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چکیده
بروز فرصت کارآفرینی زنان فرایند پیچیدهای است که عوامل متعدد فردی و محیطی در آن تأثیرگذار میباشند.
هدف این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در بروز فرصتهای کارآفرینی زنان در شهرداری
منطقهی  3شهر تهران است .روش اجرای پژوهش توصیفی -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود .روش
گردآوری اطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بود .روایی و پایایی ابزار پژوهش با رویکرد روایی
محتوایی و صوری و شاخص نرخ ناسازگاری تایید شد .جامعهی آماری زنان کارآفرین و خبرگان کارآفرینی
در شهرداری منطقهی  3تهران بود .دادههای این پژوهش با رویکرد دلفی فازی ،دیمتل و  ANPفازی و GRA
و  MOORAخاکستری تحلیل شد .مطابق یافتههای رویکر دلفی فازی  13عامل فرعی در  5عامل اصلی
فردی ،محیطی خرد ،محیطی کالن ،شبکههای ارتباطی و سازمانی بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان در
شهرداری منطقه  3تهران تأثیر دارد .مطابق یافته های دیمتل فازی عوامل محیطی کالن بیشترین تاثیرگذاری بر
دیگر عوامل مؤثر بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان و عامل ویژگیهای فردی دارای کمترین تأثیر پذیری
است .از طرف دیگر مطابق تکنیک  ANPفازی عوامل ویژگیهای فردی در عوامل مؤثر بر بروز فرصت
کارآفرینی از اولویت باالتری برخوردار است و در نهایت مطابق رویکرد  GRAو  MOORAخاکستری،
مهمترین راهکار بهبود عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان و در نتیجه بهبود فرصت کارآفرینی زنان
راهکار ایجاد بازار جدید است.
کلید واژهها :کارآفرینی زنان ،فرصت کارآفرینی زنان ،عوامل موثر بر بروز فرصت کارآفرینی

شاپا الکترونیکی645-3851:

