چکیده
هدف پژوهش ،طراحی مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار شهر تهران است .پژوهش
حاضر رویکردی کیفی دارد و از نظریه برخاسته از داده(رویش نظریه ها) استفاده میکند .پس از
انتخاب  14نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی شهری و زنان با روش نمونهگیری هدفمند و مصاحبه نیمه
ساختاریافته ،دادهها گردآوری و سپس در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شدند و
در نهایت  4شاخص اصلی به همراه  41زیر شاخص شناسایی و نتایج تائید می کند مقوله اصلی فرآیند
مدل از عوامل علی :نبود تبعیض ،حمایت خانواده ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،تدوین قوانین حمایت

مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با

کننده ،توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای ،ارائه تسهیالت و ترویج فرهنگ کارآفرینی ،زیرساختها،

رویکرد نظریه داده بنیاد(رویش

روش ها و فرآیندها و نوآوری های اجتماعی و عوامل مداخلهگر:حمایت بخش خصوصی و دولت،

نظریه ها)

حضور رسانه ،نظام تعلیم و تربیت ،رفع موانع و مجوزها ،انجمنهای مردم نهاد ،مشوقهای بیرونی و

(مورد مطالعه :شهر تهران)

حمایت از ایده ها و افکارهای نو ،موازی کاری های نهادهای حمایتی ،نوسانات اقتصادی ،سرمایه های
اجتماعی ،بازاریابی خدمات و تبلیغات و عوامل زمینه ای :رفتار کارآفرین ،اعتماد و باور به توانایی
زنان ،تجربه و مهارت ،مشوق درونی ،فرهنگ جامعه ،نظارت و ارزیابی ،تدوین بخش نامههای حمایتی،
هماهنگی بین بانوان ،شبکه و مهارتهای ارتباطی و مردمی شکل گرفته و از طریق راهبردهای تدوین
سیاستها و برنامههای آموزشی ،برگزاری دورههای آموزشی و توانمندسازی بانوان ،تشکیل واحد
حمایت از بنگاههای اقتصادی ،توسعه و شکوفایی فرصتها و تدوین قوانین حمایتکننده ،آموزش و
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توسعه کارآفرینی و ایجاد ثبات اقتصادی دولت به پیامدهای توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی،
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اشتغال بانوان ،انگیزه و اشتیاق به کارآفرینی ،راه اندازی و توسعه کارآفرینی و امنیت سرمایهگذاری
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در بین زنان منجر میشود .نتایج پژوهش اطالعات محققان را در زمینه اهداف ،چالشها و پیامدهای
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مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار افزایش میدهد.
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کارآفرینی ،کارآفرینی شهری ،کارآفرینی زنان ،زنان سرپرست خانوار ،نظریه داده بنیاد(رویش
نظریه ها)

مقدمه
کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ی ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفاء
میکند .با توسعهی کارآفرینی ،فرصتهای اقتصادی جدید ظهور مییابد ،کسب و کارهای جدیدی در
جامعه پدید میآید و اقتصاد شکوفا میشود؛ همچنین با توجه به اینکه در دنیای امروز با تحوالت
سریع در حوزه ی کسب و کار و اقتصاد مواجه هستیم و به نوعی از جامعهی صنعتی به جامعهی
اطالعاتی و از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در حرکت هستیم ،در این شرایط کارآفرینی میتواند
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بهعنوان یک موتور محرك قدرتمند برای توسعه ی اقتصادی بکار رود و باعث رشد و توسعهی
اقتصادی در کشور و افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه شود(نجفی کانی و
همکاران.)1394،در این میان کارآفرینی زنان با توجه به نسبت باالی سهم آنان در جمعیت فعال جوامع،
عالوه براینکه میتواند به رشد تولید و فروش ،افزایش سرمایه ،رفاه اقتصادی ،قدرت رقابت و صادرات
و در کل به توسعهی اقتصادی کمک نماید ،میتواند موجب رشد و شکوفایی خود زنان نیز گردد .

تاریخ ارسال99/01/20 :

جامعهای که خواهان توسعهی همه جانبه است ،باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را برای همه ی

تاریخ پذیرش99/04/01:

اعضای جامعه از جم له زنان فراهم نماید و این درحالیست که زنان امروزی ،خود نقش مهم و رو به
رشدی در زمینهی توسعهی کسب و کارهایشان به عهده گرفتهاند .چنانچه آمارها نشان می دهد،
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فعالیتهای اقتصادی زنان  25تا  30درصد کل فعالیتهای اقتصادی جهان را تشکیل میدهد .بنابراین میتوان گفت که در دهههای اخیر فعالیتهای
کارآفرینانه زنان اهمیت وافری در سطح جهانی یافته است (رستمعلیزاده و علیجمعهزاده.)1396 ،
امروزه حضور زنان در بازار کار و مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ،به یکی از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی مبدل شده است و
موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب ایجاد سود اقتصادی میشود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد میکند به همین جهت در برنامههای
توسعه تالش میشود تا عالوه براینکه مشارکت زنان در بازار کارافزایش یابد ،شرایط الزم برای توسعه و کارآفرینی زنان نیز فراهم گردد تا زنان با
ایجاد کسب و کار و فرصت شغلی برای خود و دیگران بتوانند معضل کنونی جامعه را پایان بخشند (مادن  .)2018 ،1امروزه ،در کشور ما نیز اهمیت
کارآفرینی زنان بیش از پیش برجسته شده بهطوریکه مطابق گزارش سال  2018سازمان دیدهبان کارآفرینی جهانی  ،2ایران در زمینهی کارآفرینی و
همچنین کارآفرینی زنان رشد مطلوبی داشته است (قوامی پور وهمکاران .)1397 ،همچنین در برنامهی ششم توسعه و برنامه پنجساله سوم شهرداری
تهران به ضرورت توجه به جایگاه زن در تمامی عرصه ها و نگاه ویژه به نقش سازنده آنان به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در
فرآیند توسعه پایدار و متوازن اشاره گردیده است.
کارآفرینی به عنوان یک موضوع حیاتی با بهره مندی از اشتغالزایی ،افزایش بهره وریها وبه عبارتی ارزش آفرینی درجامعه ،پاسخگوی نیازهای جوامع
بوده و به دلیل گستردگی درسطوح محلی ،من طقه ای ،ملی و بین المللی و همچنین ابعاد میان رشته ای آن ،محل اتصال اکثر موضوعات اجتماعی بشمار
می آید از طرفی امروزه ،توجه و نگاه به شهرها ،به عنوان محل های پرجمعیت ،در راستای توسعه کارآفرینی اهمیت یافته و موجب متمایز شد ن مفهوم
کارآفرینی با توجه به موقعیت ج غرافیایی آن گردیده است که سبب ظهور مفهوم دیگری به عنوان کارآفرینی شهری شده و می توان آنرا ،نوعی همگونی
کسب و کارها و اشتغال محلی با بهره مندی از تغییرات جهانی برشمرد(جعفری و همکاران .) 1396 ،از همین منظر ،توجه به آن و مفهوم دیگری به نام
کارآفرینی پایدار که؛ " هرگونه تغییر در سبک زندگی ،ارتباطات ،ایجاد ارزش در تعامالت ،خلق ثروت ،کاهش فقر ،ایجاد اشتغال در قالب شبکههای اجتماعی
و یا کسب و کاری را شامل میشود" ،نظر محقق را جلب نمود و همچنین با مروری بر پژوهشهای انجام یافته در ایران ،پیرامون مسئله زنان سرپرست
خ انوار این موضوع نمایان است که غیر از بررسی مسائل و مشکالت  ،کمتر به کارآفرینی آنان پرداخته شده است و جای پژوهشهای نظریه پردازان به
خصوص پژوهشهای کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانواده از طریق نظریه داده بنیاد در این زمینه خالی به نظر میرسد و از طرفی با توجه به اینکه
تحقیق جامعی که به توسعه کارآفرینی ،کارآفرینی پایدار و کارآفرینی شهری در حوزه ی زنان سرپرست خانوار پرداخته شده باشد ،یافت نشد لذا این
پژوهش باهدف ارائه مدل مفهومی ازتوسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانواردرشهرتهران انجام گرفت تا مشخص کندکه مدل توسعه کارآفرینی
شهری زنان سرپرست خانوار با رویکرد داده بنیاد چگونه است؟

