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One of the most important factors affecting the quality of physically 
disabled people’s life is having suitable jobs. Therefore, this study aimed to 
provide the entrepreneurial model of physically disabled people with a 
creativity and self-employment approach. This research is descriptive with 
a sequential-exploratory mixed approach. Research data were collected 
using field-documentation method. In qualitative section, to identify the 
components, interviews were conducted with academic experts and 
managers of non-governmental departments being selected purposefully. 
The statistical sample in quantitative part included 306 members covered 
by the associations of the physically disabled being selected by simple-
random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect 
data. Cronbach's alpha coefficient and mean extraction variance were used 
to measure reliability and validity, which were above 0.852 and 0.54 for all 
dimensions, respectively. Findings show that causal-conditions (readiness 
for change, complexity of entrepreneurial processes and environmental 
requirements of entrepreneurial processes) predict 53.1% of changes in 
phenomena (behavioral attitudes, attitudes of brokers and structural 
attitudes). Intervening-conditions (top managers' thinking, knowledge of 
different tools and managerial stability) and contextual-conditions (public 
sector thinking paradigm, structural issues and regulations) predict 10.7% 
and 67.4% of changes in strategies (process changes, valuation and 
entrepreneurial awareness), respectively. Phenomena predict 77.2% of 
changes in strategies, and strategies 73.2% of changes of consequences 
(self-actualization, innovation and creativity and thinking of new 
managers). Therefore, holding specialized workshops to improve the 
attitude of the country's top managers in the field of abilities of the disabled 
people is suggested to support their entrepreneurial actions. 
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مناسب است.  شغلین داشت جسمی معلولیت داراي افراد زندگی کیفیت بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم از
 با رویکرد خالقیت و خودشکوفاییحرکتی -جسمی ارائه مدل کارآفرینی معلولینپژوهش لذا هدف این 

هاي پژوهش با اسـتفاده از   . دادهباشد اکتشافی می-رویکرد آمیختۀ متوالیبود. این پژوهش توصیفی و با 
هاي پژوهش به مصاحبه با  آوري گردید. در بخش کیفی، جهت شناسایی مؤلفه میدانی جمع-روش اسنادي

پرداختـه شـد.    هاي غیردولتی که به روش هدفمند انتخاب گردیدنـد،  خبرگان دانشگاهی و مدیران بخش
حرکتی -هاي معلولین جسمی نفر از اعضاي تحت پوشش انجمن 306آماري در بخش کمی شامل  نمونه

هـاي ایـن بخـش،     آوري داده منظور جمـع  گیري تصادفی ساده انتخاب گردیدند. به بود که به روش نمونه
کرونباخ و میانگین  يساخته استفاده گردید. جهت سنجش پایایی و روایی از ضریب آلفا پرسشنامه محقق

نشان  ها یافتهبود.  54/0و  852/0ترتیب براي تمامی ابعاد باالي  واریانس استخراجی استفاده گردید که به
ي یندهاامحیط فرت ماالزي کـارآفرینی و ا یندهااپیچیدگى فر، تغییراي گى بردماآعلـی (  شـرایط  دهند  می

 ايـهـ  اران و نگرشگزرکاهاي  ري، نگرشفتاهاي ر نگرشاز تغییرات مقوله محوري ( 53/%1 )کارآفرینی
و مختلف ي هااربزاز اگاهى ، آعالىان تفکر مدیره شیوگر ( شرایط مداخله کند. بینی می ) را پیشريساختا

ــدیریتی  ــات م ــه  ) وثب ــرایط زمین ــدي و   لتىدوبخش ي یم فکرراداپااي ( ش ــاختاري فراین ــائل س ، مس
اري و گــذ شي، ارزیندافرات تغییراز تغییــرات راهبردهــا ( 67/%4 % و7/10ترتیــب  ) بــهراتمقرو نیناقو
% از تغییرات راهبردها و راهبردها نیـز  2/77کند. مقوله محوري  بینی می را پیش )کارآفرینیبخشى  گاهىآ
بینـی   ) را پـیش نوآوري و خالقیـت و تفکـر مـدیران جدیـد     خودشکوفایی،% از تغییرات پیامدها (2/73

 در زمینهنگرش مدیران عالی کشور  جهت اصالحهاي تخصصی  کارگاهبرگزاري  هاد بهکنند. لذا پیشن می
  گردد تا زمینه حمایت از اقدامات کارآفرینانه آنان فراهم گردد. می هاي معلوالن توانمندي

  

 و خالقیـت  رویکـرد  بـا  کـارآفرینی  مدل ارائه). 1400(. ر.م.، مستقیمی، ر.م.س حسینی،.، ر.م چراغی، لف.ر.،ا وفایی،: استناد
 . 53-72)، 4( 8، کشاورزي پایدار توسعه و کارآفرینی مطالعات. بنیاد  داده نظریه روش از استفاده با خودشکوفایی
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  مقدمه
 بهداشـت سـازمان تخمینبر اساس  کـه طـوري به

ـــی، ـــردم از درصـــد 15 جهان ــی  جهـــان کــل م یعن
 حـداقل از یـــک   نفـر میلیـارد یک از بیـش تعـدادي

 World Health( برنـــد  نــوع معلولیــت رنــج مـی 

Organization and Bank World, 2017(.   در ایـران
، تحت پوشـش خـدمات بهزیسـتی   نیز تعداد معلولین 

باشـد   می یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفرحدود 
-جسـمی درصد داراي معلولیـت   43که از این تعداد 

  ).1398هستند (سازمان بهزیستی،  حرکتی

 است آن رــبیانگ گرفته صورت هاي پژوهش نتایج
 مختلف کشورهاي در جسمی معلولیت داراي افراد که
ـ  امکانـات  ،جامع خود افراد سایر با مقایسه در و  هاولی

 مناسب شغل و آموزش مسکن، بهداشت، مانند زندگی
 ایـن  وجود .)Roulstone, and Hwang 2015( ندارند

ــیض ــا، تبع ــار ه ــاري آث ــر زیانب ــدگی ب ــردي زن  و ف
ـــاجتماع ــوالن یــ ــلی و دارد معل ــرین اص ــالش ت  چ

از ایـن   ).1392 همکاران، و (رهبر ستا ها آن یـزندگ
ن، یـک  التوجه به اشتغال و نیازهاي اجتماعی معلورو 

سیاست عمومی و دغدغه مدیریتی در سـطح جهـانی   
اهمیـت  البتـه   ).Martin and Honing, 2020( اسـت 

عـالوه بـر تأمین نیازهاي مـالی،   اشتغال براي معلوالن
منافع پنهانی نیز بـراي آنـان در بـردارد ماننـد هویـت 
و منزلـت اجتمـاعی، احساس ارزشمند بودن، روابط و 
ـــدگی،    ـــه زن ـــید ب ــزایش ام ــاعی، اف ــت اجتم حمای

ـــئولیت ـــذیري مسـ ــدوه  پـ ــی و انـ ــاهش نگرانـ  کـ
  ).1386دهکردي،  (محمودیان

 و مشـکالت  از یکی معلوالن اشتغال و وکار بکس
 ربـط  ذي مسئوالن و ها گروه اگرچه که است معضالتی

 دیــدگاه ازامــا  انــد، کــرده بررســی را آن حــدودي تــا
 اسـت  نشـده  بررسـی  جـدي  طور به تاکنون ارآفرینیک
 و هـا  نظریه بیشتر و )1397 همکاران، و نژاد ابراهیمی(

ــژوهش ــا، پ ــان ه ــرادي را کارآفرین ــا اف ــدون و توان  ب

 تــــــ اس حـالی  در این .اند گرفته نظر در تـمعلولی
 افـراد  سـایر  ماننـد  بایـد  هـم  معلولیت داراي افراد که

