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چکیده
با وجود گسترش جهانی کارآفرینی زنان ،آنها هنوز با چالشهای اساسی مواجهند که یکی از دالیل اصلی ای ن
چالشها در شبکههای آنها نهفته است .شواهد موجود بیانگر تفاوت شبکهسازی زنان و م ردان ک ارآفرین و ت ا
حدی ضعف آنها در ایجاد و حفظ شبکههای کارآفرینی است .این مقاله با هدف بررس ی پوی ایی نق ش ش بک
اجتماعی زنان کارآفرین در گذر از مرحل نوپایی به تثبی ت ،از روش تحقی کیف ی از ن و اکتش افی در جامع
آماری زنان کارآفرین صادرکنندة کاال و خدمات شهر تهران با عمر کسبوک ار ح دالل  5س ا اس تفاده ک رده
است .نتایج تحلیل دادههای حاصل از  21مصاحب نیمه ساختاریافته نشان میدهد مهمترین نقش شبک اجتم اعی،
ایجاد دسترسی به فرصتها ،اطالعات و منابع است که در گذر از مرحل نوپایی به تثبیت ،پررنگتر نیز میشود،
در حالی که نقشایجاد انگیزه و حمایت ،در گذر از نوپایی به تثبیت ،کمرنگ میشود .بیان ماهی ت ش بکهه ای
زنان کارآفرین و پویایی آن در مراحل مختلف عمر کسبوکار کمکی اس ت ب رای رس یدن ب ه چرای ی ض عف
شبکههای زنان کارآفرین و چالشهایی که زنان کارآفرین با آن رو به رو هستند .این نت ایج ب ه سیاس تگ ذاران
کمک میکند سیاستهایی در جهت اصالح و تقویت شبکههای اجتماعی زنان کارآفرین و ارائ حمای ته ای
مورد نیاز آنها تدوین کنند.
واژههای کلیدی :شبک اجتماعی ،کارآفرینی زنان ،مرحل تثبیت ،مرحل نوپایی ،نقش شبکه.
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مقدمه
بنا بر گزارش دیدهبان جهانی کارآفرینی در سا  ،1122کارآفرینی در جهان امروز ب هس رعت
در حا پیشرفت است و کارآفرینی زنان موضو پرالتهاب کشورهاست .این در حالی است که
درصد کارآفرینی زنان در بیشتر کشورها پایینتر از کارآفرینی مردان است .زن ان منب ع حی اتی
رشد در جهت ارتقای التصاد کشورها هستند؛ با ای ن ح ا زن ان هن وز ب ا چ الشه ای اساس ی
ب رای رس یدن ب ه بیش ین ظرفی ت خ ود در فعالی ته ای التص ادی مواجهن د .زن ان ب ه ان دازة
مردان کارآفرینی را جذاب میدانند ولی ب ه ان دازة م ردان ب ه توان اییه ای خ ود ب رای ایج اد
کسبوکار باور ندارند .ای ن مس ئله م ی توان د ناش ی از کمب ود الگوه ای نق ش مناس ب باش د
( .)Kelley et al., 2011, p.8زنان کمتر افراد کارآفرین را میشناسند ،همانطور ک ه کلی ور و
همکاران ( )1112نیز پیشتر به این نکته در مورد شبکههای زنان اشاره کرده بودند.
چالش اصلی زنان در کشورهای در حا توسعه حفظ کسبوکارشان فراتر از مرحل راهاندازی
است ( .)Ibidناتوانی در تأمین مالی رایجترین دلیل زنان برای خاتم کسبوک ار اس ت .نکت مه م
دیگر اینکه در کشورهای عاملمحور ،2تعداد زنانی که الدام به راهاندازی کسبوکار میکنند بیشتر
از زنانی است که کسبوکارهای موجود را اداره میکنند ( .)Ibidای ن مس ئله م یتوان د ب ه معن ای
ض عف زن ان ک ارآفرین در ادام هدادن ب ه فعالی ت کارآفرینان ه باش د .مش کالت م ذکور درب ارة
کارآفرینان زن میتواند دالیل مختلفی داشتهباشد؛ اما یک دلیل عمدة ض عف زن ان ک ارآفرین در
شبکههای آنها نهفته است .مطاب نتایج گزارش کارآفرینی زنان مرکز دیدبان جه انی ک ارآفرینی
در سا  ،1121زنان در شبکههای خود بیشتر به خ انواده تکی ه م یکنن د و ش بکهه ای آنه ا تن و
کمتری نسبت به مردان دارد .تکی زنان به نزدیک ان موج ب ک اهش اطالع ات س ودمند م یش ود.
خانواده با وجود فراهمکردن حمای ته ای ع اطفی حمای ته ای م الی را از زن ان دری م یکن د
(.)Rutashobya et al.,2009; Klyver et al., 2008; Renzulli, 2000
نکت این پژوهشها درنظرنگرفتن شبک کارآفرین ب هط ور پویاس ت .بیش تر پ ژوهشه ای
صورتگرفته در این باره شبک کارآفرین را بهطور ایستا و تنه ا در ی ک ب رش زم انی در نظ ر
گرفتهاند (.)Klyver et al.,2008, p.5
______________________________
1. factor-driven
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سطح بینالمللیسازی ،2به معنای داشتن مشتریان خارجی ،در زنان ک ارآفرین ایران ی پ ایین
است (حدود  21درصد) و بعد از غنا ،گواتماال و هند ضعیفترین کش ور در می ان کش ورهای
عاملمحور است ()Kelley et al.,2011, p.38؛ بن ابراین زن ان ک ارآفرین ص ادرکنندة ک اال و
خدمات محور پژوهش لرار داده شدهاند .به این امید ک ه یافت هه ای پ ژوهش در جه ت بهب ود
فعالیتهای بینالمللی زنان کارآفرین و ارتقای مولعیت ایران در این شاخص به کار رود.
عمده پژوهشهای مرتبط با شبکههای زنان این بح

