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کارآفرینی رویایی مشترک در اقتصادهای سرمایهداری در سراسر جهان است .کارآفرینی یک
پدیده چندسطحی و پیچیده است که اهميت خود را در اقتصاد جهانی در نتیجه تغییر شرایط
نيروي كار ،محتویات کار و مسائل روانشناختی در حوزه اشتغال بهدست آورده است (& Singh
 .)Chauhan, 2016کارآفرینان بسیار موفق با پشتكردن به کار در شرکتهای بزرگ به ایجاد
یک کسبوکار جدید که همراه با آزادی مالی و شخصی بوده است روي آوردهاند (& Minarcine
 .)Shaw, 2016در سالهای اخير ،سهم زنان در کسبوکارهاي کوچک و زودبازده و کارآفرینانه
روند رو به رشدي را طي كرده است ،با وجود اين هميشه زنان با موانع خاصي در کسبوکار مواجه
هستند كه بهتدریج بايد بر آنها غلبه كنند .مطابق با گزارشهای دیدهبان جهاني كارآفريني ،تغییر
وضعیت زنان از كارمندي به خوداشتغالي ،از سال  1990نسبت به مردان افزايش داشته است .اين
در حالي است كه کسبوکارهایی كه زنان در آنها فعاليت دارند در حوزههای محدودي همچون
1
تداركات ،نظافت و مراقبت از كودكان يا سالمندان باقیمانده است ( .)Sappleton, 2009کراکت
( )2005كارآفريني را فرآيند پويايي از تغيير بينش و بصيرت با ابتكار و نوآوري میداند (Crockett,
.)2005
كارآفریني میتواند فرصتهای جدیدي را براي كارآفرینان ایجاد كند تا درآمد و سرمایه خود را
افزایش دهند و همچنین با ایجاد موسسات جدید و کسبوکارهای كوچك و متوسط ،استانداردهاي
زندگي را بهبود بخشند (.)Henley, 2005
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد صنایع کوچک و متوسط نقشی محوری در توسعه اقتصادی
و صنعتی دارد (یونیدو .)1384 ،يكی از مهمترین نقشهای کسبوکارهای کوچک و متوسط در زمینه
حمایت از رشد اقتصادی در کشورها و ایجاد شغل است (کنعانی .)1394 ،کسبوکارهای کوچک و متوسط
از طریق نوآوری در محصوالت و فرآيندهای جدید تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورها دارند و در بازارهای
جهانی که بهشدت رقابتی بوده و بهسرعت در حال تغییرند ،بهعنوان موتور رشد اقتصادی محسوب
میشوند ( .)Bruque & Moyano, 2007مزایايي همچون نوآوری ،اشتغالزایی و انعطافپذیری صنایع
کوچک و متوسط را نسبت به صنایع بزرگ در ارجحیت قرار داده است (.)O’Dwyer et al., 2009
1. Crockett
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در دنیای امروز کارآفرینی نقش بسیار مهمی در تولید ،توسعه و اشتغال کشورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه داشته است ( )Swedberg, 2009و شواهد محکمي مبني بر وجود رابطهی علّی بين
کارآفریني ،رشد اقتصادي و کاهش فقر وجود دارد ( .)Chowdhury, 2007اصطالح «کارآفرینی
زنان» بهمعنی ایجاد کسبوکاری است که زنان را از لحاظ اقتصادی توانمند كرده ،قدرت اقتصادی و
موقعیتشان را در جامعه افزایش دهد ( .)Kaur & Singh, 2013در یک تعریف دیگر زنان كارآفرين
به کسانی اطالق میشود كه بهتنهایی يا با مشاركت يا از طريق ارث ،کسبوکاري را ايجاد كرده
و با قبول خطرات مالي و مسئولیتهای اجتماعي ،اخالقي ،رواني و مالي در اداره امور روزانه شركت
جويند و با خالقيت و نوآوري ،محصوالت جديدي را ايجاد كرده يا گسترش دهند تا در بازار بر رقبا
غلبه كنند (توكلي و موحدي .)1395 ،یک زن کارآفرین را میتوان بهعنوان یک زن با اعتمادبهنفس،
باانگیزه ،خالق و قادر به دستیابی به استقالل اقتصادی نیز تعریف كرد (.)Sharma et al., 2013
امروزه زنان تحصیلکرده را دیگر نمیتوان در چهاردیواری خانه محصور کرد ،آنها خواستار احترام
برابر از شرکای خود هستند ( .)Goyal & Parkash, 2011بهعنوانمثال در هند کارآفرینی همواره
در حوزه مردان بوده است اما با افزایش صالحیتهای آموزشی ،آگاهی اجتماعی و اصرار خود زنان ،آنها
کارآفرینی را بهعنوان حرفه خود راه انداختند ( .)Shastri & Rao, 2014جنسیت بیولوژیک بهعنوان
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار رفتار کارآفرینی بهشمار ميآيد .زنان و مردان در طول تاریخ ،نقشهای
مختلفی بر عهدهگرفتهاند .مشاغل خاص برای مردان ،مناسبتر از زنان درنظر گرفتهشده است و دلیل
اساسی برای این فاصله بین زنان و مردان ،تفاوتهای اجتماعی آنهاست (.)Ramam, 2014
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از آنجا که اشتغال در ايران همواره با مسائلي مواجه بوده ،طبيعت ًا زنان با مسائل فزایندهای
در کسبوکارهای كوچك و زودبازده روبهرو خواهند بود؛ از اينرو شناسايي عوامل موفقيت زنان
كارآفرين در کسبوکارهای كوچك و زودبازده میتواند يكي از راهكارهاي مقابله با ناكامي آنان
در محيط کسبوکار باشد .در اين پژوهش تالش ميشود با استفاده از رویکرد کیفی تحلیلتم و با
بررسي و شناسايي عوامل موفقیت کارآفریني و تاکید بر اهميت نقش زنان كارآفرين ،الگويي براي
موفقیت زنان کارآفرین در بخش کسبوکارهای کوچک و زودبازده ارائه شود.

