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  147-172 صفحات ،97 بهار ،3 شماره ،12 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

  

  بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران
  

  2زاده جمعه علیو پروین  1زاده اله رستمعلی دکتر ولی
  

  30/8/96 پذیرش: تاریخ        2/12/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و هدف اصلی این 

باشد. این تحقیق با روش کمی پیمایش  کار زنان کارآفرین در شهر تهران می
باشند که  ي آماري این پژوهش زنان کارآفرینی می صورت گرفته است. جامعه

باشند و  هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی مشغول به فعالیت می در عرصه
ها و  ویژگیدهد که  نتایج این تحقیق نشان مینفر بوده است.  150حجم نمونه 

شرایط اقتصادي و اجتماعی شامل سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، 
کار و میزان درآمد نقش مهمی در میزان کارآفرینی زنان تهرانی  ي سابقه

یابد. افراد  با افزایش سن، میزان کارآفرینی زنان اندکی کاهش می دارند. یعنی
کارآفرینی باالتري دارند؛  ي د و افراد داراي تحصیالت لیسانس، روحیهمجر

شود.  کارآفرینی زنان افزوده می ي کار به روحیه ي همچنین با افزایش سابقه
کارآفرینی را در زنان ارتقاء  ي در نهایت تالش براي ارتقاي درآمد، روحیه

 پیشرفت، ي هانگیز متغیرهاي بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی،دهد.  می
 ي تجربه کارآفرین، والدین همکاري، فرهنگ هاي مدیریتی، مهارت نوآوري،
 قانونی مناسب ساختارهاي دولتی، نهادهاي در کار، حمایت جنسیتی تبعیض

متغیر   از تغییرات درصد 7/73 اند که توانسته گسترده اجتماعی روابط و
  کنند. را تبیین کارآفرینی

  
  پذیري، خالقیتطلبی، ریسکزنان کارآفرین، استقالل نی،کارآفری کلیدي: مفاهیم
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  مسأله یانب و مقدمه
ملی و حتی  ي کارآفرینی فرآیندي است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه

کارآفرینی،  ي با توسعه ).47- 64: 1388کند (میرغفوري و همکاران،  اقتصاد جهانی ایفاء می
آید  ، کسب و کارهاي جدیدي در جامعه پدید مییابد هاي اقتصادي جدید ظهور می فرصت

با توجه به اینکه در دنیاي امروز ما با تحوالت سریع  همچنین ؛شود و کل اقتصاد شکوفا می
 ي صنعتی به جامعه ي کسب و کار و اقتصاد مواجه هستیم و به نوعی از جامعه ي در حوزه

این شرایط کارآفرینی یم، در اطالعاتی و از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در حرکت هست
و باعث رشد  اقتصادي بکار رود ي عنوان یک موتور محرك قدرتمند براي توسعهتواند به می

وري و ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه شود. در  اقتصادي در کشور و افزایش بهره ي و توسعه
جوامع را تشکیل  توجه به این که زنان نیمی از جمعیت فعالاین میان کارآفرینی زنان با 

تواند به رشد تولید و فروش، افزایش سرمایه، رفاه اقتصادي، قدرت رقابت  ، هم میدهند می
تواند به رشد و شکوفایی  اقتصادي کمک نماید، هم می ي و صادرات، و در کل به توسعه

جانبه است، باید امکان رشد همه ي اي که خواهان توسعه خود زنان نیز کمک نماید. جامعه
امروزه خود . اعضاي جامعه از جمله زنان فراهم نماید ي و شکوفایی استعدادها را براي همه

اند.  گرفته کسب و کار به عهده  ي توسعه ي زنان نیز نقش مهم و رو به رشدي در زمینه
هاي  درصد کل فعالیت 30تا  25هاي اقتصادي زنان  دهد، فعالیت چنانچه آمارها نشان می

). 1392نقل از ربیعی و سرابی،  ؛11: 2001، 1دهد (کانتور تشکیل می اقتصادي جهان را
هاي کارآفرینانه زنان اهمیت وافري در  هاي اخیر فعالیت توان گفت که در دهه بنابراین می

  است.   سطح جهانی یافته
هاي اخیر رشد قابل توجهی در سطح  توجه به این که در سالدر ایران نیز با 
هاي کارآفرینانه در  نان در جامعه به وجود آمده است، توجه به فعالیتتحصیالت و اشتغال ز

اقتصادي کشور کمک شایانی نماید  ي تواند به رشد و توسعه این قشر از جامعه می
توانند  زنان با کارآفرینی می). مضافاً اینکه 47- 64: 1388(میرغفوري و همکاران، 

در بروز استعدادهاي خود دارند رفع نموده و  هاي خود را آشکار سازند و موانعی که توانایی
هاي  )، فرصت101- 123: 1384هاي خود بیفزایند (گلرد،  هر روز بیشتر و بیشتر بر جسارت

زایی خود  جدیدي براي کسب و کار ایجاد نموده و به کسب درآمد، استقالل مالی و اشتغال
غلبه بر مشکل جداسازي  حتی زنان در ایران، خوداشتغالی را راهی براي"کمک نمایند. 

                                                 
1 Kantor 
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بینند. جوان بودن جمعیت، گرایش بیشتر زنان  مشاغل و مشارکت در توسعه اقتصادي می
(آراستی،  "سازد به تحصیالت عالی و سنتی بودن جامعه اهمیت این موضوع را نمایان می

1385 :119 -93 .(  
یابد.  می هاي شغلی براي زنان سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقاء با افزایش فرصت

یابد. پس  کنند و وضعیت بهداشت و تغذیه خانواده بهبود می زنان درآمد مستقل کسب می
شود، بلکه منافع  موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب ایجاد سود اقتصادي می

امروزه میزان حضور ). حتی 2001 ،1تایلر کند (کالینگ و اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد می
هاي  هاي اجتماعی و اقتصادي به یکی از شاخص بازار کار و مشارکت آنها در فعالیتزنان در 

مستقیم  ي انسانی مبدل گردیده است. چرا که فعالیت اقتصادي زنان رابطه ي مهم توسعه
  ). 7- 42: 1393(یعقوبی فرانی و همکاران، با فقر و رفاه اجتماعی دارد 

نشین  تنها دیگر خانه ان در عصر حاضر نه شرایط گفته شده و با اینکه زن ي با همه
دیده و داراي تحصیالت دانشگاهی هستند، اما در بازار کار  نیستند، بلکه متقاضیانی مهارت

درصد از جمعیت کشور را  6/49ایران سهمی ناچیز دارند. بطوریکه با وجود اینکه زنان 
نرخ همچنین  ؛2تدرصد اس 4/11دهند، نرخ مشارکت اقتصادي آنها حدود  تشکیل می

کرده تا حدودي باال است. بنابراین یکی از راهکارهاي مهم در بیکاري در میان زنان تحصیل
رو در از اینباشد.  کارآفرینی در بین زنان و دختران می ي جهت حل این مسئله توسعه

ران ثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهؤق حاضر به بررسی و تحلیل عوامل متحقی
  االت کلیدي این تحقیق به شرح زیر است:ؤشده است. بنابراین س پرداخته
  شود؟میچه عواملی باعث سوق دادن زنان به سمت کارآفرینی  - 1
  باشد؟ هایی میبر سر راه زنان کارآفرین چه چیز موانع موجود - 2
  روحیات و شخصیت زنان کارآفرین چگونه است؟ - 3
  نقش محیط و خانواده برکارآفرینی زنان چگونه است؟ - 4

  
  و کارآفرینی زنان تعریف و مفهوم کارآفرینی

بان جهانی کارآفرینی معتقد است: هر تالشی  اساس تعریف دیده بر ،)2001( 3دابسون
براي ایجاد کسب و کارهاي جدید یا گسترش کسب و کارهاي موجود توسط افراد، یا 

                                                 
1 Cowling & Taylor 

  1390نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن  2
3 Dabson 
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ی هستند که نامد. به اعتقاد دابسون این اشخاص کسان گروهی از افراد را کارآفرینی می
کنند  سازي تولیدات و خدمات ترکیب می هاي کسب و کار براي تجاري نوآوري را با فعالیت

 1). از نظر هندرسون29: 2001باشد (دابسون،  هاي با رشد باال می ي آن شرکت که نتیجه
فرصت براي خلق ارزش از طریق نوآوري  ي )، کارآفرینی فرایند کشف یا توسعه2002(