 در حضور و اشتغالی ،استخدامی هاي فرصت از جامعه
 مشـارکت  باشـند،  برخوردار اجتماعی هاي عرصه کلیه

 ایفـا  خـود  رکشـو  اقتصـاد  در نقشی و داشته اجتماعی
 اللـاستقـ  حفـظ  و درآمـد  بکسـ  بـه  بتواننـد  تا کنند

 بـه  وابسـته  تنهـا  و بپردازنـد  خـود  اقتصادي و رديـف
 خیریـه  مؤسسات هاي کمک و مستمري تـــافــدری

ــوقر، ســلطانی( نباشــند  و اشــتغال در آنچــه ).1390 م
 اهمیت حائز معلولین خالقیت و وکار کسب اندازي راه

 که نیست ولــــمعل خود اـــــتنه که است این است
 و اطرافیـان  خانواده، بلکه شود می عیتوض تغییر دچار
ـ  ردنـد. گ مـی  سودمند اتفاق این از هم جامعه خود  ذال
 توانـد  می کارآفرینی هاي فعالیت در حضور زمینه ایجاد
 ایـن دسـازي  نتوانم جهـت  راهکارها ترین مهم از یکی

 ،اقـوامی  و الرعایـا  وکیـل ( باشـد  جامعـه  از مهم بخش
1398.(  

ــی ــم عل ــت رغ ــث اهمی ــت بح ــوالن فعالی  در معل
 زنـدگی  کیفیـت  بهبود منظور به چه مختلف کشورهاي

 ونــتاکن ،اــــکشوره اقتصادي توسعه جهت چه آنان
 حرکتـی -جسـمی  لوالنمع کارآفرینی زمینه در ییالگو
 موانع خصوص در مطالعات اکثر و است گردیدهن ارائه

 بـوده  دولتـی  هـاي  سـازمان  و بازار در نمعلولی تغالاش
ــن از .اســت ــن هــدف رو ای ــژوهش ای ــه پ ــدل ارائ  م

 رویکـرد  بـا  حرکتی-جسمی معلولین براي کارآفرینی
  باشد. می خودشکوفایی و خالقیت

  
  قیتحق نهیشیپ و ينظر یمبان

ـــمی ــول جسـ ــی –معل ــه حرکت ــرادي ب ــه اف  گفت
 یـا  اخـتالل  یـا  ضعف دچار علت هر به که شــود می

یا براي تحـرك نیـاز    باشند، حرکتی سیستم در ناتوانی
طور کلی افـرادي   به وســایل کمکی داشــته باشند. به

 سه در هســتند، حرکتی –که دچار نارسایی جســمی
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 عضو عــقط دچار که افرادي-1: گیرند می قرار دســته
اعضاي بدن دچار  عملکرد در که افرادي-2. اند شــده
افرادي که دچار تغییر شکل در انـدام  -3ند هست نقص

  ).1397 درمنی، (کریمی حرکتی هستند
 اشتغال دنبال به که جسمی هاي ناتوانی داراي افراد

 هـاي  دریـافتی  تـا  دارنـد  تمایل هستند، درآمد کسب و
 قالـب  در کـار  آن چنـد  هـر  باشـند،  داشـته  اي عادالنه
 هـا  آن توانمنـدي  راستاي در و کوچک وکارهاي کسب
 نـکــمم فرد جسمی وانیـــنات هـــک حالی در باشد.
 داشته همراه به اشتغال کسب در اي عمده چالش است

ــ هـــــک دارد ودــــوج زیــادي مشــاغل باشــد،  رادـاف
 شـغل  عنـوان  بـه  تواننـد  می جسمی ناتوان یا و ولـمعل

Miller ؛1398 ،اقـوامی  و الرعایـا  (وکیل بیابند مناسب

2017 Miller,-Breton and.( اسـتخدامی  هاي فرصت 
ــراي ــوالن ب ــدك معل ــر در و اســت ان  از کشــورها اکث

 ایانــــ کارفرم الـزام  بر مبنی قوانینی ران،ــای لهــجم
 ولـی  اسـت؛  شـده  وضع معلوالن استخدام هـــب براي

 قـوانین،  ایـن  اجـراي  در کـه  شـود  می دهـــدی اهـــگ
 کـه  مشـاغلی  در افراد این کارگیري به از و شده اهمال

 دلیل به دارند، را دادنشان انجام توانایی و دادــــاستع
 زده بـاز  سـر  جامعـه،  قبـول  مـورد  ظاهر نــداشتـــن

and Saxena ؛1397 همکاران، و نژاد (ابراهیمی شود می

2018 Pandya,.(  
 پـذیرترین  انعطـاف  و تـرین  رایج از یکی رو این از
 این در .است الیـخوداشتغ ،معلوالن اشتغال هاي روش

 عالقۀ و ها توانایی با متناسب معلوالن اشتغال،گونه از 
ــود ــاري خ ــد ک ــام مول ــی انج ــد، م ـــکاالی دهن  را یـ

 در .دهند می ارائه را یــــخدمات یا نندک می دـــولیــت
 و تـــساع در توجهی شایان استقالل الیـــخوداشتغ

 بســیار فعالیــت دامنــۀ و دارد وجــود کــار نحــوة
ـــگست ــت ردهـــ ــام و اس ــۀ در آن انج ــان هم ــا مک  ه

 لوالنـــ مع از اريـــ بسی ین،ــهمچن است. پذیر امکان
 امــهنگ فراوان هاي محدودیت با رویارویی لـدلی هــب

 کارآفرینی به سنتی، وکار کسب یافتن براي وجو جست
  ).1394 همکاران، و (باقري آورند می روي

ذبیحــی  )، قـائم 1399حـاجی کریمـی و شـکیبی (   
) در 1399زاده ( اخـــالق و شـــفیع ) و خـــوش1399(

اند نوآوري و خالقیت الزمه تداوم  نشان داده تحقیقات
هاي خوداشتغالی بوده کـه ایـن امـر     و پایداري فعالیت

 بـا  کـارآفرینی  مفهـوم باشـد.   ساز کارآفرینی مـی  زمینه
ــاهیمی ــون مفــ ــت چــ ــکوفایی و خالقیــ  خودشــ

 اســـت خـــورده گـــره کارکنـــان و انـــــرینارآفــک
 شـاید  را خالقیـت  ).1399 شـکیبی،  و کریمی (حاجی
ــوان ــرین بت ـــیادگی ســطح برت ـــب ريـ ــاالترین شر،ـ  ب

 اندیشــه و ذهــن نهــایی محصــول و تفکــر توانمنــدي
 عیـجم و فردي اییـــــخودشکوف که دانست انـانس
 در ).1399 زاده، شـفیع  و اخالق (خوش دارد پی در را

 وکارهـا  سـب ک رشـد  موجب که اصلی عامل حقیقت،
 )1398 همکـاران،  و (یادگاري است نوآوري شود، می

 نـوآوري  پـس  در هـــ ک اسـت  یـــنیروی خالقیت، و
ــود ــاري، دارد وجــ ـــکارآفرین ).1393 (اللهیــ  ان،ـــ

 فرآینــد یــک طریــق از را نــوآوري و تـیـــخالق
 بـازار  هـاي  فرصـت  و نیازهـا  به منظم، و یافته ساخت

 کـارگیري  بـه  بـا  خـالق،  افـراد  ایـن  دهنـد.  مـی  پیوند
 سـعی  نوآورانـه،  ایده یک براي متمرکز هاي استراتژي

 وجـود  بـه  جدیـدي  خـدمت  یـا  محصول که کنند می
 براي سودآوري و ارباز ازــــنی رفع به منجر که آورند

  ).1399 ذبیحی، (قائم شود خودشان
 است. ضروري کارآفرینی الگوي ارایه منظور این به
 برداري بهره و کشف فرآیند معنی به کارآفرینی الگوي

