
زنان کارآفرین و ورود موفقیت آمیز به حوزه 

کارآفرینی اجتماعی: ارائه ی یک مدل نظری

1، رها پاشایی نیا**2
محمدرضا فالح*

 چکیده
امروزه زنان نیز برای رفع نیازهای اجتماعی در حوزه کسب وکار به اندازه ی مردان کار می کنند، 
اما محیط کاری تلویحًا مردانه شرکت ها، دستیابی به اهداف اجتماعی را بسیار دشوار نموده است. 
در این راستا حرکت به سوی کارآفرینی اجتماعی می تواند بهترین ابزار برای یك رقابت برابر باشد. 
هدف اصلی پژوهش حاضر شناســایی پیشران های ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی 
اجتماعی است. رویکرد این پژوهش کیفي، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی 
است. مشارکت کنندگان در این پژوهش را صاحب نظران، متصدیان و خبرگان حوزه های مرتبط با 
کارآفرینی اجتماعی به خصوص کارآفرینان با 5 سال سابقه ی کاری مفید تشکیل می دهند که بعد از 
انجام مصاحبه با 14 نفر به اشباع نظری رسید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به استراتژي 
پژوهش تحلیل مضمون است که درنتیجه 56 شاخص اولیه، 37 کد گزینشي، 7 تم فرعی و 3 تم 
اصلی برچسب گذاری گردید. نتایج نشان می دهد بر ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی 
اجتماعی می بایست به عوامل »توانمندسازی چندگانه« با شاخص های »تحریك کننده ها« و »تسهیل 
گر« و عوامل »ظرفیت سازی پویا« که دربرگیرنده »تثبیت کننده ها« و »بسترسازی« است توجه نمود؛ 
زیرا این اقدامات موجب »خلق ارزش اجتماعی« از طریق »حمایت سازها«، »هنجارهای اجتماعی« 

و »هم افزایی اجتماعی« می شود.
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1. مقدمه و بیان مسئله
امروزه تمرکز یک جانبه دستگاه های اقتصادی بر تولید ثروت و تغییرات اجتماعی عمیق، 
تناقض های اقتصادی گسترده ای همچون شکاف بین فقیر و غنی را به وجود آورده که موجب 
مطرح شدن اندیشه های کارآفرینانه در حوزه ی مسائل اجتماعی شده است. در عصر حاضر تفکر 
نوآورانه کارآفرینی اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار است )Arend, 2020( و به عنوان رویکردی 
جدید برای پاسخ به نیازهای اجتماعی با تأکید بر حل مسائل جامعه و از بین بردن مرزهای سنتی 
 Johnson & Onwuegbuzie,( میان بخش های خصوصی، عمومی و غیردولتی مطرح  می گردد
2004(. درک این مسئله که فقر زنان فقط مربوط به درآمد نیست، بلکه قدرت، اعتماد، خودباوری، 

پذیرش اجتماعی و... در حل این مسئله مهم است سبب شکل گیری رویکردهای متفاوتی از تأکید 
بر نیازهای اساسی زنان تا کسب وضعیت برابر قانونی در همه ی امور و جنبه های زندگی شده است 

 .)Davis ,2010:83-89 حاجی لو و همکاران، 1399: 96 به نقل از(
کارآفرینی اجتماعی فعالیتی نوآورانه برای خلق ارزش اجتماعی است که می تواند درون یا در 

.)Austin & et al, 2012( بین بخش های غیرانتفاعی، تجاری یا دولتی رخ دهد
کارآفرینی اجتماعي بر این مسئله تمرکز دارد که با استفاده از ظرفیت های کارآفرینی مانند 
استفاده از خالقیت، نوآوري و شکار فرصت ها، می توان به رفع نیازهاي اجتماعي پرداخت. ازاین رو 
مؤسسات خیریه و نهادهاي اجتماعي -که درگذشته صرفاً بر منابع مالي که به صورت داوطلبانه در 
اختیار آن ها قرار می گرفت و غالباً با توجه به شرایط محیطي از ثبات الزم برخوردار نبود- بنا دارند 
 Mair,(تا با تأکید بر نوآوري اجتماعي و تکیه بر ایجاد درآمد پایدار به رفع نیازهاي جامعه بپردازند

.)J. & Martí, 2016

کارآفرینی اجتماعی به دنبال ارزش آفرینی )Bhushan, 2020(، تأمین منافع اجتماعی، ایجاد 
برای سرمایه گذاری در مشاغل اجتماعی و تسهیل رشد سرمایه گذاری اجتماعی است  انگیزه 
)Douglas & Prentice, 2019( و شامل، استفاده خالقانه و ترکیبی از منابع برای دستیابی به 

فرصت ها برای تحقق تغییرات اجتماعی و یا رفع نیازهای اجتماعی است. درواقع کارآفرینی اجتماعي 
در نظر دارد تا با فعالیت هایی که با رویکرد حل مسائل اجتماعي ایجادشده درون فعالیت هاي 
اجتماعي، درآمدزایی نماید. اگرچه شرکت های اجتماعی ممکن است نگران دستیابی به مزیت 
رقابتی نسبت به رقبا نباشند، اما به دنبال ایجاد صالحیت هایی هستند که به آنها کمک می کند 
تا به بازار کارآمدتر خود خدمت کنند؛ در حقیقت، کارآفرینان اجتماعی به جذب ارزش بیشتر 

.)Ladge & et al, 2019( نسبت به ایجاد ارزش توجه می کنند
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کارآفرینی اجتماعی نقش مهمی در اتخاذ راهبردهای پایدار اقتصادی برای دستیابی به اهداف 
اجتماعی دارد؛ شرکت های اجتماعی در جستجوی حمایت مالی و فرصت های الزم برای دستیابی 
به اهداف اجتماعی خود، طیف گسترده ای از منابع مالی را بسیج کرده و انواع مدل های تجاری 
را برای جلب اهداف به ظاهر ناسازگار به کار می گیرند )Dahles & et al, 2019(. مهم ترین هدف 
کارآفرینی اجتماعی توجه به انگیزه هاي اجتماعی مانند بهبود انسجام اجتماعی، مبارزه با فقر، 
دفاع از حقوق بشر و ارتقاي خدمات بهداشتی و درمانی است )فاضلي و همکاران، 1398: 35(. در 
کارآفرینی اجتماعي مشارکت افراد آسیب پذیر، معلول، سرپرستان خانواده و... در اولویت بوده و 
هدف نهایي سود نیست بلکه سود تنها یک هدف ثانویه براي رسیدن به هدف اصلي یعنی رفع 

نیازهاي اجتماعي و خلق ارزش براي حل مشکالت اساسي افراد با نگاهي نوآورانه است.
در سال هاي اخیر به دلیل کارایي داشتن نهادهاي مختلف دولتي و غیر دولتي در بهبود 
سطح زندگي افراد محروم و آسیب دیده، نیل به کارآفریني اجتماعي به شدت افزایش یافته است 
)Palacios-Marqués & et al, 2019( و در این بین، زنان مي توانند نقش مهمي در توسعه این 

نوع کارآفریني داشته باشند )Belasen & Angiello, 2018(. کارآفرینان و شرکت های اجتماعی 
معموالً افراد و سازمان هایی هستند که از منطق کسب وکار به روشی نوین و کارآفرینانه برای بهبود 
اوضاع اقشار جامعه ضعیف استفاده می کنند. آنها تنها به دادن ابزارهاي کسب وکار به جامعه هدف 
و آموزش فرایند کسب وکار اکتفا نمی کنند و معتقدند باید با تغییر نگرش ها و فرهنگ کسب وکار، 
به دنبال تحول در ماهیت کسب وکار بود؛ یعني سود اقتصادي تنها انتخاب در یک بنگاه نیست 
بلکه توجه به رفع نیازهاي اجتماعي جامعه در کنار سودآوري، رشد پایدار ایجاد می کند. اگرچه 
مفهوم کارآفرینی اجتماعی از دهه 1950 وارد ادبیات شده، اما تنها طی یک دهه گذشته تحقیقات 
 )Saebi & et al, 2019( کارآفرینی اجتماعی به یک جریان بزرگ و تأثیرگذار تبدیل شده است
و اشکال مختلفي از کارآفرینی اجتماعي وجود دارد. گروه اول نظیر گروهی از مؤسسات خیریه 
صرفاً به دنبال قطع وابستگي به کمک های بالعوض دولت یا مؤسسان اولیه خود هستند. گروه 
دوم صرفاً به دنبال رفع نیازهاي اجتماعي با ابزار کارآفرینی می باشند و در نهایت گروه سومي از 
کارآفرینان نیز وجود دارند که شرکت های اقتصادي ایجاد کرده و سود یا کل شرکت را براي رفع 
نیازهاي اجتماعي وقف می نمایند. با این حال نقطه مشترک همه این کارآفرینان توجه به رفع 