شوند.  نان اغلب با افزودن ثروت به اقتصاد محلی باعث رشد و گسترش آن میاست. کارآفری
محلی هاي جدید  فرصت  ي کننده گویند کارآفرینان تنها ایجاد می ،)2005هندرسون و ویلر(

باشند. کارآفرینان  ثروتی نو و ارزشی جدید می ي کننده نیستند، بلکه همچنین تولید
  ). 2006باشند (نقل از هندرسون،  هاي محلی می رائیگیران نوآور از منابع و دا بهره

شمرند و با  ها را غنیمت می پذیري، فرصتنان کسانی هستند که همراه با خطرکارآفری
کنند،  هاي خویش راهکارهاي تازه براي سودآوري جستجو می ها و تجربه تکیه بر اندیشه

یابد و براي  را در میگریو معتقد است کارآفرین کسی است که یک فرصت  ویلیام باي
کند. فرآیند کارآفرینی نیز تمام وظایف،  اندازي می پیگیري آن فرصت، سازمانی را راه

گیرد که با درك فرصت و ایجاد یک سازمان به منظور  ها و عملیات را در بر می فعالیت
  .)1- 25: 1392ها ارتباط می یابد (ربیعی و نظریان،  پیگیري آن فرصت
کند که به تنهایی و یا با  زنان کارآفرین را زنانی تعریف می ،)1995الوي دینا (

اند و با قبول  ، کسب و کاري را ایجاد کرده و یا از طریق ارث پذیرفته]دیگران[مشارکت 
جویند و با  امور روزانه شرکت می ي هاي مالی، اجتماعی، اخالقی و روانی در اداره ریسک

کنند تا در بازار بر رقبا غلبه کنند (نقل از  تولید میخالقیت و نوآوري محصوالت جدیدي را 
هاي نو و یا با  توان گفت که زنان کارآفرین زنانی هستند که با خلق ایده ). می1384گلرد، 

ها و منابع و با قبول خطرپذیري به  بهینه از فرصت ي نوآوري و ابتکارات شخصی و استفاده
نند که باعث خوداشتغالی و ایجاد مشاغل ک تولید محصوالت یا خدمات جدید اقدام می

  شود. جدید می
صنعت، آنها را از لحاظ اقتصادي توانمند  ي هاي تولیدي زنان، بویژه در حوزه فعالیت

کلی خود و جامعه کمک نمایند. اگر چه  ي سازد که تا بیشتر به توسعه کند و  قادر می می
هاي  یا در بخش متوسط هستند، و یدي مقیاس کوچک وهاي تول که آنها درگیر در فعالیت

هاي کارآفرینی زنان نه تنها  کنند، با این حال فعالیت رسمی و غیر رسمی فعالیت می

                                                 
1 Henderson 
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اي براي بقاي اقتصادي بلکه همچنین پیامدهاي مثبت اجتماعی براي خود زنان و  وسیله
    ).14: 2010، 2؛ نقل از چان ووبUNIDO1 ،2001( شان دارد جامعه

  
  پژوهش ظريانداز ن چشم

هاي مختلفی مورد  اي است و از نظرگاه رشته کارآفرینی یک مفهوم بین ي پدیده
). اقتصاددانان شرایط 1393؛ جمشیدي و همکاران، 1384بررسی قرار گرفته است (گلرد، 

دانند. کارآفرینی و نوآوري مرکزي براي  و عوامل اقتصادي را موجب کارآفرینی می
 وري و ایجاد مشاغل هستند د به منظور ارتقاي رشد، افزایش بهرهفرایندهاي خالق در اقتصا

دسترس  )، موفقیت کسب و کارها وابسته به در2010). بر طبق نظر باردوس (2005، 3(بال
هاي کارآفرینانه و همچنین کنترل مالی مناسب یا کافی و  بودن سرمایه در شروع فعالیت

منابع مالی، هستند. همچنین شرایط هاي مناسب براي هزینه کرد  استفاده از روش
ثر هستند: شرایطی چون ثبات شرایط اقتصادي ؤهاي در دسترس م صادي بر نوع فرصتاقت

کالن و سطح رشد اقتصادي جامعه، سطوح اشتغال، نابرابري درآمدي، در دسترس بودن 
  ). 2016، 4ها (داسکین سرمایه و مالیات

هاي شخصیتی و  هایی مبتنی بر ویژگی ریهنظ ي شناسان با هدف ارائه در مقابل روان
فرینان، به بررسی همچنین با تفاوت قائل شدن بین کارآفرینان، مدیران و غیر کارآ

هاي مورد توافق آنان  ترین ویژگیپردازند. از مهم شناختی کارآفرینان میهاي روان ویژگی
تحمل ابهام، استقالل توان به میل به پیشرفت باال، تمایل به پذیرش خطر یا مخاطره،  می

 ي شناسان در ارائهعهد اشاره کرد. عدم توانایی روانطلبی، کنترل داخلی، انرژي، انگیزه و ت
شناسان ها در افراد سبب شده تا جامعه گیمعیارهاي معین و روشن براي ارزیابی ویژ

ان و دیگر شناسارائه کنند. با روي آوردن جامعه هاي جدیدي را نسبت به کارآفرینی  دیدگاه
هاي اجتماعی فرهنگی شکل  کارآفرینی، نظریه ي اندیشمندان علوم مدیریت به مطالعه

گرفتند. آنان با در نظر گرفتن خصوصیات فرد کارآفرین و با استفاده از رویکرد رفتاري، 
هاي جدید  کارآفرینی را همچون فرآیندي معرفی نمودند که سرانجام به ایجاد شرکت

هاي شخصیتی، عوامل  ). در رویکرد رفتاري، عالوه بر ویژگی1384 انجامد (گلرد، می
این ). بنابر1385گیرد (آراستی،  هاي رفتاري فرد نیز مورد توجه قرار می محیطی و ویژگی

                                                 
1 United Nations Industrial Development Organization 
2 Chane Wube 
3 Ball 
4 Dascin 
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فرینی ثیر ساختارها و عوامل محیطی بر فرایند کارآأشناسی شاهد تهاي جامعه در نظریه
ساختارهاي اجتماعی در شود که  بحث می شناسی، چنینهاي جامعه هستیم. در نظریه

گذارند. جداسازي مشاغل، حضور کم زنان  ثیر میأهاي کارآفرینی ت سی زنان به فرصتدستر
هاي خانوادگی، زنان را در برخی  در سطح باالي مدیریتی و توقعات در رابطه با نقش

ثیر أو کار ت کند. همچنین در انگیزه و اهداف آنان در کسب هاي شغلی محدود می زمینه
). در نهایت شرایط محیطی یا محیط 1385نقل از آراستی،  ؛1989گذارد (آلدریچ،  می

کارآفرینی از قبیل عوامل اقتصادي، سیاسی، صنعتی، جمعیتی و فرهنگی شناخته شده، در 
) و دسترسی به تسهیالت 2008، 1هاي کارآفرینی (فودوریک جهت ایجاد یا تضعیف فرصت

  ثر هستند. ؤ) م1385کنند (آراستی،  تسهیل می اندازي را که فرایند راهو خدمات حمایتی 
  

  پژوهشپیشینه 
در زمینه عوامل موثر بر کارآفرینی و کارآفرینی زنان تحقیقات زیادي انجام گرفته 

اند.  اندازهاي نظري متفاوت این موضوع را بررسی کرده ها و چشم است و هر کدام از دیدگاه
ثر بر ؤات به بررسی موانع کارآفرینی، بخشی دیگر به بررسی عوامل مبخشی از این تحقیق

  اند. کارآفرینی و معدودي نیز هر دو را مطالعه کرده
  

  الف) تحقیقات داخلی
در  ،)1388در بخش تحقیقات مربوط به موانع کارآفرینی، میرغفوري و همکاران (

که به مطالعه بر روي زنان » ثر بر کارآفرینیؤتبیین و تحلیل موانع م«با عنوان پژوهشی 
رسند که عوامل خانوادگی، مالی،  اند به این نتایج می کارآفرین استان یزد پرداخته

  ترین موانع در کارآفرینی زنان بوده است. تحصیلی از مهم ـ شخصیتی و علمی
کارآفرینی  ي نیز در پژوهشی به بررسی موانع توسعه ،)1389مقدم (نیازکار و عرب

دهد که  هاي آنها نیز نشان می اند. یافته منظر کارآفرینان زن دانشگاهی پرداختهزنان از 
انع مالی و تجاري و بعد از آن مو ـ فرینان موانع اقتصاديترین موانع بر سر راه کارآ مهم