 در آفرینـی  ارزش منظـور  بـه  خالقیـت  و ها فرصت از
 بوده فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، مختلف هاي حوزه

 شود می تلقی جانبه همه و پایدار توسعه اساس و پایه و
 ســطح ارتقـاء  قابلیــت ).1395 همکـاران،  و (رضـایی 
 الگـوي  یـک  هاي ویژگی از خودشکوفایی و خالقیت

 دــــایــب الگو این است. کارآمد و مطلوب کارآفرینی
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 و شده خالق افراد پرورش به منجر که باشد اي گونه به
 در انسـان  نیـاز  بـاالترین  که خودشکوفایی به را ها آن

 ایـن  برسـاند.  )،1399 ذبیحـی،  (قـائم  است مازلو هرم
 دلیل به که معلولیت داراي افراد براي ویژه به ها قابلیت

 هسـتند،  مواجـه  هـایی  محدودیت با خود ویژه شرایط
بـه برخـی از    1در جـدول   یابـد.  مـی  بیشتري اهمیت
خـارجی بـه صـورت    تحقیقـات داخلـی و   هاي  نمونه

  شده است. خالصه اشاره

  یپیشینه تحقیقات داخلی و خارج -1 جدول 
  نتایج  عنوان تحقیق  نام محقق  سال

الرعایا و  وکیل  1398
  اقوامی

 اثربخش عوامل مؤثر بر اشتغال و لیتحل
  نیوکار معلول کسب يانداز راه

امل مالی، فردي، دولتی، خانوادگی و کارجویانه تأثیر مثبت و معناداري بر وع
وکار دارد ولی عامل اعتقـادي بیـانگر عـدم تـأثیر      گرایش معلولین به کسب

  .باشد وکار می معنادار بر گرایش معلولین به کسب

1397  
و  نژاد ابراهیمی

  همکاران

موانع اشتغال  يبند تیو اولو ییشناسا
از  یدر بخش خصوص یحرکت معلوالن

 کردیو معلوالن با رو نانیکارآفر دگاهید
ANP  

معلوالن حرکتی در زمینه اشتغال در بخش خصوصی، بـا پـنج دسـته مـانع     
هاي فردي، راهبردي، محیطی، هزینه و نگرشـی روبـرو    تواناییشامل اصلی 
  .هستند

بخشی و کارآفرینی مبتنی بر  نقش توان  للحج  1394
  اشتغال معلوالنجامعه در 

توانـد   شناخت عوامل جنسیتی با تکیه بر اصول کارآفرینی براي معلوالن می
نقش بسزایی در توانمندسازي و توسعه پایدار شهري ایفـا کنـد و همـواره    
تحت تأثیر تکنولوژي نوین استعدادیابی، اشتغال، جنسیت وعوامل وابسته به 

  آن است

  محمدي و ممیز  1393
در  تیموفق يدیعوامل کل ییشناسا
در حوزه  یفناورانه اجتماع ینیکارآفر

  به معلوالن يارائه خدمات شهر

هـاي نظـارتی و بـازخور،     عوامل مرتبط با آموزش، استاندارسازي، سیسـتم 
ساي، نـوآوري فناورانـه، مـدیریت فنـاوري، اتحـاد بـا مراکـز رشـد،          شبکه

عنـوان عوامـل   هاي تیمی و بازاریابی با بیشترین نمـرات عـاملی بـه     پویایی
  کلیدي موفقیت برگزیده شدند

2019  Grise et al  

افزایش دسترسی مقایسه دسترسی به 
مشاغل از طریق وسایل حمل و نقل 
عمومی براي افراد داراي معلولیت 

  معلولیتجسمی و بدون 

بهداشت  کارکنان در زمینه آموزش مشارکتی، هاي تیم و ارتباطی هاي موقعیت
معلولیت،  داراي افراد سطحی چند مشارکت و کار نیروي مشکالت و روانی

  شود. می محیط کار در معلوالن عملکرد تقویت موجب

2017  McDonnall  
هاي  نگرشمعیار  اعتبار بر بیشترشواهد 

  کارفرمایان نسبت به کارمندان نابینا

 و ارتباطـات،  سـازي  شـبکه  مهارت توسعه، و آموزش هاي فراگیري مهارت
 و دانش تحلیل داده، و آوري جمع هاي مهارت ریزي، برنامه و ارزیابی مهارت

 و و فـروش  بازاریابی هاي مهارت کار، حقوق از آگاهی ضروري، اطالعات
نمود، از جمله عوامل مهـم در افـزایش    اشاره گفتمان و مذاکره هاي مهارت

  باشد. اشتغال معلوالن می

2014  Smits  
متحده معلولیت و اشتغال در ایاالت 

  ها تالش براي بهترین روش :آمریکا

 خـدمات  امریکا، نبود سیستم در معلوالن اشتغال روي پیش موانع ترین مهم
موانع بوروکراتیـک   همچنین و معلوالن هاي داده مرکزي سیستم و یکپارچه

 کـار  نیز، محل جامعه سطح است. در معلوالن اشتغال و کاریابی سیستم در
 از حمایت که در نقشی و آموزشی پرسنل و شغلی خدمات مراکز در پرسنل

 همکاري و ترویج کنندگان ارائه میان اعتماد ایجاد کنند، باعث می ایفا معلوالن
  . شود می

2017  Maziriri et al  

که توسط  ینیموانع کارآفر یبررس
 یکیزیف يها یکه با ناتوان ینانیکارآفر

  "شوند یمواجه م

تبعیض، شبکه هاي کاري، مشـکالت در بـه   عدم تجهیزات و ماشین آالت، 
دست آوردن سرمایه اولیه، دانش مراکز پشتیبانی براي کارآفرینانی که داراي 

از کـارآفرینی   معلولیت هاي فیزیکـی هسـتند، و عـدم آمـوزش و آمـوزش     
  باشد. می
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رسد  نظر می گرفته، به هاي صورت بررسی بر اساس
پژوهشی در زمینه موضوع مـورد مطالعـه بـا رویکـرد     

 تحقیقـات  همچنـین اکتشافی صورت نگرفتـه اسـت.   
 بخش نــای در یــکارآفرین فرایند به بیشتر که موجود
 یـا  ود بـین  روابـط  و داشـته  کمی رویکرد اند پرداخته

 از حاضـر  تحقیـق  لـذا  .اند کرده بررسی را متغیر دـچن
  .است نوآوري داراي و جدید کامالً منظر این

  
  قیتحق یشناس روش

 و تحلیلی-توصیفی در بخش کیفی حاضر پژوهش
 یـابی  مـدل از نـوع   همبستگی-در بخش کمی توصیفی

 این در نیاز مورد هاي داده .باشد می ساختاري معادالت
 مطالعـات  طریـق  ازدر مرحلـه اول (کیفـی)    پـژوهش 
 از همچنـین  و پیشینه تحقیق بررسی یعنی اي، کتابخانه
ــق ــدانی روش طری ــی می ــام یعن ــاحبه انج ــاي مص  ه

 توزیــعدر مرحلـه دوم (کمـی)    و یافتــه سـاختار  هنیمـ 
ــع پرسشــنامه ــد. آوري جم ــن گردیدن ــژوهش ای ــا پ  ب
ــوالی-(کیفــی آمیختــه رویکــردي -کمــی) از نــوع مت
ــافی ــورت اکتش ــه ص ــت. گرفت ــش اس ـــکیف بخ  یـ

روش پـژوهش   از اسـتفاده  بـا  کـه  حاضر شـــپژوه
 هـاي  مؤلفـه  شناسایی منظور به باشد می بنیاد  داده نظریه

ــارآفرینی ــولین کـ ــا معلـ ــرد بـ ــت رویکـ  و خالقیـ
مـورد مطالعـه    جامعـه  است. شده انجام خودشکوفایی

