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 تحلیل عاملی عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی زنان روستایی عضو صندوق های خرد سمنان

 2محمد صادق صبوری، 3مهنازصابریان

 چکیده

این مطالعه . باری خرد سمنان صورت پذیرفته استاعت این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های کارآفرینی زنان روستایی عضو صندوقهای

. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده (N=170) از لحاظ نوع انتخاب روش، سرشماری می باشد بر حسب هدف کاربردی و

 صاحب نظران در امر ترویج و صین وگردیده است. برای سنجش روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و متخص

آموزش کشاورزی و همچنین مسئولین صندوق اعتباری استان سمنان استفاده شده است. برای بررسی پایایی، پرسشنامه در اختیار 

ف به دست آمده که بیانگر آن است که قسمتهای مختل %5/88نباخ وآلفای کر وق قرارگرفت و نتایج آن بررسی وتعدادی از زنان عضو صند

ده است براساس نتایج به پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از تحلیل عاملی استفاده ش

واریانس کل  درصد از33/41به تنهایی  عامل دسته بندی شدند. سخت کوشی به عنوان عامل اول 9 ، ویژگی های کارآفرینان دردست آمده

، ک پذیری روانی: کانون کنترل درونی، ریسر عوامل نیز به ترتیب اهمیت شاملکه حاکی از اهمیت باالی این عامل دارد. سای را تبیین نمود

، 98/2، 57/7، 55/8،858/7، 19/9، 62/44، پشتکار، فرصت طلبی بوده که به ترتیب لی، نوآوری، تحمل ابهام، خالقیتریسک پذیری ما

 کل را تببین نمودند.درصد از واریانس  39/5، 42/2
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 مقدمه

، اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده  و باتوجه به سااتتار کناونی هم ترين مسائل اقتصادی  واجتماعیامروزه اشتغال به عنوان يکی از م

 زنان تشکیل می دهند. ازجمعیت فعال کشوررا قشر ت که ازنظرجنسی درصد بااليیجمعی

ن يکی از پاايین تارين درصد است و ما درايرا 02جهان میانگین میزان کار زنان در ) سازمان بین المللی کار(  ILOطبق گزارشی از

ن تحصیالت بااال، باتوجه به میزارا دارند  زنان ايران درصد ها را داريم زنان ايران هم سهم درآمدکمتر و هم نرخ مشارکت پايین تر

رد لاذا رارورت داآنها که می توانند فعال باشند، شاغل هستند و بزرگترين چالش، نرخ پايین مشارکت زنان است. درصد از61تنها 

  .کم کنیمکه تالش کنیم اين اتتالفات را

کشاور عواو  611ياران از ممماو  ( گويای آن اسات کاه مشاارکت زناان اUNDP, 2012آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل )

 کاهش يابد.قم که با تدابیری اين رمی باشد ازاين رو ررورت دارد 610رتبه

کشورهای مختلف است پايین بودن نرخ کارآفرينی زنان در مقايساه باا ماردان سائلی که نتیمه مطالعات متعدد درموهمچنین يکی از

 (Gem,2003است. )

توساعه از اهمیت ويژه ای برتوردار است  زيرا زنان روستايی مولدانی فعاال باوده و در فرايناد از طرفی بحث اشتغال زنان روستايی 

ساتايی کشاورهای درحاال توساعه کاه درتصاو  زناان روو رفاه سهم مهمی دارند و ايان امرايماد ثروت، سرمايه ملی و محلی و

ست به نحوی که سهم اشتغال زنان در بخاش کشااورزی می کنند مشهودتر اپايداری نظام اقتصادی روستايی نقش اساسی را ايفا در

درصاد 5/61درصد می باشاد و  1/40طبق مرکز آمار ايران جمعیت زنان کل کشور.(6111درصد است )مرکز آمار، 5/12کشورمان

 .(6111)مرکز آمار، مربوط به زنان روستايی می باشد

تدمات را برای اعوايشان فراهم می کنند زنان روستايی فعال اين نکته حائز اهمیت است که زنان فعال روستايی طیف وسیعی از 