کلی موانع کارآفرینی زنان  باشد. پس بطور فرهنگی میـ  ساختاري و سپس موانع اجتماعی
 هنگی، مالی، تجاري و ساختاري استفرـ  خانوادگی، اجتماعیشامل موانع شخصیتی، 

  ).5- 25: 1389مقدم، (نیازکار و عرب

                                                 
1 Fuduric 
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 ،)1390ثر بر کارآفرینی، محمدي و همکاران (ؤدر بخش پیشینه مربوط به عوامل م
ینی را در آنها کارآفر ي ها و خصایص شخصیتی در زنان روحیه نشان دادند که ویژگی

  ).99- 119: 1390ي و همکاران، (محمد تقویت نموده است
هاي  رسند که بین ویژگی نیز به این نتایج می ،)1393یعقوبی فرانی و همکاران (

فرهنگی زنان با سطح کارآفرینی آنها  ـ شخصیتی، وضعیت اقتصادي و شرایط اجتماعی
  . )7- 42: 1393(یعقوبی فرانی و همکاران،  رابطه معناداري وجود دارد

دهد که افزایش نمره در  نشان می ،)1388قاسمی و همکاران (نتایج پژوهش ابوال
س، خودکارآمدي، متغیرهاي عوامل فردي و شخصیتی چون منبع کنترل درونی، عزت نف

پذیري، نوآوري و تحمل ابهام، موفقیت مدیران را در کارآفرینی خود شکوفایی، خطر
  ).129- 152: 1388(ابوالقاسمی و همکاران،  کند بینی می پیش

 ي دهد که نقش عوامل فردي در توسعه نیز نشان می ،)1384تایج پژوهش گلرد (ن
کند که زنان  کسب و کار زنان ایرانی از سایر عوامل بیشتر است. همچنین وي عنوان می

قوي دارند و عوامل و شرایط محیطی کشور،  ي ارتباطی، رابطه ي اولیه ي کارآفرین با شبکه
شود و زنان  کسب و کار زنان محسوب نمی ي براي توسعهاي  شرایط مساعد و سوق دهنده

- 123: 1384(گلرد،  کارآفرینی با موانع جدي محیطی رو به رو هستند ي ایرانی در توسعه
101( .  

 ي خانواده و راهکارهاي توسعه«همچنین در پژوهشی تحت عنوان  ،)1388گلرد (
هاي  گی زنان کارآفرین و حمایتبه مطالعه بر روي شرایط خانواد» کارآفرینی زنان ایرانی

دهد که نیازهاي اقتصادي خانواده  زنان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می ي خانواده
 ي شود و بعد از آن، خانوادهورود زنان به کارآفرینی محسوب میترین عامل در مهم

ایت حمایت کارآفرین، حمایت عاطفی خانواده، فوت همسر، متارکه، حمایت مالی و در نه
(گلرد،  کارآفرینی زنان هستند ي ثیرگذار در توسعهأاي خانواده از عوامل مهم و ت شبکه
1388 :149 -131.(  

  
  ب) تحقیقات خارجی

نیز به بررسی ارتباط بین اهداف فردي زنان و عوامل  ،)1996( 1گوریویشابیر و گر
طالعه به صورت کیفی ساختاري مؤثر براي تصمیم به شروع کسب کارشان پرداختند. این م

با رویکرد گراندد تئوري با مصاحبه با زنان کارآفرین انجام شده است. هدف از این مطالعه 
                                                 
1 Shabbir and Gregorio 
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شان هاي اهداف و دیدگاه ها و محدودیت تر به اینکه زنان کارآفرین چگونه مزیتنگاه دقیق
هاي این هکنند یافت عی و بالقوه تعریف میرا در مواجه با شروع کسب و کار به صورت واق

کاري و  ي مطالعه نشان داد که عوامل ساختاري که زنان نیاز دارند (صالحیت/ تجربه
حمایت خانوادگی) موجب عملیاتی شدن اهداف و تصمیمات کسب و کار آنان می شود. 

هاي  دهد که در زنان کارآفرین برخی صفات یا ویژگی نتایج این تحقیق همچنین نشان می
ن و مصمم بودن، عنوان مقاوم بوددارد. زنان کارآفرین موفق به اي وجود شخصیتی مشابه
آلی، از لحاظ ذهنی قدرتمند و نوآور شناخته شدند. به عبارت دیگر، صبور، افکار ایده

 ترین مسئله براي زنان کارآفرینعنوان مهمگذاري بهها نشان داد که مدیریت سرمایه یافته
در پژوهش خود به  ،)2015( 1باشد. مادن لف میهاي حمایتی مختعلیرغم وجود مکانیزم

بررسی نگاه جنسیتی بر کارآفرینی زنان در کشور ترکیه پرداخته است. این مطالعه به شکل 
نیمه ساختار یافته با زنان کارآفرین موفق در ترکیه انجام  ي کیفی با استفاده از مصاحبه

دادند عبارت بودند ا تشکیل میها رکلیدي که موضوع مصاحبه ي گرفته است. چهار حوزه
ن داد که در زنان هاي حمایتی. نتایج این مطالعه نشانیمرخ، نیازها، مشکالت و مکانیزماز: 

زنان کارآفرین ی وجود دارد. هاي شخصیتی مشابهاي برخی صفات یا ویژگیکارآفرین ترکیه
آلی، از لحاظ ذهنی دهن و مصمم بودن، صبور، افکار ایعنوان مقاوم بودموفق در ترکیه، به

هاي منحصر به فرد صتقدرتمند و نوآور شناخته شدند. مصاحبه همچنین نشان داد که فر
ل بودن در تصمیمات مناسب و مستق ي در محیط کسب و کار، کار کردن براي یک جامعه

رین بودن در زنان کارآفرین ها از جمله عوامل اصلی براي تصمیم به کارآففردي و فعالیت
   عنوان گذاري بهها نشان داد که مدیریت سرمایهعبارت دیگر، یافتهاي است. بهیهترک

 هاي حمایتیرغم، وجود مکانیزمترین مسئله براي زنان کارآفرین در کشور ترکیه علیمهم
ها نشان داد که اکثریت زنان کارآفرین در ترکیه از باشد. در نهایت، یافته مختلف می

غیر دولتی و بانکی) براي گرفتن  ،هاي حمایت دولتیی مکانیزمهاي سنتی (یعن شیوه
کنند. اعضاي خانواده و شریکان اقتصادي از دیگر منابع حمایتی  حمایت مالی استفاده می

  بودند که ممکن است حمایت اخالقی براي زنان کارآفرین فراهم کنند.
ن در سنگاپور، هاي زنان کارآفری اي با عنوان انگیزه در مطالعه ،)1996( 2لی

کنند را بررسی کرده است. اهداف  هایی که زنان را به صاحبان کسب و کار تبدیل می انگیزه
این تحقیق کشف خصوصیات یک زن کارآفرین معمولی در سنگاپور، نیازهاي انگیزشی 

                                                 
1 Maden 
2 Jean Lee 
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نیاز  ي ثر بر نیازهاي انگیزشی زنان کارآفرین بوده است. از نظریهؤزنان کارآفرین و عوامل م
زنان کارآفرین استفاده شده است. فرض  ي انگیزه ي عنوان چارچوب نظري براي مطالعهبه

 1است که مالکیت کسب و کار برآیند ظهور چهار نیاز موفقیت، وابستگی، استقالل و سلطه
نیاز باالیی براي دستیابی به موفقیت،  ي دهد که زنان کارآفرین انگیزه نتایج نشان می است.
   می براي سلطه و انگیزه نیاز متوسطی به وابستگی و استقالل را دارند.نیاز ک ي انگیزه

اي با عنوان عوامل محیطی، شخصیتی و  )، در مطالعه2013( 2رامان و همکاران
اي بین زنان کارآفرین و زنان غیر کارآفرین در مالزي به بررسی  مقایسه ي انگیزشی: مطالعه

واند به تصمیم کارآفرینی منجر شود، تل محیطی، شخصیتی و انگیزشی که میعوام
هاي کوچک و شرکت این سه عامل در میان زنان کارآفرین در ي اند. مقایسه پرداخته

دهد که تفاوت ه است. نتایج این مطالعه نشان میمتوسط با زنان غیر کارآفرین صورت گرفت
توجه است.  عوامل محیطی، شخصیتی و انگیزشی در زنان کارآفرین و غیر کارآفرین قابل

مندي از محیط و شرایط کار قبلی به مثابه عوامل روانی، بهرهعوامل محیطیِ، حمایت 
هاي شخصیتی نیز در این مطالعه نشان  دار در کارآفرینی زنان بوده است. تفاوت معنی

هاي استداللی، ثبات احساسی، هوشیاري و انتزاع بیشتري را  دهد که کارآفرینان مهارت می
این، کارآفرینان همچنین داراي خصوصیات باالیی همچون  کشند. عالوه بر یبه تصویر م

  گرایی، تنش بیشتر و سرزندگی کمتري هستند. پذیري براي تغییر، کمالانعطاف
ها عبارتند  ثر بر کارآفرینی زنان در این پژوهشؤتوان گفت که عوامل م بطور کلی می

اجتماعی و فرهنگی، نیازهاي اقتصادي و  ها و خصایص شخصیتی و فردي، شرایط از: ویژگی
  عوامل ساختاري. 

