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چکیده
هدف پژوهش تدوین الگوی استراتژیک کشف فرصتهای کارآفرینی در ایجاد کسبوکارهای
خرد با نقش محوری زنان است .این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی انجام گرفته است .جامعه
آماری پژوهش ،شامل کارآفرینان زن معرفی شده توسط استانداری استان گیالن در سال  1398می
باشد .در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند و با هدف دست یافتن به حد اشباع نظری دادهها
استفاده شد .بطوریکه ،با  20نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید ،و عوامل مؤثر بر کشف
فرصتهای کارآفرینی در ایجاد کسبوکارهای خرد از طریق نظریه داده بنیاد و با استفاده از
 ،MAXQDA10مورد کاوش قرار گرفت .سپس در بخش کمی ،پرسشنامه  58گویه ای مستخرج از
چهارچوب نهایی پژوهش (مرور ادبیات و مدل کیفی) تدوین و در اختیار  140نفر از فعاالن حوزه
کارآفرینی استان گیالن قرار گرفت .داده های حاصل از پرسشنامه از طریق آزمون تحلیل عاملی
اکتشافی و با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به منظور تعیین اعتبار
پژوهش از دو روش بازبینی مشارکتکنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش (اعضای
هیأت علمی دانشگاه) استفاده شد ،و برای تعیین روایی ،سازه پرسشنامه به روش تحلیل عاملی
اکتشافی بررسی گردید .نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی و عوامل مدیریتی بیشترین
تأثیر را در ایجاد کسب وکارهای خرد توسط زنان دارد.
واژه های کلیدی:

