م  های رسمی و غیررسمیدسترسی به شبکه

 سطح خانواده

بهبود و رفاه 
 خانواده از

طریق 
 ییزادرآمد

 13م  ،12م  ،6م  ،5م  ،3م  ،1م  خانواده شادکامی بیشتر
های ناشی از معلولیت برای کاهش هزینه

 8م  ،7م  ،4م  ،3م  ،2م  خانواده

 15م  ،14م  ،9م  ،7م  ،2م  ،1م  بهبود رفاه خانواده
 14م  ،7م  ،5م  ،3م  بهبود روابط خانوادگی

تغییر جایگاه 
معلوالن در 

 خانواده

 15م  ،13م  ،8م  ،5م  ،4م  ،2م  ،1م  حمایت خانواده از فرد معلول
 13م  ،11م  ،9م  ،5م  ،3م  تغییر نگرش خانواده نسبت به معلونن

 14م  ،9م  ،7م  ،5م  ،3م  ،2م  گیریافزایش مشارکت در تصمیم

 
 سطح جامعه

 14م  ،12م  ،8م  ،7م  ،6م  صیکسب اعتماد و تشخ جامعه پشتیبانی
خروجی برای 

 جامعه
 15م  ،14م  ،10م  ،7م  ،4م  ترویف کارآفرینی در سطح جامعه
 11م  ،10م  ،6م  ،4م  ،3م  ،2م  وکاررفع نیازهای جامعه از طریق کسب

خروجی برای 
 معلوالن

 14م  ،12م  ،9م  ،5م  ،4م  ،2م  ،1م  استخدام سایر معلولین
از  یاجتماع تیارتقاء حماکمک به 

 معلونن
 

 13م  ،8م  ،6م  ،5م  ،4م  ،3م 
 10م  ،8م  ،7م  ،5م  ،4م  توسعه فردی و شغلی معلولینکمک به 

 9م  ،8م  ،6م  ،2م  الهام بخشی به معلولین
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 یسطح فرد

دهااد کااه بیشااترین مفاااهیم مربااوط بااه ابعاااد کیفاای عملکاارد های پااژوهش نشااان مییافتااه

شاوند: گردد. ایان مفااهیم دو بعاد اصالی را شاامل میکارآفرینان معلول به سطح فردی باازمی

عاملیت و رشد فردی. بعد عاملیت به توانایی ایجاد تغییر از سوی کارآفرینان معلول اشااره دارد. 

کارآفرینانه خود برای احقاق  دهد که این گروه از کارآفرینان لادرند با کنشان مینش این یافته

وکار وجاود هایی که علیه آنان در جامعاه یاا حاوزه کسابحقوق جامعه معلونن و رفع تبعیض

هار کااری  »چنین اظهار نموده اسات:  12شونده شماره ای که مصاحبهدارد عمل نمایند. تجربه
بعاد رشاد فاردی .  «دهمانجام می معلونن رفع تبعیض و احقاق حقوق د برایآیاز دستم برمی

ای کاه گونهها و ادراکات فرد نسبت به خود است. بهها، مهارتگر بهبود و ارتقاء لابلیتنیز بیان

کااارآفرینی موجااب شااده کااه ایاان افااراد تغییاارات دروناای مثبتاای چااون افاازایش خودباااوری، 

تجااربی  اندیشی، امید به آینده و معنویت را تجرباه نمایناد.خود، مثبتاعتمادبنفس، رضایت از 

کنم و دیگار مستقل فعالیات مایکامال  »شوندگان اظهار شده است: که در این روایات مصاحبه
  گیارموآماد هام دیگار از خاانواده کماک نمیحتای بارای رفت ..وابستگی به خاانواده نادارم.