در بخش مربوط به هر دو مورد یعنی بررسی عوامل و موانع، جمشیدي و همکاران 
کارآفرینی زنان در  ي توسعه ي برنده و بازدارندهدر پژوهشی به بررسی عوامل پیش ،)1393(

عامل اقتصادي، اجتماعی،  اند. در این پژوهش شش روستاهاي شهرستان اردل پرداخته
 ي برنده در توسعهعنوان عوامل پیشرفتاري و محیطی به ـ زیرساختی، ترویجی، فردي

کارآفرینی زنان شناسایی شدند. همچنین بیشترین اثرگذاري مربوط به عوامل اقتصادي و 
ر . دثر هستندؤکارآفرینی زنان م ي سپس مربوط به عوامل اجتماعی بوده که بر روي توسعه

عوامل عنوان گذاري بهختی، فنی و سیاستشناعوامل آموزشی و مدیریتی، روان نهایت
  ).75- 94: 1393(جمشیدي و همکاران،  اند بازدارنده شناسایی شده

                                                 
1 achievement; affiliation; autonomy and dominance 
2 Kavitha Raman and et. al. 
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  پژوهش چارچوب مفهومی
ثر بر کارآفرینی زنان را ؤتوان گفت که عوامل م با تکیه بر ادبیات مرور شده می

مجموعه  نگري،کید بر جامعیتأدر این تحقیق با تررسی کرد. توان از ابعاد متنوعی ب می
اي در  اي و زمینه اجتماعی، ساختاري، سازمانی، شبکه ـ رفتاري، فرهنگی ـ عوامل شناختی

  کارآفرینی زنان مورد بررسی قرار گرفته است. 
هاي شخصیتی و  ها، ویژگی در این بعد بیشتر انگیزه رفتاري: ـ بعد شناختی

هاي شخصیتی از  توان گفت میان توانایی شناختی مد نظر هستند. میجمعیت هاي ویژگی
 و 1384گلرد،  ؛1391پور و همکاران، پیشرفت (یوسف ي قبیل اعتماد به نفس، انگیزه

  متقابل وجود دارد.  ي ) و نوآوري، و اشتغال زنان رابطه86- 91: 1381مسعودنیا، 
تقسیم کار، وجود نوعی  ي زمینههنجارهاي رایج در  فرهنگی: ـ بعد اجتماعی

تعدد  ي داري) و مردان (امور بیرون منزل)، مسئلهمرزبندي طبیعی میان کار زنان (خانه
هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر،  که انتظار انجام مسئولیت طوريه نقش زنان ب

کند  ز آن میفشارهاي ناشی اآنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و  و ... دار، شاغلخانه
  قتدارگرا و مردساالر همواره همچنین وجود فرهنگ ا ؛)1391پور و همکاران، (یوسف

دن هاي جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شباورهاي سنتی و کلیشه ي دهندهرواج
بنفس و تعمیق حس  عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماددختران، در نظر گرفتن خویش به

همچنین کمبود آگاهی  ؛هاي خویش را در پی داشته استبینی تواناییکمحقارت و خود 
هاي  اي و عدم شرکت در تشکل زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگی و اجتماعی، حرفه

هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به استمرار ساخت نابرابر کمک  اي و فعالیت صنعتی حرفه
اجتماعی و شغلی کمتر بطور برابر با توجه به  هاي رساند. بدلیل نگاه جنسیتی، فرصت می

اي هه شاهد تبعیضها به افراد، فارغ از جنسیتشان اعطا گشته است، هموار شایستگی
ویلیام بایگرو  ي ). بنابر عقیده1391پور و همکاران، جنسیتی در اشتغال هستیم (یوسف

 ي ار و تعقیب ایدهگیري براي ورود به کسب و کگیري یا فقدان تصمیمتصمیم ،)1994(
کارآفرینی به عواملی نظیر شرایط کودکی، وضعیت نظام خانواده، دوستان، الگوي نقش و 

همچنین در این بخش  ؛)1378قبلی بستگی دارد (احمدپور، وضعیت اقتصادي تجارب 
داشتن والدین کارآفرین یا مشوق کارآفرینی اهمیت بسزایی در خوداشتغالی و کارآفرینی 

   زنان دارد.
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نظران کارآفرینی بر این باور است که سه از صاحب 1داگالس لوبر بعد عوامل سازمانی:
عوامل درون سازمانی،  :شوند که عبارتند از کارآفرینی می ي دسته عوامل باعث توسعه

). عوامل 99- 119: 1390هاي شخصیتی (محمدي و همکاران،  محیط بیرونی و ویژگی
مدیریت بر روي آنها کنترل دارد. حمایت مدیریت، آزادي سازمانی عواملی هستند که درون

تقویت، دسترسی زمانی و مرزهاي سازمانی در این دسته  ـ عمل و استقالل کاري، پاداش
همکاري  ي هاي مدیریتی هستند. همچنین وجود روحیه عوامل هستند که ناشی از مهارت

ن هستند. راد داخل سازماهاي سازمان و اف در داخل سازمان از عوامل مهم در موفقیت
هاي مدیریتی و فرهنگ همکاري مورد بررسی قرار  مهارت ي لفهؤبنابراین در اینجا دو م

  گیرد. می
حمایت نهادهاي دولتی و ساختارهاي قانونی مناسب در این بعد  بعد عوامل ساختاري:

قانونی که توان شامل مقررات  ثیر مقررات قانونی بر کارآفرینی را میأگیرند. ت قرار می
کنند، در رابطه این دو  حدود میکنند و یا نوآوري را م کارآفرینی را تشویق می ي توسعه

). قوانین صدور مجوز، ورشکستگی 2014، 2لفه جستجو کرد (سرافیموسکا و سوتیروسکؤم
  گیرند. و مواردي از این قبیل در مقررات قانونی قرار می

 ي نظریه ي دان علوم اجتماعی ارائههاي اندیشمن از دیگر تالش اي: بعد شبکه
هایی از ارآفرینی فرآیندي است که در شبکههاي اجتماعی است. طبق این دیدگاه، ک شبکه

 کارآفرین را با منابع و  ي توانند رابطهقع شده است. این روابط میروابط اجتماعی وا
ه از فعالیت ). کارآفرین در هر مرحل1378ها محدود یا تسهیل کنند (احمدپور، فرصت

ها به ویژه، اي و پشتیبانی نیرومند نیاز دارد؛ این شبکهاش به یک نظام مشاورهکارآفرینانه
   در نخستین مراحل فعالیت براي به دست آوردن اطالعات و مشاوره نقش مؤثري ایفا 

 رآفرینیکا ي هاي پشتیبانی در توسعهاین دیدگاه وجود یا نبود شبکه ي کنند. بر پایهمی
نقل از  ؛204- 213: 1386باشد (گلرد، همایش آموزش عالی، زنان بسیار تأثیرگذار می

  ).33- 68: 1392ربیعی و سرابی، 
عد در نهایت باید اشاره کرد که در این تحقیق خود کارآفرینی نیز در سه ب

  طلبی مورد بررسی قرار گرفته است.پذیري، خالقیت و استقالل ریسک
  

                                                 
1 Douglas Lober 
2 Serafimovska and Sotirosk 
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  مدل تحلیلی تحقیق: 1ل شک
  

  شناسی پژوهشروش
هدف،  نظر از و پیمایشی اجرا، لحاظ به و کمی، روش، لحاظ به حاضر پژوهش