زنان ،کشف فرصت ،کارآفرینی ،کسب و کار خرد JEL: J10, M00, M13, D00
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مقدمه
مفهوم کارآفرینی و ایجاد کسب وکار یکی از مفاهیم مهم و اساسی در بحث رشد و توسعه
اقتصادی کشورهاست) .(Monteith, Camfield, 2019, P.112کارآفرینی و ایجاد کسب وکار در اغلب
کشورها با توجه به وضعیت اقتصادی و آهنگ رشد و حرکت در مسیر اقتصاد جهانی از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار است ( .)Gailey, Datta, 2012, P.571از آنجا که بین رشد اقتصادی و تعداد
کارآفرینان و کسب وکارها ی ایجاد شده در یک کشور همبستگی وجود دارد (Crespo, 2017,
) ،P.283ضرورت ایجاد کسب وکارها برای رشد و توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری از اهمیت
باالیی برخوردار است ( .)Basu, 2016, P.01یکی از عناصر توسعه کارآفرینی در کشور ،همانا افزایش
و توسعه انواع مختلف کسب وکارها از جمله کسب وکارهای خرد و افزایش مطالعات و پژوهشها در
مورد آنها است) .(Ahmad Zahrani,Nick Meram, Latifi, 2014,P.245کسب وکارهای خرد به
عنوان یکی از انواع رایج کسبوکارها در کشورهای مختلف دنیا از رواج و اهمیت ویژهای برخوردار
است ()Mantok, 2016, P.49؛ چرا که این کسب وکارها نقش مهمی در رشد و بقای اقتصاد کشورها
ایفا میکنند و بسیاری از شرکتها و بنگاههای بزرگ و بنام به صورت کسب وکار خرد برپا شده و
اداره میشوند). (Ahmadi,Noori, Talebi, 2019, P.203
کسب وکارهای خرد را میتوان بخش بزرگی از کارآفرینی و اقتصاد کشورها دانست
) ،(Henry,2014زیرا در بررسیهای به عمل آمده بزرگترین منابع سرمایهگذاری غیر رسمی برای
ایجاد کسبوکار ،اعضای خانواده ،دوستان و بستگان هستند (Hantoushzadeh, Hesam Zand,
) .2014در این میان ،اگر چه کسب وکارهای خرد با نقش محوری زنان نسبت به کسب و کارهای
با نقش محوری مردان ،از سرعت رشد باالتری برخوردار هستند ).(Moghimi, Amiri, 2010, P.81
اما ،بیشتر کسب و کارهای با نقش محوری زنان در سطح خرد و در حال توسعه مانده
اند) .(Datta,Gailey, 2012,P.573در واقع ،تشخیص فرصت یک مرحله مهم در ایجاد کسب و کار
است که زنان در این زمینه از تجربه و مهارت کافی برخوردار نیستند ( Modarresi, Arasti, Talebi,
.)2016, P.446
ظهور نقش زنان به عنوان صاحبان مشاغل در اقتصاد جهانی با گسترش مطالعاتی که در مورد
کارآفرینی زنان در سه دهه گذشته انجام شده است ،منعکس شده است ( Bettina et al,
 .)2018,P.16توسعه کارآفرینی زنان برای توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه از اهمیت ویژه
ای برخوردار است .بین تعداد کارآفرینان زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد و میزان کارآفرینی زنان
به دلیل ناهمگونی در خصوصیات ساختاری آنها در سراسر کشور متفاوت است ( Panda,
 .)2018,P.320بیشتر تحقیقات در مورد زنان کارآفرین بر کشورهای توسعه یافته متمرکز است  ،در
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حالی که دانش محدودی در مورد زنان کارآفرین در اقتصادهای نوظهور با مقررات ناکافی و سیستم
های ناکارآمد وجود دارد (.)Welsha et al., 2017, P.335
بطور معمول ،در بیشتر اقتصادهای دنیا دیدگاه زنان نسبت به شناسایی و کشف فرصت در
مقایسه با مردان محدودتر است ،و این بیشتر بدلیل تفاوت های فردی زن و مرد می باشد که به تبع
آن محدودیت های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را برای زنان در جامعه باعث شده است ( Kelley
 .)& et al, 2016برخی از نظریه پردازان فمنیستی تفاوت های در راه اندازی کسب و کارها را به
تبعیض جنسیتی تعبیر می کنند .برخی از محققان دیگر ،به ماهیت خدمت گرا بودن کسب و کارهای
زنان اشاره دارند ( .)Dusseja,2017,P.125زنان به عنوان 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 توسعه پایدار به توانمندسازی آنها توجه خاص مبذول شود
( .(Shokouhi;shahrouee;Yaghoubi,2019,P.246
طبق نظریه کرزنر فرد کارآفرین در راستای خلق ارزش یا کارآفرینی با داشتن کنشهای
جسورانه ،متهورانه و سوداگرانه به دنبال کشف و بهرهبرداری از فرصتهای خلق ارزش و کسب سود
خالص هستند .در کنش کارآفرینانه عنصر بسیار مهمی تحتعنوان «کشف فرصت» مستتر است.
براساس این دیدگاه ،فرصت عبارت است از وجود خطاهای کارآفرینانه در بازار و خطاهای کارآفرینانه
را نیز نتایج نادرست حاصل از تصمیمگیریهای پیشین سایر کارآفرینان تعریف میکنند ( Kirzner,
 .)1997فرصت های کارآفرینانه به معنی تفاوت بین هزینه های تولید و قیمت بازار است .این تفاوت
ارزشی را ارزش اضافی می نامیم؛ بنابراین ،فرصت کارآفرینانه در ارتباط با ارزش اضافی و منافع تعریف
می شود .هوشمندی درکشف شکاف بین عرضه و تقاضا موجب فرصت های کارآفرینانه می شود.
درحقیقت ،می توانیم نتیجه بگیریم که فرصت های کارآفرینانه همان تفاوت ارزشی و ارزش اضافی
در کاالها و خدمات است که ناشی از نوآوری (نظریه شومپیتری) یا کشف بازارهای جدید و اطالعات
جدید از بازار (نظریه کرزنری) است (.)Rezai Mirghaed, 2015, P.224
در مسیر کشف فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای خرد ،کارآفرین زن خانواده ضمن
پذیرش برخی از مخاطرات ،زمینه های الزم جهت توسعه فعالیت های جدید را فراهم آورده و منابع
مالی الزم را از درون خانواده جذب نموده و این عوامل وی را در تمامی مراحل راه اندازی کسب و
کار جدید ،حمایت و پیشتیبانی مینماید ) .(Javed,Scott, Matlay, 2014, P.24در فرایند خلق
ارزش از راه شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها ،به منظور دستیابی به منابع و اطالعات ،کارآفرینان
ناگزیر به ایجاد شبکههای اجتماعی و بهرهمندی از سرمایه حاصل از ارتباطات اجتماعی (سرمایه
اجتماعی) هستند ) .(Shateriyan, Nasrabadi, Mansourian, 2017, P.190در این میان ،یکی از
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عواملی که بر سطح سرمایه اجتماعی افراد جامعه (فرد کارآفرین به طور خاص) تأثیرگذار است نوع
فعالیتها ،ارتباطات و عملکرد آنها در حوزههایی است که بدان اشتغال دارند (Arasti,
).Nahid,Gholipour, 2015, P.18
کسب و کارهای خرد بر پایه نقش محوری زنان ،عموما شرکتهای کوچکی هستند که وابستگی
زیادی به بازارهای محلی دارند ) ،(Henry, Ahl, 2016, P.225و معموال ،تغییرات مدیریتی و
گستردگی زیادی در آنها دیده نمیشود و بیشتر به مانند یک حرفه ثابت جهت امرار معاش اعضای
خانواده فعالیت میکنند ( .)Bastian, Zali, 2016, P.460زنان و کسبوکارهای خرد ،با در اختیار
داشتن ترکیب منحصر به فردی از منابع انسانی ،منابع مالی ،حمایتهای اجتماعی و زمینههای
آموزشی و فرهنگی ،بهترین و قویترین عامل برای حمایت از جریان کارآفرینی و ایجاد شرکتهای
نوپا و کسبوکارهای جدید هستند ).(Eddleston, Sabil, 2019, P.190
مطالعات پیشین
مالدوون1و همکاران در پژوهش خود با عنوان تأثیر جهت گیری سلطه اجتماعی بر قصد
کارآفرینی زنان ،به بررسی شناخت عواملی که در کل روند کارآفرینی بر کارآفرینان زن تأثیر می
گذارد ،پرداختند ،و بیان نمودند که علی رغم تغییرات اجتماعی ،مردان کارآفرین هنوز بیش از زنان
هستند .هدف پژوهش آنها درک بیشتر عواملی بود که در ایجاد این پدیده موثر بودند ( Muldoon
 .)et al, 2019, p.110آراستی و همکاران با بررسی تأثیر انواع انگیزه های ایجاد کسب و کار بر
افزایش کسب و کارهای زنان ،انگیزه های توسعه کسب و کار در پنج گروه اصلی ،به صورت
کارآفرینان آرمان طلب ،توفیق طلب ،اجباری ،اجتماعی و انعطاف طلب ،نشان دادند که تفاوت بسیار
در انگیزه های شروع کسب و کار در میان گروه های مختلف زنان کارآفرین و تأثیر این انگیزه ها در
رشد و افزایش کسب و کارهای زنان وجود دارد که ،لزوم سیاست گذاری توسعه کارآفرینی زنان
متناسب با انگیزه ها و چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینانه توسط آنان را می طلبد (Arasti
) .et al, 2014,P.80راپا2در یافته های پژوهش خود عنوان کرده است که شناسایی فرصت های بین
المللی از سوی کسب و کارهای خرد ارتباط بسیاری با هوشیاری کارآفرینانه دارد و نیز دانش پیشین
در شناسایی فرصت های بین المللی نقش قابل توجهی ندارند .همچنین ،این پژوهش ادعا می کند