را هم راه ب ا ش بکهه ای م ردان و ب ه

صورت مقایس جنسیتی مط رح ک ردهان د و تع داد پ ژوهشه ایی ک ه مشخص او و ب هتنه ایی ب ه
شبکههای زنان پرداخته باشند معدود است .محدودتر از آن پژوهشهایی است ک ه ب ه بررس ی
شبکههای زنان بهطور خاص ،در مراحل مختلف فرایند کارآفرینی و به عبارتی در طو چرخ
عمر کسبوکار پرداخته باشند .پژوهشهای پیش ین عموم او ش بک ک ارآفرین را ب هط ور ایس تا
دیدهاند و اثر آن را در یک فاز منفرد بررسی کردهاند .همینطور در بررسی عام ل جنس یت در
ساختار شبکهها فازهای مختلف فرایند کارآفرینی پوشش داده نشده است.
پژوهش حاضر ،در پی پوشش این کمبودها ،ب ه بررس ی ش بک اجتم اعی زن ان ک ارآفرین
بهطور خاص پرداخته است ،در حالی ک ه ش بکه را ب ه ص ورت پوی ا در نظ ر گرفت ه اس ت؛ ب ه
عبارتی دیگر ،شبکه را در مراحل مختلف چرخ عمر کسبوکار شامل مرحل نوپایی و تثبی ت
بررسی کرده است.
تبیین ماهیت شبکههای زنان ک ارآفرین و تغیی رات آن در مراح ل مختل ف چرخ عم ر
کسبوکار رهنم ودی ب رای روش ن ک ردن ض عفه ا و توان اییه ای ش بک اجتم اعی زن ان
کارآفرین و چالش هایی است که زنان در مراحل مختلف ب ا آن روب هرو هس تند و در نتیج ه
یافتن ای ن امر که در کدام مراحل چه کمکها و حمایتهایی برای تقویت شبک کارآفرینان
زن الزم است.
بر این اساس این پژوهش به دنبا بررسی ماهی ت و پوی ایی نق ش ش بکهه ای اجتم اعی زن ان
کارآفرین است؛ بنابراین با توجه به آنچه مطرح شد ،این پرسش مط رح م یش ود ک ه نق ش ش بک
اجتماعی زنان کارآفرین در مرحل تثبیت کسبوکار نسبت به مرحل نوپایی چه تغییراتی میکند.
______________________________
1. Internationalization
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مبانی نظری و پیشینة تحقیق
تئوری شبکة اجتماعی

شبک اجتماعی دستهای از گروهها (افراد یا سازمانها) است که ب ا دس تهای از رواب ط اجتم اعی مانن د
دوستی ،انتقا وجوه ،عضویت یکسان و غیره به هم متصل شدهاند (الیاسی و همکاران ،2931 ،ص .)2
میشل ( )2363شبک اجتماعی را مجموعهای از ابعاد ساختاری و تعاملی توص یف م یکن د.
ابعاد ساختاری الگو و ساختار شبکه را در بر میگیرد ،در حالی که ابعاد تعاملی بر فرایند ش بکه
تمرکز دارد .به نظر وی شبک اجتماعی دارای چهار بعد ساختاری است .ابعاد س اختاری ش بکه
جریان اطالعات را تحت ت أثیر ل رار م یدهن د و دربرگیرن دة مؤلف ه ه ای مرج ع ،2ت راکم ،در
دسترسبودن 1و دامنه هستند (.)O'Donnell et al.,2001, p.752
از سوی دیگر ،بعد تعاملی شبکه پنج مؤلفه دارد :مؤلف او  ،محتواست که هدف افراد از پیوس تن
به شبکه و نیز درکشان از چگونگی تأثیر در این مشارکت را بیان میکند .مؤلف دوم ،شدت است ک ه
به میزان تعهد افراد به وظایفشان در شبکهها اشاره دارد .مؤلف سوم ،تعداد دفعات و مدت زم ان ارتب ا
کنشگران مختلف با یکدیگر را در بر میگیرد .مؤلف چهارم ،مدت دوام رابطه و در آخر مؤلف پ نجم،
گرایش رابطه به سمتوسوی خاص یا دوجانبه بودن آن را توصیف میکند ).(Ibid

تئوری شبکه برای نشاندادن ماهیت و تأثیر تعامالت و مبادالتی که میان افراد رخ م یده د
در زمینههای گوناگونی به کار گرفته شده است ( )Jack and Rose, 2010, p.2که یکی ازاین
زمینهها حوزة پژوهشهای کارآفرینی است.
شبکة اجتماعی کارآفرین

در زمین کارآفرینی ،شبکه عبارت است از مجموعهای از اعضا و روابطی ک ه آن ه ا را ب ه ه م
مرتبط میکند ()Hoang and Antoncic, 2003, p.167؛ همچن ین اطالع ات و من ابعی ک ه ب ا
ش بکه ف راهم م یش ود تس ریعکنن دة فعالی ته ای کارآفرینان ه اس ت ( Brüderl and