(P3)»، « ها حسرت کارهاایم را بخورناد استعدادهایم را شاید خیلی اگر فهرست کنم کارها و
به این  ...هایش را همه دارمو این تعریف نیست یک موضوع است که آ ارش موجود و تندیس

 » ،«(P14) ای بااوده نیاماادم معلولیاات را پاایش بکشاامگاااه در جاهااایی کااه مساائلهخاااطر هی 

خودم را بیشتر لباول دارم  ... نفسم را زیاد کردم  ر بوده و اعتمادبه بسیاروکار اندازی کسبراه
هاای فاردی از سوی دیگر، ارتقااء مهارت .«(P4)  نفسم برای انجام کارها بیشتر شدهو اعتمادبه

ای کاه هاا باوده اسات. تجرباههای ارتباطی نیز دستاورد دیگر کارآفرینی برای آنچون مهارت

ام هم خیلی خاوب شاده اسات و مهارت ارتباطی »دهد: چنین شرح می 5شونده شماره مصاحبه
ام بیشاتر برایم مهم است و رواباط اجتمااعی مشتریجذب و حفظ . با مشتریان رابطه خوبی دارم

ها نیاز از دیگار احساس افازایش احتارام و تغییار کلیشاه. « یستمرو ندیگر خجالتی و کم ...شده

شوندگان موید این امر . روایت مصاحبهموارد مرتبط با رشد فردی کارآفرینان معلول بوده است

کنند مان است و روی من بیشتر حساب می شده حان جامعه هم نگاهش به من متفاوت »است: 
 » .«(P11) شاوداز من مشااوره و راهنماایی خواساته می .....ام، حان در بطن جامعه لرار گرفته
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خاودم باه  تنهاا شیدم ولی انن نهکها را یدک میوکار من نبود من هنوز همان کلیشهاگر کسب
ها کنم در معلولین دیگر و حتای در جامعاه هام ا اری از ایان کلیشاهتالش می، دارمن باورها آن

  .«(P8)نباشد

 وکارکسبسطح 

گردد. سطح بعدی ابعاد کیفی عملکرد برای کارآفرینان معلول به سطح کسب و کار باازمی

عنوان ها را باهدهد که پاسخگویان دو بعد دسترسی به منابع و دسترسی به شابکهها نشان مییافته

اند که طی فعالیات کاارآفرینی خاود باه ها توانستهاند. آنابعاد کیفی عملکرد خود مطرح نموده

وکار، های کسابمتنوعی از منابع دست یابند که منابع مالی و منابع غیرمالی شامل مهارت طیف

شااود. وکار را شااامل میوکار، ارتقاااء اعتماااد مشااتری و دانااش کساابدانااش انجااام کسااب

انعکاس یافته است:  7و  13عنوان نمونه در روایت مصاحبه شوندگان شماره دستاوردهایی که به

 عنوانباه را مرواناه کسابپوام  پذیرفت که برایبانک ام توسط امالکی، سابیحبا تایید خوش »
تاوانم وام تر از لبل مین وام را تسویه کردم، خیلی راحتآ. انن عالوه بر اینکه بپذیرد  ضمانت
های مثبت ما را دیدند این اعتمااد خروجی و فعالیت ..انن دیگر شناخته شده هستیم. ». «بگیرم

اند که دسترسای باه همچنین توانسته .«حان دسترسی خوبی به مشتری و بازار داریم ایجاد شد و

های رسمی وغیررسمی که خود را نیز بهبود بخشند. امری کاه باا توجاه باه وجاود برخای شبکه

ای کاه سازایی برخاوردار اسات. تجرباههای اجتمااعی بارای معلاونن، از اهمیات بهمحدودیت

رواباط مان باا خیلای جاهاا شاکل گرفات و  »ین شرح داده است: چن 10شونده شماره مصاحبه
طبیعتاً بیشتر شد چون بعد از فروش باید ارتباط داشته باشی با مشتری و باه او خادمات بادهی تاا 

 .  « خیلی گسترش پیدا کرده استو ادارات هم ها با سمن ارتباطم ..هم به سمت شما بیاید. باز

 سطح خانوادگی

ابعاد مربوط به سطح خانواده نیز دیگر پیامدهای کیفی عملکردی بارای کارآفریناان معلاول 

دهد که کارآفرینی معلاونن موجاب بهباود رفااه خاانواده از بوده است. تحلیل مفاهیم نشان می