اهمیت کارآفرینان و کارآفرینی زنان و نقش آنها
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑا توجه به اینکه درآﻣﺪﺷﺎن راﺑﻄﻪ قابلتوجهی ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﻛﺎري آنها دارد،
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ﺳﺎﻋتهاي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮدن اﺧﺘﺼﺎص میدهند و از این ﻃﺮﻳﻖ در اﻓﺰاﻳﺶ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و در نتیجه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻜﺎري تاثیر میگذارند (Carree et al., 2002, 271-
)290؛ پس میتوان استدالل كرد که ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد را متاثر ميكند (Van Stel et
 .)al., 2005, 311کارآفریني به این دليل که جامعه را به سمت تغييرات تکنيکي و مبتکرانه سوق
داده و باعث رشد اقتصادي میشود و همچنين منجر به تبدیل دانش جدید به خدمات و محصوالت
جدید میشود ،بسیار حائز اهميت است ( .)Shane et al., 2003مطالعه مککللند )1961( 1نشان
داد که کارآفرینان زن در کانادا ،سنگاپور و ایرلند بهعنوان وسیله توسعه کسبوکار استفادهشدهاند
(.)Alam et al., 2011
در طول چند دهه گذشته ،پژوهشگران متعددی ازجمله بیرلی و وستهد ،)1990( 2کوپر و
دانکلبرگ ،)1989( 3شان و دیگران )1991( 4و شاپرو ،)1975( 5انگیزهها و دالیل مردان را برای
شروع سرمایهگذاری ،بررسی کردهاند .پژوهشها نشان میدهد که زنان ،نقش بسیار مهمی در
توسعه اقتصادی و ایجاد ثبات در دورههای رکود اقتصادی ایفا کردهاند .اگرچه زنان در زمان گذشته،
با موانع و محدودیتهایی مواجه بودند اما رفتهرفته جوامع شروع به پذیرش این نکته كردند که
زنان نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند (.)Alam et al., 2011
بسیاری از کشورهای در حالتوسعه از جمله مالزی بهطور جدی به تشويق زنان بهعنوان یکراه
کارآفرینی شتاب توسعه اقتصادی پرداختهاند .دولت بهطور جدي نقش زنان کارآفرین را بهعنوان نیروی
محرک در دستیابی به چشمانداز مالزی  2020به رسمیت میشناسد .مشارکت زنان کارآفرین در شرکتهای
کوچک و متوسط ( )SMEsاز  18درصد در سال  2000به  8/27درصد در سالهای اخیر افزایشیافته
است .این زنان بهطور عمده مالکان و شرکای فعال کسبوکار بودند(.)N-Anantharaman, 2013
کسبوکارهای کوچک و زودبازده
واژههای ﺻﺎﺣﺐ کسبوکار ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ زﻳـﺎد ﺑـﻪ ﻫـﻢ ،ﮔﺎﻫﻲ بهجای
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ میشوند؛ بنابراین ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ میتوانیم ﺻـﺎﺣﺐ کسبوکار ﻛﻮﭼﻚ و ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻦ
را ﻣﺘـﺮادف ﺑـﺪاﻧﻴﻢ (.)Kuratko & Hodgetts, 2001
کسبوکارهای ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣأﻣﻦ ﺑﺮاي فعالیتهای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﺴـﺘﻠﺰم
1. McClelland
2. Birley & Westhead
3. Coopper & Dunkelberg
4. Shane et al.
5. Shapero
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عوامل موثر بر موفقیت زنان کارآفرین
مطالعات مختلفي در مورد فرآیند شکلگیری كارآفريني ،ايجاد شركتهاي كارآفرينانه و
عملكرد آنها در کسبوکارهای مختلف مانند توليدي ،فناوریهای پيشرفته و کسبوکارهای
كوچك ( ،)Banks, 1991; Reynolds et al., 1993, 347; Aydalot, 1986عوامل موثر بر
موفقيت و شكست فرآيند كارآفريني (& Kwasi Buame, 1996; Trulsson, 1997; Mead
 ،)Leidholm, 1998; King & McGrath, 1999وراثتيبودن كارآفريني (،)Levie,1999
ويژگيهاي شخصي كارآفرينان ( ،)Wagner & Sternberg, 2004ویژگیهای جمعیتشناختی،
سن ،جنسيت ،وضعيت تاهل ،موقعيت اجتماعي ،تحصيالت ،تجربه ،نژاد و ویژگیهای روانشناختی
توفیقطلبی ،خطرپذيري ،اعتمادبهنفس ،عملگرا بودن ،استقالل ،كانون كنترل دروني و فرآيند
كارآفريني ( )Kiggundu, 2002و ...انجامشده است.
تفاوتهای مهمی بین صاحبان کسبوکار مرد و زن از جمله سرمایه انسانی و اجتماعی،
انگیزه ،اهداف و معیارهای موفقیت ،جهت رشد ،انتخابهای استراتژیک و استفاده از سرمایههای
مالی وجود دارد(.)Mitchelmore & Rowley, 2013
لرنر و هابر )2001( 1عوامل موثر بر كارآفريني و موفقيت شركتهاي كارآفرينانه را به چهار
دسته ويژگيهاي شخصيتی و روانشناختی ،حمايتهاي مالي و مشورتي دولتي ،جذابيتهاي
محيطي و تنوع خدمات قابل ارائه تقسيم كردهاند ( .)Lerner & Haber, 2001عالوه بر اين،
واگنر و استرنبرگ عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني و تاسيس شركتهاي جديد را به سه گروه
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آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن کسبوکارهای ﻛﻮﭼﻚ از مهارتها و تواناییهای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧـﻪ
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ (مقیمی و اﺣﻤﺪﭘﻮردارﻳﺎﻧﻲ .)1387 ،از نظر برخی صاحبنظران میتوان استنباط کرد که
کسبوکارهای کوچک و میکرو از سوي افراد با سطح نسبت ًا پایین آموزشوپرورش شکل میگیرد.
شروع و اداره یک کسبوکار کوچک شامل امکان موفقیت و همچنین شکست است .عدم برنامهریزی،
تامین مالی نامناسب و مدیریت ضعیف بهعنوان علل اصلی شکست شرکتهای کوچک درنظر گرفته
شده است .فقدان اعتبار نیز بهعنوان یکی از جدیترین محدودیتهای شرکتهای کوچک و متوسط
ی شده است .آموزشوپرورش یکی از عواملي است که تاثیر مثبت بر رشد
و مانع رشد آنها شناسای 
شرکت دارد .در توسعه کسبوکارهای ﻛﻮﭼﻚ عدم وجود زیرساختهایی مانند جاده ،آب و فاضالب و
مخابرات یک محدودیت جدي بهحساب میآید (.)Mwobobia, 2012