نیازهاي اجتماعي است.
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کارآفرینی زنان یکی از نشانه های جوامع توسعه یافته است و شواهد نشان می دهد زنان در زمان 
کوتاهي توانسته انـد بـا ورود به عرصه کسب وکار، تحوالت عظیمي در توسعه اقتصادي کشورها ایجاد 
کنند )موحدی و یعقوبی فرانی، 1393: 9(. در چند دهه ی گذشته مشارکت زنان کارآفرین به سرعت 
افزایش یافته و این نوع مشارکت از طریق سرعت بخشیدن به روند توسعه، کاهش بیکاری، نابرابری 
 Al Mamun &( و فقر را می توان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی به شمار آورد
et al, 2016(. علی رغم اهمیت نقش زنان کارآفرین در توسعه پایدار، زنان کارآفرین با چالش های 

فراوانی در مراحل مختلف کسب وکار روبه رو هستند. تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می دهد  
چالش هایی مانند آموزش، دسترسی به منابع مالی، تبعیض جنسیتی، نگرش منفی و منابع ناکافی 

.)Chinomona & Maziriri, 2015( به عنوان مانعی مهم برای موفقیت زنان کارآفرین است
که  بازیگر جدید  یک  به عنوان  مسئله،  ظرفیت حل  با  نوآورانه  اجتماعی  کارآفرینی  اخیراً 
مشکالت اجتماعی-اقتصادی را حل و تغییر پایدار ایجاد می کند در نظر گرفته شده است. در 
حقیقت، کارآفرینی اجتماعی فرایندی است که از طریق آن کارآفرینان اجتماعی شرکت های 
اجتماعی را جهت رفع نیازهای جامعه توسعه می دهند )Lang & Fink, 2019(. با این توصیف 
و علی رغم اهمیت حضور زنان کارآفرین در فعالیت های اجتماعی، محققان پیشنهاد می کنند 
تحقیقات بیشتری برای درک چگونگی مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، در مواجهه با 
سنت های جامعه و هنجارهای اجتماعی نیاز است )Kimbu & Ngoasong, 2016(. بر این اساس 
این مطالعه بر آشکار نمودن ضرورت، اهمیت و شناسایي عوامل مؤثر بر ورود زنان کارآفرین به 
فعالیت های اجتماعي و ارائه یک مدل نظري در راستاي رفع نیازهاي اجتماعي با رویکرد کارآفرینانه 
با مشارکت فعاالن و خبرگان حوزه اجتماعي تأکید دارد. ازاین رو محققان در تالش هستند تا با 
مراجعه به زنان کارآفرین، زمینه ی ورود آنها به حوزه کارآفرینی اجتماعي را فراهم آورند. در این 
مطالعه با بررسی ادبیات و پیشینه ی تجربی مرتبط با کارآفرینی اجتماعی و مصاحبه ی اکتشافی 
با خبرگان و فعاالن حوزه های اجتماعی، داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون کدگذاری و 

درنهایت پیشنهادهای کاربردی بر مبناي مدل نظري تحقیق ارائه می گردد.

2. پیشینه ي پژوهش
در تحقیقی که توسط ساتار و جان )2019( با عنوان »عوامل مهم موفقیت کارآفرینی اجتماعی 
در هند: یک مطالعه تجربی« انجام شده است، عوامل مهم موفقیت کارآفرینی اجتماعی در رهبری، 
برنامه ریزی سازمان های اجتماعی، تعامل جامعه، تأمین اعتبار نوآورانه، سرمایه انسانی، پشتیبانی 
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حقوقی و بازاریابی سازمان های اجتماعی طبقه بندی کردند)Satar & John, 2019(. یافته های یو و 
وانگ نیز با عنوان شناسایی »عوامل مؤثر بر اهداف کارآفرینی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه 
کشاورزی تایوان« نشان می دهد که اثربخشی مدیریت، دیدگاه ذینفعان و اثربخشی ارتباطات با 
»شناخت کارآفرینی اجتماعی« رابطه مثبت دارد، درحالی که اثربخشی مدیریت، دیدگاه ذی نفعان 
و همدلی عاطفی با »آمادگی کارآفرینی اجتماعی« ارتباط مثبت دارند )Yu & Wang, 2019(. در 
تحقیق دیگري که توسط تیواري و همکاران با موضوع »عوامل مؤثر بر قصد فرد برای تبدیل شدن 
به یک کارآفرین اجتماعی« انجام شده، یافته ها نشان می دهد؛ هوش عاطفی، نگرش، خود-کارآمدی 
و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی اجتماعی مؤثر است )Tiwari & et al, 2018(. یافته های 
تحقیق باهرین و همکاران با عنوان »عوامل تأثیرگذار برقصد کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی: 
یک مدل مفهومی« نشان می دهد که دو عامل خودکارآمدی و دانش قبلی بر قصد کارآفرینی و 
کارآفرینی اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد )Bahrein & et al, 2018(. مندز - پیکازو و همکارانش 
در تحقیقی در جهت شناسایی محرک های کارآفرینی اجتماعی نشان دادند که سه عامل سرمایه 
انسانی، توزیع درآمد و ضوابط قانونی قوی و فساد کمتر، تأثیر مثبتی بر کارآفرینی اجتماعی دارند 
)Mendez-Picazo & et al, 2015(. یافته هاي تحقیقي با عنوان »کارآفرینی اجتماعی زنان در 

عربستان سعودی« که توسط نیوا )2015( انجام شده، نشان داد که موضوع اساسی که اولویت 
کارآفرینان اجتماعی قرار دارد آموزش و توسعه است. همچنین تأمین منابع مالی، چارچوب های 
نظارتی و پشتیبانی فنی، زمینه های چالش زایي براي زنان کارآفرین محسوب شده و اقدامات اساسي 
توصیه شده ی برای تقویت کارآفرینی اجتماعی در پادشاهی عربستان سعودی بیشتر بر دسترسی 
به بودجه، فرهنگ کارآفرینی، مالیات و مقررات، آموزش و پشتیبانی هماهنگ متمرکزشده است 

.)Nieva, 2015(

3. مالحظات نظری
به منظور  منابع  از  منحصربه فرد  مجموعه ای  از طریق خلق  ارزش  ایجاد  فرایند  کارآفرینی 
بهره گیری از فرصت ها است )وارسته فر و وکیلی فر، 1395: 47( که این فرایند با تحلیل فرصت ها، آغاز 
 Ghouse(و با رشد سرمایه گذاری مخاطره آمیز، کسب موفقیت و سودآوری حاصل از آن ادامه می یابد
et al, 2017 &(. محققان بر این باورند، کارآفرینی باید به عنوان وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی 

.)Asha, 2018( فردی، خانوادگی، اجتماعی و حافظ منافع اقتصادی-  زیستی در نظر گرفته شود
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جوامع امروزی نیز با چالش های مشترکی ازجمله بهبود کیفیت زندگی، حفظ محیط زیست، 
مراقبت از حاشیه نشینان و احیای فعالیت های محلی روبه رو هستند. اگرچه دولت در سطوح مختلف 
برخی از این کاالها را تأمین می کند، اما بسیاری از این چالش های مشترک نیازمند اقدامات خاصی 
است که کارآفرینی اجتماعی یک استراتژی مطلوب برای حل این مشکالت است. درواقع افراد 
درگیر فعالیت  کسب وکارهای بشردوستانه، می توانند با تشکیل سازمان هایی به شکل خاص، به 

.)Dutta, 2019( حل چنین مشکالتی کمک کنند
امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی 
جلب  خود  به  را  جامعه  از  گسترده تری  بخش های  توجه  هرروزه  و  می شود  شناخته  کشورها 
می کند)عزیزي و مالیجردي، 1396: 119(. کارآفرینی اجتماعی فرایند حل مسئله به صورت دائمی، 
ابتکاری و پایدار، با هدف شناسایی و حل مشکالت اجتماعی و ایجاد ارزش های اجتماعی به صورت 
نوآورانه است )Sekliuckiene & Kisielius, 2015(. کارآفرینی اجتماعی براي افراد و محققان 
معانی متفاوتی دارد. گروه اول کارآفرینی اجتماعی را یک مفهوم غیرانتفاعی در جست وجوی راهبرد 
یا طرح های مدیریتی براي خلق ارزش های اجتماعی می دانند، گروه دوم، آن را عمل پاسخگویی 
اجتماعی به مشاغل تجارتی موجود در بخش های سازماني در نظر می گیرند و گروه سوم کارآفرینی 
اجتماعی را تسکین دهنده ی مسائل اجتماعی و شتاب دهنده تغییرات اجتماعی در نظر می گیرند 

)مالکی و همکاران، 1394: 47(.