که فقط محدود به منطقه محلی تود هستند. افزايش فروش محصوالت آنها ی در بازارهای فعالیت می کننددر اکثر موارد به تنهاي

منظور فروش محصوالت  سازمان بهالکترونیک پتانسیل بزرگی برای هراغلب توسط دالالن محدود می گردد برنامه های تمارت 

 .(6111محلی در بازار جهانی است)فالح جلودار،

کوچک به طور فزاينده ای  به عنوان ابزاری برای ايماد فرصت های اشتغال پايدار به اندازی و ارتقاء کسب و کار ترد وبنابراين راه 

رآمد وافزايش با فراهم آوردن يک منبع د ی گیرد.ويژه برای افراد حاشیه ای مانند زنان، فقرا و افراد معلول مورد توجه قرار م

انمندسازی اقتصادی موجب می تویشتری بر زندگی تود داشته باشند.منابعی مانند زمین، زنان می توانند کنترل بدسترسی وکنترل بر

آيد. م گیری بوجودزنان درفرايند تصمیدرون تانواده وافزايش به نفس، مذاکره وموقعیت زنان دراعتماد گرددکه تاثیرمثبت در

 .((united Nations,2006 مزايای توانمندسازی اقتصادی زنان از طريق افزايش کارآفرينی نصیب زنان می شود

درمناطق روستايی و توسعه روستايی ارائه داده است. درکشورهای با متوسط مزايای قوی برای کاهش فقر کوچک وکسب وکار

 می شود)همان(          درصد از کل جمعیت راشامل  42معیت روستايی بیش ازدرآمد پايین درآسیا و اقیانوس آرام، ج

جمله برنامه های ه منظور تسهیل کسب و کار زنان ازکار زنان بسیار مهم است اين پشتیبانی بارائه پشتیبانی موثر برای کسب و

راه مهم ديگری برای کمک به اطمینان از کار ی می باشد ايماد مراکز رشد کسب وآموزشی زنان و ارائه مهارت های کارآفرين

 .همان((کسب و کارهای زنان است

که اين کار برای ه و تودشان آنها را رهبری نمايندآن عوو شددهايی بايد تاسیس شود که زنان دربرای بهبود ورعیت  زنان نها

 .(6111)دوستی، ترويج کارآفرينی زنان موثراست

برنامه ريزان زنان روستايی نیز توجه ويژه ای به مورو   آموزش کارآفرينی زنان و دتتران ررورت ايماب می کند کارشناسان و 

اديده روستايی و عشايری مبذول دارند امروزه به حوور زنان در اجتما  به ديده کفه ديگر موازنه اقتصادی نگريسته می شود ن
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شدن توسعه می باشد. نیروی انسانی که متشکل از زن و مرد  عرصه اجتماعی و اقتصادی برابر ناممکنگرفتن تاثیر وجودی زنان در

رجهان هستند تالش برنامه آنما که زنان بزرگترين گروه محرومان دولین اهرم به حرکت درآوردن موتورتوسعه است و ازمی باشد ا

ق دادن زنان روستايی به گام نخست بايد معطوف به جبران محدوديت ها و محرومیت ها وسوريزان وکارشناسان زنان روستايی در

 Hisrich& et) سوی تساوی اجتماعی واقتصادی باشد و اين امر جز با تواناسازی آنان از طريق کارآفرينی میسرنیست

al,2005). 

کشورهای پیشرفته از دهه های قبل و برتی از کشورهای درحال توسعه از دهه های اتیر با توجه به نقش (، 6132از نظر شیخان )

مثبت کارآفرينان اقتصادی در توسعه جامعه، بهره برداری از پتانسیل را جهت مواجهه با معوالتی نظیر رکود، تورم و عدم موثر و 

اشتغال مورد توجه قرار داده و جهت بسط وگسترش آن اقدامات زيادی را انمام داده اند. درشرايط فعلی جامعه ايران که نسبت 

بیکار و از نعمت اشتغال محرومند رويکرد توسعه کارآفرينی زنان درکشور امری رروری می  قابل توجهی از جوانان به ويژه زنان

درحال حارر ايران باداشتن جمعیتی هوشمند و مستعد   باشد تا نقطه آغازينی برای برنامه ريزی ترويج کارآفرينی زنان  باشد.

