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  چکیده:
 اشتغال خود و کارآفرین زنان شناسی سنخ منظور به است کوششی حاضر پژوهش

 از استفاده با برساختی، ـ تحلیلی پارادایم درحوزه که تهران شهر در شاغل آموخته دانش
 اي زمینه گرایی طبیعی رهیافت و »تحلیلی  ـ تفهمی« رویکرد پدیدارشناسانه، روش

 شده گرفته بهره »تحلیلی ـ توصیفی« رویکرد از شناسی سنخ بخش در و )اتیک ـ (امیک
 تن 52مشارکت که با یافته است ساختار نیمه و عمیق مصاحبهگردآوري داده  ابزار  است؛

 این طول در لذا است. شده انجام حوزه این در مطلّعین و اشتغال خود کارآفرین، زنان از
 منظر از اشتغالی خود و کارآفرینی عملیِ و مفهومی ریفتع دریافت از پس مسیر

 درمورد کارآفرینی، هاي شاخص خصوص در آنها نگرش ادراك در سعی و کنندگان مشارکت
 نتایج است. شده تالش نیز افتراقی هاي ویژگی براساس ممکن هاي بندي سنخ حصول
 خود زنان سنتی، فرهنگ با اي جامعه در کنندگان، مشارکت نگاه از که است این از حاکی

 اجتماعی، حضور« ریسک پذیرش و »اشتغال نقشِ هاي کلیشه« در نوآوري دلیل به اشتغال
 اساس بر نیز کارآفرینان شوند. می محسوب کارآفرین »نقش تعارض و اقتصادي فعالیت
 فرصتی، شرایط حسب بر -1 از: عبارتند که شوند می بندي دسته گوناگونی هاي شاخص

 صنعت،« شامل اشتغال زمینه حسب بر - 2 ،»تبدیلی و ساز فرصت یاب، تفرص« شامل
 ـ اقتصادي« و »فرهنگی ـ علمی« شامل فعالیت حوزه حسب بر - 3 ،»خدمات و تجارت

 ـ اجتماعی« »پژوهشی ـ آموزشی« شامل کارآفرینی، نوع حسب بر - 4 »اجتماعی
 چندبعدي« ،»ور بهره ـ تصادياق« ،»انتقالی ـ اي واسطه« ،»حمایتی ـ انگیزشی« ،»اخالقی

 عام تعاملی، دگرمحور، خودمحور،« شامل هدف، و انگیزه جهت حسب بر - 5 ،»تکوینی ـ
 تقسیم »زا اشتغال و اشتغال خود« هاي دسته به کارآفرینی نتیجه حسب بر - 6 ،»محور

  شوند. می
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  مسأله یانب و دمهمق
 آشنا بیش و کم آن ايتوسعه و مثبت آثار و کارآفرینی با مختلف جوامع امروزه

 و اقتصادي رشد میان مثبت همبستگی وجود عالوه، به ).Parker, 2005( اند شده
 اب مبارزه براي مناسب راهکاري عنوانبه را کارآفرینی پژوهشگران تا شده موجب ینیکارآفر

 از). Shahraki & et al, 2016( کنندمی تلقی درآمد کم جوامع در ثروت نگهداشت و فقر
 بر که )Henly, 2012( زندگی استانداردهاي و کیفیت رشد بر مؤثر فعالیتی عنوان به رو این

 شودمی شناخته گذاردمی تأثیر جامعه و خانواده فرد، اجتماعیِ روابط و اقتصاد
)Christina, 2013(ي توسعه بر کارآفرینان تأثیر به حدودي تا جوامع اکثر در همچنین ؛ 

 شناخت ).Low, 2009( و )Zahra, 2005( اند برده پی اجتماعی روابط و فناوري اقتصاد،
 زندگی کیفیت افزایش در کارآفرینی عملی جایگاه ارتقاء موجب کارآفرینی اهمیت و ارزش

 حتی و ارتباطات فناوري، خدمات، بهداشت، مت،سال چون هایی حوزه بر آن بیشتر تأثیر و
 زنان جزو کارآفرینی ي حوزه فعال اگر بخصوص )Zimmerman, 2008( است سرگرمی

 ي هپدید در سزاییبه نقش توانندمی زنان زیرا باشند. عالی آموزش ي آموخته دانش
 ضوعمو). Sarfaraz & et al, 2014( باشند داشته اقتصادي ي توسعه و کارآفرینی
 و کار فرهنگ و یاجتماع روابط اقتصاد، ي توسعه بر که تأثیري دلیل به زنان کارآفرینی

 هايحوزه در محققین از بسیاري براي يا ویژه ازاهمیت گذاردمی جابه خود از جنسیت
   .)Momayez & et al, 2013:15( است برخوردار علوم گوناگون
 کارآفرینی 2015 سال در GEM1 رینیکارآف جهانی باندیده ویژه گزارش اساس بر

 2019 سال جهانی گزارش در در و است  یافته افزایش جهان سراسر در %6 میزان به زنان
 شامل را کارآفرینی سطح نیمی از بیش کشور 36 کنندهمشارکت اقتصاد 50 میان در

 استقبال اروپایی کشورهاي کارآفرینی يحوزه در فعال هايکشور بین در شدند. می
 از را کارآفرینی نرخ بیشترین صعودي، روند سال 19 طی متحده ایاالت و داشته بیشتري

 قول به بسا چه بنابراین .)GEM, 2020( است  داشته 1999 سال در GEM شروع زمان
 افزایش  به رو زمان گذر در کارآفرینی ي همطالع و اهمیت  اینکه دلیل همکارانش و مورفی

 از برخی .)Murphy & et al, 2006( باشد نهفته الاقب و آگاهی همین در است
 کنندمی یاد »2کارآفرینی انقالب« عنوانبه گسترده استقبال این از نظران صاحب

)Bygrave, 1994:1 and Ahmadpour, 2002:18.( عنوانبه کارآفرینیي  هپدید 
                                                 
1 Global Entrepreneurship Monitor 
2 entrepreneurship revolution 
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 اما است  تهگرف قرار مختلفی هايرشته در متعددي هايبررسی مورد اي رشته بین موضوع
 هايپژوهش انجام براي لذا ندارد. وجود متنوع مطالعات بین استنادي قابل وفاق

 مورد ي هجامع وفاق مورد دست کم که تعریفی به یافتن دست حوزه، این در شناسانه جامعه
  نماید. می ضروري باشد مطالعه

 ,Ireland( رشته هر منظر از آن تعریف لزوم و کارآفرینی بودن اي رشته بین
Reatzed, Webb & Texas, 2005 and Landstroom, 2000به رو ندتوامی )؛ 

 دهد توضیح را آن مرکزیت لزوم و »کارآفرینی شناسیِجامعه« علم بودنِ گسترش
)Nowzari, 2017(. و زنان کارآفرینی افزایشی روند به توجه با که اینجاست  مسئله ولی 
 وجود موضوع این  به نسبت مختلف هايهرشت در که اي گسترده استقبال چنین وجود با

 & Bygrave( کارآفرینی مفهوم بر توافق عدم و تعاریف پراکندگیِ مشکل است، داشته
Hofer, 2001( مشترك مفهومی ساختار و یکسان تعریف فقدان موجب که دارد وجود 

 کارآفرینی تعریف در وفاق نبود رو این از .)Shane & Venkataraman, 2001( است  شده
 تعریف خصوص در یابهامات وجود همچنین شناسیجامعه گوناگون هايحوزه در یحت

 ,Ruef and Lounsbury  and Helm & Andersen, 2019( آن بنديسنخ و کارآفرینی
 طلبد.می را کارآفرینی ي هپدید بیشتر ي همطالع که است  شده اي مسئله به تبدیل )2007

و » ارزش ها«و اصالح » زبان مشترك«این موضوع براي ایجاد تحقیق در  بخصوص اینکه
شناسی سنخرسد. مضافاً اینکه  به نظر می» ضروري«ي خاص این حوزه »هنجارها«

گویی و شود زیرا ضمن ممانعت از کلی اي اساسی براي تحقیق محسوب می وسیله
طالعات خود انسجام تا به م دهدقرار میداوري، ابزارهایی را در اختیار پژوهشگران  پیش

 ي هحوز در تعریف کدام که است این پژوهش این در اساسی ي همسئل رواز اینبخشند. 
 دانش زنان اشتغالی خود و کارآفرینی ي هپدید از خوبی معرف تواندمی ،شناسیجامعه
 منظر از اشتغالی خود و کارآفرینی تعریف آیا و باشد؟ عالی موزشآ ي هآموخت

 پردازندمی شخصی کار و کسب به که اي آموختهدانش زنان ي ههم براي کنندگان مشارکت
 داشته هاییهمپوشانی ابعاد برخی درآیا ممکن است  اینکه یا ؟متفاوت یا یا است یکسان
  باشد؟
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  پژوهش پیشینه
  داخلی تحقیقات الف)

 توسط اي شناسانههستی بنديگروه جنسیت، گرفتن نظر در بدون و کلی طوربه
)Ibid, 2007( اساس بر را کارآفرینی که است  گرفته صورت دیگران و 1کرنی از نقل به و 
 مبناي بر کارآفرینانه اقدامات از تنوعی به ونموده  بنديدسته فرایند و هدف عل،فا

-Ahmadpour and Moghimi, 2016:28( است  یافته دست خود متقدمین هاي دیدگاه
 است.  گرفته صورت زیر محدود هايفعالیت کارآفرین زنان شناسیگونهي  زمینه در اما؛ )36

 الگوهاي شناسیگونه خصوص در پژوهشی انجام با همکارانش و آرایش محمدباقر
 کارآفرینانه ذهنیت دسته شش به ایالم استان سطح در روستایی کارآفرین زنان ذهنی
 حمایتی و مشارکتی گرا،طزشی، بازارمحور، اقتصادگرا، محیآمو از: عبارتند که یافتند دست
   .)Mohammad Baqer Arayesh & et al, 2019( شدند بندي دسته

یتی و بدون توجه به جنسیت به هو لحاظ به را کارآفرینان دیگران و ستمیانر
 عمومی، کارآفرینی با ترتیب به که سودجو و طلبنظم طلب،استقالل خواه،آزادي يها سنخ

 است متناظر تجاري کارآفرینی نهایتاً و بوروکراتیک، رینیکارآف زندگی، سبک کارآفرینی
  ).Rostamian & et al, 2019( است کرده بنديتقسیم
  

  ب) تحقیقات خارجی
ي سوئد و تانزانیا انجام داد به  در یک پژوهشی کیفی که در دو زمینهپژوهشگري 

خود ، 2حل تیپولوژي زنان کارآفرین پرداخت و آنان را در پنج دسته جستجوگر راه
 ,Beldina Elensia Owalla( بندي نموددسته 6، آگاه و گذار5، مبلغ4منمؤ، 3پذیر تحقق
2017.(   

 همکارش و »عثمان ماحد حسن ماحد« نام به پژوهشگري 2014 سال در همچنین
 نوع چهار به و داد انجام »کارآفرین زنان شناسینوع و هدف هايگیريجهت« خصوص در

                                                 
1 Kearney & et. al. 
2 solution seeker 
3 self-actualizer 
4 bona fide 
5 missionary 
6 informed and transition 
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 اقتصادي، کمتر صرف، اقتصادي غیر صرف، اقتصادي از: عبارتند که ت.یاف دست انگیزه
   .)Mahed Hassan Mahed Osman, 2014( اقتصادي غیر کمتر

 مفهومی فضاي شناخت همیتا  به نظر و مرتبط هايپژوهش بودن اندك  به توجه با
 نآ به باال سطور در که »کارآفرین زنان شناسیسنخ و تعریف« خوداشتغالی و کارآفرینی

