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Abstract 

Social technopreneurship as one of the emerging 
types of entrepreneurship is introduced as a 
sustained response to improve the life of people 
with disabilities and implement the rules 
supporting them in different issues including 
urban services. Since there is a lack of identifying 
critical success factors in social 
technopreneurship regarding urban service 
delivery to disabled people in the literature, this 
study attempts to bridge the gap through applied, 
in-depth and expletory mixed method analysis in 
Tehran. Findings include achieving 6 groups of 
effective factors, 52 success factors and ranking 
them based on their factor loadings in 46 grades. 
Finally, Training, standardization, control and 
feedback systems, networking, technological 
innovation, technology management, alliance 
with incubators, marketing and team dynamics 
were identified as the most important factors. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1393، بهار وتابستان 3سال ششم، شماره 

 

ارائه خدمات   اجتماعی در حوزه  شناسایی عوامل کلیدي موفقیت در کارآفرینی فناورانه
 شهري به معلوالن 

 

   2، آیت اله ممیز1شقایق محمدي

کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران -1  
  و هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانعض -2

  دهیچک
منظور بهبود وضعیت و رفع مشـکالت افـراد داراي    عنوان پاسخی پایدار به کارآفرینی فناورانه با رویکرد اجتماعی، یکی از انواع نوظهور کارآفرینی است که به

جا که مطالعات پیشین، عوامل  از آن. شود خدمات شهري معرفی می  مختلف از جمله ارائههاي  معلولیت و عملیاتی نمودن قوانین حمایتی از این افراد در عرصه
  اند، این پژوهش سعی دارد بـا انجـام یـک مطالعـه     خدمات شهري به معلوالن را شناسایی نکرده  ارائه  اجتماعی در حوزه  کلیدي موفقیت در کارآفرینی فناورانه

خدمات شهري به معلوالن ساکن   ارائه  اجتماعی در حوزه  در کارآفرینی فناورانهاکتشافی، چیستی این عوامل را   روش آمیختهگیري از  کاربردي و ژرفانگر با بهره
بندي این عوامل براساس بارهاي  عامل موفقیت و رتبه 52گروه از عوامل مؤثر، احصاء  6یابی به  نتایج حاصل از انجام این پژوهش دست. شناسایی نماید تهران

سازي، نوآوري فناورانه، مدیریت فناوري، اتحاد با  هاي نظارتی و بازخور، شبکه عوامل مرتبط با آموزش، استانداردسازي، سیستمرتبه بود که  46ها در  عاملی آن
  .عنوان عوامل کلیدي موفقیت برگزیده شدند  ترین نمرات عاملی به هاي تیمی و بازاریابی با بیش مراکز رشد، پویایی

  
  معلوالن، کارآفرینی فناورانه، کارآفرینی اجتماعی، عوامل کلیدي موفقیت :ها د واژهکلی

  
  'مقدمهـ 1

هـا محـدودیت    از آغاز آفرینش انسان، همواره برخـی انسـان  
هایی نسبت به  این افراد از نابرابري .اند  عملکرد را تجربه کرده

هاي مختلف از جملـه بهداشـت، سـرپناه و     دیگران در عرصه
  . ]1[برند  غال رنج میاشت

جهـانی را بـر آن داشـت تـا       هایی، جامعه وجود چنین کاستی
تـدابیر   ،ها و بهبـود وضـعیت موجـود    براي رفع این نابرابري

حمایـت از حقـوق معلـوالن و منـع     با رویکـرد  گوناگونی را 
ها  بزرگترین تبلور این تالش. ]2[ بیندیشندها  تبعیض علیه آن

کـه  است  ع حمایت از حقوق معلوالندر کشور ما، قانون جام
در مواد مختلف، بر سهولت دسترسـی معلـوالن بـه امکانـات     
                                                

   shq.moh@gmail.com: دار مکاتبات نویسنده عهده* 

ی خـدمات  یلمعـابر و وسـا   ی،اماکن عموماز جمله مورد نیاز، 
ها براي نیـل بـه ایـن     تمامی تالشوجود با . ]3[ کند تاکید می

شهرهاي کشور مـا،   معتقدند که در کالن ظران،ن هدف؛ صاحب
مناسـب    از امکانـات اولیـه   ،ضور در اجتمـاع معلوالن براي ح

براي تردد  ناوگان حمل و نقلچون معابر عمومی و  همشهري 
کـارآفرینی در   تحلیلگران،رو،  از این. ]5، 4[ برخوردار نیستند

منظـور   عنوان پاسـخی پایـدار، بـه    خدمات معلوالن را به  حوزه
الن و ها و موانع پیش روي معلـو  ارتقاي زندگی، رفع نابرابري

  .]6[کنند  بخشی اجتماعی آنان معرفی می توان
ي معلـوالن،   ساز رشد کـارآفرینی در حـوزه   یکی از علل زمینه

دالیلـی چـون     هاي مجـازي، بـه   رشد سریع فناوري و سازمان
هـاي محیطـی، کـاهش     افزایش کنترل ایـن افـراد بـر محـرك    
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هاي محیطی و در نتیجـه   وابستگی به دیگران، گسترش قابلیت
  ].8، 7[ باشد میبخشی اجتماعی آنان  نتوا

تـن ایـن مـورد کـه      و بـا درنظـر داش   این مواردبا توجه به 
بنـدي   ، طبقه»به کارآفرینی  1شناسانه رویکرد هستی»  مایه درون

و یکـی از انـواع   ] 9[جامعی از انواع کارآفرینی صورت داده 
ــوالن،   ــارآفرینی در حــوزه خــدمات معل ــارآفرینی «مهــم ک ک

اجتمــاعی را   تـوان کـارآفرینی فناورانـه    ؛ مـی اسـت » فناورانـه 
خدمات شهري بـه معلـوالن،     حلی پویا براي ارائه عنوان راه به

  .پیشنهاد نمود
ح ملـی و فراملـی،   ودر سـط  ،هاي پیشـین  جا که پژوهش آن از

اجتماعی   چیستی عوامل کلیدي موفقیت در کارآفرینی فناورانه
ــهدر حــوزه  ــه خــدمات   ارائ والن را شناســایی معلــشــهري ب

  اند؛ پژوهش حاضر، سـعی دارد بـا انجـام یـک مطالعـه      هکردن
اکتشـافی،    آمیختهروش گیري از  کاربردي و ژرفانگر و با بهره

به ایـن سـوال پاسـخ دهـد کـه عوامـل کلیـدي موفقیـت در         
خدمات شـهري بـه     جهت ارائهاجتماعی،   کارآفرینی فناورانه

  ؟معلوالن کدامند
  
  پژوهشمبانی نظري  -2
   2عوامل کلیدي موفقیت 2-1
، عوامـل محـدودي هسـتند کـه در     »عوامل کلیـدي موفقیـت  «

رویکـرد جدیـدي بـراي     ؛، نقش حیاتی داشتهسازمانموفقیت 
کمک به مدیران، جهـت شناسـایی نیازهـاي اطالعـاتی مهـم      

هایی هسـتند   ها و زمینه و حوزه بودهسطوح باالي یک سازمان 
ــابتی بخــش باشــند، ع کــه اگــر رضــایت ملکــرد و مزیــت رق

  ].11، 10[آورند  آمیزي را براي سازمان به ارمغان می موفقیت
وکار، عوامل زیادي از جمله صنعتی که  توان در یک کسب می

باشـد؛ اسـتراتژي    وکار در آن مشـغول بـه فعالیـت مـی     کسب
عنوان منابع عوامل  تی را بهموقرقابتی؛ عوامل محیطی و عوامل 

  . ]12[وکار مدنظر قرار داد  کسبن آکلیدي موفقیت براي 
تـر از   که روابط میان عوامل، مهم با وجود این ،رویکرداین در 

روابط ارائه  فرد است؛ اما سازوکاري براي این عوامل منحصربه

                                                
1  - Teleological Approach to Entrepreneurship 
2  - Critical Success Factors 

رویکـرد، بـه فرآینـدهاي موجـود      چنـین، ایـن   هـم . گردد نمی
نگرد نه فرآیندهایی پویـا و در   صورت فرآیندهایی ایستا می به
  .]13[ال تغییر ح
  

  3کارآفرینی اجتماعی 2-2
هاي رو به رشد کارآفرینی، کارآفرینی اجتمـاعی   یکی از حوزه

باشـد کـه حاصـل ترکیـب توامـان دو عنصـر تمایـل بـه          مـی 
  . ]14[هاي اجتماعی است  و فعالیت انههاي کارآفرین فعالیت

کارگیري مکانیزم  ، فرآیندي است که با به»کارآفرینی اجتماعی«
هـاي   نوآوري منجر به خلق ارزش  و چرخه »4ریب خالقتخ«

پدیــده، ایــن بنــابراین، در . گــردد اجتمــاعی و اقتصــادي مــی
کـه بـا   است ، داراي ایده و فکر جدیدي »کارآفرین اجتماعی«

هـاي خصوصـی،    بخـش (وکـار اجتمـاعی    ایجاد یـک کسـب  
، با بسیج منـابع گونـاگون و پـذیرش    )داوطلبانه و غیرانتفاعی

مالی و اجتماعی، خدمات جدیـد اجتمـاعی ارائـه    مخاطرات 
ترتیب، منجر به خلق ارزش جدید اجتمـاعی   نماید و بدین می

  ].16، 15[گردد  و اقتصادي می
توان گفت کارآفرینی اجتماعی با یـک   نچه بیان گردید می آاز 

هـاي   حـل  راه  شـود و بـا ارائـه    منفعت اجتماعی برانگیخته می
زهـا و کمبودهـاي جامعـه را پوشـش     نوآورانه، آن گروه از نیا

اند و با تولید کاالهـا و یـا    ها به آن نپرداخته دهد که دولت می
ــه آســیب  ارائــه دیــدگان، ارزش  خــدمات ضــروري جامعــه ب

  . ]17[ آفریند اجتماعی می
  

  کارآفرینی فناورانه 2-3
  تـوان در نتیجـه   اهمیت کارآفرینی فناورانه را مـی طورکلی،  به

  زمان کارآفرینی و فناوري دانسـت کـه ثمـره    اهمیت یافتن هم
بـا هـدف   رشد کارآفرینی فناورانه  روبه  نهایی آن، ایجاد حوزه

  ].18[اقتصادي است   نوسازي صنعتی و توسعه
ــه «از  ــارآفرینی فناورانـ ــوط   »کـ ــی مربـ ــاي علمـ ، در فضـ

ــم    ــی هـ ــاوین مختلفـ ــا عنـ ــوزه، بـ ــن حـ ــه ایـ ــون  بـ چـ
ــاوري  ــارآفرینی فنـ ــور کـ ــ 5محـ ــارآفرینی در فنـ ، 6اوري، کـ

                                                
3  - Social Entrepreneurship 
4  - Creative destruction 
5  - Technology Based Entrepreneurship 
6  - Technology Entrepreneurship 
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ــی  ــارآفرینی فنـ ــه  1کـ ــارآفرینی فناورانـ ــده   2و کـ ــاد شـ یـ
ــت ــم. اس ــاریف     ه ــه، تع ــارآفرینی فناوران ــراي ک ــین، ب چن

ــت   ــده اس ــان ش ــی بی ــاهی  . مختلف ــه، گ ــارآفرینی فناوران ک
ــه ــک      ب ــد؛ ی ــک فرآین ــتراتژي؛ ی ــک اس ــتم؛ ی ــوان سیس عن

ــی   ــا ویژگ ــت؛ و ی ــف،     قابلی ــا کش ــرتبط ب ــردي م ــاي ف ه
ــت   ــاد فرص ــناخت، ایج ــاي فناور ش ــره ه ــه و به ــرداري  ان ب

بــا دربرداشـــتن  کــه  ] 20، 19[شــود   از آن توصــیف مــی  
ــی  ــی م ــی معرف ــردد دو ویژگ ــالقوه  ،اول: گ ــت ب ــاال   منفع ب

ــده و دوم ــاد  ،در آینــ ــان زیــ ــدم اطمینــ ــابراین، . عــ بنــ
عنـــوان امکانـــات  توانـــد بـــه مـــی» کـــارآفرینی فناورانـــه«

ایجـــاد محصـــوالت جدیـــد، معرفـــی ایـــن محصـــوالت  
هـــا بـــه قیمتـــی بـــیش از     نبـــه بـــازار و فـــروش آ  