 .)Preisendörfer, 1998, p.214ش بکه موج ب دس تیابی ب ه اطالع ات ،دان ش ،س رمایه و
شبکههای دیگر میشود (.)Jack and Rose, 2010, p.2
______________________________
1. Anchrage
2. Reachability
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اندرسون ( )1121شبکهها را پیمانهایی ساختیافته در محیط اجتماعی برای عملک رد و در
جهت پاسخ به تغییرات ،افزایش رشد و خل آینده میداند .در زمین کارآفرینی ،بر مبن ای ای ن
اصل که کارآفرینی نقشی اجتماعی است ،شبکه به معنای «روابط یاریدهنده که افراد در می ان
بنگاهها و سازمانها آن را شکل میدهند» توصیف میشود.
جک و رز ( )1121به نقل از کیم و آلدریچ ( ،)1115فعالیت حقیقی شبکهسازی را «نظ امی
که کارآفرین را لادر به دستیابی به منابعی میسازد که او آنه ا را کنت ر نم یکن د» م یدانن د
(.)Jack and Rose, 2010, p.4
اُدانل و همکاران ( )1112در پژوهشی برای بررسی مفهوم شبکه در پژوهشهای کارآفرینی
عن وان ک ردهان د ک ه دو جری ان عم ده در پ ژوهشه ای ک ارآفرینی وج ود دارد :ش بکهه ای
درونسازمانی و شبکههای شخصی .مرور پژوهشهای پیشین در زمین شبکههای کارآفرینانه به
استخراج دو مفهوم عمده از ش بکه منج ر ش ده اس ت :ش بک درونس ازمانی و ش بک شخص ی
ک ارآفرین .ای ن دو طبق ه همچن ین ش بکهه ای درون س ازمانی و ش بکهه ای اجتم اعی و نی ز
شبکههای رسمی و غیر رسمی خوانده میشوند .با وج ود ای ن ن و دس تهبن دی ،ای ن دو طبق ه
اغلب با عنوان کلی «شبکه» ب ه ک ار م یرون د ک ه نظ ر ه ر دو دس ته بن دی را در ب ر م یگی رد
).(O'Donnell et al., 2001, p.750

اشتراکاتی در دو دست شبک تعریفشده وج ود دارد؛ ب رای مث ا مش تریان و رلب ا ،ک ه در
تعریف شبک شخصی لرار میگیرند ،اغلب سازمان هستند .با وجودی که انتظار میرود عبارت
«شخصی» همراه «شبکه» بیاید ،در پژوهشهای متعدد کارآفرینی شبک کارآفرینان ه (شخص ی)
ه ر دو رواب ط رس می و غی ر رس می را ب ین اف راد و ب ین اف راد و س ازمانه ا در ب ر م یگی رد
).(Ibid, p.754
تعاریف گوناگونی از ش بک شخص ی ارائ ه ش ده اس ت .ش اید ب رت )2331( 2بس یطت رین
تعریف را ارائه کرده است« :در محیط رلابتی ،هر بازیگری ش بکهای از رواب ط دارد ک ه ش امل
کسانی است که حاال میشناسد ،ل بالو م یش ناخته و کس انی ک ه او را م یشناس ند ،حت ی اگ ر
خودش آنها را نشناسد» ).(Ibid, 2001, p.752
______________________________
1. Burt
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بر اساس نظر گیلمور و کارس ون ، )2333( 2ش بکه ب ا مفه وم کارآفرینان ه عب ارت اس ت از
مجموعه افرادی که برای یکدیگر شناخته شده یا ناش ناخته هس تند و ب ه طریق ی ب ه ک ارآفرین
بهطور غیر فعا  ،واکنشی یا پیشدستانه یاری میرسانند و این یاریرسانی ممک ن اس ت آش کار
باشد یا پنهان (.)Ibid, 2001, p.753

سیرک 1به نق ل از گ روئن )1115( 9ش بکهس ازی می ان س ازمانه ا و بنگ اهه ا را رابط های
داوطلبانه میان دو یا چند بنگ اه م یدان د ک ه مب ادالت پیوس ته دارن د و ب ه اش تراک ی ا توس ع
محص و ی ا فن اوری جدی د م یپردازن د .از نظ ر وی ،ش بکهس ازی می انس ازمانی ب ا ه دف
پاسخگرفتن سریعتر از محیط است ).)Sirec, 2009, p. 1045

نقش شبکههای اجتماعی

بر مبنای نظر گرانووتر ( )2325بیشتر فعالیته ای کارآفرینان ه ،حت ی فعالی ته ای کارآفرینان
فردی ،در شبکههایی از روابط اجتماعی تعبیه شدهاند .سرمای اجتم اعی ،دارای ی ک ارآفرین ی ا
تیم کارآفرینی که آنها را در رلابت یاری میکند از شبکههای اجتم اعی ناش ی م یش وند .ب ا
تغییر در فناوری و میزان تقاضا کارآفرینان درمییابند که میان س رمای اجتم اعی فعل ی و آنچ ه
برای پاسخگویی به تقاضا و فرصتهای جدید نیاز اس ت فاص له وج ود دارد .ش بک اجتم اعی
میتواند به شناسایی فرصتها منجر شود .به نظراستوارت 4و همکاران ( ،)2333کسبوکارهای
نوپا به کمک شبکههای اجتماعی ،بر مشکالت ناش ی از س طح پ ایین مقبولی ت غلب ه م یکنن د
(.)Hulsink, 2008, p.22
شبکه های ارتباطی نقش اساسی در نوآوری شرکت ها ،نتایج شغلی و حرفهای کارآفرین ان،
مدیران و متخصصان ایفا میکنند ،به طوری که این افراد هرل در مه ارت اجتم اعی و ارتب اطی
بیشتری داشته باشند ،موفقی ت م الی بیش تری ب ه دس ت م یآورن د (نق ابی و همک اران،2932 ،
ص.)12
______________________________
1. Gilmore & Corson
2. Sirec
3. Groen
4. Stuart
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ش بک ک ارآفرین موج ب دس تیابی ب ه من ابع ض روری و کلی دی ب رای به رهب رداری از
فرصت ها و ارتقای اثربخش ی کارآفرینان ه م یش ود ،ب ه وی ژه در محیط ی ک ه من ابع محدودن د
(.)Slotte-Kock and Coviello, 2010; Timmons, 2009
ش بکهه ا چه ار اث ر مه م در ک ارآفرینی دارن د :حمای ت و ایج اد انگی زه ،ارائ مث ا و
الگوی نقش ،ارائ نظر و مشاورهه ای تخصص ی و دسترس ی ب ه فرص ته ا ،اطالع ات و من ابع
) (Manning et al.,1989; Gnyawali and Fogel, 1994؛ ب ه نق ل از آراس تی و اکب ری،
( ،2925ص .)3
گزارش مرکز جهانی کارآفرینی نیز اذعان میکند که شبکهها تأثیرات چندگانهای بر زن ان
کارآفرین و مالکان کسبوکارها دارند؛ از جمله کم ک ب رای ی افتن راهنم اییه ای مناس ب،
ایجاد شراکت ،تأمین مالی ،دستیابی به مدیران و کارمندان حرفه ای و ایج اد رواب ط در زنجی رة
ارزش (.)Kelley et al., 2011, p.29
شبکههای زنان کارآفرین