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار  ،1401دوره 4شماره4

مقدمه
در جامعه ی امروزه که مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است ،زنان نقش مهم و رو به رشدی در
زمینه توسعه کسب و کار به عهده گرفتهاند (ربیعی و سرابی ،1392 ،ص  .)4بسیاری از تعاریف جدید کارآفرینی
به طور چشمگیری بر بروز فرصت ،به منزله مهترین گام در فرایند کارآفرینی ،تمرکز کردهاند .در مطالعات
کارآفرینی ،فرصتهای کارآفرینی مجموعهای از ایدهها ،باورها و فعالیتهایی است که خلق و آفرینش کاالها
و خدمات آینده را که اکنون برای آنها بازاری وجود ندارد ،ممکن میسازد ( .)Puhakka,2010,P 4از نظر
محققان کارآفرینی ،بروز فرصت نقش بسیار اساسی در فعالیتهای کارآفرینانه دارد و کارآفرینی نحوهی تفکر
و عمل بر مبنای فرصت های بروز شده است و در واقع بروز فرصت ،قلب فرآیند کارآفرینی است( Alonso
.)et al. 2016, P 153
بروز فرصت های کارآفرینانه در ادبیات کارآفرینی ریشه دارد ،بنابراین ،باید ماهیت بروز فرصت و عوامل مؤثر
بر آن بررسی شود .گروهی از محققان معتقدند منشاء بروز فرصت ،محیط بیرونی و خارج از فرد کارآفرین
یا سازمانی است که فعالیتهای کارآفرینانه انجام میدهد (رستمی و فیض بخش ،1391 ،ص  .)4از طرف دیگر
گروه دیگری از محققان با این دیدگاه مخالف هستند و معتقدند که فرصتها پدیدهای عینی نیستند که از قبل
در محیط بروز کند و کارآفرین صرفاً آنها را کشف کند ،بلکه فرصت را مفهومی ذهنی میدانند که نمیتوانند
مستقل از کارآفرین وجود داشته باشد (.)Alvarez & Barney, 2007, P17
در واقع بروز فرصت کارآفرینی فرایند پیچیدهای است که عوامل متعدد فردی و محیطی در آن تأثیرگذار
میباشند و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیه کنندهی میزان کم بروز فرصت کارآفرینی ،به ویژه برای
زنان و یا عدم موفقیت بانوان در شناسایی فرصتهای کارآفرینی و عدم ورود آنها به فعالیتهای کارآفرینانه،
باشد .عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان متفاوت از کارآفرینان مرد است و به طور طبیعی زنان به
علت نابرابریهای جنسیتی در جامعه ،نقش متعدد و غیره با محدودیتهای خاصی روبرو هستند (روشن نیا و
همکاران ،1394 ،ص .)65
در ایران ،زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و در حال حاضر نه تنها دیگر خانهنشین نیستند ،بلکه
متقاضیانی مهارت دیده با تحصیالت دانشگاهی هستند ،اما در بازار کار سهمی ناچیز دارند ،با وجود اینکه نیمی
از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،نرخ مشارکت اقتصادی آنها حدود کمتر از 15درصد است .همچنین نرخ
بیکاری در میان زنان تحصیل کرده تا حدودی باال است .با توجه به محدودیتهای سرمایهگذاری از سوی
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دولت ،اگر نگوییم کارآفرینی تنها راه پیشرو ،دستکم یکی از مهمترین راهحلهای معضل بیکاری زنان
محسوب میشود (گلرد .) 132 ،1388 ،بنابر آنچه گفته شد توانایی درک و شناسایی فرصت برای زنان
کارآفرینان ،نخستین گام در فرآیند توسعه کارآفرینی در حوزهی زنان در کشور ایران به شمار میآید ،بدیهی
است اولین و مهمترین سوال پیش رو در فرآیند توسعهی کارآفرینی در حوزهی زنان نیز این است که چه
عواملی بر بروز فرصتها کارآفرینی زنان مؤثر میباشد؟
باتوجه به اینکه مطالعات کمی در زمینهی شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در بروز فرصتهای کارآفرینی
زنان ،به ویژه در ایران انجام شده است ،و نیز باتوجه به اینکه نقش عوامل موثر بر بروز فرصت برای زنان
کارآفرینان و میزان تاثیر هر کدام از آنها در این فرایند با توجه به محیط و نوع فرهنگ کارآفرینان ،میتواند
جریان متفاوتی را دنبال کند ،پژوهش حاضر به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در بروز فرصتهای
کارآفرینی زنان ساکن در شهرداری منطقه  3شهر تهران میپردازد .به عبارت دیگر سعی میشود به این سوال
پاسخ داده شود که عوامل مؤثر در بروز فرصتهای کارآفرینی زنان ساکن در شهرداری منطقه  3شهر تهران و
اولویت این عوامل چه میباشد؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسیها و پژوهش های انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر بروز کارآفرینی زنان در کشورهای مختلف نشان
میدهد که عوامل مختلفی جهت بروز فرصت های کارآفرینی در مقابل زنان کارآفرین قرار دارد (شاطریان و
همکاران .)184 ،1396 ،جامعهشناسان و دیگر تئوری پردازان علوم مدیریت در مطالعات کارآفرینی با استفاده
از رویکرد رفتاری ،مهمترین عوامل مؤثر در کارآفرینی را مطرح نمودند (گلرد .)134 ،1388 ،در رویکرد
رفتاری ،عالوه بر ویژگیهای شخصیتی ،عوامل محیطی و ویژگیهای رفتاری فرد نیز مورد توجه قرار میگیرد
(آراستی و اکبری جوکار .)6 ،1385 ،در واقع شرایط محیطی یا محیط کارآفرینی مانند عوامل اقتصادی،
سیاسی ،صنعتی ،جمعیتی و فرهنگی شناخته شده ،در جهت ایجاد یا تضعیف فرصتهای کارآفرینی و دسترسی
به تسهیالت و خدمات حمایتی که فرایند راه اندازی را تسهیل میکنند  ،مؤثر هستند( Daskin, 2016, P
.)57
در خصوص عوامل مؤثر بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان ،مدلها و الگوهایی توسط صاحبنظران ارائه شده
که در ادامه به معرفی آن پرداخته شده است.
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) Aazhvaar et al. (2018عوامل مؤثر بر بروز فرصت های کارآفرینی زنان در کشور هند را شامل این
موارد دانستهاند:
عوامل انگیزشی و اعتماد به نفس زنان :انگیزه و اعتماد به نفس زنان باعث میشود که زنان دارای ذهنیت با
مسئولیت اجتماعی باشند و بنابراین به دنبال شناسایی و خلق فرصتهای کارآفرینی باشند.
دانش کسب و کار و مالی :دانش زنان در خصوص کسب و کار و مهارتهای مدیریتی باعث میشود که زنان
در فرآیند تصمیم گیری در خصوص فرصتهای کسب و کار و ایجاد

شبکههای تجاری موفق عمل نمایند.