ــه ــد تعریـــف  هزینـ ــاي تولیـ ایـــن امکانـــات از . دشـــوهـ
هــاي جدیــد   اخــتالف عقایــد در مــورد آینــده فنــاوري    

ــا توجــه ) بــرداري نشــده ولــی بهــره(یــا موجــود  یــک بــه ب
  .]21، 20[د شو می ناشییا چند کاربرد ویژه، 

توان بازیگران اصلی در محیط کارآفرینی فناورانه را شامل  می
دولت «، »مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی« ،»فرینان فناورکارآ«

که دانست » گذاران خصوصی سرمایه« و »و نهادهاي حکومتی
در سه بعد مـدیریتی، کارآفرینانـه و محیطـی در ایـن عرصـه      

  ].22، 21، 19[نمایند  ایفاي نقش می
 همرحلـ چهـار    دربردارندهفرآیند کارآفرینی فناورانه چنین،  هم

هـاي   هاي جدید یا شناسـایی فنـاوري   اد فناوريایج. 1: است
ــود  ــره(موج ــده به ــرداري نش ــت. 2) ب ــایی فرص ــاي  شناس ه

 ایجاد کسب. 4ها؛  ها یا کاربرد آن فناوري  توسعه. 3کارآفرینانه 
  .]21[ مبتنی بر فناوريکار  و 

هـاي خصوصـی    شـمار شـرکت  چـون   هـم هـایی   شـاخص با 
بنیـان؛   هـاي دانـش   شرکتتعداد محور؛ میزان تغییر در  فناوري

نـوآوري؛ مقـدار خروجـی      تعداد اختراع ثبـت شـده؛ بودجـه   
تـوان   مـی  شدت تحقیق و توسعه ومحصوالت جدید فناورانه 

  ].23[سنجید را در یک منطقه سطح کارآفرینی فناورانه 
 

  

  هاي مورد استفاده معلوالن معلولیت و فناوري 2-4

                                                
1  - Technical Entrepreneurship 
2  - Technological Entrepreneurship 

ه از در شــش گــرو را» معلولیــت«ســازمان بهزیســتی کشــور، 
حرکتی؛  -اختالالت جسمی .1: نماید بندي می اختالالت طبقه

اختالالت شنوایی؛ . 4اختالالت بینایی؛ . 3اختالالت ذهنی؛ . 2
  ].24[اختالالت اعصاب و روان . 6اختالالت گفتاري؛ . 5

معلوالن، هـر نـوع     هاي توانمندساز ویژه توان گفت فناوري می
هسـتند کـه بـه درك،    تجهیزات جزئی یا کلی از یک سیسـتم  

در ]. 25[هاي فرد معلول کمک نماینـد   عملکرد و بروز قابلیت
  هـاي ویـژه   بنـدي از فنـاوري   ترین طبقه ترین و کاربردي جامع

هاي مربوط به تعـامالت   فناوريها شامل  معلوالن، این فناوري
شـنیداري   هاي کمک فناوري اي؛ هاي رایانه فناوري فرد معلول؛

هاي بـازي   فناوري هاي کنترل محیط؛ وريفنا دیداري؛ و کمک
هـاي    فنـاوري  هـاي کمـک حرکتـی؛    فناوري و اوقات فراغت؛

خانه، مدرسه، جامعه   کننده هاي یکپارچه فناوري و بخشی؛ توان
  ].26[هستند  و محل کار

  

خــدمات   کــارآفرینی فناورانــه اجتمــاعی در حــوزه 2-5
  معلوالن

: تـوان گفـت   یـد، مـی  تر بیـان گرد  با توجه به مطالبی که پیش
داشتن و یا به دست   واسطه ، به»اجتماعی  کارآفرینی فناورانه«

د کن فناوري تالش می  آوردن بینش باالتر در مورد ارزش آینده
عنـوان یـک گـروه     جهت رفع نیازها و کمبودهاي معلوالن بـه 

هاي نوآورانـه، بـه ایجـاد     حل راه  پذیر از جامعه، با ارائه آسیب
هاي  منابع جدید اقدام نموده و با رساندن فناوري اي از آمیخته

توانمندساز معلوالن به بازار در غالب یک محصول یا خدمت 
  .بپردازداجتماعی و اقتصادي آفرینی  جدید، به ارزش

اجتماعی شـامل دو بعـد     وکارهاي فناورانه بازاریابی در کسب
وکارهـاي اجتمـاعی بـراي بـه انجـام       سو، کسب از یک: است
یدن ماموریت اجتماعی خـود، نیازمنـد آگـاهی عمـوم از     رسان

وکارشان هستند و نیل به ایـن مهـم، از طریـق     خدمات کسب
هـاي   راهبردهاي بازاریابی جذب، حفـظ و افـزایش حمایـت   

تـرین   در ایـن خصـوص، مهـم   . پـذیرد  نیکوکارانه صورت می
آوري  در جمـع » 3تـوازن «موردي که باید به آن توجـه شـود،   

معنا که در وهلـه اول، بایـد میـان     بدین. هاست گونه کمک این

                                                
3- Trade offs 
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ها توازن وجود داشته باشـد؛   تعداد اهداکنندگان و حجم کمک
در توضیح ایـن  . باشد توازن دوم، تمایز میان اهداءکنندگان می

مورد باید گفت که کارآفرینان اجتماعی با شش گروه اصلی از 
تقالی، اصلی اهداءکنندگان شامل اهداءکنندگان بالقوه، جدید، ان
هـا برخـورد    و انصرافی مواجهند که تعامـل بـا هریـک از آن   

عنـوان نمونـه، اهداءکننـدگان بـالقوه،      بـه . طلبد متمایزي را می
اجتمـاعی بایـد در آغـاز      نیکوکارانی هستند که یـک مؤسسـه  

فعالیت خود بر این گروه تمرکز نماید و اهداکنندگان اصلی از 
ر اجتماعی هستند که بایـد  وکا مؤثرترین عوامل در یک کسب

بنـابراین،  . زمان و انرژي را صـرف ایجـاد ایـن گـروه نمـود     
  توان گفت موفقیت این راهبرد بازاریابی در یـک مؤسسـه   می

هاي مختلـف اهداکننـده     اجتماعی، در گرو ترغیب سایر گروه
به اهداکنندگان اصلی از طریـق انطبـاق ماموریـت اجتمـاعی     

ا ماموریت اجتماعی احساس شده وکار موردنظر ب واقعی کسب
 ]. 17[باشد  از سوي کارکنان و عموم مردم می

، باید  هاي فوق شرکت  از سوي دیگر، در توجه به بعد فناورانه
هـاي   بیان داشت که اگرچه کارآفرینان فناور، اغلب بر چـالش 

ــعه ــه و توس ــه     فناوران ــد ب ــا بای ــد؛ ام ــز دارن ــول تمرک محص
سـازي و بازاریـابی مناسـب     اريتجـ   بازخورهاي بازار، شـیوه 

محصوالت با فناوري پیشرفته، راهبردهاي رشد سریع، مسائل 
سازي و بسیاري مسائل دیگر مرتبط با بازار نیز توجـه   جهانی

تـوان   که تمام اصول اساسی بازاریابی را می با این. ویژه نمایند
در صنعت فناورانه مدنظر داشت، عوامل خاصی وجود دارنـد  

ســازي راهبردهـاي بازاریــابی در صــنایع   پیـاده  کـه توســعه و 
ها عبارتنـد   دهند و برخی از آن فناورانه را تحت تاثیر قرار می

 ]: 19[از 

بـه علـت   : دوره عمر کوتاه محصوالت با فناوري پیشـرفته . 1
ي فناوري، تعداد باالي محصـوالت   نرخ باالي تغییر در توسعه

واقـع در مـرز    هـاي  نوآورانه و تقاضاي بـازار بـراي قابلیـت   
ــه، دوره  ــر محصــوالت در صــنایع فناوران ــاوري؛ اکث عمــر   فن

این امر، نتـایج مهمـی در بازاریـابی    . نهایت کوتاهی دارند بی
دنبال داشته و نیازمند کاهش زمان ارائه محصول به  محصول به

بازار و حصول اطمینـان از مطابقـت محصـول بـا نیـاز بـازار       
ه تـا نیـاز بـه فـروش در     ها، موجب شـد  این ویژگی. باشد می

چندین بازار و حتی به صورت موازي، در بازارهـاي فراملـی   
گیـري از راهبردهـاي    این تغییرات، بهره  نتیجه. احساس گردد

   باشد؛ جاي راهبردهاي نفوذ در بازار می کسب سود اولیه، به
: وابســتگی محصــوالت بــا فنــاوري پیشــرفته بــه یکــدیگر. 2
دیگر وجود ندارد؛ به این دلیل که طورکلی، امروزه صنعت،  به
هاي  دهد به شرکت چه یک شرکت از نظر فناورانه انجام می آن

   ؛دیگر وابسته است تا بتواند محصوالت خود را تغییر دهد
تـرین عامـل بازاریـابی بـراي      شاید مهـم : پشتیبانی فناوري. 3

دلیل جدید و  ، عامل پشتیبانی از فناوري بهانهمحصوالت فناور
  آن باشد؛  هايو کاربر مزبورر بودن فناوري نوظهو

گـذاري،   قیمـت  :نگهداري و خدمات پس از فـروش   هزینه. 4
خـدمات و    منظور توافـق بـر نگهـداري و تعمیـرات، ارائـه      به

ضمانت در صنایع با فناوري باال بسیار پیچیده اسـت ولـی در   
  است؛هرحال، از اهمیت باالیی نیز برخوردار 

هاي تخصصی جدا  تعداد باالي شرکت :ياتحادهاي راهبرد. 5
  صنعتی و نرخ شدید توسعه از هم و سطح باالي وابستگی میان

دنبـال ایجـاد اتحادهـاي     ها به صنعتی، موجب شده که شرکت
  ].19[راهبردي در صنایع پیشرفته باشند 

  
  شناسی پژوهش روش -3

ــه ــژوهش، ب ــراي نهادهــاي   ایــن پ دلیــل دســتاوردهایی کــه ب
جهت  ها دارد و به مرتبط با معلوالن و شهرداري  گیرنده تصمیم
علمی کشور، از نظر هـدف، یـک     هاي آن براي جامعه قابلیت

چنین، با توجه به این که یکـی از   هم. پژوهش کاربردي است
هـاي   فناوري«هاي مورد نیاز معلوالن،  ترین انواع فناوري اصلی

 اسـت؛ ایـن  » مربوط به کنتـرل محـیط پیرامـون فـرد معلـول     
خاص از کـارآفرینی را، یعنـی     پژوهش، قصد دارد یک حوزه

» هاي کنترل محیط براي معلـوالن  کارآفرینی مبتنی بر فناوري«
  کارآفرینی فناورانه(خدمات شهري به این افراد   منظور ارائه به

پـژوهش   پـس  .هـد مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار د   ) اجتماعی
 .استانگر حاضر از نظر تمرکز در موضوع، یک پژوهش ژرف

آوري شده و تجزیـه   هاي جمع پژوهش حاضر از نظر نوع داده
معنا که ابتدا  بدین. اکتشافی است  ها، از نوع آمیخته و تحلیل آن
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هاي کیفی پرداختـه؛ بـا اسـتفاده از برونـداد      به گردآوري داده
 .گردند آوري می هاي کمی پژوهش جمع بخش کیفی، داده

ناسی پژوهش، در دو بخش ش هاي روش در قسمت بعد، مؤلفه
  .گردد کیفی و کمی تشریح می

  

  آماري پژوهش  جامعه 3-1
مورد بررسی پژوهش در بخش کیفی، مطلعـان کلیـدي     جامعه

خـدمات شـهري بـه معلـوالن هسـتند کـه بـا          ارائه  در حوزه
ــابع دانــش«گیــري از روش  بهــره و » 1کــاربرگ نامزدهــاي من

ــک ــاي دلب ــاران  2رهنموده ــ] 27[و همک ــان در ج ذب خبرگ
از . انـد  بنـدي و انتخـاب گردیـده    شایسته،  شناسایی، اولویت

ســازي  جملــه ایــن مطلعــان کلیــدي، اعضــاي ســتاد مناســب
هـــاي  توصـــیف ویژگـــی. باشـــند شـــهرداري تهـــران مـــی

منظـور انطبـاق بـا     شناختی این نامزدهاي خبرگی، بـه  جمعیت
  .آمده است 1روش فوق در جدول 

  