ــژوهش ــن در پــ ــش ایــ ــامل بخــ ــان شــ  خبرگــ
 کـارآفرینی،  مـدیریت  هاي رشته در یــــاهـــدانشگ

 بوده بهزیستی علوم و روانشناسی وکار، کسب مدیریت
برفـی   گلولـه از نـوع   هدفمنـد  گیري نمونه روش به که

گیري تا زمان  نمونه است ذکر شایان گردیدند. انتخاب
هـا یـا    نظري یعنی تا جـایی کـه داده  اشباع رسیدن به 

 از پـس دسـت نیامـد، ادامـه یافـت.      مفهوم جدیدي به
 انجـام  فرایند ام28 مصاحبه در نظري اشباع به رسیدن

  رسید. اتمام به ها مصاحبه

در بخش کمـی کـه جهـت تبیـین مـدل پـژوهش       
 اعضـاي  از نفـر  1500 شـامل  آمـاري  جامعهباشد،  می

 حرکتـی  جسـمی  معلـولین  هـاي  نانجم پوشش تحت
 جـدول  اسـاس  بر کهدر شهرستان گرگان  که باشد می

 نمونـه  عنـوان  به نفر 306 )،1970( مورگانکرجسی و 
نمونـه آمـاري ایــن    انـد.  شــده انتخـاب  مطالعـه  مـورد 

گیري تصـادفی سـاده انتخـاب     پژوهش به روش نمونه
جامعه آماري شانس برابـر بـراي   تا تمامی افراد  شدند

  داشته باشند. انتخاب شدن
 پرسشـنامه یک  از ،پژوهش هاي داده گردآوري در

 نخسـت بخـش   اسـت.  شـده  استفاده حاوي دو بخش
 جنســیت، پیرامــون ســؤاالتی کــه شــامل دموگرافیــک

 و تـــخدم هــسابق تحصیالت، سطح تأهل، وضعیت
 سـاخته  محقق پرسشنامه ،بوده و بخش دوم افراد نـس

 شـده  استخراج متغیرهاي به مربوط هاي پرسش حاوي
 پرسشنامه این .باشد می مرحله اول پژوهش (فاز کیفی)

 اي گزینـه   پـنج  طیـف  مقیـاس  در و بـوده  بسته نوع از
ــا 5مــوافقم= کــامالً (از لیکــرت  )1مخــالفم= کــامالً ت

و محتـوایی   صـوري  روایـی  اسـت.  گردیـده  مــتنظی
 أییدــــت وردم فرینیکارآ متخصصین توسط پرسشنامه

 قـــطری از شـــسنج ابزار با نیز پایایی و گرفت قرار
و پایـایی ترکیبـی    کرونباخ آلفاي بــــضری محاسبۀ

مالك تأیید پایایی ابزار سـنجش بـراي    د.گردیـ تعیین
و بـراي   6/0آلفاي کرونباخ مقداري بـاالتر از   ضریب

جهـت سـنجش    باشـد.  مـی  7/0پایایی ترکیبی باالتر از 
محاسبه گردید. منظـور  اعتبار همگرا روایی نیز شاخص 

سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط  از اعتبار همگرا
معیـار میـانگین    پـذیر اسـت کـه بـا     متغیرهاي مشاهده
بـراي ایـن    شـود. سنجیده می 1شده واریانس استخراج

شـود  در نظـر گرفتـه مـی    5/0شاخص حداقل مقـدار  
)Hulland, 1999     و این بدان معنـا اسـت کـه متغیـر (

                                                             
1. AVE 
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درصـد واریـانس مشـاهده     50پنهان مورد نظر حداقل 
  .کندپذیرهاي خود را تبیین می

 آمـار  مبنـاي  بر ها یافته تحلیل و یهتجز نهایت، در
ــار و توصــیفی ــتنباطی آم ــه صــورت اس  اســت. گرفت

 از دموگرافیـک،  هـاي  داده بخـش  در کـه  صورت بدین
 ن،ــــــمیانگی فراوانی، درصد (فراوانی، توصیفی آمار

 افـزار  نـرم  و کرونبـاخ)  آلفاي ضریب و معیار انحراف
SPSS ــره 22 نســخه ــه به  جهــت اســت. شــده گرفت
 ،نیـز  مطالعه مورد مدل برازش و ها یافته وتحلیل تجزیه

 مسـیر  تحلیـل  و ساختاري معادالت یابی مدل روش از
افـزار   استفاده شده اسـت. بـراي ایـن منظـور، از نـرم     

SmartPLS3  .که این مـدل   چرابهره گرفته شده است
سـازي و   روایـی  تـا دهد  این امکان را به پژوهشگر می

برازش کلی مدل را به صورت کامـل انجـام داده و از   
. قابل اتکا بودن یا نبودن مـدل مفهـومی آگـاهی یابـد    

ریشه میـانگین  جهت ارزیابی نیکویی برازش شاخص 
، شـاخص بــرازش  1مربعـات باقیمانـده استانداردشــده  

محاسـبه   3خطاي جذر میانگین مربعاتو  2شده تعدیل
گردید. معیار مطلوبیت برازش مدل پژوهش این است 

 استانداردشـده ریشـه میـانگین مربعـات باقیمانـده     که 
 andHu باشـد (  1/0نزدیک به صـفر و کـوچکتر از   

Bentler, 1999    همچنین شـاخص بـرازش تعـدیل .(
شده نیز باید بین صفر و یک بوده و مقـادیر بـاالتر از   

ــان 9/0 ــی    نش ــول م ــل قب ــرازش قاب ــده ب ــد  ده باش
)Lohmoller, 1989    در نهایـت مقـدار کـوچکتر از .(

بـه   میانگین مربعـات خطاي جذر براي شاخص  12/0

                                                             
1.Standardized Root Mean Square Residual 
(SRMR) 
2.Normed fit index (NFI) 
3.Root Mean Squared Theta (RMS-Theta) 

 ,.Henseler et alباشـد (  معنی تأیید برازش مدل می

2014.(  
  

  ي تحقیقها افتهی
هـا،   وتحلیـل یافتـه   پیش از ورود به بخـش تجزیـه  

شناختی اعضـاي نمونـه توصـیف     هاي جمعیت ویژگی
شناختی نمونه مـورد مطالعـه    گردد. ویژگی جمعیت می

ترتیـب در   کمـی بـه  نمونه آماري بخش بخش کیفی و 
  است. ارائه گردیده 3و  2جدول 

  
شـناختی نمونـه آمـاري در بخـش      ویژگی جمعیت -2جدول 

  کیفی

 شرح ویژگی ردیف
تعدا
 د

 یتجنس 1
 20 مرد

 8 زن

 سن 2
  16  سال 50تا  45

  12  سال 50باالي 

3 
میزان 

 تحصیالت

 8 کارشناسی

 10 ارشد کارشناسی

 10 دکتري

 سمت 4

  3  بهزیستی مدیران
  6  هاي معلولین مدیران انجمن

  6  مدیران ارشد کارآفرینی
هاي  هاي ارشد کانون ارزیاب

  13  کارآفرینی
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  شناختی نمونه آماري در بخش کمی ویژگی جمعیت -3جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  شرح  ویژگی  ردیف

  جنسیت  1
  3/66  203  مرد
  7/33  103  زن

  تأهل  2
  1/27  83  مجرد
  9/72  223  متأهل

  تحصیالت  3

  8/11  36  فوق دیپلم
  4/61  188  لیسانس

  5/24  75  فوق لیسانس
 3/2 7  دکترا

  سابقه کار  4

  30  60  سال 5تا  1
  5/38  77  سال 10تا  6
  5/17  35  سال 15تا  11
  14  28  سال 20تا  16