ومنابع طبیعی فراوان تولید ناتالص داتلی ، نسبت قابل توجهی از نیروهای جوان و حتی تحصیل کرده از نعمت اشتغال محرومند، 

د، بلکه متقاریانی مهارت ديده و ولی ورع نیمی از بیکاران يعنی زنان بیکار بدتر می باشد. امروزه زنان نه تنها ديگر تانه نشین نیستن

درصد ظرفیت دانشگاه  12دارای تحصیالت دانشگاهی هستند که از اين نظر برمردان برتری يافته اند به گونه ای که اکنون بیش از 

از سوی ها را به تود اتتصا  داده اند اما در بازار کار ايران سهمی ناچیز دارند باتوجه به محدود بودن دامنه سرمايه گذاری 

دولت، توداشتغالی و افزايش کارآفرينی اگرنگويیم تنها راه پیش روست دست کم يکی از مهم ترين راه حل های معول بیکاری 

 است.

ل شکنیروی بیکار درشرايط مناطق روستايی به تنهايی قادر به انمام کار نمی باشد بنابراين به نظرمی رسد بخش اعظم م از طرفی 

ه زمینه های کارآفرينی به عنوان ابزاری کارآمد در بهبود زندگی مردم روستايی می باشد)آقازاده بیکاری فعلی نیاز ب

در دهه اتیر يکی از اساسی ترين دغدغه های مسئوالن و متولیان امور، يافتن راه حلی برای مسئله بیکاری بوده .(6110،وررازاده

می رود نیروی انسانی های درحال توسعه يک معول به شماررگستردگی آن در کشوبه ويژه دربخش کشاورزی که حمم و است

ه به طور تجويای کار بسیاری اعم از دانش آموتته وجود دارد از طرفی تمارب ديگر کشورها به طور اعم و تمارب داتلی گذش

از  "گذارد و غالبا اتص نشان داده است که از طريق سرمايه گذاری های متراکم و سنگین که تکیه اصلی را بر واردات کاال می

د پاسخگوی اين رون "منابع محلی کمتر بهره برداری می کند امکان اشتغالزايی تنها برای تعداد معدودی از افراد وجود دارد و طبعا

 .(6114جويای کار در کشور نیست )تسروی پور،جمعیت کثیر

لفی چون توانند با همکاری دولت در زمینه های مخت تمربه تعاونی های اعتبار کشاورزی در بتوتسوانا نشان می دهد که آنها می

بازاريابی فعالیت کنند تماری کردن تولید و، ايماد پس انداز و اعتبارات ترد کوتاه مدت و دراز مدت ، تامین نهاده های کشاورزی

الدين افتخاری  و....مهیا سازند)رکن  و محیط مناسبی را برای توسعه کشاورزی از طريق کارآفرينی، تامین زيرساتتها

 (6115وهمکاران

و از اين روست که اعتبارات ترد به صورت  تانواده های فقیر برای ارائه وثیقه وام از دارايی های مادی برتوردار نیستند "عموما

 جايگزين برای آنها گسترش داده می شود معمول ترين شکل جايگزينی وثیقه به صورت تشکیل گروه هايی از وام گیرندگان است

از آنما که  (0221،که اعوای هرگروه وام هايی يکديگر را تعهد می کنند و بدين ترتیب، تعدات مشترک ايماد می شود)ماتیسون

واگذاری اعتبارات ترد در قالب گروههای داوطلب صورت می گیرد اين شبکه در ارائه يک تط مش برای تبادل تمربیات و ايده 

يی از دام واسطه ها، افزايش مشارکت و اهررات ترد راهی برای اهمچنین اعتب (0226،انها نقشی موثر ايفا می کند.)ناجاراج