ها انن نشین بودیم ولای باا وجاود تماام ساختیلبالً اجاره »ها شده است: طریق درآمدزایی آن
هاا موجاب ارتقااء شاادکامی توانایی مالی آن .«(P14)..یک خانه و چند زمین بخریم. توانستیم
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چناین روایات شاده  12شاونده شاماره ای که توسط مصاحبهها نیز شده است. تجربهخانواده آن

مان هام خوشاحالیها هم بیشتر شاد و احسااس ولتی موفقیت من را دیدند رضایت آن »است: 
های گویاد کااهش هزیناهمی 2شونده شماره گونه که مصاحبهآن همچنین .«(P12) بانتر رفت

 خاانوادههای  پاولی از  انادازی کاارمراهعاد از ب »ناشی از معلولیت را نیز در پای داشاته اسات: 
بهبود روابط خانوادگی نیز دیگر دستاورد مهام  .«درمانی را هم خودم دادم هاینگرفتم و هزینه

تواند متا ر از بهبود رفااه خاانواده رسد که مینظر میاست. امری که به کارآفرینی معلونن بوده

رابطاه باا خاانواده  »چنین اظهار داشته اسات:  13شونده شماره نیز باشد. دستاوردی که مصاحبه
روابطام باا  مکاارانادازی راه پاس ازاماا  شاان...بهتر شد لبالً احساس طردشدگی داشاتم از سمت

نگرش خاانواده باه معلاونن دیگار پیاماد ناشای از کاارآفرینی  تغییر .«هبهتر شد خانواده خیلی

 (P5) در خاانواده دارمخاواهرانم کنم جایگاهی مثل بقیه انن احساس می »معلونن بوده است: 

هاا موجاب افازایش حمایات خاانواده از فارد وکار از ساوی آناندازی و مدیریت کسبراه .«

های خانوادگی را نیاز بارای گیریزایش مشارکت در تصمیممعلول شده است. همچنین زمینه اف

با کمک برادرم این مغازه را  »گونه بیان شده است: ها فراهم آورده است. پیامدهایی که اینآن
 (P4) نشاین باودمهای او نبود من هنوز خانهبرادرم خیلی حمایتم کرد و اگر کمکراه انداختم. 

بیشاتر شاود  های خاانوادهگیریدر تصامیم یرمنقاش و تار باعث شد که استقالل شخصی  ». «
 . « (P7) دارندباور  هامبه من و تواناییبیشتر  انن چون

 سطح جامعه

های پژوهش نشان داد کاه کاارآفرینی معلاونن ساه پیامادکیفی عملکاردی در تحلیل یافته

برای جامعه و خروجی دنبال داشته است که عبارتند از: پشتیبانی جامعه، خروجی سطح جامعه به

هاا هاای آنها کارآفرینی معلونن موجب شده که جامعه باه تواناییبرای معلونن. برمبنای یافته

هاا باوده اعتماد نماید. ترویف کارآفرینی و رفع نیازهای جامعه نیاز دیگار پیاماد کاارآفرینی آن

ساال  »شده است: کنندگان مختلف اظهار است. دستاوردهایی که به این شکل توسط مشارکت
تواند کار من را انجاام گفت این یک معلول است یعنی میآمد با خودش میاول مشتری که می

 (P12) دهند که من انجام بادهمها هم کارشان را میصنفی. ولی انن حتی بعضی از هم؟بدهد
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مناد شادند و آمدناد پایش مان یااد عالله یدوزخیلی به کاار چارم (معلول یرغ) دوستانم ». «
هاای آموزشای کاه تاوی دوره». « (P7) گرفتند و بعد برای خودشان مشغول باه کاار شادند

یکای دیگار از  .«(P10) شاوندباعاث شاد اشخاصای مشاغول کاار  موسسه من برگازار شاده

ن باوده ترین پیامدهای کارآفرینی معلونن در این سطح، پیامدهای آن برای جامعاه معلاونمهم

اند. هاا شادهها عالوه بر بکارگیری معلونن، موجاب ارتقااء حمایات اجتمااعی از آناست. آن