عنوان  زي شهرداري تهران بهسا وضعیت ستاد مناسب) 1جدول
  نامزدهاي خبرگی

 فراوانی مطلعات کلیدي

  درصد
  فراوانی
 نسبی

  درصد
  فراوانی
 تجمعی

 6/20 6/20 7 دانشگاهیان

 9/52 4/32 11 مقامات دولتی

 3/85 4/32 11 متخصصان

 100  7/14 5 نهاد هاي مردم سازمان

 - 100 34 تعداد کل

 
آزمــون در  کـه پـیش   دلیـل ایــن  در بخـش کمـی پــژوهش، بـه   

ــه  آوري داده جمــع هــا، مشــخص نمــود کــه معلــوالن قــادر ب
ــت    ــه قابلی ــوط ب ــواالت مرب ــخگویی س ــی   پاس ــاي داخل ه

هـا نیـز    وکارهاي فناورانه نبوده و ازطرفی ایـن شـرکت   کسب
ي معلـوالن ندارنـد؛     گویی به سواالت حوزه بینشی براي پاسخ

و وم اجتماعی، با مشاوره با چند تن از اساتید کارآفرینی و عل
از در آن  کـه  سـاخت  یگیمفهـوم دوسـو  با توجه و تاکید بـر  

                                                
1- Knowledge Resource Nomination Worksheet (KRNW) 
2- Delbecq 

کـنش متقابـل بـه قواعـد و منـابع       یدسو، کنشگران در تول یک
و از سـوي دیگـر، همـان قواعـد و منـابع از       شوند یمتوسل م

و  گردنـد  یو بنا م ریزي یکنش متقابل، مجدداً پ ینرهگذر هم
رچوب سـاختارها و  هرچنـد در چـا   یعوامل انسـان در نتیجه، 

و  ییـر در تغولـیکن،   نمایند؛ یها فعالیت م تحت الزام قواعد آن
نقـش   توانند یجدید و نوظهور م يدر ساخت ساختارها یحت

تصمیم بر آن شد که بـه معلـوالن نـه تنهـا     ]. 28[ داشته باشند
شـود،  گر در موضوع مـورد پـژوهش نگریسـته     عنوان کنش به

 هـا،  آنکارآفرینی فناورانه براي و  افراد معلولمیان   بلکه رابطه
بنـابراین،   .دوسـویه مـدنظر قـرار گیـرد      ي عنوان یک رابطه به

پژوهش در بخش کمی، در دو سطح تعریف گردید که   جامعه
هاي کوچک و متوسـط مبتنـی بـر فنـاوري      سطح اول، شرکت

خدمات شهري مستقر در شهر تهران؛ و سـطح    فعال در حوزه
  .ول ساکن شهر تهران بودنددوم، کارآفرینان معل

  

  آماري مورد پژوهش  نمونه 3-2
گیـري از روش غیراحتمـالی    منظـور نمونـه   در بخش کیفی، به

بـودن   برفی، مالکـی و دردسـترس   هدفمند و راهبردهاي گلوله
گیـري از نظـرات    دلیـل بهـره   در این بخش، به. استفاده گردید

بره، پس مالك بود و نظرات گروه خ» کفایت«گروه خبره، حد 
گـرا گردیـده و بـا     نفر از مطلعان کلیدي، هم 10از مصاحبه با 

افـزار تحلیـل کیفـی     توجه به خروجی ماتریس کدگذاري نرم
MAXQDA به حد اشباع نظري رسید.  

گیـري تصـادفی سـاده و     در بخش کمی نیـز، از روش نمونـه  
در این بخش، حجـم  . راهبرد بدون جایگزینی، استفاده گردید

گیري از فرمول و بـا کمـک جـدول مورگـان در      رهنمونه با به
نفــر کــارآفرین  52شــرکت و در ســطح دوم  120ســطح اول 

  .معلول تعیین گردید
گیري از نظـرات گـروه    هاي کیفی پژوهش حاضر، با بهره داده

آوري  ساختار یافته و عمیـق جمـع   خبره ازطریق مصاحبه نیمه
  2درجدولها  گردید که برخی از سواالت مطروحه در مصاحبه

هـاي کمـی، پـس از     دآوري داده بـراي گـر   .آورده شده اسـت 
عنوان منابع  هاي کیفی به بندي داده آوري، تلخیص و دسته جمع

سـاخته و بسـته    هاي محقـق  عوامل کلیدي موفقیت، پرسشنامه
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، »1مقیـاس لیکـرت  «هاي موجود و با اسـتفاده از   براساس داده
  .طراحی شدند

 

  ها گردآوري داده هاي فنی ابزار ویژگی 3-4
کامـل در مطالعـات کیفـی، مقـدور      2که روایـی  با توجه به آن

دقت علمی این پژوهش در بخش کیفی نخست به  باشد؛ نمی
و چهـار عنصـر اصـلی آن یعنـی؛      3کمک معیار قابلیت اعتماد

با  7و قابلیت تایید 6، قابلیت اتکا5، قابلیت انتقال4قابلیت اعتبار
زبینی در زمان کدگذاري، تایید نتایج هاي با گیري از روش بهره

ها، تایید توسـط همکـاران پژوهشـی و     با مراجعه به آزمودنی
هاي کیفـی،   کفایت ماخذ اجرا سنجیده شد و دقت علمی داده

  .از این حیث مناسب تشخیص داده شد
  

 اي از سواالت مصاحبه با گروه خبره نمونه )2جدول 

 سوال هدف سوال

شناسایی 
 موجبات علی

عواملی موجب کشف، خلق و  چه
هاي فناورانه و در  برداري از فرصت بهره

  ارائه  نتیجه ظهور کارآفرینی فناورانه در حوزه
 شود؟ خدمات شهري به معلوالن می

شناسایی عوامل 
 برنده پیش

وکارهاي مبتنی بر  چه عواملی براي کسب
  منظور ارائه معلوالن به  فناوري در حوزه

تر و کارایی و  خدمات شهري مناسب
 کنند؟ تر نقش ایفا می اثربخشی بیش

شناسایی عوامل 
 محیطی

به نظر شما، چه عواملی فراروي یک 
کارآفرین فناور فعال در این حوزه قرار دارند 

وکار بوده ولی بر آن  که خارج از کنترل کسب
 تاثیرگذارند؟

شناسایی 
 پیامدها

به اعتقاد شما، کارآفرینی فناورانه در این 
 وزه، چه دستاوردهایی به همراه دارد؟ح

  کشف مقوله
 محوري

ترین و تاثیرگذارترین عامل  طورکلی مهم به
منظور کارآفرینی فناورانه در این حوزه را  به

 دانید؟ چه می

                                                
1- Likert Scale 
2  - Validity 

3  - Trustworthiness 

4-Credibility 
5- Transferability 
6- Dependability 
7- Conformability 

کـه   دلیـل ایـن   بـه » آورد ره 8پایـایی «چنین، در این بخـش،   هم
ین و هاي پیش ها، نتایج مصاحبه تدریج و با پیشرفت مصاحبه به
پایـایی  «سـو و   ها به تایید رسید؛ از یـک  آورد حاصل از آن ره
هـا از سـوي دیگـر     افزایی مصاحبه دلیل قدرت هم به» زمان هم

  ].30[تایید گردید 
 5هـا توسـط    در مطالعات کمی نیز، روایی محتواي پرسشـنامه 

تـن دیگـر از    2ها از اساتید کارآفرینی و  تن از آن 3خبره، که 
ه در امـور معلـوالن بودنـد، بررسـی و تاییـد      کارشناسان خبـر 

ها، از ضـریب    چنین، براي سنجش پایایی پرسشنامه هم. گردید
در  SPSSافزار  گرفته شد که خروجی نرم بهره 9آلفاي کرونباخ

  .باشد می 3در این خصوص، به شرح جدول
مورد استفاده،   که، ضریب فوق در دو پرسشنامه با توجه به این

ها، از نظر پایایی مطلوب  دارد؛ پرسشنامه 1مقداري نزدیک به 
ــی ــند م ــار   . باش ــی اعتب ــاخص بررس ــرین ش ــت، آخ در نهای

گیري  هاي مورد استفاده، اعتبار عاملی بود که با بهره پرسشنامه
، بـه  11و آزمـون بارتلـت   KMO 10ي شـاخص   از دو سـنجه 

 .گردد هاي بعد، بیان می اثبات رسید و در قسمت
  

 ها لیل دادههاي تجزیه و تح روش 3-5

هـاي کیفـی، از    در این پژوهش، بـراي تجزیـه و تحلیـل داده   
افــزار  و دو نــرم 13بنیــاد داده  نظریــه 12 یافــت نوخاســته  ره

MAXQDA  وATLAS.ti افزارهاي تجزیه و تحلیل  که نرم
 .گرفته شد هاي کیفی هستند؛ بهره داده

 
  هاي پژوهش بررسی پایایی پرسشنامه )3 جدول

 حجم نمونه نمونه
ــداد  تعــــــ

  سواالت
ضـــریب آلفـــاي 

 کرونباخ

 913/0 38 120 اول  جامعه  نمونه

 949/0  22 52  دوم  جامعه  نمونه

  

                                                
8  - Reliability 

9  - Cronbach"s Alpha 
10- Kauser-Meyer-Olkin Measure 
11- Bartlett's Test 
12- Emerging Theory 
13- Grounded Theory 
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دست آمده در پژوهش کمی با استفاده از  هاي به چنین، داده هم
افزار تحلیل آماري  روش تحلیل عاملی تاییدي و به کمک نرم

SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  
  
  و نتایج ها داده -4

روش نظریـه نوخاسـته    ، ازاین پژوهشگیري  با توجه به بهره
تـرین مراحـل بـراي     در ادامه، اصلی در بخش کیفی،بنیاد  داده

ها  ها در این بخش و نتایج حاصل از تحلیل آن گردآوري داده
  :گردد تشریح می

  در این پژوهش، پیرو سنت نظریـه  :پژوهشی  ورود به زمینه. 1
س از تعریف مساله، ابتدا اهمیت و ضرورت مساله بنیاد، پ داده

 ،گذاري و صـنعت تبیـین گردیـد    در سه سطح علمی، سیاست
هاي اصلی پژوهش تعیین شـد کـه حاصـل ایـن      سپس گزاره

. باشـد  بیان یک هدف و سوال اصلی براي پژوهش می ،تالش
پژوهش و جانمایی آن، مشخص   پیشینه  در ادامه، بررسی اولیه

خدمات بـه    عدم وجود پژوهشی در مورد ارائه یلدل د که بهکر
  عنـوان سـازه   مفهوم کارآفرینی فناورانه بـه  تمعلوالن، نیاز اس

هدف (گزاره  دودر این مرحله، . اصلی پژوهش انتخاب گردد
طرح گردید که شناسایی دو گروه از عوامل را  فرعی) و سوال

نخسـت، شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر کـارآفرینی       : دربرداشت
خدمات شهري به معلـوالن؛ و سـپس،     ارائه  ناورانه در حوزهف

با درنظر . شناسایی عوامل کلیدي موفقیت در موضوع مطروحه
داشتن این مورد که براي شناسایی عوامل کلیدي موفقیـت در  

را آن اول باید عوامل مؤثر بـر    وکاري، در وهله هر نوع کسب
هش، انجـام  و نظر بـه آمیختـه بـودن پـژو     ]12[بررسی نمود 

  بنیاد براي پاسـخ بـه گـزاره    داده  نظریه به کمکپژوهش کیفی 
  . مربوط به شناسایی عوامل مؤثر، مناسب تشخیص داده شد

در این مرحله، با توجـه بـه انتخـاب    : 1برداري نظري نمونه. 2
پـژوهش    عنـوان جامعـه   سازي شهرداري تهران به ستاد مناسب

آوري  بع دانش براي جمـع کیفی، و تهیه کاربرگ نامزدهاي منا
بندي نامزدهاي خبرگی در یکی از سطوح  ها؛ پس از طبقه داده

KRNWهایی از  ، خبرگان را در هر سطح براساس شایستگی
کنتـرل    هـاي فعالیـت در حـوزه    علمی و تعداد سال  قبیل رتبه

                                                
1  - Theoretical Sampling 

بنـدي کـرده و از هـر سـطح از      محیط براي معلوالن اولویـت 
  . )راهبرد مالکی(مصاحبه گردید ترین خبره، دعوت به  شایسته

که هر مصاحبه صورت پـذیرفت، از   بعد، پس از آن  در مرحله
شونده درخواست شد تا نامزدهاي خبرگی دیگـري   مصاحبه 4