شواهدی مبنی بر اینکه زنان کارآفرین از روشهای متفاوتی برای توسع ش بکهه ای خ ود اس تفاده
میکنند وجود دارد و اینکه شبکههای آنها ویژگیهای متف اوتی از ش بکهه ای م ردان ک ارآفرین
دارد (.)Hampton et al.,2009; Rutashobya et al., 2009; Klyver et al., 2008
بر مبنای تحقیقی در آفریقا ،شبک زنان بیشتر از خویشاوندان تشکیل شده است و شبکههای
م ردان کمت ر ش امل خویش اوندان اس ت ( .)Rutashobya et al., 2009, p.67زن ان ص احب
کسب وکار بیشتر از مردان با خویشان خود دربارة کسب وکار بح میکنند .چنین ترکیب ی در
شبکهها موجب زیان زنان در دنیای کسب وکار است .سهم باالی خویشان در شبکه میتواند به
سطح باالی اطالعات سربار منجر شود ( .)Renzulli, 2000, p.6این در ح الی اس ت ک ه زن ان
کمتر از مردان به دنبا شناختن افراد کارآفرین پیشبینیکنندة فعالیتهای کارآفرینانه هس تند،
در صورتی که زنان و مردان در صورت شناخت کارآفرین بهطور یکسان از آن اثر میپذیرن د.
این امر به این نتیجه گیری منجر میشود که دلیل کارآفرینی کمتر زنان این است ک ه آن ه ا در
شبکههای اجتماعی خود دچار کمبود الگوهای نق ش و اف راد ف راهمکنن دة من ابع کارآفرینان ه
هستند (.)Klyver et al., 2008, p.1
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بر مبنای نظر همپتون و همکاران ( )1113زنان کارآفرین شبکه های گوناگونی را بر حس ب
مرحله ای که کسب وکار در آن است شکل میدهند؛ برای مثا زن ان در مرحل راهان دازی ب ه
نقش شبکهها در کسب اطالعات و ایجاد مقبولیت ایدة کسبوکار اش اره ک ردهان د ،در ح الی
که زن ان مال ک کس بوکاره ای نوپ ا ب ه نق ش ش بکه در جل وگیری از ایزول هش دن و ایج اد
حمای ته ای الزم در مراح ل اولی آغ از فعالی ت تأکی د داش تهان د .ب رای زن ان مال ک
کسب وکارهای تثبیتشده ،مهم ترین نقش شبکه اثر توسع کسب وکار با فراهمکردن مش تریان
از طری ارتقای اعتبار کالمی بوده است .این در حالی است که شبکه های زنان در تمام مراحل
نقش چشمگیری در صرفهجویی زمان با فراهمکردن اطالعات الزم جهت تصمیمگی ری و نی ز
تأیید تصمیمهای اتخاذ شده دارند.
در مورد زنان کارآفرین ایرانی ،حمایت عاطفی بیشترین کمکی اس ت ک ه آنه ا از ش بک
خود دریافت میکنن د .کم ک م الی نی ز در آخ رین رتب ه ل رار دارد .کم که ایی ک ه زن ان
کارآفرین ایرانی از افراد شبک خود دریافت کردهاند به ترتیب عبارتند از :کمکهای ع اطفی،
اطالعاتی ،اجرایی ،معرفی به افراد ارزشمند ،برنامهریزی بلندمدت و کمکهای مالی (آراس تی
و اکبری ،2925 ،ص .)22
همانند نتایج پژوهشهای جهانی در مورد شبکه های کارآفرینی زنان ،آثار مهم شبکهه ا در
کارآفرینی شامل حمایت و ایجاد انگیزه (کمکهای عاطفی) ،ارائ نظ ر تخصص ی و مش اوره
(کمک در مدیریت اجرایی و برنامهریزی بلندمدت) و دسترسی به فرصتها ،اطالعات و منابع
(کمکهای اطالعاتی ،مالی و معرفی به افراد ارزش مند) در کس ب وکاره ای زن ان ایران ی نی ز
مؤثر بوده است ولی دیگر نقش مهم شبکهها ،که هم ان ارائ مث ا و الگ وی نق ش اس ت ،در
شبکههای زنان کارآفرین زنان ایرانی مشاهده نشده است (همان ،ص .)23
روششناسی تحقیق
این پژوهش بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی و بر حسب روش انجام تحقی  ،تحقی
کیفی از نو مطالع اکتشافی است .جامع آماری پژوهش شامل کارآفرینان زن مدیر/مال ک
کسب وکارهای دارای فعالیت صادراتی در شهر تهران است که هر دو مرحل نوپایی و تثبیت
را گذراندهاند .از آنجا که کسب وکارهای کمتر از  9/5سا نوپا محسوب م یش وند ،س ابق
کسبوکار  5سا در نظر گرفته شد تا اطمین ان حاص ل ش ود ک ه ک ارآفرین ه ر دو مرحل
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نوپایی و تثبیت را تجربه کرده است و برای دستیابی به هدف تحقی لادر ب ه پاس خگویی ب ه
پرسشهای مصاحبه در هر دو مرحله باشد .منبع شناساییاین اف راد ک انون ب انوان بازرگ ان و
کارآفرینان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بوده است .به دلیل محدودیتهای موجود
در شناسایی جامع آماری از نمونههای در دسترس استفاده شده اس ت؛ ب دین معن ا ک ه هم
افرادی که ویژگیهای م ذکور ب رای جامع آم اری را داش تند انتخ اب ش دند .جم عآوری
دادهها با استفاده از ابزار مصاحب نیمهساختاریافته در اردیبهشت تا تیر ماه سا  32و تا رسیدن
به اشبا نظری انجام گرفت؛ بدین معنا که تا زمان رسیدن به حد کفای ت دادهه ا نمون ه ه ای
جدید انتخاب شدند و با آنها مصاحبه صورت گرفت .در این مسیر با وجود رسیدن به اشبا
نظری پس از مصاحب هشتم دو مصاحب دیگر نی ز ب رای اف زایش دل ت پ ژوهش انج ام ش د.
پرسش های کلی مصاحبه بر اساس مطالع همپتون و همکاران ( )1113ش امل نق ش و ماهی ت
شبکههای اجتماعی ،روابط مؤثر در فرایند تصمیم گیری ،روابط و کیفیت شبکه تدوین شد و
به فراخور پاسخ های مصاحبهشونده پرسش های جزئیتری نیز در زمان مصاحبه اضافه شد .ب ا
توجه به محدودیت شناسایی کسبوکارهای نوپا در جامع آماری زنان ص ادرکننده ،جامع
آماری تحقی شامل کارآفرینان تثبیتشده است که مرحل نوپایی را نیز پشت سرگذاشتهاند.
در مصاحبه با این افراد ،با بردن آنها به دوران نوپایی کسبوکار در م ورد فراین دی ک ه در
زمان نوپایی طی کردهاند و نقش شبکه در این فرایند با توجه به تجربهای که داشتهاند پرسش
شده است .روایی دادههای کیفی از طری تعری ف درس ت جامع آم اری ،انتخ اب درس ت
نمون تحقی و طراحی درست پرسش های مص احبه محق