دسترسی به فرصت های برابر به شمار می رود اين اعتبارات روش کارآمدی برای توانمندسازی به ويژه توانمندسازی زنان 
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دگاه گرامین بانک، هدف ازاعطای ترد بهبود ( ازدي0226،روستايی، است که کمتربه منابع اعتباری توسعه دسترسی دارند)سیبل

زندگی روستايیان از طريق فراهم ساتتن دسترسی آنها به اعتبارات، پس انداز، تسهیالت رفاهی و برنامه های اجتماعی ديگر 

اجتماعی  درکنار اين طرح های روستايی ايفاد انگیزه تود را از اعطای اعتبارات مواردی چون ايماد تحرک (0226،است)رابینسون

فراهم ساتتن زمینه کار گروهی برای ايماد   -افزايش اعتماد به نفس فقرا –، باال بردن آگاهی ها، آموزش و قدرت دهی به فقرا 

 1 (IFAD,2003). دارايی و زير ساتت های توسعه کشاورزی در راستای تولید محلی میداند

درصد می باشد و اين امر موجب شده است که اين استان جز  1/1ن برابر با کل بیکاری اين استا ،بر طبق سالنامه آماری استان سمنان

و  درصد تشکیل داده اند.لذا باتوجه به اين آمار  0/00بیکارترين استان ها باشد که بیشترين افراد بیکار اين استان را زنان روستايی با 

رروری به نظر می در اين استان نقش صندوق اعتبار ترد و همچنین مولفه کارآفرينی دو متغیری است که ورعیت رعیف اشتغال 

 (6111،رسند. )سالنامه آماری استان سمنان

و همچنین باتوجه به موقعیت استان سمنان دراين نمودار و همچنین طرح صندوق در اين استان طبق نمودار اعتبارات ترد زنان 

 به استانهای ديگر ررورت دارد که نقش صندوقها دراين استان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.روستايی نسبت 

عامل موثر  04ر اين مطالعه هدف از انمام تحلیل عاملی تلخیص عوامل موثر بر ويژگی های کارآفرينی بوده است که بدين منظور د

یل عاملی کمک می کند تا عوامل در چندين عامل کلی دسته در قالب سواالت پرسشنامه با مقیاس لیکرت جمع آوری گرديد. تحل

در راستای انمام تحلیل عاملی در اين  بندی شده و بتوان مهم ترين عوامل را شناسايی نموده و درصد تاثیر هر يک را نیز بیان نمود.

 تحقیق بطور کلی مراحل زير طی شده است:

 انمام شد)و آزمون بارتلت  KMOملی با استفاده از آماره های تعیین و تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل عا -6

KMO=0.695 )داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. نشان می دهد، بدست آمده استکه مقادير 

 . معنی داری انمام تحلیل عاملی6جدول 

 میزان آماره

 29135 کیسر،میر والکین

 121/0106 کای اسکوئر

 501 درجه آزادی

 222/2 معنی داریسطح 

استفاده شده است. بر اساس نتايج جدول  6از معیار مقدار ويژه بزرگتر از  گروههای دتیل در توسعه کارآفرينیتعیین تعداد ی برا 

 درصد از واريانس کل را تبیین نمودند. 51/44عامل انتخاب شده است که در مممو   3ذيل 

ه تنهايی عامل دسته بندی شدند. سخت کوشی به عنوان عامل اول ، ب 3کارآفرينان در براساس نتايج به دست آمده ، ويژگی های 

ل را تبیین نمود که حاکی از اهمیت باالی اين عامل دارد. ساير عوامل نیز به ترتیب اهمیت شامل : درصد از واريانس ک11/60

ل ابهام، تالقیت ، پشتکار، فرصت طلبی بوده که کانون کنترل درونی، ريسک پذيری روانی ، ريسک پذيری مالی ، نوآوری، تحم

 درصد از واريانس کل را تببین نمودند. 13/5، 61/1، 31/1، 54/4، 152/4، 55/1، 03/3، 01/66به ترتیب 
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 .مقادير ويژه وبارعاملی0جدول 

