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چكيده
يكي از مهمترين سياستگذاريهاي حمايتكننده از معلولين ،كه در قوانين و مقررات مصوب براي اين افراد ،مورد تاكيد قرار گرفته است؛
دسترسي معلولين به فضاهاي مختلف شهري مي باشد .با اين وجود ،در كشور ما ،مديريت فضاهاي شههري بهراي افهراد داراي معلوليهت ،از
سرعت كمي برخوردار بوده است .با توجه به نقش كارافريني در سرعت بخشيدن به مديريت شهري در حوزه خدمات معلولين از يك سو و
تاثير فناوري در زندگي اين افراد از سوي ديگر ،و از آنجايي كه پژوهشهاي پيشين ،چيستي عوامل مؤثر بر فعاليت شهركتهاي كوچهك و
متوسط مبتني بر فناوري در حوزه خدمات معلولين را شناسايي ننموده اند؛ اين پژوهش قصد دارد با هدف يك پژوهش كاربردي و ژرفانگر،
با بهرهگيري از مصاحبههاي نيمه ساختار يافته و عميق و با مدد گرفتن از روش موردپژوهي و انتخاب مديريت شهري تهران ،به عنوان مورد
مطالعه و با استفاده از استراتژيهاي كدگذاري باز و محوري براي طبقهبندي دادهها ،اين عوامل را شناسايي نمايد .در پايان ،نتايج حاصل از
پژوهش ،حاكي از اين بود كه عوامل مرتبط با قابليتهاي دروني ،ويژگيهاي شبكههاي خارجي ،نهادي ،فرهنگي ،هنجهاري و ناهارتي ،بهر
فعاليت شركت هاي كوچك و متوسط مبتني بر فناوري در حوزه خدمات معلولين در مديريت شهري تهران مؤثر هستند.
كليدواژهها :شركتهاي كوچك و متوسط ،فناوري ،معلولين ،مديريت شهري.
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مقدمه

در سالهاي اخیر ،بروز عواملی همچون بالياي طبیعی و جنگها ،موجب افزايش رو به رشد تعدداد افدراد معلدول در سراسدر جهدان
گرديده است .به طوري که معلولین ،حددود  21تدا  21درصدد از جمعیدت کدن دنیدا را تشدکین میدهندد .ايدن در حدالی اسدت کده
پژوهش هاي صورت گرفته از وضعیت زندگی معلولین ،حاکی از آن است که اين گروه در کشورهاي مختلد ،،از امکاندات اولیده
زندگی همانند بهداشت ،مسکن و آموزش ،نسبت به ساير افراد جامعه برخوردار نیستند (.)World Health Organization, 2012
وجود اين تبعیض ها ،آثار زيانباري براي افراد داراي معلولیت ،چه در زندگی فردي و چه در زندگی اجتماعی ،به دنبال داشته است
و به اصلیترين چالش زندگی آنان بدل گرديده است (.)Yamamoto, Unruh, & Bullis, 2011
دشواري هاي مذکور ،نهادهاي مختل ،بین المللی و ملی را بر آن داشدت تدا بدا تصدويب چارچو هداي قدانونی و نردارتی ،امکدان
دسترسی معلولین را مانند ساير افراد ،به فرصتهاي مختل ،اجتماعی ،فراهم نمايند تا اين گدروه از افدراد جامعده نیدز حد و امکدان
دسترسی به امکانات اجتماع را به طور مساوي همانند ساير افراد دارا باشند (.)United Nation, 2006
يکی از مهمترين و اصلیترين قوانین حمايتکننده از معلولین در ايران ،قانون جامع حمايت از حقوق معلولین میباشد که در مدواد
متعدد و با تدابیر گو ناگون ،تصمیمات قانونی و حمايتی براي زندگی معلولین را مورد اشاره و تاکید قرار داده است .به عندوان مادال
ماده دوم از اين قانون که در سال  2989تدوين گرديده است کلیه نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی را موظ ،به طراحی ،تولید و
احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وساين خدماتی مینمايد ،به گونهاي که امکان دسترسی و بهره منددي از آنهدا بدراي
معلولین همچون افراد عادي فراهم گردد (سازمان بهزيستی کشور )2989 ,موجب توجه به فناوري و مديريت شهري بدراي کمد

بده حضدور

اجتماعی معلولین ،گرديده است .به طوري که يکی از دغدغههاي اصلی مسئوالن مديريت شهري ،مناسبسازي 2فضداهاي شدهري
براي معلولین میباشد (کمانروديکجوري. )2983 ,اين در حالی است که با تمامی تالشها براي نین به اين هدف در کشور ما؛ صاحبنرران،
معتقدند که در کالن شهرهاي کشور ما ،معلولین براي حضور در اجتماع و اشتغال ،از امکانات اولیه شهري برخوردار

نیستند (علیاکبري

& مددبر ..)2931 ,آنها اعتقاد دارند که در کشور ما شهرهاي معلول وجود دارد نه شهروندان معلول .به بیدان ديگدر بسدیاري از شدهرها و
کالن شهرهاي ما ظرفیت مناسب را براي پدذيرش معلدولین ،بده منردور فعالیدت اجتمداعی ندارندد (کمدانروديکجوري .)2983 ,از جملده ايدن
فضاهاي نامناسب شهري میتوان به مواردي همچون نامناسب بودن ناوگان حمن و نقن عمومی مانند متدرو و ايسدتگاههاي اتوبدو
براي تردد معلولین ،معابر شهري ،صندوقهاي پست ،کارتخوانهاي بان