ش ده اس ت .پای ایی اب زار نی ز ب ا

بازبینی و اصالح پرسشهای مصاحبه پس از انجام دو مصاحب او تأیید ش ده اس ت .تحلی ل
دادههای حاصل از مصاحبهها ،با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شده است.
یافتهها
توصیف جمعیت شناختی

میانگین سنی پاسخدهندگان  43/6سا است .فقط  11درصد از آنها بدون هیچ تجرب کاری پیشین
کسبوکار خود را راهاندازی کردهاند .متوسط عمر کسبوکارهای آنها 29/5 ،سا است .برخی
پاسخدهندگان صرفاو به کار بازرگانی (صادرات و واردات) میپردازند ،در حالی ک ه برخ ی دیگ ر
فعالیتهای تهیه یا تولید کاال و خدمات دارند و آن را نیز صادر میکنند.
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جدول  .1توصیف جمعیتشناختی
ردیف

سن

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

سن کسبوکار

زمینة فعالیت

1
2
3
7
5
6
4
8
9
11

66
74
34
55
78
64
57
77
38
71

متأهل
مجرد
متأهل
متأهل
متأهل
متأهل
متأهل
متأهل
مجرد
متأهل

دیپلم
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
لیسانس
دیپلم
فوق لیسانس
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس

9
6
8
21
9
14
24
14
8
13

تولید کاالی خواب و بازرگانی
بازرگانی
تولید مواد معدنی و بازرگانی
تولید مواد پتروشیمی و بازرگانی
خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی
بازرگانی
ترانزیت کاال و بازرگانی
خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی
تولید سیمهای برق و مخابرات و بازرگانی
تولید مشتقات نفت ،گاز و پتروشیمی و بازرگانی

تحلیل مصاحبهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا تمامی مکالمههای ضبط شده به متون نوشتاری تبدیل شدند؛ سپس
هم یادداشتها و متون پیادهشده دوباره بازبینی شدند .در مرحل بعدی ،با استفاده از راهبرد جمله-
بهجمله ،عبارتهای مهم و مرتبط با موضو پژوهش مشخص شدند .در نتیج این کار کدهای باز
استخراج شدند .این کدها التباسی از نوشتهها و در برخی موارد عین خود نوشته است؛ ب رای مث ا
این گفت یکی از نمونهها به مضمون « ...با دانشجویان و استادان دانشگاه برای یافتن ایدههای جدی د
در ارتبا هستیم »...به کد «تأمینکنندة اطالعات و ایدههای جدید» تبدیل شد .از آنجا که هدف
جدول  .2نمونهای از کدگذاری یک نمونه مصاحبة انجامشده
ردیف

روایتهای کالمی

مفاهیم (کدهای باز)

1

از خیلی همایشهای بینالمللی از طریق اتاق بازرگانی آگاه شدم و رفتم

تأمینکنندة اطالعات

2

در همایشهای بینالمللی که رفتم ،با آدمهای جدید آشنا شدم و

معرف و پدیدآورندة

دیدگاههای جدیدی پیدا کردم

ارتباطات جدید

من یک دفتر در تاجیکستان داشتم که یکی از آشنایان ما که ترکمن بود را

تأمینکنندة نیروی

مسئول دفتر آنجا کردم

انسانی

شوهرم و پسرم در امارات و آلمان کار میکردند و به واسطة آنها من

مشترییابی

7
5

محصوالتی به آلمان فرستادم
6

در شرکت ،اول من بودم و به خاطر اینکه تنها نباشم برادرم بود که البته

تأمینکنندة اعتبار

فقط اسماً حضور داشت .یک مرد در کنار من (برای محافظت)