 

 رديف

 

 عاملین

 

 یويژگی های کارآفرين

 

 بارعاملی

درصد واريانس 

 تببین شده

درصد 

واريانس 

 تممعی
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 سخت کوشی

 

  152/2 موفقیت از طريق سخت کوشی نه شانس

 

11/60 

 

 

11/60 

 101/2 تغییرا ز طريق سخت کوشی

شغل توب شغلی است که مکان،نو  کار ونحوه انمام آن 

 روشن باشد

401/2 

 414/2 چیزازطريق سخت کارکردن دست آوردن همه به

 535/2 دموانع زياد ادامه دادن کار با وجو

 556/2 کار کردن تا ديروقت

 

0 

 

 

 کانون کنترل

 درونی

  131/2 بدبختی ها نتیمه نادانی و تنبلی است

01/66 

 

 100/2 موفقیت از طريق پشتکار 51/05

 452/2 موفقیت از طريق تالش

 

 

1 

 

 

ريسک 

 پذيری

 روانی

  140/2 ريسک برای نتیمه جذاب

 

03/3 

 

 

24/15 

 412/2 لذت بردن از ريسک

 111/2 ريسک برای کسب و رعیت بهتر

 520/2 شرو  يک کار جديد ارزش تطر را دارد

 

0 

 

 

ريسک 

 پذيری مالی

  414/2 ريسک برای سود باالتر

55/1 

 

 402/2 پذيرفتن ريسک با وجود احتمال شکست 10/01

 533/2 آنرا داشته باشدحارر بودن ريسک زمانیکه ارزش 

 

5 

 

 

 نوآوری

بی طاقت شدن در موقعیت هايی که جواب روشنی وجود 

 ندارد

416/2  

15/4 

 

04/56 

هیچ  "روی آوردن به تخیل در مورد کارهايی که قبال

 کس آنرا انمام نداده است

411/2 

 160/2 لذت بردن از بحث در مورد ايده های گوناگون

 

1 

 

 

 ابهامتحمل 

  161/2 ارجح نبودن فعالیت آشنا بر ناآشنا

54/4 

 

 401/2 عالقمندی به زندگی منظم 21/53

 411/2 ارجح ندادن کار يکنواتت در مکان آرام

 

4 

 

 

 تالقیت

لذت بردن از صرف وقت بر روی ايده های جديد بدون 

 استفاده از مزايا

120/2  

31/1 

 

26/11 

 415/2 تواسته تالش زياد استدلیل تحقق و اررای 

 115/2 ارائه ايده توب

 

 رديف

 

 عاملین

 

 ويژگی های کارآفرينی

 

 بارعاملی

درصد واريانس 

 تببین شده

درصد 

واريانس 

 تممعی
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 پشتکار

  131/2 با تمام وجود کار کردن

61/1 

 

 152/2 ادامه کار تا نتیمه حتی اگر زمان زيادی طول بکشد 61/40

 

 

3 

 

 

 فرصت طلبی

  412/2 ارجح بودن کارها به روش معمولی

13/5 

 

 554/2 دانستن حقايق قبل از انمام هر تصمیمی 51/44

 بحث و نتیجه گیری 

درصد از واريانس 11/60به تنهايی  همانطور که از نتايج  تحلیل عاملی در جدول به دست آمده  سخت کوشی جزء عامل اول،  

نمود که حاکی از اهمیت باالی اين عامل دارد. و نشان می دهد که موفقیت کارآفرينی از طريق سخت کوشی حاصل کل را تبیین 

در صد از ويژگی کارآفرينان زن عوو صندوق مربوط  صفت سخت کوشی آنها می باشد. که اين  60911می گردد به بیان ساده تر 

( مطابقت دارد . پژوهش نشان داده اند 0221(  )زاکین ، سولومون و نريا،6136( و) نصر اصفهانی،6114نتايج با مطالعات )بشارت،