ها و تلفنهاي عمومی اشداره نمدود

(فرخدی ,صدفري & ,بدداقی,

 ..)2981با وجود تمامی تالشها در جهت بهبود وضعیت موجود ،تاکنون تنها  21درصد از فضاهاي شهري براي توانبخشی اجتماعی
معلولین ،مناسبسازي گرديده است (سازمان بهزيستی کشور .)2983 ,از اين رو ،اطالعات محاورهاي ،کارآفرينی در حوزه خددمات معلدولین
را به عنوان پاسخی پايدار ،به منرور مديريت شهرها براي اين افراد و ارتقاي زندگی ،رفع نابرابريها و موانع پیش روي معلدولین ،و
همچنین توانبخشی اجتماعی آنان معرفی میکنند (.)Yamamoto, Unruh, & Bullis, 2011
با توجه به اينکه درونمايه «رويکرد هستیشناسدانه بده کدارآفرينی»  ،طبقهبنددي جدامعی از اندواع کدارآفرينی صدورت داده اسدت
()Katsikis & Kyrgidou, 2009؛ يکی از انواع مهم کارآفرينی در حوزه خدمات معلولین« ،کارآفرينی فناورانده »2میباشدد و بدا در نردر
داشدتن نقدش برجسدته فنداوري در زنددگی معلدولین ،بده منردور بهبدود اثربخشدی آندان ()Lancionia, et al., 2008؛ و از آنجدايی کده
پژوهش هاي پیشین ،چیستی عوامن مؤثر بر کارآفرينی فناورانه در حوزه خدمات معلولین را مورد شناسايی و بررسی قدرار ندادهاندد؛
اين پژوهش سعی دارد با استفاده از ي

پژوهش کاربردي و ژرفانگر و با ياري گرفتن از روش مصاحبه نیمهسداختار يافتده و عمید

اين موضوع که عوامن مؤثر بر فعالیت شرکتهاي کوچ

و متوسط 9مبتنی بر فناوري در حوزه مديريت شهري معلولین کدامند را

با بهرهگیري از روش موردپژوهی براي تجزيه و تحلین دادهها ،بررسی و شناسايی نمايد.
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مباني نظري پژوهش

 2معلولیت و فناوريهاي توانمندساز معلولین
علوم مختل ،،از معلولیت تعاري ،گوناگونی را بیان کردهاند که بسیاري از اين تعاري ،،ريشه پزشکی دارد .بر اسا

ي

تعريد،

جامع که در بسیاري از کشورهاي جهان نیز پذيرفته شده است و با توجه به سطوح معلولیت که توسط سدازمان بهزيسدتی کشدور مدا
ارائه گرديده است؛ می توان معلولیت را در پنج طبقه کلی به شرح زير ،دستهبندي نمود:
 .2اختالالت جسمی -حرکتی؛
 .2اختالالت ذهنی؛
 .9اختالالت بینايی؛
 .4اختالالت شنوايی؛
 .1اختالالت گفتاري؛
 .6اختالالت اعصا و روان (سازمان بهزيستی کشور2983 ,؛ .)Gronvik, 2009
به طور کلی ،عوامن زيادي در رشد میزان توجه به کارآفرينی در حوزه خدمات معلدولین نقدش ايفدا کردهاندد .عدواملی مانندد رشدد
بخش خدمات ،پیشرفتهاي سريع فناوري ،نرخ باالي تغییرات ،ايجاد سازمانهاي مجازي ،رشد تجارت جهانی ،تماين بده اسدتقالل
فردي ،مالکیت کسب و کار به عنوان راهی براي ارزش آفرينی و تماين باال به کارآفرينی همه مواردي هستند که توجه جوامع را بده
سمت هدف کارآفرينی در حوزه خدمات معلولین رهنمون میسازند (..)Galle Jr & Lacho, 2009
همانطور که اشاره گرديد ،يکی از علن زمینهساز رشد کارآفرينی در حوزه معلدولین ،رشدد سدريع فنداوري و سدازمانهاي مجدازي
است .میتوان يکی از مهمترين دالين تأثیر اين گروه از عوامدن را بدر عملکدرد و زنددگی معلدولین؛ افدزايش کنتدرل ايدن افدراد بدر
محرکهاي محیطی و در نتیجه کاهش انفعال خود و در نهايت کاهش وابستگی به ديگران دانسدت .دلیدن ديگدر تدأثیر فنداوري بدر
حوزه فعالیت معلولین ،دسترسی به محرکهاي محیطی و در نتیجه افدزايش حد انتخدا و تندوع شدغلی و بده طدور کلدی گسدترش
پردازش براي آنها میباشد (.)Lancionia, et al., 2008
«فناوري توانمندساز ويژه معلولین» ،ابزاري هستند که انجام کارها را بدراي معلدولین ،سدادهتر میسدازند و يدا مدی تدوان بدراي انجدام
سريعتر کارهايی که خیلی ساده يا خیلی پیچیده هستند ،از اين ابزار کم

گرفدت .افدراد داراي معلولیدت ،از طید ،گسدتردهاي از

فناوريها ،در زندگی خود بهره میبرند .فناوريهايیی که توسط افراد معلول مورد استفاده قرار میگیرند ،شامن فناوريهايی هستند
که يا براي افراد معلول و کم

به انها طراحی شدهاند و يا براي توسعه جوامع ايجاد گرديدهاند و توسط افراد معلول ،مطلو تلقی

گشتهاند .اين فناوريها را میتوان به شکنهاي زير معرفی نمود:
 .2آيتمهاي اصالح ساختمانها ،مواردي هم چدون نصدب درهدايی کده توسدط دنددان يدا کنتدرل گشدوده شدوند و يدا آسانسدورهاي
هیدرولی

براي سوار و پیاده کردن تخت يا صندلی؛

 .2پروتزهاي جايگزين ي
 .9وساين کم

اندام ،مانند اندامهاي مصنوعی؛

کننده مانند عصا (براي نابینايان و معلولین حرکتی) ،ساعتها و ترازوهاي گويا ويژه معلولین بینايی؛

 .4فناوريهاي رايانهاي مانند سازمانهاي مجازي در اينترنت و اسکنرها؛
 .1فناوريهاي مربوط به تجهیزات پزشکی و دارو و درمان [.]24
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 2شرکتهاي کوچ
شرکتهاي کوچ

و متوسط و کارآفرينی فناورانه
و متوسط نقش ويژه و مهمی را در شبکههاي کسب و کار چه در کشورهاي توسعه يافته و چه در کشدورهاي
و متوسط ،چه شرکتهاي کوچد