 پدیدارشناسانه، روش با کیفی پژوهش یحاطر با تا شدند آن بر نگارندگان شد، اشاره
 و نسبی شناخت به تحلیلیـ  توصیفی گرایانهطبیعت رهیافت و تفهمی نگاريمردم رویکرد
 آن شناسیسنخ و عملی هايشاخص آموخته،دانش زنان اشتغالی خود و کارآفرینی توصیف

 خصوص در رایج تعاریف ي هارائ از پس رواین از شوند. نائل پژوهش، بضاعت حد در
 و فهم از حاصل هايیافته شده، انجام پژوهشِ روش به اشاره با ن،ي آ تاریخچه و کارآفرینی

  شد. خواهد بیان آنها استنباطی نتایج و کنندگانمشارکت اظهارات ادراك
  
  کارآفرینی و خوداشتغالی تعریف

 »است خود کارفرماي حقیقی شخص آن در که اشتغالی« عنوانهب خوداشتغالی
 به استناد با لذا است گوناگون هايزمان و جوامع در نسبی وفاق داراي که است مفهومی
 خوداشتغالی کرد: تعریف چنین را آن توانمی 1توسعه و اقتصادي همکاري سازمان« تعریف

 هايتعاونی اعضاي کارفرمایان، تصوربه که سال 15 باالي افراد اشتغال عنوانبه
 و دستمزد بدون خانوادگی کارگران و کنندمی کار خود براي که کارگرانی تولیدکنندگان،

 هستند منظم زمانی فواصل در درآمد از مشخصی مقدار دریافت براي رسمی قرارداد فاقد
 عنوانبه یا ستا ممکن خوداشتغالی باشند.می سهیم اقتصادي  بنگاه از حاصل درآمد در اما

 کنند، پیدا درآمد کسب براي دیگري ي وسیله توانندنمی که کسانی براي بقا استراتژي یک
 هر از باشد. خودفرمایی به تمایل و کارآفرینی ي روحیه از شواهدي عنوانبه یا و شود تلقی
 خود است خود کارفرماي حقیقی شخص آن در که مشاغلی یا شخصی کار و کسب گونه

 اسم عنوانبه است اي کلمه کارآفرینی .),OECD 2017:110( شودمی نامیده یاشتغال
 پیشه، معنی به »کار« ي واژه دو از مشتق و شده گرفته کارآفرین فاعل اسم از  که مصدر
 »آفرین« عالوه به زراعت و کشت فعالیت، تجارت، رزم، جنگ، عمل، هنر، حرفه، شغل،
 اسم نیز آن ترکیب که است کردن خلق و آفریدن یمعن به آفرینش مصدر اسم  شده مرخم
 .)Amid Dictionary, 2013, 38&954( آفریند می کار که شخصی معنی به است فاعلی

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 فرهنگ در مثالً است.  نشده یابیمعادل دقیق طوربه کارآفرینی ي واژه فارسی زبان در
 همچون معانی Entrepreneur ي کلمه مقابل در کاشانی پورآریان فارسی به انگلیسی

 مثل دهد می انجام مهم و جسورانه باکانه، بی کارهاي که کسی توضیح با دارد وجود مشهور
 .)Arianpour Kashani, 2014( ... زدن دریا به دل و شرکت تأسیس در شدن پیشقدم
 فعالیت یک خطرات که کسی کند: می تعریف چنین را کارآفرین وبستر برخط لغت فرهنگ

 فرهنگ). Webster, 2020( دکنمی تقبل و تعهد اداره، سازماندهی، را اقتصادي
 و کسب مالی خطرات پذیرش و اندازي راه را کارآفرینی ،اینوستوپدیا برخط مالی اصطالحات

 1کارآفرینی ویکیپدیا در). Investopedia, 2020کند (می تعریف سودکسب  امید  به کار
 با متعهدانه تالش یک طریق از جدیدي معنوي یا مادي ارزشی نآ در که است فرایند نوعی

 جهانی باندیده ).Wikipedia, 2020( دشومی خلق آن از ناشی خطرات گرفتن نظر در
 اکثر کند، می ایجاد را جدیدي تجارت که کندمعرفی می فردي کارآفرین را کارآفرینی

 Global برد (می بهره دستاوردها بیشتر از و کندمی تحمل را خطرات
Entrepreneurship Observer, 2020(. کسی کارآفرین هاجتس، و کوراتکو يگفته به 

 Kuratko( کندمی تعهد را جدیدي کار و کسب مدیریت و سازماندهی خطرات که است
& Hodges, 2001:28(. که داند می کسی را کارآفرین مدیریت، علم پدر دراکر پیتر 

 در و دهد می تغییر را ها ارزش کند، می شروع دشخو اقتصاديي  سرمایه با را فعالیتی
Peter Drucker ,( برد می شدن بهتر سمت به و کند می ایجاد تحول خود اطراف محیط
2002 and Hindijani Fard, 2015:7 .(اصطالح از کارآفرینی شتالبري  گفته به 

 اندازي راه ،»شدن متعهد« معناي به که است  شده مشتق "Entrepreneur " فرانسوي
 و نیازها مینأت ها،فرصت تعقیب نوآوري، طریق از  که است تجاري کار و کسب یک

 را کارآفرینی ،بیرلی ).Albrecht, 2003:93( گیرد می صورت مسئولیت قبول و هاخواسته
 اشتغالزایی را کارآفرینی چایلز). Birley, 2001( کندمی تعریف مالکیت و ثروت تولید
 و کسب که معتقدند روچ و هیسریچ کارنی،). Chils & et al.2008 ,( داندمی جدید

 ي عقیده به .)Carney, Hisrich, and Roach, 2009( هستند کارآفرینی موفق کارهاي
  .)Szabo, 2014( است کار و کسب هاي فرصت در کاوش فرایند یک کارآفرینی، سابو

 از  استفاده با که نوآورانه است فرایندي کارآفرینی که کنند می بیان پیترز و چهیسری
 البته و شود می انجام زیاد تالش و پشتکار روانی و اجتماعی مالی، خطرات قبول ها، فرصت

 درونی رضایت خواهی، توفیق مانند غیرمالی و مالی منافع کسب چون هایی انگیزه اساس بر
                                                 
1 Entrepreneurship  
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 تسیباتیس ژان. )Hisrich and Peters, 2011( پذیردمی صورت طلبی استقالل و
 جدید تشکیالت و خالقیت گونه هر ایجاد« شومپیتر ژوزف ،»وريبهره ارتقاء« را، کارآفرینی

 ایجاد و فرصت از برداري بهره« دراکر پیتر ،»جدید بازار یا روش منابع، مانند کار و کسب در
 وسپر .)Khadem al-Reza, 2015( ،»جدید هايفرصت کشف« کرایزنر ،»تغییر

 و مدیریتی رفتار« پارستون ،»هیچ از ارزشمند چیز خلق« یمونزت ،»افزایی رقابت«
 از برداريبهره و یابیموقعیت« تامپسون و »هافرصت و افراد هايظرفیت از گیري بهره

 اي ایده و با فکر که است فردي کارآفرین مقیمی و احمدپور  ي گفته به دانند.می »هافرصت
 اجتماعی مالی، مخاطره با که کند ایجاد کاري و بکس موجود منابع از گیريبهره با جدید

 کارآفرین زنان فتعری ).Ahmadpour and Moghimi, 2016:87( است  همراه حیثیتی و
 زنانی 1کارآفرین زنان مثال طوربه باشد. نداشته چندانی تفاوت کارآفرین تعریف با تواندمی

 چو .)Wikipedi, 2020( ندکنمی اداره و سازماندهی را خاصی کار و کسب که هستند
 مالکیت است ممکن که است  کرده تعریف مالک و زن مدیران عنوانبه را کارآفرین زنان

 یا و خانواده اعضاي با مشترك طوربه یا بردن، ارث مالکیت، ایجاد طریق از را خود تجاري
 جارتت در فعاالنه بطور و باشند مؤسسه آن مدیر که قسمی به کنند تأسیس آنها بدون

  ).Chu, 2000( باشند داشته شرکت
  

  پژوهش شناسیروش
 است اشتغال و زندگی با مرتبط تجارب از محصولی کارآفرینی اینکه  به توجه با

)Gartner,2001 & Howorth et al, 2006 & And Alwani and Budlai, 2010 از و 
 ملموس هايیدهپد شناخت بر چشمگیري تأثیر پدیدارشناسی اخیر هايدهه در که آنجا

 براي روش بهترین پس. )Spiesal and Carpenter, 2007(`است  گذاشته اجتماعی
 Alwani and ( است پدیدارشناختی هاياستراتژي و تفسیري پارادایم آنها بررسی

Budlai, 2010:33( که است اي گونه به هاپدیده توصیف و شناسایی پدیدارشناسی، هدف 
 اسپنسر ي هگفت به و ؛)Vanderstoep, 2009( شوندمی دراكا کنندگانتجربه سوي از 

 سطح در و شودمی ساخته محقق توسط کنندگانمشارکت نظرات اساس بر امیک مدل
 این در لذا .)Spencer,2007 ( شودمی تبدیل اتیک مدل یک به تحلیل و توصیف
 Norris( 2گرایییعیطب رویکرد با پدیدارشناسانه کیفیِ تحقیق روش از  استفاده با پژوهش

                                                 
1 Female entrepreneurs 
2 Naturalism 
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and Walker, 2005:131( تحلیلی ـ توصیفی به صورت اي زمینه )Groof, 2005:558،( 
 طریق از استنباط و تفهم به درون از فهم ـ بیرون از  نظارهبا تکنیک  اتیک ـ امیک راهبرد

 ,Newman( عام هايمدل به بسترگرا هايمدل از حرکت براي 1گرایانهطبیعت رهیافت
 و توصیف پدیده، مستقیم ي مطالعه با تا شد. پرداخته موضوع بررسی به )2007& 2006

 به ارزشی قضاوت گونه هر از قبل بتوان آنها، تجلی چگونگی گرفتن نظر در و آن تفسیر
 رویکرد به اتیک  به امیک از حرکتی چنیناسمیت ي  گفته به شد. نائل اول دست شناخت
 و مبناگرا روشی پدیدارشناسی آلن ي هگفت به .)Smith, 2005( کند می کمک نیز انتقادي

 مبتنی که است متن از معتبر تفسیري یا صحیح پاسخی یافتن صدد در زیرا است، اي زمینه
 دیگر عبارتبه .)Chenari, 2006:9( نباشد مفسر اجتماعی یا تاریخی موقعیت بر

 نظام یک و شوندمی یدارپد انسان زندگی در که است معناهایی دنبال به پدیدارشناسی
 این شناسایی .)Levy, 2004; Denzin and Lincoln, 2005( دهدمی شکل را معنایی

 مکان و زمان ظرف در شناختی حصول یعنی شود؛می حاصل راه همین از نیز معنایی نظام
 ي مطالعه اساساً پدیدارشناسی، ازکیا  ي هگفت به نامندمی »زندگی ي تجربه« را نآ  که
 اصلی ساختار درك پدیدارشناسی روش اصلی هدف است. زندگی جهان یا زیسته ي ربهتج

 و فرضیات بدونپدیده،  توصیف منظور به که است انسانی  شده تجربه هايپدیده
 هايواقعیت 2شوتز و وبر چنانچه .)Azkia, 20017:826( شودانجام می پیشین هاي تئوري

 به پدیدارشناسی اما .)Silverman, 2005:98( ندا شده تعریف و ساخته قبل از اجتماعی
 گذاشتن پرانتز در و تعلیق با بنابراین .است قبلی پندارهاي از جدا و ناب آگاهی دنبال

ي  زیسته تجربه ماهیت فهم و درك براي تالش در هادانسته پیش کردن) 3اپوخه (برکت/
 به اول دست و ناب الص،خ مستقیم، گاهانه،آ  ي هتجرب اساس بر فلسفی روش این است.