سـپس،  . )برفـی  راهبرد گلوله(را جهت مصاحبه معرفی نمایند 
هاي صورت گرفته،  شده در مصاحبه هاي اشاره مفاهیم و مقوله

ترین تشـابه   بندي گردیدند؛ مفاهیمی که بیش استخراج و دسته
  ). 2مستمر  مقایسه(و یا تفاوت را داشتند، مشخص شدند 

هاي مفهـومی ایجـاد شـده و در     در گام بعد، با توجه به گروه
تر، از میان خبرگان معرفی  هاي بیش سازي جهت نیل به مفهوم

رفـت   شده، مطالعانی دعوت به مصاحبه شدند کـه گمـان مـی   
هـا را تکامـل    سـازي  هـا مفهـوم   گیري از نظـر آن  ا بهرهبتوان ب
ها تا اتمام و نگـارش   این فرآیند ارادي گردآوري داده. بخشید

پژوهش نیز ادامه یافت و ایـن امکـان را بـه وجـود آورد تـا      
  . فراهم گردد 3نوظهور  مایه حداکثر استفاده از درون

آینـد  نیز قابـل اسـتنباط اسـت، در فر    1گونه که از شکل  همان
تـرین نقـش و مقامـات     برداري نظري متخصصان، بـیش  نمونه

  .سازي دارا بودند ترین نقش را در مفهوم دولتی کم
بـرداري نظـري تـا     نمونـه  کـه  این نکته را باید یادآوري نمود

تـري کـه    هـاي بـیش   که این اطمینان حاصل گردید داده زمانی
ده و یـابی نبـو   هاي یک مقوله را رشد دهند، قابل دست ویژگی

  .، ادامه یافترسیده است 4پژوهش به کفایت نظري
از ایـن مرحلـه، فرآینـد تحلیـل     ): بـاز ( 5کدگذاري واقعـی . 3

در ایـن  . هاي حاصل از مصاحبه با گروه خبره، آغاز شـد  داده
سـازي   پیش رو، ابتدا مفهوم  مرحله، براي چگونگی حل مساله

ـ  72در اولین سطح انتزاع صورت پذیرفت و بـیش از   وم، مفه
 .حاصل شد

  

                                                
2  - The Method of Constant Comparison 

3  - Emergent Theory 
4  - Saturation 

5  - Substantive Coding 
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  شوندگان از نظر متغیر خبرگی وضعیت مصاحبه) 1شکل
  

ــد ویژگــی  ــاهیم، ســعی گردی ــس از اســتخراج ایــن مف ــا  پ ه
از نوع کدهاي واقعی هسـتند و   2هایی ، که زیرمقوله1)خواص(

باشد، اسـتنباط   تري از مقوله می جزئیات بیش  شان ارائه وظیفه
ویژگـی بعدبنـدي   منظور از یـک  . گردیده و سپس، بعد یابند

بـه  . هـا بـر روي یـک پیوسـتار اسـت      ، تصـور ویژگـی  3شده
هـایی از مفـاهیم،    ترتیب، این امکان فـراهم شـد تـا طبقـه     این

هـاي کدگـذاري واقعـی را در ایـن      تعریف گردند کـه مقولـه  
 27، تحصـیل   حاصـل ایـن تـالش   . دادند پژوهش تشکیل می

  .واقعی بود  مقوله
کدهاي واقعی انباشته شدند؛  که پس از آن: کدگذاري نظري. 4

در این فرآیند، روابط . ها بود بعدي، درك روابط بین آن  مرحله
سازي گردید تا این کدهاي واقعـی     میان کدهاي واقعی، مفهوم

در این مرحلـه، مـدلی   . به صورت یک نظریه، یکپارچه شوند
، مـاتریس  1شـکل  در . ها حاصـل گردیـد   نظري در مورد داده
کدگذاري واقعـی و نظـري بـا      مرحلهدو از کدگذاري حاصل 

به نمـایش درآمـده    MAXQDAافزار  استفاده از خروجی نرم
  .گردد که در ادامه تشریح می

 وکار ها و فرآیندهاي درونی کسب قابلیت. 1نظري   مقوله 

داخلـی و    اي از فرآیندهاي کارآفرینانه مجموعهها،  این قابلیت
شـوند کـه بـه     ا شامل مـی هاي استراتژیک مربوطه ر توانمندي

هــاي  شناسـایی، کشـف و خلـق فرصـت      ترتیـب دربردارنـده  
  مقولـه  12ایـن مؤلفـه   ].22[ هاسـت  ارزش  فناورانه و توسـعه 
  : گیرد واقعی را دربرمی

. باشـد  این طبقه، شامل سه مفهوم کلـی مـی  : انسانی  سرمایه -
مصاحبه شوندگان، بر ایـن اعتقـاد بودنـد کـه یکـی از علـل       
                                                
1  - Properties 

2  - Subcategories 

3  - Dimensionalized Property 

خدمات شهري به معلوالن، این اسـت کـه     ند ارائهپیشرفت ک
معلولیـت و    نیروي انسانی فعال در این حوزه، در مورد پدیده

خدمت بـه معلـوالن، از سـطح بسـیار پـایینی از        ي ارائه نحوه
که کارکنـان   چنین، تخصص آنان و این هم. دانش برخوردارند

ود کافی و مـرتبط بـا فعالیـت خـ      شاغل در این حوزه، تجربه
بـرداري از   توانـد بـه کشـف، خلـق و بهـره      داشته باشند، مـی 

بنابراین، وقتی . هاي فناورانه در این حوزه، کمک نماید فرصت
ي خـدمات معلـوالن،    یک شرکت مبتنی بر فناوري در حـوزه 

بایست در گـام نخسـت، نسـبت     کند؛ می شروع به فعالیت می
گاهی از کارگیري نیروي انسانی مجرب که داراي دانش و آ به

ي   نیازها و کمبودهـاي معلـوالن و تخصـص در حـوزه ارائـه     
  .خدمات شهري به آنان هستند؛ اقدام نماید

که  ویژگی است 5این طبقه، شامل : هاي کارآفرینانه ویژگی -
کـه   دلیل این به. هاي کالمی گروه خبره حاصل گردید از گزاره

و در  خدمات شهري بـه معلـوالن، متولیـان بسـیار      حوزه ارائه
هاي متفاوت و بار مـالی و اجرایـی سـنگینی     نتیجه خواستگاه

دارد، یک تیم کارآفرین براي ورود به این حوزه، باید آمادگی 
. پذیرش مخاطره را دارا بوده و تنها براي موفقیت تالش کنـد 

چنین، باید تنها با قصد و تمایل به جلب رضایت معلـوالن   هم
ها به این حوزه وارد گردد و  نآفرینی براي آ و با انگیزه ارزش

منظـور ارائـه    به طور مداوم، محیط داخلـی و خـارجی را بـه   
  .نماید رصدمناسب، پایش و   راهکارهاي فناورانه

دلیل  به. باشد مفهوم می 5این طبقه، شامل : عوامل ساختاري -
رشد و چرخه عمر کوتاه فناوري، و وجود تقاضـاي پنهـان از   

فعـال در ایـن     وکار فناورانه کسب سوي معلوالن، ساختار یک
بـرداري از   پذیر بوده تا بتواند قابلیت بهـره  حوزه، باید انعطاف

وکـاري کـه    کسب. هاي کشف شده جدید را دارا باشد فرصت
گذارد باید راهبردهاي خود را مشـخص   به این حوزه قدم می

کند و بداند که هدف نهایی، تامین خواسـته معلـوالن اسـت،    
بـراین،   عـالوه . ها باردهنده، و یا رضایت توامان آننهادهاي اعت

این مورد اهمیت دارد که نیروي کـار مشـغول بـه فعالیـت در     
هاي آن  شرکت، بصیرتی کامل از نوع فعالیت شرکت و ظرافت

ــوالن و     ــراي معل ــی را ب ــداکثر اثربخش ــا ح ــند ت ــته باش داش
 چنـین، انتظـارات و   هـم . ها ایجاد نمایند هاي متولی آن سازمان
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هـایی   ادراك جامعه از میزان اثربخشی فعالیت چنـین شـرکت  
هـاي   بـرداري از فرصـت   تواند فرآیند کشف، خلق و بهـره  می

  .فناورانه در این حوزه را تسهیل نماید
اجراي . باشد مفهوم می 2این طبقه، شامل : وکار منابع کسب -

خدمات شهري به معلـوالن، نیازمنـد     هاي مرتبط با ارائه طرح
که تا حد زیادي تـامین   مالی فراوان است و با وجود این منابع

دلیل حمایت قابل توجه شهرداري مشکلی ندارد،  این منابع به
انـدازهاي اصـلی، درنظـر داشـتن      حـال یکـی از چشـم    با این

گونـه   راهکارهایی براي جلب حمایت مالی شهرداري از ایـن 
از ســوي دیگــر، جــذب منــابع انســانی . باشــد هــا مــی طــرح

آزموده، شامل مهندسـان، کارشناسـان مجـرب و مشـاوران     کار
هـاي   بـرداري از فرصـت   کشـف، خلـق و بهـره    معلول جهت

  . کننده است در این حوزه بسیار تعیینفناورانه 
  ارائـه . را دربـردارد  ویژگـی  4این طبقـه  : مدیریت نوآوري -

خدمات شـهري بـه معلـوالن، نیازمنـد ایجـاد محصـوالت و       
چنین برخی محصـوالت مربـوط بـه     هم. خدمات جدید است

هـا    کـارگیري آن  این حوزه وجود دارند که باید فرآیندهاي بـه 
براي ارائه خدمت به معلوالن، نوآوري چه بنیادي و . تغییر یابد

دلیل رشـد مـداوم فنـاوري و     به. چه تدریجی، مورد نیاز است
مختلف بـراي    اي نوآورانه تغییر مداوم فضاي شهر، باید شیوه

هـاي   کارگرفته، بتـوان در موقعیـت   ه خدمت به معلوالن بهارائ
  .متفاوتی ارائه داد  مختلف، راهکارهاي نوآورانه

با توجـه  . ویژگی است 2این طبقه، شامل : تحقیق و توسعه -
یافتـه در   شـوندگان، کشـورهاي توسـعه    به اظهـارات مصـاحبه  

 خدمات شهري بـه معلـوالن،    منظور ارائه استفاده از فناوري به
یک شرکت مبتنـی بـر فنـاوري، در    . تجارب ارزشمندي دارند

گردیده در سایر کشورها  ي حاصل تواند از تجربه این حوزه می
هـاي   هـایی، فنـاوري   استفاده نموده و همراه با چنین پـژوهش 

  .مورد نیاز دردسترس را توسعه و بهبود بخشد
 ویژگـی  2ایـن طبقـه، دربردارنـده    : هـاي بازاریـابی   قابلیت -

هاي ایـن   سو رقابتی انحصاري در میان شرکت از یک. باشد می
خدمات در زمانی سریع و با   بخش حاکم است که باید با ارائه

ها پیشـی گرفـت و از    عنوان مزیت رقابتی از آن کیفیتی باال به
تـرین مسـئله رضـایت معلـوالن و نهادهـاي       سوي دیگر، مهم

تی مناسـب و  کننده است که خدما عنوان مصرف ها به حامی آن
  .روز دریافت نمایند به
. گـردد  را شـامل مـی  ویژگـی   4این طبقـه،  : مدیریت پروژه -

هـایی خـاص دارنـد کـه      هاي مبتنی بر فناوري، ویژگـی  پروژه
هـا بـراي نهادهـاي     تـرین آن  برآورد درست هزینه و زمان مهم

دلیل وجود کارگران  چنین، به هم. عنوان کارفرما است مسئول به
هـا را مـداوم ارزیـابی     در این حوزه، باید طرحغیرمتخصص، 

هاي جدید فناورانه  دلیل رشد فناوري، ظهور فرصت نمود و به
. هـا لحـاظ کـرد    در این عرصه را به شکلی مـداوم در پـروژه  

شکلی انفرادي امکان موفقیـت نـدارد    فعالیت در این حوزه به
هـاي   هایی شـامل خبرگـان آشـنا بـه فنـاوري      بلکه نیازمند تیم

خدمات شهري و مشـاوران    ربوط به پروژه، کارشناسان ارائهم
معلول با سرپرستی شخصی آشنا به تمامی این امور است کـه  

هـاي مختلـف را هماهنـگ و     قادر باشـد افـراد بـا تخصـص    
  .هدف نماید هم
ایـن  . کلی را دربرگرفته اسـت ویژگی  4که : مدیریت تغییر -