ها وکار شده و به توسعه فردی و شغلی آناندازی کسبها جهت راههمچنین موجب تشویق آن

 هادف داشاتیم کاه باااز هماان اول  »اند. تجاربی که چنین روایت شده است: نیز کمک نموده
دیگار را معلول جسمی  سه. کنیمآموزش معلونن و گسترش کارگاه به اشتغال معلونن کمک 

 هااآند. باه نکم گرفتاه نشاودسات نکار ماا باعاث شاد معلاون ». «(P2) مشغول کردیم هم
باا ارائاه  ». «(P8) را شاکوفا کناد اناستعدادهایشا تاافرصت و عرصه داده شود و حمایت شود 

وکار کسابانن  هاا... بعضای از آنتار یر بگاذارم انتوانستم رویش معلونن به سایرهایم فعالیت
های آموزشی را باا معلاولین دیگار گذرانادم. بعاد از سه سال در کرمان دوره ». «(P15) دارند

 صورت رایگاان آماوزش بادهمبه تصمیم گرفتم به هنرجوهای تحت پوشش بهزیستی بازگشت
(P8)»  . 

 گیریبحث و نتیجه
 های ایاان تحقیااق در چهااار سااطح فااردی،شااود یافتااهمشاااهده می 5 در جاادول چنانچااه

 اند که اجزا و عناصر ارزشی هر کدام در شاکلبندی شدهخانوادگی و جامعه دسته وکار،کسب

باا یکادیگر  کیفای عملکاردکاه چهاار ساطح  اهمیات دارداین نکته ذکر اند. نشان داده شده 1

تواند برای خودش ارزش ایجااد کناد )ارزش فاردی( اماا مرتبط هستند. یک شخص معلول می

عملکارد کیفای کاارآفرینی بناابراین  .نیز به سایر سطوح یا ذینفعان انتقال دهادزمان مزایایی هم

هاای چهاار ساطح متماایز اماا یکپارچاه ارزش در کاه یک مفهوم چناد ساطحی اسات معلونن

آفرینای کیفای کاارآفرینی  ارزشدهد. را نشان میاشی از فعالیت کارآفرینی معلولین ن غیرمالی

در مطالعات پیشین کارآفرینی معلونن چندان ماورد توجاه نباوده و متاا ر از رونادهای معلونن 

ها باوده اسات. مطالعاتی حاکم بر مطالعات کارآفرینی، عمده تمرکز  بر ابعاد مادی عملکرد آن
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پژوهش حاضر با مطالعات پیشین کارآفرینی معلاونن، عاالوه بار واکااوی تفصایلی نقطه تمایز 

که توجاه ابعاد کیفی عملکرد آنان، ارائه تبیین چندسطحی و یکپارچه از این ابعاد است. حال آن

صرف به ابعاد مالی و غفلت از ابعاد غیرمالی عملکرد کارآفرینی معلول ماانع از ارائاه تصاویری 

گردد. خالیای کاه ایان ز پیامدهای عملکردی این گروه از کارآفرینان اللیت میدلیق و جامع ا

 پژوهش درصدد رفع آن بوده است.

 

 کارآفرینی  عملکرد کیفیابعاد چندگانه  .1شکل 

 

آفرینای ناشای از های پژوهش حاضر حاکی از آن است کاه عملکارد کیفای یاا ارزشیافته

در ایان میاان  باشاد.مقولاه می زیر 32مقوله فرعی و  9مقوله اصلی، 4کارآفرینی معلولین شامل 

های حاصل در سطح فردی با بیشترین فراوانی با دو مقوله عاملیت و رشد فردی توصایف ارزش

عادالتی و تبعایض علیاه مبارزه با بیهای ها نشان داد عاملیت با ارزششده است. تحلیل مصاحبه
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 تحقیقاااات گذشاااته پژوهشاااگران شاااده اسااات کاااه دریفتوص مطالباااه گاااریو  معلاااونن

(Fairlie,2005؛et al,2018 Ostrow؛sheikh,2019.نیز بر آن ترکید شده اسات )  رشاد فاردی باا

