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چکیده
هدف اصلی پژوهش ،شناسایی و اولویت بندی استراتژی های توسعهی کارآفرینی اجتماعی در
حوزهی زنان سرپرست خانوار است 37 .استراتژی در قالب  7عامل شامل :عامل سیاستی ،نهادی و
قانونی ،عامل آموزش کارآفرینی و خودکفایی ،عامل تسهیالت کسب وکار ،عامل شبکهها و سازمان-
های غیردولتی ،عامل صندوقها و کانونها ،عامل حمایتهای مشاورهای و عامل خدمات رفاهی،
مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی متخصص در حوزهی مربوطه ،
خبرگان و کارشناسان کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان فعال در حوزهی کارآفرینی
اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد که بهعلت محدود بودن جامعه آماری ،نمونهگیری انجام
نشد و از روش سرشماری ،تعداد  19نفر بهعنوان نمونه آماری تعیین گردید .پس از جمع آوری داده
ها به منظور تأیید مؤلفهها و شاخصها از آزمون دوجمله ای و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد
و با استفاده از فر ایند تحلیل سلسله مراتبی فازی الویت بندی عوامل صورت گرفت.یافته های
تحقیق نشان می دهد عوامل سیاستی ،نهادی و قانونی از دید خبرگان در رتبهی نخست عوامل مؤثر
بر توسعه ی کارآفرینی اجتماعی زنان سرپرست خانوار است و عامل تسهیالت کسب وکار در رتبهی
دوم قرار گرفته ،همچنین از  37استراتژی تعیین شده ،استراتژیهای بیمهی زنان سرپرست خانوار،
پشتیبانی و خدمات بازاریابی محصوالت و ارائه تسهیالت اشتغال به زنان خانوار ،به ترتیب رتبههای
اول تا سوم قرار گرفته است.
واژه های کلیدی :کارآفرینی اجتماعی ،استراتژیهای کارآفرینی اجتماعی ،زنان سرپرست خانوار.

 -1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان ،ایران
 -2کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان وبلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -3استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان،ایران
* -نویسنده مسئولh.raiisi88@gmail.com :
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مقدمه
امروزه با افزایش سیستم اقتصاد جهانی که موجب ایجاد ثروت های کالن و گسترش تناقضهای
اقتصادی همچون شکاف بین فقیر و غنی شده است ،تغییرات اجتماعی گستردهای را به همراه داشته
و موجب مطرح شدن اندیشه های کارآفرینانه در حوزهی مسائل اجتماعی شده است .در سالهای
اخیر کارآفرینی اجتماعی بهعنوان منبع مهمی از ثروت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و زیست
محیطی شناسایی شده است ( .)Urbano et al., 2010این پدیدهی نو ظهور علمی در دنیا راه حلی
برای تسهیل تغییرات اجتماعی وکمک به توسعهی پایدار اجتماعی-اقتصادی در سطح کالن و
افزایش بازدهی و پاسخگویی سازمانهای اجتماعی در سطح خرد شناخته می شود( Austin et al.,
 .)2007همچنین دولت ها از کارآفرینی اجتماعی با ایجاد چارچوب سازمانی جدید به منظور تشویق
طرحهای کارآفرینی اجتماعی جدیدو ارائهی کمکهای مالی به این طرحها حمایت میکنند( Hill
.)et al.,2010 Mair & Martí,2006 Mort et al., 2003 Short et al.,2009