ین و مقررات مختلـف  فعالیت، هم متولیان بسیار با قوان  حوزه
شمار که توقع حل مشکالتشان در شهر  دارد و هم کاربران بی

دلیل تغییـر محـیط پیرامـونی دائمـا      را دارند و این توقعات به
ایـن دو مـورد موجـب    . بینی نیسـت  کند و قابل پیش تغییر می

وکار فعال در این حوزه، با محیط متغیر،  شود که یک کسب می
ام و در نتیجه پر از مخاطرات تجـاري  نامطمئن، سرشار از ابه

هـاي الزم بـراي    وکاري، مهارت اگر چنین کسب. روبرو باشد
  .گردد مدیریت تغییر را نداند با شکست مواجه می

 3با توجه به این طبقه که حاوي : هاي کنترل کیفیت قابلیت -
تـوان گفـت کـه     شوندگان، می مفهوم است، و سخنان مصاحبه

هاي خود، استانداردهایی  ر اکثر شاخصخدمات شهري د  ارائه
ولی به دالیلی از قبیل عدم کنترل کیفیت، . واضح و مدون دارد

مندي  کارگیري کارشناسان مجرب و دلسوز و عدم بهره عدم به
ــه     ــامی بودج ــا تم ــوالن، ب ــاي معل ــاس نیازه ــاي  از انعک ه

وري  یافته به این حـوزه، اسـتاندارد، کیفیـت و بهـره     تخصیص
  .باشد ا نمیالزم را دار

. باشـد  مفهوم کلی می 4طبقه مذکور، شامل : مدیریت دانش -
هاي مبتنـی   این خصایص، حاکی از آن است که ایجاد شرکت
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منظور ارائه خدمات شهري به معلـوالن، نیازمنـد    بر فناوري به
سازي و احصاء دانش چـه   گذاري، بازیابی، ذخیره درك، هدف

ـ    ش جدیـد، در سـطح   از نظر دانش موجود و چـه از نظـر دان
  .فردي و سازمانی هستند

پس از . باشد میویژگی  5این طبقه، شامل : مدیریت فناوري -
خدمات شـهري    ارائه  کشف و خلق فرصت فناورانه در حوزه

هـاي   به معلوالن، باید به این نکته توجه داشت که از فنـاوري 
ها را  اثرگذار در فرصت مذکور آگاهی داشته، کاراترین فناوري

هـا بـراي جلـب     سـازي آن  انتخاب نموده، بهترین الگوي پیاده
هـا را قابـل    کننـدگان معلـول را دانسـته و آن    رضایت مصرف

انطباق با شرایط مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشور 
 .ارائه نمود

 هاي خارجی هاي شبکه ویژگی. 2نظري   ولهمق  
  فناورانـه این مؤلفه که ساختار روابط اجتماعی در کـارآفرینی  

خدمات شهري به معلـوالن را نشـان     ارائه  اجتماعی در حوزه
وکار فعال در  واقعی را براي یک کسب  مقوله 3؛ ]31[دهد  می

 .داند این حوزه، مؤثر می

گـروه از   7ایـن طبقـه   : هاي اجتماعی رسمی تعامل با شبکه -
انجام . نماید تعامالت را براي فعالیت در این حوزه معرفی می

اول نیازمنـد تعامـل بـا خـود       الیت براي معلوالن در درجـه فع
هـا اعـم از دولتـی و غیردولتـی      معلوالن و نهادهاي حامی آن

بنابراین براي انجام یک فعالیت تجاري اجتماعی براي . است
معلــوالن، بایــد از ســازمان بهزیســتی کشــور، بنیــاد شــهید و 

ــازمان ــت   س ــوالن کمــک گرف ــاد حــامی معل ــردم نه ــاي م . ه
براین، فعالیـت در ایـن حـوزه، کـار فرمایـانی از قبیـل        وهعال

ها دارد که باید براي توافق و جلـب نظـر آنـان نیـز      شهرداري
اگر کارآفرینی بخواهد فعالیتی مستمر و تـوام بـا   . تالش نمود

موفقیت در این حوزه داشته باشد، نیاز به دریافـت اعتبـارات   
چنـین،   هـم . اسـت مالی و تعامل با نهادهاي مالی و اعتبـاري  

هاي فعال در این حوزه، تعامل بـا آنـان را    سایر شرکت  تجربه
  .سازد ضروري می

این طبقـه، دو  : هاي اجتماعی تر شبکه اندازه و ظرفیت بیش -
هرچـه تعـامالت و ارتباطـاتی کـه     . کنـد  را معرفی میویژگی 

تـر باشـند، نیـاز بـه تغییـر در       تر و عمیـق  برشمرده شدند بیش

هـاي مـرتبط    ر، امکان موفقیت در پـذیرش پـروژه  ت ها کم طرح
  .تر است تر و امکان جذب تسهیالت مالی بیش بیش

تیم کارآفرینی که بـه ایـن   : غیرهمگن بودن شبکه اجتماعی -
کنندگان نهایی خـدمات   شود باید بداند مصرف عرصه وارد می

وکاري، افرادي هستند که بـه واسـطه محـدودیت     چنین کسب
  .نی با محیط اجتماعی خود دارندخود نیاز به همگو

 عوامل نهادي. 3نظري   مقوله  
عوامـل مـرتبط بـا نهادهـاي رسـمی و        این مؤلفه، دربرگیرنده

هـاي   تعدیل روابط میان قابلیتباشد که موجب  غیررسمی می
هـاي   هـاي خـارجی و توانمنـدي    هـاي شـبکه   داخلی، ویژگی

ـ  4؛ و شـامل  ]22[ گردند کارآفرینی فناورانه می ه واقعـی  مقول
  .باشند می
  هـاي اولیـه بـراي ارائـه     یکی از چـالش : نهادهاي آموزشی -

خدمات شهري به معلوالن، عدم وجود متخصصان این حـوزه  
. هاي متولی و در کلیه سطوح سـازمانی اسـت   در کلیه سازمان

ایــن کمبــود، بــا همکــاري نهادهــاي آموزشــی در گنجانــدن  
  .گردد رف میهاي درسی براي تربیت متخصصان، برط دوره

ایـن  هاي فناورانه در  برداري از فرصت بهره: نهادهاي دولتی -
جهت نوظهور بودن، نیازمند صدور مجوزها و وضع  حوزه، به

ــدي از ســوي نهادهــاي دولتــی مســئول   اســتانداردهاي جدی
ها، سازمان  از جمله، شهرداريخدمات شهري   معلوالن و ارائه

چنـین،   هـم . باشـد  مـی  هـاي مـرتبط   خانـه  استاندارد و وزارت
جهت اسـتفاده از   هاي مبتنی بر فناوري در این حوزه به شرکت
 ،کـارگیري فنـاوري   هـاي بنیـادي یـا تـدریجی در بـه       نوآوري

حمایـت از   منـد معلوالن، نیازشهري به خدمات   ارائهمنظور  به
مالکیـت    حقوق مالکیت فکري توسـط نهادهـاي مـرتبط اداره   

  .هستندصنعتی 
اي از  ها و پاره دلیل مواجهه با تحریم کشور ما به: مراکز رشد -

سازي امکانات و  عوامل محیطی دیگر، نیاز به ساخت یا بومی
بنـابراین  . تجهیزات مورد نیاز معلوالن در محـیط شـهري دارد  

بنیـان در کمـک بـه رشـد سـرمایه       هاي دانش همکاري شرکت
  .میت استفکري و فیزیکی در این حوزه بسیار حائز اه

در کشـور مـا قـوانین و مقـررات نسـبتا      : قوانین و مقررات -
هـاي   جامعی بـراي حمایـت از معلـوالن در فضـاها و محـیط     
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آن قانون جامع حمایت   مختلف وجود دارند که بهترین نمونه
بــراي فعالیــت در ایــن عرصــه، بــا     . از معلــوالن اســت 

واند تمام ت چنین، تیم کارآفرین، می سازي قوانینی این یکپارچه
مواد این قوانین و مقررات را مدنظر قرار دهد تا رفاه معلوالن 

  .تامین گردد
 عوامل فرهنگی . 4نظري   مقوله  

ها و بسترسازي فرهنگـی   این مؤلفه که توجه به خرده فرهنگ
جامعـه  که نماید  گیرد، بیان می واقعی دربرمی  عنوان مقوله را به

یـنش و بصـیرت الزم بـراي    ها، نیاز به ایجاد ب و خرده فرهنگ
از احترام به حقوق معلوالن دارند تا بتـوان بـه بهتـرین نحـو،     

  .بهره گرفتمعلوالن به شهري ارائه خدمات منظور  فناوري به
  
  
  
  

 
با گروه خبره پذیرفته هاي صورت ماتریس کدگذاري مصاحبه. )2شکل   

 عوامل نظارتی . 5نظري   مقوله  
 3هـاي نظـري شـامل     ر از مقولـه عنوان یکی دیگ این مؤلفه به

واقعی نظارت قانونی، نظارت راهبردي و نظارت مـالی    مقوله
، ایـن حـوزه  اعتقاد داشـت، فعالیـت در    ،گروه خبره. باشد می

هـاي   عنوان ناظر در همه جنبه نیازمند تعیین یک نهاد متولی به
سـازي صـحیح قـوانین و     باشد تـا بتـوان از پیـاده    فعالیت می

مناسـب از    ، اسـتفاده شـده  وضعا، استانداردهاي ه دستورالعمل

موقع تعهـدات اطمینـان    یافته و تحویل به تسهیالت اختصاص
  .حاصل نمود

 هنجارها . 6 نظري  مقوله  
واقعی شـامل هنجارهـاي خلـق ارزش      مقوله 3مؤلفه حاضر، 

 .گـردد  جدید، روابط اجتماعی متقابل و اعتمـاد را شـامل مـی   
 ،به معلـوالن شهري خدمات   که ارائهگروه خبره، معتقد بودند 

سو موجب ایجاد اعتماد به معلوالن در سطح جامعـه و   از یک
ــه  ــزایش دامن ــان در     اف ــاعی آن ــارکت اجتم ــامالت و مش تع
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هــاي  هـاي مختلـف گردیـده و از سـوي دیگـر ارزش      عرصـه 
وکار فعال در این  جدیدي هم براي معلوالن و هم براي کسب

  .آفریند حوزه می
هاي کدگذاري واقعی و نظـري،   ص شدن درختپس از مشخ

اي بود  این متغیر، مقوله. رسید 1نوبت به انتخاب متغیر محوري
ترین اشاره را به آن  که گروه خبره در طی اظهارات خود، بیش

بـه   و هـا  با مرور و بازبینی مصـاحبه در این مرحله، . کردند می
هاي  توان مدل فرضی از مقوله می ATLAS.tiافزار  کمک نرم

ــرداري از  قــرار داد کــه شناســایی و بهــرهنظــري را مــدنظر  ب
عنـوان متغیـر    تـرین فراوانـی بـه    هاي فناورانه با بـیش  فرصت

هاي  هاي داخلی، ویژگی هاي قابلیت محوري احتمالی و مقوله
هاي خارجی، عوامل نهادي، هنجارها، عوامل فرهنگی و  شبکه

ص گردیده ولی هاي نظري مشخ عنوان مقوله عوامل نظارتی به
هـا و متغیـر محـوري هنـوز واضـح       نوع ارتباطات میان مقوله

چنین، متغیر محوري، شکلی فرضی و تکامل نیافته  هم. نیست
داشت که باید با کسـب نظـرات گـروه خبـره و مراجعـه بـه       

  .آید مطالعات پیشین، تبیینی درست از آن به عمل 
برداري  بهرهشناسایی و  ،بعد از انتخاب: کدگذاري انتخابی. 5

عنـوان متغیـر محـوري فرضـی،      هـاي فناورانـه، بـه    از فرصت
در این مرحله، ابتدا بایـد  . کدگذاري انتخابی صورت پذیرفت
متغیر محـوري بایـد   . گرفت متغیر محوري مورد تایید قرار می

چه که در حال پیش  ها را براي تصویر آن قدرتمندترین ویژگی
بـا  . ویژگـی دارا باشـد   تـرین تعـداد   آمدن است؛ همراه با کم

صـورت   هاي پژوهش و مصاحبه  تر در پیشینه هاي بیش بررسی
» فرآینــد کــارآفرینی فناورانــه«گرفتـه، مشــخص شــد مفهــوم  

پـس از  . باشـد  عنوان متغیر محوري مـی  ترین مقوله به قدرتمند
. ها بود انتخاب متغیر محوري، گام بعد کدگذاري انتخابی داده

ــه نحــوي انجــ ام گرفــت کــه متغیــر محــوري ایــن فرآینــد ب
متغیـر    در ایـن مرحلـه، رابطـه   . ها را هدایت نمایـد  کدگذاري

هاي نظري با توجه به انتزاع عوامل و شرایط  محوري با مقوله
  .گوناگون تبیین گردید

                                                
1- Core Variable 

ترین سـطح انتـزاع، یعنـی انتـزاع      ترین و ابتدایی ساده 3شکل 
افــزار  بصــري در ایــن ســطح را بــا توجــه بــه خروجــی نــرم

ATLAS.ti   گذارد ه نمایش میب.  
  