حرفهای
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این پژوهش مقایس دادههای دو بره زمانی متفاوت است ،الزم بود که دادههای هر مرحله ب هط ور
جداگانه تحلیل و بررس ی ش وند؛ بن ابراین دادهه ای دو مرحل نوپ ایی و تثبی ت ب هط ور جداگان ه
کدگذاری شدند .جدو  1برخی از کدهای باز استخراجشده از یکی از مصاحبههای انجامش ده را
برای نمونهای از کدگذاری باز در فرایند تحلیل دادهها نشان میدهد.
در مرحل بعد ،با حذف مفاهیم تکرارشده در مصاحبههای مختلف و ادغ ام مف اهیم مش ابه،
مؤلفهها حاصل شدهاند که در جدو  9ارائه شدهاند؛ سپس مؤلفهه ا ب ا توج ه ب ه ماهیتش ان در
چهار دست حمایت و ایجاد انگیزه ،کسب نظ ر و مش اورهه ای تخصص ی ،ایج اد دسترس ی ب ه
فرصتها ،اطالعات و منابع و ارائ الگوی نقش طبقهبندی شدند که چهار مقول نقش ش بکه را
تشکیل دادند .دستهبندی مؤلفهها و مقولهها برای دو مرحل نوپ ایی و تثبی ت ب هط ور جداگان ه
انجام شد .جدو  9نتایج تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها را در چه ار مقول اص لی نق ش
شبکه به تفکیک در دو مرحل نوپایی و تثبیت نشان میدهد.
جدول  .3مقولههای استخراجشده در دو مرحلة نوپایی و تثبیت
دورة عمر
نقش شبکه
حمایت و ایجاد
انگیزه
ارائة نظر و
مشاورههای تخصصی

مرحلة نوپایی
مؤلفهها
حمایت عاطفی و معنوی
تأمین اعتبار حرفهای
ایجاد انگیزه
حمایت تبلیغاتی

فراوانی
3
3
1
1

ارائة مشاورههای حرفهای

فراوانی
2

رفع موانع و محدودیتها

1

7

ارائة مشاورههای حرفهای

5

2
1
5
1
5
2

تأمین شرکای کاری

3

ایجاد ارتباطات جدید
ایدهیابی
مشترییابی
تأمین اطالعات
تأمین نیروی انسانی
تأمین ملزومات و ابزار کسبوکار
تسریع امور کسبوکار
تأمین دانش
فراهم کردن تأمینکنندگان جدید

5
2
8
6
7
1
1
2
1

-

-

ارائة مثال و الگوی نقش

2

ایجاد ارتباطات جدید
ایدهیابی
مشترییابی
تأمین اطالعات
کمک به دسترسی به
تأمین نیروی انسانی
فرصتها ،اطالعات
تأمین ملزومات و ابزار کسبوکار
و منابع

ارائة مثال و الگوی
نقش

مرحلة تثبیت
مؤلفهها
حمایت عاطفی و معنوی
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از بررسی و تحلیل دادهها ،با توجه به جدو  ،9میتوان نتیجه گرفت مهمترین نق ش ش بک
اجتماعی ایجاد دسترسی به فرصتها ،اطالعات و منابع است که بیشترین فراوان ی را در ه ر دو
مرحل نوپایی تثبیت به خود اختصاص میدهند و به صورته ای مختل ف در لال ب ای دهی ابی،
مشترییابی ،تأمین نیروی انسانی ،اطالعات و ملزومات کسبوک ار و غی ره ب ه ک ارآفرین نوپ ا
کمک میکنند .این نقش در گذر از مرحل نوپایی ب ه تثبی ت حت ی پررن گت ر م یش ود و ب ه
صورتهای دیگر نیز ایفای نقش میکند.
نقش ایجاد انگیزه و حمایت در مرحل نوپ ایی اهمی ت ب االیی دارد و ب ه ص ورت حمای ت
عاطفی و معنوی ،تأمین اعتبار حرفهای ،ایجاد انگیزه و حمای ت تبلیغ اتی ب ه کم ک ک ارآفرین
نوپا میآید؛ ولی در گذر از نوپایی به تثبیت ،ک مرن گ م یش ود و فق ط ب ه ص ورت حمای ت
عاطفی و گاهی اولات نیز رفع موانع و محدودیتها عمل میکند.
نقش ارائ مشاورههای حرفهای در هر دو مرحل نوپ ایی و تثبی ت تقریب او یکس ان اس ت ،در
حالی که نقش ارائهدهندة الگوی نقش م وردی اس ت ک ه بن ابر اظه ارات زن ان ک ارآفرین در
مرحل نوپایی به چشم نمیخورد و در مرحل تثبیت نیز بسیار ضعیف عمل میکند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی تغییرات نقش شبک اجتماعی زنان ک ارآفرین در گ ذر از
مرحل نوپایی به تثبیت انجام شد .نتایج مص احبهه ای اکتش افی ب ا ده زن ک ارآفرین دارای فعالی ت
صادراتی نشان داد که از میان چهار نقش عمدة شبک اجتماعی شامل حمایت و ایجاد انگیزه ،ارائ
مثا و الگوی نقش ،ارائ نظر و مشاورههای تخصصی و ایجاد دسترسی به فرص ته ا ،اطالع ات و
منابع ،نقش ارائه دهندة مثا و الگوی نقش موردی است که زنان کارآفرین ایرانی در مرحل نوپایی
از آن بیبهرهاند و در مرحل تثبیت نیز چندان به کار نمیآید .مهمترین نقش شبک اجتم اعی ب رای
زنان کارآفرین ایرانی ،در هر دو مرحل نوپایی و تثبیت ،ایجاد دسترسی به فرص ته ا ،اطالع ات و
منابع است که در گذر از مرحل نوپایی به تثبیت بیشتر نیز میشود؛ همچنان که نقش ایجاد انگی زه و
حمایت در گذر از نوپایی به تثبیت ،کمتر میشود (شکل .)2
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شکل  .1چگونگی تغییر نقش شبکة اجتماعی زنان کارآفرین در گذر از نوپایی به تثبیت