در عصر حاضر با توجه به کمبود منابع و امکانات ،رشد چشمگیر جمعیت ،جوامع با مشکالت
عدیدهای روبرو هستند که از این بین می توان به معضل بیکاری اشاره کرد .از آنجاکه وضعیت
اشتغال زنان در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،در وضعیت مطلوبی نیست ،همواره
زنان فرصتهای شغلی کمتری دارند و غالبا در بخش غیر رسمی با اندک دستمزد مشغول به-
کارند( .)Narayan, 2001زنان بهعنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع ،عالوه بر اینکه موضوع و
هدف توسعه هستند ،عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز هستند؛ بنابراین الزم است جهت نیل
به توسعهی پایدار به توانمندسازی آنها توجه خاص مبذول شود ( .)Ktabi et al., 2003زنان
سرپرست خانوار به دلیل عدم آشنایی با مهارتهای اجتماعی ،عدم دسترسی به منابع و در نتیجه
کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکهی روابط و باگستردگی افراد تحت تکفل خود در
معرض انواع آسیبهای اجتماعی و روانی قرار دارند .) Momeni Zadeh, 2014(.بررسی وضعیت زنان
سرپرست خانوار نشان داد که بیش از یک میلیون و  222هزار زن سرپرست خانوار در ایران است که
مجبورند براى فرزندانشان هم مادر باشند و هم پدر .با نگاهی به این ارقام غیر رسمى میتوان به
وضعیت این زنان و امکانات اندک آنها براى زندگى پى برد .از میان این یک میلیون و  222هزار نفر،
222هزار نفر( )%21/22تحت پوشش سازمان بهزیستى و حدود 222هزار نفر( )%41/66تحت
پوشش کمیته امداد هستند و لذا تنها 722هزار نفر( )%62/91از زنان سرپرست خانوار در ایران
تحت پوشش سازمانهاى دولتى قرار دارند .این در حالى است که بسیارى از این افراد در فقر شدید
به سر برده و میزان مستمرى و کمکهاى دریافتى آنها در حد بسیار پایین قرار دارد ( Ahmadpour,
 .)2003در ایران شاخص های آماری نشان می دهند که رشد زنان سرپرست خانوار در حال افزایش
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است ،به طوری که در سالهای  ، 1372،1362،1322و  1332خانوارهای زن سرپرست به ترتیب
 ،3/4 ،7/1 ، 7/3و 9/2از کل خانوارهای ایرانی را تشکیل داده اند و این نسبت در سال  1392به
 12/1درصد رسید  .این در حالی است که در خانوارهای مرد سرپرست ،سیر کاهشی وجود دارد
( 92/7در سال  1322به  37/9در سال  1392کاهش یافته است) .از سوی دیگر ،براساس آمار
سازمان بهزیستی کشور ،طی  12سال گذشته ( )1372-32هر ساله  62322نفر به جمعیت زنان
سرپرست خانوار اضافه شده است( .)Nazoktabar & NamdarAliabadi, 2011مطالعات در حوزهی
زنان سرپرست خانوار نشان می دهد که این قشر از جامعه با مصایب ،مشکالت و موانع زیادی هم در
سطح فردی و هم در سطح کالن مواجهند (.)Arias & Palloni, 1996
وفاق عمومی که بر سر مسأله ی آسیب پذیر دانستن زنان سرپرست خانوار وجود دارد ،موجب
شده که بسیاری از دستگاههای محلی ،ملی و جهانی ،خود را دست اندرکار گرهگشایی از مسائل این
زنان و خانواده های آنان بدانند و در جهت تواناسازی آنان و حمایت از ایشان تا رسیدن به سطح
اقتصادی و اجتماعی مطلوب فعالیت کنند.یکی از فعالیتهای عمده ای که در این زمینه در برخی
از کشورها صورت گرفته کارآفرینی اجتماعی است که در توانمندسازی زنان مؤثرند( & Moyedfar
 .)Hamidi, 2007در ادامه به برخی از پژوهشهای انجام شده در زمینهی نزدیک به موضوع پژوهش
و شناخ ت عوامل و زیرمعیارهای مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی به طور خالصه اشاره می گردد:
ترابی مومن و همکاران( )Torabi Momen et al., 2017در پژوهشی تحت عنوان« بررسی
اثربخشی مداخله مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد توسعه بر توانمندسازی روانی و اجتماعی
زنان سرپرست خانوار» ب ه این نتیجه رسیدند که برگزاری جلسات مددکاری اجتماعی گروهی با
رویکرد توسعه بر توانمندسازی روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار مؤثر است.
توفقیان فر و همکاران( )Tofighian Far et al., 2016در مقالهای با عنوان « بررسی رابطهی بین
طرحهای خودکفایی کمیته امداد اما م خمینی(ره) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» به این
نتیجه رسیدند که متغیر خدمات آموزشی ،فنی و مشاوره ای و متغیر حمایتی بیشترین تأثیر را بر
توانمندسازی زنان داشته اند.
افشانی و فاتحی( )Afshani & Fatehi, 2016در پژوهشی تحت عنوان« توانمندسازی زنان
سپرست خانوار و عوامل اجتماعی -فرهنگی مرتبط با آن :مطالعهی زنان زیر پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) شهر تبریز» به این نتیجه رسیدند که متغیرهای تحصیالت ،وسایل ارتباط جمعی،
حمایت اجتماعی ،سالمت عمومی و تغذیه دارای رابطهی مثبت و معنادار با مقدار توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار است.
مرجانی و صدری( )Marjani & Sadri, 2014در پژوهشی تحت عنوان «توسعهی کارآفرینی
اجتماعی؛ آسیب ها ،عوامل مؤثر و راهکارها » که با هدف بررسی کارآفرینی اجتماعی در یکی از
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مناطق شهری شهر تهران براساس طرح پژوهش آمیخته ( کیفی و کمی) انجام داده بودند ،به این
نتیجه رسیدند که پنج عامل :اقدامهای سیاستی ،نهادی و قانونی-آموزش و اطالع رسانی-تسهیالت
کسب وکار-شبکه ها ،سازمان های غیردولتی-صندوق ها و کانون ها از عوامل تأثیرگذار در توسعهی
کارآفرینی اجتماعی هستند.
آراستی و ملکی کرم آباد ( )Arasti & Maleki Karamabad, 2014در پژوهشی تحت عنوان
«عوامل نهادی رسمی و غیررسمی تاثیرگذار بر اجرای فعالیتهای کارآفرینانهی اجتماعی توسط
زنان» که با استفاده از روش پژوهش کیفی از طریق مصاحبه که با 3زن کارآفرین اجتماعی در شهر
تهران انجام داده بودند ،به این نتیجه رسیدند که شبکههای اجتماعی از عوامل نهادی غیررسمی و
مکانیزمهای حمایتی از عوامل نهادی رسمی بر پیاده سازی فعالیتهای کارآفرینانهی اجتماعی
زنان مؤثر است.
رضایی و همکاران( )Rezaei et al., 2013در پژوهشی تحت عنوان « بررسی مشکالت زنان
سرپرست خانواده استان سیستان و بلوچستان در سال  » 1339انجام دادند به این نتایج دست
یافتند که زنان سرپرست خانوار بسیار آسیب پذیرند ،آنها با مشکالت بسیاری رو به رو هستند ،به
همین دلیل توجه و رسیدگی به آنان از وظایف مهم دولت ،نهادهای خصوصی و تک تک مردم
است .کمک رسانی به آن ها چیزی فراتر از کمکهای مالی را در بر میگیرد .توانمندسازی و مهارت
آموزی زنان سرپرست خانوار ،یکی از مهمترین بخشهای آن است.
آراستی و همکاران( )Arasti et al., 2013در پژوهشی تحت عنوان «بررسی سیاستهای
تنظیمی توسعهی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی» که براساس تحقیق کیفی و با رویکرد
مقایسهی تطبیقی در  6کشور ژاپن ،آمریکا ،سوئد ،بریتانیا ،استرالیا و تایوان انجام دادند ،به این
نتیجه رسیدند که حمایتهای مالی ،برنامه ریزی ملی و منطقه ای ،اصالح قوانین و ساختارهای
اداری و حمایتهای مشاوره ای از سیاستهای تنظیمی مؤثر در این شش کشور در توسعهی
کارآفرینی اجتماعی است.
عباسپور ( )Abbaspour, 2013در پایاننامهی خود تحت عنوان« شناسایی و اولویتبندی
استراتژیهای توسعه ی کارآفرینی اجتماعی در راستای ارتقاء توانمندسازی زنان تحت پوشش
کمیتهی امداد امام خمینی(ره) شهرستان زاهدان» که با نمونه آماری  322نفر از زنان تحت پوشش
کمیته امداد شهرستان زاهدان ،از طریق پرسشنامه و با کمک نرم افزار spssو با استفاده از روش
آزمون فریدمن انجام داده بود ،برای استراتژیهای توسعهی کارآفرینی  9عامل مطرح شده که
شامل :آموزش عمومی و کارآموزی ،آموزش کارآفرینی و خودکفایی ،اعتبار خرد و تسهیالت ارزان
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قیمت ،فراهم نمودن فرصتهای شغلی ،شبکه سازی در قالب تعاونی ،سرمایهی اجتماعی ،مشاورهی
شغلی ،مشاورهی فرهنگی و اجتماعی و خدمات رفاهی می باشد.
یادگار و همکاران( )Yadegar et al., 2011در پژوهشی تحت عنوان« فرایند شکلگیری ابتکارات