  
  

  ترین سطح انتزاع از چارچوب مفهومی حاصل ابتدایی) 3شکل
  

توان عوامل موثر بر فرآینـد کـارآفرینی    می 3با توجه به شکل 
خدمات شهري بـه معلـوالن را درپـنج      ارائه  فناورانه در حوزه
  :بندي نمود قسیمت) کدهاي انتخابی(گروه از عوامل 

 تـوان   این شرایط، عواملی هسـتند کـه مـی   : موجبات علی
هـا   ایـن حـوزه را بـا توجـه بـه آن       هاي فناورانـه  فرصت

بنا بر نظر گروه خبره، ایـن   .برداري نمود شناسایی و بهره
باشـند   ها می هاي مختلف آن هاي اجتماعی و ویژگی شبکه

ال در این فع  وکار فناورانه یابی یک کسب که موجب دست
هـاي فناورانـه    برداري از فرصت حوزه، به شناخت و بهره

هـاي اجتمـاعی    گردند و در واقع نیازسـنجی از شـبکه   می
مرتبط با این حوزه، تاثیر فراوانی بـر فرآینـد کـارآفرینی    

  .وکارهایی خواهد داشت چنین کسب  فناورانه
 این گروه، عواملی هستند که هم راهبردهـاي  : ها ران پیش

هـاي   برداري از فرصـت  وکار براي شناسایی و بهره کسب
خدمات شهري بـه معلـوالن را     ي ارائه فناورانه در حوزه

گردند و هم شرایط مؤثر بـر ایـن راهبردهـا را     شامل می
  هـاي فناورانـه   گیرند و پس از شناسـایی فرصـت   دربرمی

رسان به معلوالن جهت کنتـرل محـیط، در افـزایش     یاري
هـا کمـک    برداري از این فرصـت  هرهتوانایی شرکت در ب

عوامل 
 نهادي

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 نظارتی

هاي  قابلیت
 داخلی

هاي  ویژگی
هاي  شبکه

 خارجی
فرآیند  هنجارها

کارآفرینی 
 فناورانه

 عوامل محیطی

 عوامل علی

رندهب عوامل پیش  

 پیامدها

 عوامل کنترل

عوامل 
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بنابراین موجب ارتقاي فرآیند کارآفرینی . ندکن شایانی می
  .گردند فناورانه در این حوزه می

  شـرایطی هسـتند کـه در محـیط کـالن      : عوامل محیطـی
طـور مسـتقیم یـا     وکـار حـاکم بـوده و بـه     پیرامون کسب

وکـار   صورت غیر مستقیم بر اتخاذ راهبردهـاي کسـب   به
نه فعال در ایـن حـوزه تاثیرگذارنـد و هـدایتگري     فناورا

واسطه براي فرآیند کـارآفرینی فناورانـه در ایـن حـوزه،     
   .روند شمار می به

 عـواملی هسـتند کـه فراتـر از اختیـارات      : عوامل کنترلی
وکار را مورد نظارت  هاي کسب وکار بوده و فعالیت کسب

هـا   دهند و با توجـه بـه نـوع اعمـال آن     و کنترل قرار می
  ارائــه  تواننـد فرآینــد کـارآفرینی فناورانــه در حـوزه    مـی 

  .خدمات شهري به معلوالن را تسریع یا کند نمایند
 گـروه از عوامـل    4  گروه خبره، معتقد بودند که همـه : پیامدها

وکار مبتنی بر فناوري در جهت  فوق و راهبردهاي یک کسب
  ظور ارائهمن هاي فناورانه به برداري از فرصت شناسایی و بهره

خدمات شهري به معلوالن؛ در نهایت، موجب توانمندسازي 
معلوالن در کنترل محیط پیرامون خود و ایجاد بستري بـراي  

هاي مختلف و در نتیجه ایجاد اعتماد  ها در عرصه حضور آن
آفرینـی هـم    گردد که این موضوع موجـب ارزش  به آنان می

ـ  براي این گروه از جامعه و هم بـراي بنگـاه   اي مبتنـی بـر   ه
 .فوق خواهد شد  فناوري و حاضر در حوزه

بـا  : بنیاد پیرامون موضوع پـژوهش کیفـی   تدوین نظریه داده. 6
تـوان   گامی کـه پـیش از ایـن برشـمرده شـد مـی       5توجه به 

چارچوب نظري زیر در مورد موضوع پژوهش کیفی را ارائـه  
  :نمود

شـهري  مات خد  ارائه  در حوزه اجتماعی،  کارآفرینی فناورانه«
بـرداري از   ، فرآیندي است که با شناسایی و بهـره »معلوالنبه 

رسانی به معلـوالن از طریـق    هاي فناورانه براي خدمت فرصت
کـارگیري   هاي خارجی متولد گردیده، با به نیازسنجی از شبکه

هاي  برداري از فرصت وکار براي بهره هاي داخلی کسب قابلیت
دایت عوامل نهادي، فرهنگـی  کند، با ه شناسایی شده رشد می

هاي فناورانه، به بلوغ خود  برداري از فرصت و نظارتی در بهره

رسیده و ایجاد مشارکت اجتماعی و اعتماد به معلوالن را براي 
  .آورد هاي مختلف به ارمغان می نان در عرصهآحضور 

پس از به اتمام رسیدن پژوهش در بخـش کیفـی و شناسـایی    
عنـوان منـابع عوامـل کلیـدي      ش بـه عوامل مؤثر در ایـن بخـ  

گیري از روش  هاي کمی با بهره تجزیه و تحلیل دادهموفقیت؛ 
ه تحلیل عاملی تاییدي صورت پذیرفت و این سوال پاسخ داد

عوامل موفقیت مؤثر شناسایی شده، با توجه به عوامل «که  شد
  ، در حوزهاجتماعی  در کارآفرینی فناورانهها  ترین آن و کلیدي

درادامـه،  که  »کدامند؟ تهرانی معلوالنشهري به خدمات   ارائه
  .گردد تشریح می

که در انجام تحلیل عاملی، از  براي این :بررسی اعتبار عاملی. 1
هاي موجـود   توان داده این مساله، اطمینان حاصل گردد که می

ي میان متغیرها  ها و رابطه کار برد و تعداد آن را براي تحلیل به
و  KMOاملی مناسـب هسـتند، از شـاخص    براي تحلیـل عـ  

براي هریـک از   4آزمون بارتلت استفاده گردید که در جدول 
  .ها، قابل مشاهده است نمونه

، دو شـاخص  جـدول هـاي حاصـل از ایـن     در بین خروجـی 
KMO داري  و سطح معنی)Sig) (؛ )ي آزمـون بارتلـت   آماره

  باشد قابل استفاده می
در نمونـه اول   KMOدار شـود مقـ   گونه که مشاهده می  همان
است و چون این مقـدار از   727/0دوم،   و براي نمونه 756/0

تـر   مناسب بودن حجم نمونه اسـت، بـیش    دهنده که نشان 6/0
دو ها و در نتیجه حجم  توان نتیجه گرفت که داده باشد، می می

  .نمونه، براي تحلیل عاملی داراي کفایت است
 

  براي دو نمونه و آزمون بارتلت KMOشاخص ) 4جدول

 نام آزمون
جامعه   نمونه

 اول
جامعه دوم  نمونه  

شاخص   KMO 756/0  727/0  

آزمون 
 بارتلت

  تقریبی از آماره

1کاي دو   
350/1321  350/1321  

1آزادي   درجه  666 666 

1داري  سطح معنی  00/0  00/0  
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همبستگی متغیرهاي جامعـه را  میزان ، آزمون بارتلت چنین هم
آزادي   درجـه  Sig  ، آمـاره خصوصاین در  .نماید بررسی می

 5تـر از   دهد و باید مقداري کوچک آزمون بارتلت را نشان می
درصد را دارا باشد تا فرض مناسب بودن تحلیل عاملی، براي 

تر  این آماره براي دو نمونه، کوچک .ساختار عاملی تایید گردد
شناسـایی   تحلیل عـاملی بـراي   بنابراین، ؛باشد درصد می 5از 

شـده بـودن    ساختار مدل عاملی مناسب بوده و فرض شـناخته 
   .گردد ماتریس همبستگی در دو نمونه رد می

جا که  از آن: اجراي تحلیل عاملی تاییدي و انتخاب متغیرها. 2
هـاي مـوردنظر، بـا تعـداد      هدف تحلیل عاملی، تبیـین پدیـده  

حلـه از  تري از متغیرهاي اولیه اسـت؛ بنـابراین در ایـن مر    کم
یابی به عوامـل کلیـدي    که براي دست شود میپژوهش، سعی 

هاي هر عامل بـا توجـه بـه بارهـاي      ترین مؤلفه موفقیت، مهم
این موضوع با توجه به مـاتریس  . ها استخراج گردد عاملی آن

عنوان  ي نظري، به اجراي تحلیل عاملی تاییدي براي هر مقوله
  . بل تحلیل استیکی از منابع عوامل کلیدي موفقیت، قا

دلیـل   هاي اجراي تحلیل عوامل، به باید یادآور شد در ماتریس
طور جداگانـه،   تاییدي بودن تحلیل عاملی و بررسی عوامل به

هـا   ها قابل تفسیر بوده، نیازي بـه مـاتریس چـرخش داده    داده
چنین، روش بدون چرخش به این دلیـل کـه در    هم. باشد نمی

تـري از تغییـرات را    درصد بـیش آن، عامل اول در هر تحلیل، 
دهنده عاملی است  نماید و در نتیجه، این عامل، نشان تبیین می

ي نظـري   عنـوان مقولـه   که تحلیل تاییدي بر روي آن عامل، به
ترین متغیرها را فـراهم   پذیرد، امکان استخراج مهم صورت می

البته باید متذکر شد که این عامل تنها بـا متغیرهـایی   . سازد می
اسـت و   5/0هـا بـیش از    باشد که بـار عـاملی آن   سته میهمب
هایی هستند که همبستگی  ترین متغیرها، آن ترین و کلیدي مهم

با عامل مـورد  ) 75/0بیش از (باال و بار عاملی نزدیک به یک 
 . تحلیل دارند

 

 

 

 

 

 وکار هاي داخلی کسب ماتریس اجراي تحلیل عاملی قابلیت) 5جدول 
  

 

 متغیر
بار 

 عاملی
 غیرمت

بار 
 عاملی

 63/0 دانش قبلی مرتبط
تحقیق و توسعه با 
 رویکرد نوآوري باز

719/0 

 798/0 چابکی در ارائه خدمات 408/0 تجربه مرتبط

 578/0 تعالی مشتریان 633/0 تخصص مرتبط

 645/0 مدیریت تغییر 594/0 پذیري مخاطره

 767/0 کنترل کیفیت 669/0 طلبی توفیق

ر شناخت کارآفرینانه د
 ها خلق یا کشف فرصت

722/0 
اي  هاي حرفه وجود تیم

 انجام پروژه
754/0 

تمایل کارآفرینانه براي 
 فعالیت در حوزه معلوالن

 5/0 وجود قهرمانان پروژه 747/0

هوشیاري کارآفرینانه براي 
ي  ارائه راهکار فناورانه

 مناسب

 591/0 ارزشیابی فرآیند 715/0

 521/0 یکپارچگی فرآیند 576/0 وکار ساختار منعطف کسب

استراتژي هدایتی 
 وکار کسب

 262/0 خلق دانش 606/0

وکار مبتنی بر  مدل کسب
  فناوري و توسعه  توسعه

 اجتماعی

 724/0 سازي دانش ذخیره 383/0

 698/0 گذاري دانش اشتراك  به 479/0 وکار فرهنگ متعالی کسب

برندسازي بر مبناي 
 مخاطبین هدف

 - 252/0 وکار یادگیري کسب 611/0

تامین مالی از 
هاي  گذاري سرمایه

 خطرپذیر

 602/0 شناخت فناوري 414/0

پیکربندي نیروي انسانی 
 براساس تعهد نگرشی

 619/0 انتخاب فناوري 518/0

 798/0 جذب فناوري 713/0 نوآوري استراتژیک

نوآوري در محصوالت و 
 خدمات

 754/0 توسعه فناوري 777/0

 548/0 کیفیت فناوري 785/0 انوآوري در فرآینده

 734/0 تخصیص بودجه نوآوري
سازي  انطباق و بومی
 فناوري

577/0 
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، متغیرهـاي نـوآوري در محصـوالت و    5با توجه بـه جـدول   
کنترل خدمات؛   چابکی در ارائهخدمات؛ نوآوري در فرآیندها؛ 