 . 1مروری بر مطالعات انجام شده
رستمعلیزاده و جمعهزاده ()1397در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران پرداختند.این تحقیق با روش کمی صورت
گرفته و بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی،متغیرهای انگیزهی پیشرفت ،نوآوری ،مهارتهای مدیریتی ،فرهنگ همکاری ،والدین کارآفرین ،حمایت نهادهای
دولتی ،ساختارهای قانونی مناسب و روابط اجتماعی گسترده توانستهاند  73/7درصداز تغ ییرات متغیر کارآفرینی را تبیین کنند.
شکوهی و همکاران ( )1397در پژوهشی به شناسایی و اولویتبندی استراتژیهای توسعهی کارآفرینی اجتماعی در حوزهی زنان سرپرست خانوار
(مورد مطالعه :استان سیستان و بلوچستان) پرداختند 37 .استراتژی در قالب  7عامل شامل :عامل سیاستی ،نهادی و قانونی ،عامل آموزش کارآفرینی و
خودکفایی ،عامل تسهیالت کسب وکار ،عامل شبکهها و سازمانهای غیردولتی ،عامل صندوقها و کانونها ،عامل حمایتهای مشاورهای و عامل خدمات
رفاهی ،مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان میدهد عوامل سیاستی ،نهادی و قانونی از دید خبرگان در رتبهی نخست عوامل مؤثر بر توسعه ی
کارآفرینی اجتماعی زنان سرپرست خانوار است و عامل تسهیالت کسب وکار در رتبهی دوم قرار گرفته ،همچنین از  37استراتژی تعیین شده ،استراتژی -
های بیمه ی زنان سرپرست خانوار ،پشتیبانی و خدمات بازاریابی محصوالت و ارائه تسهیالت اشتغال به زنان خانوار ،به ترتیب رتبههای اول تا سوم
قرار گرفته است.
داوری و همکاران( ) 1397در پژوهشی با عنوان تاثیر سیاستهای کارآفرینی ومحیط کسب و کاربرتوسعه کارآفرینی به بررسی سیاست ها وسنجش وضع
موجود پرداخته و مدل مفهومی رابرمبنای سیاستهای محیط کسب و کار،سیاستهای کارآفرینی و توسعه کوتاه و بلند مدت طراحی نمودند و برازش مدل
نشانگر مناسب بودن مدل پیشنهادی بوده است.
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مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد
بابایی و همکاران ( ) 1395در پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر کارآفرینی شهری (مطالعه موردی :شهر تهران) به بررسی عوامل
اقتصادی پرداخته و مکانیزم های مالی ،اقتصاد هوشمند شهری ،مشاغل شهری ،تجاری سازی ایده ها و بازارهای شهری را به عنوان مهم ترین عوامل
معرفی نمودند.
بمهندوهمکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان تحلیل اثر بخشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با رویکرد کارآفرینی( مطالعه موردی :زنان سرپرست
خانوار شهر زنجان)پرداختند .نتایج بیانگر اجرای برنامههای توانمندسازی از طریق تسهیل ارائه تسهیالت ،قدرت تصمیمگیری ،حل مسئله و  ...می باشد.
پیشنهاد پژوهشگر اینست که سازمانهای حمایتی به جای دادن مستمری وا یجادروحیه انفعالی بایدزمینه توانمندسازی راهدف قراردهندتاازاین طریق به
اقتصادمقاومتی یااقتصاد پایدار نائل آیند.
کرمانی و همکاران ( ) 1392در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه :زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری
تهران در سال  )1391پرداختند .یافتههای تحقیق بیانگر تأثیرگذاری قوی توانمندسازی اقتصادی بر متغیر وابسته تحقیق بوده است .در بین متغیرهای
زمینه ای نیز سن ،اثر منفی و مدت سرپرستی اثر مثبت بر متغیر وابسته داشته است .همچنین در مجموع زنان مطلقه نسبت به سایر زنان از سطح توانمندی
باالتری برخوردار بودند.
گلرد( )1384نیز دررساله خودبا عنوان طراحی الگوی توسعه کارآفرینی زنان در ایران به بررسی چهار عامل (فردی ،شبکهای ،سازمانی و
محیطی)برشاخصهای توسعه کارآفرینی(ایجاد،رشد و نوآوری)پرداخته است .نتایج آزمون بربررسی همبستگ یهای عوامل تاکید دارد.
راج  )2018( 3در پژوهشی با عنوان کارآفرینی زنان و حمایت دولت به شرایط کنونی در هند پرداختند.دولت هند از طریق بانکها و کمکهای مالی به زنان
به ترویج کارآفرینی پرداخته و نتایج بیانگر آنست که دولت جهت حمایت از کارآفرینی زنان تالشهای مناسبی داشته و در هندوستان شرکتهای متفاوت
و موفقی نیز وجود دارند که به شیوه ای موفق توسط زنان اداره و راهنمایی میشوند .مادن( ) 2018در پژوهشی به بررسی کارآفرینی زنان در ترکیه
پرداخته است .این مطالعه به شکل کیفی با استفاده از مصاحبهی نیمه ساختار یافته بازنان کارآفرین موفق درترکیه انجام گرفته ودر نهایت ،یافتهها نشان
داد که اکثریت زنان کارآفرین در ترکیه از شیوههای سنتی(یعنی مکانیزمهای حمایت دولتی ،غیر دولتی و بانکی) برای گرفتن حمایت مالی استفاده میکنند.
اعضای خانواده و شریکان اقتصادی از دیگر منابع حمایتی بودند که ممکن است حمایت برای زنان کارآفرین فراهم کنند .لنکا و آگاروال )2018(4در
پژوهشی به بررسی کارآفرینی زنان درکشور هندوستان پرداختند.این مطالعه نشان میدهد که دولت هندبرنامههای متعددی را برای برنامهریز ی
ایجادروحیه کارآفرینی درمیان گروههای زنانه بوجودآورده که نه تنهاآنهارا بطور مؤثری پایدار میکند بلکه به رشد فزاینده اقتصادی نیز کمک میکند.
پاتیل و دشپاند  ) 2018( 5در پژوهشی به کارآفرینی زنان در مسیر آینده پرداختند .هدف پژوهش ،نشان دادن وضعیت کارآفرینان زن در کشور هند بوده
و شامل چشم اندازها در زمینهی ارتقاء کارآفرینی زنان است از دیگر اهداف این مقاله تجزیه و تحلیل سیاستهای دولت هند برای زنان و اتخاذ برنامههای
مناسب برای رشد آنان است .این مطالعه ،پیشنهاد کرد که با آموزش فنی مناسب در میان زنان ،آنها میتوانند که خود را ارتقاء بخشند و کمک دولت در
اجرای این طرحها و پروژهها و پیگیری برنامههای آموزشی این روند را تسریع خواهد بخشید و همچنین در بعد اقتصادی در دسترس بودن آسان وام،
امکانات اعتباری ،انگیزه و یارانهها به آنها کمک مالی می کنند .در این حوزه انجمنهای کارآفرینی زنان بسیار مؤثر هستند و میتوانند به زنان در دستیابی
به اهداف خود بیشتر کمک کنند.
ناتسرلیشویلی 6و همکاران ( ) 2018در پژوهشی با عنوان نابرابری کارآفرینی زنان در گرجستان پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داده است که
هنوزتفاوت بین زنان و مردان در زمینة اشتغال ،آموزش و پرورش و توزیع درآمد وجود دارد و همچنین فضای کسب وکار زنان از شرایط اقتصادی،
فناوری ،ارزشهای اجتماعی و آداب رسوم تأثیر میپذیرد .بنابراین زنان کارآفرین نسبت به همتایان مرد خود در زمینههای اجتماعی و اقتصادی آسیب
پذیرترند.
شابیرو و گریگوریو  )2017( 7نیز به بررسی ارتباط بین اهداف فردی زنان و عوامل ساختاری مؤثر برای تصمیم به شروع کسب کارشان پرداختند .این
مطالعه به صورت کیفی با رویکرد راندد تئوری با مصاحبه با زنان کارآفرین انجام شد.هدف این مطالعه نگاه دقیقتر به مزیتها ومحدودیتها در مواجه
با شروع کسب و کار به صورت واقعی و بالقوه تعریف شدو یافته ها نشان داد عوامل ساختاری که زنان نیاز دارند(صالحیت ،تجربه کاری و حمایت
خانوادگی)موجب عملیاتی شدن اهداف کسب و کار میشود.
آنگادویتا  8و همکاران ( )2017در پژوهشی به بررسی محیطهای اجتماعی ،فرهنگی و کارآفرینی اقتصادی در میان زنان کارآفرین در اندونزی پرداختند.
در این مطالعه روش کم ی با رو یکرد توصیفی علی مورد استفاده قرار گرفته و دادهها با استفاده از آمار توصیفی با روش مدلسازی معادالت ساختار ی
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تجزیه و تحلیل گردید .این مطالعه در نظر دارد بر روی زنان کارآفر ین در شرکتهای کوچک و متوسط در باندونگ ،اندونزی تمرکز کند .در مجموع 210
زن کارآفرین در این مطالعه شرکت کردهاند .نتایج بیان میکند که توسعه کارآفرینی زنان در اقتصادهای نوظهور ممکن است به طور مداوم با چالشهای
زیادی مواجه شود ،به ویژه در کشورهای که دارای ویژگیهای چند فرهنگی هستند.
اوکهدارکاس  )2017( 9در پژوهشی به بررسی رابطة بین شبکههای اجتماعی و رشد کسب و کار زنان کارآفرین پرداخت .نتایج نشان داد که خانواده و
دوستان ،وسیع ترین شبکههای کارآفرینان هستندوتفاوتهای فردی درمیان زنان،رابطة بین فردی ،اشتیاق و ارزشهای آنان برشبکههای اجتماعی
تأثیرمیگذارد.همچنین شبکههای اجتماعی باعملکرد کسب وکار زنان رابطه مثبت معناداری دارد ،اما قابلیت این شبکهها و نحوة دستیابی به شبکهها ی
اجتماعی بر عملکرد کارآفرینان تأثیر میگذارد.
بررسی ادبیات حاضر نشان دهنده دوشکاف نظری و ساختاری در متن ادبیات علم کارآفرینی شهری است.از حیث نظری ،عدم وجود مدل جامع کارآفرینی
شهری در حوزه زنان احساس میشود؛ از اینرو می توان به معرفی نظریه جدیدی در این رابطه در ایران به عنوان کشوری درحال توسعه پرداخت.همچنین
ازنقطه نظر ساختاری نیز تاکنون مطالعه کاربردی ،اجرایی در زمینه کارآفرینی شهری درکشور ودر حوزه زنان صورت نگرفته و شکاف ساختاری یاد
شده و خأل مطالعاتی موجود در این زمینه میتواند با انجام این مطالعه پرگردد.

 . 2مروری بر مبانی نظری
شومپیتر  ، 10کا رآفرینی را موتور رشد اقتصادی می داند .اگر رشته ای پر از طنین درك فرآیندی آنچه"کسب وکار  "11می نامیم باشد ،چنین رشته ای
را کارآفرینی می نامند(کیورث و همکاران ) 2015،تعاریف کارآفرینی اغلب شامل افراد ،فرصت ،زمینه و فرآیند طی زمان است .کوراتکو  )2016( 12در
تمایز می ان کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک ،صاحبان این نوع کسب و کارها را کسانی می داند که به دنبال مدیریت کسب و کار خویش اند
و انتظار فروش ،سود و رشدی ثابت دارند ،حال آنکه کارآفرینان تمرکز وتالش خود را معطوف نوآوری ،سودآوری و رشد پایدار کسب و کارشان می
کنند(کوراتکو)2016 ،
دابسون  ، 13براساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی معتقدست هر تالشی برای ایجاد کسب و کارهای جدید یا گسترش کسب و کارهای موجود توسط
افراد ،یا گروهی از افراد،کارآفرینی است .به اعتقاد وی ،این اشخاص کسانی هستندکه نوآوری را با فعالیتهای کسب وکار برای تجاری سازی تولیدات و
خدمات ترکیب میکنند که نتیجهی آن شرکتهای با رشد باال میباشد (دابسون .)2010 ،
از نظر هندرسون  ، 14کارآفرینی فرآیند کشف یا توسعهی فرصت برای خلق ارزش از طریق نوآوری است .کارآفرینان اغلب با افزودن ثروت به اقتصاد
محلی باعث رشد و گسترش آن میشوند .او معتقد است کارآفرینان تنها ایجاد کنندهی فرصتهای جدید محلی نیستند ،بلکه همچنین تولید کنندهی ثروتی
نو و ارزشی جدید میباشند ،آنان بهره گیران نوآور از منابع و دارائیهای محلی میباشند (هندرسون.)2007 ،
ویلیام بای گریو  15معتقد است کارآفرینان کسانی هستند که همراه با خطرپذیری ،فرصتها را غنیمت میشمرند و با تکیه بر اندیشه ها و تجربههای
خویش راهکارهای تازه برای سودآوری جستجو میکنند ،وی معتقد است کارآفرین کسی است که یک فرصت را در مییابد و برای پیگیری آن فرصت،
سازمانی را راه اندازی میکند( .ربیعی و نظریان ) 1392 ،بنابراین به نظر میرسد که کارآفرینی یک حالت پایدار نیست بلکه فرآیند شدن است تا حالت بودن.
از طرفی براساس تعاریف موجود در ویکی پدیا  ،) 2019( 16زنان کارآفرین زنانی هستند که یک شرکت به ویژه کسب وکاری را مدیریت و سازماندهی
می نمایند .همچنین الویدینا  )1995( 17زنان کارآفرین را زنانی تعریف میکند که به تنهایی و یا با مشارکت دیگران کسب و کاری را ایجاد کرده و یا از
طریق ارث پذیرفتهاند و با قبول ریسکهای مالی در ادارهی امور روزانه شرکت میجویند و با خالقیت و نوآوری محصوالت جدیدی را تولید میکنند تا
در بازار بر رقبا غلبه کنند(به نقل از گلرد.)1384 ،
میتوان گفت که زنان کارآفرین زنانی هستند که با خلق ایدههای نو و یا با نوآوری ،ابتکارات شخصی و استفادهی بهینه از فرصتها ،منابع و با قبول
خطرپذیری به تولید محصوالت یا خدمات جدید اقدام میکنند که باعث خوداشتغالی و ایجاد مشاغل جدید میشود (رستمعلیزاده و جمعهزاده.)1397 ،
فعالیتهای تولیدی زنان ،بویژه در حوزهی صنعت ،آنها را از لحاظ اقتصادی توانمند میکند و قادر میسازد که تا بیشتر به توسعهی کلی خود وجامعه
کمک نمایند.اگر چه که آنها درگیر در فعالیتهای تولیدی مقیاس کوچک و متوسط هستند و یا در بخشهای رسمی و غیررسمی فعالیت میکنند،بااین حال
فعالیتهای کارآفرینی زنان نه تنهاوسیلهای برای بقای اقتصادی بلکه همچنین پیامدهای مثبت اجتماعی برای خودزنان وجامعهشان دارد(چانووب ،18
.)2010