پژوهش ها نشان می دهد کارآفرینی اجتماعی وسیله ای برای رسیدگی به طیف وسیعی از 
نیازهای اجتماعی بوده )Nandan & et al, 2015( و به عنوان مکانیسمی مؤثر برای ایجاد ارزش 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی به شمار می رود )Haugh & Talwar, 2016(. الیت1 )2009( معتقد 
است کارآفرین اجتماعی راه حل های پایدار را باهدف ایجاد تغییر در مشکالت اجتماعی با مقیاس 
کوچک ارائه می دهد که درنهایت بر کل شبکه و سازمان در مقیاس بزرگ تر تأثیر می گذارد )اردالن 

و سلطان زاده، 1393: 496(.

مزیت کارآفرینی اجتماعی در وابستگی کمتر آن به بازارهای مالی و مقاومت بیشتر در برابر 
بحران های مالی است )Palacios-Marques & et al, 2019(، زیرا وجود سرمایه های عمومی، بر رفاه 
اجتماعی و صندوق های حمایتی جبران هزینه های اجتماعی، بر حفظ منافع اقتصادی- اجتماعی 
بسیار تأثیرگذار  است )Terziev et al, 2019(. در واقع کارآفرین اجتماعي فردي است که با رفتار 

1. Light
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کارآفرینانه به دنبال منفعت اجتماعي یا عمومي، به جای کسب ثروت شخصي است )رحیمیان، 
احمدپور داریاني و عباسپور، 1392: 187(. کارآفرینان اجتماعی به دنبال دسترسی عادالنه به فرصت ها 

و منابع برای اقشار حاشیه نشین هستند. آنها با خالقیت و ابتکار به صورت فردی و تیمی در راستای 
پر کردن شکاف های بازار، در ارائه ی کاالهای اجتماعی یا خدمات به جامعه هدف عمل می کنند 

.)Jarrodi  & et al, 2019(

محققـان در تبیین جایگاه کارآفرینی اجتمـاعي از عوامل شخصیتي و ویژگی های روان شناختی، 
عوامل جامعه شناختی، عوامـل جمعیـت شـناختي و عوامـل محیطـي استفاده نموده و هر یک 
از این عوامل را در شکل گیری و توسعه کارآفرینی اجتماعي مـؤثر می دانند )فیروزآبادی و همکاران، 

.)153 :1397

زنان،  توانمندسازی  فقر،  با  مقابله  برای  قدرتمند  به عنوان مکانیسمی  اجتماعی  کارآفرینی 
تجزیه وتحلیل تحوالت اجتماعی، تقویت رشد فراگیر و ایجاد تغییرات نهادی شناخته شده است و 
همانند کارآفرینی تجاری، برای دستیابی به مأموریت اجتماعی خود درگیر فعالیت های کارآفرینی 
مانند شناسایی فرصت، بهره برداری، بسیج منابع و نوآوری می شود. بااین وجود، کارآفرینان اجتماعی 
فرصت های ناشی از مشکالت اجتماعی، مانند فقر و نبود مراقبت های بهداشتی یا آموزش را شناسایی 

.)Saebi  & et al, 2019( و برای ایجاد ارزش اجتماعی تالش می کنند
از نمونه های موفق درزمینه ی کارآفرینی اجتماعي می توان به کمیته توسعه روستایي بنگالدش 
که در سال 1972 با هدف سازمان دهی فقرا و ایجاد ظرفیت های محلي براي توسعه اقتصادي، 
مراقبت های بهداشتی و آموزش با تمرکز برزنان و دیگر گروهاي تحت فشار تشکیل شد، اشاره 
نمود. گرامین بانک نیز در سال 1976 در بنگالدش تأسیس شد و وام خرد بدون نیاز به وثیقه به 
فقرا ارائه داد. انجمن زنان خود اشتغال در هند نیز در سال 1972 تأسیس شد و تمرکز اصلي آن 
بر سازمان دهی زناني بود که غالباً در فعالیت های اجتماعي هیچ مشارکتي نداشتند. این انجمن 
توانست با بهبود شرایط کاري و سازمان دهی زنان خود اشتغال در قالب اتحادیه ها، براي بیش از 
90 درصد زنان خود اشتغال هندي، شرایط کاري و اجتماعي مناسبي را فراهم آورد )مرجاني و 

صدري، 1393: 282-284(.

زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا می کنند. هویت 
دادن و استقالل بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه ی مشارکت فعال آن ها در امور مختلف 
اقتصادی- اجتماعی، خصوصاً فعالیت های کارآفرینی، عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی 
عظیم در چرخه های تولیدی اجتماعی است )علیخانی داد وکالیی، 1394: 19(. امروزه زنان در بازار 
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کار ازنظر نوع شغل، موقعیت اشتغال و میزان درآمد با شرایط متفاوتي نسبت به مردان مواجه اند 
بااین حال زنان در حوزه کارآفرینی مشارکت گسترده ای دارند )Lang & Fink, 2019( و به عنوان 
عامل کلیدی توسعه ی اقتصادی کشورها شناخته می شوند )Gbadamosi, 2019(. زن کارآفرین 
کسی است که به تنهایی یا با مشارکت اداري و مالي کاري را با خالقیت و نوآوري به راه انداخته یا 
پذیرفته و با پذیرش مسئولیت های اجتماعي و ریسک های مالي، در بازار خریدوفروش فرآورده های 
تازه ای عرضه کرده تا بر رقیبان چیره شود )روشن نیا و همکاران، 1394: 66(. امروزه مشارکت زنان 
در فعالیت های کارآفرینانه باتوجه به بهبود وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي آن ها و با هدف 

 .)Haugh & Talwar, 2016( کسب منافع اجتماعی، بیشتر شده است
بنابراین، مي توان زنان کارآفرین را به عنوان متحدان قابل ستاشي در رونق و رشد فراگیر 
اقتصادي- اجتماعي دانسته و به لزوم مشارکت وسیع آنها در توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و 

.)Agarwal & Lenka, 2015( فرهنگی کشور تاکید کرد
در سال های اخیر ورود گسترده زنان به حوزه کارآفرینی را مي توان نشانه پیشرفت  و تغییر 
نگاه جهان به مشارکت زنان در حوزه اقتصاد و اشتغال ملی دانست )Hasan & et al, 2016(. در 
جامعه ی علمی پدیده ی زنان کارآفرین توجه خاصی را به خود جلب کرده است؛ زیرا فعالیت های 
تولیدی زنان به عنوان تالش برای توانمندسازی آنها از لحاظ اقتصادی به اثبات رسیده و آنها را قادر 
ساخته تا بیشتر به رشد اقتصاد ملی کمک کنند )Anggadwita & et al, 2017(. زنان کارآفرین 
با کاهش فقر و افزایش سطح کلی درآمد خانواده، به رشد اقتصادی کشور می افزایند و با آموزش 
بهتر منجر به سالمت جامعه شده اند. همچنین تجربه های بین المللی نشان می دهد کارآفرینی زنان 
  Welsh( منجر به مدیریت بهتر و افزایش توانایی یک کشور در رقابت در سطح جهانی می شود

.)& et al, 2016

کارآفرینی زنان نوعی کارآفرینی نیست که در برابر کارآفرینی مردان توسعه یابد. بلکه یک اقدام 
عقالنی برای توسعه کارآفرینی  است. به این دالیل، کارآفرینی زنان نباید صرفاً برچسب کارآفرین 
جنسیتی )زن( خوانده شود؛ چراکه مفهوم سازی جنسیتی کارآفرینی برخالف روحیه کارآفرینی است 
)Ozsungur, 2019(. علی رغم اینکه بخش کارآفرینی عمدتاً تحت تأثیر مردان قرار دارد؛ مطالعات 