 ي آوري اطالعات در این تحقیق، پیمایشی بوده است. جامعهاست. روش جمع کاربردي
آمار  باشد اما با توجه به اینکه زنان کارآفرین شهر تهران می ي آماري این تحقیق، کلیه

بخش هاي متعدد هم نتیجه دقیقی از زنان کارآفرین شهر تهران در دسترس نبود و پیگیري
ها و سایر  هاي تحقیق، محدودیت نبود، محققین با در نظر گرفتن وقت و زمان، هزینه

ها و جلسات  ها را در نشست کار تکمیل پرسشنامه 95ماه  تا خرداد 94شرایط، از بهمن ماه 
هاي  جلسه، از مجموع پرسشنامه 10در تهران انجام دادند و با رجوع به  زنان کارآفرین

   ها بعد از گردآوري در  دادهپرسشنامه پر گردید.  150زمانی  ي توزیع شده در این بازه
هاي آماري جهت تحلیل  اند. روش مورد بازبینی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته SPSSافزار نرم

ه این ترتیب هستند. آزمون پیرسون جهت شناخت همبستگی ها و آزمون فرضیات ب داده

عوامل شناختی 
 رفتاري

 عوامل سازمانی

 اي عوامل شبکه

عوامل فرهنگی 
 اجتماعی

 عوامل ساختاري

 کارآفرینی

 اي عوامل زمینه

 دین کارآفرینوال

 تجربه تبیعض

حمایت نهادهاي 
 دولتی

ساختارهاي قانونی 
 مناسب

استقالل 
 طلبی

 خالقیت

ریسک 
 پذیري

هاي  مهارت
 دیریتیم

 فرهنگ همکاري

 نوآوري

 انگیزه پیشرفت

روابط اجتماعی 
 گسترده
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داري تفاوت  تفاوت میانگین جهت شناخت معنی ي مجموعههاي زیر بین دو متغیر، آزمون
میانگین بین دو یا چند گروه و در نهایت در تحلیل چند متغیره از تکنیک آماري رگرسیون 

  استفاده شده است.
  

  پژوهشهاي  یافته
  سخگویانمشخصات عمومی پا

 24سال،  30تر از  درصد از پاسخگویان پایین 34/55تحقیق  ي نمونه 150از مجموع 
سال  40درصد از پاسخگویان باالي  6/20سال و  40تا  30درصد از پاسخگویان بین 

درصد)  7/60ویان مجرد و بقیه (درصد از پاسخگ 3/39هل، أداشتند. در خصوص وضعیت ت
پاسخگویان نیز به چهار طبقه دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و  هل بودند. میزان تحصیالتأمت

، 33/37بندي شده است. توزیع درصد آنها به ترتیب عبارت از:  باالتر از لیسانس طبقه
شود که افراد داراي تحصیالت  جا مشخص میدرصد است. در این 34/13و  66/40، 67/8

کار نیز،  ي ند. در خصوص سابقهلیسانس داراي بیشترین فراوانی در بین پاسخگویان هست
 34/9سال و  20تا  10درصد  66/30کار داشته،  ي درصد پاسخگویان تا ده سال سابقه 60

دهند که بیشتر  ها همچنین نشان می کار دارند. یافته ي سال سابقه 20درصد نیز باالي 
ار تا یک درصد داراي درآمد ماهیانه بین پانصد هز 7/50نفر معادل  76 پاسخگویان یعنی

نفر)  23درصد ( 3/15نفر) بین یک تا دو میلیون و  51درصد ( 0/34میلیون تومان بوده، 
  اند.   بیش از دو میلیون درآمد ماهیانه داشته

  
  هاي اجتماعی و اقتصادي بررسی ابعاد کارآفرینی بر حسب ویژگی

پذیري کطلبی و ریسهاي کارآفرینی پاسخگویان در سه بعد خالقیت، استقالل ویژگی
دهد که میانگین خالقیت در بین  نشان می 1هاي جدول  سنجیده شده است. یافته

باشد. میانگین  می 33/2و حداقل خالقیت  5بوده که حداکثر خالقیت  27/4پاسخگویان 
و حداقل خالقیت  5ت بوده که حداکثر خالقی 6/4طلبی نیز در بین پاسخگویان اللاستق
بوده و در اینجا  038/4پذیري در بین پاسخگویان  گین ریسکهمچنین میان ؛باشد می 67/2

شود که  باشد. بنابراین مشخص میمی 50/2و حداقل خالقیت  5خالقیت نیز حداکثر 
طلبی بیشتري به نسبت دیگر ابعاد کارآفرینی برخوردار  پاسخگویان از میانگین استقالل

  بودند.
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  )n=150ي کارآفرینی (به ترتیب رتبه) (هامیانگین و انحراف استاندارد ویژگی: 1جدول 
  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین  هاي کارآفرینیویژگی

  5  33/2  61113/0  27/4  خالقیت
  5  67/2  56190/0  6/4  طلبیاستقالل
  5  50/2  51791/0  038/4  پذیريریسک

  
هل، أ، تهاي کارآفرینی پاسخگویان در بعد خالقیت با توجه به متغیرهاي سن ویژگی

هاي جدول نشان  یافته. نشان داده شده است 2کار و درآمد در جدول  ي تحصیالت، سابقه
سال با میانگین  30تر از خالقیت مربوط به گروه سنی پایین دهند که باالترین سطح می

یابد.  باشد بطوریکه با افزایش سن میزان خالقیت به ترتیب کاهش می می 32/4خالقیت 
هل با أبیشتر از زنان مت 38/4همچنین میزان خالقیت در میان زنان مجرد با میانگین 

تحصیلی لیسانس با  ي مورد سطح تحصیالت، افراد با درجه است. در 20/4میانگین 
هاي تحصیلی برخوردار القیت باالتري نسبت به سایر گروهسطح خ درصد از 40/4ن میانگی

 39/4سال) با میانگین  20تا  10کار متوسط ( ي کار نیز افراد با سابقه ي هستند. در سابقه
کار، میزان  ي دهند که در اینجا نیز با افزایش سابقه بیشترین وضعیت خالقیت را نشان می

میلیون) با میانگین  2ابد. در نهایت افراد داراي درآمد باال (باالتر از ی خالقیت افزایش می
  داراي بیشترین میزان خالقیت بودند. 34/4

طلبی نیز بر حسب متغیرهاي سن، در بعد استقالل هاي کارآفرینی پاسخگویان ویژگی
کار و درآمد ماهانه نشان داده شده است. باالترین سطح  ي هل، تحصیالت، سابقهأت

است.  11/4 سال با میانگین خالقیت 40تا  30طلبی مربوط به گروه سنی استقالل
هل با أبیش از زنان مت 18/4طلبی در زنان مجرد با میانگین همچنین میزان استقالل

سانس با تحصیلی لی ي باشد. از لحاظ سطح تحصیالت، افراد با درجه می 98/3میانگین 
هاي تحصیلی برخوردار هستند.  تري نسبت به سایر گروهطلبی باالاز استقالل 29/4میانگین 
بیشترین  37/4سال (پایین) با میانگین  10کار تا  ي کار نیز افراد با سابقه ي در سابقه

قابل توجه در مورد درآمد این بود که افراد  ي دهند. نکتهطلبی را نشان میلوضعیت استقال
  طلبی بودند.داراي بیشترین میزان استقالل 21/4متوسط با میانگین  ي با درآمد ماهیانه

مربوط به گروه سنی  پذیريپذیري نیز، باالترین سطح ریسکدر خصوص ریسک
پذیري در زنان مجرد همچنین میزان ریسک ؛دباشمی 19/4سال با میانگین  30تر از پایین

طح تحصیالت، مورد س باشد. در می 99/3هل با میانگین أبیش از زنان مت 10/4با میانگین 
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و لیسانس  11/4یانگین تحصیلی فوق دیپلم با م ي دهد که افراد با درجه نشان می 2جدول 
هاي تحصیلی برخوردار هستند. در  پذیري باالتري نسبت به سایر گروهاز ریسک 05/4با 

پذیري را وضعیت ریسکبیشترین  10/4زیاد با میانگین ي کار نیز افراد با سابقه ي سابقه
    کار، میزان  ي مهم این است که با افزایش سابقه ي در اینجا نکته .دهند مینشان 
یابد. در نهایت در مورد درآمد هم افراد با درآمد متوسط  پذیري به ترتیب افزایش میریسک