 را ما درك اینجا در و دارد تأکید تجربیات عمق بر برد،می پی مطالعه مورد ي پدیده ماهیت
 در اما دهد.می افزایش کارآفرینی خصوص در هاسوژه آگاهانه و »4حالی شرح وضعیت« از

 حس جهان« به مراجعه با توانمی است واحد تعریفی آوردن دست به هدف که جایی
 دست واحدي تعاریف به »6شده ذهنی بین جهان« تقاطع حد آوردن دست به و »5مشترك

                                                 
1 Objectivisem 
2 Schutz 
3 Apokhe/ Bracket 
4 Biographical Situation 
5 Common Sense World 
6 Inter Subjective World 
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 با تحلیلی محدود نگاري مردم هدف که جایی در و )Schutz, 1976:15-19( یافت
 ادراك ،تجربه، قواعد شناخت طریق از توان می است مردمی) شناسی(سنخ صوري رهیافت

 با به اهداف پژوهش نیل براياز این رو  داد. تمیز ار مردم از هاییگروه اشتراکات، یافتن و
 کدانجام  و کوربین و اشتراوسي  استفاده مورد کدگذارياي سه مرحله تکنیک از  استفاده
 مضامین و مقوالت مفاهیم، .)Creswell, 2005:398( گزینشی و محوري باز، هايگذاري
 از  شده استنباط معانی به توجه با باز کدگذاري ي مرحله در که توضیح این با شد. حاصل

 گرفتن نظر در با محوري کدگذاري ي مرحله در و شد استخراج مفاهیمی اظهاري جمالت
 مشترك فصول به توجه با سپس آمد دست به مقوالتی شده مستخرج مفاهیم اشتراکات

 ي مرحله در که شد حاصل مضامینی محوري، کدگذاري ي مرحله از  شده حاصل مقوالت
 قرار هم کنار در با سرانجام شد. گزینش مضمون ترینجامع آنها میان از انتخابی ريکدگذا
 حاصل تعاریف تعاریف کارآفرینی، خود اشتغالی و زنان کارآفرین مضامین ترینجامع دادن
 جامعیت از  که آمد دست به مضامینی ضمنی هايیافته عنوانبه مسیر همین در. شد

 کنندگانمشارکت از درصد ده از بیش حداقل شاملاز آنجاکه  ماا بود برخوردار اي پراکنده
 داده تمیز کارآفرین زنان گوناگون هايسنخ ترتیب بدینبندي داشت.  دسته ارزش، شدمی
 تشخیص دیگري ترکیبی هايسنخ هاگروه از برخی ادغام با آنها میان از هم باز اما شد.
   شد.می شامل را شوندگانهمصاحب از درصد سی حدود تا برخی که شد داده

 
  داده گردآوري
 با ساختاریافته نیمه ي مصاحبه پژوهش این در ها داده گردآوري اصلی ابزار

 روش این با استکرده اشاره نآ  به نیزمانن  ون که گونههمان است. پاسخ باز هاي پرسش
 .)Van Manen, 2014( شودمی حاصل تريعمیق و مستند نتایج مصاحبه

 به رسیدن تا و بود هدفمند گزینشی نوع از نیز کنندگانمشارکت گیرينمونه
 ي آموخته دانش زنان میان از کنندگانمشارکت که قسمی به یافت؛ ادامه اشباعي  مرحله

 اخالق اصول رعایت با هاییهماهنگی ضمنو  شدند انتخاب تهران شهر در ساکن کارآفرینِ
و براي تأیید به  مکتوب، ها ضبطتمامی مصاحبه يهاداده .انجام شد هامصاحبه پژوهش

  مقابله هاي ضمنییادداشت برداري باتأیید شده هاي داده گردید. کنندگان ارسالمشارکت
و نقش آن ها مضامین حاصل از کدگذاري .گردیدگانه کدگذاري انجام مراحل سهو  شد

معرفی  1برد و پیامد در جدول ، راهگرزمینه، علل، پدیده، عوامل مداخلهعنوان مضامین به
تنها یک جدول  مفاهیم مرتبط با خود اشتغال و کارآفرین و اریفشد. به دلیل تشابه زیاد تع
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 بندي زنان کارآفرین نیز با همین روش با دوارائه شد. براي دستهگروه دو  هر تعاریف براي
ه، هوم بر اساس حوزبه هر دسته مف .مضمون حاصل شد 6 مقوله، 21مرحله پاالیش و ادغام 

اختصاص داده شد و  ايویژهز آنها نام ها نتیجه یا ترکیبی ازمینه، شرایط، اهداف و انگیزه
  متمایز گردید.ن نقش احتمالی مضامی

  
  روایی و پایایی پژوهش

نگاري داراي قابلیت تعمیم در قالب شناسان کیفی بر این باورند که مردمروش
هاي نظري ها و استنباطو می تواند به ساخت تعمیم) Agar, 1996است ( 1اعتمادپذیري

میزانی است که به صحت ابزار و  2) و روایی یا اعتبارShrank, 2006:169( منجر شود
با اعتبار پژوهش که در این تحقیق  .)Singelton, 2005:322( روش تحقیق بستگی دارد

زیر بستگی دارد: الف)  به مواردهاي مشابه و تأیید متخصصین حاصل شد بررسی پژوهش
هدف پژوهش  .)Newwman, 2006( به تناسب روش پژوهش با هدف پژوهش

وهش پدیدارشناسی با رویکرد شناسی کارآفرینی و خود اشتغالی است و روش پژ ماهیت
جاي خود توضیح  است. تناسب این روش با هدف تحقیق در  نگارانهگرایی مردمطبیعت

 پژوهش و تناسب آن با نوع تحقیق و روش پژوهش وابسته ب) به درستی ابزار ؛داده شد
عمیق نیمه  ي در این تحقیق ابزار پژوهش مصاحبه .)Pelto & Pelto, 1973:33( است 

پایایی نیز با با  است. است که تناسب آن در جاي خود توضیح داده شده  ساختار یافته
هاي مختلف بررسی در زمان هاپایداري، دقت و تکرارپذیري با تکنیک آزمون مجدد داده

انجام تعاریف و  رو در این تحقیق پس ازاز این .)Krippendorff, 2007:178شود (می
ها در موخته کارآفرین، بررسی مجدد دادهآزیسته زنان دانش ي شناسی تجربهسنخ
. هاي دیگر انجام شد. یکسانی و همخوانی نتایج بیانگر پایایی پژوهش است زمان

ي نیز میزان بازآفرینی یک فرآیند در شرایط گوناگون و با کدگذاران مختلف تکرارپذیر
است و به همخوانی مشترك ذهنی و اجماع کدگذاران مرتبط است و زمانی که تکرارپذیري 

اند باال باشد  ها را کدگذاري کردهیک تحقیق باال و ضریب توافق میان افراد مختلفی که داده
)Ibid(. هاي تحقیق در اختیار برخی پذیري تحقیق حاضر، نیمی از دادهبراي بررسی تکرار

نتایج حاکی از ، شد کنندگان قرار دادهان خارج از گروه محققین و مشارکتاز کد گذار
الزم به توضیح است که تکنیک مورد استفاده . بود تحقیق اي از پایایی نشانه و باال همگرایی

                                                 
1 trustworthiness 
2  credibility 
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ضمن توسط آن که  بود 1ق، تکنیک تثلیثبراي سنجش و افزایش پایایی در این تحقی
الف)  :افزایش دقت، پایداري پژوهش نیز سنجیده شد. مراحل اجراي تکنیک عبارتند از

برداري و ضبط صوت در صحنه ؤاالت پرسیده شده با یادداشتتدقیق در صحت و تناسب س
 ،محقق) توسط Yin, 2003( 2ب) خودبازبینی ؛)Creswell, 2003آنها ( مصاحبه و تقابل

ضمن تالش براي افزایش حساسیت نظري سعی بر یافتن تطابق بین اظهارات 
طریق افزودن  از ).Brewer, 2005( هاج) ارزیابی یافته ؛شواهد عینی شوندگان و مصاحبه

بررسی  - 1: روشسه هاي عینی با ها با دادهدقت عملی به منظور افزایش تطابق یافته
بررسی موازي حداقل نیمی از  - 2 )؛3(بازاندیشی متفاوت هايها توسط محقق در زمان داده
دریافت تأیید در خصوص  - 3 ؛)4ها توسط افرادي خارج از گروه محققین (تکرارپذیريداده
  .)5(تأییدپذیري ها از اکثر مصاحبه شوندگانیافته

  
  هاداده تحلیل
 شناسانه،پدیدار روش از  استفاده با تفسیري اردوگاه در شناسانه،هستی هدف با
 عبارتیبه اتیک ـ امیک اي زمینه گراییطبیعی رهیافت و »تحلیلی ـ تفهمی« رویکرد
 رویکرد از شناسیسنخ بخش در و شدهانجام  عام الگوهاي  به خاص الگوهاي از حرکت

به این ترتیب از  شد. گرفته بهره تحلیلی نگاريمردم عبارتیبه یا ،»تحلیلیـ  توصیفی«
 که شد حاصل »تحلیلیـ  استفهامی« نتایجیکنندگان هارات مشارکتاظپردازي مفهوم

  است.  آمده زیر سطور در که عملی و مفهومی تعاریف از عبارتند
  

 مشارکت نظرات از حاصل کارآفرینی و خوداشتغالی هايواژه مفهومی تعاریف
  کنندگان

  اشتغالی خود
  شد: مطرح رزی سوال اشتغالی خود واژه مفهومی تعریف حصول منظور به
  دارد؟ کارآفرینی با ارتباطی  چه و چه؟ یعنی اشتغالی خود شما نظر به :1 الؤس

                                                 
1 Triangulation 
2 Self Monitoring 
3 Reflexibility 
4 Reproducibility 
5 Verifiability 
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 تقریباً کنندگانمشارکت میان در اشتغالی خود مفهوم که است این از حاکی ها پاسخ
 اظهارات از هایینمونه .شباهت دارد کارآفزینی به جهات اکثر از و است »توافق مورد«

 است: زیر قرار به شوندگانمصاحبه
 فکر خودت باشه، خودت جیب تو دستت کنی، کار خودت براي یعنی خوداشتغالی«

ها، رفتارها و فکرهاي (حتی نگاه کار هايسختی باشی، خودت ارباب بگیري، تصمیم و کنی
 اگه من نظر به ... بخري جون به خودت هم بدي که ممکنه راجع به تو داشته باشند رو)

 (خود ...» بگیري هم رو دیگه نفر چهار دست ممکنه فقط طورههمین یباش هم کارآفرین
  .)08 کد ،اشتغال
 یا بسازي خودت رو چرخ چه ... رئیس و مرئوس خودت یک نفره یعنی اشتغالی خود«

ها رو سختی مسئولی و مجبوري که تویی این  باالخره...  کنی استفاده رو شده ساخته چرخ
 اشتغال (خود !»فقط در اندازهاست فرقش همینه هم ارآفرینیک نداره فرقی ... کنیتحمل 

  .)12 کد
  از: است عبارت فوق اظهاري جمالت اشتراکات از حاصل »اشتغالی خود تعریف«
 خود بگیري مزد غیر بخش در خود براي افزاییارزش و مسئولیت تعریف گونه هر«

  .»است اشتغالی
 اجتماعی یا اقتصادي هاي مسئولیت تمامی شامل »مسئولیت« ي واژه فوق تعریف در

 نسبت شکنی سنت یا اجتماعی حضور از ناشی خطرات و مشکالت مسئولیت پذیرش حتی
   شود. می »نقش هاي کلیشه« به

 درجوامع زنان اشتغالی خود که دریافت توان می کنندگانمشارکت اظهارات مجموع از
 که آنجا از زیرا است  همراه تريبیش پذیريمسئولیت و پذیريریسک با مدرن نیمه یا سنتی