از طرف دیگر زنان با دانش مالی میتواند حداکثر حمایتهای مالی در خصوص وامها و طرحهای حمایتی از
موسسات مالی و اعتباری و بانکها را جذب نمایند و بنابراین فرصتهای کارآفرینی را بروز دهند.
ایجاد برنامه های آموزشی کارآفرینی برای زنان توسط دولت :برنامههای آموزشی و کارگاههای آموزشی که
توسط دولت برای زنان کارآفرین ایجاد می شود باعث شده که زنان در خصوص فرصتهای کارآفرینی که در
محیط آنها وجود دارد ،آگاهی پیدا کرده اند ،بنابراین بدنبال بروز آنها برای خودشان باشند.
تأمین منابع زنان کارآفرین توسط دولت :باتوجه اینکه به طور محیطی منابع مالی و غیرمالی همانند بازاریابی یا
تکنولوژی یا زمین برای زنان کمتر است ،دولت باید جهت بهبود بروز فرصت کارآفرینی آنها منابع الزم برای
کارآفرینی را فراهم نموده و آنها را تشویق کند تا کسب و کار خود را مدیریت کنند.
از طرف دیگر ) Marian et al.,(2016در مقالهای از دیدگاه عوامل فردی و عوامل مرتبط به خود زنان ،به
شناسایی عوامل مؤثر بر بروز فرصت های کارآفرینی زنان پرداخته و این عوامل را شامل این موارد دانستهاند:
اعتماد به نفس زنان کارآفرین :احساس خودکارآمدی ادراک شده  ،عبارت است از :ادراک و باور فرد به اینکه
قادر است در انجام یک وظیفه خاص با موفقیت عمل کند .زنان با احساس اعتماد به نفس باال ،درجه ی خود
اطمینان باالیی دارند و با این اعتقاد که میتواند وظیفه ی خویش را با موفقیت انجام دهد ،به تالش بیشتر برای
جست و جوی فرصتها ترغیب میشود.
هوشیاری نسبت به فرصت های کسب و کار :هوشیاری کارآفرینانه ،توجه ذاتی زنان کارآفرین به اطالعات است
که به منظور شناسایی نیازها ،عالئق و ترکیب های جدید منابع ،وقایع محیطی و رفتارهای اجتماعی را با
حساسیتی خاص پیگیری میکند.
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داشتن الگوی کارآفرین خصوصأ مادر کارآفرین :طبق رویکرد اجتماعی ،زنانی که در ارتباط با کارآفرینان هستند،
و در واقع دارای الگوی کارآفرینی هستند ،تمایل دارند که کسب وکارهای کارآفرینانه را ایجاد نمایند.
انگیزه ی پیشرفت و نیاز اقتصادی :انگیزه هایی نظیر تمایل به رئیس و کارفرمای خود بودن و انگیزههای مادی
از جمله عواملی هستند که فرد را به فعالیت کارآفرینانه بر میانگیزاند و در نهایت به شناسایی فرصتهای
کارآفرینانه ترغیب میکند.
) Robichaud et al.(2010عوامل مؤثر بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان را شامل موارد دانسته است:
تحصیالت و دانش زنان کارآفرین :دانش پیشین زنان ،اطالعات درباره یک موضوع مشخص است که در
شناسایی برخی فرصت ها اثر گذار است .به طور کل دانش پیشین شامل تحصیالت ،آموزش و تجربه کاری و
عمومی فرد است.
اعتماد به نفس زنان کارآفرین :اعتماد به نفس زنان ،هم در خلق فرصت و هم در کشف فرصت ،به منظور انجام
یک فعالیت کارآفرینانه تأثیر دارد.
مهارت زنان کارآفرین.
سرمایه ی اقتصادی زنان کارآفرین :عاملی که در بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه توسط زنان تأثیر داشته
باشد ،سرمایه اقتصادی است .بین سرمایه ی اقتصادی و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در علوم اجتماعی
رابطه ی معنادار وجود دارد.
شبکه های ارتباطی زنان کارآفرین :شبکه ارتباطات اجتماعی زنان کارآفرین ،به دسترسی کارآفرینان به اطالعاتی
منجر میشود که در ارائه ی ایده و تشخیص فرصت به آنها کمک میکند.
از نظر ) Jamali (2009عوامل مؤثر بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان این موارد است:
عوامل خرد :انگیزه ،منابع مالی و دانش و مهارت زنان در کسب و کار .
عوامل کالن :محیط قانونی ،محیط هنجاری ،محیط اقتصادی.
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روش شناسی شناسی تحقیق
پژوهش حا ضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا ،توصیفی – تحلیلی است .این پژوهش در سه
گام انجام شد .در گام نخست به پژوهش با بهرهگیری از ادبیات پژوهش و رویکرد دلفی فازی ،به شناسایی
عوامل مؤثر بر بروز فرصت های کارآفرینی زنان و راهکارها پرداخته شد .در گام دوم نیز با بهرهگیری از دنپ
فازی (  DANPفازی) که ترکیب رویکرد دیمتل1و ANPفازی است به بررسی ارتباط عوامل مؤثر بر بروز
فرصتهای کارآفرینی زنان و اولویت آنها پرداخته میشود و در نهایت در گام سوم راهکارهای بهبود عوامل
موثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان با رویکرد  MOORAو  GRAخاکستری اولویتبندی شد.
روش گردآوری اطالعات در این پژوهش روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه است .در این پژوهش،
برای سنجش روایی محتوایی عوامل مؤثر شناسایی شده از رویکرد غربالگری که برگرفته از نظرات خبرگان
استفاده شد .همچنین جهت بررسی روایی ظاهری ابزار پژوهش در و نحوه ی مطرح نمودن سواالت ،از روش
تأیید روایی صوری استفاده شده است .بدین معنی که پرسشنامههای تهیه شده در اختیار خبرگان موضوع از
جمله استاد محترم راهنما و مشاور قرار داده شد و از آنها در خصوص ظاهر و بیان پرسشنامه سوال ،و در
نظرات اصالحی اعمال گردید.
همچنین در این پژوهش پایایی ابزار پژوهش با نرخ ناسازگاری مقایسات بررسی شد .در این پژوهش ناسازگاری
کلیه ی قضاوت ها را به وسیله ی نرخ سازگاری محاسبه کرده و نرخ ناسازگاری محاسبه شده باید از  10درصد
یا  0/1کم تر باشد .خوشبختانه با توجه به توضیحهای پیش از تکمیل پرسش نامهها و حضور پژوهشگر در
هنگام پر کردن پرسشنامه همهی مقایسات از نرخ ناسازگاری قابل قبولی (کم تر از  0/1یا  10درصد) برخوردار
بودند و نیازی به تکمیل مجدد پرسش نامهها نبود و پایایی پرسش نامهها نیز با نرخ ناسازگاری مناسب تایید
شد.
جامعهی آماری این تحقیق زنان کارآفرین در منطقه  3شهرداری تهران بود .در این پژوهش نمونهگیری با
روش نمونهگیری زنجیره انتخاب شده و تا رسیدن به زمان اشباع دادهها نمونهگیری انجام شد .بطوریکه برای
رویکرد دلفی فازی دادههای الزم با  18نفر نمونه و برای دیگر رویکردها با  10نفر نمونه به حد اشباع رسید و