  نوع معلولیت  5

  5/17  35  ناشتوا
  3/2  7  نابینا

  4/52  179  قطع عضو
  9/22  70  بندي اختالل استخوان

  9/4  15  ضایعه نخاعی

  سابقه معلولیت  6

  32  98  مادرزاد
  6/20  63  سال 10تا  5
  1/30  92  سال 15تا  10
  3/17  53  سال 20تا  15

    306  مجموع
  

 هـاي  مؤلفـه  ،خبرگـان  بـا  مصـاحبه  انجـام  از پس
 جهـت  ها مؤلفه این سپس گردیدند. استخراج پژوهش

که متعاقبـاً   گرفتند قرار خبرگان اختیار در دمجد ،تأیید
ایـن   نتیجـه قـرار گرفتـه اسـت.     آنانمدل مورد تأیید 

ش ـــ در بخ اسـت.  شـده  هـــارائ 4 جدول در بخش
سـاختاري بـا   سـازي معـادالت   آمار استنباطی از مـدل 

  بهره گرفته شد. رویکرد حداقل مربعات جزیی
 در گیـري  اندازه مدل درونی همسانی بررسی براي

یابی معادالت ساختاري عـالوه بـر آزمـون     مدل روش
 ترکیبی پایایی نام به تري مدرن معیار آلفاي کرونباخ، از

)CR   ــدول ــایج آن در ج ــه نت ــد ک ــتفاده ش ــز، اس ) نی

است. از آنجـا کـه ضـرایب    ابل مشاهده ــر قـــــزی
 7/0تـر از   آلفاي کرونباخ مربـوط بـه متغیرهـا بـزرگ    

است، پایایی متغیرها پذیرفته شـد. همچنـین، مقـادیر    
 7/0ی ترکیبـی مربـوط بـه همـه متغیرهـا از      ــایــپای

تر است، بنابراین، پایایی ترکیبـی متغیرهـا نیـز،     بزرگ
  تأیید شد.

مـورد   منظـور ارزیـابی روایـی همگـرا در مـدل      به
مطالعــه نیــز از روش میــانگین واریــانس اســتخراجی 

)AVE   ،ــر ــدول زی ــق ج ــه طب ــد ک ــه ش ــره گرفت ) به
تر از  ر به دست آمده براي همه متغیرها بزرگـــادیـمق
  است؛ بنابراین، روایی همگراي مدل نیز تأیید شد. 5/0
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  پژوهش هاي مؤلفه -4 جدول

 

 ها گویه ها مؤلفه ابعاد

 شرایط علی

 تغییراي گى بردماآ

 معلولین کارآفرین پذیري ریسک

 رو پیشت تفاقااز اسانى ر عطالاهمیت ا

 سریع الش براي به نتیجه رسیدنت

 زينمندسااهمیت توا

 يیندهاافر پیچیدگى

 کارآفرینی

 منظور به جامعه عمومی ساختار در مداخله و معلول افراد موزشآ و توانبخشی
 محیط سازي متناسب

 ناتوانی داراي افراد انسانی حقوق رعایت حفظ

 کارآفرینی يیندهاآفر بر رکشو فرهنگى یطاشر اتثرا

 کارآفرینی يیندهاآفر تسهیل

 کارآفرینی محیط تماالزا

 آوري تاب

 خصوصى رکاو کسب قوانین و عداقو

 دعملکر مدیریت به زنیا

 و صداقت در امور شفافیت به زنیا

 اي زمینه شرایط

 بخش يفکر یمراداپا
 کارآفرینی

 مجازي فضاهاي در کارآفرینی هاي زمینه ایجاد

 معلولین در رضایت و اعتماد ایجاد

 معلولین هاي توانایی و تحصیلی هاي برنامه از خانواده و جامعه حمایت

 ساختاري مسائل
 کارآفرینی

 کارا و مناسب ایده داشتن

 کار شروع جهت اولیه مالی منابع

 خالقیت داشتن

  هاي موجود معلوالن عدم رفع مشکالت و دغدغه
 کارآفرینی نبودن لویتاو در

 سالم افراد با معلولین برخورد فرهنگ سازي همسان

 راتمقر و نیناقو
 کارآفرینی

 حمایتی قوانین نبود

 برابر هاي فرصت ایجاد

 قانونى تکالیف از ريبسیا دننبو شنرو

 شرایط
 گر مداخله

 مدیران تفکر شیوه

 هازهحو همه در کارآفرینی دنبو همیتا بى

 کارآفرینی یسکر تحلیل نایىاتو

 فرینیآکار به اريبزا هنگا

 اجتماعی ارتباطات فرآیند در گروه این شدن اي حرفه عدم

 يهااربزا از گاهىآ
 کارآفرینی مختلف

 معلولیت هاي محدودیت علت به ها فرصت از استفاده عدم

 مجوزات اخذ جهت الزم هاي موزشآ عدم

 تسهیالت نبود و بانکی هاي حمایت عدم

 مدیریتی ثبات

 معلولین بخش در مدیریتی مداوم تغییرات

 توانمند و نخبه مدیران روي بر گذاري سرمایه عدم

 کارآفرینی معلولینمدیریت اي همیت تعیین متولى برا
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هاي پژوهش منبع: یافته

   

 هاي مقوله
 محوري

 ريفتار نگرش

 خانواده و شخص در نفس به اعتماد افزایش

 معلولین هاي توانمندي به جامعه نگرش تغییر

 جامعه در معلول فعال و موفق حضور

 کارگزاري نگرش

 دولت طرف از زایی اشتغال مناسب هاي زمینه ایجاد

 خصوصی بخش طرف از زایی اشتغال مناسب هاي زمینه ایجاد

 سازي مناسب – جامعه محیط در معلول اشتغال عوامل و وسائل نمودن فراهم

 ريساختا هاي نگرش

 انداز چشم تعیین

 فرینیآکار بستر ایجاد

 موتوري پیک -  رایشگاهآ مثل معلولین به مجوزات بعضی اختصاص

 حوزه این به معلولین ورود جهت مناسب زمینه ایجاد و ها پآ استارت معرفی

 اینترنتی وکار کسب ایجاد

 راهبردها

 نگرش يیندافر اتتغییر
 ريفتار

 وريآنو و کارآفرینی فرهنگ ایجاد

 پذیري ریسک

 تعاملى تباطىار شبکه توسعه

 موزيآ حرفه جهت در معلولین موزشآ

 کارآفرینی اريگذ شارز

 کارآفرینی به فرهنگی هنگا

 معلول به اعتماد جهت سازي فرهنگ

 نسانىا منابع اريحسابد

 بخشى گاهىآ

 کارآفرینان قانونى قحقو و حق تبیین

 تشویقى تمااقدا تبیین

 موفق فرینآکار معلولین از تجلیل

 معلولین به شغلی هاي مهارت آموزش

 پیامدها

 پیامدهاي

 خودشکوفایی

 خودکفایی به رسیدن

 دیگران به وابستگی عدم

 امور اجراي در نوآوري و خالقیت

 معلولین به جسارت دادن و عمل ابتکار اجازة

 نوآوري پیامدهاي

 خالقیت و

 جدید هاي برنامه ارائۀ خالقیت و نوآوري پیامدهاي

 ها فرصت از استفاده

 مبهم و پیچیده شرایط در عمل ابتکار از برخورداري

 معلولیت داراي افراد سازي توانمند

 کارکنان آموزش هاي هزینه کاهش

 مدیران تفکر پیامدهاي
 جدید

 معلولین تولیدات عرضه و اللملی بین نمایشگاه در شرکت

 معلولین جامعه در سازي نگهفر در ملی رسانه جایگاه و اهمیت

 معلولیت داراي افراد اي پایه هاي آموزش براي ریزي برنامه

 بهزیستی سوي از شغلی پشتیبانی هاي کارگاه
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  همگرا روایی و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفاي معیارهاي نتایج -5 جدول