اخیر، افزایش روز به روز تعداد کسب وکارهایی که توسط زنان در حال ظهور است را نشان می دهد، 
به طوری که آمارهای بانک جهانی اذعان می کند که تقریباً نیمی از رشد اقتصادی جهان در دهه ی 
گذشته به مشارکت زنان کارآفرین مربوط است )Hasan & et al, 2016(. زنان کارآفرین قادرند 
 Anggadwita  & et( مشاغل نوآورانه ای را از طریق بهره برداری از فرصت های تجاری، ایجاد کنند
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al, 2017(؛ و با توان بالقوه ای که دارند، رفاه اقتصادی خویش را از طریق فعالیت های کارآفرینی 

.)Terjesen & et al, 2016( بهبود  بخشیده و به ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک نمایند

4. روش شناسی پژوهش
ازآنجایی که این پژوهش در پی کشف الگوهای ضمنی ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه 
کارآفرینی اجتماعی است، تحلیل مضمون بیش از هر روش دیگری مناسب این تحقیق خواهد 
بود. رویکرد پژوهش حاضر کیفي، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی است. واحد تحلیل 
این پژوهش را »مضمون کارآفریني اجتماعي« تشکیل مي دهد. مشارکت کنندگان این پژوهش را 
صاحب نظران، متصدیان و خبرگان حوزه های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی به خصوص کارآفرینان 
زنان با 5 سال سابقه کاری مفید تشکیل می دهند که با روش نمونه گیري هدفمند، بعد از 14 
مصاحبه یافته های پژوهش به اشباع نظری رسید.  مشخصات مشارکت کنندگان پژوهش که با 

آنها مصاحبه انجام  شده در جدول شماره ی 1 ارائه شده است. 
جدول)1(:مشخصاتتوصیفیمشارکتکنندگان

سابقه فعالیتحوزه فعالیتتحصیالتردیف

5کارآفرین اجتماعيکارشناسی1

5فعال در حوزه اجتماعيکارشناسی ارشد2

7کارآفرین اجتماعيدیپلم3

8هیئت علمی )فعال در حوزه زنان(دکتری4

5کارآفرين اجتماعيکارشناسی5

7کارآفرين اجتماعيکارشناسی ارشد6

6کارآفرين اجتماعيکارشناسی ارشد7

4فعال در حوزه اجتماعيکارشناسی ارشد8

5هیئت علمی )فعال در حوزه اجتماعي(دکتری9

5فعال در حوزه اجتماعيکارشناسی ارشد10

6کارآفرين اجتماعي )فعال در حوزه خیرين(ديپلم11

7کارآفرين اجتماعيکارشناسی12

4کارآفرين اجتماعيکارشناسی13

5کارآفرين اجتماعيکارشناسی14
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با توجه به رویکرد این پژوهش،  داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته استخراج شده است 
و محتواي سؤاالت مصاحبه عبارت اند از: به نظر شما زنان کارآفرین در خصوص ورود به حوزه 
کارآفرینی اجتماعی با چه چالش ها و موانعي مواجه هستند؟ چه عواملي موجب افزایش انگیزه 
زنان کارآفرین جهت ورود به حوزه کارآفرینی اجتماعی می شود؟ به نظر شما کدام یک از حوزه هاي 
کسب وکار براي زنان کارآفرین جهت ورود به کارآفرینی اجتماعی مناسب است؟ ازنظر شما فعالیت 

در حوزه کارآفریني اجتماعي چه نوع نیاز و انتظاري را براي زنان کارآفرین برآورده می سازد؟
برای تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها در این پژوهش از روش شش مرحله ای تحلیل مضمون 
براون و کالرک )2006( استفاده  شد )ابویی اردکان و همکاران، 1393: 22(. تحلیل  مضمون یکي از 
روش های ساده و کارآمد تحلیل کیفي و روشي براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در 
داده های کیفي است. در تحلیل مضمون، واحد تحلیل بیشتر از یک کلمه یا اصطالح است و به بافت 
داده ها و نکات ظریف آنها بیشتر توجه می شود و از شمارش کلمات و عبارات آشکار فراتر می رود 
و بر شناخت و توضیح ایده های صریح و ضمني تمرکز مي کند؛ سپس، از کدهاي مضامین اصلي 
براي تحلیل عمیق تر داده ها استفاده می شود و می توان از فراواني نسبي مضامین براي مقایسه ی 
آن ها و تهیه ی ماتریس مضامین و ترسیم شبکه ی مضامین استفاده کرد )موسوي لقمان و همکاران، 
1398: 94-93(. مطابق روش تحلیل مضمون براون و کالرک )2006(، اولین مرحله آشنایي با 

داده ها نام دارد و محقق در این مرحله با عمق محتوای داده ها آشنا می شود. در مرحله دوم هدف 
اصلي خلق کدهاي اولیه است که داراي ویژگي های خاص و جذاب ازنظر محقق است؛ که در این 
مرحله 56 کد از مصاحبه ها احصا شد. در مرحله سوم که جستجوي مضامین اولیه نام دارد؛ هدف، 
دسته بندی کدهاي مختلف در قالب مضامین اولیه و مرتب کردن همه خالصه داده های کدگذاري 
هست که 37 مضمون اولیه به دست آمد. در مرحله چهارم مضامین سازمان دهنده شکل  می گیرد؛ 
این مرحله شامل بازبیني در سطح )خالصه داده های کدگذاري( و اعتبار مضامین سازمان دهنده 
در رابطه با مجموعه ی داده ها است که در این مرحله 7 تم فرعی تبیین شده است. مرحله پنجم 
به نام گذاری مضامین اصلي یا فراگیر می پردازد؛ در این مرحله، مضامین اصلي که براي تحلیل 
ارائه شده، تعریف و مورد بازبیني مجدد قرار  گرفته و داده های هر مضمون اصلی تحلیل می شود. 
در این مرحله از میان مضامین فرعي، 3 مضمون اصلي یا فراگیر به دست آمده است. در مرحله 
آخر، گزارش تهیه می شود. مرحله ششم زماني شروع می شود که محقق، مجموعه ای از مضامین 
اصلي کاماًل انتزاعي و منطبق با ساختارهاي زمینه ای تحقیق را در اختیار داشته باشد. این مرحله 

شامل تحلیل پایاني و نگارش گزارش است )ابویی اردکان و همکاران، 1393: 22-24(.
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براي سنجش روایی و پایایی مصاحبه ها، خبرگانی که توانمندي و قابلیت الزم را داشتند، مجدداً 
به بررسی و اظهارنظر درباره تکرارپذیري هاي یافته ها پرداختند. این خبرگان را اساتید دانشگاه 
با تخصص در حوزه کارآفرینی اجتماعي و فعاالن حوزه اجتماعي و حوزه زنان تشکیل مي دهند. 
همچنین در انجام عمل ثبت و پیاده سازی کامل مصاحبه ها دقت کافی صورت پذیرفت و درنهایت، 
مصاحبه ها توسط یک محقق آگاه به ادبیات تحقیق مجدد کدگذاری شد. برای محاسبه پایایي 

مصاحبه ها از روش محاسبه توافق بین دو کدگذار استفاده  شده است.
در نهایت براي محاسبه پایایي، از میان مصاحبه هاي انجام گرفته، سه مصاحبه انتخاب و هرکدام 
از آن ها در فاصله زماني 7 روز توسط پژوهشگر کدگذاری شدند. نتایج حاصل از این دو کدگذاري 

در جدول شماره ی 2 نشان داده شده است.
جدول)2(:محاسبهیپایاییمصاحبههاازطریقتوافقبیندوکدگذار

تعداد کد مصاحبهردیف
پایایی بین دو کدگذارتعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتکدها

1p3136292%

2p5115190%

3p994188%

%3315490-کل

همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود تعداد کل کدها که توسط محقق و همکار تحقیق 
به ثبت رسیده است برابر 33 و تعداد کل توافقات بین کدها 15 است؛ لذا پایایی بین دو کدگذار 
برای مصاحبه های انجام گرفته در این تحقیق برابر با 90 درصد است. با توجه به اینکه میزان پایایی، 
بیش از 60 درصد است، قابلیت اعتماد کد گذاری ها تأیید شد و می توان ادعا کرد که میزان پایایی 

تحلیل مصاحبه کنونی مناسب است.