126

مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد
اصوالً بررسی مفهوم کارآفرینی زنان در اقتصاد اهمیت رو به رشدی دارد و نتایج مطالعات نشان میدهد در دهة گذشته ،کارآفرینی زنان شاخصی مثبت
و رو به رشد در رشد اقتصادی کشورها داشته است  .19با وجود این،کارآفرینی زنان سهم کمی را در مجموع فعالیتهای کارآفرینی به خود اختصاص
داده است .شکست بازار از جمله عوامل مهمی است که مانع ایجاد بستر مناسب برای شروع کسب و کار موفقیت آمیز آنان میشوند(سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه  .)2010 ،20عالوه بر آنکه زنان نسبت به مردان میزان مشارکت کمتری در فعالیتهای کارآفرینانه دارند ،با محدودیتهای بیشتری نیز
در انتخاب و شروع کسب و کار در حوزههای صنعتی مواجه اند (فرانسو و وینکیوویست )2012 ،21؛ به عبارتی فراهم کردن شرایط دسترسی به فرصت -
های برابر بین زنان و مردان از جمله مسائل مهمی است که تاکنون محقق نشده است.بررسی سیاستهای اقتصادی و برنامههای توسعة کشورهای مختلف
بیانگر آن است که به طور عمومی به کارآفرینی بخش مردان بیش از زنان توجه شده است(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.)2010 ،
طبق تحقیقات انجام گرفته ،محدودیت دسترسی به منابع مالی ،بهرهمند نبودن ازآموزشهای الزم برای ورود به بازارکارونیاز مداوم به حمایتهای دولتی
ازجمله مهمترین محدودیتهای پیش روی زنان مالک مشاغل کوچک بشمار میرود(ورهول 22و همکاران.)2012 ،
فاکتور دسترسی به منابع مالی در مطالعات متعددی بررسی شده است و نتایج مطالعات بیانگر آن است که زنان هنگام ورود به مشاغل کوچک و تأسیس
بنگاههای خوداشتغالی با برخی محدودیتها در زمینة دسترسی به منابع مالی رسمی و غیر رسمی مواجهاند( مارلو .)2002 ،23
همچنین کارتر  )2000( 24نیز معتقدست که عملکرد ضعیفترکسب وکار زنان نسبت به مردان رابطة مستقیمی با محدودیت دسترسی آنان به منابع
سرمایهای آنان دارد(به نقل از سجاسیقیداری و همکاران.)1397 ،
نتایج سایر مطالعات نیز بیانگر آنست که اتخاذ سیاست پولی مناسب از سوی دولتها میتواند نقش مؤثری را در راستای تسهیل واگذاری منابع مالی
مورد نیاز به بنگاهها ایفا کند و موجب توسعة فعالیتهای کارآفرینانه گردد (چراتیان و قربانی.)1393 ،
عالوه بر آن ،بسیاری از دولت های ملی و منطقه ای به این نتیجه رسیدند که باید سیاستهای اقتصادی و غیراقتصادی خود را در جهت گسترش و توسعه
متوازن کارآفرینی تبیین نمایند و این سیاستها می بایست با درنظرگرفتن ویژگیهای محلی و منطقه ای مدون گردیده تا از تاثیر مطلوب برخوردار
باشند(.جعفری و همکاران ) 1396،از جمله سیاستهای محلی و منطقه ای می توان به کارآفرینی شهری اشاره نمود که نوعی همگونی کسب و کارها و
اشتغال محلی با تغییر ات جهانی است و یا به عبارتی دیگر در یک تعریف عام،کسب و کارهایی را شامل می گردد که در محیط شهرها راه اندازی می
شوند و شهر را به سمت رشد و توسعه اقتصادی سوق می دهند(جعفری و همکاران ) 1396،از همین روی ،اتخاذ سیاستهای خاص شهری برای توسعه
کارآفرینی ،امری اجتناب ناپذیر تلقی میگردد چرا که پتانسیل ها ،امکانات زیرساختی ،موقعیت جغرافیایی ،فرهنگ غالب و بافت صنعتی در شهرهای مختلف،
بسیار متفاوت است و ظهور کارآفرینی شهری متناسب با تغییر مقیاس سیاست گذاری های شهری به سمت رشد اقتصادی ،مشارکت ها و تغییر اندازه
های دولت محلی ،شایسته و در خور تامل و اندیشه است.

 . 3روش شناسی
روش تحقیق در پژوهش حاضر بر حسب هدف ،کاربردی و بر حسب روش گردآوری اطالعات کیفی ،گراند تئوری ( 25نظریه داده بنیاد) است .نظریه
پردازی داده بنیاد ،روالی نظام مند و کیفی است جهت تولید نظریه ای که یک فرآیند ،کنش یا برهم کنش را درباره یک موضوع واقعی در سطح مفهومی
کلی تشریح می کند (کریسول  .)2005،26با توجه به اینکه ،ارایه الگو برای کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار ،یک موضوع بسیار تخصصی است
و افراد خاصی می توانند در مورد آن اظهار نظر کنند بنابراین نمونه آماری تعداد زیادی را در برنمی گرفت .محقق تصمیم گرفت به جای گستردگی نمونه
آماری که به نظر نامناسب بود ،یک نمونه آماری صاحبنظر ولیکن با تعداد کم را در نظر بگیرد و بجای نگاه سطحی به موضوع به صورت عمیق به بررسی
و کشف شکافها و جزییات بپردازد بنابراین با  14نفر از خبرگان کلیدی و اساتید دانشگاهی ،کارشناسان حوزه شهری ،مدیران شهری ،کارآفرینان،
کارشناسان حوزه زنان و خصوصا زنان سرپرست خانوار که با مفهوم کارآفرینی و علی الخصوص کارآفرینی شهری آشنایی داشته اند مصاحبه
اکتشافی انجام شد .فرآیند نمونه گیری بصورت هدفمند و راهبردی بوده و تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری 27
رسید و دراین زمان نمونه گیری خاتمه یافت  .محقق به منظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبهها ،عالوه بر یادداشت مطالب ،با اجازه از فرد مصاحبه
شونده به ضبط مصاحبه اقدام نمود .نحوه انجام مصاحبه ها به این شکل بود که اول با افراد تماس گرفته می شد و پس از هماهنگی اولیه ،محقق برای
انجام فرایند مصاحبه به افراد مراجعه میکرد.در این راستا ،ابتدا جهت راهنمای افرادموضوع مصاحبهها برای افراد شرح داده میشدتامصاحبه شوندهها
با موضوع بحث آشنا شوند.
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مصاحبه ها به دو بخش تقسیم شدند . 1 :مصاحبه با زنان سرپرست خانوار با در نظر گرفتن تنوع این جامعه  . 2مصاحبه با صاحب نظران و فعاالن در
مسائل زنان،خانواده وکارآفرینی.هدف اینست که مسائل زنان سرپرست خانوارهم از دیدگاه خودشان و هم از دیدگاه افرادی که به صورت عملی برای
بهبودوضعیت آنها در تالش هستند ،بررسی گردد.برای شروع کار میدانی ازمصاحبه با مسئوالن وصاحب نظران آغاز نمودیم تاباکسب آگاهی ازشرایط
این جامعه،مصاحبه های اثربخش تری انجام دهیم.
برای اطمینان از روایی و پایایی دادههای جمعآوریشده که در روش کیفی ،دقت و استحکام علمی نام دارد ،از روش چک کردن توسط مصاحبهشوندگان
استفاده شد که درمجموع 4 ،شاخص و  17زیرشاخص شناسایی و همگی مورد تأیید قرار گرفتند .اعتبار سنجی در نظریه پردازی داده بنیاد ،بخشی فعال
از فرآیند پژوهش است و پژوهشگر وقایع ،رویدادها و فعالیتها را شناسایی و پیوسته آنها را مقایسه نموده و با ارائه بازخورد به مصاحبه شوندگان و
قراردادن آنها در مسیر تحقیق ب طوریکه بر نحوه پاسخگویی آنها تاثیر نگذارد ،به منظور افزایش روایی اقدام می نماید و با چک کردن کدهای استخراج
شده نظریه تحقیق را به طور مرتب اصالح و ویرایش های الزم را انجام داده تا نظریه ،عالوه بر واژههای کلیدی ،تمایز مفهومی کافی نیز داشته باشد.
بررسی و مقایسه مکرر دادهها ،خود به تأیید و افزایش روایی آنها کمک می نماید و در نهایت در راستای بهبود مدل و اعتباریابی آن ،به چند تن از مصاحبه
شوندگان مدل ارائه گردید و پس از اعمال برخی اصالحات ،توافق در مدل پیشنهادی به دست آمد.
تحلیل دادههای این پژوهش از شیوه سیستماتیک که به استراس و کوربن  )1990( 28نسبت داده میشود ،طی سه مرحله کدگذاری باز  ،29محوری  30و
انتخابی  31انجام پذیرفت .در کدگذاری باز  ،پژوهشگر با ذهنی باز به نامگذاری مفاهیم می پردازد .در این راستا متن مصاحبه ها بارها و بارها ،سطر به
سطر مطالعه و برای نکات مهم ،مفهومی مشخص گردید سپس بخش های مرتبط عالمت گذاری و به آنها کد و یادداشت تحلیلی ،اختصاص گرفت .به گفته
صاحب نظران در کدگذاری باز ،پژوهشگر آزادانه به نامگذاری مفاهیم و یا همان کدها می پردازد و محدودیتی را در نظر نمی گیرد .در مرحله بعد که
کدگذاری محوری بود ،فرآ یند اختصاص کد به مفاهیم موجود از حالت کامال باز خارج و شکل گزیده به خود گرفت .به بیان دیگر کدگذاری باز به بروز
محورهای مشترکی در مجموعه داده های گردآوری شده ،منجر می گردد که این محورها به مرحله بعدی کدگذاری جهتگیریهای تازهای میبخشد .در
کدگذاری محوری ت وجه و کار با مفاهیم مورد توجه قرار می گیرد ،جفت کردن کدها و یادداشتها و طبقه بندی کردن مفاهیم از مهمترین اقدامات این مرحله
است و در آخرین مرحله ،کدگذاری انتخابی ،پژوهشگر به تکوین نظریهای درباره رابطه میان مقولههای به دست آمده در الگوی کدگذاری محوری میپردازد.
در حقیقت این مرحله فرآیند یکپارچه سازی و بهبود نظریه است .در این تحقیق «کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار» به عنوان مقوله اصلی انتخاب
و در مرکز فرآیند مورد بررسی قرار گرفته و سپس سایر مقوله ها اعم از عوامل علی ،عوامل زمینه ای ،عوامل مداخله گر ،راهبردها و پیامدها شناسایی
و به آن مرتبط گردیده اند و در نهایت مدل مفهومی کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار با تحلیل روابط بین مقولهها و همچنین تطبیق و مقایسه با
سایر مدلهای موجود ،تدوین گردیده است.

 . 4تحلیل یافتهها
پس از گردآوری دادهها از طریق مصاحبه ها و تحلیل داده های گردآوری شده طی مراحل سه گانه روش نظریه داده بنیاد ،از میان  4شاخص اصلی
استخراج شده(رفتاری ،ساختاری ،نهادی و محیطی) 41 ،کد شناسایی گردیدند که در جدول  1نتایج کدگذاری های باز هریک از عوامل و در جداول  2الی
 7سایرکدگذاری ها ،عوامل علی ،عوامل زمینه ای  ،عوامل مداخله گر ،راهبرد ها و پیامدها ارائه و در نهایت مدل مفهومی با استفاده از نظریه داده بنیاد
ترسیم گردیده است.
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 . 1 . 4مرحله اول کدگذاری باز
جدول  .1کدگذاری باز عوامل
کدگذاری باز عوامل نهادی

مفاهیم
رسوم ،افکار ،فرهنگ ،اعتقادات.
ارزشها ،باورها ،نگرشها ،رفتارها و هنجارها ،خرده فرهنگ ها و مذهب
کاهش تبعیض در قوانین جنسیتی و افزایش قدرت مانور زنان در جامعه.