کارآفرینانهی اجتماعی  :الگوی برگرفته از نظریهی برخاسته از دادهها» که با مصاحبههای عمقی با
 9کارآفرین اجتماعی انجام داده بودند ،بیان می نمایند که توسعهی برنامههای داوطلبانه ،دورههای
کارآموزی مدارس و دانشگاهها در موسسههای اجتماعی می تواند از عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی
اجتماعی باشد.
شاهنده و همکاران ( )Shahandeh et al., 2006در پژوهشی تحت عنوان« تشکیل گروههای
خودیار زنان سرپرست خانوار در منطقهی  17شهرداری تهران ،گامی در جهت توانمندسازی زنان»
که یک مطالعهی کیفی بوده و بر اساس پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه انجام گرفت .جامعهی
مورد مطالعه در این پژوهش 32 ،نفر از زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست ساکن در منطقه 17
شهرداری بودند  .یافتههای این پژوهش ضمن شناسایی زنان سرپرست خانوار و کلیهی نهادها و
سازمانهای مرتبط به عنوان عوامل زمینه ساز جهت فراهم کردن فرصتها برای زنان تحت مطالعه،
ترغیب و جلب همکاری مستمر ذینفعان در فرآیند توانمندسازی را نشان میدهد.
طباطبایی و حسینیان( ،)Tabatabaei& Hosseinian, 2005درپژوهشی با عنوان «توانمندسازی
زنان سرپرست خانواده ازطریق مشاورهی گروهی ،آگاه سازی وکارآفرینی » به بررسی اثرات آموزش
آگاهسازی (فردی وشغلی)،کارآفرینی و مشاوره گروهی برعزت نفس وکارآفرینی زنان سرپرست خانوار
درشهر تهران پرداخته اند  .نمونه ی مورد مطالعه 193 ،نفر از زنان 13-23بودند که از مجتمعهای
واقع در دو منطقهی شرق و غرب بهزیستی شهرستان تهران بودند .نتایج حاصل از پژوهش نشان می
دهدکه برنامهی مشاورهی گروهی برعزت نفس زنان سرپرست خانوار ( بی سرپرست و بدسرپرست
)تأثیر دارد  .همچنین برنامههای آموزشی آگاه سازی (فردی وشغلی) وکارآفرینی برعزت نفس
وگرایش های کارآفرینی زنان سرپرست خانوار مؤثر است.
کتابی و همکاران (،)Ktabi et al., 2003درتحقیقی با عنوان« توانمندسازی زنان برای مشارکت
درتوسعه »به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان پرداختهاند .این پژوهش به روش پیمایشی
تحلیلی دربارهی  332زن  22تا 22ساله ساکن در مناطق دهگانهی شهر اصفهان انجام شده است
یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که عواملی همچون افزایش سطح تحصیالت  ،دسترسی به
منابع مالی ،بهبود وضع سالمت ،برخورداری از حق مالکیت قانونی ،رفع تبعیض از بازار کار و حذف
باورهای سنتی  ،عوامل مؤثری در توانمندسازی زنان هستند.
ربیس جینر و همکاران (  )Ribes-Giner et al., 2018در پژوهشی تحت عنوان« شرایط
اقتصادی و اجتماعی داخلی در توانمندسازی کارآفرینی زنان» نشان دادند که ترکیبی از شرایط
.
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خوب ریسک در کشور و حضور کم زنان در موقعیتهای قدرت باعث افزایش کارآفرینی در زنان
میشود.
چیا و همکاران ( )Chia et al., 2017در مقالهای تحت عنوان« خانوادههای سرپرست خانوار
وشرایط زندگی در آمریکای التین» به بررسی افزایش زنان سرپرست خانوار د آمریکای التین و
ارتباط آن با تغییر شرایط زندگی پرداختهاند .نتایج نشان دادکه سیاستگذاران باید شرایط و
فرصتهایی را برای حمایت زنان در نظر بگیرید.
کاندیدا و همکاران ( )Candida et al., 2017در پژوشی با عنوان «تأثیر عوامل سرمایهی انسانی
و زمینهی بر کارآفرینی زنان :کدام مهمتر است؟» به بررسی اینکه آیا عوامل انسانی(آموزش و
توانایی) و یا عوامل زمینه ای ( مسائل اقتصادی و سیاسی) باعث تفاوت بین کارآفرینان زن و مرد
میشود ،میپردازند .آن ها به این نتیجه رسیدند که مشارکت اقتصادی زنان و سرمایه انسانی هر دو
نقش تعیین کننده در راه اندازی زنان کارآفرین دارد.
مارین و همکاران ( )Marian et al., 2016در مقالهای با عنوان «کارآفرینی زنان در کشورهای
ویسگراد :شواهدی از  »GEMبه بررسی مشارکت زنان در فعالیتهای کارآفرینی در کشورهای
ویسگراد (جمهوری چک،مجارستان ،اسلواکی و لهستان) پرداختند .نتایج نشان داد که عوامل فردی
و نگرش اجتماعی عوامل مهم در ارائهی کارآفرینی زنان میباشد.
فری و اربانو ( ) Ferri & Urbano, 2011در پژوهشی تحت عنوان« کارآفرینی اجتماعی و عوامل
زیست محیطی :نسبت متقابل کشورها »که با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی در 49
کشور انجام داده بودند ،به این نتیجه رسیدند که دسترسی به منابع مالی ،اثربخشی دولت و سطح
باالی آموزش و پرورش از عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی هستند.
اربانو و همکاران ( ) Urbano et al., 2010در پژوهشی تحت عنوان« بررسی کارآفرینی اجتماعی
از دیدگاه سازمانی :شواهدی از اسپانیا»  ،شبکه های اجتماعی و مکانیرمهای حمایتی بر اجرای
فعالیتهای کارآفرینانه اجتماعی تأثیرگذار شناخته شدند.
لیروی ( )Le Roy, 2004در پژوهشی با عنوان « فقر و رفاه در نیوزلند» به بررسی مشکلهای
مادران خانواده های تک والدی پرداخت و چنین نتیجه گرفت که مادران و فرزندان خردسال آنان
بیش از سایر اقشار ،مستعد فرو رفتن در دام فقر هستند ،بنابراین بیش از سایر اقشار نیاز دارند تا
مورد حمایتهای بیمهای و خدمات تأمین اجتماعی باقی بمانند.
در کشور ما به دلیل وجود مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی و نبود بخش دولتی انعطاف پذیر
در حل مشکالت زنان سرپرست خانوار و نیز رویکرد سنتی و غیرکارآفرینانه در سازمانهای مردم
نهاد و خیریه ( ،)Arasti & Maleki Karamabad, 2014کارآفرینی اجتماعی میتواند به عنوان راهی
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برای عبور از مشکالت ضروری جامعه مطرح شود و در این میان ،توسعهی کارآفرینی اجتماعی در
حوزهی زنان سرپرست خانوار می تواند موجبات توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم کند.
در کشور ما نیز براساس آمارگیریهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان سرپرست خانوار در
مناطق شهری 12درصد و در مناطق روستایی 19درصد است ( .)Sharifi et al., 2010براساس
گزارش مرکز آمارایران در سال  ، 1392سرپرست  12درصد خانوارهای ایرانی زن هستند .از طرفی
 32درصد زنان سرپرست خانوار بیکار هستند .در این میان استان سیستان و بلوچستان پرجمعیت-
ترین استان دارای زنان سرپرست خانوار است که اکثریت زنان سرپرست خانوار این استان ،بی سواد
و یا کم سواد هستند .بر اساس همین گزارش ،کمترین درآمد زنان سرپرست خانوار مربوط به
استان سیستان و بلوچستان است .زنان در استان سیستان و بلوچستان براساس سابقهی بافت
فرهنگی این منطقه بیشتر مورد بی مهری قرارگرفته اند و توجه کمتری به نقش آنان در توسعه ی
استان شده است .پدیده ی خانوارهای با سرپرست زن به دالیل گوناگون در دنیا رو به افزایش است.
بیشتر این خانواده ها دارای مشکالت فراوان هستند ،به گونهای که فزونی این گروه از زنان به
صورت یک مشکل اجتماعی مطرح می شود.کارآفرینی اجتماعی پدیدهای وابسته به زمینه است؛
بنابراین ،برای توسعهی آن در هر زمینهی خاص فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی  ،بایستی ابتدا
شناختی از فرایندها ،سازوکارها و عناصر خاص این پدیده انجام شود  .با وجود اهمیت این موضوع،
خالء شناختی عمدهای در زمینهی کارآفرینی اجتماعی کشور موجود است که موجب شده ،این
پدیده در داخل کشور تقریبا ناشناخته باقی بماند .از طرفی در کشور ما به دلیل وجود مسا ئل و
مشکالت عدیده ی اجتماعی در حوزهی زنان سرپرست خانوار و عدم کارآیی دولت در حل آنها و
همچنین عدم وجود بخشهای خصوصی و انتفاعی که به این مشکالت و مسائل رسیدگی کنند،
توجه به کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهی برای عبور از مشکالت زنان سرپرست خانوار که توسط
دولت و بخشهای خصوصی بر طرف نشده اند ،ضروری به نظر می رسد .بنابراین این پژوهش با هدف
پر کردن این خالء شناختی و ایجاد پیشآیندهای نظری برای توسعهی این پدیده در حوزهی زنان
سرپرست خانوار ،به دنبال پاسخ گویی به این پرسشهای اساسی است:
.9