  مکنون متغیرهاي
  کرونباخ آلفاي ضریب

)7/0 > Alpha(  
  ترکیبی پایایی ضریب

)7/0 > CR(  
  استخراجی واریانس میانگین
)5/0 > AVE(  

  540/0  890/0  852/0  علی شرایط
  642/0  961/0  958/0  اي زمینه شرایط
  583/0  928/0  912/0  گر مداخله شرایط
  561/0  902/0  872/0  محوري هاي مقوله

  593/0  935/0  901/0  راهبردها
  616/0  962/0  916/0  پیامدها

  هاي پژوهش یافتهمنبع: 
  

 و اي زمینـه  شـرایط  فـوق،  جـدول  هـاي  داده طبق
 و )Alpha = 958/0( بـاالترین  ترتیب، به علی شرایط
 بـه  را آلفا بضری مقدار )Alpha = 852/0( ترین پایین
 پایایی مقدار ترین پایین و باالترین .داد اختصاص خود

 )CR = 962/0( اـــپیامده به متعلق ترتیب به ترکیبی
ــین، .بـــود )CR = 890/0( علـــی شـــرایط و  همچنـ

 استخراجی واریانس میانگین ترین پایین و نــریــباالت

 )AVE = 642/0( اي زمینـه  شرایط به متعلق ترتیب به
 چهـارم  معیار د.ــش )AVE = 540/0( علی شرایط و

 معـادالت  یـابی  مـدل  روش در گیـري  انـدازه  هاي مدل
 پـژوهش  این در هــــک است واگرا روایی ،ساختاري

 آن جــــ نتای و شـده  محاسبه الرکر و فورنل روش به
  است: مشاهده قابل 6 جدول در

  
  الرکل و فورنل روش به واگرا روایی نتایج -6 جدول

  پیامدها  راهبردها  محوري هاي مقوله  گر مداخله شرایط  اي زمینه شرایط  علی شرایط  مکنون متغیرهاي
            76/0  علی شرایط
          71/0  54/0  اي زمینه شرایط
        74/0  53/0  66/0  گر مداخله شرایط
      77/0  53/0  58/0  56/0  محوري هاي مقوله

    86/0  51/0  63/0  65/0  55/0  راهبردها
  79/0  61/0  59/0  68/0  63/0  54/0  پیامدها

  هاي پژوهش منبع: یافته
  

 شـود،  مـی  مشـاهده  فـوق  جدول در که طور همان
ــدار ــذر مق ــاي AVE ج ــون متغیره ــژوهش در مکن  پ

ــه در کــه اضرـحــ  اصــلی قطــر در موجــود هــاي خان
 میان همبستگی مقدار از اند، گرفته رارـق ســـریـــمات
 یبـترت اصلی قطر چپ و زیرین هاي خانه در که ها آن

 وانـــــت مــی رو  ایــن از .اســت بیشــتر انــد، شـده  داده
 رهايـــ متغی( ها سازه فوق، مدل در که داشت ارــاظه

 ودـــ خ سـؤاالت  بـا  بیشـتري  تعامل مدل در )مکنون
 یـــروای دیگر، بیان به دیگر ايـــــه سازه با تا دارند

 مدل مرحله، این در .است مناسبی حد در مدل واگراي
 تأثیر اندازه ،z معناداري ضرایب برآورد با اريـــساخت

)f2(، شاخص )Q2( و R Square )R2( تحـت  مسیرها 
 و 3و  2 شـکل  در آن نتـایج  کـه  گرفـت  قرار ارزیابی
  است. شده ارائه 8و  7 جدول
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  استاندارد ضرایب حالت در اصلی مدل -2 شکل
  

  
  ضرایب داري معنا حالت در اصلی مدل -3 شکل

  
تمامی  05/0، در سطح خطاي 7با توجه به جدول 

و تمامی ضرایب  96/1حاصل، از  zضرایب معناداري 
باشد که این امر معنادار بودن  بیشتر می 6/0مسیر از 

  ها و ابعاد را نشان داد. تمامی روابط بین مؤلفه
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  مسیر ضرایب -7 جدول
 z مقدار  مسیر ضریب  ابعاد و ها مؤلفه میان مسیر

  835/6  674/0 علی شرایط بر تغییر ايبر گىدماآ
  672/21  895/0 علی شرایط بر کارآفرینی يیندهاافر پیچیدگى

  776/13  834/0 علی شرایط بر کارآفرینی محیط تماالزا
  805/3  588/0 اي زمینه شرایط بر کارآفرینی بخش يفکر یمراداپا

  848/9  788/0 اي زمینه شرایط بر کارآفرینی ساختاري مسائل
  821/6  791/0 اي زمینه شرایط بر کارآفرینی راتمقر و نیناقو

  497/16  830/0 گر مداخله شرایط بر مدیران تفکر شیوه
  285/12  825/0 گر مداخله شرایط بر کارآفرینی مختلف يهااربزا از گاهىآ

  256/7  752/0 گر مداخله شرایط بر مدیریتی ثبات
  375/6  772/0 محوري هاي مقوله بر ريفتار نگرش
  070/8  731/0 محوري هاي مقوله بر کارگزاري نگرش
  338/30  830/0 محوري هاي مقوله بر ريساختا هاي نگرش

  791/96  930/0 هاراهبرد شرایط بر ريفتار نگرش يیندافر اتتغییر
  016/26  869/0 هاراهبرد شرایط بر کارآفرینی ريگذا شارز

  667/14  781/0 هاراهبرد شرایط بر بخشىگاهىآ
  309/23  857/0 پیامدها شرایط بر خودشکوفایی پیامدهاي
  139/4  531/0 پیامدها شرایط بر خالقیت و نوآوري پیامدهاي
  277/15  845/0 پیامدها شرایط بر جدید مدیران تفکر پیامدهاي

هاي پژوهش منبع: یافته 
  

  پژوهش ابعاد بین مسیر ضرایب -8 جدول
 z مقدار  مسیر ضریب  ابعاد میان مسیر

  552/3  531/0 محوري هاي مقوله بر علی شرایط
  139/4  674/0 هاراهبرد بر اي زمینه شرایط
  266/5  107/0 هاراهبرد بر گر مداخله شرایط
  975/14  772/0 هاراهبرد بر محوري هاي مقوله

  381/17  732/0 پیامدها بر هاراهبرد 
  هاي پژوهش منبع: یافته

  
 ضـرایب  اسـاس  بـر  و ،8 جدول نتایج به توجه با
 تــأثیر محــوري هــاي مقولــه بــر علــی شــرایط ،مســیر

 تــأثیر راهبردهــا بــر اي زمینــه شــرایط دارد. معنــاداري
 تـأثیر  راهبردهـا  بـر  گـر  مداخله شرایط د.دار معناداري

 تأثیر راهبردها بر نیز محوري هاي مقوله دارد. معناداري
 تأثیر پیامدها نیز بر راهبردها نهایت، در دارد. معناداري
  دارد. معناداري
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  ساختاري برازش ارزیابی هاي شاخص -9 جدول
  Q2 R2  متغیرها

  610/0  43/0  علی شرایط
  591/0  56/0  اي زمینه شرایط
  568/0  54/0  گر مداخله شرایط

  781/0  47/0  محوري هاي مقوله
  555/0  58/0  راهبردها
  602/0  49/0  پیامدها

  هاي پژوهش منبع: یافته

  
   خودشکوفایی با رویکرد خالقیت ومعلولین  الگوي کارآفرینی -1شکل 

  

 بـر  کـه  داد نشـان  نیـز  9 جـدول  از حاصـل  نتایج
 سـاختاري  مـدل  قدرت ،R2 و Q2 هاي شاخص اساس
 مـدل  در محـوري  هاي مقوله اثربخشی بینی پیش براي