کاهش ناامنی در سطح اجتماع خصوصا برای زنان و ایجاد رفاه و امنیت برای زنان
افزایش باور جامعه به قدرت زنان و رواج فرهنگ حمایت از آنها
کمبود انجمنهای حمایتی و NGOها برای بانوان.
تبلیغات رسانه ای و حمایت آنها
قوانین و شرایط محیطی،اجتماعی ،خانوادگی و استعدادهای فردی،
شبکه های اجتماعی ،شبکه های محلی و تشکل های مردم نهاد ،شبکه های مجازی
محدودیت های مذهبی وخانوادگی و رفع برخی محدودیت ها.

عوامل نهادی

محدودیت های فردی و باور هر فرد.
وجود تفاوت های زیاد بین زنان و مردان.
استفاده از قوانین و نهادهای حقوقی ،اقتصادی ،آموزشی برای زنان
تدوین قوانین و ابزارهای حمایتی در راستای کاهش محدودیت های جنسیتی و خالهای قانونی.
کاهش مرد ساالری و تغییر باورهای کلیشه ای در مورد زنان و اعتماد به زنان
نظام تعلیم و تربیت.
ناهمخوانی انتظارات نقش های متفاوت زنان.
عوامل و رفتارهای فردی اعم از ویژگی های فردی ،شخصیتی ،انگیزه ها و اهداف ،روحیه مقاومت و ایده پردازی ،تخصص گرایی ،خصلت های کارآفرینانه ،اعتماد به نفس ،مهارتهای
شغلی ،ارتباطی و...
عوامل شبکه ای اعم از ارتباط زنان با مشاوران ،انجمن های تخصصی و تجاری ،دوستان و ...
وضعیت حقوقی و قوانین ،قانون های اشتغال نیمه وقت زنان ،مرخصی زایمان و  ...و در نهایت عدم برخورداری ازحقوق اجتماعی به تساوی

کدگذاری باز عوامل ساختاری

مفاهیم
حمایت های سازمانی و ارائه سیاستگذاری های درست.
بهبود سیستم ها ،روشها و فرایندها.

رفع موانع مجوز برای بانوان و رفع مشکالت بانوان دردریافت وام و تسهیالت
بروکراسی اداری باال وسخت برای بانوان
زنان کارآفرینی که سن کمی دارنددرارتباطات وکار وحتی مدیریتشان مشکالت بیشتری دارند
اعتماد به بانوان و بها دادن به آنها
فراهم کردن بسترهای فروش کاالی بانوان ،رفع هزینه های اولیه زیاد ،کمک به سرمایه اولیه بانوان.
از مد افتادن کارها و محصوالت خانگی در بازه زمانی کم مانند گل سازی و  ...و علوه بر آن عدم وجود بازار فروش مناسب.
قیمت تمام شده بسیار باالی محصوالت به سبب تعداد اندك تولید
وجود زیرساختهای شهری همچون حمل و نقل  ،اینترنتی ،قانونی.
نرخ خود اشتغالی ،مالیات و ثبات اقتصادی

عوامل
ساختاری

وجود شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارآفرینی شهر ی
آموزش وتوسعه میزان تحصیالت وآموزشهای فنی و حرفه ا ی و افزایش سطح مهارت های زنان در چارچوب سیاستهای اشتغال و توانمندسازی زنان
بهره وری و کارایی زنان و مردان و بهبود وضعیت زنان و کاهش فاصله (دستمزد وکسب درامد) با مردان
تقویت سازمانهای اجتماعی و مردمی در خصوص حمایت از توسعه کارآفرینان و صنای ع دستی و تولیدات مرتبط با حضور و اشتغال بانوان
ارائه شرایط حقوقی مالی ،رفاه ی مناسب و جلوگیری از بهره کشی از بانوان و ارائه حقوق و مزایای مناسب برای بانوان
حقوق و دستمزد کم زنان و عدم وجود سوابق بیمه و حتی در برخ ی موارد عدم وجود بیمه مناسب ،توجه سازمانها و ارگانها ،برقراری نظام پرداخت مناسب حقوق و مزایا
تسهیالت و وامهای اعتباری کم بهره ،قوانین حمایتی ،ارگانهای حمایتی بانوان وارتباط با سازمانها به سبب خروج از گوشه گیری و انزوا
حمایت دولت ،فرصت به صاحبان ایده ،کمک به حل مشکالت مالی بانوان و حمایت سازمانها ،رفع موانع کاری شدید بانوان ،حمایت ساختاری و حمایت از مشاغل خانگی و
کسب و کارهای شهری
قابلیت اجرایی قوانین حمایتی ،سرمایه های اجتماعی و اقتصادی ،فراهم ساختن زمینه¬های رشد و توسعه برای بانوان.
تشویق زنان به فعالیتهای اقتصادی و حمایت از آنها ،حمایت های مالی و دولتی برای دریافت وام از سازمانها و غیره.
اعتماد موسسات مالی به زنان ،رفع محدودیت در دسترسی به خدمات حمایتی.
تشویق زنان به نوآوری
دستورالعمل ها وتسهیالت ،مقررات،محدودیتهای اجرایی وادارات،تامین منابع و گزینش شیوه های مناسب مدیریتی
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کدگذاری باز عوامل محیطی

مفاهیم
عوامل بیرونی ،عوامل درونی
عالقه بانوان به حضور پررنگ تر در محی ط

دانش کسب و کار و آموزش ،قوانین و بروکراسی اداری جهت ثبت شرکتهای کارآفرینی ،فناوری های نوین
حمایت دولت از فعالیتهای کارآفرینانه ،حمایت بانکها در تخصیص اعتبار به فعالیتهای کارآفرینانه،
اعتماد ارباب رجوعان به زنان کارآفرین ،جذب سرمایه گذاران خارجی در فعالیتهای کارآفرینانه ایرانی و حمایت بنگاههای اقتصادی
اموزشهای استاندارد و کافی برای زنان کارآفرین با توجه به طبقه بندی مشاغل زنانه و مردانه در جامعه
جشنواره زنان و تولید ملی و اشنایی با استانداردهای رایج در تولید محصوالت ،اموزش و تقویت کارآفرینان

عوامل محیطی

تبلیغات مستمر و موثر ،ارائه محصوالت با کیفیت¬های باال ،توجه به نیاز جامعه و سلیقه شهر و شهروندان.
مشتری مداری و رفتار مناسب با ارباب رجوع ،روی خوش،برخورد خوب و رفتار شایسته ،دقت باال در کار
قوانین جامعه ،محیط سیاسی و امنیتی جامعه ،رفع موانع بسته بودن محیط ،مهیا کردن ارتباطات گسترده ،رفع محیط¬های بازدارنده
تعامالت اجتماعی ،مهارتهای زندگی ،اعتماد و حمایت های اجتماعی ،قدرت کنترل و تصمیم گیری ،تبعیضات فرهنگی ،یادگیری شیوه های مقابله مناسب با مشکالت ،وجود منبع
کنترل درونی
خودکفایی زنان ،رفع موانع شخصیتی (عدم خودباوری  ،اعنماد به نفس و فقدان انگیزه کافی)
سرمایه اجتماعی شامل مولفه های اعتماد ،تاب آوری  ،امید ،خوش بینی ،تعامل ،ارتباط سازی.
عوامل بازاریابی عصبی مربوط به تقویت عناصر ذهن،احساس ،شهود ،ادراك  ،انگیزش ،ظرفیت رفتار شهروندی

کدگذاری باز عوامل محتوایی

مفاهیم
برخوردار از دانش ،تجربه و مهارت کافی

دارای ویژگی های شخصیتی خاص اعم از انگیزه،روحی ه کار تیمی زنان ،اعتماد به نفس ،قاطع در تصمیم گیری ،بلندپرواز ،متعهد ،منطبق با محیط ،دارای روحیه تعامل ،توانمند
و ...
قابلیت توانمند سازی افراد مشابه در جامعه
وجود تفکر راهبردی و سیستمی،برخوردار از تفکر استراتژیک و روحیه توجه و تحلیل محی ط
محیط زندگی کارآفرینان
تحصیالت زنان کارآفرین
خالقیت و نوآوری

عوامل
محتوایی

برخوردار از روحیه با تعامالت و ارتباطات بسیار.
برخوردار از اخالق و رفتار متمایز با دیگران
قابلیت کسب بازار و بازاریابی محصوالت
استفاده از فرصت ها و تهدیدات و متمایل به ایجاد تغییر
مسئولی ت پذیری ،تبدیل محدودی ت ها به فرصت
عالقمند به فعالیت و اشتغال ،سخت کوش ،برخوردار از تعهدات اخالقی ،خودکنترلی
حمایت های خانوده از کارآفرین
مستقل بودن و داشتن استقالل درعمل و رفتار ،تعهددرکار ،رفتار و کردار ،برخوردار از سبک رهبر ی و پذیرش مسئولیت
آینده نگری و بلند پروازی
برخوردار از سبک و برند
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 . 2 . 4مرحله دوم و سوم کدگذاری های محوری و انتخابی
جدول  .2کدگذاری های محوری و انتخابی از عوامل نهادی
کدگذاری محوری

کد
1

تغییر ساختارها و هنجارهای فرهنگی

2

عدم تبعیض (رفع نگاه ها مرد ساالرانه)

3

تدوین قوانین در خصوص رفع محدودیتهای جنسیتی

4

نظام تعلیم و تربیت

5

رفع موانع و محدودیتها

6

عدم فشارهای مذهبی

7

تشکیل انجمنهای مردم نهاد

8

حمایت شبکههای اجتماعی

9

باور و اعتماد به زنان

10

تامین امنیت بانوان

کد گذاری انتخابی
برابری جنسیتی
تغییر ساختار فرهنگی
مذاهب و اعتقادات
قوانین حمایتی

 NGOها و شبکه های اجتماعی

جدول .3کدگذاری های محوری و انتخابی از عوامل ساختاری
کدگذاری محوری

کد
1

رفع موانع مجوز برای ثبت ایدهها

2

کاهش مالیات برای کارآفرینان زن

3

تسهیالت و وامهای اعتباری کم بهره

4

حمایتهای سازمانی و دولتی (رفع بروکراسی اداری)

5

فراهم کردن زیر ساختهای مناسب

6

توسعه میزان تحصیالت و آموزشهای فنی و حرفهای

7

بازاریابی و تبلیغات (فراهم کردن بازار فروش)

8

روشها و فرایندها

کد گذاری انتخابی

حمایت دولت

9

تشویق زنان به نوآوری و فعالیتهای اقتصادی

10

بها دادن به زنان در امر مدیریت

11

حمایت کارآفرینان و تولیدات مرتبط با حضور و اشتغال

تقویت زیرساخت ها – نوسانات اقتصادی – فرآیندها
کارآفرینی پایدار

تدوین بخشنامه های حمایتی
وجود مشوق های درونی و بیرونی

جدول  .4کدگذاری های محوری و انتخابی از عوامل رفتاری (محتوایی)
کدگذاری محوری

کد
1

داشتن روحیه کار تیمی

2

ارتباطات خوب با بیرون

3

انطباق پذیر با محیط

4

آینده نگری و بلند پروازی

5

بازاریابی خدمات

6

استفاده از فرصتها و تهدیدها و توسعه آن

7

مسئولیت پذیری

8

داشتن تفکر استراتژیک و تفکر سیستمی

9

خالقیت ،نوآوری و برندسازی

10

توانایی در جذب منابع مالی

11

اخالق و رفتار متمایز

12

داشتن تجربه و مهارت

کد گذاری انتخابی

آینده نگری  -رفتار کارآفرین

خالقیت و نوآوری – نوآوری و کارآفرینی اجتماعی

تجربه و مهارت

جدول . 5کدگذاری های محوری و انتخابی از عوامل محیطی (زمینه ای)
کدگذاری محوری

کد
1

عوامل بیرونی

2

عوامل درونی

3

رفع محیطهای بازدارنده

4

دانش کسب و کار

5

بکارگیری فناروی نوینIT

6

تشکیل واحد حمایت از بنگاهای اقتصادی

7

سرمایه اجتماعی

8

بازاریابی عصبی

کد گذاری انتخابی

محیط

فناوری نوین

سرمایه اجتماعی و حمایت محیطی – بازاریابی خدمات و تبلیغات
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 . 3 . 4مرحله چهارم عوامل علی ،زمینه ای ،مداخله گر ،راهبردها و پیامدها
جدول .6شرایط علی ،زمینه ای و مداخلهگر در توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار
شرایط علی