 ـ اقتصادي حضور مردان و زنان اکثریت  که مردساالرانه و سنتی فرهنگ با اي جامعه در
 انتظار ایشان از تنها را »آفرینی ثروت« نقش و دانند می شایسته مردان براي را اجتماعی

عبارت . بهباالست زنان براي اجتماعی ـ اقتصادي حضور مسئولیت پذیرش خطر دارند،
 قواعد که ايعرصه در یعنی کنند.می بازي »مردانه« اصطالح  به میدانی در ایشان، دیگر
 فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، شرایط با و اند کرده تدوین خود شرایط براي مردان را بازي
 اجتماعی ـ اقتصادي مشارکت منطقی پذیرش رواین از ندارد. مطابقت زنان بیولوژیکی حتی
 نیست پذیرفتنی جنس دو هر سوي از مواقع بسیاري در تنها نه ممکن شکل هر به زنان
 ایجاد جنس دو هر سوي از  که است احتمالی مشکالتی و مسائل يبرگیرنده در حتی بلکه
 که هنگامی شود،می داده نمایش 2 ي شماره شماتیک نمودار در که گونههمان لذا شود؛می
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 لحاظ به را جنسیتی هاي کلیشه خود اجتماعی ـ اقتصادي رحضو با زنانی فضایی چنین در
 ـ اجتماعی پذیرش عدم« مخاطرات معرض در را خود و کنندمی نقض اجتماعی و فرهنگی
 واقع در دهند،می قرار »نقش تعارض« و »جنسیتی یا و/ شخصیتی حریم نقض« ،»فرهنگی

 نگاه از تر، ساده عبارتبه اند. کرده مبادرت »افتصادي ـ اجتماعی نوآوريِ« نوعی به
 در نوآوري دلیل به اشتغال خود زنانِ سنتی، فرهنگ با اي جامعه در کنندگان، مشارکت

 هاي نقش فرهنگیِ ـ اجتماعی پذیرش عدم یا ناقص پذیرش و »اشتغال نقشِ هايکلیشه«
 حریم نقض و اجتماعی حضور« خطرات که شوندمی ناگزیر جامعه، سوي از جدید

 از لذا بپذیرند؛ را »نقش تعارض« و »اقتصادي هايناکامی«تقبل ،»جنسیتی ـ شخصیتی
   شوند.می محسوب کارآفرین متعاقباً و نوآور خطراتی، چنین پذیرش لحاظ

  

  
  اقتصادي زنانِ خود اشتغال و نتایج آن ـ نمایش چگونگی ایجاد ریسک حضور اجتماعی :2شکل 

Figure 2: Shows How to Create a Risk of Socio-Economic Presence of 
Self-Employed Women and its Consequences 

  
  کارآفرینی تعریف
   شد: پرسیده زیر سوال کارآفرینی مفهومی تعریف مورد در
 خود با تفاوتی چه و چیست؟ کارآفرینی هايشاخص و مفهوم شما نظر به« :2 الؤس
   »دارد؟ اشتغالی

  ت شده در خصوص تعریف کارآفرینی به قرار ذیل است:هاي دریافهایی از پاسخنمونه
که توانستم هنر خود را که به نوعی بدیع است به دیگران آموزش دهم و آنها  همین« 

و براي دیگران هم تولید اشتغال  اماز این طریق کسب درآمد کنند پس من خود اشتغال
  .)03 (کد...»  شود گفت که من کارآفرین هم هستمکردم می
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هاي کار را به جان تی که منِ نوعی منتظر نشدم دولت برایم کاري کند سختیوق«
کنم شاید براي یک مرد ها و برخوردهاي بد و قضاوت هاي نابجا را تحمل میخریدم نگاه

...»  فقط خود اشتغالی باشد ولی براي من که زن هستم یک نوع نوآوري و کارآفرینی است
  .)05 (کد

ن ارزش قائل اکثراً خیلی براي کار زنا  این جامعه (سنتی) کهکه در  باالخره همین«
ه کنند اگر زنی بتواند کار کند حتی اگر درآمد چشمگیري نداشتنیستند و همراهی نمی
شته باشد پس دارد ارزش تواند وجود دا دهد چنین ارزشی هم میباشد، در واقع نشون می

ت. چون اینجوري راه را براي رینی اسکند که به نظر من خودش یک جور کارآفآفرینی می
، یعنی تنها کند حاال اگر درآمد هم داشته باشد حتی براي خودشهاي دیگر باز میخیلی

  .)10 کد» ( پس کارآفرین به حساب میاد کرده زاییاشتغال
پذیري، ریسک، خود اتکایی ایجاد عنی آفریدن کار، خالقیت، مسئولیتکارآفرینی ی«

  .)27 (کارآفرین کد» کنههاش فرق میاندازه ، فقطبراي یکی چه بیشترکار و اشتغال چه 
خالقیت،  هدفمندي، آگاهی، ی چون خلق ارزش،هایکارآفرینی با ویژگی در مجموع

مقایسه با خوداشتغالی بسیار  که درشود تحمل ابهام و ... تعریف می ، رقابت،پذیريریسک
کنندگان این دو را واجد یک تعریف و مشارکتت دارد تا جائیکه برخی از به یکدیگر شباه

  هاي ذیل حاکی از این وضعیت است.دانند. مثالابعاد آن میتفاوت را تنها در 
ها کار آفرینی را با خصوصیاتی مثل دونم که بعضیمدرس میعنوان یک هر چند به« 

صیات مبرا ها را از این خصوسنجند ولی نمیشه خود اشتغالمی نوآوري و موفقیت و ...
مدرس، مشاور، ( »انده من این دو گروه خیلی به هم شبهبه هر حال از نگا ... دونست
   .)13A، گذارسرمایه
اش را به عهده بگیرد و آن را  کس مسئولیت و ریسک کار، شخصیت و سرمایه هر«

  .)17(کد ...» زایی کند و اشتغال  مدیریت کند کارآفرین است چه تنها کار کند چه
 مشکالت کارآفرین دارند دردسرهاي بزرگی دو، هم خود اشتغال هر کارآفرین هم«

هم ایجاد  خود اشتغال...  یا دردسرهاي قانونی بیمه و مالیاتکارگر و کارمند،  مالی، حقوق
حرف و حدیث وام، ، پولیخود و دست و پنجه نرم کردن با بیکردن کار و درآمد براي 

ها، ردهاي بدي که دیگران دارند توهینبرخو با ... ضمناً ادهبا توقعات خانوفامیل و غریبه 
انحاي مختلف از طرف زن و مرد و خودي و غریبه   هایی که بهها و بدبینیسوء استفاده

یش و .. اصالً کسی که براي خودش کار میکنه چه تنها کار کنه چه کارفرما باشه ن..میشه 
  .)19 (کارآفرین کد» ش بیشترهبرف و بامنوششون مثل همند. کارآفرین فقط 
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 وجوه مشترکیدریافت شد که پاسخ گوناگون  52سازي پس از پیادهبدین ترتیب 
دسته تعریف به دست  9 تعاریف، اساس وجوه مشترك بندي بردستهرو با داشتند. از این

 تعریف ،فوق تعاریف »مشترك فصول« از استفاده باهمیابی  دیگري از ي همرحل درکه آمد 
  .حاصل شد هومی ذیل براي کارآفرینیمف

 کارآفرینی هدفمند، ماديِ غیر و مادي افزاییارزش و مسئولیت تعریف گونه هر«
   .»است

 کارآفرینی، مدرسینِ و مشاوران، خود اشتغاالن، کارآفرینان اکثر  که است  توجه شایان
 دو این تفاوت و تهدانس یکی اندکی تفاوت با را »کارآفرینی« و »اشتغالی خود« هاي پدیده
 را »نوآوري و خالقیت« همچنین دیدند. می هاشاخصو  ابعاد ي هانداز در تنها را مفهوم
 خود دیگر سوي از و دانستند می کارآفرینی معادل را دو هر و »آفرینیارزش« موجب

 اشتغال، اجتماعی نقش يارائه در کم دست نوآوري، و خالقیت مستلزم نیز را اشتغالی
 که داشت اذعان توان می بنابراین دانستند. می ... و ها سازي مجاب ارتباطات، ،ها روش

 آفرینی ارزش زیرا نیست. کافی شرط اما است، کارآفرینی الزم شرط »آفرینی ارزش«
 شناخت براي شوتز قول به پذیرد صورت نیز هدفمند غیر و ناخودآگاه صورتبه تواند می

 و »... آنکه براي هايانگیزه« یعنی »1علّی هايمحرك« است الزم کنشی هايپدیده
 بنابراین .)Schutz, 1972:88(شود  بررسی ...» آنکه تا هاي انگیزه« 2دستوري هاي محرك

 متمایز کارآفرینی از را آفرینیارزش تواند می که عنصري دریافت؛ توان می بیشتر دقت با
 حمل ضمیمه به و نموده مستور درخود نیز را اگاهی که است »هدفمندي«و »انگیزه« کند
 خلق را ارزشی  که فردي مبنا این بر است. مستتر هدفمندي در آگاهی عبارتی به کند.می

 صورت به تنها نه شود حل عمومی یا شخصی مشکلی آنکه تا دهد می افزایش یا کرده
 ضمن دمقصو به رسیدن براي بلکه است متصور خود افزایی ارزش براي را اي فایده آگاهانه

 کند،می لوازم و ابزار سایر و مدیریت ریزي،برنامه گیري،جهت به مجهز را خود اینکه
 دلیل به »هدفمند« آفرینیِارزش رواین از است. قائل عملکردش براي نیز را اندازي چشم
 هدف به رسیدن براي ... مدیریت و ریزيبرنامه گیري،جهت آگاهی، عناصر داراي اینکه
مقوالت و  کند. رهنمون کارآفرینی براي جامع نسبتاً تعریفی به را محققین دتوانمی است

یا «الزم به توضیح است واژه  از مفاهیم کارآفرینی و خود اشتغالی  مضامین به دست آمده
  زایی است.خود اشتغالی و اشتغال ي هدر پرانتز داخل جدول متمایز کنند» دیگران

                                                 
1 because to motive 
2 inorder to motive 
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  و خود اشتغالی کارآفرینی از مفاهیم آمدهمقوالت و مضامین به دست : 1جدول 
Table 1: Categories and Themes Derived From the Concepts of 

Entrepreneurship and Self-Employment 
(یا کارآفرینی)  یک خود اشتغالی ي مفاهیم درجه

 ـاز جمالت اظهاري تعریفی   استخراج شده
  (کدگذاري باز) توصیفی

مقوالت (کدگذاري 
  حوري)م

مضامین (کدگذاري 
  گزینشی)

First-class concepts of self-employment 
and entrepreneurship extracted from 

descriptive-descriptive statements (open 
coding) 

Categories 
(Axial Coding) 

Themes 
(selective 
coding) 

آفرینی آگاهانه  رزشا  (یا همراه دیگران) ایجاد ارزش افزوده به تنهایی
  و هدفمند

آگاهانه  هدفمنديِ
آفرینی  در ارزش

  (زمینه)
  ارزش افزایی هدفمند

  ارزش افزوده  خلق آگاهانه
خود کفایی در حل   راه حل مشکل بیکاري خود

  مشکالت
خود اندیشی 
  خانوادگی ـ راه حل مشکل اقتصادي شخصی  انگیزشی (علل)

  راه حل مشکل هویت اجتماعی
  (یا همراه دیگران) تولید درآمد و کار به تنهایی

 بسندگی در کارخود
و درآمدزایی براي 

  دیگران) (یا خود

  افزایی هدفمند ارزش
  (پدیده)

  ارزش افزوده  ایجاد خالقانه
  کارکردن بدون زیر مجموعه (یا با زیر مجموعه)