  باشند.پذیري میداراي بیشترین میزان ریسک 10/4ن با میانگی
  

  ايخالقیت به تفکیک متغیرهاي زمینهتوزیع نسبی پاسخگویان بر حسب میزان  :2جدول 

  میانگین ابعاد کارآفرینی  درصد  تعداد  هامقوله  متغیرها
  پذیريریسک  طلبیاستقالل  خالقیت

  سن
  19/4  10/4  32/4  33/55  83  سال 30کمتر از

  05/4  11/4  31/4  0/24  36  سال 40تا  30
  15/4  01/4  11/4  67/20  31  سال 40باالي 

  10/4  18/4  38/4  33/39  59  دمجر  هلأوضعیت ت
  99/3  98/3  20/4  67/60  91  هلأمت

  سطح تحصیالت

  04/4  92/3  23/4  33/37  56  دیپلم
  11/4  92/3  12/4  67/8  13  فوق دیپلم
  05/4  29/4  40/4  66/40  61  لیسانس

  00/4  90/3  15/4  34/13  20  باالتر از لیسانس

  کار يسابقه
  99/3  37/4  18/4  0/60  90  کم

  8/4  32/4  39/4  66/30  46  سطمتو
  10/4  36/4  34/4  34/9  14  زیاد

  میزان درآمد ماهانه
  97/3  97/3  27/4  66/50  76  کم

  1/4  18/4  24/4  0/34  51  متوسط
  98/3  17/4  34/4  34/15  23  زیاد

  

 ي هل، سطح تحصیالت، سابقهأعوامل اقتصادي و اجتماعی همچون سن، وضعیت ت
نتایج  اند. ثر بر میزان کارآفرینی در نظر گرفته شدهؤوان عوامل معنکار و میزان درآمد به

آن است که متغیرهاي مذکور بر میزان کارآفرینی  ي دهندهحاصل از آزمون آماري نشان
درصد از  3/72دهد که  زنان نقش مهمی دارند. بررسی وضعیت سنی پاسخگویان نشان می

میزان کارآفرینی باالیی برخوردار هستند که  سال است از 30تر از  زنانی که سن آنها پایین
مهم این است که با افزایش  ي درصد است. نکته 7/67سال  40این عدد براي افراد باالي 
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    شود. نتایج حاصل از آزمون نیز  حدودي کاسته می سن از میزان کارآفرینی زنان تا
است. بررسی وضعیت  آن است که سن بر میزان کارآفرینی زنان اثرگذار ي دهندهنشان

هلین دارند. أکارآفرینی باالیی به نسبت مت ي دهد که افراد مجرد روحیه هل نشان میأت
کارآفرینی باال  ي هلین روحیهأدرصد از مت 4/60درصد از مجردین در مقابل  2/68بطوریکه 

دارند. البته ممکن است بخشی از این قضیه به منظور رسیدن به استقالل مالی در میان 
یالت بر میزان کارآفرینی هم ثیر میزان تحصأزنان مجرد باشد. نتایج حاصل از بررسی ت

آن است که زنان با تحصیالت لیسانس داراي باالترین میزان کارآفرینی  ي دهندهنشان
آن است که میزان تحصیالت بر  ي دهندهاز آزمون نیز نشانهستند و البته نتایج حاصل 

کار نیز نشان داد که با افزایش  ي رگذار است. بررسی وضعیت سابقهمیزان کارآفرینی زنان اث
شود بطوریکه میزان کارآفرینی باال در  کار زنان به میزان کارآفرینی آنها افزوده می ي سابقه

درصد است و  4/71و  7/58، 5/52کار پایین، متوسط و باال به ترتیب  ي میان زنان با سابقه
کار بر میزان  ي آن است که سابقه ي دهندهآزمون نیز نشانیب نتایج حاصل از بدین ترت

کارآفرینی در  ي کارآفرینی زنان اثرگذار است. در نهایت مشخص شد که بیشترین روحیه
درصد این زنان داراي میزان  8/58متوسط است بطوریکه  ي میان زنان با درآمد ماهیانه

نشان داد که میزان درآمد بر میزان  کارآفرینی باالیی بودند. نتایج حاصل از آزمون نیز
  کارآفرینی زنان اثرگذار است.

  
هاي عنوان ویژگیطلبی) بهپذیري، خالقیت و استقالل(ریسک بررسی ابعاد کلی: 3جدول 

  کارآفرین

  باال  متوسط  پایین  آزمون ي آماره  میانگین تعداد  فرینیآمیزان کار  هامقوله  متغیرها

  سن
 Kendall’s  22/4  83  3/72  7/27  -   لسا 30تر از پایین

tau_b 057/0- =  
Sig 030/0=  

  30/4  36  2/72  7/16  1/11  سال 40تا  30
  12/4  31  7/67  6/22  7/9  سال 40باالي 

=Cramer’s V 459/0  22/4  44  2/68  0/25  8/6  مجرد  هلأت  
Sig 205/0=   06/4  91  4/60  0/33  6/6  هلأمت 

سطح 
  تحصیالت

  16/4  35  0/60  3/24  6/8  دیپلم
Kendall’s tau_b 

066/0=  
Sig 043/0=  

  24/4  13  1/46  5/38  4/15  فوق دیپلم
  26/4  61  4/75  4/16  2/8  لیسانس

  10/4  40  5/52  5/42  0/5  باالتر از لیسانس

 Kendall’s  01/4  80  5/52  0/30  5/17  پایین  کار ي سابقه
tau_b 168/0=   21/4  46  7/58  4/30  9/10  متوسط 
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  باال  متوسط  پایین  آزمون ي آماره  میانگین تعداد  فرینیآمیزان کار  هامقوله  متغیرها
=Sig 031/0  48/4  14  4/71  3/14  3/14  زیاد  

  درآمد ماهانه
 Kendall’s  27/4  76  6/52  5/35  8/11  پایین

tau_b 176/0=  
Sig 023/0=  

  24/4  51  8/58  4/27  7/13  متوسط
  10/4  23  2/52  4/30  4/17  باال

  
  بررسی روابط بین ابعاد کارآفرینی و متغیرهاي مستقل

ین ابعاد کارآفرینی و متغیرهاي مستقل پرداخته در این قسمت به بررسی روابط ب
پیشرفت و ابعاد  ي دهند بین انگیزه نشان می 4هاي جدول  گونه که یافتهشود. همان می

دهند که هر چه قدر  مثبت معنادار وجود دارد. این روابط نشان می ي کارآفرینی رابطه
کارآفرینی نیز در آنها باال  ي پیشرفت در بین زنان کارآفرین بیشتر باشد، انگیزه ي انگیزه

دهد  قوي مثبت را نشان می ي طلبی یک رابطهرود این امر بخصوص در بعد استقالل می
توان گفت که در میان زنان  درصد می 95است پس با احتمال  59/0بطوریکه این رابطه 

ده است. طلبی کارآفرینی را افزایش داپیشرفت بعد استقالل ي کارآفرین شهر تهران انگیزه
ابعاد  ي مثبت متوسط به باال در همه ي در خصوص نوآوري و ابعاد کارآفرینی نیز یک رابطه

کارآفرینی  ي اند که انگیزه هاي نوآور، توانسته شود. زنان با ویژگی کارآفرینی مشاهده می
،  نوآوري و 345/0پذیري  بین نوآوري و ریسک ي باالیی را به نمایش بگذارند. رابطه

درصد  99اینها با احتمال  ي و همه ؛است 49/0طلبی و نوآوري و استقالل 424/0ت خالقی
ارآفرین تهرانی نقش توان گفت که نوآوري زنان ک دهند. بنابراین می رابطه را نشان می

   طلبی آنها دارد.پذیري، خالقیت و استقاللمهمی در ریسک
شود،  ینی زنان تهرانی مربوط میها که به عوامل سازمانی در کارآفر در بخشی از یافته

مثبت و معنادار بود. یعنی  ي هاي مدیریتی و ابعاد کارآفرینی یک رابطه بین مهارت ي رابطه
هاي مدیریتی زنان در کارآفرینی آنها نقش مثبتی دارد و با  دهند مهارت نتایج نشان می
زنان افزوده طلبی یري، خالقیت و استقاللپذ هاي مدیریتی به ریسک افزایش مهارت

طور نیز نتایج نشان دادند که بین فرهنگ همکاري در بین زنان کارآفرین شود. همین می
مثبت معنادار وجود داشت. یعنی به هر میزان که فرهنگ  ي تهرانی و ابعاد کارآفرینی رابطه