شرایط زمینه ای

شرایط مداخله گر

نبود تبعیض

رفتار کارآفرین

حمایت بخش خصوصی

حمایت خانواده

اعتماد و باور به توانایی زنان

حمایت دولت

ارزشها و هنجارهای اجتماعی

تجربه و مهارت

حضور رسانه

مذهب و اعتقادات

مشوق های درونی

نظام تعلیم و تربیت

تدوین قوانین حمایت کننده

فرهنگ جامعه

رفع موانع و مجوزها

تامین امنیت بانوان

تدوین بخشنامه های حمایتی

انجمن های مردم نهاد

توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای

هماهنگی بین بانوان

مشوق های بیرونی

ارائه تسهیالت

شبکه

موازی کاری های نهادهای حمایتی

ترویج فرهنگ کارآفرینی

مهارتهای ارتباطی و مردمی

نوسانات اقتصادی

زیرساخت ها

نظارت و ارزیابی

سرمایه های اجتماعی

روش ها و فرآیندها

-

بازاریابی خدمات وتبلیغات

نوآوری های اجتماعی

-

حمایت از ایده ها و افکارهای نو

جدول .7راهبردها و پیامدها
راهبردهای ارائه شده

پیامدهای منتج شده

تدوین سیاستها و برنامههای آموزشی

توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی

برگزاری دورههای آموزشی و توانمندسازی بانوان

اشتغال بانوان

تشکیل واحد حمایت از بنگاههای اقتصادی

انگیزه و اشتیاق به کارآفرینی

توسعه و شکوفایی فرصتها و تدوین قوانین حمایتکننده

راه اندازی و توسعه کارآفرینی

آموزش و توسعه کارآفرینی

امنیت سرمایهگزاری

ایجاد ثبات اقتصادی دولت
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مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد
شکل  .1پارادایم مدل توسعه کارافرینی زنان سرپرست خانوار

در شکل  1مدل پارادایمی تحقیق ترسیم شده است که شش مرحلهی نظریهی داده بنیاد را به تصویر میکشد و چارچوبی برای طراحی مدل توسعه
کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار در اختیار محقق قرار داده است.
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شکل . 2مدل نهایی پژوهش (الگوی کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار)
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مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد
نتیجه گیری
براساس تحلیل صورت گرفته مبتنی بر روش داده بنیاد و مطابق الگوی پیشنهاد شده اشتروس و کوربین ( ،)1998مدل پارادایمی تحقیق مشتمل بر عوامل
علی ،عوامل زمینه ای ،عوامل مداخله گر ،راهبردها و پیامدها مشخص گردیدند .در این پارادایم ،توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار به عنوان
پدیده محوری در نظر گرفته شد و سایر مقولهها حول محور پدیده محوری طراحی گردیدند.

عوامل علی
عوامل علی در برگیرنده شرایطی است که بر مقوله محوری (پدیده) تأثیر می گذارد .عوامل مستخرج از تحقیق ،عبارتند از نبود تبعیض ،حمایت خانواده،
ارزش هاوهنجارهای اجتماعی ،مذهب و اعتقادات ،تدوین قوانین حمایت کننده ،تامین امنیت بانوان ،توسعه آموزشهای فنی و حرفهای ،ارائه تسهیالت و
ترویج فرهنگ کارآفرینی ،زیرساختها ،روش ها و فرآیندها و نوآوری های اجتماعی.
در راستای توسعه ی کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوارو با توجه به عوامل علی می بایست زمینه برای یکسان سازی دیدگاه ها نسبت به انجام
فعالیتهای کارآفرینی زنان همپای مردان فراهم شود و این تفکر که مردان در حوزه ی کارآفرینی موفقتر عمل نموده و بایدبیشتر به این فعالیتها وارد
شوند ،تغییر یابد .از طرفی ،این مهم در حالیست که شواهد و تجربیات عینی محقق در شهر تهران ،بیانگر حضور مشتاقانه تر ،پرانگیزه تر و یا حتی گاهی
موفق تر زنان در عرصه های کسب و کارهای کوچک ،حضور در بازارچه های محلی ،مشاغل خانگی و استارت آپ ها می باشد .بنابراین شایسته است
که برنامه ریزی دقیق تری با استفاده از بسترها و زیرساختهای شهری صورت گرفته تا زمینه فعالیت های کارآفری نی شهری بخصوص برای زنان
سرپرست خانوار فراهم گردد .ذکر این نکته نیز ضروریست که این جامعه به سبب برخورداری از شرایط خاص ،دیرتر به عرصه های اجتماعی ورود
پیدا نموده و بعضاً از تجربیات اجتماعی کمتری برخوردارند و بالطبع با سختی ها و دشواری های بیشتری در این زمینه روبرو خواهند بود.نتایج این
بخش از تحقیق با پژوهشهای رستمعلیزاده و جمعهزاده ( ،)1397شکوهی و همکاران( ،)1397بهمندو همکاران( ،)1394مادن ()2018و ناتسرلیشویلی 32و
همکاران ( )2018نیز همخوان است.
از سوی دیگر حمایت خانوادهها از این زنان به عنوان پشتوانه ،از دیگر عوامل علی و اثرگذار مطرح شده است و این مهم درحالیست که سرمایهگذاری و
ورود به این حیطه به حمایت اصلی نهادهای مسئول نیز نیاز دارد اما حمایت خانواده ها ،نقش پررنگ تری ایفا نموده و باید بعنوان عاملی اثرگذار مدنظر
قرار گیرند .کارآفرینی از جمله فعالیتهایی است که عالوه بر تاثیرپذیری از ویژگی های شخصیتی فرد ،تحت تاثیر عوامل محیطی نیز می باشد و این عوامل،
می تواند کارآفرین را بی اشتیاق و یا مشتاق تر نماید که حمایتهای خانواده ها در این زمینه ،نقش بسزایی دارد.این حمایت ها ابعاد گوناگونی دارند که از
جمله مهمترین آنها می توان به حمایت های مالی ،فکری ،مشورتی و حمایت های اجتماعی اشاره نمودکه متاسفانه بانوان سرپرست خانوار عمدتاً به سبب
شرایط زندگی از اینگونه حمایتها محروم بوده و خود ،عمدتاً نقش حامیان خانواده را بازی می نمایند.
همچنین در بعد آموزشهای فنی و حرفهای که به عنوان زیربنایی مهم مطرح می باشد باید نهادهای مسئول با برنامهریزی و آموزش مناسب ،زنان
سرپرست خانواده را در راستای عالقه و تواناییهایشان راهنمایی و سوق دهند چراکه آموزش به عنوان جوهرهی کارآفرینی و یکی از عوامل کلیدی،
رمز پیشرفت آنان به شمار می آید عالوه بر این باید توجه داشت که آموزش کارآفرینی باید نظاممند ،آگاهانه و هدفگرا باشد که طی آن ،افراد غیرکارآفرین
ولی دارای توان بالقوه ،به صورتی خالق تربیت شوند تا بتوانند با بهبود و توسعهی نگرشها ،مهارتها و تواناییهایشان ،اثربخش تر باشند .آموزش
کارآفرینی میتواند به شکل قابل توجهی در بهبود نگرش کارآفرینانه زنان سرپرست خانوار و در نتیجه افزایش احتمال کارآفرین شدن آنها مؤثر باشد
صرفنظراز اهمیت آموزشهای کارآفرینی ،آنچه مسلم است ،با توجه به گستردگی موضوعی و محتوایی این آموزشها و مهارتهای مختلف مورد نیاز
افراد برای راه اندازی ،مدیریت و توسعه کسب وکارهای جدید ،آموزشهای کارآفرینی زمانی از اثربخشی و کارایی الزم برای پرورش افراد کارآفرین
برخوردار خواهند بود که بتوانند به شیوهی مناسبی به نیازهای آموزشی افراد در زمینههای مختلف مرتبط با کارآفرینی پاسخ دهند .لذا آموزشهای فنی
و حرفهای در میان زنان سرپرست خانوار میتواند با ایجاد ذهنیت و توانایی توسعه ی کارآفرینی در بین آنها و همچنین ایجاد چارچوبی از فضای حوزه
کارآفرینی در ذهن آنها در این زمینه به عنوان پیشنیازی مهم مطرح شود .سایر پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه نیز مانند پژوهشهای شکوهی
و همکاران ( ،)1397رستمعلیزاده و جمعهزاده ( ،)1397یعقوبیفرانی و همکاران ( ،)1392کرمانی و همکاران ( ،)1392پاتیل و دشپاند  ،)2018(33بروش و
همکاران  )2018(34و کابررا و مایوریسیو ( ) 2017آموزش را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در زمینهی کارآفرینی زنان مطرح کردهاند .بطوری که با
آموزش فنی مناسب در میان زنان ،آنها می توانند خود را ارتقاء بخشند و از طرفی کمک و حمایت نهادهاNGO ،ها و دولت در اجرای این طرحها و پیگیری
برنامههای آموزشی می تواند در تسریع این روند اثربخش باشد از طرفی ذکر این نکته ضروریست که آموزش به تنهایی نمیتواند برای کارآفرینی ،ایجاد
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انگیزه نماید و دولت و یا نهادهای حمایتگر باید با ارائهی تسهیالت مناسب و فرهنگسازی در این زمینه در فراهم کردن شرایط مساعد برای این قشر
تالش نمایند .به گونه ای که زنان سرپرست خانوار بتوانند با دریافت تسهیالت با بازپرداخت مناسب و یا حمایت های خاص و فراهم بودن بستر الزم به
حوزه های کسب و کار وارد شوند.

عوامل زمینه ای
دربردارنده شرایط خاصی است که برراهبردها تأثیر میگذارد.به عبارت دیگر میتوان این شرایط راشامل عوامل درونی تاثیرگذار بر پدیده محوری و
راهبردها دانست.در این راستا ،با استفاده از تلخیص و تحلیل یافتهها ،مفاهیم مرتبط و نزدیک به هم دریکدیگر تلفیق شدندودرنهایت مقوله های اصلی
عبارتندازرفتارکارآفرین ،اعتمادو باور به توانایی زنان ،تجربه و مهارت ،مشوق درونی ،فرهنگ جامعه ،نظارت و ارزیابی ،تدوین بخش نامههای حمایتی،
هماهنگی بین بانوان ،شبکه و مهارتهای ارتباطی و مردمی.
نخستین موضوعی که در این راستا مورد بحث قرار میگیرد ،رفتار فرد کارآفرین است ،زنان سرپرست خانوار بواسطه تجربیات و شرایط خاص زندگی
مختص به خود ،از مجموعه رفتارهای متفاوتی برخوردارند که می بایست این رفتارها در راستای کارآفرینی شهری ،مدیریت گردند.از دیگر دالیل مهم
عدم ورود زنان به حوزه ی کارآفرینی و کسب و کار ،عدم اعتماد کافی به آنهاست ،باور " مگر زنان هم می توانند" باور رایج و تلخی است که در کشور
ما و جود داشته و کار را برای ایشان دشوار نموده است .در این پژوهش نیز بر اساس داده ها مشخص شد که اعتماد و باور به توانایی زنان میتواند به
عنوان یکی از زمینه های مهم و دارای اهمیت در حوزه کارآفرینی شهری آنها مطرح گردد .بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع ،باید با اعتماد و
باور به توانایی زنان در حوزه ی کارآفرینی و همچنین حمایت و تشویق آنها به این کار،فرصت را برای ورود ،اشتغال و کارآفرینی آنها فراهم نمود و صد
البته که باورهای خود زنان نیز در این زمینه ،نقش بسزایی داشته و متاسفانه مشاهدات محقق از جامعه مورد پژوهش ،بیانگر کم رنگ بودن این باور و
وجود سقف شیشه ای در تفکرات زنان سرپرست خانوار می باشد .تجربه و مهارت از نکات موثر در عوامل زمینه ای است و زنان سرپرست خانوار در
راستای