1. Lerner & Haber
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عوامل كالن ،خرد و ويژگيهاي شخصي كارآفرينان تقسيم كرده و نتيجه گرفتهاند كه در سطح
منطقهاي ،ملي و بينالمللي ،هر کدام آنها و متغيرهاي فرعي مربوط به آنها اثرگذاري مختلفي
بر فرآيند كارآفريني داشتهاند (.)Wagner & Sternberg, 2004
عوامل محیطی همچون مشخصات فردی ،آموزشوپرورش رسمی ،آموزش بعد از متوسطه ،فعالیتهای
فوقبرنامه و تجربه قبلی نیز در موفقیت کارآفرینان بسیار موثر است ( .)N-Anantharaman, 2013بهطور
کلی عوامل موثر بر کارآفرینی در کسبوکارهای کوچک و زودبازده را میتوان در جدول ( )1خالصه كرد.
جدول  :1ديدگاه صاحبنظران در خصوص عوامل مؤثر بر کارآفرینی

صاحبنظران

مؤلفه

سابقه کاری
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زی و همکاران ()2016؛ ستیانتو و همکاران ()2016
3

2

آگارول و پرازد ()1998؛ کانینگام و لیزچرون ()1991؛ موریس و تروتر ()1990؛ هو
ریسکپذیری
و کوه)1992( 7؛ لیان و ین)2017( 8
4

نظم

جنسیت

اعتمادبهنفس

تالش و پشتکار
مهارت و هوش
خالقیت

6

5

مقیمی و همکاران ()1391؛ میلر و میلر)2017( 9

فرز و همکاران ()2017؛ مارکوسن و روید ()2017
11

10

گالیدان و عبدولالتیف ()2017؛ قاسمی و قشقایی ()2015
13

12

سومبای و جوهانسن ()2017
14

چن و تامپسون ()2016؛ بالتاکی ()2017
15

16

احمدپورداریانی و همکاران ()1391؛ مقیمی و همکاران ()1391

1. Xi et al.
3. Setianto et al.
4. Agarwal & Prasad
5. Cunningham & Lischeron
6. Morris & Trotter
7. Ho & Koh
8. Lian & Yen
9. Miller & Miller
10. Ferez et al.
11. Markussen & Roed
12. Gelaidan & Abdullateef
13. Ghasemi & Ghashghaei
14. Somby & Johansen
15. Chen & Thompson
16. Baltaci

ادامه جدول  :1ديدگاه صاحبنظران در خصوص عوامل مؤثر بر کارآفرینی

مؤلفه
نوآوری

صاحبنظران

تاجدینی و همکاران)2006( 1؛ احمدپورداریانی و همکاران ( ،)1391مقیمی و همکاران
()1391؛ لی و همکاران)2016( 2

توکل و تعهد

دانیل و همکاران)2017( 7؛ نیمینن و هیتی)2016( 8

آموزش و
پژوهش
هدف

داهلستیدت و فجز)2017( 5؛ مقیمی و همکاران ( ،)1391احمدپورداریانی و همکاران
()1391؛ هاک و گیلبرت)2017( 6
یوی و همکاران ()2016؛ الگونا و همکاران ()2016
10