 دیگران) شغل ایجادکردن براي خود (یا
  ران) تولید ارزش افزوده کردندیگ براي خود (یا

  هاي خانوادگی با نقش اشتغالتناقض نقش

، تناقض نقش
شکنی، موانع  حریم

  سازمانی ـ قانونی

مشکالت اقتصادي، 
 اجتماعی و فرهنگی

  گر) (عوامل مداخله

  شکنی شخصیتی درون و برون جنسیتیحریم
  شکنی جنسیتی درون و برون جنسیتیحریم

(یا  ي فردي و خانوادگیمشکالت اقتصاد
  اجتماعی)

  موانع قانونی
  موانع سازمانی

  خالقیت هدفمند راهبردي

خطرپذیري و انطباق 
اقتصادي، اجتماعی 

  فرهنگی و

تصمیم و عمل 
 ـ (راهبردهاي عمل

  تعامل)

  پذیرش ریسک اقتصادي
  ارتباطات اجتماعی

  جنسیتی ـ حفظ حریم شخصیتی
  لگوهاي سنتی نقشرعایت تعادل در ا

  خلق الگوهاي جدید سازگارانه
  اجتماعی ـ انطباق با شرایط فرهنگی
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(یا کارآفرینی)  یک خود اشتغالی ي مفاهیم درجه
 ـاز جمالت اظهاري تعریفی   استخراج شده

  (کدگذاري باز) توصیفی

مقوالت (کدگذاري 
  حوري)م

مضامین (کدگذاري 
  گزینشی)

First-class concepts of self-employment 
and entrepreneurship extracted from 

descriptive-descriptive statements (open 
coding) 

Categories 
(Axial Coding) 

Themes 
(selective 
coding) 

  مدیریت منابع
  اي استقالل سرمایه

استقالل مالی و 
عملی، حضور 

  فرهنگی ـ اجتماعی

خود شکوفایی ذهنی 
  و عینی (پیامد)

  یا همراه دیگران)( استقالل اجرایی
  استقالل در طرح و برنامه

  استقالل در خلق و مالکیت ارزش افزوده
  

  زنان اشتغالی خود با کارآفرینی واژه همپوشانی
 است،  شده ارائه شوندگانمصاحبه سوي از  که تعاریف مشترك فصل بنديجمع با

 به که آنجا از و گرفت هدفمند آفرینیِ ارزش و مفید خالقیت معادل را کارآفرینی توان می
 چهار مسامحتاً توانمی است کارآفرینی نوعی زنان اشتغالی خود انشوندگمصاحبه باور

 نمایش زیر شماتیک نمودار در که کرد حاصل را زیر نتیجه و گرفت هم معادل را مفهوم
 آفرینیِ ارزش و مفید خالقیت اشتغالی، خود کارآفرینی، مفاهیم همه« شود:می داده

  .»دارند اشاره مشابهی يپدیده به هدفمند
  

  
 آفرینی ارزش و مفید خالقیت با کارآفرینی و خوداشتغالی مفاهیم ارزيهم نمایش :1 نمودار

  هدفمند
Figure 1: Demonstrating the Equivalence of the Concepts of Self-

Employment and Entrepreneurship with Useful Creativity and 
Purposeful Value Creation 

  

  کارآفرین زنان شناسیسنخ
انواع مقوالت و  ها وهاي افتراقی مصاحبهسازي ویژگیبرجسته ،ریفابا استفاده از تع

 ،ها، راهبردها و پیامدهاها، پدیدهحسب شرایط، عوامل علی، زمینه مضامین کارآفرینی بر
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توان گفت که وضعیت خانوادگی و می .شد حاصل گوناگون هايبنديدسته از انواعی
ها، تعیین عنوان محركها بهها و انگیزهشرایط فرصتی است؛ ارزش ي هنندکمحیطی تعیین

ها (نوع کارآفرینی)، جهت نوع پدیده ي هکنندها تعیینها هستند، زمینهپدیده ي هکنند
نتایج هستند که مجموعاً  ي هکنندراهبردها و پیامدها تعیین ي هکنندانگیزه و اهداف تعیین

 .شودزیر نمایش داده میاختصار در جدول   و به
  

ها، حسب شرایط، عوامل علی، زمینه تعریف انواع مقوالت و مضامین کارآفرینی بر :2 جدول
  ها، راهبردها و پیامدها پدیده

Table 2: Definition of Types of Entrepreneurship Categories and Themes 
According To Conditions, Causal Factors, Contexts, Phenomena, 

Strategies and Consequences 
  تعریف (مفاهیم)  (مقوالت) دسته  مضامین)( حسب بر  فردی

Row By (themes) Categories Definition (Concepts) 

1  
  »موقعیت فرصتی«

(شرایط و عوامل 
  علی)

ها عامل کار آفرینی تعقیب و یافتن فرصت  »یاب فرصت«
  است

رینی ایجاد و خلق فرصتی جدید عامل ارزش آف  »سازفرصت«
  است

 ـ فرصتی«
  »تلفیقی

سازي یا یابی، فرصتآفرینی فرصتعامل کار
  تلفیق آنها است

 ـ فرصتی«
  »تبدیلی

عامل کارآفرینی از طریق تبدیل کردن تهدید 
  به فرصت است

» اشتغالي  زمینه«  2
  (زمینه)

آفرینی صنعت، تجارت، خدمات ارزش  ي زمینه  صنعت
  تجارت  کیبی از آنها استیا تر

  خدمات

3  
 ـ ارزشیي  حوزه«

  »انگیزشی
  کننده) (تعیین

ـ  علمی«
آفرینی فعالیت ـ انگیزشی ارزش ارزشی  ي حوزه  »فرهنگی

و » فرهنگی ـ علمی«هاي هدفمند در حوزه
ـ  اقتصادي«  است» اجتماعیـ  اقتصادي«

  »اجتماعی

  »نوع کارآفرینی«  4
  (پدیده)

ـ  یآموزش«
  »پژوهشی

آموزشی یا   آفرین انجام کارآفرینیعامل ارزش
  پژوهشی است

ـ  اجتماعی«
  »اخالقی

مدارانه، هاي اخالقآفرین فعالیتعامل ارزش
  اجتماعی و عمدتاً غیر انتفاعی است

ـ  انگیزشی«
  »حمایتی

آفرین انجام دادن فعالیتی عامل ارزش
  است  گرانهحمایت ي برانگیزاننده
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  تعریف (مفاهیم)  (مقوالت) دسته  مضامین)( حسب بر  فردی
Row By (themes) Categories Definition (Concepts) 

ـ  اي واسطه«
  »انتقالی

هاي آفرین انجام دادن فعالیتزشعامل ار
  اي است واسطه

ـ  اقتصادي«
  »ور بهره

ورانه، درآمدزا و آفرین فعالیت بهرهعامل ارزش
  اقتصادي است

ـ  بعدي چند«
  »تکوینی

هاي چند بعدي یا آفرین فعالیتعامل ارزش
  تکوینی است

5  
 جهت انگیزه و«

  »اهداف
  دها)(راهبر

آفرینی در جهت حصول اهداف شخصی ارزش  خودمحور
  است

آفرینی در جهت حصول اهداف دیگران ارزش  دگرمحور
  است

آفرینی در جهت حصول اهداف تعاملی ارزش  تعاملی
  است

آفرینی در جهت حصول اهداف ارزش  عام محور
  است  المنفعه عام

  »فعالیت ي نتیجه«  6
  (پیامد)

زایی غیر  غال مستقیم فرد و اشتغالاشت  اشتغالیخود
  مستقیم براي دیگران

دیگرانی بجز گروه یا » مستقیم« زاییاشتغال  زاییاشتغال
  شبکه کارآفرینی

  
ه در طور خالصکه بهها سنخ هاي متفاوتی تشخیص داده شد بر اساس تعاریف و یافته

  شود.جدول ذیل نمایش داده می
  

حسب شرایط، زمینه، حوزه، نوع،  بر آموختهدانش زنان کارآفرین هايمعرفی انواع سنخ :3جدول 
  فعالیت ي هجهت و نتیج

Table 3: Introduction of Different Types of Educated Women 
Entrepreneurs According To Conditions, Field, Field, Type, Direction 

and Result of Activity 
  آموخته انشد شناسی زنان کارآفرین سنخ

Typology of Women Entrepreneurs 
 هاي»شاخص« حسبِ  بر

  ها/ سنخهادسته  ...

In terms of 
"indicators" ... Categories/ Types 
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  آموخته انشد شناسی زنان کارآفرین سنخ
Typology of Women Entrepreneurs 

  »تبدیلی ـ فرصتی«، »تلفیقی ـ فرصتی«، »سازفرصت«، »یابفرصت«  »موقعیت فرصتی«
  خدمات و صنعت، تجارت  »اشتغال  ي زمینه«
  »اجتماعیـ  اقتصادي«، »فرهنگی ـ علمی«  »فعالیت ي حوزه«

، »حمایتیـ  انگیزشی«، »اخالقیـ  اجتماعی«، »پژوهشیـ  آموزشی«  »نوع کارآفرینی«
  »تکوینیـ  چندبعدي«، »ور بهرهـ  اقتصادي« ،»انتقالیـ  اي واسطه«

  محورخودمحور، دگرمحور، تعاملی، عام  »اهداف جهت انگیزه و«
  زاییخوداشتغالی، اشتغال  »یتفعال ي نتیجه«

  
  فرصتی شرایط و موقعیت حسب بر کارآفرین زنان شناسیسنخ -1

یژگی و دو هر ترکیب که »تلفیقی ـ فرصتی « و »سازفرصت« ،»یابفرصت« شامل
 است. فرصت به تهدید مبدلِ که »مبدل ـ فرصتی« و است

 یافتن و تعقیب طریق از کارآفرینی عامل یاب:فرصت جو/فرصت کارآفرین 
  است. مؤثر هافرصت
 همسرم الکترونیک شرکت در ساعتی هايسرچ از را کارم شناسیزمین مدرك با من«
 به بود مدیره هیأت عضو چون همسرم کردممی استخدام درخواست چه هر و کردم شروع
 فروش مدیر مالی خیانت شدم موفق اینکه تا کرد؛نمی قبول حدیث، و حرف از پرهیز خاطر
 ماه، چند مدت در توانستم من ... بدهند من به را او کار کنم خواهش و کنم ثابت را غرغرو
 عضو و شرکت اصلی دارسهام اآلن و برسانم میلیون پنجاه و صد به را میلیونی 5 فروش
 .جو)فرصت کارآفرینِ یک :24 (کد »هستم مدیره هیأت

 همراه تفریح براي فقط من و ودب کرده شرکت ژاپن هاينمایشگاه از یکی در همسرم«
 همسرم تولیدات بنديبسته براي هم که شدم خاص بنديبسته نوع یک متوجه که بودم او 

 که بیاید حساب به جدید کار یک عنوانبه توانستمی خودش هم و بود مناسب
  .یاب)فرصت کارآفرینِ یک :21 (کد ....» باشد داشته را خودش خاص هاي مشتري
 جدید فرصتی خلق و ایجاد طریق از آفرینیارزش عامل ساز:فرصت کارآفرین 
  است.