که شبکه های ارتباطی نقش مؤثری در شناسایی فرصت و راه اندازی کسب و کارهای خرد ایفا می
کنند ) .(Rupa, 2016,P.01وتن 3و همکاران در پژوهشی با عنوان گرایش کارآفرینی در نسل
1
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کارآفرینان آینده ،نشان دادند که ،فاکتورهایی همچون منابع مالی اندک ،مشکالت اجتماعی ،نگرش
خانواده در مورد کارآفرینی ،درگیر بودن زنان در ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای خرد در گرایش
نسل های کارآفرینان آینده به کارآفرینی تأثیر گذار هستند (Whetten, Foreman, Dyer, 2014,
.)P.480
زلوگر 1و همکاران در پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش کارآفرینی در کشف فرصت های کارآفرینی
در کسب و کارهای خرد محلی ،عنصر آموزش را برای موفقیت کسب و کارهای خرد در آینده ،دارای
اهمیت ذکر کردند ) .(Zellweger, Nason, Nordqvist, Brush, 2011آرامند 2در پژوهشی با عنوان
نقش فرهنگ در ایجاد کسب و کارها توسط زنان در مغولستان ،به این نتیجه رسید که فرهنگ
جامعه در ایجاد کسب و کارهای خرد و توسعه آن در آینده بسیار اهمیت دارد (Aramand, 2012,
) .P.73همچنین ،هایند و فرهان 3در پژوهشی به بررسی آرمان کارآفرینی در میان صاحبان کسب
و کار های خرد پرداختند که در نهایت ،بیان داشتند که از جمله دالیل کشف فرصت های جدید
در کسب و کار های خرد ،داشتن اشتیاق کارآفرینی می باشد .همچنین ،مدیران این کسب و کارها
به دالیل کارآفرینانه دست به استخدام می زنند .که البته ،این اشتیاق با عواملی چون قومیت و
فرهنگ و نوع کسب و کار خرد رابطه نزدیکی دارد ) . (Hind, Ferhane, 2017مدرسی ،آراستی و
طالبی عواملی چون فرهنگ و مذهب را بعنوان عوامل مهم در ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای
خرد مؤثر می دانند .آنها اعالم می دارند که برخی مذاهب با ایجاد روحیات خاص و انگیزه هایی در
میان پیروانشان آنها را مقید به حفظ خانواده و ایجاد کسب و کار خرد می کنند (Modarresi,
).Arasti, Talebi, 2016, P.452
مک کلویی4و همکاران در بررسی طرز فکر خانواده به عنوان پیش بینی کننده کارآفرینی در
شرکت های خرد ،عواملی چون تعهدات خرد ،توجهات کسب و کار به رشد ،برنامه ریزی های
استراتژیک کسب و کار تأثیر گذار بر طرز فکر خانواده ها در راه اندازی کسب و کار های خرد در
آلمان دانست ) .(McKelvie, McKenny, Lumpkin, Short, 2014, P.356آراستی و همکاران بیان
کردند که شبکه های اجتماعی ،فعال بودن و هوشیاری در جستجو برای فرصت ،دانش پیشین بر
کشف فرصت های کارآفرینی در کسب کار های خرد تأثیر گذارند (Arasti, Jovan, Gholipour,
) .2015, P.25همچنین ،اولنا 5بیان می کند که ،زنان با توجه به توانایی ها و تجربه و اطمینان به
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توانایی های خود ،با جسارت تمام سعی در قبول ریسک در کسب و کار خردشان و ایجاد بازار جدید
دارند ) .(Olena, 2014نهایتا ،آگهی و همکاران با به رسمیت شناختن کسب و کارهای خرد عواملی
چون مهارت های شخصی و کارآفرینانه را بعنوان عوامل ایجاد کسب و کار خرد جدید ذکر کردند،
و بیان نمودند که ،سرمایه اصلی کسب و کارهای خرد متکی بر مهارت فرد کارآفرین می باشد ،که
از طریق آموزش و تجربه حاصل می شود .به عبارتی ،ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار خرد ،با
عوامل فردی و زمینه ای ارتباط می یابد .)(Agahi, Mirakzadeh, Taghi Beigi, 2012, P.190
بررسی مطالعات پیشین آشکار می سازد که ،تحقیقات صورت گرفته در خصوص عوامل مؤثر بر
کشف فرصت های کارآفرینی در مسیر ایجاد کسب و کارهای خرد ،بیشتر بصورت کلی و عام شمول
به اجرا رسیده اند ،و متأسفانه ،این پژوهش ها نقش محوری زنان را بطور خاص نادیده گرفته اند.
این شکاف در پژوهش های صورت گرفته ،محققان را بر آن داشت تا عوامل مؤثر بر کشف فرصت
های کارآفرینی در ایجاد کسب و کارهای خرد با نقش محوری زنان را در قالب یک الگوی جامع،
شناسائی و مورد تحلیل قرار دهند .با توجه به محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در زمینه نقش
محوری زنان در کشف فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای خرد از یک طرف ،و با توجه به
تأثیر انگیزه کارآفرینان زن در ایجاد کسب و کارهای خرد و اهمیت کسب و کارهای خرد در جذب
مشارکت زنان در توسعه منطقه ای و ملی از طرف دیگر ،این پژوهش با هدف پاسخگویی به این
سؤال به اجرا رسیده است که ،الگوی کشف فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای خرد با تأکید
بر نقش محوری زنان چگونه است؟
روش پژوهش و ابزار پژوهش
محققان در این پژوهش بدنبال شناسائی الگوی کشف فرصت های کارآفرینانه در کسب و کارهای
خرد توسط زنان هستند .بنابراین ،این پژوهش به روش آمیخته اکتشافی و در دو بخش کیفی و
کمی انجام گرفته است .لذا ،ابتدا در روش کیفی از طریق مصاحبه اکتشافی نسبت به شناسایی
جنبههای نهفته عوامل مؤثر بر کشف فرصت های کارآفرینی و چگونگی تأثیر آنها از طریق نظریه
برخواسته از دادهها و به شیوه سیستماتیک (کدگذاری باز ،محوری و انتخابی) مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش ،شامل کارآفرینان زن معرفی شده توسط استانداری استان گیالن
در سال  ،1398می باشد .که از این تعداد  8نفر در حوزه تولیدات لبنی 9 ،نفر در حوزه صنایع
دستی محلی و  3نفر در حوزه تولید محصوالت جنگلی فعالیت داشتند .در این پژوهش نمونهگیری
بطور هدفمند و با هدف دست یافتن به حد اشباع نظری دادهها به انجام رسید و در نهایت ،با 20
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نفر مصاحبه انجام شد .کار مصاحبه بر حسب رسیدن به اشباع نظری 1دادهها صورت گرفت،
بطوریکه ،مصاحبه با نمونههای جدید تا جایی ادامه پیدا کرد که انتخاب نمونه جدید مطلب جدیدی
به دادههای موجود اضافه نکرد .از آنجایی که این پژوهش ،به منظور ساختن نظریه ،نیازمند دادههای
غنی بود لذا ،نیاز به مصاحبه با افرادی بود که نسبت به موضوع کارآفرینی و فرایند شناسایی و
بهرهبرداری از فرصت های کارآفرینانه دارای تجربه الزم باشند؛
سپس ،بر اساس یافتههای بخش کیفی و مرور ادبیات پژوهش نسبت به تدوین الگوی پارادایمی
پژوهش اقدام گردید .برای کسب اطمینان از اعتبار کدگذاری ها ،مقوالت تشکیل شده و نام گذاری
شده توسط پژوهشگر ،با نرم افزار  MAXQDA10توسط آماره آزمون  Tمورد بازبینی قرار گرفت
( تایید پایایی داده ها) .برای تعیین روایی یافته ها از روایی بازسازی واقعیت استفاده شد و از نظر
صحت و کامل بودن مورد تایید قرار گرفت .برای تحلیل داده های بخش کمی از تحلیل عاملی مرتبه
دوم بهره گرفته شد .برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های  SPSS21و لیزرل استفاده
شد.
در مرحله کیفی ،گردآوری دادهها از طریق مصاحبه اکتشافی صور پذیرفت و سپس ،جنبههای
نهفته عوامل مؤثر بر کشف فرصت کارآفرینی در ایجاد کسبوکارهای خرد توسط زنان از روش داده
بنیاد و به شیوه سیستماتیک (کدگذاری باز ،محوری و انتخابی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
گام اول کدگذاری باز :2در مرحله کدگذاری باز دادهها از طریق جزء به جزء کردن اطالعات به
شکلبندی مقولهها (طبقهبندی) اطالعات درباره پدیده مورد مطالعه پرداخته شد .گام دوم کدگذاری
محوری :3انجام این کار از طریق نمودار کدگذاری شده یک مقوله به عنوان مقوله یا پدیده اصلی
در مرکز فرایند بررسی مورد نظر قرار گرفته و سپس سایر مقوالت-عواملی که عامل اصلی را به آن
مرتبط میسازد و پیامدهای آن که در ارتباط با مقوله اصلی انجام میشود و شرایط زمینهای که این
اقدامات را تحت تأثیر قرار میدهد ،مورد بررسی قرار گرفتند.
گام سوم کدگذاری انتخابی :4این مرحله شامل مرتبط کردن مقوالت با هم بوده که منجر به
ارائه الگو مفهومی پژوهش میشود که از طریق مقایسه با پیشینه پژوهش اعتبار بخشی شد.
در گام بعدی مطالعات کمی ،با هدف آزمون مدل منتج از بخش کیفی پژوهش اطالعات کمی
مربوط به متغیرها از طریق پرسشنامه ساختار یافته منتج از چهارچوب نهایی پژوهش (مدل
پارادایمی پژوهش) جمع آوری و در نهایت دادههای کمی از طریق آزمونهای آماری میانگین ،تحلیل
1