5. یافته های پژوهش
با توجه به اهمیت موضوع هم راستایی محتوای تحقیق و روش تجزیه وتحلیل داده ها، در این 
پژوهش از روش تحلیل مضمون شش  مرحله ای برون و کالرک )2006( برای تحلیل یافته ها 
استفاده  شد، که درنتیجه آن 56 مفهوم اولیه در 37 تم گزینشی، 7 تم فرعی و 3 تم اصلی 

استخراج شد )جدول 3(.
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جدول)3(:ترکیبکدهایگزینشی،تمهایفرعیواصلی

تم اصلیتم فرعیکدهای گزینشی

استقالل طلبی

تحريک کننده ها

انه
دگ

 چن
زی

دسا
نمن

توا

اعتمادبه نفس و خودباوری

خالقیت و نوآوری

داشتن اراده و پشتکار

داشتن روحیه جنگندگی

روحیه ريسک پذيری

شهرت و اعتبار

تسهیل کنندگان

مسئولیت پذيری و پاسخگويی

داشتن تجربه و تخصص

تعیین مأموريت و اهداف صحیح

تهیه برنامه کسب وکار

مديريت و رهبری کاريزماتیک

داشتن نیروی متخصص

اختصاص غرفه ها و نمايشگاه ها

تثبیت کننده ها

ويا
ی پ

ساز
ت 

رفی
ظ

ارائه کاال و خدمات مطابق با نیاز مشتريان

پشتیبانی از خريد مواد اولیه

حذف واسطه گری ها

سیاست و قوانین حمايتی

فرهنگ سازی کارآفرينی بانوان

ايجاد انجمن ها و نهادهای حمايتی

بسترسازی

شناسايی و ايجاد بازار فروش

برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی

حمايت های مشاوره ای

صندوق ها و کانون های حمايتی

فراهم ساختن تسهیالت کم بهره بانکی
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تم اصلیتم فرعیکدهای گزینشی

حمايت های اطرافیان و خانواده

حمايت سازها
عی

تما
 اج

ش
رز

ق ا
خل

ايجاد شبکه های اطالعاتی

ايجاد مراکز مشاوره تخصصی

تشويق بانوان برای کارآفرينی

توسعه روابط اجتماعی

بهبود سطح فرهنگ اجتماعی

هنجارهای اجتماعی توسعه ارزش های اجتماعی

کسب حمايت های اجتماعی

داشتن دغدغه های اجتماعی

هم افزايی اجتماعی
توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی

تمايل به کمک و همکاری با ديگران

حمايت و مشارکت خیرين از زنان کارآفرين

بر اساس یافته های تحقیق، پیشران های ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی 
را می توان در سه مقوله ی اصلی توانمند سازی های چندگانه، ظرفیت سازی پویا و خلق ارزش 

اجتماعی طبقه بندي نمود که در ادامه به تفصیل موردبررسی قرار خواهند گرفت.

5-1- توانمندسازی چندگانه
از عوامل مؤثر در موفقیت زنان کارآفرین جهت ورود به حوزه کارآفریني اجتماعي،  یکي 

توانمندسازی چندگانه است که بر مضامین تحریک کننده ها و تسهیل کنندگان متکی است.
الف-عواملتحریککننده: عوامل تحریک کننده موجب تشویق زنان کارآفرین به سوی فعالیت ها 

و کارآفرینی اجتماعی می شود. مشارکت کنندگان این پژوهش بر این باورند که استقالل طلبی، 
اعتمادبه نفس و خودباوری،خالقیت و نوآوری، داشتن اراده و پشتکار، داشتن روحیه جنگندگی 
و روحیه ریسک پذیری از مهم ترین زمینه های موفقیت در کارآفرینی اجتماعی است. یکي از 

کارآفرینان اجتماعي درباره ی اعتماد به نفس و خود باوری می گوید:
برای فعالیت تولیدي و فعالیت های اجتماعی باید اعتمادبه نفس باالیي داشته باشیم. توي 
این شرایط، داشتن روحیه توفیق طلبی و نترسیدن از شکست جزء فاکتورهای اصلی 

کارآفرین شدن است.
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کارآفرین اجتماعي دیگري در خصوص استقالل طلبی بیان می دارد: 
 استقالل خط قرمز منه، هدف من اینه که برای خودم کارکنم و مستقل باشم و اینکه 
بتونم آن قدر پیشرفت کنم و کارم را گسترش بدم که بتونم برای بقیه افراد هم شغل ایجاد 

کنم تا آن ها هم صاحب درآمد بشن.

یکي از اعضاي هیئت علمی فعال در حوزه اجتماعي در خصوص خالقیت و نوآوری معتقد است:
 از نظر من براي کار کردن در حوزه های اجتماعي باید خالق و نوآور بود تا تهدیدها 
را به فرصت تبدیل کرد و از فرصت ها بهتر استفاده کرد. نمی شه با روش های عادي 

مشکالت جامعه ای که با معلولیت، فقر و .... زندگي می کنن رو حل کرد.

 از نگاه مشارکت کنندگان پژوهش داشتن اراده و پشتکار یکی از مهم ترین زمینه های الزم 
برای ورود به حوزه کارآفرینی اجتماعی برای زنان است: 

فعالیت های اجتماعی و  اینه که زمانی که می خوان  به زنان کارآفرین  توصیه من   
اقتصادی را به صورت توأمان انجام بدن باید اراده، انگیزه و عالقه بسیار زیادی داشته 
باشن؛ چون در این مسیر نامالیمات اجتماعی زیادي سر راهشون قرار می گیره و بارها 

شکست می خورن، بااین حال مهم اینه که خسته نشن و باز ادامه بدن.

یک فعال اجتماعي دیگر از داشتن روحیه الزم در این زمینه به اصطالح جنگندگی یاد می کند 
و معتقد است که:

ما به عنوان یک زن باید برای همه چیز بجنگیم حتی برای چیزهای خیلی کوچک؛ 
چون همیشه مجبور هستیم خودمون را به عنوان یک زن ثابت کنیم. ما زنان اگر روحیه 

محکمي نداشته باشیم، پیشرفت برامون خیلي سخت خواهد شد. 

یکی دیگر از کارآفرینان اجتماعي درباره ی ریسک پذیری معتقد است:
به عنوان یک کارآفرین مي گویم باید ریسک پذیر بود، مرد و زن هم نداره، شکست و پیروزی 
رو باید باهم قبول کنیم. زنان سرپرست خانوار که بیشتر در معرض آسیب هستن باید سطح 

دانش و تجربه خودشون رو ارتقاء بدن تا ریسک کاري کاهش پیدا کنه.

ب-عواملتسهیلکننده: تسهیل کننده ها عواملي هستند که روند ورود به حوزه کارآفریني 
اجتماعي را هموار نموده و مقدمات ورود ساده تر زنان کارآفرین را به این حوزه را مهیا مي سازد. 
و  مأموریت  تعیین  و تخصص،  تجربه  داشتن  پاسخگویی،  و  اعتبار، مسئولیت پذیری  و  شهرت 
اهداف صحیح، تهیه برنامه کسب وکار، مدیریت و رهبری کاریزماتیک و داشتن نیروی متخصص 
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مقوالت استخراج شده در خصوص تسهیل کننده های کارآفرینی اجتماعی برای زنان است. یکي از 
مصاحبه شوندگان که در حوزه کارآفریني اجتماعي فعالیت دارد درباره ی شهرت و اعتبار معتقد است:

 کسب  شهرت و آوازه در کسب وکار یکي از دالیلی هست که بعضي از کارآفرینان رو 
ترغیب به ورود به حوزه های اجتماعي می کنه. بعضي ها هم شاید به دنبال اعتبارسازي 

به سمت فعالیت های اجتماعي مي رن.

 یکي دیگر از کارآفرینان اجتماعي درباره ی مسئولیت پذیری زنان در حوزه کارآفرینی معتقد 
است:

از نظر من باید در مقابل مسائل اطرافمون پاسخگو باشیم. نمیشه چون زن هستیم بگیم به 
من چه؛ حتي باید بریم داخل جامعه و مشکالت رو پیدا کنیم. توي کاري که داریم انجام 

مي دیم مسئولیت پذیری اجتماعي خیلي مهمه.