افازایش شاناخت و  هاای ارتبااطی،بهباود مهارت استقالل شخصای، نفس،ابعاد ارزشی اعتمادبه

 ,Hwang&Roulstone ؛ ,2020Mota et al؛,Martin & Honig 2020) فرصات یاادگیری احترام،

تغییاار در ( و ,2019Hsieh et al ؛,2017Ashley & Graf ؛,2014Parker Harris etal؛2015

امیاد باه آیناده و  تقویت معنویت، احساس رضایت از خود، مثبت اندیشی، خودباوری، ذهنیت،

 ؛Ashley&Graf, 2017 ؛Pagán, 2009 ؛sheikh,2019 های مرتبط باا معلاولین کاه )تغییر کلیشه

2014 Halabisky,2008 ؛ Cooney, 2015؛Uddin & Jamil,2018 ؛Saxena & Pandya, در )

دارای دو مقولااه  وکارکسااب. ارزش ایجاااد شااده در سااطح اناادکردهتحقیقااات پیشااین اشاااره 

یررسامی از غی رسامی و هاشابکهی به دسترس باشد.یمو دسترسی به منابع  هاشبکهدسترسی به 

( ,2019sheikh؛ ,2015Bagheri et al؛ ,2019Hsieh et alی )هااپژوهشطریاق کاارآفرینی در 

ارتقاء اعتماد و پایاه  ،دسترسی به منابع مالیی به منابع هم با ابعاد ارزشی دسترس یید شده است.تر

در  وکاربهباود داناش انجاام کساب ،وکارتوسعه کسب ،وکارهای کسببهبود مهارت ،مشتری

 Renko؛ ,2019Csillag et al؛7138،اکباریو  یآراست؛ ,2018Widoyoko et al)ی هاپژوهش

et al,2016؛ Parker Harris et al,2014 ؛sheikh,2019)  ی هااارزشیاد باوده اسات. ترکماورد

و تغییر جایگااه  بهبود بهزیستی و رفاه خانواده از طریق ابعاد درآمدیسطح خانوادگی دو مقوله 

های ناشای از معلولیات کااهش هزیناهاول با ابعاد ارزشای  مقوله بوده است. معلولین در خانواده

توصایف شاده  بهبود روابط خاانوادگیو  رفاه خانواده ،بهبود خوشبختی خانواده ،برای خانواده

et Győri ؛,2014Halabisky؛ ,2019Sheikh؛,2009Pagán)اساات کااه پژوهشااگرانی ماننااد 

al,2019؛Ostrow, etal, 2019 ) تغییار جایگااه معلاولین در خاانواده  مقوله .اندداشتهید ترکبر آن

مشارکت  و تغییر نگرش نسبت به فرد معلول ،حمایت خانواده از فرد معلولی هامقولههم با زیر 

 .(Larsson,2006؛ Mota et al,2020اسات )که در تحقیقات پیشین اشاره شاده  گیریدر تصمیم

خروجی برای جامعه، ی به دست آمده در سطح چهارم یعنی جامعه با سه مقوله ارزشی هاارزش

 مقولاه .اندشادهمشاخص  جلاب اعتمااد و شاناخت از جامعاه و خروجی برای جامعاه معلاونن
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رفع نیازهاای جامعاه از  و ترویف کارآفرینی در سطح جامعهخروجی برای جامعه با ابعاد ارزشی 

 Gorgievski et؛ ,2007Luke et al؛,2011Korsgaard & Anderson) وکارطریااق کسااب

2011al,)، شارکت در  ،اساتخدام ساایر معلاولینی برای جامعه معلونن باا ابعااد ارزشای خروج

 ؛Cooney,2008) توساعه فاردی و شاغلی معلاولینو  الهام بخشای باه معلاولین ،اجتماع معلولین

2016Maritz & Laferriere,2019؛Hsieh et al,  2006؛Larsson,)  و مقولااه جلااب اعتماااد و

 کسب احتارام ،هادیده شدن در نتیجه ا بات توانمندیی ارزشی هامقوله یرزشناخت از جامعه با 

 & Jacocksاسات )اشااره شاده  هااآنی پیشین باه هاپژوهشکه در  حمایت بیشتر از معلولین و

2020Bell,2019؛Hsieh et al, 2016؛& Laferriere, Maritz .) 