 هاي طرف با ... شوم همسرم کار وارد نوعی به داشتم دوست و بودم تربیتی مربی من«
 ... کنم متقاعد قرارداد انعقاد  به را شوهرم توانستم من ... کرد می کار قرارداد بدون اش کاري
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 (یک ....» ترتیب این  به و بگیرم عهده به را قراردادها بر نظارت خودم خواستم ازش بعد
 .ساز)فرصت کارآفرین
 ها،فرصت تعقیب طریق از آفرینی کار عامل تلفیقی: ـ فرصتی کارآفرین 
 است. آنها تلفیق یا سازيفرصت یابی،فرصت
 یاد را کار اصول  که خوب رفتم خواهرم ي کارخانه به کاري تلخ تجربیات از بعد«

 و مادر پدر، و خواهرم همان باکمک ولی خودم تخصص ي زمینه در گرفتم تصمیم میدمفه
 در یکی یکی بعد ... کردم که ... کنم اندازي راه را صنعتی شرکت برادرکوچکترم و خواهر
 ـ فرصتی کارآفرین یک :17 (کد ...» خریدم ازشون را سهمشان مناسبی هايفرصت

  .تلفیقی)
 
 به تهدید کردن تبدیل طریق از کارآفرینی عامل یلی:تبدـ  فرصتی کارآفرین 
  است. فرصت
 انجام را صنعتی هايماشین ساخت و طراحی و است مکانیک مهندس من شوهر«

 جزو ها ماشین این  که آنجا از ... ماشینی نان صنایع و بنديبسته هاي ماشین مثالً دهد می
 اوایل ... کند بازدید کار حین ار آنها مشتري باید حتماً هستند اي سرمایه کاالهاي
 فکر نهاکه آ همین ولی بردیم می بودیم کرده اندازي راه که هاییکارخانه به را ها مشتري

 اخالقی غیر رفتارهاي و نداشتند مثبتی همکاري کنند پیدا رقیب است ممکن کردندمی
 تولید خط خودم هک رسید ذهنم به ... دادندمی فراري را هامشتري حال هر به و کردند می

 که ... ببرم آنجا را همسرم هايماشین هايمشتري و کنم اندازي راه را ماشینی نان کارخانه
  راه همسرم همکار کردیم، تبدیل فرصت به را تهدید عبارتیبه ... شد نشان دو و تیر یک

 ..». دارم را صنعتی هاينان و شیرینی کیک، خارجی تجارت و کارخانه اآلن من هم افتاد
  .مبدل)ـ  فرصتی کارآفرین یک :18 کد از (مثال

  
   اشتغال  زمینه حسب بر تهران شهر در کارآفرین زنان شناسیسنخ -2

 صنعت، ي زمینه در فعالیت کارآفرینی عامل »:خدمات و تجارت صنعت،« شامل
  است. آنها از ترکیبی یا خدمات تجارت،
   .)صنعتی کارآفرین ،17 (کد »... کنیممی تولید .... و کابل و سیم ما «
  .صنعتی) کارآفرین ،26 (کد ....» ام ساخته نسوز سرامیکی پتوي نوعی من «
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 کنیم می وارد را قطعاتش از برخی البته هاستبانک دیجیتال صفحات تولید ما کار «
   .تجاري) ـ صنعتی کارآفرین ،23 (کد » ...

 گاهی کنیم می مونتاژ و اردو را حریق کنترل و حفاظتی هاي سیستم قطعات ما«
 تجاري کارآفرین ،22 (کد »شود می جدیدي چیز که طوري کنیم می ایجاد اساسی تغییرات

  .صنعتی)ـ 
 وجود مشابهش ایران در هرگز قبالً کردیم وارد ژاپن از بار اولین براي ما که هایی پک«
  .تجاري) کارآفرین ،21 (کد »نداشت
 و سالمت آموزشی، اداري، هايزمینه در قدمیهم و همراهی خدمات من استارتاپ«
  .خدماتی) کارآفرین ،28 (کد ...» دهدمی ارائه فراغت اوقات

 »شودمی ارائه فراغت اوقات و سالمت گردشگري، خدمات نوع همه ما پانسیون در «
  .خدماتی) کارآفرین ،29 (کد

 ارزشی ـ یانگیزش اهداف یا عالقه حوزه حسب بر کارآفرین زنان شناسی سنخ - 3
  فعالیت

 هايحوزه در انگیزشی ـ ارزشی و هدفمند فعالیت کارآفرینی عامل در این سنخ
 هايحوزه زیر از متشکل حوزه هر و است »اجتماعیـ  اقتصادي« و »فرهنگی ـ علمی«

 پژوهش، آموزش، هايحوزه زیر شامل فرهنگیـ  علمی ي حوزه مثال عنوانبه است. دیگري
 اجتماعی ـ اقتصاديي  حوزه است. مذهب و اخالق هنر، ادب، ندیشه،ا ،درمان و بهداشت

 ها، انجمن ها،سازمان خدمات، تجارت، صنعت، هايحوزه زیر از است  شده تشکیل نیز
   گذاري.سیاست و ارتباطات مدنی، نهادهاي ، ها خیریه
 یا عینی متنی تولید کارآفرینی عامل ،فرهنگیـ  علمی حوزه در کارآفرینی 

 که مفاهیمی دهد ترویج را ... و برابري کار، عدالت، مانند ارزشی مفاهیم که است زاعیانت
 کند. خلق را مادي یا معنوي هایی ارزش تواندمی خود نوبه به

 ارزش برام و بودم عالقمند داشتم ذهنم در پرستاري زمان از  که علمی طرح به اینقدر من «- 
 سمنان دانشگاه علمی هیأت عضویت از هم و دادم رشته تغییر هم خاطرش به که داشت

   علمی) :کارآفرین20کد »(گذشتم...
 نام که کند رشد فرهنگیی فضاي در دخترم خواهم می و دارم دختر خودم من «

 و مهر دوستی، همنوع آزادي، عدالت، کار، دوستی،وطن معنی معادل ذهنش در کشورش
 کنم،می سخنرانی نویسم،می هم ... جنسیتی عدالت براي همین براي باشد ... محبت
 جرأت فردا هم من دختر شودمی باعث هاهمین ... کنممی پشتیبانی هم و دهممی مشاوره
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 :37 کد از (مثال »نترسد باشد داشته رو خودش کار و کسب اینکه از و کند پیدا جسارت و
  .کارآفرین) یک

 باال را اسالمی جمهوري پرچم بتوانم که کردم اندازي راه را گردشگري پانسیون این «
 دید معرض در را ماندینی فرهنگ و مذهب داشتنیدوست و زیبا ي چهره و ببرم

 حتی متعددي خدمات دلیل همین به دهم قرار کنند می سفر کشورمان به که هایی خارجی
 رضایت از و دهممی ارائه نهاآ به باال کیفیت با شده تعریف وظایف ي حوزه از خارج
  .کارآفرین) یک :29 کد از (مثال »شدم نمونه میزبان انمشتری
 ولی باشد نداشته عملی کاربرد ممکنه کنممی تولید که هاییمجسمه و تابلوها ... «

 خوادمی دلم ... میاد یادش ... و کار شهید، مثل موضوعاتی بیندمی را آنه بینند وقتی
  .رین)کارآف یک :06 کد از (مثال »برود باال جامعه فرهنگ

 اثر خلق عامل فرهنگ: يمجموعه زیر عنوانبه هنري ي حوزه در کارآفرین 
احساسات مثبت و  تفکر، چون هاییارزش  که ... و تجسمی بصري، سمعی، هنريِ

  آورد. ارمغان  به راکارکرد مطلوب 
 تمام خستگی کنندمی نگاه منبه آثار  وقتی گویندمی من به مخاطبین از خیلی «...
 نظر به ... حاضرم که من خود مثل بدهند خوب پول براش حاضرند و رودمی در روزشون

 ارزش نوعی به گذاردمی که خوبی تأثیر با بلکه داره ارزش خودش فقط نه خوب هنر من
  .کارآفرین) یک :07 (کد »داره افزوده
 کاربردیست هم گویند می هستند من دستی صنایع تولیدات عاشق من هايمشتري«

 (کد کندمی هایش نقش درك درگیر را ذهن هم و دارد لذت هم نهاآ به کردن نگاه بازی هم
  .کارآفرین) یک :03
 ـ سازمانی هاي گذاري سیاست مانند اقتصادي: ـ اجتماعی  حوزه در آفرینی کار 

  کنند.می وضع آفرینارزش قوانینی که مؤسساتی و ادارات ها،سازمان شامل قانونی،
 یک در که آنهایی یا کنند،می گذاريقانون مجلس در که نیزنا که معتقدم من
 ایجاد روندها در را اصالحاتی جدید، هاينامهشیوه و هانامهآیین قوانین، وضع با سازمان

 ارزش شوند می هافرصت و انسانی نیروي انرژي، از  بهینه ي استفاده موجب و کنند می
  .مطلع) یک :A4 از (مثالی » ... آیند می سابح به کارآفرین اند کرده خلق را اي افزوده

 شوند. می ترکیب یکدیگر با فوق هايآفرینی کار ی ازانواع ،عمل در گاهی است گفتنی
 هنري هايحوزه آفرینیِارزش ترکیب از »هنري صنایع« ي حوزه در کارآفرینی مثال طور به
  شود.می ایجاد صنعتی و
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 تهران) (در :خدمات تجارت، صنعت، شامل: اقتصادي، يحوزه در کارآفرینی.  
  .مطّلع) و کارآفرین یک :26کد( کردم نوآوري نسوز سرامیک صنعت ي حوزه در «
  .کارآفرین) :18 (کد »ی را تأسیس کردمخدمات یک استارت آپ «

   .: کارآفرین تجاري)23 (کد کننده و تاجر این صفحات الکترونیک هستممن وارد« 
  

  هدفمند آفرینی ارزش یا کارآفرینی نوع حسب بر رینکارآف زنان شناسی سنخ -4
 طریق از آفرینارزش عامل :پژوهشیـ  آموزشی علوم درحوزه آفرینی کار 

 گوناگون علوم در تواندمی که است پژوهشی هاي کارآفرینی یا آموزشی فعالیتی دادن انجام
 يحوزه در نیآفری کار هنر، درمان. و بهداشت زیست، محیط مهندسی، معرفتی، تجربی،

 اي، پایه علوم درمانی، بهداشتی، دامپروري، کشاورزي، هايحوزه زیر شامل (زیستی) علوم
  باشد. هاانرژي و معادن

 اشتمد آیوژن صورت به بیوتکنولوژیک داروهايتولید  ي هدر زمین زیادي هايطرح «...
  .کارآفرین) یک :20 (کد رفتیم جلوتر استپ یک امحصول داشتیم ی اآنه از بعضی در که

 »ساختم ..). و (اوتیسم دارند یادگیري اختالل  که کودکانی آموزش براي افزاري نرم«
  .کارآفرین) یک :33 (کد

 ها بیماري بهبود و درمان براي را مؤثري درمانی روش سنتی طب و فیزیک تلفیق با «
  .کارآفرین) یک ،02 (کد »کردم ابداع پوستی مشکالت و

 در جوییصرفه موجب که دادم ارائه نسوز هايسرامیک سازيینهبه براي فرمولی «
  .کارآفرین) یک :26 (کد »شود می انرژي مصرف
 انجام طریق از آفرینیارزش عامل اخالقی:ـ  اجتماعی  حوزه در کارآفرینی 

  است. انتفاعی غیر عمدتاً و مدارانهاخالق فعالیتی دادن
 ... و سازمانی گردشگري، خانگی، دنی،م هايفعالیت ها،خیریه ها،انجمن شامل

 ... کارآفرین زنان انجمن هستم. اش مدیره هیأت رئیس خودم که دارم انجمنی  یه «
  .اجتماعی) کارآفرین یک :22 (کد ...» شدنه کارآفرین به زنان تشویق کارمون
 آموزش با سپس کنممی خانگی کار انجام  به متقاعد را دارخانه زنان سخنرانی با«

 که کنممی تشویق را آنها ... و منزل در مجلسی هايپارچه بافت مونتاژکاري، کار حین
  .اجتماعی) کارآفرین ،23 (کد» کنند  کار همسرانشان دوشادوش