1DEMATEL
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همچنین همانطور که عنوان شد در این پژوهش جهت تحلیل دادههای گردآوری شده از رویکردهای تشریح
شده استفاده میشود:
الف) رویکرد دلفی فازی
رویکرد دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباط گروهی است .در رویکرد دلفی فازی در روش دلفی،
الگوریتم یکپارچه دلفی فازی توسعه داده شد .در این رویکرد به منظور فازی سازی نظرات خبرگان از اعداد
فازی مثلثی استفاده شد .عدد فازی مثلثی با سه عدد حقیقی به صورت ) M=(l,m,uنمایش داده میشود.
کران باال ( )uبیشینه مقادیر عدد فازی  ،Mکران پایین ) (Lکمینه مقادیر عدد فازی  Mو  mمحتملترین مقدار
یک عدد فازی است (کائو و چنگ .)1932 ،2008 1،گامهای اجرایی رویکرد دلفی فازی عبارت است از-1 :
گردآوری نظرات خبرگان (دراین مرحله پرسشنامهای دارای ساختار عوامل موثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان
بر اساس ادبی ات پژوهش طراحی و از خبرگان درخواست شد تا با استفاده از متغیرهای کالمی خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد میزان اهمیت هر یک از مراحل شناسایی شده را مشخص نمایند)  -2 ،تبدیل
متغیرهای کالمی به اعداد فازی مثلثی (در این مرحله متغیرهای کالمی به اعدای فازی مثلثی متناظر به عبارت
خیلی زیاد ( ،)0/75 ،1 ،1تاثیر زیاد ( ،)0/5 ،0/75 ،1تاثیر کم ( ،)0/25 ،0/5 ،0/75تاثیر بسیار کم (،0/25 ،0/5
 )0و بدون تاثیر ( ) ،0 ،0 ،0/25تبدیل میشوند) و  -3بررسی میانگین پاسخ ها و ارائه عوامل نهایی .الزم به
ذکر است که مالک خاتمه دورهای دلفی ارائه نشدن پیشنهاد جدید از سوی داوران یا تحقق بیش از  66درصد
توافق میان داوران است.
ب) رویکرد دنپ فازی
رویکرد دنپ فازی یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است اساس کار این روش ترکیب روشهای
دیمتل و  ANPفازی هست در حالت سنتی برای ترکیب روش دیمتل با روش  ANPابتدا ماتریس ارتباطات
کل دیمتل فازی را بدست آورده سپس با استفاده از مقدار آستانه و حذف تعدادی از روابط جزئی به شبکه
مدل دست پیدا خواهیم کرد و سپس این شبکه را وارد  ANPفازی نموده تا اوزان معیارها و زیرمعیارها حاصل
شود در بسیاری از مواقع این رویکرد باعث صفر شدن اوزان در سوپرماتریس  ANPمیشود زیر روش ANP
به ارتباطات بسیار حساس میباشد و اگر رابطه میبایست وجود داشته باشد ولی نباشد اوزان تعداد زیادی از