عوامل و زیرمعیارهای مؤثر بر توسعهی کارآفریني اجتماعي در حوزهی زنان
سرپرست خانوار کدامند؟

 .5رتبه بندی عوامل و زیرمعیارهای مؤثر بر توسعهی کارآفریني اجتماعي در حوزهی
زنان سرپرست خانوار چگونه است؟
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چارچوب مفهومی پژوهش برابر شکل شمارهی یک شامل  7مؤلفه در قالب  37شاخص می باشد
که در ادامه به هریک از مؤلفههای اصلی مدل پرداخته می شود.
 .9عوامل سیاستي ،قانوني و نهادی
اصوال دولتها در راستای سیاستهای کلی خود و از طریق تدوین قانون به تعیین ضوابط
نظام اقتصادی می پردازند .بنابراین محیط هنجاری یک کشور می تواند انگیزه و امکانات افراد را
برای تبدیل شدن به یک کارآفرین بهبود بخشد .در زمانی که حتی سایر شرایط برای فرد فراهم
باشد زمانی می تواند به نحو عالی عمل نماید که پیچیدگی و دست و پا گیر بودن قوانین در
اعمال وی کاسته شود .اصالح ساختارهای قانونی و شفاف نمودن آن می تواند روابط فعال
کارآفرین را با سطح سیاسی به طرز مؤثری بهبود بخشد( Ahmadpour Daryani& Faeiz,
 .)2001با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ،به نظر میرسد که
دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست وطراحی برنامهها با هدف تشویق کارآفرینی باشد
،دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارتخانه ها و مؤسسات ،میتواند موجب شکوفایی
کارآفرینی شود ،سازمانهای زیادی در بخش دولتی با پروژهها و برنامههایی برای کمک در ایجاد
مؤسسات جدید وجود دارند دولت می تواند محیط شغلی مناسبی را برای شروع فعالیت و
مدیریت کارآفرینان ایجاد نماید.حمایتهای دولتی از توسعه ی کارآفرینی در جوامع ،براساس
مجموعه سیاستهای هماهنگ و مرتبط انجام میگیرد که میتوان از آن به عنوان استراتژی
توسعه کارآفرینی نیز یادکرد ( .)Miltu Salazar JR et al., 2001کارآفرینان عامالن اصلی تغییر
هستند که به محرکهای جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می دهند  .سازمانها انعکاس
دهندهی فرصتهایی هستند که نهادها ایجاد میکنند  .تحول نهادی ،حاصل تعامل میان سازما
ها و نهادهاست .هزینههای تعیین و تنفیذ قراردادها و هزینههای کسب اطالعات دربارهی شرایط
بازار ،بر کیفیت نهادها اثر میگذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع قرار
می دهد(.)Padash & Nikonesbati, 2011
 .5عوامل آموزش کارآفریني و خودکفایي
آموزش به عنوان جوهرهی کارآفرینی و یکی از عوامل کلیدی و رمز پیشرفت و حتی بقای
سازمانهای نوین است( .)Tavakoli Moghadam et al., 2008آموزش کارآفرینی فرایندی نظام
مند ،آگاهانه و هدفگراست که طی آن ،افراد غیرکارآفرین ولی دارای توان بالقوه ،به صورتی
خالق تربیت می شوند در واقع ،این نوع آموزش فعالیتی به شمار می رود که از آن برای انتقال
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دانش و اطالعات مورد نیاز برای راه اندازی و اداره کسب و کار استفاده شده و می تواند منجر به
بهبود و توسعه ی نگرشها ،مهارتها و تواناییهای افراد غیرکارآفرین شود به طور کلی ،آموزش
کارآفرینی به شکل قابل توجهی در بهبود نگرش کارآفرینانه افراد و در نتیجه افزایش احتمال
کارآفرین شدن آنها مؤثر میباشد صرفنظراز اهمیت آموزشهای کارآفرینی ،آنچه مسلم است،
با توجه به گستردگی موضوعی و محتوایی این آموزش ها و مهارت های مختلف مورد نیاز افراد
برای راه اندازی ،مدیریت و توسعه کسب وکارهای جدید آموزشهای کارآفرینی زمانی از
اثربخشی و کارایی الزم برای پرورش افراد کارآفرین برخوردار خواهند بود که بتوانند به شیوه ی
مناسبی به نیازهای آموزشی افراد در زمینه های مختلف مرتبط با کارآفرینی پاسخ دهند( Rezaei
.)et al., 2012
 .3عامل تسهیالت کسب وکار
اقدام به کارآفرینی اصوال با کسب و کار همراه است؛ بنابراین سختی یا آسانی راه اندازی کسب
وکار ،از جمله عوامل مؤثر بر توسعهی کارآفرینی است( .)Seyyedi & Khani, 2011کشورها می-
توانند از طریق تنظیم برنامههای مالی ویژه ،کارآفرینان و برنامههای کارآفرینی را حمایت کنند.
این مهم از طریق برنامههای کاهش مالیاتی ،پرداخت وامهای ضروری صورت می پذیرد.کارآفرینی
تنها به فعالیت مخاطره آمیز مستقل منحصر نمی شود ،بلکه عالوه بر آن ،سازمان کارآفرینانه و
مجموعههای سازمانی را در بر میگیرد .بنابراین اقدامات حمایتی می تواند شامل اعطای تسهیالت
به شرکتهای کسب وکار دارای رشد ویژه ،اعطای تسهیالت و کمکهای مالی از طریق اعطای
زمین و ساختمان به کارآفرینان  ،اعطای تسهیالت به شرکتهای در حال راه اندازی باشد.چنین
برنامه ها و امتیازاتی فرصت را برای کارآفرینان فراهم می نماید تا به فرصتها و موقعیتهایی که
نیاز به ریسک مالی دارد اقدام نمایند .حمایتهای مالی در سراسر دنیا به ویژه برای شرکتهای
کارآفرین امری معمول و متداول است (.)Benevento, 1998
 .4عامل شبکه ها ،سازمان های غیردولتي
عبارت سازمانهای غیردولتی برای سازمانهایی به کار برده می شود که بیشتر ،خدمات
اجتماعی ارائه می دهند تا به دنبال سودآوری باشند .این سازمانها تأسیس شده اند تا نیازهایی را
برآورده سازند که توسط شرکتهای تجاری یا سازمانهای انتفاعی برآورده نمی شود .این سازمان-
ها مالک ندارند و نمی توان مالکیت آنها را فروخت .اگر درآمد این سازمانها از هزینه هایشان
بیشتر شود ،این پول مازاد در راستای اهداف اجتماعی صرف خواهد شد .این سازمانها مستقیما به
اعضایشان سود نمی رسانند و نمی توان آنها را سودآور دانست(.)Lisetchi & Branca, 2014
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سازمان های غیردولتی برخالف بخش خصوصی به استقبال از خطر می روند و شکاف بین دولت و
بخش خصوصی را پر می کنند .بنابراین سازمانهای غیردولتی مشوق مناسبی برای همکاری
بخش خصوصی و دولتی برای ارائهی خدمات عمومی است (.)Erick & Solana, 2014
 .2عامل صندوقها و کانونها
فرآیند تشکیل صندوق اعتبارات از ابتدا با رویکرد جلب مشارکت مردم در امر برنامهریزی و
توانمندسازی آنان همراه است  .در این صندوقها هدف آن است تا با بهرهگیری از فرهنگ همیاری
و کمک به همنوع و نهادینه کردن فرهنگ پس انداز و به کارگیری آن در فعالیتهای اقتصادی،
زمینه مساعدتری برای انجام فعالیتهای اقتصادی از طریق ایجاد سرمایه فراهم شود .از طرفی
بررسی تعداد و مبالغ وامهای پرداختی توسط این صندوقها نشان می دهد که این صندوقها با به
کارگیری ساز و کار مشارکتی و بدون کمترین هزینه حجم باالیی از کار را از دوش مؤسسات رسمی
مثل بانک ها برداشته اند و در کنار تأمین سرمایه از محل پس اندازهای ناچیز به پس انداز ملی و
افزایش بهره وری کمک نموده اند (.)Namjouyan Shirazi, 2014
 .2عامل حمایت های مشاورهای
امروزه کشورهای مختلف ،تالشهایشان را برای بهبود درک افراد از فرآیندهای راه اندازی یک
کسب وکار آغاز کرده اند .در این راستا یکی از اقدامات انجام شده ،ارائهی برنامههای مختلف
خدمات مشاوره ای به کسب وکارهای کوچک است .و همچنین ایجاد واحدهای پژوهشی در
زمینهی کارآفرینی نیز کمک شایانی در شروع یک کسب وکار به کارآفرینان خواهد نمود( Fadaei,
 .)2013دولت در این زمینه از طریق سیاستگذاریهای صحیح می تواند از کسب وکارهای تازه
تأ سیس از طریق مشاوره که موجبات رشد و افزایش تعداد کسب وکارهای جدید را فراهم می
سازد حمایت نماید(.)Atardiyan, 2013
 .7عامل خدمات رفاهي
قبل از اینکه مردم بتوانندکاری را شروع کنند ،باید دارای سرمایه ،تکنولوژی ،تحصیالت الزم
برای تولیدکاال و نیروی کار مناسب باشند.بسیاری از کارشناسان براین باورند که با فراهم کردن
عوامل و پیش نیازهای رشد می توان توسعه را سرعت بخشید .دولت می تواند محیط شغلی
وخدمات رفاهی مناسبی برای شروع فعالیتها و مدیریت کارآفرینان ایجاد نمایید( & Jazini
.)Babaye Nejad, 2014
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شناسایي و اولویت بندی استراتژیهای توسعهی کارآفریني اجتماعي در حوزهی زنان