ایجاد

کارآفرینی

های

شهری

و

پایدار

می بایست از مهارت های خاص فردی ،فنی و تجاربی در این زمی نه برخوردار بوده تا با تاسیس کسب و کارهای خانگی ،نوپا و محلی به رشد و توسعه
پایدار دست یابند.
از دیگر عوامل زمینه ای باید به هماهنگی بین بانوان اشاره نمودکه متاسفانه این اتفاق به ندرت قابل مشاهده بوده و زمانی محقق می گردد که بانوان از
اهداف مشترکی برخوردار باشند که با ایجاد شبکه های پیچیده از روابط اجتماعی ،می توان به منابع و فرصتهای بسیاری در این زمینه دست یافت.شبکه
های فعال بانوان ،میتواند مشارکت باالی این قشر را به همراه داشته و سبب افزایش همراهی و همبستگی این جامعه گردد .عموماً خانوارهای زن سرپرست
در مق ایسه با سایر خانوارها از درآمدهای کمتری برخوردارند که این مهم سبب وجود فقر و یا کاهش سطح رفاه این خانوارها شده و شرایط نامساعد و
مشکالت زیادی را برای ایشان به همراه دارد و این درحالیست که طی یک دهه گذشته به ویژه از سال  2000تاکنون ،دو تحول عمده در تجارت و اقتصاد
بین المللی اتفاق افتاده است .تحول نخست رشد چشمگیر و انفجارگونهی زنان کارآفرین و تحول دوم رشد حجم تجارت بین المللی است .این دو تحول در
کنار هم باعث ارتقای سطح اقتصادی زنان و در مجموع رشد چشمگیر اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ شده است و ابعاد این دگرگونی تاحدی
وسیع است که صاحب نظران آن را آغاز عصر جدید تجاری در جهان میدانند .لذا باید چاره ای اساسی نیز برای قشر زنان سرپرست خانوار اندیشیده
شود تا بتوانند با استفاده از کارآفرینی و ورود به بازار کسب و کار هم برای خود و هم برای هم نوعانشان ایجاد اشتغال کن ند و این امر می تواند با
تدوین قوانین و بخشنامه های حمایتی ویژه از جانب دولت صورت گیرد .دولت می تواند با استفاده از عواملی مانند معافیتهای مالیاتی ،بیمهای ،ایجاد
صندوق های خاص ،حمایتهای بیمه ای اجتماعی و درمانی و  ...در این زمینه همراهی نماید.
یکی دیگر ازعوامل زمینه ای ،مهارت های ارتباطی ،مردمی وایجاد شبکه های غیررسمی در زنان می باشد.بانوان کارآفرین در این زمینه بهتر ازهمتای
مردخود عمل می نمایند .توانایی و ایجاد گسترش روابط و حفظ درازمدت آنهاازدیگرتوانمندی زنان می باشد .همچنین استفاده از تفکرشبکه ای به س بب
جمع آوری داده هاازمحیط وایجادارتباط میان آنها،ازقابلیتهای این جامعه می باشد.
مشوقهای درونی و رضایت از نحوه عملکرد زنان سرپرست خانوار را نیز نباید نادیده گرفت ،این خرسندی و رضایت سبب عملکرد بهتر و در نهایت
بروز اعتماد به نفس در جامعه ای می گردد که عموماً از هرگونه حمایتی محروم مانده اند.