9

دانش و مطالعه

استوتزر و همکاران)2017( 11؛ مقیمی و همکاران ()1391

خوداتکایی

مورفی و همکاران ()2017؛ وات ()2016

فرصتیابی
احساسات

قدرت ارتباط
استقالل

توفیقطلبی

موسی)2017( 12

14

13

هو و کوه ()1992؛ فرز کوینتانا و همکاران ()2017
16

15

هوآنگ و کنیگت ()2017؛ خسرویپور و منجمزاده ()1390
17

داو ()2015؛ بات ()2016
18

19

کلیم و لودین ()1997؛ احمتدوگلو و همکاران ()2015؛ چوی و ماجومدار ()2014
20

21

22

1. Tajeddini et al.
2. Lee et al.
3. Goodman et al.
4. Haugh & Talwar
5. Dahlstedt & Fejes
6. Huq & Gilbert
7. Daniele et al.
8. Nieminen & Hytti
9. Uy et al.
10. Laguna et al.
11. Stuetzer et al.
12. Mosey
13. Murphy et al.
14. Watt
15. Ho & Koh
16. Perez-Quintana et al.
17. Huang & Knight
18. Dove
19. Bhatt
20. Kliem & Ludin
21. Ahmetoglu et al.
22. Choy & Majumdar
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توانمندسازی

گودمان و همکاران)2016( 3؛ هانگ و تالوار)2016( 4
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شارما و همکاران )2013( 1در بررسی مشکالت پیشروی زنان کارآفرین به عواملی همچون
الزامات خانوادگی (رسیدگی به کارهای خانه ،نگهداری کودکان) ،تسلط مردان بر جامعه ،فقدان
تحصیالت کاربردی ،موانع اجتماعی (سنتها و آدابو رسوم) ،در دسترسنبودن مواد اولیه مناسب،
مشکالت مربوط به تامین مالی ،دشواری رقابت با مردان در محیط کسبوکار ،توانایي تحمل
ریسک پایین و تحرک و پویایی محدود اشاره كرده است ( .)Sharma et al., 2013پژوهشي
که به بررسی چالشهای پیشروی زنان شرکتهای کوچک در کنیا پرداخته به موارد مشابهی
دستیافته است و بزرگترین مانع برابر زنان کارآفرین در کنیا را دسترسی به منابع مالی میداند
(.)Mwobobia, 2012
مطالعه ولش و همکاران )2016( 2در ترکیه نشان میدهد زنان کارآفرین با مجموعهای از
چالشها در راه کارآفرینی مواجه هستند .اولین چالش فقدان آموزشوپرورش در زمینه توسعه
مهارت ،کسبوکار و حقوق زنان است .چالش دوم تبعیض حقوقی و فقدان قدرت سیاسی و
اقتصادی است .چالش سوم تفاوتهای منطقهای است .یک شکاف بزرگ بین رشد روستایی و
صنعتی وجود دارد و بهطورکلی زنان ترکیه با فقدان عظیمی از فرصتها روبهرو هستند .چالش
چهارم که هم اجتماعی و هم ساختاری است ناشی از حمایت محدود دولت برای توانمندسازی زنان
در مقیاس ملی است (.)Welsh et al., 2016
توسعه فرضيهها و الگوي مفهومي
روششناسی
رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و برای جمعآوری دادهها از مصاحبههای نيمهساختاریافته
با تاکید بر رويكردي اكتشافي و براي تجزیهوتحلیل متن مصاحبهها از روش تحلیل تم كه در
پژوهشهاي كيفي كاربرد گستردهای دارد استفادهشده است .براي نگارش مبانی نظري پژوهش
از منابع کتابخانهای استفاده شده و اطالعات موردنیاز از منابع اولیه و ثانویه مختلف جمعآوریشده
است .جامعه آماری پژوهش برای مصاحبه را زنان کارآفرین تشکیل میدهند .با توجه به اهمیت
موضوع پژوهش در مصاحبه ،از نمونهگیري زنجیرهای (گلوله برفی) استفادهشده است .منطق روش
1. Sharma et al.
2. Welsh et al.
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نمونهگیری زنجیرهاي به این شکل است که در طول مصاحبه ،از مشارکتکنندگان تقاضا ميشود
تا سایر افراد یا گروههایی را که فعاالنه در کارآفرینی درگیر هستند معرفی کنند ،در نتیجه نمونه
افراد گسترش مییابد (جندقی و فالح .)1389 ،تعداد نمونهها تا آنجا كه به مرحله اشباع برسد ادامه
مییابد .در این پژوهش تعداد نمونه برای مصاحبه شامل  23نفر میشود.

همانطور كه بيان شد براي تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیلتم استفادهشده است .تحلی 
ل
تم روشي براي تعيين ،تحليل و بيان الگوها (تمها)ي موجود درون دادههاست .اين روش دادهها را
سازماندهی و در قالب جزئيات توصيف میکند .برون و كالرك )2006( 1مراحل ششگانه تحلیل
تم را بهصورت زیر ارائه كردهاند (ابويياردكان و همکاران:)1393 ،
مرحله اول) آشنايي با دادهها :در این مرحله پژوهشگر با عمق محتوايي دادهها آشنا شود.
مرحله دوم) ايجاد كدهاي اوليه :اين مرحله شامل ايجاد كدهاي اوليه از دادههاست .كدها
ويژگي دادههایی را معرفي ميكنند كه به نظر پژوهشگر جالب است .در اين مرحله  86كد اوليه
از مصاحبهها احصا شد.
مرحله سوم) جستوجوي كدهاي گزينشي :اين مرحله شامل دستهبندی كدهاي مختلف در
قالب كدهاي گزينشي و مرتبكردن همه خالصه دادههای كدگذاريشده است .در اين مرحله 23
كد گزينشي به دست آمد.
مرحله چهارم) شکلگیری تمهای فرعي :اين مرحله شامل دو مرحله بازبيني و تصفيه و
شکلدهی به تمهای فرعي است .مرحله اول شامل بازبيني در سطح خالصههای كدگذاري شده
است .در مرحله دوم اعتبار تمهای فرعي در مورد مجموعه دادهها در نظر گرفته میشود .در اين
مرحله به  12تم فرعي دست پيدا كردند.
مرحله پنجم) تعريف و نامگذاری تمهای اصلي :در اين مرحله ،تمهای اصلي كه براي تحليل
ارائه شده ،تعريف شده و مورد بازبيني مجدد قرار میگیرد ،سپس دادههای داخل آنها تحليل
میشود .بهوسیله تعريف و بازبينيكردن ،ماهيت آن چيزي كه یک تم در مورد آن بحث میکند
ص و تعيين ميشود كه هر تم اصلي كدام جنبه از دادهها را در خود دارد .در اين مرحله از
مشخ 
ميان تمهای فرعي به چهار تم اصلي دست يافتند .در جدول ( )2برخي از تمهای فرعي كه تمهای
اصلي از آنها استخراجشده آورده شده است.
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دادهها و یافتهها