در حال توسعه ايفا مینمايند .چالش مهم و اصلی براي سیاستگذاران شرکتهاي کوچ

و

متوسط محلی و چه بین المللی ،باقی ماندن در جرگه رقابت و حفظ سهم بدازار محلدی و افدزايش سدهم بدازار بدین المللدی میباشدد
(..)Rahma, 2012
به نرر میرسد صنايع کوچ

و متوسط 4و شرکتهاي کوچ

ديدگاه اقتصادي صنعت ،ي

گروه از شرکتها يا سازمانهاي تولیدکننده کاال يا خدمت يکسان است؛ در حالی که ي

ي

سازمان دارنده ي

کسب و کار است .شرکتهاي کوچ

و متوسط ،مترادف بدا يکدديگر مدورد اسدتفاده قدرار میگیرندد .از
شرکت،

و متوسط معموال در تمام صنايع يافت میشوند .بندابراين بده کدار

بردن مفهوم شرکت دقی تر و مناسبتر است .تعاري ،متنوع و متفاوتی از شرکتهاي کوچ

و متوسط در کشورها ،پژوهشهاي

صورت گرفته و فضاهاي دانشگاهی مختل ،وجود دارد .شواهد ،حاکی از آن است که تمامی مدوارد در عمدن ،بدا توجده بده نحدوه
استفاده و شرايط استفاده خود معتبر شمرده میشوند .بنا به تعري ،منتشر شده توسط بان
انسانی کمتر از  11نفر و دارايی کمتر از  21هزار دالرهستند ،شرکت کوچ
شرکتهاي کوچ

و متوسط شمرده می شوند (..)Rahma, 2012

و متوسط مبتنی بر فناوري ،نتیجه تالش کارآفرينان فناور هستند .کارآفرينی فناورانه ،گاهی بده عندوان سیسدتم

(براي ماال آبتی )2332 ، 1يا ي
 ،)2119ي

جهدانی ،شدرکتهايی کده داراي نیدروي

استراتژي (به عنوان ماال گانس و استیم ،)2119 ، 6يا ي

فرآيند (براي ماال شین و ونکاراتامن، 7

قابلیت (براي ماال هايندل و ينکن،)2114 ،8و يا ويژگیهاي فردي (به عنوان ماال ،درف  3و همکاران )2122 ،مرتبط با

کش ،،شناخت ،ايجاد فرصتهاي فناورانه و بهرهبرداري از آن توصی ،میشود ( ..)Petti & Zhang, 2013به بیان ديگر ،میتوان گفت
«کارآفرينی فناورانه» ،سرمايهگذاري در طرحهايی است که افراد متخصص و دارايیهاي ناهمگن را که به نحو پیچیدهاي با پیشرفت
دانش علمی و فنی به منرور خل ارزش براي شرکت مرتبط هستند ،تجمیع و بازآرايی میکند (. .)Bailetti, 2012
کارآفرينی در شرکت هاي کوچ

و متوسط مبتنی بر فناوري ،داراي سه مؤلفده مدديريتی ،کارآفرينانده و محیطدی میباشدد (

 )2009که در شکن 2نشان داده شده است.

Petti,

شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت شرکتهای کوچك و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین02 /

شکن .2ابعاد کارآفرينی فناورانه

()Petti & Zhang, 2011

 9مديريت شهري و مناسبسازي محیط شهر براي معلولین
در بیان مفهوم «مديريت شهري» بايد گفت اگر شهر،همچون سازمان در نرر گرفته شود ،الزم است که در را

آن عنصدري بدراي

برنامهريزي آينده و اداره امور کنونی قرار گیرد .اين عنصر را میتوان مديريت شهر نامید .مساين بسیاري در شهرها هستند که بدراي
حن آنها وجود مديريت شدهري،الزامی قلمدداد میشدود .مسدائلی مانندد چگدونگی گسدترش آيندده شدهر ،تدامین خددمات عمدومی
(آ ،برق،نرافت) ،احداث مراکز عمومی با کارکردهاي تفريحی ،فرهنگی و ورزشی ،ساختن خیابانها و کوچهها .آنچه وظیفه هر
مديري به شمار آيد ،وظیفه مديريت شهري نیز به شمار میرود (سعیدينیا.)2982 ،
حوزههاي فعالیت مديريت شهري را می توان در شش حوزه زير خالصه نمود:
 زمین شهر؛ محیط طبیعی؛ زيرساختها؛ سرپناه و تسهیالت اجتماعی؛ خدمات اجتماعی؛ -توسعه اقتصادي (..)Leman, 1994
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در حوزه خدمات اجتماعی در مديريت شهري ،طی ،گستردهاي از خدمات اجتماعی بر عهده مديريت شهري میباشد که عبارتندد
از:
 حفظ بهداشت بخصوص از طري مراکز بهداشت محلی؛ آموزش حداقن در سطح ابتدايی؛ جلوگیري از جرم و جنايت؛ امنیت عمومی در برابر آتش و بالياي طبیعی و موارد خاص؛ برنامهريزي جهت رفاه براي معلولین و سالخوردگان؛ کاهش فقر؛ برنامهريزي جهت اوقات فراغت مردم (فضاي باز عمومی،پارک،تسهیالت فرهنگی و ورزش وغیره ) (..)Leman, 1994
در برنامهريزي ،به منرور رفاه معلولین ،مناسب سازي فضاهاي شهري ،يکی از شاخصهاي مديريت شهري به منرور رفاه معلولین و
حضور اجتماعی آنها میباشد (کمانروديکجوري .)2983 ,مناسبسازي براي معلولین ،سلسله اقداماتی است که سبب ايجاد سازش
میان کالبد و فضاي کهن با نیازهاي معاصر افراد معلول می گردد؛ يا سلسله اقداماتی که منجر به تغییر و اصالح فضا به منردور ايجداد
مبنايی براي برنامهريزي جهت قابن دستر