از نظر یکي از اعضای هیئت علمی فعال در حوزه اجتماعي، تجربه و تخصص برای زنان الزمه ی 
اقدام در این حوزه است: 

 همیشه و همه جا گفتم که داشتن تجربه کارآفرینی و فعالیت های قبلی تو این زمینه 
به خصوص در حوزه اجتماعی خیلی تأثیر گذاره و باعث میشه زنان اشتبا هات قبلی 
را تکرار نکنن و فعالیت های اصلی شون را با دقت بیشتری انتخاب کنن. ضمناً نباید 
بدون تخصص و دانش کافی وارد هیچ حوزه ای شد به خصوص در حوزه فعالیت هایی 
که با نیازهای اجتماعی افراد سروکار دارن. چون عواقب شکست گاهی هزینه زیادی 

باخودش داره.

 برخي از کارآفرینان اجتماعي درباره ی کارآفرینی اجتماعی زنان بر مأموریت و اهداف تأکید 
داشته و معتقدند:

 نمیشه بدون هدف کار کرد؛ ما زن ها باید به عوامل مهم و تعیین کننده اي که باعث بقا 
و ماندگاري کسب وکارهامون میشه مثل داشتن  مأموریت، چشم انداز و اهداف روشن و 
دقیق توجه کنیم. ضمن اینکه اهدافمون باید به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

با مشارکت همه اعضا تدوین شده باشه.

یکي دیگر از اعضاي مصاحبه شونده معتقد است:
 ما خانم هایی که داریم کارهاي کارآفرینانه انجام میدیم براي وارد شدن به هر حوزه اي 
باید مدل، الگو و برنامه داشته باشیم. بدون برنامه کار کنیم شکستمون حتمي هست. 
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این موضوع موقعي که مسأله اجتماعي- اقتصادي هست، مهم تر هم مي شه. من چند 
وقته که با کسب وکار آشنا شدم به نظرم چیز خوبیه.

یک مصاحبه شونده که کارآفرین اجتماعي فعال در حوزه خیرین است اعتقاد دارد:
 وقتي صحبت از فعالیت های اجتماعي می شه باید شیوه مدیریتش هم متفاوت باشه. بعضي ها 
فکر مي کنن مدیریت یعني دستور دادن. در صورتی که  مدیریت به معني دستور دادن 
نیست بلکه به معني کنترل دروني کارکنان با توجه به ویژگی های شخصیتی اون هاست. 
زنان کارآفرین باید رو ویژگی هایي که باعث میشه کارکنانشون از روي اراده کاري را انجام 

بدن تمرکز کنن.

درنهایت، یکي دیگر از کارآفرینان اجتماعي می گوید:
 امروزه کارها بسیار خالقانه و نوآورانه شده و به افراد متخصص با مهارت های ویژه نیاز هست. 
باید مدام به کارکنانمون آموزش بدیم. مهارتشون رو افزایش بدیم و تشویقشون کنیم تا اونها 

از همدیگه کار و تخصص یاد بگیرن، به خصوص توي حوزه اجتماعي که خیلي ضروریه.

 5-2- ظرفیت سازی پویا
ظرفیت سازی پویا به مفهوم ایجاد زیرساخت های الزم برای ایجاد و تداوم فعالیت های کارآفرینی 
اجتماعی است که دربرگیرنده عوامل بسترساز و تثبیت کننده است. نظرات مشارکت کنندگان در 
پژوهش درخصوص ظرفیت سازی پویا برای کارآفرینی اجتماعی زنان به تفصیل در ادامه آمده است. 
الف(عواملبسترساز: عوامل بسترساز، زیرساخت های الزم برای ورود زنان کارآفرین به حوزه 

از مصاحبه شوندگان فعال در حوزه  این مورد یکي  ایجاد مي کنند. در  را  اجتماعی  کارآفرینی 
اجتماعي، درباره ی ایجاد انجمن ها و نهادهای حمایتی معتقد است که :

خیلي از خانم ها نگاهشون به اطراف با شک و تردید هستش؛ مهم ترین راهکار براي این 
مشکل، ایجاد یک مکانی براي دورهم جمع  شدن میتونه باشه، تا گروه بندي ها شکل  بگیره 

و مسائل را با یکدیگر مطرح و به صورت یکپارچه اهدافشون رو دنبال کنن.

کارآفرین اجتماعي دیگري در خصوص شناسایی و ایجاد بازار فروش می گوید:
 امروز دیگه این طور نیست که یکی بره کاال تولید کنه بعد خودش بازاریابي کنه و بفروشه. 
باید اول دید بازار چي می خواد و همون رو بر اساس نیاز تولید کنیم. باید بازار فروش را 

خودمون با نیازسنجی و امکان سنجي بسازیم.
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 یک عضو هیئت علمی فعال در حوزه زنان نیز معتقد است :
اکثر زناني که در حوزه های کارآفریني فعال هستن با مشکالت فراواني توي بازاریابي، برند 
سازی، قیمت گذاری و ... مواجه مي شن. به همین خاطر از نظر من برگزاری کالس های 

آموزشي با مشارکت مراکز مختلف فني و حرفه ای بسیار مفید میتونه باشه .

همچنین یک عضو هیئت علمی دیگر فعال در حوزه اجتماعي اذعان نموده که:
 امروزه با اون که خانم های کارآفرین زیادی داریم که دوست دارن در زمینه های اجتماعی 
فعال باشن ولی اصاًل نمی دونن از کجا باید شروع کنن، به همین خاطر باید خانم ها و 
تو  و  بگیرن  مستمر  مشاوره های  دانشی  و  ذهنی  ازنظر  کارآفرین  خانم های  به خصوص 

زمینه های مختلف توانمند بشن.

دراین بین، یک کارآفرین اجتماعي دیگر نیز معتقد است:
 ایجاد صندوق های قرض الحسنه و خانوادگي و همچنین کانون های خیریه و مانند آن 
بسیار مهم هست. خانم ها اغلب در شروع کسب وکار خودشون ازنظر منابع مالي بسیار 
در مضیقه هستن و گرفتن وام هایی با سود باال اصاًل توجیه اقتصادي نداره به خصوص 

اگر قرار باشه در حوزه اجتماعي کار کنن.

 درنهایت یک کارآفریني اجتماعي دیگر بر این باور است که:
مشکالت مالی مسئله ی بسیار مهمي برای شروع یک کسب وکار هستش و این مسئله بسیاری 
از فعالیت های زناني رو که در حوزه اجتماعي کار مي کنن رو تحت تأثیر قرار مي ده. ارائه 
وام های قرض الحسنه و کم بهره با دوره تنفس چندساله که البته شرایط اخذ آن مثاًل تهیه 

وثیقه و ... هم مناسب باشه، می تونه بسیار تأثیرگذار باشه.

وضعیت  تثبیت  باعث  که  عواملي  وجود  یک روند،  پایداري  براي  تثبیتکننده:  ب-عوامل

مي شوند، بسیار ضروري است. در این خصوص یکي از مصاحبه شوندگان فعال در حوزه کارآفرین 
اجتماعي معتقد است که:

 بسیاری از افراد کارآفرین به خصوص اونهایي که با فعالیت های اجتماعی سروکار دارن توان 
و زمان الزم برای بازاریابی و فروش محصوالت را ندارن، به همین خاطر برپایی نمایشگاه های 
تخصصي و جشنواره ها می تونه خیلی به این افراد کمک کنه. باید دنبال ایجاد بازارچه های 
فروش فصلی، دائمی و ... برای خانم های کارآفرین باشیم چون می تونه خیال اونها رو نسبت 

به فروش آسوده کنه.
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 یک عضو هیئت علمی فعال در حوزه زنان نیز مدعي است:
 از نظر بنده یکی از ابزارهای موفقیت افراد به خصوص زنان کارآفرین در زمینه های اجتماعی، 
شناسایی نیازهای اصلی مشتریا و پاسخگویی مناسب به این نوع نیازها هستش. بعضي 
وقت ها توي فضای اجتماعی مشتری نمی دونه چه نیاز داره پس باید زنان کارآفرین بتونن 

نیازهای پنهان جامعه رو کشف کنن.

دریکی از مصاحبه ها، یک کارآفرین اجتماعي بر این باور است که:
هزینه تولید ما خیلي باالست؛ زیاد کار مي کنیم ولي خیلي از وقت ها از دیگران گران تر 
از  رو  اولیه  مواد  باید  مثال  کرد  مدیریت  رو  هزینه ها  باید  مي کنم  فکر  مي کنیم.  تولید 
تأمین کنندگان اصلي خرید ولي خب سخته. ولي خب شناسایي و قرارداد بستن اونهم 

طوالني مدت خیلي خوبه.