 اخالقی نظر از را همسرم شرکت قراردادهاي بررسی مسئولیت یک خودم براي «
  .اخالقی) کارآفرین :25 (کد »کردم تعریف
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 فعالیتی دادن انجام طریق از آفرینارزش عامل ور:بهره ي/اقتصاد کارآفرین 
  است. اقتصادي و درآمدزا ورانه،بهره

 مون متخصص کارکنان توسط و کنیم می وارد را جدید هايدوربین بدنه ما « - 
 یک :22 کد از (مثال »گذاریم می جدید هايبدنه در را قدیمی هايدوربین لنزهاي

 .کارآفرین)
 کنیم تهیه گزاف قیمت با را ماناولیه مواد شده باعث ارز نوسانات دیدم وقتی« - 
  .کارآفرین) یک ،21 کد از مثال ( ..». کنیم تولید خودمان هم را اولیه مواد گرفتم تصمیم
 با و دادم اختصاص کاري به را دفتر از بخشی هر ... ورشکستگی از جلوگیري براي« - 
  .کارآفرین) یک :23 (کد »کردم مختلف ارهايک کارمند تعداد همان و امکانات همان
 فعالیتی دادن انجام طریق از آفرینارزش عامل حمایتی:ـ  انگیزشی کارآفرین 

 است.  گرانه حمایت ي برانگیزاننده
 هاییسخنرانی. .. و رشد مراکز ها،دانشگاه ها،دبیرستان ها،محله سراي در من«- 

 ... و مالی استقالل همسرانشان، با همدوشی ري،پذی مسئولیت کار، به را زنان که کنم می
 .کارآفرین) یک :23 (کد »کنم ترغیب یاشتغال خود نوع هر براي

 و مشورتی نقدي، هايکمک خانوار، سرپرست زنان از حمایت انجمن تأسیس با « - 
 :A8 (کد »کنممی حمایت کارشون و کسب و آنها از نحوي به آنها، وضعیت اي دوره رصد
 .)مطلع یک

 فعالیتی دادن انجام طریق از آفرینیارزش عامل انتقالی:ـ  اي واسطه کارآفرین 
 است. اي واسطه
 است کارآفرین است  دهنده سفارش و من بین يواسطه که خانمی آن من نظر از«

 تا توانستمنمی من شاید نبود سفارش ثبت به مشتري کردن راضی در او توان اگر چون
  .کارآفرین) یک :23 (کد »بروم پیش اینجا

 اقتصاد  به بزرگی کمک تکنولوژي انتقال با که شناسممی را کارآفرینی هايخانم« - 
  .مطلع) A9: کد »(تحریم شرایط این در بخصوص کردند کشورمون
 دادن انجام طریق از آفرینیارزش عامل تکوینی:ـ  چندبعدي کارآفرین 
که عناوین  از کارآفرین چند بعدي است زیرمثال  است. تکوینی یا بعدي چند هايفعالیت

 .ابعاد گوناگون آن در پرانتز مشخص شده است.
تکنولوژي این صفحات را  کردم (کارآفرین تجاري)را وارد می دیجیتال اتحاین صف «

 مشکالت شدن بیشتر و دالر و ارز نوسانات از بعد ی)انتقال آوردم (کارآفرین خودم از فرانسه
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 کارمندها نکردم کم را کار اما کردم کوچک را شرکت رقبایمان دنش ورشکست و اقتصادي
 چند دهممی انجام خودم ... و بازاریابی امور از برخی و حسابداري امور تمام کردم، کم را

 از  که کودك کافه بهیکی به مطب دندانپزشکی کودك  کردم تبدیل هم را شرکت اتاق
 شد... استفاده ... راننده و آشپز و عنوان مربی،به اآنج در شوند بیکار بود قرار که کارمندانی

 به تلفن خط دو فقط اختصاص با که گرفتم شوهرم و خودم نام به بیمه نمایندگی دو ضمناً
 حقوق اینکه جاي به طرفی از .(کارآفرین خدماتی) دهممی انجام را کارش ساعتی صورت
 صورت به داشتند خانه که مترو شندگانفرو برخی به بدهم انبار  اجاره ... و بیمه و کارگر

 منزلشان در که افرادي...  (کارآفرین آموزشی) دادم یاد را صفحات مونتاژ کار، حین آموزش
 اینکار براي شانخانه از بخشی از (کارآفرین تولیدي) کنندمی کامل مرا دیجیتال صفحات
بافی د اولیه چند کارگاه پارچهي موا دار و تهیه. با ترغیب بعضی زنان خانهکنندمی استفاده

 از فقط نه صورت این  به .حمایتی)(کارآفرین انگیزشی ـ  اندازي کردمکوچک خانگی هم راه
 اي حرفه رقیب که را دیگر همکار اجناس توانستم بلکه کردم پیدا نجات ورشکستگی خطر
 ملک، از را هاستفاد حداکثر اینطوري ... کند عوض را شغلش بتواند که کنم خریداري بود

 .کارآفرین) یک :23 (کد ور)(کارآفرین بهره ...کردم و کارمندان فیزیکی، فضاي سرمایه،
 آموزشی، ترکیبی هايفعالیت دادن انجام طریق از آفرینیارزش تکوینی: کارآفرین

  مدارانه،اخالق و حمایتی اي، واسطه انگیزشی،
 نفر چند که آمده پیش مختلف هاينوبت در حال به تا .است پرور کارآفرین ما شرکت

 روانی لحاظ به دادیم، آموزش بهشون بودند استقالل به عالقمند که ما کارمندان از
 تجاریمون و کاري هايطرف به بگیرند، وام که شدیم ضامنشون و کردیم پشتیبانیشون

 دک( »هستند ما کاري فرزندان انگار فرستیممی مشتري براشون هم . وکردیم معرفیشون
  .کارآفرین) یک :24

  
 و »آفرینی کار اهدافو   انگیزه جهت« حسب بر کارآفرین زنان شناسیِسنخ - 5

  فعالیت منافع
حسب جهت انگیزه، شامل خودمحور، دگرمحور،  شناسی کارآفرینی بر سنخ

  هاي زیر ترکیبی از جهت انگیزه و اهداف است. ملی/دوسویه و عام محور است. مثالتعا
 اهداف حصول منظور به که آفرینارزش فعالیتی عامل :ودمحورخ کارآفرین 
  شود.می انجام شخصی
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 ولی اینهاست از بیش خیلی زندگی در من حق کردممی فکر همیشه من «... - 
 .کارآفرین) یک ،01 (کد »برساند اهدافم  به مرا تواند نمی خودم جز کسی دانستم می

 و باشد خودش براي کندمی کاري هر باشد خودش باید زن یک. .«. - 
 منبرسد.  اهدافش و هاخواسته به تواندمی که کند ثابت و کند اثبات را هایش توانمندي

  .کارآفرین) یک :16 (کد »دانممی هاهمین در را موفقیتم رمز هم
 اهداف حصول منظور به که آفرینارزش فعالیتی عامل محور: دیگر کارآفرین 
 شود.می انجام دیگران
 فامیل، با ارتباط درو  ام خریده خانگی تولیدکنندگان از را دستی صنایع عداديت « - 

 ي هزینه...  کنممی پیدا مشتري کنم،می بازاریابی آنها براي امکاري هايطرف و همکاران
 .کارآفرین) یک ،21 (کد »دهمنمی انجام را اینکار خودم براي چون کنممی هم

 اندازي راه برادرم و خواهر فرزندان براي فقط را سیار و آنالین زیبایی سالن این من« - 
 .کارآفرین) یک :34 (کد »نداشتم آن درآمد به نیازي خودم گرنه و کردم
 حصول منظور به که آفرینارزش فعالیتی عامل دوسویه: تعاملی/ کارآفرین 
 شود.می انجام تعاملی اهداف
 ي هکردتحصیل جوانان موقت زاییاشتغال براي را قدمیهم آپ استارت این من « - 

 درآمد ملی و بزرگ عمرانی هايپروژه مدیر عنوانبه این از پیش وگرنه کردم ایجاد بیکار
 هم و من کنند،می کار اي عده که خوشحالم اآلن .بود مردانه خیلی کارم داشتم. البته خوبی

  .)تعاملی رآفرینکا یک :28 (کد »ندارم را هاپروژه مشکالت بعضی هم خوبه درآمدم
 ولی نداشتم. نیازي خودم بود خیر کار اماصلی نیت کردم اندازي راه استارتآپ یک - 

 .بعدي) چند ور،بهره خیر، کارآفرین :32 (کد »داره منافع زیادي خودم براي
 اهداف حصول منظور به که آفرینارزش فعالیتی عامل :محورعام کارآفرین 

 .شودمی انجام  المنفعه عام
 بیشتر چه هر زاییاشتغال هدفم نبود خودم براي درآمدزایی اصالً من .هدف .. « - 

 چون کنممی عمومی منافع و کار خود صرف باز دارد درآمد چه هر دلیل همین به است
 .کارآفرین) یک ،21 کد از (مثال ...» بهتر ترعمومی چه هر بود رسانیمنفعت هدفم

 شوند،می کار به مشغولخوانده  درس جوانان هم آپ رتاستا این اندازي راه با «... - 
 صرف را درآمدش خارجی بیماران به رسانیخدمت ضمن سالمت گردشگريبا تلفیق در هم

  .کارآفرین) یک :36 کد از (مثال »کنممی خودش گسترش
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  کارآفرینی »فعالیت ي هنتیج« حسب بر کارآفرین زنان شناسی سنخ -6
  شود: می متمایز سنخ دو

 براي مستقیم غیر زاییاشتغال و فرد مستقیم اشتغال شامل که اشتغالی: خود 
  است. دیگران

 طوربه هم ... و پیک ساز،فریم تابلوساز، براي اما کردم ایجاد شغل خودم براي من «
 .اشتغال) خود کارآفرین یک :03 (کد »کردم شغل ایجاد مستقیم غیر

 و دادم یاد هم دیگران به را کارم اما کردم مشغول را خودم فقط ظاهرًا که درسته «
 مستقیم غیر هم ... و فروش منجوق و فروشنخ ضمن در شدند شاغل هم آنها اینجوري
 .اشتغال) خود کارآفرین یک :06 (کد ..». شدند مشغول

 یا تیم فرد، از غیر دیگري افراد »مستقیم« زاییاشتغال شامل که زایی:اشتغال 
 .است کارآفرین ي شبکه

 انتقال براي گیريمی پیک شما وقتی حتی وگرنه ... است مستقیم زاییاشتغال مهم«
 :19 کدو  08، 12، 07 (کدهاي »کردید زاییاشتغال مستقیم غیر طوربه هم بسته یک

  .کارآفرین)
 

  گیري نتیجه و بحث
 از یکی باشد مطالعه مورد جامعه وفاق مورد که مانع و جامع تعاریف به دستیابی لزوم

 که است این از حاکیي اسنادي هابررسی از حاصل نتایج اما است تحقیق هر هايضرورت
 و ندارد وجود آن هايبنديسنخ و انواع ماهیت، کارآفرینی، تعاریف بر جامعی وفاق هنوز
 الزم حد در بلکه نیست کفایت حد در تنها نه حوزه این در »توصیفی شناختی ـ« دانشِ
 موضوع این در تحقیق لذا باشد.ینم نیز آموختهدانش زنان کارآفرینی ي حوزه شناخت براي
 »ضروري« حوزه این خاص ي»هنجارها« و »هاارزش« اصالح و »مشترك زبان« ایجاد براي

 شود می محسوب تحقیق براي اساسی اي وسیله شناسیسنخ اینکه مضافاً رسد. می نظر به
 گذاردمی پژوهشگران اختیار در را ابزارهایی ي،داورپیش و گوییکلی از ممانعت ضمن زیرا

 در کیفی پژوهشانجام  با تا شدند برآن نگارندگان لذا بخشند. انسجام خود مطالعات به تا
 رویکرد و پدیدارشناسی روش با آموختهدانش زنان اشتغالی خود و کارآفرینی يحوزه