1. Braun & Clarke

141

جدول  :2تحلیلتم

تمهای فرعي
نیازسازی

فرصتیابی
باور درونی

تمهای اصلي
فرهنگسازی

فرهنگسازی کارآفرینانه

اعتمادبهنفس
تعهد

مخاطرهپذیری

تعهد هدفمند

تعهد هدفمند

پشتکار

تامین سرمایه
آموزش

|دوره  - 30زمستان  - 96شماره  - 4پياپي 102

142

روابط اجتماعی

ظرفیتسازی

ظرفیتسازی کارآفرینانه

راهبرد

خالقیت
نوآوری

استقالل

همافزایی

همافزایی نوآورانه

مرحله ششم) تهيه گزارش :مرحله ششم زماني شروع میشود كه پژوهشگر مجموعهای از
تمهای اصلي كام ً
ال انتزاعي و منطبق با ساختارهاي زمینهای پژوهش را در اختيار داشته باشد .اين
مرحله شامل تحليل پاياني و نگارش گزارش است .فرآيند انجام تحلیل تم بهصورت شكل ()1
نمایش داده شده است.

نیازسازی
فرهنگسازی

فرصتیابی
باور درونی

فرهنگسازی کارآفرینانه

تعهد هدفمند

تعهد
مخاطرهپذیری

تعهد هدفمند

پشتکار
تامین سرمایه
ظرفیتسازی

آموزش
روابط اجتماعی

ظرفیتسازی کارآفرینانه

راهبرد
همافزایی نوآورانه

همافزایی

موفقیت زنان کارآفرین در کسبوکارهای کوچک و
زودبازده
شکل  :1الگوي مفهومی پژوهش

شكل  :1الگوی مفهومي پژوهش

یری

صلي در

نتیجهگیری

خالقیت
نوآوری
استقالل
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اعتمادبهنفس

مسئله اصلی در موفقیت کارآفرینان در کسبوکارهای کوچک و زودبازده ایجاد یک فرهنگ
کارآفرینانه است .داشتن قدرت ارتباط ،باور و اعتقاد به همراه یک نگرش مثبت در محیط کسبوکار
برایفرهنگ
است-یک
ایجاد
موفقیت کارآفرینان در کسبوکارهای کوچک و زودبازده
بسیار مهم و ضروری است و باعث ایجاد باور درونی ـ که الزمه فرهنگ کارآفرینانه

کارآفرینانه

شتن قدرت ارتباط ،باور و اعتقاد به همراه یک نگرش مثبت در محیط کسبوکار بسیار مهم و
143

(Huang & Knight, 2014؛ خسرویپور و منجمزاده.)1291 ،

«باور دروني» نقش بسیار مهمي در موفقیت کارآفرینان دارد؛ از این رو یک کسبوکار ز

موفق باشد که افراد به یک «باور دروني» دستیافته باشند« .باور دروني» باعث ایجاد نیاز ب

افراد ميشود و این «نیازسازی» است که در کارآفرینان نقشآفرین است ( ;Ludin, 1997
یک کسبوکار ميشود (Huang & Knight, 2014؛ خسرویپور و منجمزاده.)1390 ،

زمانیاحساس نیاز
وکاراین
ب).
Ahmetoglu
موفقیتal.,
;2015
Choi
درونی»&
Majumdar,
2014
etدارد؛ از اين رو یک کس
کارآفرینان
مهمی در
نقش بسیار
«باور

میتواند موفق باشد که افراد به یک «باور درونی» دستیافته باشند« .باور درونی» باعث ایجاد نیاز
016; Finkle
کشف فرصتها شده که در اینجا به آن «فرصتیابي» گفته ميشود ( &
به موفقیت در افراد میشود و این «نیازسازی» است که در کارآفرینان نقشآفرین است (Kliem

احساسشکل ( )2مي
مطابق
کارآفرینانه»
یک «
Katragadda,
2017
&) .این
فرهنگ ;Ludin, 1997
Ahmetoglu
ایجادet al.,
برای ;2015
Choi &.)Majumdar,
2014
نیاز باعث ایجاد و کشف فرصتها شده که در اینجا به آن «فرصتیابی» گفته میشود (Mosey,

عواملي چون «فرصتیابي»« ،نیازسازی» و «باور دروني» توجه کرد.