 .1حمایت و ایجاد انگیزه
استفادة بیشتر از نقش حمایت و انگیزه در مرحل نوپایی نسبت به مرحل تثبی ت منطق ی اس ت؛
زیرا در آغاز فعالیت کارآفرین با ضعفها و نقصهای بیشتری مواج ه اس ت و کس بوک ار او
اعتبار کافی ندارد؛ پس به حمایت بیشتر دیگران نیاز خواهد داش ت .ول ی ب ه م رور زم ان و ب ا
کسب لدرت از برخی حمایتها بینیاز خواهد شد.
نتایج همچنین نشان میدهد تأمین حمایت عاطفی و معنوی مزیتی از شبک اجتم اعی اس ت
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که زنان کارآفرین ایرانی در هر دو مرحل نوپایی و تثبیت از آن استفاده میکنند .این نق ش ب ه
صورت تأمین اعتبار حرفهای ،ایجاد انگیزه و حمایت تبلیغات ،در مرحل نوپ ایی و ب ه ص ورت
رفع کنندة موانع و محدودیتها با استفاده از لدرت برخی اعضای شبک کارآفرین ،در مرحل
تثبیت آشکار میشود.
این نتایج با پژوهش همپتون و همکاران ( )1113همراستاست .در آن مطالع ه نی ز زن ان مال ک
کسبوکارهای نوپا به نقش شبکه در ایجاد حمایتهای الزم در مراحل اولی آغ از فعالی ت تأکی د
داشتهاند .یافتهها همچنین تأییدی است بر مطالع آراستی و اکب ری ( )2925در ای ران ک ه نش ان داد
حمایت عاطفی بیشترین کمکی است که زنان کارآفرین ایرانی از شبک خود دریاف ت م یکنن د و
کمک مالی در آخرین رتب ه ل رار دارد .نکت ش ایان توج ه در پ ژوهش حاض ر اس تفادهنک ردن از
شبکههای اجتماعی برای دریافت کمکهای مالی است که نقط مقاب ل پ ژوهش س یرک ()1113
مبنی بر رابط لوی زنان کارآفرین اسلونی با تأمینکنندگان مالی اس ت؛ همچن ین نت ایج همپت ون و
همکاران ( )1113به فراهمکردن اعتبار کالمی در مرحل تثبیت اشاره دارد ،در حالی که در تحقی
حاضر تأمین اعتبار به واسط شبک اجتماعی فقط در مرحل نوپایی رخ میدهد.
 .2کسب نظر و مشاورههای تخصصی
به کسب نظر و مشاورههای تخصصی تقریباو به یک میزان در ه ر دو مرحل ی نوپ ایی و تثبی ت
اشاره شده است .هرچند با اختالف ناچیز این نقش در مرحل تثبیت پررنگتر است .ای ن نت ایج
مشابه یافت پژوهش همپتون و همکاران ( )1113است که ش بکهه ای زن ان در تم ام مراح ل ب ا
فراهمکردن اطالعات الزم برای تصمیمگیری و تأیید تصمیمهای اتخاذشده نق ش چش مگیری
در صرفهجویی زمان دارند و مانع اتالف ولت و آزمون و خطا میشوند.
مصاحبهشوندگان در تحقی حاضر بر این مسئله اذعان داشتند که بهرهگیری از مشاورهه ای
تخصصی در موارد بسیار مانع تحمل ض ررهای ک الن ب وده و در مولعی ته ای دیگ ر موج ب
تسریع کارها شده است .هرچند انتظار میرود در مرحل نوپایی ،به دلیل تجرب کمت ر ،تکی ه ب ر
این نقش شبکه بیشتر باشد ،زنان کارآفرین ایرانی در ه ر دو مرحل نوپ ایی و تثبی ت تقریب او ب ه
یک میزان از این نقش بهره میبرند .این امر میتواند ناشی از افزایش درک زنان ک ارآفرین از
اهمیت روابط شبکه و استفاده از آرای دیگران باشد.
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 .3دسترسی به فرصتها ،اطالعات و منابع
این نقش شبکه پراهمیتترین است .مفاهیم مربو به این نق ش بیش ترین فراوان ی را در ه ر دو
مرحل نوپایی و تثبیت به خود اختصاص دادهاند .در گذر از مرحل نوپایی ب ه تثبی ت ای ن نق ش
پررنگتر نیز میشود .از میان زیرشاخههای این نقش ،تأمین شرکای کاری م وردی اس ت ک ه
فق ط در مرحل نوپ ایی دی ده م یش ود .در مقاب ل ،نق شه ای ت أمین دان ش ،ف راهمک ردن
تأمینکنندگان جدید و تسریع امور کسبوکار ناشی از ارتبا با افراد مؤثر مواردی هستند ک ه
در مرحل تثبیت ظهور پیدا میکنند.
بنابر اظهارات نمونهها نقشهای معرف و پدیدآورندة ارتباطات جدید ،مشترییابی و تأمین
اطالعات در گذر از مرحل نوپایی به تثبیت پررنگتر میشوند ،در حالی که نق شه ای ت أمین
نیروی انسانی و تأمین ملزومات و ابزار کسبوکار در این گ ذر رن گ م یبازن د .ض من اینک ه
زنان کارآفرین ایرانی بیشترین بهره را از نقش مشترییابی میبرند.
از آنجا که با افزایش عمر و اعتبار کسبوکار و گسترش فعالیتها و مشتریان دسترس ی ب ه