 زنان از هدفمند گیريمونهن ضمن استنباطی، ـ استفهامی رهیافت و مردمی گرایی طبیعت
 عمیق يمصاحبه انجام و حوزه این در مطّلعان و تهران شهر اشتغال خود و کارآفرین

 اظهاري، مضامین کیفی تحلیل سازي،پیاده به اشباع، حد به رسیدن تا یافته ساختار نیمه
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 52 از جمعاً حاضر تحقیق در که بپردازند؛ آنها استنباط و استفهام اظهارات، پردازيِمفهوم
 گذاران وسرمایه پشتیبانان، مدرسین، ( مطلع و اشتغال خود کارآفرین، آموختهدانش زن

با انجام سه سپس  آمد. عمل به ساختارمندنیمه عمیق يمصاحبه مرتبط) مسئولین
 هایافته افتراق و اشتراك نقاط نهاآ ي همقایس و هایافته بنديدسته کدگذاري، ي مرحله
 اعضاي گوناگون تعاریف »مشترك فصول « از »واحد مفهومی تعاریف« شد. حاصل
 که نیز »ماريي آ جامعه اعضاي شناسیسنخ« و آمد دست به مطالعه مورد ي جامعه

 خود تعریف بنابراین آمد. دست به است آنها »افتراقی نقاط« سازيِبرجسته محصول
 افزاییارزش و مسئولیت تعریف گونه هر« از: عبارتست کنندگانمشارکت نگاه از اشتغالی

  .»است »اشتغالی خود« مزدبگیري غیر بخش در خود براي
 یا کار نوع در نوآوري با تواندمی اشتغالی خود کنندگانمشارکت نگاه از  اینکهي  نتیجه

 فعالیت صورت هر در نباشد یا باشد همراه مستقیم غیر زاییاشتغال و آن انجام روش
 سه دلیلبه  گذار حال در یا سنتی يجامعه در اشتغال خود زن یک اقتصادي و اجتماعی

 ؛اشتغال ییتجنس نقش هايکلیشه در نوآوري) الف ینی است.ارآفرها و ابعاد کویژگیداراي 
 و جنسیتی شخصیتی، حریم حافظ کهبه قسمی  مؤثر ارتباطات ایجاد خطرات پذیرش) ب

  .انسانیمالی و  منابع مدیریت) ج ننماید؛آن وارد هاي اي به ارزشباشد و لطمه خانوادگی
 به مفهومیِ تعاریف ي هگان 9دستجات  مشترك فصل از» تعریف مفهومی کارآفرینی«
 ماديِ غیر و مادي افزاییارزش  گونه هر« از: است عبارت که شد حاصل آمده دست

   است. مستتر هدفمندي در فرد گاهیآ که توضیح این با .»هدفمند
 هدفمنديِ در »کارآفرینی« از »آفرینیارزش« افتراقِ عاملِ فوق، ریفتع با بنابراین

کارآفرینی  »دستمزدي مشاغل« در آفرینیارزش رواین از است.  نهفته آن عامالن یا عامل
 مگر ؛است خصوصی یا دولتی کارفرماي ،اهداف ي هکنندتعیین گردد زیرامحسوب نمی

 کرده اختیار تفویض افزایی،ارزش عامالنِ یا عامل به هدف، تعیین خصوصِ در کارفرما اینکه
  که افرادي یا فرد از: عبارتست زااشتغال یا باشد اشتغال خود چه کارآفرین تعریف لذا باشد.

 دیگر عبارتیبه .باشند داشته معنوي یا مادي اي افزوده ارزش هدفمند فعالیتی طریق از
 افزارينرم و ...) و بدنی (فیزیکی، فزاريا سخت فعالیتی طریق از  که است کسی کارآفرین
 یا ...) و ثروت (درآمد، مادي ارزشی تولید به اقدام هدفمند صورت به ...) و کالمی (فکري،
 که شودمی بنديدسته افتراقی موضوع شش حسب بر و کند؛ ...) و رضایت (آرامش، معنوي
 کارآفرینی، نوع - 4 فعالیت، ي حوزه - 3 اشتغال،ي  زمینه - 2 فرصتی، شرایط - 1 از: عبارتند

5 - و کارآفرینی تعریف تعیین از پس کارآفرینی. ينتیجه - 6 و هدف و انگیزه جهت 
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طور  که به حاصل شد؛ بنديشش دسته ،آنها افتراق سازيبرجسته و بنديدسته با کارآفرین
  شود.به آن اشاره میدر سطور بعد خالصه 
 یابیفرصت« شامل کارآفرین »فرصتی موقعیت« حسب بر کارآفرینی شناسیسن«، 

 و است  اشاره مورد وضعیت دو هر ترکیب که »تلفیقی ـ فرصتی« و »سازيفرصت«
برخی به دلیل شرایط خانوادگی  است. فرصت به تهدید مبدلِ که »مبدل ـ فرصتی«

اي هستند و برخی به دلیل هاي بالقوهو محیطی داراي شرایط بسیار مناسب و فرصت
جدید هستند  هايی یافتن، شکار یا حتی ایجاد فرصتط خاص خانوادگی در پشرای

   ا به فرصت یا تلفیق آنها هستند.تبدیل تهدیده ها محصولو گاه این فرصت
 و »فرهنگی ـ علمی« شامل: »فعالیت ي حوزه« حسب بر کارآفرینی شناسیسنخ 

 عنوانبه است. دیگري هايحوزه زیر از متشکل حوزه هر و است »اجتماعیـ  اقتصادي«
 ،درمان و بهداشت پژوهش، آموزش، هايحوزه زیر شامل فرهنگی ـ علمی يحوزه مثال

 شده تشکیل نیز اجتماعی صادي ـاقتي  حوزه است. مذهب و اخالق هنر، ادب، اندیشه،
 نهادهاي ها، خیریه ها، انجمن ها،سازمان خدمات، تجارت، صنعت، هايحوزه زیر از است 

   گذاري.سیاست و ارتباطات مدنی،
 خرد و (سنگین صنعت شامل اشتغال،ي  زمینه حسب بر کارآفرینی شناسیسنخ 

 و خدمات (کاال، تجارت ...)، و توریسم خانگی، هنري، ماشینی، اي، کارخانه صنایع مانند
  است. ...) و درمان بهداشت، انگیزشی، پژوهشی، (آموزشی، خدمات دو)، هر ترکیب
 ـ  آموزشی« شامل کارآفرینانه »فعالیت نوع« حسب بر رآفرینیکا شناسیسنخ
 اقتصادي« ،»انتقالی ـ اي واسطه« ،»حمایتیـ  انگیزشی« ،»اخالقیـ  اجتماعی« ،»پژوهشی

  »تکوینیچندبعدي ـ « ،»رو بهرهـ 
 حسب بر کارآفرینی شناسیسنخ »و انگیزه جهت شامل »فعالیت اهداف 

 است. محورعام و تعاملی دگرمحور، خودمحور،
 شود:می متمایز سنخ دو آن »نتیجه« حسب بر کارآفرینی شناسیسنخ از 
o اشتغالی خود  
o زاییاشتغال  
 

 مشابه هايپژوهش با مقایسه
 کارآفرینی که ،)2007( آیبید مطالعات نتایج از بعضی با حاضر پژوهش نتایج از برخی

 تنوعی به و کرده بنديدسته یندفرا و هدف فاعل، اساس بر جنسیت گرفتن نظر در بدون را
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 همسویی است،  یافته دست خود متقدمین هايدیدگاه اساس بر کارآفرینانه اقدامات از
 .دارد نسبی

 خصوص در همکارش و عثمان ماحد حسن ماحد پژوهش نتایج همچنین
 چهار به و داد انجام 2014 سال در »کارآفرین زنان شناسینوع و هدف هايگیري جهت«

 اقتصادي، غیر کمتر اقتصادي، کمتر صرف، اقتصادي غیر صرف، اقتصاديي  نگیزها نوع
  .»راستاست این در نیز یافت دست

 »ماهیت« لحاظ به را »آموختهدانش زنان کارآفرینی« که حاضر پژوهش از بخشی اما
 خصوص در ،2017 سال در که اوواال النسیا بلدینا پژوهش با است ه کرد شناسیسنخ

 خود جستجوگر، دسته پنج در را آنها و داد انجام تانزانیا و سوئد کارآفرینِ زنان ژيتیپولو
  دارد. نسبی همسویی کرد، بنديدسته آگاه مبلغ، من،ؤم ،پذیرتحقق

 شناسیگونه خصوص در ،1397 سال در همکارانش و آرایش محمدباقر پژوهش
 ذهنیت دسته شش به که المای استان سطح در روستایی کارآفرین زنان ذهنی الگوهاي

 با یافتند. دست حمایتی و مشارکتی گرا،محیط اقتصادگرا، بازارمحور، موزشی،آ  کارآفرینانه
 گرایش، مانند پژوهش این در مطالعه مورد ابعاد شامل تواندمی ذهنیت که استدالل این

   دانست. همراستا را پژوهش دو نتایج توان می باشد ... و انگیزه اهداف، گیري،جهت
  

  پیشنهادات پژوهش
   گردد.ی ارائه میبا توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادات

 نظر در با شودپیشنهاد می کارآفرینی ي حوزه در تحقیق به مندعالقه پژوهشگران به
 اشتغال،ي  زمینه فرصتی، شرایط مانند »بندي زنان کارآفرینسنخهاي شاخص « گرفتنِ
 طراحی به اقدام کارآفرینی نتایج و هدف ـ انگیزه جهت آفرینی،کار نوع فعالیت، يحوزه

  نمایند. بعدي مطالعات
 از شود می پیشنهاد دارند کارآفرینان بنديرتبه بر قصد دلیل هر به که هاییسازمان به
   گیرند. بهره بندي دسته هايشاخص عنوانبه مشابه موارد یا فوق افتراقی هايویژگی

 ایجاد منظور به شودمی پیشنهاد اجتماعی ریزانبرنامه و ذارانگسیاست به همچنین
هاي بستر و هازمینه ،هاحوزهتمامی  در کارآفرینانی پرورش خصوص در ،مساعد شرایط

  .نمایند ریزيبرنامهبطور عملی کارآفرینی، 
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Abstract: 
 

The present study is a phenomenological effort for the typology of 
entrepreneurship and self-employment of working graduated women in 
Tehran, which has been done with phenomenological approach and in-depth 
and semi-structured interview tools, with the participation of 50 women 
entrepreneurs, self-employed and experts in this field. Therefore, after 
receiving a conceptual and practical definition of entrepreneurship and self-
employment from the perspective of participants and trying to understand 
their attitude towards entrepreneurship indicators, efforts were made to 
obtain possible classifications based on differential characteristics. The 
results indicate that from the participants' point of view, in a society with a 
traditional culture, self-employed women are considered entrepreneurs due 
to innovation in "employment role stereotypes". Entrepreneurs are also 
categorized according to various categories, which 1- in terms of the 
opportunity conditions falls into the categories of "opportunity finding, 
opportunity building and conversion", 2- in terms of the field of employment 
falls into "industry , Trade and services”, 3- in terms of field of activity falls 
into" scientific, cultural, economic and social ", 4- in terms of 
entrepreneurship type falls into", educational-research, social-ethical, 
motivational-supportive, intermediary-transitional, economic-productive, 
multidimensional-developmental", 5- in terms of  motivation and purpose, 
they were divided into "self-centered, Other axis/heterogeneous, interactive/ 
Bilateral, general-oriented", and finally 6- in terms of entrepreneurial result 
falls into "self-employed and job-creating" categories. 
 
Key Concepts: Entrepreneurship, Self-Employment Typology, 
Phenomenology, Graduated 
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