Theoretical Saturation
Open coding
3
Axial coding
4
Selective coding
2
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عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار آماری لیزرل 11مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.
یافته های پژوهش
سؤال اصلي پژوهش :الگوی کشف فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای خرد با تأکید
بر نقش محوری زنان چگونه است؟
ابتدا ادبیات نظری و پیشینه تحقیق به دقت مورد بررسی قرار گرفت سپس ،با رجوع به واحدهای
مورد مطالعه و افراد منتخب به روش ترکیبی هدفمند و گلوله برفی با طرح مصاحبه ،نظر آنان در
مورد شاخصها و مؤلفههای مؤثر بر کشف فرصتهای کارآفرینی در ایجاد کسبوکارهای خرد ثبت
شد .این افراد موارد بسیاری را برشمرده و درباره هر کدام توضیحاتی دادند که در میان توضیحات
ایشان هم سؤاالتی برای محقق به وجود آمد و هم موارد بسیاری برشمرده شد .در نهایت ،محقق با
اعتماد به اینکه به حد اشباع به روش گلوله برفی از نظر دست یافتن به عوامل مورد نیاز رسیده
است ،نظرات را به صورت اجمالی نوشته سپس کد بندی کرده و پس از تلخیص مطالب عوامل
مطابق جدول ( )1دسته بندی شدند.
جدول -1شاخصها و مؤلفههای برگرفته از مصاحبه
ردیف