همچنین یکي دیگر از کارآفرینان اجتماعي می گوید:
 مشکل اصلی کار من اینه که که واسطه ها بدون هیچ گونه کاري بیشترین سود را می برن 
و این موضوع ما و بسیاری از افراد کارآفرین رو دلسرد کرده. تازه این واسطه ها باعث شدن 
که نتونیم نیازهای واقعی مشتری را هم درک کنیم. این دالل ها دارن بین ما و جامعه ای 

که در آن فعالیت مي کنیم، فاصله مي اندازن.

یک عضو هیئت علمی فعال در حوزه زنان نیز می گوید:
 مشکل اصلي قوانین  دست و پاگیر و عدم حمایت واقعیه؛ دولت باید قوانین و مقررات رو 
درست کنه و از کسب وکارهای زنان به خصوص در حوزه اجتماعی حمایت کنه. بیشتر قوانین 
ما ضد تولید و کارن و از واسطه ها و دالل ها حمایت می کنن. االن اگه کسي بخواد یک 
تولیدی راه بندازه باید از هفت خوان بگذره و هزارتا مجوز بگیره ولی در عوض واسطه گری 

و داللی مجوز نمی خواد.

درنهایت یک مصاحبه شونده فعال در حوزه اجتماعي اذعان داشت که:
 اینکه جامعه ما طبیعت مردونه داره، غیرقابل انکاره؛ اما با فرهنگ سازی درست می تونیم 
به این مسائل غلبه کنیم. تو موفقیت عوامل بسیار زیادي تأثیر داره که برخي وقت ها ما 

زن ها وضعیت بهتري نسبت به مردها داریم. 



121

فالح  و پاشایی نیا، زنان کارآفرین و ورود موفقیت آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی

5-3- خلق ارزش اجتماعی
پیشران دیگری که در ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی نقش دارد، 
خلق ارزش اجتماعی است که ماهیت آن ایجاد ثروت بر پایه نیازهای جامعه هست. در این تحقیق 
حمایت سازها، هنجارهای اجتماعی و هم افزایی اجتماعی جزء بازیگران اصلی خلق ارزش اجتماعی 

به شمار می آیند.
الف-حمایتسازها: حمایت سازها شرایط حمایتي و پشتیبان را براي مشارکت زنان کارآفرین 

فراهم می نمایند. به طور مثال، دریکی از مصاحبه ها یک فعال در حوزه اجتماعي اعتقاد داشت که:
 برای موفق شدن توي یه کسب وکار و به خصوص در حوزه اجتماعی، باید حمایت 
خانواده و آشنایان رو به دست بیاریم؛ چون باعث انگیزه و اعتماد میشه و میتونیم 

امیدوار باشیم که اونها در مواقع ضروری کمکمون می کنن.

 یکي از اعضاي هیئت علمی فعال در حوزه اجتماعي نیز معتقد است:
همکاری و هماهنگی در کار بسیار مهمه و اگه این اتفاق از طریق ایجاد شبکه های ارتباطی 

در فضای مجازی رخ بده مؤثرتر هم می تونه باشه.

یکي دیگر از اعضاي هیئت علمی فعال در حوزه زنان بر این باور است که:
 با تجربه اي که من دارم، راه اندازي کانون ها و مراکز مشاوره برای کمک و ارتقاء سطح 
دانش و اطالعات  زنان سرپرست خانوار برای کاهش ریسک شکست و افزایش موفقیتشان 

بسیار تأثیرگذار میتونه باشه.

 دریکی از مصاحبه ها، یک عضو هیئت علمی فعال در حوزه اجتماعي می گوید:
چون بعضي از خانم ها انگیزه و ایده کافی برای ورود به حوزه کارآفرینی و به خصوص 
فعالیت های اجتماعی- اقتصادی ندارن؛ باید در سراهای محله و یا انجمن های محلی 

که خانم ها بیشتر حضور دارن فعالیت های انگیزشی و ایده سازی توسعه داده بشه.

درنهایت یک عضو هیئت علمی دیگر نیز که در حوزه اجتماعي فعالیت داشت، معتقد بود:
 بعضي از خانم ها فقر فرهنگی و یا مشکالت زمینه ای زیادي در روابط اجتماعی  دارن و 
خیلي کم تحرک و آسیب پذیر هستن؛ لذا توسعه تعامالت با ایجاد تشکل های اجتماعی 
مانند تشکیل گروه های هم سن یا هم فکر و عالقه مند به یک حوزه خاص می تونه خیلی 

خوب و کارآمد باشه.
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ب-هنجارهایاجتماعی: هنجارهای اجتماعی رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش های 
اجتماعی شکل گرفته و با رعایت آن ها جامعه انتظام پیدا می کند. دراین بین، یکي از مصاحبه شوندگان 

عضو هیئت علمی و فعال در حوزه اجتماعي، معتقد است :
 در جامعه ما اینکه یک زن بتونه کسب وکار جدید و نوپایی راه اندازی کنه براي خیلی ها 
قابل باور نیست. جو هم طوري که هنوز براي جامعه باورپذیر نیست که یک زن بتونه 

هم مستقل باشه و هم اشتغال زایی کنه.

همچنین یک کارآفرین اجتماعي بر این باور است که:
باید این رو ترویج بدیم که کاری که زنان کارآفرین انجام می دن برای خودشان و جامعه 
ارزش داره و می تونه رفتار و سبک زندگی جامعه ای که با آن کار می کنن رو به طور مثبت 
تغییر بده. تازه فعالیت زنان باعث می شه تا این تصور توي جامعه ایجاد بشه که اونها می تونن 

در کنار فعالیت های سنتی شون، به موقعیت های باالیی هم دست پیدا کنن.

درنهایت، یک عضو هیئت علمی فعال در حوزه زنان معتقد است:
 همه چیز که پول نیست. برای ورود به هر حوزه ي کاري همه باید از اون افراد حمایت 
کنن چه زن باشه و چه مرد؛ البته حمایت های اجتماعی که از سوی خانواده، اطرافیان، 
مراکز فرهنگی-هنری، خیریه ها، مراکز مذهبی و غیره همیشه تأثیرگذارتر هستش و باعث 

افزایش اعتمادبه نفس و انگیزه بیشتر در بین زنان میشه.

ج-همافزاییاجتماعی: عوامل اجتماعي از مؤلفه های مختلف اجتماعي تشکیل شده است که 
تعامل توأمان آن ها با یکدیگر اثرات فراواني خواهد داشت که از اثر تک تک آن ها بیشتر است که 
به آن هم افزایی اجتماعی گفته می شود. یافته هاي مستخرج از مصاحبه ها نیز بر اهمیت موضوع 
هم افزایي اجتماعي اشاره نموده اند به طوری که یک کارآفرین اجتماعي فعال در حوزه خیرین بیان 

نموده که:
 شخصاً دوست دارم تا به کسانی که نیازمند هستن مخصوصاً افرادی مانند بچه های معلول، 

زنان سرپرست خانوار و ... در حد توانم کمک کنم.

یکي دیگر از مصاحبه شوندگان بر این نکته تأکید دارد: 
خانم های کارآفرین باید ازنظر شخصیتی خیلی محکم باشن و به مسائل اطراف خوب 
توجه کنن چون تو این مسیر نامالیمات سیاسی-اجتماعی زیاده خیلی ها مخالف هستند، 

مانع تراشی زیاده باید صبور بود و خسته نشد.
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یکي دیگر از اعضاي مصاحبه شونده معتقد است:
 کارآفرین باید بتونه با دیگران همکاری و منابع را خوب مدیریت کنه؛ امروزه دیگه 

مدیریت به معنی ریاست و دستور دادن نیست، یک جور همدلی باید ایجاد بشه.

درنهایت یک کارآفرین اجتماعي فعال در حوزه خیرین معتقد است:
و  انگیزه  باعث  زیرا  بسیار مهمه؛  کار  در  اونها  و مشارکت  نظر من حمایت خیرین  از   

اعتمادسازي بین زنان جهت ورود به حوزه هاي اجتماعي مي شه .

با توجه به تحلیل هاي صورت گرفته و بر اساس یافته های تحقیق مدل مفهومی محقق ساخته 
پژوهش به صورت زیر ارائه می گردد )شکل 1(.