نمودن محیط براي افراد معلول در حال و آينده میشود (علیاکبري & مدبر..)2931 ,

روششناسي پژوهش

با توجه به روند کند مناسبسازي ،به عنوان يکی از شداخصترين جلوههداي مدديريت شدهري در حدوزه خددمات معلدولین توسدط
شهرداريها (سازمان بهزيستی کشور)2983 ,؛ و همچنین ،به دلین نقش برجسته کدارافرينی در حدوزه خددمات معلدولین؛ میتدوان کدارآفرينی
فناورانه را ،به عنوان پاسخی پ ايدار ،براي سرعت بخشیدن به مديريت شهر در حوزه معلدولین ،معرفدی نمدود (

& Yamamoto, Unruh,

.)Bullis, 2011
هدف اين پژوهش ،شناسايی عوامن مؤثر بر شرکت هاي کوچ

و متوسط مبتنی بر فناوري فعال در حدوزه مدديريت شدهري بدراي

افراد معلول ،میباشد .اين پژوهش ،به دلین دستاوردها و کاربردهايی که براي نهادهاي تصمیمگیرنده مرتبط با معلدولین و مدديريت
شهري دارد ،و به جهت قابلیتهاي آن براي جامعه علمی کشور ،از نرر هدف ي

پژوهش کاربردي

است (سرمد ،بازرگان و حجازي،2983 ،

ص..)81 .

به دلین اينکه ،پژوهش مذکور قصد دارد ي

حوزه خاص از کارآفرينی را (کارآفرينی فناورانه در حوزه خدمات معلولین) ،مورد

تجزيه و تحلین قرار داده و عوامن مؤثر را در شرکتهاي کوچ
شناسايی قرار دهد ،از نرر تمرکز در موضوع ،ي

و متوسط ،در حوزه خدمات معلولین در مدديريت شدهري مدورد

پژوهش ژرفانگر میباشد.

براي جمعآوري دادهها ،در اين پژوهش ،که از نوع کیفی میباشند ،از مطالعات کتابخاندهاي و میددانی اسدتفاده گرديدده اسدت .در
بخش میدانی ،روش نمونهگیري ،به دلین بهرهگیري از نررات گروه خبره ،قصدي (هدفمند) میباشد .بنابراين براي دستيابی به حد
کفايت ،استفاده از نررات گروه خبره تا حد اشباع نرري  21و همگرايی نررات ادامه پیدا میکند .روش گردآوري دادههدا ،در ايدن
بخش ،بهرهگیري از روش مصاحبه نیمهساختار يافته و عمی میباشد که براي انجام مصاحبهها از سه استراتژي مالکی ،در دسدتر
بودن و گلوله برفی بهره گرفته شده است.
به دلین اينکه پژوهش فوق براي نخستین بار در سطح علمی کشدور و جهدان صدورت میگیدرد و بندابراين بدراي انجدام آن نیداز بده
دادههاي اکتشافی بود ،روش تجزيه و تحلین دادههاي حاصن از مصاحبه با گروه خبدره کده اعضداي سدتاد مناسبسدازي شدهرداري
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تهران بوده و پس از انجام  21مصاحبه ،نررات آنان به حد اشباع رسید؛ روش موردپژوهی میباشدد (بازرگدان .)2983 ،در ايدن پدژوهش،
براي تجزيه و تحلین دادهها از استراتژي کدگذاري باز  22و محوري 22استفاده گرديد.
خالصهاي از دادههاي جمعآوري شده

مرحله اول :کدگذاري باز
از طري جزء به جزء کردن اطالعات و گزارههاي گفتاري ،به شکنبندي مقولههاي 29اطالعاتی در مدورد عوامدن مدؤثر در فعالیدت
شرکت هاي کوچ

و متوسط مبتنی بر فناوري در حوزه خددمات معلدولین در مدديريت شدهري تهدران پرداختده شدد و بدر اسدا

اطالعات گردآوري شده از مشاهدات ،مصاحبهها و يادداشتهاي روزانه حاصن از تحقیقدات میددانی ،مقولدهها اسدتخرا و تنردیم
گرديدند .در اين مرحله پژوهشگران به  73مقوله ،دست يافتند که در نگاره  ،2قابن مشاهده هستند.

مرحله دوم :کدگذاري محوري
هنگامی که کدها از کدگذاري باز ،انباشته شدند ،شروع به يافتن روابط میان آنها نموده و مفاهیم اولیه حاصن از کدگدذاري بداز،
در گروههاي کلیتر ،طبقهبندي گرديدند .در اين مرحله 22 ،طبقه اصلی از عوامن مؤثر بر فعالیت شدرکتهاي کوچد
مبتنی بر فناوري در حوزه خدمات معلولین در مديريت شهري تهران حاصن گرديد که در نگاره ،2قابن مشاهده هستند.
نگاره .2خالصه کدگذاري دادهها
كدگذاري باز