شاخص

1

عوامل فرهنگی

2

عوامل اجتماعی

مؤلفه

میزان توافق

احترام به عقاید و نظرات زنان

14

ایجاد یک محیط کاری سالم برای زنان و دختران خانواده

12

بزرگ کردن فرزندان برای زندگی کاری در آینده

14

ایجاد امنیت شغلی برای خود و خانواده

15

نقش مادر در کسبوکار خانواده

14

وجود شبکهها و ارتباطات اجتماعی

16

آموزش چند فرهنگی

9

نقش تبلیغی رسانهها

14
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6

7

8
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دسترسی به نیروی ارزان قیمت خرد

12

کنترل بر کسبوکار

14

ریسک پذیری

6

خالقیت فردی

14

خودکارآمدی فردی

12

دارا بودن دانش و تجربه پیشین

13

ترس نداشتن از «از دست دادن جایگاه شغلی قبلی»

12

ساعات کاری غیر ثابت

10

سن مدیر

12

جستجوی منظم برای یافتن فرصتها

8

عوامل

هوشیاری کارآفرینانه

14

کارآفرینانه

تعارضات خرد

17

آموزش با ابزارهای مدرن

8

آموزش چند رسانهای

12

عوامل اقتصادی

عوامل فردی و
شخصی

عوامل مدیریتی

**میزان توافق نمرهای بین  1تا  20است توافق باالی نمره  10قابل قبول است.
مرحله بعد مرتبط به شیوه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،مقولههای برگرفته از مصاحبه و
تلفیق با مقولههای پیشینه تحقیق است که در جدول  ،2مشاهده میشود .کُدگذاری باز با استفاده
از خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهوم پردازی و مقولهبندی دادههای حاصل از مصاحبه با خبرگان
مقولهها و مؤلفهها مشخص شد (در جدول به صورت نمونه مختصری از نمونه مصاحبه و کدگذاری
آمده است) و در کدگذاری محوری پیوند بین مقولهها صورت گرفت و در کدگذاری انتخابی مقولهی
محوری به طور منظم و ارتباط دادن آن با سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای
خالی با مقولههایی که نیاز به اصالح و گسترش دارند صورت گرفت (جدول.)3
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جدول  -2خالصه کدگذاری باز
نقلقولها

کدهای باز

توی کسبوکار ما بیشتر کارا در اختیار زنان هستش ،چون نیروی تولید محسوب
میشن و به دلیل گران بودن تأمین کارگر ،زنان خانواده توی کار نقش زیادی
دارند؛ و این نسل به نسل بوده و با توجه به وقت زیادی که خانوما دارند میشه از
انرژی اونا توی کار بیشتر استفاده کرد...
در خانواده ما یه خانواده بزرگ و پر جمعیت هستش که یه عده مون اینجا (کارگاه
خرد) کار کردیم و یه عده مون هم رفتند درس خوندن .به دلیل اینکه کارگاه مون
کوچیک بود نمیشد که همه اونجا کار کنیم و با بیکار بودن اعضای خانواده و
تکیه به تجربه خرد مون تصمیم گرفتیم یه کارگاه دیگه بزنیم که بتونیم واسه
خودم یه شغل ایجاد کنم...
من به دلیل اینکه توی یه اداره هم کار میکنم خانواده قبول نمیکردند که برم
اداره به دلیل مسائل فرهنگی و همیشه بحث داشتیم و به دلیل عالقه زیادم به این
شغل تصمیم گرفتم واسه خودم یه کارگاه کوچیک بزنم که تو وقتایی که اداره
نیستم و توی اوقات فراغتم بیام کار کنم...
خانواده ما از قدیم تو کار بودند و زن و مرد همشون کنار هم کار میکردند؛ اما
االنه بیشتر کارا رو مردا در اختیار گرفتند من هم به دلیل اینکه خودم با توجه به
تحصیالتم بیکار بودم و فکر کردم که زنهای دیگری هم تو خونواده هستند که
بیکارند و به خاطر اینکه دخترامون نرن خیابون و ..یه کارگاه برای زنای فامیل زدم
که کنار هم کار کنیم و هم تفریح...

استفاده از تجارب
گران بودن نیروی کار
حفظ کسبوکار خرد
تجربه
رایگان بودن نیروی کار
درگیر کردن خانواده
مسائل فرهنگی
گذران اوقات فراغت
زنان تحصیلکرده
مشغول کردن زنان و
دختران
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جدول -3کدگذاری محوری و گزینشي (انتخابي)
کد
گزینشی

کدهای محوری

کدهای باز
احترام به عقاید و نظرات زنان ،ایجاد یک محیط کاری سالم برای زنان و
دختران ،بزرگ کردن فرزندان برای زندگی کاری در آینده ،ایجاد امنیت شغلی

عوامل فرهنگی

برای خود و خانواده ،نقش مادر در کسبوکار خرد ،کنترل روابط اجتماعی زنان

کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در ایجاد کسبوکارهای خرد کارآفرینانه

و دختران  ،وقت بیکاری زیاد زنان ،گذران اوقاف فراغت برای ایجاد کسبوکار
و بهرهوری مالی
عوامل اجتماعی
عوامل انگیزشی

وجود شبکهها و ارتباطات اجتماعی ،نقش تبلیغی رسانهها ،نقش گروههای
اجتماعی ،تشکلهای زنان ،شبکههای مجازی
رغبتهای کار برای خود ،تفریح و کار ،پاداش ،زندگی کردن با شغل
دسترسی به نیروی ارزان قیمت ،کنترل بر کسبوکار ،ایجاد انحصار در فنون

عوامل اقتصادی

کسبوکار ،نیروی کار رایگان ،کسب درآمد اضافی ،مشاغل دوم فرد ،ایجاد
شغل با حداقل سرمایه ،ایجاد امنیت شغلی برای خود و خانواده
ترس نداشتن از «از دست دادن جایگاه شغلی قبلی» ،ساعات کاری غیر ثابت،

عوامل مدیریتی

کنترل راحتتر کارکنان ،عدم وجود سلسله مراتب شغلی ،دسترسی آسان به
نیروی کار ،اختیار کافی برای تصمیمگیری

عوامل فردی و
شخصی

عوامل کارآفرینانه

خالقیت فردی زنان ،خودکارآمدی فردی زنان ،دارا بودن دانش و تجربه
پ یشین ،مهارت در کارهای ظریف و ساده ،انرژی بسیار زیاد زنان ،زنان
تحصیلکرده
سن فرد ،هوشیاری کارآفرینانه ،شبکهسازی خرد ،حل تعارضات خرد ،آموزش
نسلهای بعدی ،آیندهنگری و تفکر خالقانه
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عوامل مداخله گر:
-عوامل انگیزشی()H3