اي انجام پروژه؛ جذب فناوري و  هاي حرفه کیفیت؛ وجود تیم
وري با برخورداري از بارهاي عاملی نزدیک به یک فنا  توسعه

ــیش از ( ــیش) 75/0ب ــه   داراي ب ــتگی و در نتیج ــرین همبس ت
هاي داخلی  ترین نقش در عامل قابلیت ترین و پراهمیت کلیدي
باشند که در جدول فـوق بـا زیـرخط برجسـته      وکار می کسب

از سوي دیگر، متغیرهاي یادگیري، مدل، فرهنگ و . اند گردیده
وکار داراي بارهاي عاملی نزدیک به صفر  مرتبط کسب  بهتجر

  .سزایی در عامل مربوطه ندارند بوده و تاثیر به

  هاي خارجی هاي شبکه ماتریس اجراي تحلیل عاملی ویژگی )6جدول 
 بار عاملی متغیر بار عاملی متغیر

 364/0 تعامل با معلوالن

ها و  تعامل با بانک
- مؤسسات مالی

 اعتباري

592/0 

هاي  تعامل با انجمن
نهاد حامی  مردم

 معلوالن

443/0 

اتحاد استراتژیک 
هاي  با خوشه

 فناوري

785/0 

 57/0 ها تعامل با شهرداري
تر با  ارتباطات بیش

 هاي رسمی شبکه
823/0 

تعامل با سازمان 
 بهزیستی کشور

75/0 

تر  ارتباطات عمیق
هاي  با شبکه

 غیررسمی

828/0 

تعامل با بنیاد شهید و 
 مور ایثارگرانا

609/0 

توجه به وضعیت 
فرد  منحصربه

 معلوالن

727/0  

  

هـاي   هـاي شـبکه   و تحلیل عاملی ویژگی 6با توجه به جدول 
ي دوم، مـورد سـنجش    حاصل از جامعه  خارجی که در نمونه

ــا ســازمان بهزیســتی کشــور، اتحــاد   ــت؛ تعامــل ب قــرار گرف
بـا  تـر   هـاي فنـاوري، ارتباطـات بـیش     استراتژیک بـا خوشـه  

هاي غیررسـمی   تر با شبکه هاي رسمی و ارتباطات عمیق شبکه
، از )75/0بیش از (دلیل دارا بودن بار عاملی نزدیک به یک  به

ي مربوطه برخوردار بوده  ترین همبستگی نسبت به مقوله بیش
چنین  هم. باشند ترین نقش را دارا می و تاثیرگذارترین و کلیدي

ی متغیرهاي مربوط به تعامل دلیل کوچک بودن بارهاي عامل به

نهاد حامی معلوالن، این  هاي مردم با معلوالن و تعامل با انجمن
مـورد بررسـی     متغیرها همبستگی و تـاثیر چنـدانی در مقولـه   

 .ندارند

مـوزي  آ مهـارت قابل مشاهده است  7 جدولطور که در همان
به نیروي کار از طریـق نهادهـاي آموزشـی، اخـذ مجوزهـا و      

ي مورد نیاز از نهادهـاي دولتـی، جلـب حمایـت     استانداردها
دلیـل دارا   بـه  سـازي  تجاري  منظور تکمیل چرخه مراکز رشد به

عنوان یکـی   ، به)75/0بیش از (بودن بار عاملی نزدیک به یک 
  منظـور کـارآفرینی فناورانـه    از عوامل پراهمیت و کلیـدي بـه  

 خدمات شهري بـه معلـوالن تهرانـی     ارائه  اجتماعی در حوزه
  اند شناخته شده

  

  ماتریس اجراي تحلیل عوامل نهادي) 7جدول 

 بار عاملی متغیر

 92/0 اموزي به نیروي کار از طریق نهادهاي آموزشی مهارت

اخذ مجوزها و استانداردهاي مورد نیاز از نهادهاي 
 دولتی

839/0 

منظور تکمیل چرخه  جلب حمایت مراکز رشد به
 سازي تجاري

8/0 

جامع از قوانین، مقررات و ایجاد پودمان 
 هاي مرتبط دستورالعمل

582/0  

  

 مانـده، عوامـل محـیط کـالن     عامل بـاقی  3که  با توجه به این
 ماتریس اجراي تحلیـل عـاملی متغیرهـاي    ،وکار هستند کسب

طور یکپارچه مورد تحلیـل عـاملی تاییـدي     ها به مربوط به آن
  .ه استقرار گرفته و بنابراین، در یک جدول، بیان گردید

 ، بارهـاي عـاملی متغیرهـاي حضـور در    8توجه بـه جـدول  با 
کاري   بازارهاي ترکیبی و انتشار فناوري، کنترل زمان چرخه فن

) 75/0از  بـیش (بهبود راهبردي به یک نزدیک   و ایجاد چرخه
نسبت به موضوع  اهمیت باالیی  باشند و بنابراین، از درجه می

  کلیدي در آن دارند مورد پژوهش برخوردار بوده و نقشی
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  تحلیل عاملی سایر عوامل) 8جدول 

 بار عاملی متغیر

 92/0 اموزي به نیروي کار از طریق نهادهاي آموزشی مهارت

اخذ مجوزها و استانداردهاي مورد نیاز از نهادهاي 
 دولتی

839/0 

منظور تکمیل چرخه  جلب حمایت مراکز رشد به
 سازي تجاري

8/0 

از قوانین، مقررات و ایجاد پودمان جامع 
 هاي مرتبط دستورالعمل

582/0  
  
  

ها  این بخش، گام نهایی در تحلیل عاملی داده: تفسیر نتایج .3
 SPSSافـزار   با توجه به بروندادهاي قابل تفسیر نرم .باشد می

 جـداول در متغیرهاي مورد بررسـی  تعیین بار عاملی  در مورد
متغیرهاي مطلـوب و  که انتخاب  و با توجه به این 8و 7، 6، 5

بارهـاي عـاملی متغیرهـاي مـورد پرسـش        کلیدي با مقایسـه 
صورت پذیرفت و متغیري مطلوب تشخیص داده شد که بـار  

تـوان   باشد؛ مـی ) 75/0بیش از (تر  نزدیک 1عاملی آن به عدد 
  ارائه  در حوزهاجتماعی   عوامل موفقیت در کارآفرینی فناورانه

را به کمک بارهاي عـاملی  ی تهرانمعلوالن شهري به خدمات 
تـرین بـار عـاملی     ترین بـار عـاملی بـه کـم     به ترتیب از بیش

  .بندي نمود رتبه
عامـل موفقیـت در    52یابی به  بندي فوق، دست حاصل رتبه

 75/0عامل داراي بار عاملی بیش از  17باشد که  رتبه می 46
رین نقــش در کــارآفرینی تــيبــوده و بنــابراین داراي کلیــد

خدمات شهري به معلـوالن    ارائه  اجتماعی در حوزه  فناورانه
آموزي به نیروي کار از طریق  مهارتتهرانی هستند که شامل 

نهادهــاي آموزشــی، ایجــاد چرخــه بهبــود راهبــردي، اخــذ 
اســتانداردهاي مــورد نیــاز از نهادهــاي دولتــی،  مجوزهــا و

تـر   هاي غیررسمی، ارتباطات بیش تر با شبکه ارتباطات عمیق
منظـور   هاي رسمی، جلب حمایـت مراکـز رشـد بـه     بکهبا ش

سازي، چابکی در ارائه خدمات، جذب  تجاري  تکمیل چرخه
ــا      ــتراتژیک ب ــاد اس ــدها، اتح ــوآوري در فرآین ــاوري، ن فن

هـاي فنـاوري، نـوآوري در محصـوالت و خـدمات،       خوشه
کنترل زمان چرخه کاري، حضور در فن بازارهاي ترکیبـی و  

اي انجـام   هاي حرفه کیفیت، وجود تیمانتشار فناوري، کنترل 

 ي فناوري و تعامل با سازمان بهزیستی کشـور  پروژه، توسعه
  .باشند می

    آموزي به نیروي کـار از طریـق نهادهـاي آموزشـی     مهارت :
ي مـورد   حـوزه وکـار را در   یـک کسـب  ترین عاملی که  مهم

ــهبررســی  ــره  ب ــت در به ــه موفقی ــل ب ــرداري از  منظــور نی ب
 سازد، توانمند می ،نترل محیطهاي ک فناوري

اي دانـش و مهـارت مـورد نیـاز      آموزش تخصصی و حرفه
در  انسانی شـاغل ها به نیروي  مرتبط با این گروه از فناوري

تـر و   نقـش فعـال  منظـور ایفـاي    بهوکارها  این نوع از کسب
هاي کنترل  ي مبتنی بر فناورفرآیند کارآفرینی در آنان مؤثرتر 
. باشـد  مـی خدمات شهري به معلـوالن  ي  ارائهجهت  ،محیط

با تعیین نیازها، اهداف، ابزارهـاي   ،آموزي این فرآیند مهارت
مؤسسـات  (ي مناسب  دهنده آموزشی و انتخاب نهاد آموزش

 .پذیرد شکل می) اي حرفه - آموزش عالی و سازمان فنی

    ی از یاهـ  چرخـه شـامل   کـه : بهبود راهبـردي    ایجاد چرخه
هـاي کنتـرل    چهار گام تمرکز بر فناوري یادگیري و بهبود با

کـه  د باشـ  ؛ پیگیـري و بـازخور مـی   سـازي محیط؛ استاندارد
هاي کنتـرل   وکار مبتنی بر فناوري اي میان نگرش کسب رابطه

سازي  ي مربوطه و مراحل پیاده محیط براي معلوالن در حوزه
ترتیب بـا هـر دور کـه چرخـه      بدین. آورند آن به وجود می

وکار یک گام بـه نگـرش تعیـین شـده      کسبشود،  تکرار می
 . گردد نزدیک می

     اخـذ مجوزهــا و اســتانداردهاي مــورد نیــاز از نهادهــاي
هاي کنترل محیط، اغلـب   کارآفرینی مبتنی بر فناوري: دولتی

منظور کنترل محیط  با معرفی کاربردهاي جدید از فناوري به
خــدمات شــهري بــراي معلــوالن همــراه   پیرامــونی و ارائــه

سـازي   سازي و پیـاده  برداري، تجاري بنابراین، بهره .باشد یم
ها با ایجاد یک گسست فرهنگی همراه بوده  گونه فناوري این

المللی، حق مالکیت فکري  که ثبت و حق اختراع ملی و بین
و اخــذ مجوزهــا و اســتانداردهاي جدیــدي را از نهادهــاي 

 .دطلب میدولتی 

 تر  و ارتباطات عمیق هاي رسمی تر با شبکه ارتباطات بیش
اي  هـا عامـل بـالقوه    ایـن شـبکه   :هاي غیررسـمی  با شبکه

مـورد  ي  در حـوزه  انهوکارهاي فناور منظور رشد کسب به
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 سازند تـا  ها را قادر می گونه شرکت هستند و اینپژوهش 
ــه دســت آوردن اطالعــات  توانمنــدي بیشــتري جهــت ب

منظـور تشـخیص و    ضروري و دانش مورد نیاز خـود بـه  
کنتـرل محـیط بـراي      هاي فناورانه برداري از فرصت هبهر

و هاي مورد نیاز  بروز قابلیت ،معلوالن، حفظ امنیت منابع
هـاي فنـی و    اطالعـاتی، قابلیـت  هـاي   پر نمودن شـکاف 

  .یادگیري خود داشته باشند

 منظور مدیریت شرایط خاص  به :خدمات  چابکی در ارائه
بردهاي بازاریابی در سازي راه توسعه و پیادهتاثیرگذار بر 