 هایشنهادپ
وکار، با توجه به ابعاد کیفی عملکردکارآفرینی معلونن در ساطوح مختلاف فاردی، کساب

 گردد:خانواده و اجتماعی پیشنهادات کاربردی ذیل ارائه می

 ها به کارآفرینان معلول همسو با سطوح ارزش خلق شده: باراین اسااس پیشانهاد ارائه مشوق

های لاانونی آفرینی معلونن در هر ساطح، مشاوقگذار متناسب با ارزشستشود که سیامی

کارگیری معلونن عنوان نمونه، چنانچه کارآفرینان معلول نسبت به بهها ارائه نمایند. بهبه آن

آفرینی در سطح اجتمااعی( خاود الادام نمایاد از امتیاازات تشاویقی وکار )ارزشدر کسب

 ردار شوند. مانند معافیت مالیاتی برخو

 منظور ایجاد آگاهی در سطح خانواده و جامعه و نیز تشویق سایر معلونن جهات ورود باه به

های اینترنتای های پرمخاطب مانند تلویزیون و شبکهشود رسانهوکار پیشنهاد میحوزه کسب

های ویژه جهت پوشش فعالیت کارآفرینان معلاول تهیاه و پخاش شاود. طور مستمر برنامهبه

 ها خواهد گردید.های خلق شده توسط آنامر موجب ارتقاء آگاهی جامعه از ارزش این

 آفرینای در ساطح فاردی( کارآفریناان معلاول منظور افزایش سطح عاملیت فاردی )ارزشبه

هاای آموزشای/ شود که نهادهای مربوطه مانند بهزیستی نسبت به برپاایی کارگاهپیشنهاد می

هاای فاردی بارای معلاونن الادام وکار و مهارتهای کسابمهارت توانمندسازی در حوزه

 نمایند. 
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 کارآفریناان معلاول و در اختیاار ساایر  هاایروش /مستندسازی تجارب و بهتارین الادامات

 معلونن لرار دادن. 

 هاا با توجه به پیامدهای کیفی عملکرد کارآفرینان معلول و در راستای تساهیل دسترسای آن

هاای ماالی شاود کاه حمایتوکار پیشنهاد میاندازی و توسعه کسببه منابع مالی جهت راه

 ویژه توسعه کارآفرینی معلونن از سوی نهادهای مربوطه طراحی و اجرا گردد. 

  آمااوزش دفاااتری جهاات مشاااوره شااغلی و  ها/ مناااطقاسااتانشااود در پیشاانهاد میهمچنااین

 لبال مدیریتدانش مالی و از جمله تدوین طرح تجاری، به معلونن های کارآفرینی مهارت

 . اندازی شودراه وکاراندازی کسباز راه و بعد

نیز مواجه اسات. باا توجاه باه عادم بررسای هایی محدودیت با، هادر کنار یافته این پژوهش

شود مطالعات آتی تاا یر ایان عوامال را نیاز ماورد پیامدهای، پیشنهاد می بر ایزمینهتا یر عوامل 

. اساتمطالعاه شاده نظر کارآفرینان معلول ماز  نیز تنها های ایجاد شدهرزشابررسی لرار دهند. 

فرصات پژوهشای دیگاری اسات. هاا و ذینفعاان آن معلاولنظرات کارآفریناان  تطبیقیبررسی 

پاذیری هاای کمای و آمیختاه لابلیات تعمیمتوانند با استفاده از روشهمچنین مطالعات آتی می

های چرخاهزمانی انجاام شاده و تار یر  مقطعدر یک  مطالعهن این همچنیها را ارتقاء دهند. یافته

ماورد بررسای لارار معلاونن کاارآفرینی  ابعاد کیفی عملکردرا بر روی  وکارعمر فرد یا کسب

فرصات پژوهشای  انکارآفرین عملکرد کیفی این گروه ازبر  این متغیرنداده است. بررسی تر یر 

 است.دیگری 
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