كد
A1-1

دانش قبلی کارکنان

A1-2

تحصیالت کارکنان

A1-3

مهارت کارکنان

A1-4

تخصص کارکنان

A1-5

تجربه مرتبط کارکنان

A2-1

خودارزيابی کارافرينانه

A2-2

هدفگرايی

A2-3

تماين به مخاطره

A2-4

تماين به موفقیت

A2-5

شناخت کارآفرينانه

A2-6

هوشیاري کارآفرينانه

A2-7

قصد کارآفرينانه

A2-8

انگیزش کارآفرينانه

A2-9

نگرش کارآفرينانه

A3-1

ساختار کسب و کار

A3-2

استراتژيهاي کسب و کار

A3-3

مدل کسب و کار

A3-4

نوع کسب و کار

A3-5

فرهنگ کسب و کار

A3-6

شخصیت کسب و کار

A3-7

ظرفیت کسب و کار

A4-1

منابع انسانی کسب و کار

A4-2

منابع مالی کسب و کار

A4-3

منابع فیزيکی کسب و کار

A5-1

نوآوري استراتژي

A5-2

نوآوري پايدار

A5-3

نوآوري فناورانه

A5-4

بودجه نوآوري

A6-1

تجربه تحقی و توسعه

A6-2

اتحاد تحقی و توسعه

كدگذاري محوري

سرمايه انسانی

ويژگیهاي شخصی کارآفرين

عوامن ساختاري

منابع کسب و کار

مديريت نوآوري

24

قابلیتهاي تحقی و توسعه

و متوسدط
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A7-1

مزيت رقابتی

A7-2

مشتري مداري

A8-1

ارزيابی پروژه

A8-2

تیمهاي بین بخشی

A8-3

ويژگیهاي پروژه

A8-4

قهرمانان پروژه

A9-1

مواجهه با ابهامات محیط

A9-2

مواجهه با تغییرات محیطی

A9-3

مواجهه با مخاطرات محیطی

قابلیتهاي بازاريابی

مديريت پروژه

A9-4

مواجهه با محیطهاي نامطمئن

A10-1

استانداردسازي

A10-2

کنترل کیفیت

A10-3

رفع و برطرف کردن عیو

A11-1

هوش کسب و کار

A11-2

سرمايه فکري

A11-3

ارزيابی دانش

A11-4

اهداف دانش

A11-5

شناخت دانش

A11-6

يادگیري کسب و کار

A11-7

آموزش کارکنان

A12-1

انتخا فناوري

A12-2

کیفیت فناوري

A12-3

هوشیاري فناورانه

A12-4

بومیسازي فناوري

B1-1

تعامن با افراد معلول

B1-2

تعامن با انجمنهاي مردمنهاد حامی معلولین

B1-3

تعامن با شهرداريها

B1-4

تعامن با سازمان بهزيستی کشور

B1-5

تعامن با بنیاد شهید ،جانبازان و امور اياارگران

B1-6

تعامن با نهادهاي مالی و اعتباري

B2-1

ارتباطات بیشتر اجتماعی

B2-2

ارتباطات عمی تر اجتماعی

مديريت تغییر

قابلیتهاي کنترل کیفیت

مديريت دانش

مديريت فناوري

تعامن با شبکههاي اجتماعی رسمی

اندازه و ظرفیت شبکههاي اجتماعی

B3

وضعیت منحصر به فرد معلولین در جامعه

C1-1

آموزش کارشناسان مديريت شهري در حوزه خدمات معلولین

C1-2

آموزش مديران مرتبط با مديريت شهري در حوزه خدمات معلولین

C2-1

ساخت محصوالت جديد براي مديريت شهري در حوزه خدمات معلولین

C2-2

ايجاد فرايندهاي جديد در مديريت شهري براي معلولین

C3-1

توجه به قانون جامع حمايت از معلولین

C3-2

توجه به سیاستهاي حامی معلولین

C3-3

توجه به قوانین و مقررات مربوط به مديريت شهري

D1

ارزشهاي اجتماعی

D2-1

اعتماد مدنی

D2-2

اعتماد اجتماعی

E 1-1

ارتقاي فرهنگ جامعه

E 1-2

بسترسازي فرهنگی

F 1-1

نرارت بر اجراي قوانین

F 1-2

نرارت بر انجام فعالیت هاي مديريت شهري در حوزه خدمات معلولین

غیر همگن بودن شبکه اجتماعی جامعه براي معلولین
دانشگاهها

مراکز رشد و فناوري

قوانین و مقررات

هنجار اعتماد

توجه به فرهنگ جامعه

هاي مالی

F 1-3

نرارت بر استفاده از کم

F 1-4

نرارت بر انجام به موقع پروژه هاي مختل ،مديريت شهري براي معلولین

نرارت بر ابعاد مختل ،مديريت شهري در حوزه خدمات معلولین
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تجزيه و تحليل دادهها

طبقهبندي انجام گرفته در نگاره ،2که به ياري مؤلفه هاي مدل مفهومی پژوهش و سدواالت برگرفتده از آن و مطدرح گرديدده بدراي
گروه خبره؛ حاصن شده است ،نشان میدهد در بعد قابلیتهاي درونی شرکت ،عواملی مانند سرمايه انسدانی ،ويژگیهداي شخصدی
کارآفرين ،عوامن ساختاري ،منابع کسب و کار ،مديريت نوآوري ،قابلیتهاي تحقی و توسعه ،قابلیتهداي بازاريدابی ،قابلیتهداي
کنترل کیفیت ،مديريت پروژه ،مديريت تغییر ،مديريت دانش و مديريت فناوري در شرکتهاي کوچ

و متوسط فنداوري محدور

در حوزه خدمات شهري معلولین مؤثر هستند.
همچنین در بعد ويژگیهاي شبکههاي خارجی ،تعامن با شبکههاي اجتماعی رسدمی ،انددازه و ظرفیدت شدبکههاي اجتمداعی و غیدر
همگن بودن شبکه اجتماعی بر چنین شرکت هايی اثرگذارند .از سوي ديگر ،بنا به نرر گروه خبره ،در بعد نهادي ،دانشگاهها ،مراکز
رشد و قوانین و مقررات عواملی تاثیر گذار بر شرکتهاي کوچ

و متوسط فناوري محور در حوزه مديريت شهري براي معلولین

هستند.
عالوه براين ،خبرگان بر اين اعتقاد بودند که در حوزه خدمات معلولین ،بايد تاثیر سه گروه جديد از عوامن يعنی عوامدن هنجداري،
فرهنگی و نرارتی بر فعالیت شرکتهاي مذکور را مورد توجه قرار داد.

قابلیتهاي درونی کسب و کار
در بعد قابلیتهاي درونی کسب و کار 22 ،مقوله محوري ،احصاء گرديد.
 سرمايه انسانی :اين طبقه ،شامن پنج مقوله می باشد .مصاحبه شدوندگان ،بدر ايدن اعتقداد بودندد کده يکدی از علدن پیشدرفت کنددمديريت شهري براي معلولین ،اين است که نیروي انسانی فعال در اين حوزه ،از دانش مديريت شهري و دانش مرتبط با معلولین در
حد بسیار ناچیزي برخوردار هستند .از سوي ديگر ،مهارت بداالي کارکندان در مدديريت شدهري ،تخصدص آنان،تجربده مناسدب و
اينکه کارکنان شاغن در اين حوزه ،تحصیالت مرتبط با فعالیت خود داشته باشند ،میتواند به کش ،و خلد فرصدتهاي فناورانده
براي مديريت شهري در حوزه خدمات معلولین ،کم