1 Kuo & cheng
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شاخصها در سوپرماتریس بینهایت  ANPبرابر صفر خواهد شد .لذا تکنیک دنپ این مشکل را حل کرده
است .در این تکنیک تا گام تشکیل ماتریس ارتباطات کل دیمتل فازی پیش رفته و سپس با پیاده سازی مراحل
DANPفازی و تشکیل سوپرماتریس نهایی به اوزان نهایی شاخصها دست پیدا خواهد شد (پور خطیر و
شاکری کناری .)11 ،1396 ،الزم به ذکر است در این رویکرد از پاسخگویان خواسته شد که تا با استفاده از
متغیرهای کالمی تاثیر خیلی کم ،تاثیرکم ،تاثیر متوسط ،تاثیر زیاد و تاثیر خیلی زیاد میزان تاثیر عوامل موثر بر
بروز فرصت بر یکدیگر را پاسخ داده که این پاسخها با اعدای فازی مثلثی متناظر به عبارت تاثیر خیلی زیاد
( ،)0/75 ،1 ،1تاثیر زیاد ( ،)0/5 ،0/75 ،1تاثیر کم ( ،)0/25 ،0/5 ،0/75تاثیر بسیار کم ( )0 ،0/25 ،0/5و بدون
تاثیر ( ) ،0 ،0 ،0/25تبدیل شدند) و در ادامه برای انجام تحلیلها از پاسخهای فازی تبدیل شده میانگین حسابی
گرفته و باتوجه به مراحل رویکرد دنپ فازی اقدام به تعیین رابطه و اولویتبندی عوامل موثر بر بروز فرصت-
های کارآفرینی زنان پرداخته شد.
ج) رویکرد  MOORAو  GRAخاکستری
در این پژوهش جهت رتبه بندی راهکارهای عوامل موثر بر بروز فرصتهای کارآفرینی از رویکرد MOORA
و  GRAخاکستری استفاده شده است .روش  MOORAاز تکنیکهای نسبتا جدید تصمیمگیری چند معیاره
است .این واژه از حروف اول عبارت Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio
 Analysisبه معنی بهینه سازی چند هدفه بر اساس تجزیه و تحلیل نسبت گرفته شده است (قاسمی و
همکاران .)13 ،1395 ،تکنیک تحلیل رابطه خاکستری یا  GRAخاکستری )(Grey Relational Analysis
دارای الگوریتمی با گامهای مشخص است .از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری برای انتخاب گزینه برتر براساس
تعدادی معیار استفاده میشو (مهرگان و دباغی .) 9 ،1393 ،الزم به ذکر است که در این دو رویکرد با یک
پرسشنامه از پاسخگویان دادههای ال زم گردآوری شده است و از آنها خواسته شد که پاسخ خود را در خصوص
اهمیت راهکارهای با مقدار کالمی خیلی ضعیف ،کمی تا نسبتا ضعیف ،ضعیف ،کمی ضعیف ،متوسط ،کمی
خوب ،کمی تا نسبتا خوب ،خوب و خیلی خوب مشخص نمایند .در محاسبات در این دو رویکرد اعداد کالمی
به اعداد خاکستری متناظر خیلی ضعیف ( ،)1 ،2کمی تا نسبتا ضعیف ( ،)2 ،3ضعیف ( ،)3 ،4کمی ضعیف (،5
 ،)4متوسط ( ،)5 ،6کمی خوب ( ،)6 ،7کمی تا نسبتا خوب ( ،)7 ،8خوب ( 9و  )8و خیلی خوب ( 10و )9
جایگزین شده و پس میانگین خاکستری اقدام به تحلیل دادهها و رتبهبندی راهکارها با رویکرد  MOORAو
 GRAخاکستری شد.
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یافته ها
در گام اول پس از مطالعات نظری  19عامل موثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان شناسایی شد .در ادامه جهت
بررسی اعتبار این  19عامل از نظرات  18نفر از نمونه آماری یعنی  18نفر از زنان کارآفرین ساکن در منطقه
شهرداری  3تهران استفاده و این نظرات با رویکرد دلفی فازی تحلیل شد .در این پژوهش باتوجه به اینکه در
دور سوم فهرست نهایی عوامل موثر با امتیاز معادل  75درصد به تایید داوران رسید ،دوره ای دلفی خاتمه
یافت و فهرست  5عامل و  13زیر عوامل به عنوان نتیجه نهایی پژوهش به شرح جدول  1شناخته شد:
جدول  -1عوامل اثر گذار در بروز فرصت کارآفرینی زنان
عوامل
عوامل
فردی
C1
عوامل
محیطی
عواملC2
خرد
محیطی
کالن C3

منبع
ویژگی های شخصیتی George et al., (2016), Miskin et al.,
(1990),
)C12()C11
(انگیزه
ویژگی های جمعیت Hisrich & Peters (1998), Kavalainen
& Arenius (2006), Aazhvaar (2018),
)C13
شناختی (
)Singh (1999
)C21
بازار (
)(Jamali,2009
صنعت ()C22
مردانشاهی و نظام زاده ) )1397
ان)  ) 1396و مردانشاهی و نظام
رمضانیایی و همکار
Robichaud et al., (2010), Jamali
محیط اقتصادی ()C31
)1397
)
اده
ز
)(2009
محیط اجتماعی -فرهنگی )Marian et al., (2016), Jamali (2009
مردانشاهی و نظام زاده ) )1397
Aazhvaar )1397
(2018),
&Amlatheنظام زاده )
مردانشاهی و
)C33( )C32
(قوانین
Mehrotra (2017),

Pam Alexander(2006),
Wang
ارتباط اجتماعی با افراد et al.,,
عوامل
Baruah
)(2015
(2013), Adali et al. )2010),
کارآفرین (
Wang
al.,Robichaud
(2013),
)C41با سازمان al.
اجتماعی
شبکه های ارتباط
مردانشاهیetو نظام زاده
 )1391)Adaliو
)(2010همکا
شریفیetو
al.,رانet
)(2010), Robichaud et al., )2010
))1397
ارتباطی
ها (
عوامل
)C51)C42
ساختار (
)Aazhvaar (2018), Jamali (2009
C4
استراتژی ()C52
سازمانی
منابع ()C53
C5