رغبت های کار با خود ،تفریح و کار ،زندگی با شغل و...
عوامل کارآفرینانه(:)H7هوشیاری کارآفرینانه ،شبکه سازی خانوادگی ،آموزش
نسل های بعدی و ...
عوامل علی:
-عوامل فردی و

مقوله محوری:

شخصی()H6
خالقیت فردی ،خودکارآمدی
و...
عوامل مدیریتی(:)H5عدم سلسله مراتب ،کنترل

پیامدها:

کشف فرصت های

راهبردها:

-افزایش درگیری

-بهبود شرایط کاری زنان

زنان در کار

کارآفرینی توسط زنان

-آموزش کارآفرینی زنان

-بهبود انگیزش زنان

در ایجاد و راه اندازی

-بهبود شرایط اجتماعی

-شادابی جامعه

کسب و کار های خرد

-بهبود توانایی های زنان

-بهبود درآمد

-بهبود شرایط اجتماعی

خانوار

راحتر ،اختیارات کفای تصمیم

پذیرش زنان

گیری و...

گسترش کسب وکارهای خرد
-تقویت بنیان

عوامل زمینه ای:

فرهنگی جامعه

عوامل اجتماعی(:)H2شبکه های اجتماعی ،نقش گروه های اجتماعی ،تشکل های زنان و...
عوامل فرهنگی(:)H1احترام به عقاید زنان ،محیط کاری سالم برای زنان ،ایجاد امنیت و...
عوامل اقتصادی(:)H4دسترسی به نیروی ارزان ،نیروی کار رایگان ،کسب درآمد اضافی و..

نمودار -1الگوی پارادایمي پژوهش (منبع :محقق ساخته)

بعد از ارائه مدل پارادایمی که محققین در آن طبقهها را در مجموعههای مختلفی از عوامل مؤثر
بر کشف فرصت های کارآفرینی زنان گیالنی در ایجاد کسب و کارهای خرد قرار دادند ،بر اساس
رابطه بین هر کدام از طبقهها در هر کدام از مجموعه شرایط ،نظریه ارائه میگردد .نظریات ارائه
شده در قالب هفت فرضیه به شرح ذیل میباشند:
فرضیه( :)H1عوامل فرهنگی بر کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در کسب و کار خرد مؤثر
است.
فرضیه( :)H2عوامل اجتماعی بر کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در کسب و کار خرد مؤثر
است.
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فرضیه( :)H3عوامل انگیزشی بر کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در کسبوکار خرد مؤثر
است.
فرضیه( :)H4عوامل اقتصادی بر کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در کسبوکار خرد مؤثر
است.
فرضیه( :)H5عوامل فردی و شخصی بر کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در کسبوکار خرد
مؤثر است.
فرضیه( :)H6عوامل مدیریتی بر کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در کسبوکار خرد مؤثر
است.
فرضیه( :)H7عوامل کارآفرینانه بر کشف فرصت های کارآفرینانه زنان در کسبوکار خرد مؤثر
است.
اعتبارسنجی مدل پارادایمی
مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه روششناسی ،در دوره اثباتگرایی با اصول و قوانین
مشخص و جهان شمولی به کار برده میشدند ،در دوره پسا اثباتگرایی امروزی که توجه به تحقیقات
کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است ،این اصول ،حالت جهان شمولی خود را از دست دادهاند
) .(Rezapur,2016,P.495تأکید عدهای از صاحبنظران حوزه تحقیق کیفی به کاربرد تکنیکهای
معمول اعتبار و پایایی حوزه کمی در پژوهش کیفی از سویی و تأکید گروهی دیگر بر تمایز این
معیارهای مهم در تحقیقات کمی و کیفی از سوی دیگر ،دال بر این گسست در ارائه اصول عالم گیر
در حوزههای مختلف ،مخصوصا حوزه روششناختی است ).(AbbasZadeh,2012,P.23
با اینکه ،برخی از پژوهشگران کیفی بحث درباره اعتبار و روایی دادهها و نتایج پژوهش را به طور
سنتی مربوط به پژوهشهای کمی میدانند ،اما واقعیت این است که در پژوهشهای کیفی نیز
صحت و اعتبار دادهها و یافتهها بخشی با اهمیت از فرایند پژوهش است .بر این اساس ،روشهای
مختلفی برای اعتبارسنجی در نظریه داده بنیاد وجود دارد که در پژوهش حاضر از دو روش بازبینی
مشارکتکنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش (اعضای هیئت علمی با مرتبه
دانشیاری و استادی گروه مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه گیالن و دانشگاه غیر انتفاعی راهبرد
شمال) استفاده و پس از دریافت نظرهای اصالحی و مشاوره الزم با استادان و نخبگان ذیربط
ویرایش الزم انجام و مدل نهایی ارائه شد.
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یافتههای روش کمی
در مرحله نهایی نظرات کارآفرینان نخبه که به روش کدگذاری باز و محوری استخراج شدهاند
به ترتیب مرتب و موارد تکراری و مشابه حذف و موارد نهایی که شامل  58عامل بود استخراج شد
که پرسشنامه  58گویه ای تدوین و در اختیار  140نفر از فعاالن حوزه کارآفرینی استان گیالن قرار
گرفت .روایی سازه پرسشنامه به روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی گردید ،و در نهایت  45گویه
و  7عامل مورد تأیید قرار گرفت .سپس ،به روش تحلیل عاملی درجه دوم الگوی معادالت ساختاری
بین عوامل مربوط به کشف فرصت های کارآفرینانه زنان درکسبوکارهای خرد به شرح شکل ()2
ارائه گردید.
تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم
نتایج تخمین که در ذیل شکل ( )2و جدول ( )4مورد اشاره قرار گرفته است ،حاکی از مناسب
بودن مدل می باشد .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  χ2محاسبه شده برابر با  4124/48می باشد.
پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده های مشاهده
شده پژوهش است .همچنین مقدار که نشان از خوبی برازش دارد .از آن جایی که حد مجاز
 0/08 ،RMSEAبوده و  RMSEAدر مدل بدست آمده برابر با  0/079می باشد و کوچکتر از حد
مجاز ،پس این مقدار نیز نشان از خوبی برازش دارد.