 ت.ـــ اس بیشـتر  حرکتـی  -جسمی معلولین کارآفرینی
 ساختاري، مدل و گیري اندازه مدل برازش تأیید از بعد
جهــت بررســی کفایــت مــدل،     بعــد، مرحلــه در

ــ ــاي  اخصش ــده   ه ــات باقیمان ــانگین مربع ــه می ریش
خطـاي  شـده و   ، شاخص برازش تعـدیل استانداردشده

محاسبه گردید که نتـایج آن در   جذر میانگین مربعات

مقــدار مربــوط بــه  ارائــه گردیــده اســت. 10جــدول 
اسـت کـه موردقبـول     076/0برابر با  SRMR شاخص

 943/0نیز برابر با  NFI است. مقدار مربوط به شاخص
ــورد   ــه م ــت ک ــت.   اس ــول اس ــین قب ــدارهمچن   مق

RMS-Theta  دارد.  قبول است که قابل 109/0برابر با
هـا،   آمده براي ایـن شـاخص   دست با توجه به اعداد به

شـده از بـرازش    مـدل طراحـی   توان نتیجه گرفـت  می
  است.مناسبی برخوردار 
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  هاي برازش مدل اصلی پژوهش شاخص - 10جدول 
  مطلوبیت  مقدار یافته پژوهش  مقدار قابل قبول  هاشاخص

Rms theta  تایید مدل  109/0 12/0مقادیر کمتر 

NFI  تایید مدل  943/0 9/0مقادیر باالتر از 

SRMR  تایید مدل  076/0 نزدك به صفر و کوچکتر از یک  
  

کـارآفرینی  الگـوي  با توجه به نتایج به دست آمـد  
به شـکل   با رویکرد خالقیت و خودشکوفاییمعلولین 

  گردد. ذیل ارائه می
  

  گیري نتیجه و بحث
 ارائه مدل کارآفرینی معلـولین  پژوهش این اهداف

با رویکرد خالقیت و خودشـکوفایی   حرکتی-جسمی
پـژوهش   هاي این منظور ابتدا به شناسایی مؤلفه بود. به

پرداخته شـد. نتـایج بخـش     بنیاد با رویکرد نظریه داده
مقوله اصلی شـامل شـرایط علـی،     6دهنده  کیفی نشان

هاي محوري،  گر، مقوله اي، شرایط مداخله شرایط زمینه
رعـی شـامل آمـادگی    مقولـه ف  18راهبردها و پیامدها، 

براي تغییر، پیچیدگی فرآیندهاي کـارآفرینی، الزامـات   
محیط کارآفرینی، آمادگی براي تغییر، پـارادایم فکـري   
بخش کارآفرینی، قوانین و مقررات کـارآفرینی، شـیوه   
تفکر مدیران، آگاهی از ابزارهاي مختلـف کـارآفرینی،   
ثبات مـدیریتی، نگـرش رفتـاري، نگـرش کـارزاري،      

اختاري، تغییرات فرآیندي نگـرش رفتـاري،   نگرش س
بخشی، خودشکوفایی،  گذاري کارآفرینی، آگاهی ارزش

مفهوم  69نوآوري و خالقیت و تفکر مدیران جدید و 
  بود. 

 اصلی هاي مقوله از یک هر که دهد می نشان نتایج
ــی و ــدرت از فرع ــذاري ق ــاوتی تأثیرگ ــو در متف  الگ

شرایط علی شامل آمـادگی بـراي تغییـر،     .برخوردارند
ــات محــیط   ــدهاي کــارآفرینی و الزام پیچیــدگی فراین

 Maziriri et al.کارآفرینی است که بـا نتـایج تحقیـق    
 پـژوهش  هـاي  یافتـه  طبـق  باشد. راستا می ) هم2017(

ــدل در حاضــر، ــورد م ــه، م ــرایط مطالع ــی ش ــر عل  ب
ـ  بر و داشته ده محوري تأثیرــدیـــپ ، اي هشرایط زمین

 مسـتقیمی  تـأثیر  پیامدها و راهبردهاگر،  شرایط مداخله
اصلی این بعد  به این معنا که ابتدا باید سه عامل ندارد.

هایی که از شـرایط   لفهمؤ و عوامل سایر تا محقق گردد
 اجرایـی  حقـق یا ت ظهور امکانعلی تأثیرپذیر هستند، 

  .باشند داشته راصورت کامل  به
 ،لتىدوبخش ي یم فکرراداپاشامل  اي زمینه شرایط

بوده که با  راتمقرونیناقومسائل ساختاري فرایندي و 
ــق  ــایج تحقی در  )Hwang and Roulstone )2015نت

باشـد. طبـق مـدل     سـو مـی   ومقررات هـم  زمینه قوانین
 بـر  و داشته تأثیر راهبردها براي  پژوهش، شرایط زمینه

 و ، پدیـده محـوري  گـر  مداخلـه  شـرایط  علی، شرایط
منظـور   از ایـن رو بـه   نـدارد.  مسـتقیمی  تـأثیر  پیامدها

اثرگذاري بیشتر یا حتـی اجرایـی بـودن راهبردهـا در     
دستیابی به نتایج این مدل، باید عوامل اصـلی شـرایط   

رضایی و همکاران  رابطه این دراي برقرار گردد.  زمینه
دریافتند کـه انـدازه شـرکت یکـی از عوامـل       )1390(

ایـن پـژوهش    ست که بـا نتـایج  تأثیرگذار ساختاري ا
  راستا است. هم

گاهى ، آعالىان تفکر مدیره شیوگر  شرایط مداخله
است که با نتایج  و ثبات مدیریتیمختلف ي هااربزاز ا

ــه Williams and Patterson )2019تحقیــق  ) در زمین
بر اساس مدل تحقیق،  باشد. سو می تفکر مدیران عالی هم

 شـرایط  بر و داشتهتأثیر  راهبردها بر گر مداخله شرایط
 تـأثیر  پیامـدها  و ، پدیده محورياي زمینه شرایط علی،

لذا در صورت بر قرار شـدن شـرایط    ندارد. مستقیمی
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جرایی بـودن  توان انتظار اثرگذاري و یا ا گر می مداخله
) Williams and Patterson )2019شت. دا بردها راراه

آن تفکــر هــایی کــه مــدیران عــالی  نیــز دریافتنــد شــرکت
گیـري جدیـد در کـارآفرینی     کارآفرینی دارند، داراي جهت

  هستند.
ــه محــوري   ري، فتاهــاي ر نگــرششــامل مقول

بوده که  ريساختاهاي  اران و نگرشگزرکاهاي  نگرش
 .Martin et al با نتـایج  هاي ساختاري نگرش در زمینه

 قابـل  تـأثیر  محـوري  مقولـه راستا اسـت.   هم )2011(
ــوجهی ــا بــر )77/%2( ت  ســایر بــر و دارد راهبرده

بـه ایـن    نـدارد.  مسـتقیمی  تأثیر مدل اصلی هاي مقوله
گونه که براي توقع بیشـترین تـأثیر از راهبردهـا بایـد     

  هاي محوري محقق گردند. خست مقولهن
ــا  ــین راهبردهـ ــامل همچنـ ي، یندافرات تغییر شـ

اسـت کـه در    کارآفرینیبخشى  گاهىاري و آگذ شارز
 .Maziriri et alبخشی بـا نتـایج تحقیـق     آگاهیزمینه 

 زیـادي  میـزان  بـه  باشد. راهبردهـا  سو می ) هم2017(
ــر )73/2%( ــدها بــ ــدل يپیامــ ــت مــ  و (خالقیــ

 هـاي  مقوله سایر بر و است تأثیرگذار ی)ـخودشکوفای
به ایـن معنـا کـه بـا      ندارد. مستقیمی تأثیر مدل اصلی