در ادامه از آنجایی که برای تعیین ارتباطات و اولویتبندی عوامل موثر از رویکرد دنپ فازی استفاده شد .در
این رویکرد جهت گردآوری دادههای الزم از نظرات  10نفر از زنان کارآفرین استفاده شد .در تحلیل بخش
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 DEMATELفازی روابط عوامل موثر بر بروز فرصتهای کارآفرینی شناسایی شد .مطابق یافتههای بخش
 DEMATELفازی در بین عوامل اصلی به ترتیب عوامل محیطی کالن ،عوامل محیطی خرد ،عوامل سازمانی،
عوامل شبکه های ارتباطی و عوامل فردی نفوذگذار هستند .و همچنین اهمیت و تاثیرگذاری زیرعوامل موثر در
بروز فرصت کارآفرینی زنان عبارت است است:
جدول  -2اهمیت وتأثیرگذاری زیرعوامل اثرگذار در بروز فرصت کارآفرینی زنان
عوامل

̃
𝐃

زیرعوامل

̃
𝐑

نتیجه

ویژگی های شخصیتی

 0/623 0/718اثرگذار

انگیزه

 0/763 0/663اثرپذیر

ویژگی های جمعیت شناختی

 0/654 0/689اثرگذار

عوامل

بازار

 0/492 0/443اثرپذیر

محیطی خرد
عوامل

صنعت

 0/422 0/471اثرگذار

محیط اقتصادی

 0/616 0/682اثرگذار

محیطی کالن

محیط اجتماعی -فرهنگی

 0/714 0/638اثرپذیر

قوانین

 0/644 0/654اثرگذار

عوامل فردی

عوامل شبکه ارتباط اجتماعی با افراد کارآفرین

 0/408 0/395اثرپذیر

های ارتباطی

ارتباط اجتماعی با سازمان ها

 0/395 0/408اثرگذار

عوامل

ساختار

 0/634 0/592اثرپذیر

سازمانی

استراتژی

 0/554 0/625اثرگذار

منابع

 0/607 0/578اثرپذیر

همچنین در ادامه با رویکرد  DANPفازی اقدام به اولویتبندی عوامل موثر بر بروز فرصت کارآفرینی شد .در
این قسمت ابتدا ماتریس روابط کلی را نرمالیزه کرده ،سپس و ماتریس سوپر ماتریس موزون فازی به دست
آمد .در نهایت با به دست آمدن سوپرماتریس حددار ،وزن عوامل و زیرعوامل مشخص به دست میآید که در
جدول  3آمده است.
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جدول  -3وزن و اولویت عوامل اثرگذار در بروز فرصت کارآفرینی زنان
وزن و رتبه عوامل زیر عوامل

کد

وزن و رتبه وزن و رتبه نهایی
نسبی

اصلی

زیر زیر عوامل

عوامل
عوامل
فردی C1
عوامل
محیطی
عوامل
خرد
محیطی
C2
کالن
عوامل
C3
شبکه های
ارتباطی
عوامل
سازمانی
C4
C5

0/293
()1
0/188
()4
0/075
()5
0/229
()2
0/215
()3

C1
C11

ویژگی های شخصیتی
انگیزه

ویژگی های جمعیت C12
C23
بازار
شناختی
C21
صنعت
C32
محیط اقتصادی
اجتماعیC31 -
محیط
C32
قوانین
فرهنگی
ارتباط اجتماعی با افراد C43
اجتماعی با سازمان C41
ارتباط
کارآفرین
2
ها
C5
ساختار
C51
استراتژی
C52
3

منابع

3 0/292

0/086

7

1 0/392

0/115

2

2 0/317
1 0/544

0/093
0/102

5
4

2 0/456

0/086

6

3 0/307

0/023

13

1 0/364

0/027

11

2 0/329

0/025

12

1 0/527

0/121

1

2 0/473

0/109

3

2 0/342

0/073

9

1 0/343

0/074

8

3 0/315

0/068

10

در نهایت در این پژوهش راهکارهای جهت بهبود عوامل موثر بر بروز کارآفرینی زنان و در نتیجه ارتقای بروز
فرصت کارآفرینی زنان به عبارت شرح کشف (خلق فرصت) ) ،(A1بهرهبرداری از فرصت) ، (A2ایجاد
محصول/خدمات/تولید جدید) ، (A3ایجاد فرآیند تولید جدید) ، (A4ایجاد منابع جدید) ، (A5استراتژی یا
ساختار جدید ) ، (A6ایجاد بازار جدید) ، (A7کسب و کار جدید) (A8و توسعه کسب و کار جدید)(A9
به عنوان گزینه در مدل ساختاری شبکهای شناسایی شد و مطابق با رویکرد  GRAو  G-MOORAخاکستری
رتبه بندی شد .در نهایت رتبه نهایی با دو روش  GRAو  G-MOORAمطابق جدول  4است.
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جدول  -4رتبه نهایی با دو روش  GRAو G-MOORA
G-

رتبه

رتبه

GRA

MOORA

A1

کشف (خلق فرصت)