  رود. کارآفرینی نیز در آنها باال می ي همکاري در بین زنان نهادینه و باال باشد روحیه
بین والدین با روحیات کارآفرینی و  ي اجتماعی، رابطه ـ در بخش عوامل فرهنگی

مثبت معنادار در بین این دو متغیر وجود  ي دهد که یک رابطه کارآفرینی زنان نشان می
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دهد  نشان می 470/0طلبی با مقداردارد. والدین کارآفرین بخصوص خود را در بعد استقالل
درصد بین  99توان گفت که به احتمال  اال است یعنی میمتوسط به ب ي که یک رابطه

شود که والدینی  طلبی رابطه وجود دارد. بنابراین مالحظه میوالدین کارآفرین و استقالل
هاي کارآفرینی را در میان فرزندان خود  اند که انگیزه که روحیات کارآفرینی دارند توانسته

دهد. در  طلبی به خوبی نشان میی استقاللخود را در ویژگ باال ببرند این امر بخصوص
ثر بر کارآفرینی ؤتبعیض جنسیتی نیز که جزء ابعاد فرهنگی اجتماعی م ي خصوص تجربه

مثبت و معنادار متوسط به  ي دهند که این تجربه رابطه ها نشان می زنان بوده است یافته
   ین عامل با مهمی که ا کارآفرینی زنان داشته است بخصوص نقش ي باال با روحیه

 ي توان گفت که زنانی که تجربه طلبی زنان دارد. بنابراین میپذیري و استقاللریسک
  اند خود به سمت کارآفرینی حرکت کنند. اند، سعی کرده تبعیض در کار داشته

ثر بر کارآفرینی زنان، بین حمایت نهادهاي دولتی و ابعاد ؤدر بخش عوامل ساختاري م
یان م ي ترین رابطهمثبت معناداري وجود دارد. در اینجا نیز قوي ي طهکارآفرینی زنان راب

قوي و مثبت  ي است که یک رابطه 607/0پذیري زنان با حمایت نهادهاي دولتی با ریسک
   بین حمایت نهادهاي دولتی و  درصد 99توان گفت که به احتمال  است. یعنی می

شود که حمایت نهادهاي دولتی  مشخص میپذیري زنان رابطه وجود دارد. در اینجا ریسک
همچنین  ؛شایسته است به این امر توجه شود نقش مهمی در کارآفرینی زنان دارد و

معنادار مثبتی با کارآفرینی زنان دارند. این یک  ي ساختارهاي قانونی مناسب نیز رابطه
ب بوده است. ابعاد کارآفرینی و ساختارهاي قانونی مناس ي بسیار قوي بین همه ي رابطه

، ساختارهاي قانونی 518/0پذیري  بطوریکه رابطه بین ساختارهاي قانونی مناسب و ریسک
و  ؛است 347/0طلبی اختارهاي قانونی مناسب و استقاللو س 787/0مناسب و خالقیت 

توان گفت که  دهند. بنابراین می درصد رابطه را نشان می 99اینها با احتمال  ي همه
طلبی زنان پذیري، خالقیت و استقاللمهمی در ریسکی مناسب نقش ساختارهاي قانون

کارآفرین دارد. بخصوص این رابطه بین ساختارهاي قانونی مناسب و خالقیت بسیار قوي 
  است.

ها  شود. در اینجا نیز یافته اي مربوط می در نهایت بخش آخر عوامل به عوامل شبکه
مثبت  ي ه و روحیات کارآفرینی زنان رابطهدهند که بین روابط اجتماعی گسترد نشان می

دهند که هر چه قدر روابط اجتماعی در بین زنان  معناداري وجود دارد. این روابط نشان می
رود این امر در هر سه بعد  کارآفرینی نیز در آنها باال می ي کارآفرین بیشتر باشد، انگیزه

طوریکه این رابطه بین روابط دهد ب متوسط نشان می ي کارآفرینی خود را با یک رابطه
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 ي و همه ؛است 397/0طلبی و استقالل 326/0، خالقیت 361/0پذیري  اجتماعی و ریسک
توان گفت که روابط  دهند. بنابراین می درصد رابطه را نشان می 99اینها با احتمال 

طلبی زنان کارآفرین پذیري، خالقیت و استقاللاجتماعی گسترده نقش مهمی در ریسک
  رد. دا

  

  بین ابعاد کارآفرینی و متغیرهاي مستقل ي داري رابطه آزمون معنی :4جدول 
  معناداري  ضریب همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  عوامل

  رفتاري ـ شناختی

  پیشرفت يانگیزه
  026/0  091/0  پذیريریسک

  013/0  121/0  خالقیت
  047/0  59/0  طلبیاستقالل

  نوآوري
  000/0  345/0  پذیريریسک

  000/0  424/0  خالقیت
  000/0  490/0  طلبیاستقالل

  سازمانی

  هاي مدیریتی مهارت
  001/0  269/0  پذیريریسک

  003/0  240/0  خالقیت
  001/0  309/0  طلبیاستقالل

  فرهنگ همکاري
  033/0  174/0  پذیريریسک

  023/0  099/0  خالقیت
  001/0  267/0  طلبیاستقالل

  اجتماعی ـ فرهنگی

  والدین کارآفرین
  001/0  261/0  پذیريریسک

  033/0  175/0  خالقیت
  000/0  470/0  طلبیاستقالل

  تبعیض جنسیتی در کار يتجربه
  000/0  480/0  پذیريریسک

  006/0  153/0  خالقیت
  000/0  463/0  طلبیاستقالل

  ساختاري

  حمایت نهادهاي دولتی
  000/0  607/0  پذیريریسک

  000/0  381/0  خالقیت
  01/0  286/0  طلبیاستقالل

  ساختارهاي قانونی مناسب
  02/0  518/0  پذیريریسک

  000/0  787/0  خالقیت
  000/0  347/0  طلبیاستقالل

  روابط اجتماعی گسترده  اي شبکه
  000/0  361/0  پذیريریسک

  000/0  326/0  خالقیت
  000/0  397/0  طلبیاستقالل
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کارآفرینی و تعیین سهم هر  ي بینی تغییرات متغیر وابستهبه منظور پیش در ادامه
یک از متغیرهاي مستقل در تبیین متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شد و 

هاي مدیریتی، فرهنگ همکاري، والدین  پیشرفت، نوآوري، مهارت ي متغیرهاي انگیزه
هاي دولتی، ساختارهاي قانونی مناسب و تبعیض جنسیتی، حمایت نهاد ي کارآفرین، تجربه

عنوان بین و متغیر کارآفرینی را به پیشعنوان متغیرهاي روابط اجتماعی گسترده را به
مشاهده  5متغیر مالك در مدل آماري رگرسیون خطی قرار دادیم که نتایج در جدول 

  شود.  می
  

  ثر بر کارآفرینیؤخالصه تحلیل رگرسیون متغیرهاي م :5جدول 
  خطاي استاندارد ضریب تعیین تصحیح شده  2R ضریب تعیین Rیب همبستگی ضر

870/0 756/0 737/0 22716/0 

  
ي  انگیزه متغیرهاي و باشد می 870/0همبستگی  ضریب فوق جدول نتایج به توجه با

ي  تجربه کارآفرین، والدین همکاري، فرهنگ مدیریتی، هايمهارت نوآوري، پیشرفت،
 روابط و مناسب قانونی ساختارهاي دولتی، نهادهاي کار، حمایت در جنسیتی ضتبعی

  کنند.    را تبیین کارآفرینی متغیر  از تغییرات درصد 7/73توانند  می گسترده اجتماعی
  

  بیننتایج تحلیل واریانس مربوط به عوامل پیش :6جدول 
 عناداريسطح م F میانگین مجذورات زاديآ يدرجه مجموع مجذورات مدل

 007/2 11 073/22  رگرسیون
 052/0 138 121/7 خطا 000/0 888/38

  149 194/29 کل
 

 سطح به توجه بادهد ( می نشان واریانس تحلیل جدول از آمده دست به نتایج
 به دارند را وابسته متغیر تبیین توانایی مستقل متغیرهاي ) که05/0از  کمتر معناداري

 همکاري، فرهنگ هاي مدیریتی،مهارت نوآوري، پیشرفت، ي یزهانگ متغیرهاي عبارتی
 ساختارهاي دولتی، نهادهاي حمایت کار، در جنسیتی تبعیض ي تجربه کارآفرین، والدین
  .باشند می مؤثر کارآفرینی متغیر بر گسترده اجتماعی روابط و مناسب قانونی
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  ضرایب رگرسیون :7جدول 