 .)2016; Finkle & Katragadda, 2017براي ايجاد يك «فرهنگ کارآفرینانه» مطابق شکل
( )2میباید به نقش عواملي چون «فرصتیابی»« ،نیازسازی» و «باور درونی» توجه كرد.
نیازسازی

فرصتیابی
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فرهنگ کارآفرینانه

باور درونی

شکل  :2فرهنگ كارآفرينانه

شكل  :2فرهنگ کارآفرينانه

یک کارآفرین برای آنکه بتواند در کسبوکار خود موفق باشد باید ظرفیتسازی کارآفرینانه
را در خود ایجاد كند و برای این کارباید فرد نسبت به کسبوکار خود متعهد باشد و هدف خاصی
یک کارآفرین برای آنکه بتواند در کسبوکار خود موفق باشد باید ظرفیتسازی کارآفرینا
را دنبال كند ( .)Uy et al., 2016; Laguna et al., 2016بهعبارتدیگر باید «تعهد هدفمند»
خود;2017
وکارتوکل (
کسبتعهد و
عواملی چون:
فردهدفمند»
«تعهد
برایشود.
ایجاد کند و ایجاد
Danieleهدف خاصي
 al.,بetاشد و
متعهد
نسبت به
اینبرایکارایجادباید
 ،)Nieminen & Hytti, 2016ریسکپذیری (& Agarwal & Prasad, 1998; Cunningham
( .)Uy et al., 2016; Laguna et al., 2016بهعبارت دیگر باید «تعهد هدفمند
،)Lischeron, 1991; Morris & Trotter, 1990; Ho & Koh, 1992; Lian & Yen, 2017
Gelaidan
;& Abdullateef,(2017
(Ghashghaei,
پشتکار و اعتمادبه
;et al., 2017
Nieminen
Ghasemiتوکل
چون&:تعهد و
نفسعواملي
هدفمند»
برای ایجاد «تعهد
 )2015; Somby & Johansen, 2017الزم است .اکثر کارآفرینان موفق بسیار ریسکپذیر
هستند بهطوریکه میتوان به جرات اظهار داشت که نبود تحمل ریسک میتواند میزان موفقیت
کارآفرینان را بهشدت کاهش دهد.
پشتکار از دیگر عوامل موفقیت در کسبوکار است (مقیمی و همکاران1391 ،؛ & Somby
16میتوانند با کنارزدن موانعی که بر سر
 )Johansen, 2017ضمن ًا زنان کارآفرین با اعتمادبهنفس

144

 )Johansen, 2ضمناً زنان کارآفرین با اعتمادبهنفس ميتوانند با کنارزدن موانعي که بر سر

ن وجود دارد موجب اجرای موفق طرح شوند ( .)Gelaidan & Abdullateef, 2017برای
یک «تعهد هدفمند» مطابق شکل ( )2باید نقش عواملي چون «اعتمادبهنفس»« ،تعهد»،

رهپذیری»

اجرای موفق طرح شوند ( .)Gelaidan & Abdullateef, 2017براي
راهشان وجود
موجب کرد.
پشتکار»داردتوجه
و«
ايجاد يك «تعهد هدفمند» مطابق شکل ( )3بايد نقش عواملي چون «اعتمادبهنفس»« ،تعهد»،
«مخاطرهپذیری» و «پشتکار» توجه كرد.
اعتمادبهنفس

تعهد

پشتکار

مخاطرهپذیری
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تعهد هدفمند

شكل  :3تعهد هدفمند
و ...نیز الزم و ضروری است (Dahlstedt & Fejes, 2017; Huq & Gilbert, 2017؛
شکل  :3تعهد هدفمند

کسب سرمایه اولیه یک نیاز اساسی برای کارآفرینان است بنابراين یک کارآفرینباید به تامین

ي و همکاران1291 ،؛ احمدپورداریاني و همکاران .)1291 ،وجود روابط اجتماعي مناسب نیز برای
سرمایه اولیه از منابع مختلف توجه كند .در این راستا آموزش روشهای مختلف کسب سرمایه،
سرمایه
ین
م
تا
به
باید
کارآفرین
بنابراین
کارآفرینان
مهمبرای
اساسي
ظرفیتاولیه
وسرمایه
برای ایجاد «ظرفیتسازی
زاده،یک.)1291
است منجم
خسرویپور و
است (
سازییکاجرانیازبسیار
(& Dahlstedt & Fejes, 2017; Huq

بازاریابی ،مدیریت مالی و ...نیز الزم و ضروری است
وجود روابط
مختلف.)1391
هایهمکاران،
احمدپورداریانی و
اینهمکاران1391 ،؛
مقیمی و
2017
مدیریت
سرمایه،
کسب
آموزش روش
Gilbert,؛د .در
کن
ز منابع
ین
بازاریابي،و «تام
استراتژی»
اجتماعي»« ،
آموزش»« ،روابط
راستاچون «
نقش عواملي
توجهباید
مختلف()1
مطابق شکل
اجتماعی مناسب نیز برای ایجاد و ظرفیتسازی اجرا بسیار مهم است (خسرویپور و منجمزاده،
ه» توجه کرد .)1390.براي ايجاد «ظرفیتسازی اجرا» مطابق شکل ( )4باید نقش عواملي چون «آموزش»،
«روابط اجتماعي»« ،راهبرد» و «تامین سرمایه» توجه كرد.
روابط اجتماعی