از جمله چرخه عمـر کوتـاه محصـوالت     صنایع فناورانه
بایـد  در این حـوزه،  مبتنی بر فناوري بنگاه یک  تولیدي؛

عنوان یک  قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات پویا را به
  .وکار دارا باشد مزیت رقابتی در جهت رشد کسب

      منظـور تکمیـل چرخــه   جلـب حمایـت مراکـز رشـد بـه  
 :هاي فنـاوري  سازي و اتحاد استراتژیک با خوشه اريتج

  هاي کنترل محـیط، در حـوزه   یک بنگاه مبتنی بر فناوري
تواند نیروهاي متخصص مورد نیاز خود  میمورد بررسی، 

هـا   بـه جـذب آن   ،را از طریق مراکز رشد جستجو کـرده 
نوظهـور  دلیـل   بـه ها  شرکت، این براین عالوه. اقدام نماید

انتقـال   منـد نیازاغلـب  هاي کنتـرل محـیط،    فناوريبودن 
توسـط  تجهیـزات فنـی و حمایـت مـالی     تامین  ،فناوري

ایـن  سـازي   تجـاري   تکمیـل چرخـه  مراکز رشد، جهـت  
 خـدمات شـهري بـه معلـوالن      ارائـه منظـور   بهها  فناوري
راستا، یکی از وظایف مراکز رشد، ایجاد  در همین. هستند
وکار مبتنـی   کسبیک . هاي مبتنی بر فناوري است خوشه

فـوق،    در حـوزه فعـال  هـاي کنتـرل محـیط،     بر فنـاوري 
هـا، تعهـد    گونه خوشه تواند با اتحاد استراتژیک با این می

هاي مورد نیاز در این حوزه را افـزایش   نسبت به فناوري
هــاي  دانـش مــورد نیــاز را کسـب نمــوده، ســرمایه  داده، 

خطرپذیر را بـراي فعالیـت خـود جـذب کـرده و رشـد       
 .وکار را تقویت بخشد کسب

 فرآینــد کــارآفرینی  :فنــاوري  جــذب فنــاوري و توســعه
منظـور پـر    بـه مورد بررسی،   اجتماعی، در حوزه  فناورانه

نخسـت نیازمنـد     نمودن شکاف فناوري خـود، در وهلـه  

. سـت اهاي کنتـرل محـیط بـراي معلـوالن      انتقال فناوري
تـرین عوامـل،    نیل به این هدف، یکـی از کلیـدي   جهت

طراحـی فرآینـدهاي سـازمانی و    یعنـی؛  ذب فنـاوري  ج
برداري  نصب تجهیزات مورد نیاز، متناسب با فناوري بهره

شده، یادگیري و نهادینه کردن آن در بین نیروي کار خود 
عامل پراهمیت دیگر، این است که بنگاه مبتنـی  . باشد می

معلـول،    بر فناوري، فناوري را متناسب با نیازهاي جامعه
 .وده و توسعه بخشدنم نوسازي

  نوآوري در محصوالت و خدمات و نوآوري در فرآیندها
ــه( ــه  مؤلف ــوآوري فناوران ــاي ن ــه ):ه ــارآفرینی فناوران   ک

دلیل نوظهور بـودن   به مورد پژوهش،  اجتماعی، در حوزه
ــوالن از    ــیط معل ــرل مح ــراي کنت ــاوري ب ــتفاده از فن اس

طرف و شرایط خاص شهر تهـران اعـم از تغییـرات     یک
 منـد متناوب شهري و معماري شهري از طرف دیگر، نیاز

محصوالت و خدمات جدید فناورانه یا فرآینـدهاي    ارائه
نـوآوري  (جدید به کارگیري این محصوالت و خـدمات  

چنین، افزودن کاربرد جدید به محصـوالت و   هم ؛)بنیادي
خدمات موجود یا اعمال تغییراتی در فرآیندهاي موجـود  

افـزا یـا    تـوان  توانـد  اسـت کـه مـی   ) نوآوري تـدریجی (
 .باشدگسل  توان

 ایـن   :بازارهاي ترکیبـی و انتشـار فنـاوري    حضور در فن
هاي کنترل محیط  ي اطالعات فناوري عرضهعامل موجب 

خـدمات شـهري بـه معلـوالن و       ارائـه در اسـتفاده،  قابل 
، بـه  چنـین  هـم  گـردد و  گسترش بینش در این زمینه مـی 

محیط براي معلوالن و انتشار آن  هاي کنترل انتقال فناوري
 .نماید در این حوزه کمک شایانی می

 این  :اي انجام پروژه هاي حرفه کنترل کیفیت و وجود تیم
وکـار بـراي نیـل بـه      راهبردهاي اساسی کسبدو عامل، 

فعال در ایـن    هاي فناورانه کیفیت عملیات در بنگاههدف 
 .باشند میحوزه 

  هـاي کنتـرل محـیط     ريفنـاو : کـاري   کنترل زمان چرخـه
عمر کوتـاه آن و وجـود تغییـرات پویـاي       دلیل چرخه به

انجـام   ومدیریت زمان در این خصوص  نیازمندمحیطی، 
 .ریزي شده است ها در زمان برنامه پروژه
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 عنـوان   بـه این سـازمان   :تعامل با سازمان بهزیستی کشور
انـداز   تواند در ایجاد چشم ترین متولی معلوالن، می اصلی

براي کنترل محـیط و حمایـت   معلوالن مورد نیازهاي  در
، فـوق   هاي کارآفرینان فنـاور کـه در حـوزه    مالی از طرح

  .کنند، اثربخش باشد فعالیت می
  
  بندي و پیشنهادها جمع -5

دلیـل نقـش    خدمات بـه معلـوالن، فنـاوري بـه      ارائه  در حوزه
هـاي   تاثیرگذار آن، در افزایش کنتـرل ایـن افـراد بـر محـرك     

و افـزایش تعـامالت    کـاهش وابسـتگی بـه دیگـران     ،حیطیم
بـراین،   عـالوه . اي یافتـه اسـت   ، اهمیت فزایندهآنان اجتماعی

خدمات معلوالن نیز به دالیلی مانند رشد   کارآفرینی در حوزه
ــرفت  ــدمات، پیش ــش خ ــاوري  بخ ــریع فن ــاي س ــاد  و ه ایج

ا ه رانه ترین پیش عنوان یکی از پراهمیت هاي مجازي به سازمان
نهایی اهمیـت یـافتن     ثمره. در این حوزه مطرح گردیده است

خـدمات بـه     ارائـه   زمـان کـارآفرینی و فنـاوري در حـوزه     هم
رشد کارآفرینی فناورانه با رویکـرد   روبه  معلوالن، ظهور حوزه

مبتنـی بـر کشـش تقاضـا و فشـار فنـاوري         نوآوري فناورانـه 
وجه به تاکید تدابیر راستا، با ت در این. باشد عنوان محرك می به

سازي امکانـات و فضـاهاي شـهري بـراي      حمایتی بر مناسب
گیـري از   خدمات شهري به این افـراد بـا بهـره     معلوالن؛ ارائه

هــاي کنتــرل محــیط، یکــی از  کــارآفرینی مبتنــی بــر فنــاوري
جهـت ارتقـاي زنـدگی معلـوالن      ،هـاي نـوین فعالیـت    زمینه

هاي دولتی درگیر در ایـن   با درنظرداشتن نیاز سازمان. باشد می
حـوزه بـه همکـاري بــا مراکـز رشـد دانشـگاهی، مؤسســات       

منظور پر  هاي مبتنی بر فناوري به ها و شرکت غیردولتی، خوشه
کـارگیري   بـه   هاي فنـی و اطالعـاتی در حـوزه    نمودن شکاف

خـدمات شـهري بـه      جهـت ارائـه   ،هاي کنترل محیط فناوري
یري اثـربخش از سـریزهاي   گ و نیاز به بهره سو معلوالن از یک

ایـن  کـارگیري   یافته، در بـه  دانش و فناوري کشورهاي توسعه
وري، از سـویی  آعنوان یکی از منابع نوظهور نـو  ها، به فناوري

دیگر؛ این پژوهش، با هدف انجام یـک پـژوهش کـاربردي و    
اي و میدانی و به  گیري از مطالعات کتابخانه ژرفانگر و با بهره

اکتشـافی تـالش نمـود عوامـل کلیـدي        کمک روش آمیختـه 

  ارائــه  اجتمــاعی، در حــوزه  موفقیــت،در کــارآفرینی فناورانــه
خدمات شهري به معلوالن ساکن تهران را شناسـایی و تبیـین   

  . نماید
بنیـاد،   داده  به کمک روش نظریـه ي کیفی این پژوهش، ها داده
هـاي   و اسـتراتژي  ATLAS.tiو  MAXQDAافزارهـاي   نرم

قعی، نظري و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قـرار  کدگذاري وا
 6واقعـی،    مقوله 27یابی به  برونداد این مرحله، دست. گرفت
عنـوان عوامـل مـؤثر و     انتخـابی بـه    مقولـه  5نظـري و    مقوله
اجتمـاعی،    کارآفرینی فناورانه«یابی به این نظریه بود که  دست

ندي است کـه  ، فرآی»خدمات شهري به معلوالن  ارائه  در حوزه
هـاي فناورانـه بـراي     بـرداري از فرصـت   با شناسـایی و بهـره  

هـاي   رسانی به معلوالن از طریـق نیازسـنجی از شـبکه    خدمت
هـاي داخلـی    کـارگیري قابلیـت   خارجی متولد گردیده، بـا بـه  

هـاي شناسـایی شـده     برداري از فرصـت  وکار براي بهره کسب
نظـارتی در   کند، با هدایت عوامل نهادي، فرهنگـی و  رشد می

هاي فناورانه، بـه بلـوغ خـود رسـیده و      برداري از فرصت بهره
ایجاد مشارکت اجتماعی و اعتماد به معلوالن را براي حضـور  

  .آورد هاي مختلف به ارمغان می ْآنان در عرصه
احصـاء  کدهاي و مفاهیم با توجه به ، بخش کمی پژوهشدر 

موفقیـت،  عنوان منابع عوامـل کلیـدي    از بخش کیفی، بهشده 
تجزیـه و  گیـري از روش   با بهـره آوري و  هاي کمی جمع داده

براساس (رتبه  46عامل موفقیت، در  52تحلیل عاملی تاییدي، 
ي آن  بندي شدند که نتیجـه   اولویتتحصیل و ) بارهاي عاملی

شامل عوامل مرتبط با  ،عامل کلیدي موفقیت 17یابی به  دست
ظــارتی و بــازخور، هــاي ن آمـوزش، استانداردســازي، سیســتم 

سازي، نوآوري فناورانه، مدیریت فناوري، اتحاد با مراکز  شبکه
تـرین   هاي تیمی و بازاریـابی بـا بـیش    رشد و فناوري، پویایی

  ارائـه   اجتماعی، در حوزه  کارآفرینی فناورانهدر نمرات عاملی 
  .خدمات شهري به معلوالن ساکن تهران بود

توان پیشنهادهایی  میژوهش، با توجه به نتایج حاصل از این پ
   :ارائه نمودبه شرح زیر را 
 هـدف   هاي بازخور هوشمند تغییردهنـده  اندازي سیستم راه .1
آوري و  تصـمیمات گذشـته، جمـع   منظور واکنش مناسب به  به

  .انجام اصالحات مورد نیازو اطالعات   ذخیره
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تعـامالت بـا   هاي اسـتراتژیک از   شبکهسازي و ایجاد  شبکه .2
شهري و حامیـان  خدمات   با معلوالن، ارائههاي مرتبط  مانساز

گذاري دانش و  اشتراك بهجهت معلوالن خدمات به   ارائهمالی 
   .تامین منابع موردنظراطمینان از  و حصول اطالعات مورد نیاز

مـورد    هـاي فعـال در حـوزه    بنگـاه ارتقاي ظرفیت جـذب  . 3
هـاي   فنـاوري از طریق افزایش مهـارت در اقتبـاس از   بررسی 

خارجی، پیوند میان تحقیق و توسعه، استفاده از برونداد تعامل 
هـاي پایـه و کـاربردي و کـاهش شـکاف میـان        میان پژوهش

  .فناوري موجود و فناوري مورد نیاز
ــره .4 ــام     به ــتماتیک و ادغ ــوآوري سیس ــرد ن ــري از راهب گی

سازي فرآیند نـوآوري   شبیهمنظور  به معلوالن  هاي ویژه فناوري
   .ي مورد بررسی ناورانه در حوزهف
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