  مدل
ضرایب  ونیضرایب استاندارد نشده رگرسی

 استاندارد شده
)Beta( 

 يآماره
 tآزمون 

سطح 
 داري معنی

برآورد پارامترهاي 
 )Bمدل (

برآورد انحراف 
 استاندارد

 001/0 469/3  241/0 838/0 مقدار ثابت
 045/0 434/0 020/0 029/0 013/0 پیشرفت ي انگیزه

 020/0 164/0 007/0 028/0 005/0 نوآوري
 001/0 317/3 162/0 036/0 118/0 هاي مدیریتیمهارت

 035/0 928/0 044/0 022/0 021/0 فرهنگ همکاري
 041/0 061/2 108/0 034/0 070/0 والدین کارآفرین

 001/0 383/3 212/0 034/0 115/0 تبعیض جنسیتی ي تجربه
 000/0 858/4 238/0 030/0 147/0  حمایت نهادهاي دولتی

 000/0 242/11 512/0 017/0 195/0 ساختارهاي قانونی مناسب
 003/0 057/3 145/0 030/0 092/0 روابط اجتماعی گسترده

 
متغیرهاي مستقل و کارآفرینی  ي شود، رابطه مشاهده می 7طور که در جدول همان

) 238/0) و حمایت نهادهاي دولتی (512/0معنادار است و ساختارهاي قانونی مناسب (
 تأثیر بیشتري نسبت به سایر متغیرها بر مقادیر بتا)(با توجه به  یعنی عوامل ساختاري

هاي مدیریتی، روابط مهارتکار،  تبعیض جنسیتی در ي کارآفرینی دارند و پس از آن تجربه
به و نوآوري  پیشرفت ي اجتماعی گسترده، والدین کارآفرین، فرهنگ همکاري، انگیزه

  ن کارآفرین قرار دارند. ار در موفقیت زناذهاي بعدي عوامل تأثیرگترتیب در رده
  

  گیريبندي و نتیجه جمع
ها و شرایط اقتصادي و اجتماعی همچون  دهد که ویژگی نتایج این تحقیق نشان می

کار و میزان درآمد نقش مهمی در میزان  ي هل، سطح تحصیالت، سابقهأسن، وضعیت ت
سن، میزان کارآفرینی  دهند که با افزایش کارآفرینی زنان تهرانی دارند. این نتایج نشان می

هلین أکارآفرینی باالیی به نسبت مت ي یابد. افراد مجرد از روحیه زنان اندکی کاهش می
برخوردار هستند که شاید یکی از دالیل آن رسیدن به استقالل مالی باشد. افراد داراي 

کارآفرینی  ي تحصیالت لیسانس که احتماالً باید داراي رنج سنی کمتري باشند روحیه
شود. در  کارآفرینی زنان افزوده می ي کار به روحیه ي باالتري دارند بعالوه با افزایش سابقه

  دهد. کارآفرینی را در زنان را ارتقاء می ي نهایت تالش براي ارتقاي درآمد، روحیه
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رفتاري از  ـ دهد که بین عوامل شناختی همچنین نتایج تحلیلی این تحقیق نشان می
معنادار و مثبتی وجود دارد. این  ي فت و نوآوري با کارآفرینی رابطهپیشر ي جمله انگیزه

)، محمدي و همکاران 1388نتایج با نتایج حاصل از مطالعات میرغفوري و همکاران (
)، که 1384) و گلرد (1388)، ابوالقاسمی و همکاران (1393)، فرانی و همکاران (1390(

معنادار و مثبتی وجود دارد همسو  ي ی رابطههاي شخصیتی و کارآفرین دریافتند بین ویژگی
است. اهمیت این یافته در این است که براي ترغیب و تشویق کارآفرینی در میان زنان، نیاز 

پیشرفت و  ي است که از سنین کودکی و در دوران تحصیالت پایه و دانشگاهی، روحیه
شود که ما در  باعث مینوآوري در آنها تقویت شود. تقویت این عوامل شناختی و رفتاري 

  اي از زنان کارآفرین در جامعه روبرو باشیم. آینده با موج گسترده
داشتن پذیرد  ثیر میأکارافرینی زنان از آن ت ي یکی دیگر از عواملی که توسعه

هاي مدیریتی، داشتن فرهنگ  همچنین در کنار مهارت ؛باشد هاي مدیریتی می مهارت
به مشارکت و همکاري در ایجاد فضاهاي کسب و کار جدید  تواند افراد را همکاري نیز می

هاي مدیریتی و هم وجود  یاري رساند. در این دو بعد نیز مشخص گردید که هم مهارت
  ثر بوده است. ؤفرهنگ همکاري در کارآفرینی زنان م

هاي  فرینی در زنان، نقش ویژگیآکار ي ثیرگذار در جهت ایجاد روحیهأاز دیگر عوامل ت
هاي پدر و مادر، اثري مثبت در این  باشد. رفتار و ویژگی والدین این افراد می ي رینانهکارآف

ه نشان داد افرادي که یک والد )، ک1388گلرد ( ي مطالعه ي زمینه دارد. این نتایج با نتیجه
تر از افرادي هستند که اي قابل توجه موفق طور مثال پدر یا مادر کارآفرین دارند، به گونهبه
همچنین یکی دیگر از عوامل  ؛شوند، همسو است هاي نقش ظاهر می دون داشتن مدلب

باشد،  هاي جنسیتی و نابرابري در مشاغل می تبعیض ي اثرگذار در کارآفرینی زنان تجربه
ها بیشتر به  این تبیعض هاي این تحقیق نشان داد که زنان به منظور غلبه بر یافته

برخی مواقع براي برآوردن نیازهاي اقتصادي خود و یا  آورند و هم در کارآفرینی رو می
  کسب استقالل مالی سعی در کارآفرینی دارند.

باشند که  حمایت نهادهاي دولتی و ساختارهاي قانونی مناسب از دیگر عواملی می
مقدم کار و عرباي تنگاتنگ با کارآفرینی دارند و نتایج این تحقیق با مطالعات نیاز رابطه

تر از موانع فردي و خانوادگی ه نشان دادند موانع فوق به شکل معنادارتري مهمک ،)1389(
هاي رگرسیونی نیز این دو  مهم این است که در تحلیل ي باشد. نکته بوده است، همسو می

  ترین عامل در کارآفرینی زنان بودند.عامل اثرگذار مهم
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شود تا زنان در  ث میهم باع زنان کارآفرین با ي در نهایت وجود روابط گسترده
هاي اجتماعی کارآفرینی، ترغیب به کارآفرینی شوند و از تجارب همدیگر در این  شبکه

هاي جدید براي کسب و کار  زمینه یاد بگیرند، از حمایت همدیگر برخوردار شوند و ایده
  پیدا نمایند.

بطور کلی در تحلیل رگرسیونی مشخص گردید که ساختارهاي قانونی مناسب و 
تأثیر بیشتري نسبت به سایر متغیرها بر  مایت نهادهاي دولتی یعنی عوامل ساختاريح

هاي مهارتکار،  تبعیض جنسیتی در ي کارآفرینی زنان داشتند و پس از آنها تجربه
و  پیشرفت ي مدیریتی، روابط اجتماعی گسترده، والدین کارآفرین، فرهنگ همکاري، انگیزه

ار در موفقیت زنان کارآفرین قرار ذبعدي عوامل تأثیرگهاي به ترتیب در ردهنوآوري 
  داشتند. 

ترین بستر براي کارآفرینی زنان، بسترهاي دهند که مهم ها نشان می این یافته
ساختاري است که باید مورد توجه قرار گیرند. یعنی در این بستر هم باید به ساختارهاي 

فرینی زنان توجه شود. بعد از این، ابعاد قانونی مناسب و هم حمایت نهادهاي دولتی در کارآ
فرهنگی اجتماعی چون خروج از تبعیض جنسیتی در کار و عوامل سازمانی چون 

توان گفت که براي نهادینه کردن فرهنگ  هاي مدیریتی قرار دارند. پس می مهارت
یق کارآفرینی در جامعه یک نظام حمایتی براي زنان کارآفرین الزم است تا بتوانند از طر

نهادهاي دولتی و ساختارهاي قانونی مناسب حمایت شوند. بعد از چنین حمایتی نیاز است 
هاي مدیریتی و  پیشرفت، نوآوري و مهارت ي هاي کارآفرینی چون انگیزه که برخی ویژگی

  همکاري به آنها آموزش داده شود.
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