17

آموزش

ظرفیتسازی نرم
ظرفیتسازی کارآفرینانه
ظرفیتسازی سخت
تامین سرمایه

راهبرد

شکل  :4ظرفیتسازی کارآفرینانه
کارآفرينانه
شكل  :4ظرفیتسازی
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ی از اندیشمندان حوزه کارآفریني به موضوع خالقیت و نوآوری توجه خاصي کرده و ارزش بسیار
برای آن قائل هستند (احمدپورداریاني و همکاران1291 ،؛ مقیمي و همکاران1291 ،؛

بسیاری از اندیشمندان حوزه کارآفرینی به موضوع خالقیت و نوآوری توجه خاصی كرده و ارزش
بسیار زیادی برای آن قائل هستند (احمدپورداریانی و همکاران1391 ،؛ مقیمی و همکاران1391 ،؛
 .)Tajeddini et al., 2006; Lee et al., 2016مولفهی دیگری که در ایجاد همافزایی نوآورانه
بسیار مهم است «استقالل رای» است ( .)Dove, 2015; Bhatt, 2017استقالل رای باعث میشود
تا کارآفرینان بدون از دستدادن زمان ارزشمندشان تصمیمهاي سریع و مهم اتخاذ كنند که این
موضوع در دنیای امروز که سرعت بسيار زيادي دارد و همهچیز در حال تغییر است ،بسیار مهم است.
خالقیت

نوآوری

همافزایی نوآورانه
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استقالل

شکل  :5همافزایی نوآورانه

شكل  :5همافزايي نوآورانه

در نهایت برای موفقیت زنان کارآفرین در حوزه کسبوکارهاي کوچک و زودبازده مطابق
شکل ( )6عوامل بسیار زیادی دخالت دارند که عدم توجه به هریک از آنها و درنظر نگرفتن نقش
تمامیو آنها عم ً
مطابقو شکل ( )9ع
کوچک
کسبوکار
در نهایت برای
زودبازدهکار آسان
ال
های بررسی
شناسایی و
حوزهباشد .ضمن ًا
در داشته
کارآفرینسوئی
زنانیتواند اثرات
موفقیتنها م
آ
سادهای نيست .با درنظرگرفتن برخی از ابعاد و با توجه به پیشینه پژوهش و مصاحبه اکتشافی
بسیار زیادی دخالت دارند که عدم توجه به هریک از آنها و درنظر نگرفتن نقش آنها ميتواند ا
انجامگرفته با زنان کارآفرین در این حوزه میتوان نتیجه گرفت که فرهنگسازی کارآفرینانه،
موفقیت زنان
تواندوموجب
نوآورانه می
تماميهمراه
هدفمند به
اجرا وو تعهد
ظرفیتسازی
نیست .با درنظرگر
سادهای
آسان
افزاییالً کار
آن ههام عم
بررسي
شناسایي
سوئي داشته باشد .ضمناً
كارآفرين در حوزه کسبوکارهاي کوچک و زودبازده شود.

برخي از ابعاد و با توجه به پیشینه پژوهش و مصاحبه اکتشافي انجامگرفته با زنان کارآفرین در این ح
ظرفیتسازی نرم

ميتوان نتیجه گرفت که فرهنگسازی کارآفرینانه ،ظرفیتسازی اجرا و تعهد هدفمند به همراه هماف

موفقیت
فرهنگسازی
ظرفیتسازی
زنانزنان همافزایی
زودبازده شود.
کسبوکارهای کوچک و
کارآفرین در حوزه
موفقیت
نوآورانه ميتواند موجب
کارآفرین

نوآورانه

کارآفرینانه

ظرفیتسازی سخت
شکل  :6الگوي نهایی
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کارآفرینانه