نمايد .بنابراين ،وقتدی يد

شدرکت مبتندی بدر فنداوري در حدوزه خددمات

معلولین ،شروع به فعالیت می نمايد؛ بهتر است در گام اول اقدام به کارگیري نیدروي انسدانی مجدر کده داراي داندش و آگداهی از
نیازها و کمبودهاي معلولین و داراي مهارت و تخصص در حوزه مديريت شهري معلولین است؛ نمايد.
 ويژگیهاي کارآفرينانه :اين طبقه شامن  3مقوله میباشد که از گزارههاي کالمی گروه خبره حاصن گرديدد .بدا توجده بده ايدنمقولهها می توان بیان کرد که ي

تیم کارآفرين براي کش ،و خل فرصتهاي فناورانه ،در حوزه مديريت شهري بدراي معلدولین،

بايد از نیازها و کمبودهاي معلولین و شرايط موجود در حوزه مديريت شهري براي معلولین ،شناخت کافی داشته باشد تا بتواند براي
پاسخ دادن به موقعیت و تقاضاي موجود ،بهترين راهکار فناورانه را که قابلیت اجرا دارد ،ارائه نمايد .به دلین اينکه حوزه مدديريت
شهري براي معلولین ،متولیان بسیار و در نتیجه خواستگاه هاي متفاوت و بار مالی و اجرايی سنگینی دارد ،ي

تدیم کدارآفرين بدراي

ورود به اين حوزه ،بايد آمادگی پذيرش مخاطره را دارا بوده و فقط براي موفقیت تالش نمايد .از سوي ديگر ،تیم کدارآفرين بايدد
فقط با هدف جلب رضايت معلولین ،و با انگیزه ارزشآفرينی براي آن ها به اين حوزه وارد گردد و به طور مداوم ،محدیط داخلدی و
خارجی را براي ارائه راهکارهاي فناورانه مناسب ،پايش و رسد نمايد.
 عوامن ساختاري :اين طبقه ،شامن  7مقوله میباشد .به دلین رشد و چرخه عمدر کوتداه فنداوري ،و وجدود تقاضداي پنهدان بدرايمعلولین ،ساختار ي

کسب و کار مبتنی بر فناوري براي معلولین در حوزه مديريت شهري بايد انعطافپذير بوده تدا بتواندد قابلیدت

بهرهبرداري از فرصت هاي کش ،شده جديد را دارا باشد .کسب و کاري که به اين حوزه قدم میگذارد بايدد راهبردهداي خدود را
مشخ ص کند و بداند که هدف نهايی تامین خواسته معلولین است ،تامین خواسته نهادهاي اعتبار دهنده است يا رضايت توامان آنها.
چنین کسب و کاري بايد مشتريان نهايی خود ،نیازهاي آن ها و چگونگی پاسخ دادن به اين نیازها را مشخص کند و بايد ايدن مدورد
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را تعیین نمايد که چگونه پاسخگويی مناسب براي رفع اين نیازها با بهرهگیري از فناوري باشد .مؤسسین شرکت بايد شکلی مناسب
از نرر حقوقی براي شرکت انتخا نمايند تا انعطاف مناسب براي پاسدخگويی بده سدازمانهاي مختلد ،متدولی مدديريت شدهري و
معلولین باشد .اين امر حائز اهمیت است که نیروي کار مشدغول بده فعالیدت در شدرکت ،بصدیرتی کامدن از ندوع فعالیدت شدرکت و
ظرافت هاي آن داشته باشند تا حداکار اثربخشی را براي معلولین و سدازمانهاي متدولی آنهدا ايجداد نمايندد .همچندین ،انتردارات و
ادراک جامعه از میزان اثربخشی فعالیت چنین شرکتهايی میتواند فرايند کش ،و خل فرصت فناورانده در ايدن حدوزه را تسدهین
نمايد.
 منابع کسب و کار :اين طبقه ،شامن  9مقوله میباشد .اجراي طرح هاي مرتبط با مديريت شدهري بدراي معلدولین ،نیازمندد مندابعمالی فراوان است و با وجود اينکه تا حد زيادي تامین اين منابع به دلین حمايت قابن توجه شهرداري مشکلی ندارد ،با اين حال يکی
از چشم اندازهاي اصلی ،در نرر داشتن راهکارهايی براي جلب موافقت و حمايت مالی شهرداري از طرحهداي فناورانده ،بده منردور
مديريت شهري براي معلولین است .از سوي ديگر جذ منابع انسانی کارآزموده براي کشد ،و خلد فرصدتهاي فناورانده شدامن
مهندسان و کارشناسان مجر در مديريت شهري و مشاوران معلول ،بسیار تعیینکننده است .همچنین پدايش مدداوم محدیط و ارائده
راهکارهاي فناورانه براي معلولین ،نیازمند تجهیزات ،امکانات و فضاي ويژهاي است که برخی اوقات تدامین آنهدا ،هزينده مدادي و
معنوي بسیاري میطلبد.
 مديريت نوآوري :اين طبقه  6مقوله را در بر دارد .مديريت شهري براي معلدولین نیازمندد ايجداد محصدوالت و خددمات جديدداست .هم چنین برخی محصوالت مربوط به اين حوزه وجود دارند که بايد فرآينددهاي بده کدارگیري آنهدا تغییدر يابدد .بدراي ارائده
خدمت به معلولین ،نوآوري چه بنیادي و چه تغییر در امکانات موجود مورد نیاز است .به دلین رشد مدداوم فنداوري و تغییدر مدداوم
فضاي شهر ،بايد شیوه اي نوآورانه براي ارائه خدمت به معلولین به کار گرفت و بتوان در موقعیتهاي مختل ،،راهکارهاي نوآورانه
متفاوتی ارائه داد.
 تحقی و توسعه :اين طبقه ،شامن  2مقوله است .با توجه به اظهارات مصاحبهشدوندگان ،کشدورهاي توسدعه يافتده در اسدتفاده ازفناوري در مديريت شهري براي معلولین ،تجار ارزشمندي دارند .ي