136

مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد
عوامل مداخله گر
این عوامل عمومی و بیرونی هستند که بر راهبردها تاثیر میگذارند .با توجه به اینکه کارآفرینی زنان سرپرست خانوار و مسائل مرتبط با آن  ،در یک
محیط باز صورت می پذیرد مسلماً تحت تاثیر محیط قرار می گیرد و همچنین خود نیز بر محیط تاثیراتی به جای خواهد گذاشت .از این رو ،در این بخش
عواملی که از محیط بیرونی بر راهبردها و پدیده محوری تاثیر گذار هستند شناسایی شدند .شرایط واسطه ای در این تحقیق عبارتند از؛ حمایت بخش
خصوصی ،حمایت دولت ،حضور رسانه ،نظام تعلیم و تربیت ،رفع موانع و مجوزها ،انجمنهای مردم نهاد ،مشوقهای بیرونی و حمایت از ایدهها و
افکارهای نو ،موازی کاری های نهادهای حمایتی ،نوسانات اقتصادی ،سرمایه های اجتماعی ،بازاریابی خدمات و تبلیغات .بخش خصوصی به عنوان یکی
از متولیان اصلی کارآفرینی شهری و ایجاد اشتغال در هر کشوری محسوب شده وبا ایجاد فرصتها و سرمایهگذاری برای زنان و حمایت از آنها با
اختصاص سرمایه درجهت ترویج و توسعه ی کارآفرینی شهری می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر مطرح باشد .همچنین در راستای تحقق
اصل  44قانون اساسی مبنی بر برون سپاری ها و خصوصی سا زی ها ،تاکید بر ایجاد و توسعه شرکت های خصوصی بسیار حائز اهمیت بوده و آغاز
به کار استارت آپ ها ،شرکت های دانش بنیان و توجه ویژه به ایجاد و توسعه پارك های علم و فناوری و مراکز رشد کسب و کارهای کوچک در دوره
جدید مدیریت شهری از نتایج امیدوار کننده این قانون د ر بحث کارآفرینی های شهری می باشد .از طرفی می بایست با ایجاد رقابت در حوزه های مختلف
سبب افزایش مشارکتها و رونق کسب و کارهای نوپا گردید.
از دیگر عوامل ،باید به سیاستها و حمایتهای دولت اشاره نمود .دولتها میتوانند از طریق تنظیم برنامههای مالی ویژه ،کارآفرینان زنان و برنامههای
کارآفرینی آنها را حمایت کنند.این مهم از طریق برنامههای کاهش مالیاتی ،پرداخت وامهای ضروری و ارائه امکانات ویژه به بانوان صورت پذیرد .چنین
امکانات و امتیازاتی شرایط را برای کارآفرینان زن سرپرست خانوار فراهم مینماید تا به فرصتها و موقعیتهایی که نیاز به ریسک مالی دارد ،روبرو
گردند .حمایتهای مالی در سراسر دنیا برای شرکتهای کارآفرین به ویژه زنان امری معمول و متداول است که باید در کشورمان و بخصوص در
حوزه ی زنان سرپرست خانوار به آن توجه ویژه شود .به نظر محقق ،ارائه وام های خوداشتغالی ،کاهش مالیات های کسب و کارهای نوپا ،برنامه ریزی
ورود سرمایه ها و کمک های مردمی به این فعالیت ها ،تشکیل صندوق های قرض الحسنه کوچک ،بازاریابی مناسب محصوالت ،استفاده از پس اندازهای
خانگی و تسهیالت کم بهره می تواند در این زمینه اثرگذار باشد .در نتایج سایر پژوهشهای صورت گرفته نیز به این مهم اشاره نموده که حمایتها و
سیاستهای دولت میتواند زمینهی مناسب برای انجام فعالیت های کارآفرینی زنان را فراهم نماید .نتایج این بخش نیز با پژوهش راج ( ،)2018شکوهی و
همکاران ( )1397و بمهند و همکاران ( )1394همخوانی دارد لذا به نظر می رسد که در راستای توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار تهران می
بایست به صورت جدی تر ،حمایت ها پیگیری شود.
دولت به طرق گوناگون می تواند فعالیت کارآفرینانه زنان را تحت تأثیر قرار دهد .در این میان نقش مداخلهای و اساسی را نیز برای فعالیتهای آنها باید
مد نظر قرار داد؛ چرا که میتوانند نقش مداخله ای را از طریق ایجاد سیاستهای حمایتی ،معافیتهای مالیاتی ،تسهیالت کم یا بدون بهره ،اختصاص
سرمایه اعم از زمین و  ،...توسعه صندوق های مستقل سرمایه گذاری و  ...را برای ایجاد فعالیت ها بخوبی ایفا نماید.
در بخش توجه رسانه وتحت پوشش قراردادن برنامههای کسب وکار وکارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار از طریق برنامههای تلویزیونی وهمچنین
مستندهای گوناگون درخصوص کارآفرینی زنان آنگونه که بایدبرنامه ریزی مناسبی دررسانه ملی و سایررسانههای خبری کشورمان صورت نگرفته یا
تالشهای صورت گرفته ناکافی بوده است که بایداین مسئله و توجه به آن به شکل جدی پیگیری شود .انجمنهای مردم نهاد در خصوص زنان و حمایت
از آنها در این راه نقش بسیار اساسی را دارند و میتوانند با حمایتهای همهجانبه ی خود از زنان و بخصوص بخش کارآفرینی آنها در راه دستیابی به
موفقیت آنها بیشتر اثرگذار باشند .بطوری که نتایج پژوهشهای پاتیل و دشپاند( )2018و لنکا و آوارگال ( ) 2017نیز با نتایج این پژوهش همخوان است.
برای زنانی که به این حوزه از کسب و کار و کارآفرینی وارد میشوند ،نمیتوان نقش مشوقهای فعال را نادیده گرفت و باید با بهره مندی از تجربیات و
گفتههای کارآفرینان موفق شهری و اجرایی نمودن تجربیات آنها و همچنین حمایت از ایدهها و طرحهای نو در زمینهی کارآفرینی و همچنین اجرایی کردن
ایده های نو از تمامی پتانسیلهای موجود ،در راستای حمایت از کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار استفاده نمود .زنان و بویژه زنان سرپرست
خانوار با داشتن دیدی خالق و برخوردار از مهارت های باال ،به عنوان نانآور خانواده و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی در چرخهی اقتصاد
خانواده و جامعه دارند و در جامعه وجود و حضور آنها حتی در تمامی دستاوردهای پیشرفته امروزی مانند تجارت الکترونیک ،فناوری اطالعات و ...
نباید نادیده گرفته شو د .به نظر محقق می بایست حمایت الزم از ایده ها و افکار نو در زمینه کارآفرینی های شهری در سطح شهر صورت پذیرد که این
مهم با برگزاری مسابقات و جشنواره ها ،برپایی نمایشگ اههای شهری ،بازارچه های کارآفرینی و نوآوری ،اجرایی نمودن ایده های برتر در سطح شهر،
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سرمایه گذاری بروی ایده های نو و قابل اجرا،حمایت ازبرندهاو افزایش آنها در سطح شهر و ایجاد بازارهاوبازارچه های شهری ومحلی برای فروش
محصوالت کارآفرینان ،قابل انجام خواهد بود.
ن ظام تعلیم و تربیت از دیگر عواملی است که شایسته توجه و تامل بسیار می باشد .آموزش کارآفرینی و مهارت های کارآفرینانه می بایست در مقاطع
تحصیلی ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه ها در سرفصل درس های آموزشی وجود داشته باشد .صرف نظر از اینکه ،بانوان و دختران بعضاً پس
از اتمام دوره تحصیالت ،باتوجه به مشاهدات محقق در جریان این تحقیق ،ممکن است به جامعه زنان سرپرست خانوار بپیوندند ولیکن چنانچه آنها از
آموزش های الزم برخوردار باشند ،در مواجهه با اجتماع ،موفق تر عمل خواهند نمود .عالوه بر آموزش های فوق ،الزمست که این بانوان از مهارت های
تخصصی الزم برخوردار باشند .مهمترین این مهارت ها به نظر محقق ،مهارت های ارتباطی موثر ،مهارت های تخصصی ،مهارت های کسب و کار ،مهارت
های کنترل خشم ،مهارت های مدیریتی ،مهارت های تیمی ،مهارت های خودشناسی و مهارت های زندگی می باشد که برای هر بانوی کارآفرین الزم و
ضروری به نظر می رسد .تقویت حس مسئولیت پذیری ،روحیه کار تیمی ،خالقیت و نوآوری ،داشتن تفکر استراتژیک و تفکر سیستمی ،آینده نگری و بلند
پروازی ،توانایی در جذب منابع ،ارتباطات قوی و داشتن مهارت از جمله موارد و زمینههایی است که زنان کارآفرین در این راه باید به آنها توجه داشته
باشند.
رفع موانع و مجوزها از دیگر نکات پر اهمیت می باشد و الزم است تا با کاهش بروکسی های اداری نامناسب ،شرایط ایجاد کارآفرینی های شهری را
خصوصاً برای زنان سرپرست خانوار ،هموار نماییم .از دیگر نکات باید به انجمنهای مردم نهاد و حمایت های آنها اشاره نمود که این انجمن ها در ایجاد
و توسعه کارآفرینی های شهری زنان سرپرست خانوار نقش پررنگ و اهمیت بسزایی دارند که بطور کامل در نکات قبلی مورد توجه و تحلیل قرار گرفتند.
نوسانات اقتصادی از عوامل مداخله گری هستند که برای کارآفرینان مرد و زن دردسرساز بوده و می بایست مورد توجه قرار گیرند .عموما این نوسانات
در کسب و کارهای نوپا و خانگی بیشتر اثرگذار می باشند و می بایست در حد ممکن ،مدیریت گردند چراکه طرح های کارآفرینی و هدف گذاری ها با
نوسانات اقتصادی دچار چالش های شدیدی می گردند.
تبلیغ ات و بازاریابی خدمات کارآفرینی های شهری ،از دیگر عواملی است که نباید نادیده گرفته شود .این کارآفرینی ها به سبب نو بودن ،نیازمند تبلیغات
مناسب و همچنین بازار مناسب می باشند و شایسته است که سهم بازار مناسبی در راستای حمایت از این کارآفرینی ها توسط مدیران شهری ،در نظر
گرفته شود.
راهبردها
راهبردها ،کنشها یا برهم کنشهای خاصی هستند که از پدیده محوری منتج میشوند و تحت تاثیر شرایط زمینه ای و واسطهای هستند .در واقع راهبردها
در شش سطح شناسایی گردیدند که عبارتند از تدوین سیاستها و برنامههای آموزشی؛برگزاری دورههای آموزشی و توانمندسازی بانوان؛تشکیل واحد
حمایت از بنگاههای اقتصادی؛توسعه و شکوفایی فرصتها و تدوین قوانین حمایتکننده؛آموزش و توسعه کارآفرینی و ایجاد ثبات اقتصادی دولت؛
در جامعه امروز ایران ،زنان نقش مهم و در حال گسترشی در زمینه کسب و کارها ایفا کرده بهگونهای که در سالهای اخیر ،سهم زنان در کسب و
کارهای خصوصی و غیردولتی روند رو به رشدی را طی کرده است .بنابراین ،با توجه به ضرورت توسعهی سهم زنان در اقتصاد ملی و مقابله با بحران
بیکاری زنان ،ضروری است که شرایط و راهبردهای الزم برای توسعه کارآفرینی شهری زنان فراهم گردد ،تا زنان هم با ایجاد کسبوکار و فرصتهای
شغلی برای خود و دیگران بتوانند به حل این بحران کمک کنند .بنابراین ،توسعه کارآفرینی و راهاندازی و ارتقاء کسبوکار خرد و کوچک به طور فزاینده
ای بهعنوان ابزاری برای ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار بهویژه برای افراد حاشیهای مانند زنان سرپرست خانوار ،فقرا و افراد معلول مورد توجه است .
در این راستا با استفاده از راهبردهای بدست آمده از نتایج چنین پژوهشهای علمی میتوان به موفقیتهای بیشتری در این حوزه دست یافت .در سطح
تدوین سیاستها و برنامههای آموزشی ،ارائه پشتیبانی مؤثر برای کسب وکار زنان بسیار مهم است این پشتیبانی به منظور تسهیل کسب وکار آنها
ازجمله برنامههای آموزشی زنان و ارائه مهارتهای کارآفرینی میباشد .ایجاد مراکز رشد کسبوکار ،راه مهم دیگری برای کمک به اطمینان از کسب و
کارهای زنان است .ضرورت ایجاب میکند کارشناسان و برنامهریزان در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز توجه ویژهای به موضوع آموزش کارآفرینی
خصوصاً کارآفرینی شهری داشته باشند .یکی دیگر از مسائل مهم جهت توسعهی فعالیتهای کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار ،تدوین سیاستها
و برنامههای آموزشی است تا از طریق ایجاد فرصتهای الزم برای اشتغال و بیکاری آنها چاره اندیشی گردد .بنابراین و بدون شک ،آموزش کارآفرینی
شهری یکی از ابعاد مهم و ضروری در برنامههای ترویج کارآفرینی شهری در جامعه میباشد  .در واقع الزمهی توسعهی کارآفرینی شهری برای زنان
سرپرست خانوار،فراهم کردن بسترهای الزم ازطریق آموزشهای تخصصی درزمینهی راهاندازی کسبوکارهای مرتبط میباشد .پیشنهاد میشود برای
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توسعه بیشتر کارآفرینی شهری در بین زنان سرپرست خانوار از روشهای آموزش عملی ،از زنان کارآفرین موفق و همچنین رسانههای جمعی برای
آموزشهای تخصصی استفاده شود .کمیسیون آموزش کارآفرینی اروپا در گزارش خود اعالم کرده است که توسعه دانش ،نگرش و مهارتهای
کارآفرینانه به افراد امکان میدهد ایده های خود را به عمل تبدیل کنند .از نظر این کمیسیون یکی از نتایج آموزش کارآفرینی ،تغییر نگرش افراد درباره
کارآفرینی است .همچنین ،از منظر دیده بان جهانی کارآفرینی ،مهارتها ،نگرشها و رفتارهای کارآفرینانه قابل آموزش و یادگیری هستند و آموزش
کارآفرینی نقش ضروری در شکلگیری نگرشها ،مهارتها و فرهنگ ایفا میکند  .از دیگر عوامل ،می توان به لزوم تشکیل واحدهای حمایتی اشاره نمو د
که امروزه وجود آنها بیش از پیش احساس می گردد .با اجرایی شدن چنین واحدهایی در بخش تولید و کسب و کار میتوان رونق بیشتری را نیز شاهد
بود .به هرحال زمانی که متولیان و حامیان این بنگاهها بصورت کامالً اختصاصی و در جریان تمام امور آن باشند ،میتوانند با برنامهریزی مناسبتر و
اجرای طرحهای حمایتی مناسب در پیشبرد اهداف مؤثرتر عمل کرده و با استفاده ازتوسعه و شکوفایی فرصتها و تدوین قوانین حمایتکننده به کارآفرینان
و فعاالن بنگاههای اقتصادی خدمات بیشتر و مناسبتری ارائه دهند .بنابراین با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ،به نظر
میرسد که دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست وطراحی برنامهها با هدف تشویق کارآفرینی باشد ،دولت از طریق اعمال خط مشی در
وزارتخانهها و مؤسسات ،میتواند موجب شکوفایی کارآفرینی شود ،سازمانهای زیادی در بخش دولتی با پروژهها و برنامههایی برای کمک در ایجاد
مؤسسات جدید وجود دارند دولت میتواند محیط شغلی مناسبی را برای شروع فعالیت و مدیریت کارآفرینان ایجاد نماید .حمایتهای دولتی از توسعه
ی کارآفرینی در جوامع ،براساس مجموعه سیاستهای هماهنگ و مرتبط انجام میگیرد که میتوان از آن به عنوان استراتژی توسعه کارآفرینی نیز
یادکرد .امروزه کشورهای مختلف ،تالشهایشان را برای بهبود درك افراد از فرآیندهای راهاندازی یک کسب وکار آغاز کردهاند از جمله آنها می توان به
ارائهی برنامههای مختلف خدمات حمایتی و مشاورهای به کسب وکارهای کوچک و همچنین ایجاد واحدهای پژوهشی در زمینهی کارآفرینی های نوپا