برآوردها

𝜒 2 =4124/48
df=705
P=0/000

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

حد
مجاز

P>0/05

SRMR

نام
شاخص

𝜒2

df/𝜒 2

CFI

جدول -4شاخصهای برازش مربوط به مدل تحلیل عاملي مرتبه دوم

5

0/08

0/9

0/9

0/9

0/9

0/05

0/9

4/48

0/079

0/91

0/91

0/92

0/91

0/048

0/94

نتیجه

برازش
قابل
قبول

در مدل ساختاری پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالخروجی نرم افزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند ،چرا که مقدار χ2
مقدار مناسب و پایینی است .همچنین میزان  RMSEA -0/07نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش
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مدل ساختاری است .ارتباط تمامی عوامل مستقیم و معنادار می باشند و با توجه به بارهای عاملی
استاندارد شده مشاهده می شود که هر کدام از ابعاد که بار عاملی بزرگتری داشته باشد ارتباط قوی
تری با متغیر مربوطه دارد .شکل( )2نیز معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل ساختاری
راهبردهای کشف فرصت و عوامل تاثیرگذار بر کشف فرصت های کارآفرینی توسط زنان را نشان
می دهد .ضرایب بدست آمده زمانی معنادار می باشند که مقدارآزمون معناداری آنها از عدد  2بزرگتر
و از عدد  -2کوچکتر باشد .همانطور که مشاهده می شود ضریب معناداری میان عوامل از عدد2
بزرگتر بوده که در نتیجه رابطه بین متغیرها معنادار است.

شکل  -2نتایج تحلیل عاملي درجه دوم (مرتبه دوم)
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مدل در حالت معنیداری نشان میدهد .اعداد موجود بر روی مسیرها نشان گر مقدار آماره
است .با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره  tمسیرها بزرگتر از  1/96هستند ،بنابراین ،ارتباط معناداری
بین هریک از ابعاد  7گانه با الگوی استراتژیک کشف فرصت های کارآفرینی زنان در ایجاد
کسبوکارهای خرد و همچنین ،بین هر گویه با بعد مربوط به آن وجود دارد.
خروجی لیزرل در ارتباط با شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم الگوی استراتژیک کشف
فرصتهای کارآفرینی زنان در ایجاد کسبوکارهای خرد در مجموع حاکی از برازش قابل قبول مدل
پژوهش است .و در جدول ( )5به طور مختصر نتایج فرضیه ها ارائه می شود.
t

جدول-5خالصه آزمون فرضیه ها
فرضیه ها

متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح
معنیداری

ضریب
همبستگی

نتیجه آزمون

فرضیه اول

عوامل فرهنگی

کشف فرصت

./000

0/80

تایید می شود

فرضیه دوم

عوامل اجتماعی

کشف فرصت

./000

0/76

تایید می شود

فرضیه سوم

عوامل انگیزشی

کشف فرصت

./000

0/76

تایید می شود

فرضیه چهارم

عوامل اقتصادی

کشف فرصت

./000

0/89

تایید می شود

فرضیه پنجم

عوامل فردی

کشف فرصت

./000

0/63

تایید می شود

فرضیه ششم

عوامل مدیریتی

کشف فرصت

./000

0/87

تایید می شود

فرضیه هفتم

عوامل کارآفرینانه

کشف فرصت

./000

0/63

تایید می شود

نتایج مندرج در جدول ( )5نشان می دهد که در میان عوامل موثر برکشف فرصت های
کارآفرینی در ایجاد کسب و کار های خرد توسط زنان عامل اقتصادی بیشترین رابطه را با کشف
فرصت ( )0/89دارد .که این نتایج با پژوهش مدرسی ،آراستی و طالبی )2016( 1نیز همراستا می
باشد .همچنین ،در میان عوامل دیگر عوامل مدیریتی (ساعات کاری غیر ثابت ،عدم ترس از دست
دادن جایگاه شغلی) بیشترین ضریب همبستگی را با کشف فرصت ( )0/87برخوردار می باشد.
بحث و نتیجه گیری
بعنوان یک ضرورت ،در توجه به تصمیم ظالمانه دشمنان کشور همراه با تبلیغات روانی و جنگ
اقتصادی در دوره تحریم ،حضور کارآفرینان خصوصا زنان میتواند حلقه های مفقوده را در موتور
محرکه اقتصادی و حرکت آن در مسیر پیشرفت کشور را شتاب بخشد .در حال حاضر ،قطار اقتصادی
کشور بر روی ریل توسعه در حرکت است ،در چنین شرایطی توجه بیشتر به ظرفیت ها از جمله
Modarresi, Arasti and Talebi