5

6

5

A2

بهره برداری از فرصت

8

9

8

8

A3

ایجاد

6

5

6

6

گزینه

A4
A5

میانگین

رتبه نهایی
5

محصول/خدمات/تولید
ایجاد فرآیند تولید جدید 9
جدید
7
ایجاد منابع جدید

8

9

9

7

7

7

ساختار 4

4

4

4

1

1

1

2

2

3

3

A6

استراتژی

A7
A8

جدید بازار جدید
ایجاد

1

کسب و کار جدید

2

2

A9

توسعه کسب و کار 3

3

یا

جدید
همان گونه که در جدول  4آمده است ،رتبه بندی به هر دو روش  MOORAخاکستری و  GRAاصالح شده
تقریباً یکسان میباشد و این نتیجه نشان میدهد که رتبه بندی راهکارها قابل اعتماد است.
بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش تالش برآن بود است تا با مطالعات انجام شده ،به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در بروز
فرصتهای کارآفرینی زنان به طور موردی در شهرداری منطقه  3شهر تهران صورت گیرد .مطابق یافتههای این
پژوهش ،عوامل نهایی مؤثر بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان عبارت بود از :عوامل فردی (ویژگیهای
شخصیتی ،انگیزه ،ویژگیهای جمعیت شناختی) ،عوامل محیطی خرد (بازار و صنعت) ،عوامل محیطی کالن
(محیط اقتصادی ،محیط اجتماعی -فرهنگی و قوانین) ،عوامل شبکههای ارتباطی (ارتباط اجتماعی با افراد
کارآفرین و ارتباط اجتماعی با سازمانها) و عوامل سازمانی(ساختار ،استراتژی و منابع) الزم به ذکر است که
نتایج مذکور با مطالعات پیشین همخوانی دارد .به طوری که Aazhvaar(2018), Brush et al., (2017),
Marian et al., (2016), Robichaud et al., (2010),در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند
که ویژگیهای شخصیتی (توفیق طلبی ،استقالل طلبی ،خالقیت ،هوشیاری برای فرصتهای کسب و کار و
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 ،)...انگیزهها (رضایت شغلی ،نیاز مالی ومطرح شدن و  )...و ویژگیهای جمعیت شناختی (دانش ،مهارت ،
تجربه) بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان تأثیر دارد .همچنین ) Singh(1999در مطالعات خود به این نتیجه
دست یافت که عوامل محیطی خرد یعنی بازار و صنعت بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان تأثیر دارد .از
طرف دیگر در مطالعات ) Lundstrom & Stevenson (2001), Baruah (2015و شریفی و همکاران
( )1391همانند نتیجه ی مطالعهی حاضر ،به تأثیر عوامل محیطی کالن (یعنی محیط اقتصادی ،محیط اجتماعی-
فرهنگی و قوانین بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان اشاره شده است.
در خصوص شبکه های ارتباطی نیز مطالعات پیشین با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت .بطوری که
) Wang (2013), Adali et al., (2010), Gupta et al (2012گسترده بودن شبکههای ارتباطی ،چه
ارتباط اجتماعی با افراد کارآفرین و چه ارتباط اجتماعی با سازمانها ،را در بروز فرصتهای کارآفرینی زنان
مؤثر دانستهاند .همچنین ) Aazhvaar(2018), Jamali (2009نیز به این نتیجه دست یافتند که عوامل
سازمانی ،یعنی ساختار و استراتژی و منابع سازمان ،بر بروز فرصت کارآفرینی تأثیر دارد.
همچنین مطابق یافته های رویکرد دیمتل فازی در بین عوامل مؤثر بر بروزکارآفرینی ،عوامل محیطی کالن به
عنوان اثرگذارترین عامل و عوامل فردی به عنوان اثر پذیر ترین عامل مطرح شده است و نیز اولویت نفوذگذاری
عوامل بر بروز فرصت های کارآفرینی عبارت است از :عوامل محیطی کالن ،عوامل محیطی خرد ،عوامل
سازمانی ،عوامل شبکه های ارتباطی و عوامل فردی .الزم به ذکر است که این نتایج نیز با مطالعات
) Aazhvaar(2018), Mehrotra & Amlathe (2017همخوانی دارد .به طوری که مطابق مطالب این
دو پژوهش ،عامل محیطی کالن عاملی است مستقل که بر دیگر عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی سازمانی
تأثیر می گذارد .همچنین مباحث مربوط به عامل ویژگیهای شخصیتی زنان بر بروز فرصت کارآفرینی،
تأثیرپذیری بیشتری دارد .از طرف دیگر مطابق یافتههای رویکرد  DANPفازی اولویت عوامل اصلی مؤثر بر
بروز کارآفرینی زنان به ترتیب عبارت است از :عوامل فردی ،عوامل شبکههای ارتباطی ،عوامل سازمانی ،عوامل
محیطی خرد و عوامل محیطی کالن .همچنین اولویت عوامل فرعی به ترتیب عبارت است از :ارتباط اجتماعی
با افراد کارآفرین ،انگیزه ،ارتباط اجتماعی با سازمانها ،بازار ،ویژگیهای جمعیت شناختی ،ویژگیهای
شخصیتی ،صنعت ،استراتژی ،ساختار ،منابع ،محیط اجتماعی -فرهنگی ،قوانین و محیط اقتصادی.