شكل  :6الگوی نهايي

تعهد هدفمند

پیشنهادها
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 .1یکی از مهمترین منابع کسب سرمایه اولیه ،منابع خرد خانوادههاست که امروز مغفول مانده
است .با توجه به جایگاه زن در خانواده ،توجه و تاکید بر کسب سرمایه از خانواده از سوي زنان
کارآفرین بسیار اهمیت دارد؛ از اينرو پیشنهاد میشود با تبلیغ و ایجاد سازوكارهای مشابه ،زمینه
استفاده از منابع خرد خانوادهها از سوي زنان کارآفرین فراهم شود.
 .2نگرش مثبت میتواند پرانگیزه و الهامبخش باشد و برعکس نگرش منفی موجب یأس
و ناامیدی و درنتیجه کاهش بهرهوری میشود؛ از اينرو پیشنهاد میشود براي بهبود بهرهوری
و افزایش توانمندسازی زنان کارآفرین با برگزاری همایشهای مختلف و کارگاههای آموزشی به
ایجاد نگرش مثبت به کار اقدام كرده تا فضایی بانشاط و الهامبخش در محیط کسبوکار فراهم
شود.
 .3یکی از الزامات موفقیت در کسبوکار ،داشتن قدرت ارتباط با دیگران است .پیشنهاد میشود
با برگزاری دورههای آموزشی مستمر و همچنین ایجاد کانالهای خاص برقراری ارتباط ،زمینه
تقویت ارتباط با دیگران از سوي زنان کارآفرین فراهم شود.
 .4باور و اعتقاد به اینکه میتوانیم مشکالت را حل کنیم ،خود میتواند حالل مشکالت باشد؛
از اينرو پیشنهاد ميشود با تهیه بروشورهای متنوع و اختصاصی از موفقیتهای زنان کارآفرین در
زمینههای مختلف ،این باور در ميان سایر زنان کارآفرین نیز تسری داده شود.
 .5تقویت پشتکار و اعتمادبهنفس میتواند در توانمندسازی زنان کارآفرین بسیار موثر باشد؛ از
اينرو پیشنهاد ميشود عالوه بر تقویت پشتکار از طریق آموزشهای حرفهای ،ملزومات الزم جهت
افزایش اعتمادبهنفس زنان کارآفرین فراهم شود.
 .6یکی دیگر از عوامل موفقیت در کسبوکارهای امروز ریسکپذیری است؛ از اينرو پیشنهاد
میشود با ارائه آموزشهای مناسب میزان ریسکپذیری زنان کارآفرین در جامعه افزایش دادهشود.
 .7یکی از مشکالت زنان کارآفرین عدم برنامهریزی و نداشتن راهبرد مناسب برای حضور و
بهبود در دنیای کسبوکار است .پیشنهاد میشود با برگزاری دورههای خاص و شرکت افراد در این
دورهها ،افراد با برنامهریزی و راهبرد و اهمیت آنها آشنا شده و زمینه استفاده از آنها فراهم شود.
 .8آموزشهای خالقیت و نوآوری میتواند یکی از مهمترین عوامل موفقیت زنان کارآفرین
باشد .پیشنهاد میشود با برگزاری دورههای تخصصی خالقیت و نوآوری ،زنان کارآفرین بیشازپیش
با مفاهیم و کاربرد خالقیت و نوآوری آشنا شوند.
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 .9تقویت روابط اجتماعي زنان کارآفرین میتواند برخی از مشکالتی را که مختص آنهاست
بهبود بخشد .این موضوع با برگزاری دورههای اختصاصی و شرکت افراد در همایشها ،کنفرانسها
و سایر موارد تقویت خواهد شد.
پیشنهاد به پژوهشگران
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با توجه به اهمیت حضور زنان کارآفرین در جامعه و نقش برجسته آنها در محیط کسبوکار
پیشنهاد ميشود بهطور تخصصی برای هر حوزه فعالیت آنها و برای توانمندسازی زنان کارآفرین
پژوهشهاي موردی انجام گیرد.
برای موفقیت زنان کارآفرین در کسبوکارهای کوچک و زودبازده شاخصها و مولفههای
بسیار زیادی دخالت دارد و در این پژوهش تالش شده تا برخی از آنها شناسایی و تبیین شوند.
ترکیب این عوامل موجب شد تا ابعاد جدیدی چون فرهنگسازی کارآفرینانه ،تعهد هدفمند،
ظرفیتسازی کارآفرینانه و همافزایی نوآورانه ایجاد شود .ابعاد موردنظر حاصل شاخصهای خاص
خود هستند و باعث میشوند با نظم خاصی که در پژوهش به آن اشارهشده است موجب موفقیت
زنان کارآفرین در کسبوکارهای کوچک و زودبازده شوند.
هرچند که در این پژوهش تالش شده است تا شاخصهای موثر در ایجاد فرهنگسازی
کارآفرینانه ،تعهد هدفمند ،ظرفیتسازی کارآفرینانه و همافزایی نوآورانه که برای موفقیت زنان
کارآفرین در کسبوکارهای کوچک و زودبازده موثرند گردآوری و تبیین شود ولی نمیتوان آن
را کامل و جامع دانست از اينرو پیشنهاد ميشود با رویکردی آمیخته (کیفی و ک ّمی) با انجام
مصاحبههای اکتشافی با دیگر اقشار کارآفرینان و مطالعه ادبیات پژوهش و کارهایی تطبیقی ابعاد
موثر جدید و بیشتری وارد الگو شود .ضمن ًا پیشنهاد ميشود پژوهشگران با تبیین بیشتر شاخصها
و ابعاد ارائهشده در الگو ،به توسعه هر چه بیشتر آن اقدام كنند و شاخصها و مولفهها را از جهات
جدیدی مورد بررسی قرار دهند.
محدودیتهای پژوهش
با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش را زنان کارآفرین تشکیل میدادند در طول مصاحبه،
در برخی موارد ،افراد در بیان حقایق خود نوعی خودسانسوری و مقاومت را بروز میدادند که البته
تالش شد با ایجاد ج ّو همکاری علمی این مقاومت تا حدودی کاهش یابد.
یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر در نوع خود یک فرصت نیز محسوب میشود.
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تنوع فعالیت زنان کارآفرین و محدودیتهای تجزیهوتحلیل دادهها با توجه به ماهیت پژوهش
است؛ که این مسئله نیز با ایجاد یک تیم تجزیهوتحلیل تا حدودی مرتفع شد.
منابع
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Abstract
The present study aims at introducing a model to help women
entrepreneurs succeed in small businesses. The approach of the
present research is qualitative and exploratory interviews were used
to design the model of theme analysis and collect data. The statistical
population consisted of women who worked in small businesses.
Considering the importance of the research topic, chip sampling
(snowball) technique was used and a sample size of 23 subjects was
taken for interviews. Results indicate that factors such as needs defining,
opportunity seeking, deep belief, self-confidence, commitment, risk taking,
perseverance, financing, training, social relationships, strategy, creativity,
innovation and autonomy are effective for a successful and timely business
start-up. Also, the factors were explained and linked to establish three
categories of ‘entrepreneurial culture’, ‘entrepreneurial capacity’ and
‘innovative partnership’ and consequently the research model was
defined.
Keywords: Women Entrepreneurs, Entrepreneurial Culture, Entrepreneurial
Capacity Building, Innovative Synergy, Theme Analysis.
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