محقق شدن عوامل اثرگذار بر راهبردهـا و پـس از آن   
توان پیامدها را که  برقراري عوامل اصلی راهبردها، می
خالقیــت و تفکــر شــامل خودشــکوفایی، نــوآوري و 

در ایــن راســتا توقــع داشــت.  مــدیران جدیــد اســت،
Mazirari et al. )2017(  در تمــام   کــه  معتقدنــد

ــدهاي  ــی    فراین ــا روش ــد ب ــولین، بای ــارآفرینی معل ک
اندیشمندانه مشخص شود که کدام عناصر به توجـه و  
تأکید بیشـتري نیـاز دارد. بدون شک پیامـد ایـن نـوع    

گرایـی،   گیري، توجه بیشتر بـه موضـوع ارزش   تصمیم
ــاهی   ــازمان و آگ ـــان در س ـــارکت ذینفع ــی  مش بخش

ي گیـر  استراتژیک در سازمان را به همراه دارد. تصمیم
مبتنی بر شواهد گویاي این مطلب اسـت کـه الگوهاي 
کارآفرینی در سازمان همواره باید بـر اسـاس قابلیـت    

هــا صــورت    گذاري و مشارکت همــه گــروه   ارزش
  .گیـرد تـا بهترین پیامد را به ارمغان آورد

 آن از حـاکی  حاضـر  پژوهش هاي یافته نهایت، در
 کـه  حرکتی-جسمی معلولین کارآفرینی مدل که است

 حد اـت است هـگرفت قرار مطالعه مورد پژوهش این در
 یعنی مدل در شده حمطر ايــــــپیامده توجهی قابل

 ایـن  در سـازد.  می محقق را خودشکوفایی و خالقیت
 خودشـکوفایی  بین که کرده بیان چنین اللهیاري ،رابطه

 داشـته  وجود معناداري رابطه یکارآفرین گیري جهت و
 دارد کـارآفرینی  بـروز  در مثبتی تأثیر ودشکوفاییخ و

 بیان چنین نیز، همکاران و یادگاري ).1393 (اللهیاري،
 کارآفرینی با تنگاتنگی رابطه افراد خالقیت که نمودند

 از کـه  هسـتند  تـر  موفـق  هـایی  سازمان امروزه، و دارد
 و (یادگـاري  باشـند  منـد  بهره خالق کارکنان و مدیران

ــاران، ــرا ).1398 همک ــه چ ــت، ک ـــتوانای خالقی  یــ
 ممکـن  هـا  ایـده  این که است جدید هاي ایده قـــخل

 شـوند  منجر نیز جدید خدمات یا تمحصوال به است
ــاري، ــت، ).1393 (اللهی ــراد خالقی ــه را اف ــه ب  مرحل

 رفتـار  و ایـده  بـروز  به منجر و رسانده خودشکوفایی
 و چـالش  ایجـاد  باعـث  نـوآوري،  و گردد می نوآورانه
 کـارآفرین  هاي سازمان و کارآفرینان براي هایی فرصت

ــا ارتبــاط چگــونگی خصــوص در  ایفــاي و محــیط ب
 گـردد  مـی  سـازمان  بـرون  و درون در مـؤثر  هاي نقش

 هسـته  خالقیـت،  .)1399 زاده، شـفیع  و اخالق (خوش
 )1393 (اللهیـاري،  است کارآفرینانه هاي فعالیت لیاص
 خالقیـت  از گیري بهره با توانند می خالق کارآفرینان و

 در و کـرده  خلـق  یـا  شناسایی را جدید هاي راه خود،
 عملکـرد  رو، پـیش  هـاي  چالش و مشکالت با مواجهه
  ).1399 زاده، شفیع و اخالق (خوش باشند داشته بهتري
ــا ــی ب ــدن اجرای ــن ش ــدل ای ــط م ــت توس  و دول
 وضـع  قوانینی معلولیت داراي افراد حامی هاي سازمان
 هتـجـ  معلوالن حضور براي را عرصه که شد خواهد

 مهیــا بــزرگ و کوچــک وکارهــاي کســب در فعالیــت
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 کارآفرینـان  دیگـر  هماننـد  هـم  افـراد  ایـن  و ؛کند می
 توسـعه  و رشـد  و خـدمات  و کـاال  تولید در توانند می

 فعالیـت  ایـن  نتیجـه  و ؛باشند شریک جامعه اقتصادي
ـ  کیفیـت  بهبـود  و استقالل موجب اقتصادي  و دگیزن

  شد. خواهد قشر این خودشکوفایی
 آن از حــاکی حاضــر پــژوهش نتــایج نهایــت، در

 زندگی کیفیت و اقتصادي اجتماعی وضعیت که تـاس
 و وکـار  کسـب  بـا  مستقیم ارتباط معلولیت داراي افراد

 نبـود  و جسـمی  هـاي  محدودیت اما دارد آنان اشتغال
 دیـده  موجب کارآفرینی هاي عرصه در حمایتی قوانین
 است. شده معلوالن هاي توانمندي و ها خالقیت نشدن

 این از آمده تــدس به نتایج به توجه با و راستا این در
 بـین  بـط روا دهـد  مـی  نشان تحقیق هاي یافته پژوهش

 بسـترهاي  توانـد  مـی  الگو این شده شناخته هاي مقوله
 مـالی،  هـاي  حمایـت  قـوانین،  تـدوین  جهـت  مناسب
 داراي افراد توانمندسازي جهت نیاز مورد هاي آموزش

 افراد به نسبت مدیران و جامعه نگرش تغییر ،معلولیت
 ،خالقیـت  بـروز  اسـتقالل،  زمینه و نماید ایجاد معلول

 و معلولیـت  داراي افـراد  زندگی بهبود ،خودشکوفایی
  .باشد داشته همراه به را جامعه در کاري بی آمار کاهش
 خصـوص  در پـژوهش  هـاي  یافتـه  اسـاس  بـر  لذا

ــوي ـــکارآفرین الگ ــوالن یــ ــمی معل ــی -جس  حرکت
 ي«کـارآفرین  شـرایط  بهبود راستاي در ایران، ورــکش

 ارائــه ذیــل شــرح بــه پیشــنهادهایی کشــور، معلــوالن
  :گردد می

 بـه  نسـبت  مدیران نگرش در تغییر بررسی و مطالعه -
 و اي رسـانه  هـاي  برنامـه  با معلوالن هاي توانمندي

 حضور جهت اداري و شهري محیط سازي مناسب
 ؛الزم مجوزات اخذ جهت ایشان

 ایجاد و مقررات و قوانین تدوین بررسی و مطالعه با -

 اي زمینـه  شـرایط  معلـوالن،  بـراي  مناسب ساختار
 توسـط  کارآفرینی عرصه در معلوالن حضور براي

 گردد؛ فراهم دولت

 عالی مدیران نگرش در تغییر ایجاد بررسی و مطالعه -
 هـاي  عرصـه  در معلـوالن  هـاي  توانمندي به کشور

 ابزارهایی با فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، مختلف
 و تخصصـی  هـاي  کارگـاه  همـایش،  سمینار، چون

 در معلوالن پذیرش زمینه اجرایی هاي دستورالعمل
 ؛باشد می کارآفرینی و مدیریتی مختلف هاي عرصه

 ها خانواده و جامعه نگرش در تغییر بررسی و مطالعه -
 حضور و معلوالن در نهفته هاي توانمندي به نسبت

 ؛کارآفرینی براي جامعه در

 مـرتبط  هـاي  سازمان وظیفه تدوین بررسی و مطالعه -
 و بخشـی  گـاهی آ به نسبت باید که معلوالن امور با

 هـاي  برنامـه  و دهنـد  نشـان  واکـنش  تغییرات این
 .نمایند اجرایی را دولت سوي از شده تدوین
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