1
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توانمندی زنان در راه اندازی کسب و کار های خرد ،الزامی است .بنابراین ،بستر و شرایط ورود به
فضای کسب و کار برای فعاالن این عرصه بایستی فراهم شود ،که این بستر از قوانین حمایتی برای
زنان کارآفرین آغاز می شود .موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها از لحاظ اقتصادی برای آنها
سودمند است ،بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی زیادی برای اقشار مختلف جامعه در پی دارد.
در همین راستا ،هدف اصلی این پژوهش به نوعی پوشش شکاف تحقیقاتی در زمینه نقش
محوری زنان در کشف فرصت های کارآفرینانه در راستای راه اندازی کسب و کارهای خرد می باشد.
از طرفی دیگر ،با توجه به انگیزه و قصد کارآفرینان زن در ایجاد و راهاندازی کسب و کارهای خرد و
اهمیت این نوع کسب و کارها در جذب مشارکت زنان در توسعه منطقه ای و ملی ،این پژوهش با
هدف پاسخگویی به این سؤال که ،الگوی کشف فرصت های کارآفرینی در کسب و کارهای خرد با
تأکید بر نقش محوری زنان چگونه است؟ به انجام رسیده است.
نتایج حاصل از این پژوهش ،بیان میدارند که عوامل اقتصادی (نیروی کار رایگان ،کسب درآمد
اضافی ،مشاغل دوم فرد ،ایجاد شغل با حداقل سرمایه ،ایجاد امنیت شغلی برای خود و خانواده) و
عوامل مدیریتی (ساعات کاری غیر ثابت ،عدم ترس از دست دادن جایگاه شغلی) بیشترین تأثیر را
در ایجاد کسب وکارهای خرد توسط زنان دارد؛ بنابراین ،پیشنهاد میگردد که سیاستگذاران بخش
اقتصادی با ایجاد بازارهای فروش محصوالت خرد و همچنین ،کمک به آنان در تسهیل امور تبلیغات
مربوط به محصوالت تولیدی خودشان زمینه تقویت و گسترش این نوع کسبوکارها را فراهم آورند.
عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان عوامل دیگر تأثیر گذار بر کشف فرصت های کارآفرینی در
ایجاد کسبوکارهای خرد توسط زنان با مؤلفههای وجود شبکهها و ارتباطات اجتماعی ،ایجاد امنیت
شغلی برای خود و خانواده ،بزرگ کردن فرزندان برای زندگی کاری در آینده ،درگیر کردن اعضای
خانواده در کسبوکار و دور کردن آنها از آسیبهای اجتماعی ،ایجاد یک محیط کاری سالم برای
زنان و دختران خانواده ،نقش تبلیغی رسانهها ،وجود شبکهها و ارتباطات اجتماعی ،فرهنگ نقش
مکمل را در کشف فرصتهای کسبوکار خرد دارند؛ بنابراین ،الزم است تا سیاستگذاران بخش
فرهنگی و آموزش ،زمینههای کارآفرینی دختران را در مدارس و دانشگاهها ترویج دهند ،و این امر
باید از سطح پایه مورد توجه قرار گیرد .به طوری که مدارس و دانشگاهها باید از کلیشههای اجتماعی
مشترک فراتر بروند و برنامههای جدی را در ارتقاء کیفیت کارآفرینی زنان گسترش دهند.
بعنوان یک نتیجه تطبیقی ،با اینکه بیشتر تحقیقات قبلی عامل خرد و فردی را دخیل در کشف
فرصتهای کارآفرینانه در مسیر ایجاد کسبوکارهای خرد توسط زنان اعالم داشتهاند .اما نتایج این
پژوهش تمرکز بر مسائل اقتصادی و مدیریتی را عامل اصلی عنوان میدارد؛ که از دالیل آن میتوان
به مشکالت گسترده اقتصادی همچون نرخ باالی تورم ،رکود بازار ،کمبود نقدینگی ،نبود اعتماد

194

الگوی کشف فرصتهای کارآفریني در ایجاد کسب...

برای سرمایهگذاری و عدم حمایتهای الزم دولتی و بسیاری عوامل دیگر اشاره کرد .کسبوکارهای
خرد به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثروت و استخدام غیر رسمی نیروی کار در کشورهای
جهان محسوب میشوند .به همین دلیل ،سیاستمداران بخش عمومی هر کشور بایستی توجهات
ویژه ای نسبت به بهبودی ،موفقیت و افزایش طول عمر این نوع کسبوکارها داشته باشند .به دلیل
اهمیت بسیار زیاد شرکتها و کسبوکارهای خرد در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال
زایی و رفع بیکاری ،بسیاری از کشورهای جهان نسبت به این مسئله و کارآفرینی از طریق ایجاد
اینگونه کسبوکارها روی آورده و برنامهریزی بسیار دقیق و هدفمندی را در این زمینه انجام داده
اند.
با بررسی تطبیقی یافتههای این پژوهش با پژوهش های دیگر محققان ،مشخص گردید که
عوامل فرهنگی و اجتماعی با پژوهش داتا و گایلی ،)2012( 1عوامل اقتصادی و مدیریتی با پژوهش
مانتوک ،)2016( 2عوامل فردی و شخصیتی با پژوهش راپا ،)2016( 3عوامل انگیزشی با پژوهش
وتن ،فورمن و دایر ،)2014( 4عوامل فردی و اجتماعی با پژوهش مدرسی ،آراستی و طالبی)2016( 5
و عوامل اقتصادی با پژوهش هایند و فرهان )2017( 6هم راستا بودند ،و در نهایت عوامل کارآفرینانه
در این پژوهش در فرایند تشخیص فرصت های کارآفرینی برای زنان بعنوان یک عامل جدید مطرح
گردید.
به عنوان یک راه حل استراتژیک منتج از یافتههای این پژوهش پیشنهاد میگردد تا
سیاستگذاران بخش اقتصادی و کسب وکار کشور تالش کنند تا فرهنگ حرفهای که سعی در پیاده
سازی ارزشهای حرفهای دارد را در جامعه و به ویژه در بین جامعه زنان کارآفرین نهادینه نمایند؛
زیرا سامانه کنترل حرفهای از به باد دادن منابع خرد توسط زنان جلوگیری میکند؛ در نتیجه،
داراییهای خرد حفظ میشوند و این داراییها میتوانند در ایجاد کسبوکارهای خرد حرفهای
گسترش یابند .همچنین ،فراهم کردن فرصت ها و نقش آفرینی بیشتر زنان در حوزههای مختلف
خصوصا اقتصادی و حمایت از کارآفرینان این بخش در عرصه اقتصادی می بایست از اولویتهای
مهم دولت باشد .در همین راستا ،با تأکید بر همگرایی نهادهای مختلف ،پیشنهاد می گردد تا از

1
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4
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5
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کسب کارهای خرد که متولی آن زنان هستند حمایتهای الزم صورت گیرد و این حمایتها بهصورت
.ویژه توسط دستگاههای مرتبط بهصورت عملی نمایان شود
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