سرپرست خانوار(مورد مطالعه :استان سیستان وبلوچستان)

روش پژوهش و ابزار پژوهش
این پژوهش بر حسب روش گردآوری دادهها ،پژوهشی توصیفی ،از نوع پیمایشی است؛ چراکه
در این پژوهش به تشریح و توصیف استراتژیهای توسعهی کارآفرینی اجتماعی در حوزهی زنان
سرپرست خانوار در چارچوب یک مدل پرداخته شده است .از آنجا که شناسایی و اولویت بندی
این استراتژیها میتواند در خصوص زنان سرپرست خانوار مورد استفاده قرار گیرد ،در زمرهی
پژوهشهای کاربردی بر مبنای هدف قرار میگیرد.
جامعه اماری این پژوهش شامل 19نفر از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزهی مربوطه و
خبرگان و کارشناسان کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان فعال در حوزهی کارآفرینی
اجتماعی زنان سرپرست خانوار می باشد .بهعلت محدود بودن جامعه آماری ،نمونهگیری انجام نشد
و از روش سرشماری ،استفاده گردید .با توجه به اینکه خبرگان این پژوهش کسانی باید باشند که
دارای دانش و تجربهی کافی در خصوص کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی میباشند ،اساتید دانشگاه
و کارشناسنان و مدیران ارشد و باسابقهی حوزهی منابع انسانی و کارآفرینی به عنوان خبرگان در
نظر گرفته شده است .افراد موردنظر با برخورداری از شرایط زیر انتخاب و پاالیش شده اند:
 از اعضای هیأت علمی ،دارای مدرک دکتری مدیریت و دارای سابقه تدریس ،پژوهش و طرح
تحقیقاتی در حوزهی کارآفرینی باشند که در همین راستا با بررسی بهعمل آمده ،تعداد  9نفر
از اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان بهعنوان جامعه آماری تعیین گردید.
 دارای حداقل مدرک کارشناسی و فعال یا داشتن سابقهی فعالیت در حوزهی کارآفرینی و
مشاغل زنان سرپرست خانه دار باشند که در همین راستا با بررسی بهعمل آمده ،تعداد  12نفر
از کارشناسان کمیته امداد استان سیستان و بلوچستان بهعنوان جامعه آماری تعیین گردید.
ابزار اصلی جمع آوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه بوده است ،بدین منظور ،دو
پرسشنامه تهیه گردید .پرسشنامهی اول جهت تأیید مؤلفهها و شاخصهای تحقیق (برگرفته از
ادبیات تحقیق) دارای  44سؤال با طیف پنج تایی لیکرت است .سپس پرسشنامهی دوم به منظور
رتبه بندی مؤلفهها و شاخصها و کسب نظرات در ماتریس مقایسههای زوجی که شامل  3ماتریس
بهصورت طیف نه تایی بوده ،تنظیم گردید .این پرسشنامه طوری طراحی گردیده بود که به پاسخ-
دهندگان این امکان را می داد تا با مقایسهی زوجی معیارها و زیرمعیارها در گروه خودشان ،اهمیت
هریک از آنها را مشخص کنند .هر دوی پرسشنامه ها محقق ساخته می باشد.
روایی هر دو پرسشنامه به روش روایی محتوا با دریافت نظرات اصالحی اساتید دانشگاهی و
صاحبنظران تحقیق مورد تایید قرار گرفت .با توجه به متفاوت بودن دو پرسشنامه پایایی پرسشنامه
اول به روش ضریب آلفای کرونباخ با مقدار  2/323مورد تایید قرار گرفت .بمنظور سنجش پایایی
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پرسشنامه ی دوم(مقایسات زوجی) از نرخ ناسازگاری(که بایستی مقدار آن کمتر از  2.1باشد) برابر
جدول شمارهی 2استفاده گردیده است .با توجه به شاخصهای  CRgو  CRmدر صورتی که هر
دوی این شاخصها کمتر از  2/1بودند ،ماتریس فازی سازگار است .در صورتی که هر دو بیشتر از
 2/1بودند ،از تصمیمگیرنده تقاضا میشود تا در اولویتهای ارائه شده تجدیدنظر نماید و در صورتی
که تنها  CRgیا  CRmبیشتر از  2/1بود ،تصمیمگیرنده تجدید نظر در مقادیر میانی (حدود)
قضاوتهای فازی را انجام میدهد( .)Zanjirchi, 2011پس از جمعآوری پاسخها در قالب گویههای
کالمی ،بایستی پاسخهای مذکور به مقیاس فازی تبدیل شوند .مقیاس مورد استفاده در این
پژوهش مقیاس فازی  9تایی(جدول شماره ) 1است که کائول و ورما بر اساس مقیاس ساعتی
پیشنهاد کردهاند .تجزیه و تحلیل پرسشنامهی اول با استفاده از آزمون دوجمله ای و پرسشنامهی
دوم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد.
یافته های پژوهش
در پژوهش حاضر ،ابتدا بررسی و مطالعهی مبانی نظری به منظور تعیین استراتژیهای توسعهی
کارآفرینی اجتماعی در حوزهی زنان سرپرست خانوار ،به عنوان اولین مرحلهی مورد توجه قرار
گرفت .بر همین اساس  37استراتژی در قالب 7عامل شناسایی و به عنوان مؤلفه ها و شاخصهای
پیشنهادی محقق ،جهت نظرخواهی از خبرگان ارائه گردید .بدین منظور پرسشنامه محقق ساخته
اول تهیه و توزیع گردید .این پرسشنامه میزان موافقت خبرگان با مؤلفهها و شاخصهای
پیشنهادی را مورد بررسی قرار میدهد .پرسشنامه به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت از کامال
مخالفم تا کامال موافقم ،با  44سؤال تهیه و توزیع گردید .سپس اطالعات جمع آوری شده با
استفاده از آزمون دوجمله ای مورد ارزیابی قرار گرفت تا مشخص شود که به نظر خبرگان چه
مؤلفهها و شاخصهایی تأیید و کدام ها رد شده اند .نظر به اینکه پاسخ این پرسشنامه ،با طیف
پنج گزینه ای لیکرت تعیین گردیده است ،به همین دلیل برای مشاهدهی میزان موفقیت ،میانهی
این طیف ،یعنی عدد  3در نظر گرفته شد .مقادیر کوچکتر از  3شکست (نامطلوب) و ارقام بزرگتر و
مساوی  3موفقیت (مطلوب) تفسیر شد .در آزمون دوجمله ای مورد استفاده ،با قرار دادن فرض
صفر  P≤0.5به دنبال تفکیک عوامل بودیم ،در واقع آزمون دوجمله ای که فرض صفر آن P≤0.5
باشد ،عواملی را که نسبت تعداد پاسخ های باالتر از  3به پاسخ های پایینتر از  3آنها از 2.2
(نصف) بیشتر باشد ،به عنوان با اهمیت و بقیه را بهعنوان عوامل بدون اهمیت شناسایی می کند.
برابر نتایج آزمون دوجملهای ،تمام مؤلفهها و شاخصهای پیشنهادی بهدلیل آنکه مقدار  Sigآنها
بیشتر از  2.22بوده مورد تأیید قرار گرفتند که مؤلفهها و شاخصهای نهایی در شکل شمارهی 1
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سرپرست خانوار(مورد مطالعه :استان سیستان وبلوچستان)