شرکت مبتنی بر فناوري ،در اين حوزه میتواندد از تجربده

حاصن گرديده در ساير کشورها استفاده نموده و همراه با چنین پژوهشهايی ،فناوريهاي مورد نیاز در دستر

را توسدعه و بهبدود

بخشد.
 -قابلیتهاي بازاريابی :اين طبقه دربردارنده  2مقوله است .از ي

سو رقابتی انحصاري در میدان شدرکتهاي ايدن بخدش حداکم

است که بايد با ايجاد مزيت رقابتی از آنها پیشی گرفت و از سوي ديگر ،مهمترين مسئله رضايت معلولین و نهادهاي حامی آنها به
عنوان مشتري است که خدماتی مناسب و به روز دريافت نمايند.
 مديريت پروژه :اين طبقه 4 ،مقوله را شامن میگردد .پروژههاي مبتنی بر فناوري ،خصوصدیات و ويژگیهدايی خداص دارد کدهبرآورد درست هزينه و زمان مهمترين آن ها براي نهادهاي مسئول و کارفرما اسدت .از سدوي ديگدر بده دلیدن وجدود کدارگران غیدر
متخصص ،در اين حوزه ،بايد طرح ها را مداوم ارزيابی نمود و به دلین رشد فناوري ،ظهور فرصتهاي جديد فناورانه در اين عرصه
را به شکلی مداوم در پروژه ها لحاظ نمود .فعالیت در اين حوزه به شکلی انفرادي امکان موفقیت ندارد بلکه نیازمند تیمهايی شدامن
خبرگان آشنا به فناوري هاي مربوط به پروژه ،کارشناسان مديريت شهري و مشاوران معلول با سرپرستی شخصی آشنا به تمامی ايدن
امور است که بتواند افراد با تخصصهاي مختل ،را هماهنگ و هم هدف نمايد.
 مديريت تغییر :که  4مقوله را در بر گرفته است .اين حوزه فعالیت ،هم متولیان زياد با قوانین و مقررات مختلد ،و متغیدر دارد وهم کاربران بیشمار که توقع حن مشکالتشان در شهر را دارند و اين توقعات به دلین تغییر محیط پیرامونی دائما تغییر میکند و قابدن
پیشبینی نیست .اين دو مورد موجب می شود که ي

کسب و کار براي ارائه خدمات مربدوط بده مدديريت شدهري بده معلدولین ،بدا
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محیط متغیر ،نامطمئن ،سرشار از ابهام و در نتیجه پر از مخاطرات تجاري روبرو باشد و اگر چنین کسب و کاري ،مهارتهداي الزم
براي مديريت تغییر را نداند با شکست مواجه خواهد شد.
 قابلیتهاي کنترل کیفیت :با توجه به اين طبقه که حاوي  9مقوله است ،و سخنان مصاحبهشوندگان ،میتوان گفت که مديريتشهري در اکار شاخص هاي خود ،استانداردهايی روشن ،واضح و تدوين شده دارد .ولی به داليلی از قبین عدم کنترل کیفیت ،عدم
به کارگیري کارشناسان مجر و دلسوز و عدم بهرهمندي از انعکا

نیازهاي معلولین ،با تمامی بودجههاي تخصیص يافتده بده ايدن

حوزه ،استاندارد ،کیفیت و بهرهوري الزم را دارا نمیباشد.
 مديريت دانش :طبقه مذکور ،شامن  7مقوله میباشد .اين مقولهها حاکی از آن است کده ايجداد شدرکتهاي مبتندی بدر فنداوريبراي ارائه خدمات در حوزه مديريت شهري به معلولین ،نیازمند درک ،هدفگذاري ،بازيابی ،ذخیرهسازي و احصاء داندش چده از
نرر دانش موجود و چه از نرر دانش جديد ،در سطح فردي و سازمانی هستند.
 مديريت فناوري :اين طبقه ،شامن  4مقوله می باشد .پس از کش ،و خل فرصت فناورانه در مديريت شهري براي معلولین ،بايدبه اين نکته توجه داشت که از فناوريهاي اثرگذار در فرصت مذکور آگاهی داشته ،کاراترين فناوريها را انتخا نمدوده ،بهتدرين
الگوي پیادهسازي آن ها براي جلب رضايت مشتريان معلول را دانسته و آنها را قابن انطباق با شرايط مختل ،فرهنگدی ،اجتمداعی و
اقتصادي کشور ارائه نمود.

ويژگیهاي شبکههاي خارجی کسب و کار
اين مؤلفه 9 ،مقوله محوري از ويژگیهاي شبکه هاي اجتماعی براي ي

کسب و کار که در حوزه مديريت شهري بدراي معلدولین،

فعالیت میکند ،را الزم و ضروري میداند.
 شبکههاي اجتماعی رسمی :اين طبقه  6گروه از تعامالت را براي فعالیدت در ايدن حدوزه معرفدی مینمايدد .انجدام فعالیدت بدرايمعلولین در درجه اول نیازمند تعامن با نهادهاي حامی آن ها چه دولتی و چه غیر دولتی است .بنابراين براي انجام ي
براي معلولین ،بايد از سازمان بهزيستی کن کشور ،بنیاد شهید و سازمانهاي مردم نهاد حامی معلولین کم

فعالیت تجاري

گرفت .از سدوي ديگدر

فعالیت در اين حوزه ،کار فرمايانی از قبین شهرداري ها دارد که بايد براي تواف و جلب نرر آنان نیز تدالش نمدود .اگدر کدارآفرينی
بخواهد فعالیتی مستمر و توام با موفقیت در اين حوزه داشته باشد ،نیاز به دريافت اعتبارات مالی و تعامن با نهادهاي مالی و اعتبداري
است .از سوي ديگر تجربه ساير شرکتهاي فعال در اين حوزه ،تعامن با آنان را ضروري میسازد.
 اندازه و ظرفیت شبکههاي اجتماعی :اين طبقه ،دو مقوله را معرفی میکند .هدر چده تعدامالت و ارتباطداتی کده برشدمرده شددندبیشتر و عمی تر باشند ،نیاز به تغییر در طرحها ،کمتر ،امکان موفقیت در پذيرش پروژههاي مرتبط بیشتر و امکان جذ تسهیالت
مالی بیشتر است.
 غیر همگن بودن شبکه اجتماعی :تیم کارآفرينی که به اين عرصه وارد میشود بايد بداند مشتريان نهايی چنین کسدب و کداري،افرادي هستند که به واسطه محدوديت خود نیاز به همگونی با محیط اجتماعی خود دارند.