الزم به ذکر است که نتایج حاصل مذکور با مطالعات پیشین همخوانی دارد .به طوری که در مطالعات
) Aazhvaar(2018عوامل فردی (یعنی عوامل انگیزشی و وجود دانش کسب و کار و مالی) در تأثیر بروز
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فرصتهای کارآفرینی زنان از اولویت باالتری برخوردار است .همچنین ) Brush et al., (2017در مطالعه
ی خود به این نتیجه دست یافت که سرمایه ی انسانی به نسبت عوامل محیطی از اهمیت بیشتری در بروز
فرصت های کارآفرینی برای زنان برخوردار است ،از طرف دیگر در مطالعهی )Marian et al., (2016
عوامل فردی از جمله اعتماد به نفس ،هوشیاری نسبت به فرصتهای کسب و کار و نیاز اقتصادی تأثیر قابل
توجهی بر بروز فرصتهای کارآفرینی زنان دارد.
در نهایت گفتنی است در این پژوهش جهت اولویتبندی راهکارهای بهبود عوامل مؤثر بر بروز فرصت
کارآفرینی زنان و در نتیجه بهبود بروز فرصت کارآفرینی زنان ،از رویکرد  GRAو  MOORAخاکستری استفاده
شد و مطابق این دو رویکرد ،اولویت راهکارهای بهبود عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان و در نتیجه
بهبود بروز فرصت کارآفرینی زنان عبارت است از :ایجاد بازار جدید ،کسب و کار جدید ،توسعه کسب و کار
جدید ،استراتژی یا ساختار جدید ،ایجاد محصول/خدمات/تولید جدید ،کشف (خلق فرصت) ،ایجاد منابع
جدید ،ایجاد فرآیند تولید جدید و بهره برداری از فرصت.
پیشنهادها
باتوجه به یافته های پژ وهش این پیشنهادات کاربردی به مدیران و تصممیم گیران شهرداری منطقه  3تهران در
راستای توسعه ی عوامل مؤثر بر بروز فرصت کارآفرینی زنان در شهرداری منطقه  3تهران ،ارائه می گردد:
باتوجه به تأیید تاثیر عوامل فردی بر بروز فرصتهای کارآفرینی بر زنان پیشنهاد میگردد تسهیالت الزم برای
دسترسی زنان به تحصیالت و کسب دانش و مهارت های مدرن فنی و مدیریت مهیا شده ،در نهایت به منظور
افزایش اثربخشی و بهره وری زنان کارآفرین با اثبات موفقیت آنان در محله و شهر از طریق تهیهی فیلم و بیان
داستان های زندگی زن کارآفرین و برپایی جشنوار ه در سطح محلی و شهری و اهدای جوایز به کارآفرینان
موفق ،به کسب اعتبار و افزایش اعتماد به نفس زنان کارآفرین و دیگر زنان اقدام گردد.
باتوجه به تأیید تأثیر عوامل شبکههای ارتباطی بر بروز فرصتهای کارآفرینی بر زنان این موارد پیشنهاد میشود:
فراهم ساختن و برقرار کردن شبکهی ارتباطات اجتماعی با هدف تبادل اطالعات و همکاری زنان کارآفرین با
یکدیگر از طریق ایجاد NGOها و تشکل ها ،ایجاد ساز و کار مناسب در جهت تسهیل گفتگوی مشترک میان
زنان کارآفرین با شهرداری و سایر سازمانهای اداری و دولتی و در نتیجه دستیابی به فهم و ارتباط بیشتر،
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برقراری ارتباط میان سرمایهداران ،مدیران ،کارآفرینان و بانوان صاحب شرکتهای کوچک و متوسط به منظور
مبادلهی اطالعات.
باتوجه به تأیید تأثیر عوامل سازمانی بر بروز فرصتهای کارآفرینی بر زنان پیشنهاد میگردد که در استراتژیهای
شهرداری بازنگری شده در خصوص ارتقای کارآفرینی زنان و بروز فرصتهای کارآفرینی برای زنان ،تغییر
در ساختار شهرداری و اختصاص دادن بخشی منعطف و پویا برای حمایت از زنان کارآفرین ،بروز فرصتهای
کارآفرینی برای زنان و وجود مشاوران شغلی تمام وقت در شهرداری به منظور برقراری ارتباط و هدایت نظام
مند و کشف فرصتها توسط زنان تاکید شود.
باتوجه به تأیید تأثیر محیط خرد بر بروز فرصتهای کارآفرینی بر زنان اقدام به این فعالیتها پیشنهاد میگردد:
ایجاد بسترهای حمایتی برای فروش محصوالت تولیدی زنان کارآفرین ،معرفی فرصتهای کارآفرینی در بازارها
و صنا یع مختلف به زنان و بیان جذابیت های کارآفرینی به منظور توسعه کارآفرینی در بین آنها و ،برگزاری
کارگاههای آموزشی خالقیت و آشنایی با تدوین طرح کسب و کار و بازاریابی.
باتوجه به تأیید تأثیر محیط کالن بر بروز فرصتهای کارآفرینی بر زنان انجام این فعالیتها پیشنهاد می-
گردد:همکاری با دولت جهت حمایت مادی و معنوی از زنان برای پیاده کردن ایده های نوآورانه و ایجاد کسب
و کار و قدردانی از زنان موفق در این زمینه همکاری با قانون گزاران و دولت و ارائه گزارشهای الزم در
خصوص سیاستگذاری و تقویت نیروهای پیش برنده بروز فرصتهای کارآفرینی زنان و ،همکاری با پارکهای
خصوصی در کشور به قصد بهره برداری بیشتر از فرصتهای کارآفرینانه توسط زنان.
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