که افراد سخت کوش از مهارت های موثر تر استفاده می کنند. از ويژگی های افراد سخت کوش داشتن حس جهت گیری 

ايت اجتماعی و ( از عوامل تقويت کننده سخت کوشی حمايت تانوادگی و حم0221مشخص و رويکرد فعال می باشد)همان،

(  لذا بنا بر اهمیت اين عامل که عامل نخست برای کارآفرينی زنان می باشد 6114همچنین کاهش استرس  می باشد.)بشارت،

پیشنهاد می گردد توجه بیشتری به موارد فوق صورت پذيرد. از آنما که اين تحلیل نشان می دهند که افراد کارآفرين در اين مطالعه 

کوشی باال می باشند لذا می توان از آنها به عنوان الگوی نقش  برای کسانی که تمايل به کارآفرينی دارند  دارای مشخصه سخت

 معرفی نمود.

( و 0220درصد از واريانس کل را تبیین نموده است. نتايج بدست آمده با نتايج )هوارد ، 66901عامل دوم کانون کنترل درونی که 

(، )آراستی، زهرا(  مطابقت دارد. به بیان ديگر کارآفرينان علت 6110و )احمدپور و عزيزی، (6111( و)مسعودنیا،0222)راشید،

موفقیت و شکست تود را به داليل درونی تود نسبت می دهند و کارآفرينان انگیزه موفقیت باالتری را دارا هستند.  احمدپور و 

یف کرده اند چنین افرادی به قدرت و توانايی تويش اعتماد ( اغلب کارآفرينان را دارای مرکز کنترل درونی توص6110عزيزی )

( بین کانون کنترل درونی 6111دارند و سرنوشت تود را قابل کنترل می دانند.  همینطور طی مطالعه ای  از )شیبانی و اتوان تفتی،

ه نفس به دلیل اولويت بعدی تحلیل و اعتماد به نفس رابطه معنی داری به جهت کسب موفقیت وجود دارد. بنابراين داشتن اعتماد ب

 عاملی دارای اهمیت بوده و پیشنهاد می گردد که روحیه اعتماد به نفس برای دستیابی به اين هدف تقويت گردد.

درصد از واريانس کل را تببین نموده اند.  3903و   66901عامل سوم و چهارم ريسک پذيری روانی و مالی می باشد که به ترتیب 

(و )زالی 6115( و )احمدپور و مقیمی،0222( و)الويی،0221( و )گورل و آستن،0220ست آمده با نتايج )هیسريچ و پیترز،نتايج به د

( مطابقت دارد. ريسک پذيری  روانی که رتبه باالتری نسبت به ريسک پذيری مالی در تحلیل عاملی دارد  برای 6114و رروی ،

فرهنگی و افزايش دادن دانش استفاده نمود ولیکن برای باال بردن ريسک های مالی  تقويت آن می توان از راهبردهای حمايت های

که ناشی از ترس از تسارت می باشد راهبردهای حمايتی سیاستگذاريهای دولت  از طريق دادن وام و تسهیالت مناسب و همچنین 

 کالن دولتی می باشد.برقراری سیاستهای بیمه ای ررورت دارد وهمه اينها مستلزم برنامه ريزی های 

( و )فالح 0221درصد از واريانس کل را تبیین نموده . نتايج به دست آمده با نتايج )تاجیدينی، 49152عامل پنمم نوآوری که 

ناپذير همه های کارآفرينی، يک ررورت اجتنابنوآوری به عنوان يکی از مؤلفه( مطابقت دارد . 6110( و )عزيزی،6111جلودار،

-شود. بنابراين سازمان ها و يا شرکت ها بايد برای موفقیت در عملکرد تود و دستیابی به مزيتو يا شرکت ها تلقی میسازمان ها 
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های جديد باشند. شرکتها و يا اشخا  برای ادامه کسب وکار های رقابتی پايدار، از طريق نوآوری، همواره به دنبال کشف فرصت