عوامن نهادي
اين مؤلفه ،شامن 9مقوله محوري میباشد.
 دانشگاهها :يکی از گام هاي اولیه براي مديريت شهري براي معلولین ،عدم وجود متخصصدان ايدن حدوزه در کلیده سدازمانهايمتولی و در کلیه سطوح سازمانی (عالی ،میانی و عملیاتی) است .اين کمبود ،با همکاري دانشگاهها در گنجاندن دورههاي درسدی و
آموزشی در فضاي علمی خود براي تربیت متخصصان بر طرف میگردد.
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 مراکز رشد :کشور ما به دلین مواجهه با تحريمها و به دلین وجود پارهاي از عوامن محیطی ديگر ،نیاز به ساخت يدا بومیسدازيامکانات و تجهیزات مورد نیاز معلولین در محیط شهري دارد .بنابراين همکاري شرکتهاي دانشبنیان در کمد

بده رشدد سدرمايه

فیزيکی مؤثر است.
 قوانین و مقررات :در کشور ما قوانین و مقررات نسبتا جامعی براي حمايت از معلدولین در فضداها و محیطهداي مختلد ،وجدوددارد که بهترين نمونه آن قانون جامع حمايت از معلولین است .بايد براي فعالیت در اين حوزه ،تیم کارآفرين ،تمام مواد اين قدوانین
و مقررات را مد نرر قرار دهند تا رفاه معلولین تامین گردد.
عالوه بر اين موارد ،در جريان مصاحبهها  9گروه ديگر از عوامن تعیین گرديد:
 .2عوامن هنجاري :بدين معنا که جامعه ،ارزش فعالیت براي معلولین را بپذيرد و اعتماد به اين گونه از فعالیتها در جامعه معلدولین
ايجاد گردد.
 .2عوامن فرهنگی :جامعه ،نیاز به ايجاد بینش و بصیرت الزم براي احترام به حقوق معلولین دارد.
 .9عوامن نرارتی :فعالیت براي معلولین در زمینه مديريت شهري ،نیازمند تعیین ي

نهاد متولی بده عندوان نداظر در همده جنبدههاي

فعالیت میباشد.
بحث و نتيجهگيري

در اين پژوهش سعی گرديد با استفاده از ي

پژوهش کاربردي و ژرفانگر ،عوامن مؤثر بر فعالیت شرکتهاي کوچد

و متوسدط

مبتنی بر فناوري ،در حوزه خدمات معلولین ،در مديريت شهري تهران شناسدايی گدردد .بددين منردور بدراي جمدعآوري دادههدا ،از
مطالعات کتابخانهاي و میدانی بهره گرفته شد و در بخش میدانی ،دادههاي حاصن از مصاحبه عمی و نیمهساختار يافته ،با استفاده از
روش کیفی موردپژوهی و استراتژي کدگذاري باز و محوري مورد تجزيه و تحلین قرار گرفت.
به طور کلی میتوان عوامن مؤثر بر فعالیت شرکتهاي کوچ

و متوسط مبتنی بر فناوري در حوزه خدمات معلدولین در مدديريت

شهري را سرمايه انسانی ،ويژگیهاي شخصدی کدارآفرين ،مندابع کسدب و کدار ،مدديريت ندوآوري ،قابلیتهداي تحقید و توسدعه،
قابلیتهاي بازاريابی ،مديريت تغییر ،مديريت دانش ،قابلیتهاي کنترل کیفیدت ،مدديريت فنداوري ،تعامدن بدا شدبکههاي اجتمداعی
رسمی ،افزايش اندازه و ظرفیت ،غیر همگن بودن شبکهها ،دانشگاهها ،مراکز رشد ،قوانین و مقررات ،هنجار اعتماد ،عوامن فرهنگی
و نرارت نهادهاي ذيربط بر جنبه هاي مختل ،مديريت شهري در حوزه خدمات معلولین معرفی نمود.
با مشخص شدن اين عوامن ،نرر پتی 21و ژنگ )2122( 26در مورد تاثیر قابلیتهايدرونی ،ويژگیهاي شدبکههاي خدارجی کسدب و
کار و عوامن نهادي بر فعالیت شرکتهاي کوچ

و متوسدط مبتندی بدر فنداوري تايیدد گرديدد .همچندین نردر شدین و ونکاراتدامن

( ،)2116در مورد عوامن نهادي ،نرر بدينیتسینا  )2118( 27در مورد تاثیر عوامن کارآفرينانه و پتدی ( ،)2113در مدورد تداثیر عوامدن
مديريتی و کارافرينانه را به صورت جزيئ تايید می نمايد.
در اين پژوهش ،به عنوان ي

محدوديت پژوهشی ،پژوهشگران فقط توانستند به نردرات گدروه خبدره در عرصده مناسبسدازي بده

عنوان يکی از حوزههاي مديريت شهري براي معلدولین ،دسترسدی داشدته باشدند و امکدان اسدتفاده از نردرات گدروه خبدره در سداير
حوزههاي خدمات شهري براي معلولین میسر نگرديد .همچنین اين پژوهش به دلین تمرکز در شهر تهران از ي

محدوديت مکانی

برخوردار بود و پژوهشهاي بعدي درباره اين موضوع ،میتوانند در ساير شهرهاي کشور ،موضوع مذکور را بررسی نمايند.
پي نوشتها
10.Situation theoretical
11.Open coding
12.Axial coding
13.Category
14.R&D

1.Adaptation
2.Technological entrepreneurship
)3.Small and medium size enterprises (SMEs
)4.Small and medium size industries (SMIs
5.Abetti
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6.Gans and Stern
7.Shane & Venkataraman
8.Hindle and Yencken
9.Dorf

15.Petti
16. Zhang
17. Podoynitsyna
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