منابع اهمیت بیشتری مییابد ،افزایش تکیه براین نقش در گذر از نوپایی به تثبیت طبیعی اس ت.
هرچند یافتن شرکای کاری لزوماو در مراحل آغازین رخ نم یده د ،در م ورد زن ان ک ارآفرین
ایرانی این مورد در مرحل تثبیت حدالل از طری ش بکه و رواب ط ک ارآفرین ت أمین نم یش ود.
استفاده از شبک اجتماعی برای مواردی مانند تأمین نیروی انس انی و ملزوم ات کس بوک ار در
مرحل نوپایی بیشتر مشاهده میشود .دلیل این مسئله این است که در مرحل تثبیت کارآفرین از
لدرت ،سرمایه و اعتبار بیشتری برخوردار است و از عهدة هزینههای عوامل مذکور برمیآید.
نتایج این پژوهش ،همسو با نتیج پژوهش همپتون و همکاران ( )1113است مبنی ب ر اینک ه
برای زنان کارآفرین تثبیتشده مهمترین نقش شبکه ،اثر توس ع کس بوک ار ب ا ف راهمک ردن
مشتری است .یافت هه ای تحقی حاض ر نی ز نش ان م یده د زن ان ک ارآفرین ایران ی از مزی ت
مشترییابی شبک اجتماعی بیشترین بهره را میبرند .هرچند این امر در ه ر دو مرحل نوپ ایی و
تثبیت صدق میکند ولی در مرحل تثبیت ،پررنگتر است.
 .4ارائهدهندة مثال و الگوی نقش
این نقش ،بنابر اظهارات پاسخدهندگان ،در مرحل نوپایی به چشم نمیخورد و در مرحل تثبیت
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نیز به شکل کمرنگ ظاهر میشود .این در ح الی اس ت ک ه وج ود الگوه ای نق ش مناس ب و
ارتبا با آنها تأثیر مثبتی در الدام به راهاندازی ،موفقیت کسبوکارها و گذر آنه ا از مرحل
نوپایی دارد .الگوهای نقش مناسب میتوانند شکست کسبوکارها و موف نش دن در عب ور از
دورة نوپایی را کاهش دهند .دلیل این یافته را شاید بتوان در تعداد محدود الگوهای موف زنان
کارآفرین شناختهشده در جامعه و از آن مهمتر معرفینکردن زنان ک ارآفرین موف در جامع ه
دانست.
این یافتهها نتایج پژوهشهای کلیور و همکاران ( )1112را مبنی بر اینکه زنان دچار کمب ود
الگوهای نقش در شبک اجتماعی خود هستند تأیید میکند؛ همچنین تأییدی بر نتیج پ ژوهش
آراستی و اکبری ( )2925مبن ی ب ر مش اهدهنک ردن نق ش مه م ارائ مث ا و الگ وی نق ش در
شبکههای زنان کارآفرین زنان ایرانی است.
پیشنهادها
در راستای نتایج تحقی و برای حمایت از شبکهسازی زنان ک ارآفرین ،پیش نهادهای ک اربردی
زیر ارائه میشود:
 توسع برنامههایی برای فراهمکردن فرصت ماللات و آش نایی زن ان ک ارآفرین نوپ ا ب اکارآفرینان موف تثبیتشده یا دیگر افراد موف ؛
 اطال رسانی بیشتر دربارة پایگاههای مرتبط با ام ور زن ان بازرگ ان و ک ارآفرین ،ب رایافزایش آگاهی کارآفرین ان زن نوپ ا و اف رادی ک ه در مرحل راهان دازی کس بوک ار
هستند ،از وجود چنین پایگاههایی برای ایجاد رابطه با دیگر کارآفرینان؛
 برگ زاری دورهه ای آموزش ی ب رای توجی ه اهمی ت ش بکهس ازی و ارتب ا ب ا دیگ رکارآفرینان؛
 ایجاد و گسترش کانونهایی نظیر امور ب انوان بازرگ ان و ک ارآفرین ات اق ته ران ب رایفراهمکردن فرصت گردهمایی و آشنایی با کارآفرینان موف .
از بعد پژوهشی نیز موارد زیر پیشنهاد میشود:
 بررسی پویایی شبکههای کارآفرینی با استفاده از مطالعات طوالنیمدت؛ بررسی دالیل ضعف زنان کارآفرین در بهرهگیری از نقش پراهمیت ش بکهه ا در ارائالگوی نقش؛
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 بررسی چگونگی تغییر ترکیب شبکههای اجتماعی زنان کارآفرین از مرحل نوپ ایی ب هتثبیت؛
 بررسی چگونگی تغییر چالشه ای ش بکهس ازی زن ان ک ارآفرین از مرحل نوپ ایی ب هتثبیت؛
 بررسی چگونگی میزان درک زنان کارآفرین از اهمیت ش بکه و مزای ای آن از مرحلنوپایی به تثبیت؛
 بررسی دالیل استفادهنکردن زنان ک ارآفرین ایران ی از ش بک اجتم اعی ب رای دریاف تکمکهای مالی؛
 انجام مطالعات مقایسهای بین زنان و مردان کارآفرین در مورد پویایی نقش ش بکهه ایکارآفرینی؛
 -انجام مطالعات تطبیقی برای توسع شبکههای زنان کارآفرین.
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