 

 

شکل1:مفهومسازیپیشرانهایورودموفقزنانکارآفرینیبهحوزهکارآفرینیاجتماعی

بحثونتیجهگیری

با توجه به اهمیت رفع نیازهای اجتماعی از طریق ورود به مفاهیم جدیدي مانند کارآفرینی 
دنبال  به  پژوهش  این  رفع مسائل جامعه،  و  احصاء  کارآفرین در  زنان  مؤثر  نقش  و  اجتماعی 
شناسایی پیشران های مؤثر در ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی و ارائه یک 
مدل نظري در این خصوص بود. در این تحقیق برای شناسایی بازیگران اصلي و عوامل مؤثر بر 
کارآفریني اجتماعي با 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان حوزه های مرتبط با کارآفرینی اجتماعی، 
زنان مصاحبه عمیق انجام شد. در نهایت با روش تحلیل مضمون از داده های پژوهش، 56 مفهوم 

توانمندسازی زنان چندگانه
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اولیه در 37 تم گزینشی، 7 تم فرعی و 3 تم اصلی »توانمندسازی های چندگانه«، »خلق ارزش 
اجتماعی« و »ظرفیت سازی پویا« استخراج شد.

توانمندسازي چندگانه به دنبال تأثیرگذاری، معنادارسازي، خودسامانی و بهبود شایستگی هاي 
فردي و گروهي است تا از این طریق، کسب وکارها از توانایی ها، قابلیت ها، نیازها و خواسته های 
خود، آگاه شده و با ایجاد اعتمادبه نفس و خوداتکایي و افزایش توانمندي ها، شرایط الزم براي تحقق 
اهداف کسب وکار فراهم شود. درواقع منظور از »توانمندسازی چندگانه« ایجاد توانایی سازگاری، 
مقاومت و انعطاف پذیری در مواجهه با مشکالت و تهدیدهای درون و برون سازمانی هست که از 
رویدادهایی همچون »تحریک کننده ها« و »تسهیل کننده ها« تشکیل شده است که اولین رویداد 
به دنبال ایجاد انگیزه در زنان کارآفرین جهت ورود به حوزه کارآفرینی اجتماعی و دومین رویداد 
باعث تقویت و تسهیل روند این روند مي شود. شایان ذکر است این نتایج با یافته های پژوهش های 
هیستریچ و پیتریز) 2002(؛ ساتار و جان)2019( ؛ یو و وانگ)2019( ؛ فولتا و همکاران)2012( 

سازگار هست.
ظرفیت سازی پویا نیز یک روش ادراکی برای توسعه کسب وکارها است که بر شناسایی موانع 
و تهدیدات برون سازمانی که باعث می شود کسب وکارها نتوانند به اهداف خود دست یابند، اشاره 
می کند. ظرفیت سازی پویا از جهات مختلف اجازه دستیابی به نتایج قابل قبول و حفظ بقا و پایداري 
در کسب وکارها را فراهم مي کند و اکثر اوقات به تقویت مهارت ها، شایستگی ها و توانایی هایي 
افراد در غلبه بر محدودیت هاي بیروني کسب وکارها اشاره دارد. تأکید بر ایجاد زیرساخت های 
الزم برای ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعي موضوع بسیار مهمي است، 
هرچند که این اقدام ها به طور مستقیم در اختیار بنگاه نبوده و از ناحیه برون سازمانی بر کسب وکار 
تأثیر می گذارد، ولي می بایست اقدامات مؤثری در کنترل و بهره برداری از آن ها انجام گیرد. در 
این تحقیق ظرفیت سازی پویا از دو مضمون »تثبیت کننده ها« و »بسترسازی« تشکیل شده است 
که اولین مضمون با ماهیت پایدارکنندگی، باعث تقویت و تثبیت ورود زنان کارآفرینی به حوزه 
برون سازمانی  زیرساخت های  به شناسایی  نیز  دومین مضمون  و  اجتماعي می شود  کارآفرینی 
جهت ایجاد قابلیت های الزم در راستای ورود موفق زنان کارآفرین به حوزه کارآفرینی اجتماعی 
مي پردازد. یافته های این قسمت با نتایج نیوا)2015( ؛ کیمو و نگواسونگ)2016( ؛ آنگاهیگاری و 

همکاران)2018( ؛ و میندیز-پیکازو و همکاران)2015( در یک راستا است.



125

فالح  و پاشایی نیا، زنان کارآفرین و ورود موفقیت آمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی

با توجه به اینکه کارآفرینی اجتماعی به دنبال رفع نیازهای اجتماعی و خلق ارزش ها درون 
جامعه است، برای فراگیر شدن آن در سطح جامعه می بایست به ارزش ها، هنجارها و باورهای 
اجتماعی توجه ویژه ای داشت. توجه به باورها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی باعث تقویت روحیه 
افراد شده و با ایجاد تعهد در جامعه، رفتارها را جهت می دهد. ارزش های اجتماعی شامل تمام 
موارد مطلوب یا نامطلوب، مناسب یا نامناسب است که موردعالقه، توجه و احترام انسان ها بوده و 
موجب جهت دهی و مشروع سازي رفتارها مي شود. »حمایت سازها« یکی از عواملی است که در 
خلق ارزش اجتماعی مؤثر است و به دنبال ایجاد شرایطی جهت جلب مشارکت عموم در فرایند 
کارآفرینی اجتماعی هستند. »هنجارهای اجتماعی« نیز به ادراک ما از رفتار دیگران اشاره دارد 
که در خلق ارزش اجتماعی اهمیت بسیار زیادی داشته و درنهایت برای »خلق ارزش اجتماعی« 
می بایست در راستای نوعی مشارکت عمومی که در این پژوهش از آن تحت  عنوان »هم افزایی 
اجتماعی« یاد شده، اقدام نمود. این نتایج با یافته های تحقیق اوزسونگور)2019( ؛ پاندار)2018( 

؛ نیوا)2015( و تیواری و همکاران، )2018( سازگار است.

پیشنهادهایپژوهش

اجتماعی،  کارآفرینی  به حوزه  کارآفرین  زنان  موفق  ورود  در  مهمی  بسیار  عوامل  از  یکي 
ویژگی های شخصیتی و فردی آن ها هست. بهبود توانمندی های درونی افراد مانند خالقیت و 
نوآوری، ریسک پذیری، ایجاد اعتمادبه نفس و خودباوری، تقویت پشتکار و روحیه جنگندگی از 
طریق برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی و روانشناسی در زمینه های پرورش و رشد و تقویت 
ویژگی های شخصیتی در حوزه کارآفرینی اجتماعی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت واحد های 
مشاوره شغلی وزندگی، می تواند کمک بسیار زیادی به زنان کارآفرین در خصوص دستیابی به 

اهداف اجتماعی خود نماید.
تقویت فرهنگ کارآفرینی در بین زنان از طریق مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و 
تأکید بر رفع نیازهای اجتماعی با تعامل مستمر با نهادهای مختلف نیز می تواند عامل مؤثری در 
موفقیت زنان کارآفرین در حوزه کارآفرینی اجتماعی باشد. برای دستیابی به این هدف تدریس و 
توسعه فرهنگ کارآفرینی اجتماعی از مدارس و آموزش خانواده ها از طریق رسانه های اجتماعي 

و ملي بسیار کارساز و مؤثر است.
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یکی از عوامل بسیار مهمی که می تواند موجب بهبود کارآفرینی اجتماعی در سطح کسب وکار 
گردد، ایجاد کارگروه های ویژه جهت برقراری ارتباط مؤثر بین خیرین و کارآفرینان جهت استفاده 
از پتانسیل ها مشترک است. دراین بین ایجاد و تقویت پل های ارتباطی مؤثری مانند شبکه های 
اجتماعی در راستای استفاده و تبادل تجربیات مشترک، نقش بسیار مهمی در جامعه پذیری و 
نهادینه شدن کارآفرینی اجتماعی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه کارآفرینی اجتماعی 
هنوز دوره تکامل خود را در کشور طی ننموده است، توسعه صندوق های مستقل سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر در سطح ملی و استانی با حمایت سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی و استفاده 
از منابع مالی سازمان های بازنشستگی و تأمین اجتماعی جهت حمایت از کارآفرینان اجتماعی 
می تواند کمک مؤثری در تقویت کارآفرینی اجتماعی داشته باشد. هرچند که حمایت دولت از 
کارآفرینان اجتماعی از طریق معافیت های بیمه، مالیات و نرخ سود بانکی نیز نقش بسیار مهمی 

در بسترسازی فعالیت های اجتماعی خواهد داشت.
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