نشان داده شده است .در مرحلهی دوم ،عوامل شناسایی شده از طریق پرسشنامه و با کمک
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،بر اساس سؤاالت تحقیق ،رتبهبندی شدهاند .بدین
منظور ابتدا ساختار سلسله مراتبی استراتژیهای توسعهی کارآفرینی اجتماعی برابر شکل 1ترسیم
شده است.
جدول -9طیف فازی و عبارت کالمي متناظر
کد

عبارات کالمي

عدد فازی

کد

عبارات کالمي

عدد فازی

1

اهمیت برابر

)(1,1,1

6

اهمیت زیاد تا خیلی زیاد

)(5,6,7

2

اهمیت کم تا متوسط

)(1,2,3

7

اهمیت خیلی زیاد

)(6,7,8

3

اهمیت متوسط

)(2,3,4

3

اهمیت خیلی زیاد تا کامال زیاد

)(7,8,9

4

اهمیت متوسط تا زیاد

)(3,4,5

9

اهمیت کامال زیاد

)(8,9,10

2

اهمیت زیاد

)(4,5,6

فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازی
تحلیل سلسله مراتبی()AHPکه توسط توماس ال.ساعتی در دههی  1972ارائه شد ،از
معروفترین و کاربردیترین فنون تصمیمگیری چندشاخصه است .اساس این روش بر مقایسات
زوجی نهفته است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی( )FAHPعبارت است از فازی سازی روش
 AHPکالسیک با استفاده از اعداد و محاسبات فازی( .)Azar & Faraji, 2010برای برخورد با ابهام
موجود در نظرات انسانها ،پروفسور لطفی زاده در سال  ، 1965نظریهی مجموعه های فازی را ارائه
داد تا عدم قطعیتی که به علت ابهام و عدم دقت در رویدادها ایجاد شده است را به مدل درآورد.
چانگ در سال  1992روشی بسیار ساده را برای بسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی به فضای
فازی ارائه داد .این روش که مبتنی بر میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش نرماالیز ساعتی و با
استفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه داده شده بود ،مورد استقبال محققین قرار گرفت(

Zanjirchi,

.)2011
مراحل انجام این روش به قرار زیر میباشد(:)Zanjirchi, 2011

مرحله 1؛ ترسیم درخت سلسله مراتبی :ابتدا ساختار سلسله مراتبی تصمیم با استفاده از سطوح
هدف ،معیار و زیرمعیارها ترسیم میشود .مرحله2؛ تشکیل ماتریس مقایسات زوجی :ماتریسهای
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توافقی ،مطابق با درخت تصمیم و با استفاده از نظرات خبرگان را تشکیل داده و

سپس نرخ

ناسازگاری مطابق روش گوگوس و بوچر ( )1998محاسبه می گردد.
مرحله 3؛ محاسبهی میانگین حسابی نظرات
مرحله 4؛ محاسبهی مجموع عناصر سطر
مرحله 2؛ نرماالیز کردن اوزان سطرها
مرحله 6؛ تعیین درجهی احتمال بزرگتر بودن
مرحله 7؛ نرماالیز کردن بردار اوزان
مرحله 3؛ ترکیب اوزان به منظور بهدست آوردن اولویتها
محاسبات فرآیند تحلیل سلسله مراتبي فازی با استفاده از روش چانگ
با استفاده از ساختار سلسله مراتبی (شکل شماره ی  )2و با دنبال کردن گام های فرآیند فازی
که در باال به آن اشاره شد ،نخست نظرات خبرگان (از طریق تبدیل عبارات کالمی به اعداد مثلثی
فازی با توجه به جدول شمارهی )2تجمیع ،و ابتدا به منظور اطمینان از سازگاری ماتریسها ،نرخ
ناسازگاری (جدول شماره ی  )3مطابق روش گوگوس و بوچر ( )1998محاسبه و سپس وزن هر یک
از معیارهای سطوح دو و سه ساختار سلسله مراتبی ،محاسبه میشود.