که وقتی بازار رقابت اشبا  شد مشتری دارای بی تفاوتی برای تريد کاال می گردد بنابراين  و تداوم آن بايد همواره هوشیار باشند

 بايد نوآوری را در بازار ايماد نمايند تا بتوانند از حمايت مشتريان بهره مند گردند.  "اشخا  کارآفرين در اين مرحله الزاما

( و 6331ن نموده. نتايج به دست آمده با نتايج )فرای،درصد از واريانس کل را تبیی 4954عامل ششم تحمل ابهام که 

( مطابقت  دارد.قدرت تحمل ابهام تود حاصل ويژگی هايی نظیر اعتماد به نفس، قدرت پیش بینی ، امیدواری و 6110)هزارجريبی،

ا تحمل می کند. در واقع اين برتورد فعال با پديده ها است که در نهايت فرد به امید دست يافتن به نتايج دلخواه ، موقعیت مبهم ر

اگر به والدين يا مربی به کودک بیاموزد که نتیمه قطعی از هرکاری وجود ندارد  "عامل از کودکی بايد در افراد تربیت گردد مثال

 و قدری از ابهام را در زندگی طبیعی و غیرقابل اجتناب بداند در چنین شرايطی کودک تصوری از توانايی تود در مواجهه  با

موقعیت های غیر قابل پیش بینی نخواهد داشت بنابراين به اين نتیمه تواهد رسید که توانايی مواجهه را دارد و به توانمندی هايش 

در سطح سازمانی و اجتماعی نیز اورا  به همین منوال است. تا وقتی مديران و سیاستگذاران چارچوب و اطمینان پیدا می کند .

توان به موفقیت و هدف ها و روابط میاين عقیده را القا کنند که تنها با گذر از اين چارچوب روابط مشخص ترتیب دهند و

های متعالی افراد برای دهند و در نتیمه، ظرفیتمطلوب رسید، ديگران قدرت تحمل ابهام، ريسک کردن و تالقیت را از دست می

بنابراين دراين مرحله نقش (. 6136)مدنی،  .شودمان متوقف میرود و رشد سازدست يافتن به راهکارهای ناب جديد از دست می

مربیان و مديران بیشتر نمود پیدا می کند و پیشنهاد می گردد تا مربیان و مديران  به آموزش های الزم در اين زمینه دست يابند تا 

 بتوانند آنرا به درستی انتقال دهند.

( و 6111درصد از واريانس  کل را تبین نموده با نتايج مطالعات )سلمانی زاده و انصاری، 1931، تالقیت که عامل هفتم

تالقیت توانايی تمسم، پیش بینی و ايماد (  مطابقت دارد.  6110( و )گلرد،0224( و )بندزوسکا،0224( و )ندابیسی،0221)ادوارد،

محیط ، کارآفرينان به طور روز افزون تالش می کنند در يابند که چگونه بتوانند  با توجه به پیچیده شدن "ايده می باشد. مسلما

باعث رشد و موفقیت بیشتر شوند زيرا اگر ايده نو وارد محیط کسب و کار نگردد زوال حتمی تواهد بود در واقع امروزه فکر 

ند که بايد با آگاهی کامل طی شود.) فرهنگی و تالق برای ادامه کسب و کار رروری است و به مثابه پله های نردبان ترقی هست

( . همانطور که از نتايج تحلیل عاملی مشخص شده است که تالقیت در اولويت های پايین جدول قرار گرفته و بنا 6114صفری،

شید و بدانیم براهمیت تالقیت در مبحث کارآفرينی و ادامه کسب وکار بايد تدابیری برای تقويت روحیه تالقانه کارآفرينان اندي

 که پايان راه کارآفرينی و کسب و کار تاموشی انگیزه های تالق  تواهد بود.