جدول -5نرخ ناسازگاری ماتریسهای تجمیع شده
نرخ ناسازگاری

سطوح ساختار
سلسله مراتب

عنوان ماتریسهای تجمیع شده

ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل
سیاستی ،نهادی و قانونی
ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل
سطح سوم

آموزش کارآفرینی و خودکفایی
ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل

شاخص
CRg

شاخص
CRm

2.27

2.22

2.26

2.24

2.24

2.21
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سرپرست خانوار(مورد مطالعه :استان سیستان وبلوچستان)
تسهیالت کسب وکار
ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل
شبکه ها ،سازمان های غیردولتی
ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل
صندوق ها و کانون ها
ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل
حمایت های مشاوره ای
ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارهای عامل
خدمات رفاهی

2.23

2.21

2.12

2.29

2.27

2.22

2.12

2.22

ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی استراتژی های توسعه

سطح دوم

کارآفرینی اجتماعی

2.26

2.23

برای محاسبهی وزن نهایی هر یک از زیرمعیارها که نشاندهنده اهمیت آنها بر اساس نظر
خبرگان است ،الزم است اوزان زیر معیارهای سطح سوم را در وزن معیار مربوط به خود در سطح
دوم ،ضرب کنیم .جدول شمارهی 3وزن معیارهای سطح دوم(نسبت به سطح هدف) و وزن زیر
معیارهای سطح سوم و وزن نهایی هریک از زیر معیارها را نشان میدهد.

جدول  -3وزن نسبي و نهایي معیارها و زیرمعیارها
وزن نهایي

وزن
محلي

2.124212

2.321

2.224323
2.16274

2.229
2.392

2.221912

2.126

2.233636
2.11742
2.2963

2.223
2.232
2.272

زیرمعیار
بیمه تأمین اجتماعی کسب و کارهای خانگی،صنایع دستی
و...
حمایت از خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار
بیمه زنان سرپرست خانوار با حمایت سازمانهای بیمه ای
تصویب قوانین حمایتی و تسهیل کننده برای زنان سرپرست
خانوار
ساماندهی وضعیت اشتغال و بازار کار زنان سرپرست خانوار
توسعه ی میزان مشارکت زنان در مدیریت محله ومنطقه
پرورش ویژگی های کارآفرینانه در زنان سرپرست خانوار

وزن

2.412

معیار

عوامل
سیاستی،
نهادی و
قانونی

عوامل
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2.122496

2.343

2.232216

2.233

2.223734

2.167

2.236163

2.231

2.112731

2.297

2.244214

2.113

2.136142

2.362

2.274973
2.223934
2.24476
2.124249

2.221
2.123
2.122
2.413

2.263622

2.249

2.226122

2.249

2.232372

2.229

2.22222

2.162

2.21372

2.122

2.212622

2.232

2.2122

2.124

2.237722

2.312

2.213263

2.123

2.226741
2.212792

2.221
2.127

پرورش مهارت راه اندازی موسسات جدید در زنان سرپرست
خانوار
تقویت روحیهی خود باوری و گسترش فرهنگ کار در زنان
سرپرست خانوار
تغییر نگرش نسبت به بازار کار و کارآفرینی در زنان
سرپرست خانوار
آموزش مهارتهای شغلی و ایجاد کسب وکار برای زنان
سرپرست خانوار
مشاوره ی تخصصی قبل و در حین ایجاد کسب و کار و در
فرآیند کارآفرینی اجتماعی در زنان سرپرست خانوار
سیاستگذاری و حمایت از توسعهی مشاغل خانگی و
خانوادگی
ارائهی تسهیالت اشتغال به زنان سرپرست خانوار برای ایجاد
و توسعهی کسب وکارهای خانگی
حمایت از زنان سرپرست خانوار در تأمین فضای کسب وکار
بازارچه خیریه محصوالت کمیته امداد
پشتیبانی فروش محصوالت و صنایع دستی
پشتیبانی و خدمات بازاریابی محصوالت برای اشتغال
شناسایی استعدادهای بالقوه برای کارآفرینی اجتماعی
وهدایت آن
مشارکت خیرین برای کمک به توسعهی کارآفرینی اجتماعی
در حوزهی زنان سرپرست خانوار
ایجاد شبکهها و خوشههای کسب وکار برای زنان سرپرست
خانوار
فرهنگ سازی کارآفرینی اجتماعی در حوزهی زنان سرپرست
خانوار
برگزاری جلسات هماندیشی در محالت
همکاری کارآفرینان اجتماعی با سازمانهای غیردولتی و
سازمانهای غیردولتی محلی

529
2.322

2.373

2.122

آموزش
کارآفرینی
و
خودکفایی

عامل
تسهیالت
کسب
وکار

عامل
شبکه ها،
سازمان
های
غیردولتی

ایجاد نظامهای یکپارچه برای به کارگیری ظرفیتهای
سرمایههای اجتماعی در مناطق شهری برای زنان
کانونهای خیرین محالت و شبکههای نیکوکاری
ایجاد صندوقهای قرض الحسنه در محالت برای زنان
سرپرست خانوار
ایجاد شبکههای محلی برای استفادهی زنان سرپرست خانوار
ایجاد و تقویت مراکز مشاورهای برای زنان سرپرست خانوار

2.121

عامل
صندوق
ها و
کانون ها
عامل
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2.22123

2.243

2.22622

2.312

2.222232
2.262332
2.224943
2.222633
2.297713
2.24321

2.321
2.232
2.123
2.293
2.423
2.212

ایجاد واحدهای پژوهش به منظور توسعهی کارآفرینی
اجتماعی در حوزه زنان سرپرست خانوار
شناسایی فرصتهای کارآفرینی اجتماعی با کمک دولت برای
زنان
تأمین منابع دانش و ظرفیت سازی
برگزاری کالسهای آموزشی
خدمات بهداشتی و درمانی
پرداختهای غیرنقدی و نقدی
پرداخت مستمری
به سازی و نوسازی منازل مسکونی

2.232

2.231

حمایت
های
مشاوره
ای

عامل
خدمات
رفاهی

با توجه به اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها(جدول شمارهی  )4میتوان استراتژیهای توسعهی
کارآفرینی اجتماعی در حوزهی زنان سرپرست خانوار را اولویتبندی نمود .شکل شمارهی  2و ،3
نمودار میلهای اوزان نهایی مربوط به معیارها و زیر معیارها را نشان میدهد.