( و )احمدی و 6111درصد از واريانس کل را تبیین نموده با نتايج مطالعات )مسعودنیا، 1961عامل هشتم، پشتکار که 

یشرفت در زندگی است.  پشتکار انسانها بستگی به ( مطابقت دارد. پشتکاريکی از ملزومات اولیه برای موفقیت و پ6132همکاران،

نگرش آنها دارد  لذا از آنما که بررسی تحلیل عاملی در اولويت هشتم و در رده پايین جدول قرار گرفته پیشنهاد می گردد تا زمینه 

مدارس و رسانه ها های الزم در جهت نگرش صحیح  به عمل آيد. که می تواند از طريق آموزشهای صحیح از طريق تانواده و 

صورت پذيرد و ديگر اينکه از عوامل و موانعی که باعث سلب انگیزه افراد برای تالش می شود شناسايی نمود و برای رسیدن به 

 هدف اصلی برنامه ريزی نمود.

( 6114ی و مرادپور،درصد از واريانس کل را تبیین نموده با نتايج مطالعات )حیسین  59132عامل نهم و عامل آتر، فرصت طلبی که  

( مطابقت دارد. کارآفرينان شکارچیان فرصت هستند کارآفرين به سادگی می تواند میان يک اتفاق بدون 6110و )هزارجريبی،

تاصیت با ديگری که در دل آن فرصت شکوفايی نهفته است تمايز قائل شود و دومی را شکار کند.طبق تعريف فرصت کارآفرينی 

می گردد که در آن موقعیت ها بتوان محصوالت، تدمات ، موادتام، بازار و شیوه های سازماندهی جديدی به هر موقعیتی اطالق 

( و در تعريفی به هر موقعیت سودمند اطالق می گردد. لذا باتوجه به اهمیت وجود مشخصه 0225را ارائه نمود.)اسچارتز و تیچ ،
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یل عاملی جامعه آماری مورد مطالعه اين مشخصه  در اولويت آتر جدول فرصت طلبی در مبحث کارآفرينی و باتوجه به نتايج  تحل

قرار گرفته الزم است زمینه ای برای به وجود آوردن فوای فرصت طلبی درجهت کارآفرينی صورت پذيرد. از آنما که فرصت ها 

نها تود راهی برای به وجود آوردن در مقابل تهديد ها قرار گرفته اند شناسايی عوامل تهديد کننده در کارآفرينی و دورکردن آ

 فرصت ها می باشد.

 منابع

 (، مبانی کارآفرينی . تهران: نشرفرانديش.6115احمدپور،م و مقیمی ،م. )

( . بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و کارآفرينی )پژوهشی پیرامون کارکنان شرکت داده ورزی سداد(. 6132احمدی، پ  و باباشاهی،ج و تداشناس،ل . ) 

 .00-6.    1.  6پژوهش های مديريت منابع سازمانی. 

 . توسعه کارآفرينی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات جهاددانشگاهی 6115اکبری ،ک.

-31.   0و6.  0اجتماعی موثر در ايماد کسب و کارهای زنانه .ممله پژوهش زنان .  –( . زنان کارآفرين ايرانی . ساتتارهای فرهنگی 6115راستی ، ز. )آ

602 

امه علمی و پژوهشی زن و ( . تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرينانه زنان . فصلن6132آرامون،ه . غفوری ،ح. زار  احمدآبادی ،ح .)

 .00-3فرهنگ. سال دوم. شماره هشتم.  

 604-623.   0. 1(. سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس. مطالعات روانشناتتی . دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی الزهرا. 6111بشارت، م. )

 ران . سايت سازمان همیاری دانش آموتتگان.(. زمینه ها و موانع توسعه کارآفرينی دراي6114حسینی ،م. مرادپور،ک. )

(، رابطه سبک تفکر و کارآفرينی مديران با سالمت سازمانی در دبیرستان های شهر تهران. پايان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات علوم 6115رستخیزپايدار،ر. )

 تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

 .31-35( . موانع توسعه کارآفرينی در ايران. دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران، تهران.  6114)زالی ،م. و رروی،س. 

 .611-614.    3. 11پژوهشی رفاه اجتماعی،  –(. ويژگی های روانشناتتی کارآفرينان کشور. فصلنامه علمی 6111سلمانی زاده،   و انصاری،م. ) 
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