شکل -5نمودار اوزان نهایي معیارها
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شکل -3نمودار اوزان نهایی زیر معیار ها

بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل سیاستی ،نهادی و قانونی از دید خبرگان در رتبهی
نخست عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی اجتماعی زنان سرپرست خانوار است که مطابق با یافته-
های مرجانی و صدری ( ، )Marjani & Sadri, 2014شاهنده و همکاران( Shahandeh et al.,
 ،)2006ربیس جینر وهمکاران( ،) Ribes-Giner et al., 2018چیا وهمکاران(، )Chia et al., 2017
فری و اربانو ( ،) Ferri & Urbano, 2011اربانو وهمکاران ( ) Urbano et al., 2010و لیروی ( Le
 )Roy, 2004است .در ایران به علت سهم حدود  32درصدی دولت در عرصهی فعالیتهای
اقتصادی ،مطمئنا باید نفوذ فوقالعادهی دولت را در عرصهی تمامی کارکردهای اصلی سیستم
نوآوری انتظار داشت ،این مهم می تواند دلیلی بر اهمیت عوامل سیاستی ،نهادی و قانونی از دید
خبرگان باشد .سیاستهای دولت میتوانند برای ترفیع فعالیتهای کارآفرینانه به حفظ و توسعهی
یک زیربنای مناسب متمرکز شوند .باید چنین عنوان کرد که دولتها با بسترسازی برای کارآفرینی
اجتماعی  ،هدایت آن در مرحله ی عمل و نهادینه سازی آن به توسعه و استقرار کارآفرینی
اجتماعی در جامعه می پردازند .از زیر معیار عوامل سیاستی ،قانونی و نهادی بیمهی زنان سرپرست
خانوار با حمایت سازمانهای بیمه ای از مهمترین زیرمعیارها می باشد.
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در این تحقیق ،عامل تسهیالت کسب وکار بعد از عوامل سیاستی ،قانونی و نهادی در رتبهی
دوم عوامل توسعه ی کارآفرینی اجتماعی قرار دارد که مطابق با یافتههای مرجانی و
صدری( ،)Marjani & Sadri, 2014عباس پور( ،)Abbaspour, 2013آراستی و همکاران( Arasti et
 ،)al., 2013طباطبایی و حسینیان( ،)Tabatabaei & Hosseinian, 2005کاندید و همکاران
( )Candida et al., 2017و اربانو وهمکاران ( ) Urbano et al., 2010است .یکی از دالیل اصلی این-
که علیرغم سرمایهگذاریها و تبلیغات انجام شده در زمینه ی توسعه ی کارآفرینی اجتماعی بازهم از
اهداف پیش بینی محقق نمی شوند ،عدم وجود زنجیرهی ارتباطی و حمایتی و تسهیالت مناسب بین
تبدیل ایدههای علمی -تحقیقاتی به واقعیتهای اقتصادی قابل عرضه در بازار می باشد .ارائهی
تسهیالت اشتغال به زنان سرپرست خانوار برای ایجاد و توسعه ی کسب وکارهای خانگی به عنوان
یکی از زیرمعیارهای عامل تسهیالت کسب وکار در رتبهی دوم زیر معیارها قرار دارد.
بعد از عوامل سیاستی،نهادی و قانونی و عامل تسهیالت کسب وکار  ،عوامل آموزش کارآفرینی
وخودکفایی در رتبه ی سوم قرار دارد و مطابق با یافته های رضایی و همکاران( Rezaei et al.,
 )2013و مارین و همکاران ( ) Marian et al., 2016است .عامل خدمات رفاهی در رتبهی چهارم
قرار دارد و مطابق با یافته های عباس پور(،)Abbaspour, 2013یادگار وهمکاران( Yadegar et al.,
 )2011و کتابی و همکاران( )Ktabi et al., 2003است .پرورش مهارت راه اندازی مؤسسات جدید در
زنان سرپرست خانوار ،زیر معیار عوامل آموزش کارآفرینی و خودکفایی است که در این تحقیق ،از
میان  37زیر معیار ،رتبهی سوم را به خود اختصاص داده است .واضح است که آموزش کارآفرینی و
خودکفایی بدون توجه به پرورش و توانمندسازی مهارت راه اندازی مؤسسات جدید برای زنان
سرپرست خانوار امکان پذیر نمی باشد.
عامل شبکهها ،سازمانهای غیردولتی در رتبهی پنجم و مطابق با یافتههای ترابی مؤمن
وهمکاران()Torabi Momen et al., 2017و آراستی و ملکی کرم آباد( Arasti & Maleki
 )Karamabad, 2014است .عامل صندوقها و کانونها در رتبهی ششم و مطابق با یافته های عباس
پور( )Abbaspour, 2013و مرجانی و صدری( )Marjani & Sadri, 2014است و عامل حمایتهای
مشاورهای در رتبهی هفتم و با یافته های توفیقیان فر وهمکاران( )Tofighian Far et al., 2016هم
خواناست.
در نهایت اینکه نتایج این پژوهش میتواند به مؤسسات خیریه ،کمیتهی امداد  ،مؤسسات مردم
نهادها  NGO،ها و مؤسساتی که به نحوی در زمینهی توسعهی کارآفرینی اجتماعی برای زنان
سرپرست خانوار فعالیت میکنند مدنظر قرار گیرد  ،و همچنین اولویت این عوامل کمک کند .به
عبارتی این مؤسسات می توانند از یافتههای این مطالعه ،به منظور تصمیم بهتر و مؤثرتر در توسعه-
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ی کارآفرینی اجتماعی استفاده نمایند و قبل از شروع فعالیت در زمینهی توسعهی کارآفرینی
اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار به کلیهی مسائل و عوامل دخیل توجه داشته باشند .براساس
یافتههای تحقیق پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می شود:
 با توجه به اینکه عوامل سیاستی ،نهادی و قانونی از دیدگاه خبرگان در رتبهی اول عواملتوسعه ی کارآفرینی اجتماعی در زنان سرپرست خانوار قرار گرفته ،پیشنهاد میشود
سیاستگذاران برای زنان سرپرست خانوار برنامههای حمایتی از جمله ایجاد تسهیالت
برای دسترسی آسان تر به خدمات مالی و تسهیالتی برای توسعه کسب وکار و صادرات
محصوالت ارائه کنند.
-

مسئوالن مربوطه در تشکیل نهادهای مدنی در حوزهی زنان سرپرست خانوار تسهیلگری
و شبکه سازی کنند و از کارآفرینان بخش خصوصی برای تیم سازی برای زنان سرپرست
خانوار استفاده نمایند.

-

تأسیس مراکز حرفه ای و شغلی برای فعالیتهای کارآفرینانهی اجتماعی در زنان
سرپرست خانوار و ارائهی برنامههای آموزشی برای آنان.

-

به منظور آشنایی زنان سرپرست خانوار با فعالیتهای کارآفرینی اجتماعی پیشنهاد
میگردد ،دورههای ک اربردی کارآفرینی و آشنایی با کارآفرینان اجتماعی از طرف کمیته
امداد امام خمینی(ره) که مورد مطالعهی این پژوهش است،صورت گیرد و آنان را تشویق
به شرکت در این دورهها و زمینهی حضورشان را در فعالیتهای کارآفرینی اجتماعی
فراهم آورد.

همچنین پژوهشهای آتی در راستای نتایج این پژوهش در زمینههای زیر پیشنهاد می شود:
-

مقایسه ی تطبیقی عوامل سیاستی ،نهادی و قانونی تأثیرگذار بر فعالیتهای کارآفرینانهی
اجتماعی در حوزهی زنان سرپرست خانوار در سایر کشورها

-

مطالعهی موانع توسعهی کارآفرینی اجتماعی در حوزهی زنان سرپرست خانوار در استان
زاهدان
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