اشاره نمود .راج ( ) 2018نیز در نتایج پژوهش خود در همین زمینه و در هندوستان بر لزوم توجه دولت و تدوین قوانین حمایتی از کارآفرینی زنان تأکید
دارد .همچنین نتایج این بخش با پژوهش رستمعلیزاده و جمعهزاده ( ) 1397نیز همخوان بود و آنها نیز در بخشی از نتایج خود حمایت نهادهای دولتی و
ساختارهای قانونی مناسب را بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران اثرگذار میدانند .بنابراین به نظر می رسد در کشور ما به دلیل وجود مسائل و
مشکالت عدیده ی اجتماعی در حوزه ی زنان سرپرست خانوار و عدم کارآیی دولت در حل آنها و همچنین عدم وجود بخشهای خصوصی و انتفاعی که
به این مشکالت و مسائل رسیدگی کنند ،توجه به کارآفرینی این جامعه به عنوان راهی برای عبور از مشکالت ضروری به نظر می رسد .از دیگر راهبردهای
اساسی در این زمینه می توان به ایجاد ثبات اقتصادی اشاره کرد .ثبات اقتصادی که از وظایف اصلی دولتمردان است در راه ایجاد کارآفرینی و توسعهی
کسب و کارهای شهری می تواند بسیار مؤثر باشد .هرچند که دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار و همچنین مقاوم ساختن اقتصاد از آثار سوء شوكهای
مثبت و منفی در سالهای اخیر یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران کشورمان نیز بوده است لیکن باید اقرار نمود که اقتصاد کشورمان با توجه به
وابستگی باالیی که به درآمدهای نفتی دارد ،از ساختار شکنندهای برخوردار است ،به گونهای که وقوع شوكهای مرتبط با نوسانات رو به پایین قیمت
نفت ،تحریم فروش نفت ،تحریمهای مرتبط با انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات نفت ،در صورت عدم اتخاذ سیاستهای متناسب و اجرای آنها ،میتواند
ثبات اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد .بی ثباتی اقتصادی موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت آینده خواهد شد و در نتیجه فعاالن
اقتصادی نمیتوانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند بنابراین به نظر می رسد که کارآفرینان و خصوصاً زنان کارآفرین به سبب فراهم
نبودن ثبات اقتصادی ،تمایل کمتری به سرمایه گذاری ها در این برهه از زمان نشان خواهند داد که امید است با فراهم شدن شرایط ،رفع موانع و مشکالت
 ،بتوانیم شاهد گسترش حضور این فعاالن در عرصه اقتصادی کشورمان باشیم .از طرفی ذکر این نکته ضروریست که بسیاری از فعاالن اقتصادی،
شرایط حال حاضر و تحریم را به عنوان فرصتی مناسب برای رشد و توسعه کسب و کارهایشان به سبب عدم وجود رقبای خارجی ،شناخته و شرایط
کارآفرینی و رشو وتوسعه را مهیاتر دیده اند.
پیامدها
پیامدها ،خروجی حاصل از به کارگیری راهبردها هستند .با توجه مطالب بررسی شده و همچنین راهبردهای ارائه شده پیش بینی میشود که پیامدهای
زیر از نتایج تحقیق حاصل گردد:توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی؛اشتغال بانوان؛ انگیزه و اشتیاق به کارآفرینی؛راهاندازی و توسعه کارآفرینی و
امنیت سرمایهگذاری؛
توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین پیامدهای توجه به این بخش از فرایند توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار است .با توجه
به اهمیت موضوع و بخصوص در حوزه ی زنان سرپرست خانوار ،کارآفرینی شهری و اشتغال آنها میتواند به ساماندهی هرچه بهتر آنها کمک کند.
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اهمیت مسائل اجتماعی مرتبط با کسب و کار و فعالیت زنان در پژوهشهای گوناگون دیگری مانند؛ رستمعلیزاده و جمعهزاده ( )1397وآنگادویتا و
همکاران ( ) 2017مطرح شده و نتایج آنها بیانگر توسعه ی فرهنگی اجتماعی زنان پس از توانمندسازی آنها می باشد .وجود سازمانها و نهادهایی که
مسئولیت بررسی مشکالت و حمایت از این قشررا به عهده داشته باشند الزم و ضروریس ت تابا استفاده ازساماندهی آنهادر سطوح مختلف اجتماعی و
اقتصادی به پیامدهای مناسب توسعه ی فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در جامعه دست پیدا کنیم.
از طریق کارآفرینی و حمایت از کسب و کار زنان سرپرست خانوار ،اشتغال اینگونه زنان به فعالیتهای مناسب کاری نیز افزایش پیدا میکند و آنها به
عنوان فردیکه درآمد یک زندگی بر عهدهی آنهاست میتوانند در محیطهای زنانه و در کسب و کارهای مناسب در بخش زنان مشغول بکار شوند و از این
طریق به سطحی از رفاه رسیده و درگذران مناسب زندگی خود توانمند گردند .با افزایش فرصتهای شغلی برای زنان ،سطح فرهنگ و آموزش جامعه
نیز ارتقاء مییابد .زنان درآمد مستقل کسب میکنند و وضعیت بهداشت و تغذیه خانواده بهبود مییابد .پس موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها
سبب ایجاد سود اقتصادی میشود ،بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد میکند .حتی امروزه میزان حضور زنان در بازار کار و مشارکت آنها در
فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی به یکی از شاخصهای مهم توسعهی انسانی مبدل گردیده است .چرا که فعالیت اقتصادی زنان رابطهی مستقیم با فقر و
رفاه اجتماعی دارد .بنابراین توجه به این بخش از کارآفرینی و کسب و کار شهری زنان سرپرست خانوار میتواند آثار مثبتی در جامعه داشته باشد که
از جمله ی آنها افزایش اشتغال بانوان است .همچنین زمانی که حمایتها مناسب بوده و شرایط برای توسعه ی کارآفرینی زنان فراهم باشد ،انگیزه و
اشتیاق به کارآفرینی نیز بیشتر خواهد شد و خود این شرایط به مساعد بودن محیط برای ورود بانوان به عرصهی کار و اشتغال کمک بیشتری خواهد
کرد .بنابراین و در ارتباط با این مسائل شـناخت عواملی که زنان را به ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه تشویق میکنند ،به منظور افزایش مشارکت هرچه
بیشتر زنان در عرصة فعالیتهای کارآفرینی ،ضروری به نظر میرسد و الزم است که با فراهم کردن محیط و اجرای راهبردهای مناسب در این زمینه
به ایجاد انگیزه و اشتیاق در میان کارآفرینان و بویژه کارآفرین زن پرداخته شود ،تا بتوانند از شرایط مساعد در راستای ترویج فعالیتهای کسب و کار
خود استفاده کنند.
ورود بانوان به اقتصاد خود مقدمهای برای توسعه ی کالن اقتصادی است ،چراکه استفاده از تمام توان نیروی انسانی یک کشور میتواند بر پیشبرد اهداف
نقش مؤثرتری داشته باشد و زنان سرپرست خانوار در کشورمان که تعداد آنها نیز کم نیست با ورود به این بخش می توانند با راهاندازی کارگاهها و
بنگاههای اقتصادی نقش مؤثری در این راه داشت ه باشند .در نهایت وجود چنین شرایطی و در محیط اقتصادی کشورمان میتواند امنیت سرمایهگذاری را
نیز در کشورمان افزایش دهد و با رونق هرچه بیشتر راه را برای ورود سرمایه به بخشهای مختلف اقتصاد کشورمان فراهم کند .برای رونق بخشیدن
به اقتصاد کشورهایی چون کشورما؛ ای ران ،که از یک سو باحجم عظیم سرمایه واز سوی دیگرباکمبودامکانات سرمایه گذاری مولد مواجه است ،بازار
سرمایه به عنوان نهادی برای تجهیز منابع مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است که با فراهم کردن اقتصاد پویا و توسعهی کارآفرینی در
جامعه میتوان به درجه باالیی از امنیت سرمایهگذاری در کشورمان دست یافت.
بر اساس تحلیل صورت گرفته و نتایج بدست آمده ،مدل نهایی توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار طراحی و بیانگر این است که برای رسیدن
به توسعه ی کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار عوامل مؤثری وجود دارد که باید در این راستا به آنها توجه شود و بر اساس بکارگیری و طراحی
درست برای این موارد در سطوح مختلف اجرایی بتوان به توسعه ی هرچه بهتری از کارآفرینی شهری در میان زنان سرپرست خانوار دست یافت .در
این مدل شرح داده شد که چه عوامل علی لزوم این پدیده را به ما نشان می دهند و چه عوامل واسطهای و زمینه ای در این فرآیند تأثیرگذار بوده و با چه
راهبردهایی می توان زمینه را برای این تغییر و تحول فراهم نمود و چگونه این فرآیند به نتایج و پیامدهایی که منجر به خلق ارزشهای اجتماعی و گسترش
فرهنگ کارآفرینی خصوصاً کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار خواهد شد .
پیشنهادها در حوزه کاربردی
از نتایج این مدل در اجرا می توان از مراکزی که زنان سرپرست خانوار در راستای توانمندسازی و کارآفرینی با آنها سروکار دارند ،بهره مند گردید.
مراکزی مانند فرهنگسراها ،سرای محالت و همچنین مراکز کارآفرینی نیز که به نوعی در ارتباط با این موضوع فعالیت میکنند و به عنوان پاتوق محالت
شناسایی می گردند و از لحاظ کاربردی و اجرا نیز می توان از زنان سرپرست خانوار در نقش هایی مانند مربی گری ،منتورینگ و  ...استفاده نمود .این
مکان ها به واسطه ارتباط این جامعه با محالتی که درآن س اکن هستند و همچنین وجود فرآیندهای ساده تر در اقدامات ،در اولویت می باشند.
با توجه به اینکه زنان سرپرست خانوار در راستای بهره مندی از امکانات الزم برای تأمین زندگی ،فرصتهای اجتماعی و دیگر عواملی که عدم توانمندی
آنان را سبب میگردد ،از دیگران متمایزند .بنابراین رسیدگی بهینه به وضعیت خانوادههای زن سرپرست ،نیازمند برنامهریزی جامع و کارآمدی است که
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مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد
موجب استقالل ،ثبات خانواده و کاهش فشارهای اجتماعی به آنان گردد .چرا که توانمندسازی زنان به لحاظ مهارتهای الزم اعم ازفنی و مدیریتی در
جهت توسعه چارچوب کاری آنان مؤثر است.
با توجه به شرایط و موقعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران ،پیشنهاد میشود که ابتدا با استفاده از خدمات مشاورهای در خصوص نحوه ی
اشتغال و درك و شناخت تواناییهای آنها و سپس از طریق آموزش و توسعهی تواناییهای آنها از طریق کالسهای آموزشی به جهتدهی مناسبی در
راستای تواناییهایشان چه در زمینه ی کارآفرینی و چه در زمینه اشتغال و کسب و کارهای مرتبط با توانایی آنها برنامهریزی مناسب صورت گیرد و در
این راه با استفاده از خدمات حمایتی به بهترین شکل ممکن از آنها برای موفقیت و پیشبرد هرچه بهتر فعالیتهای کارشان کمک و حمایت صورت گیرد.
آموزش در این روند ،به معنی انتقال نظاممند دانش ،اطالعات و مهارتهایی است که به اشکال مختلف و با هدف تقویت توانمندیهای فردی ،اجتماعی و
اقتصادی زنان سرپرست خانوار و بهبود فرصتهای شغلی آنان انجام میشود.
پیشنهادها در حوزه سیاستگذاری
توسعه کارآفرینی شهری،جزء سیاستهای برنامه ریزی شهری قرار دارد و برای توسعه زنجیره ارزش داخل شهر در قالب ارتباطات ،سبک زندگی ،کاهش
فقر ،توسعه اشتغال و ثروت وایجادکسب وکارهای نوپا وخانگی می بایست تالش وبرنامهریزی مناسبتری صورت گیرد.
تقویت سازمان های اجتماعی و مردمی درخصوص حمایت ازتوسعه کارآفرینان و صنایع دستی و تولیدات مرتبط با حضور و اشتغال بانوان سرپرست
خانوار ،ارائه شرایط حقوقی مالی ،رفاهی مناسب و جلوگیری از بهره کشی از بانوان و ارائه حقوق و مزایای مناسب به آنها در راستای ایجاد رفاه
اجتماعی ،به نحوی که بتوانند از یک زندگی مناسب در سطح اجتماع برخوردار باشند ،می بایست مد نظر قرار گیرد.
سیاستگذاران می بایست برای زنان سرپرست خانوار برنامههای حمایتی از جمله ایجاد تسهیالت برای دسترس ی آسانتر به خدمات مالی و تسهیالت ی
برای توسعه کسب و کار و صادرات محصوالت ارائه کنند ،چرا که ساختارهای قانونی مناسب و حمایت نهادهای دولتی تأثیر بیشتری نسبت به سایر
متغیرها بر کارآفرینی زنان دارند .ارائه این خدمات و تسهیالت بایدبصورت گردشی و عادالنه صورت پذیرفته تا عالوه بر کاهش انحصار در ارائه خدمات،
به توانمندافزایی افرادوخودکفایی آنهاکمک نماید.
همچنین باید راه اندازی و تأسیس مرکزی جهت ارائه خدمات آموزشی ،حمایتی ،مشاورهای و شغلی برای فعالیتهای کارآفرینی زنان سرپرست خانوار
و برگزاری دورههای مختلف کارآموزی در رشتههایی که بتوانند در آن زمینهها به فعالیت کارآفرینانه و کسب و کار بپردازند ،مد نظر قرار گیرد و
شایسته است تا برای توسعه بیشتر کارآفرینی شهری در بین زنان شهری از روشهای آموزش عملی ،از زنان کارآفرین موفق و رسانههای جمعی
استفاده شود .سیاستگذاران می توانند با ایجاد مراکز مشاوره ای و ارائه خدمات مشاوره ای الزم به این اقشار ،عالوه برحمایت وهدایت آنها،به ارتقاء
کارآفرینی شهری ازطریق کسب وکارهای نوپا وخانگی کمک نمایندواز طرفی این مراکزمی توانندبه عنوان مطلعین امردر هدایت افراددیگری که
قصدک ارآفرینی های جدیددر حیطه های مختلف را دارند،به عنوان راهنما نقش آفرینی نمایند.
توجه رسانه ها بویژه تلویزیون به بخش کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار و طراحی برنامههای مناسب در این زمینه و تبلیغات گسترده در
خصوص توجه به زمینههای فعالیتی این زنان در فضای کسب و کار و اشتغال هم باعث ایجاد انگیزه و هم تشویق آنها به فعالیتهای اقتصادی میشود
و هم میتواند در خصوص شناخت عموم از فعالیتهای آنها و استفاده بیشتر از خدماتشان مؤثر باشد.
می بایست به استعدادها و قابلیتهای زنان و ترویج آنها از طریق توسعه میزان تحصیالت ،آموزشهای فنی و حرفهای مرتبط با فعالیتهای کارآفرینانه
و ارتقاء حس خودارزشمندی ،خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنها توجه شود.مستقل بودن و داشتن استقالل درعمل ،رفتار و تعهد در کار زنان
کارآفرین اهمیت زیادی دارد و باید به این نکته توجه داشت که زنان سرپرست خانوار نسبت به سایر زنان جامعه ،از مزیت حضور بیشتر در جامعه به
سبب نان آوری برخوردارند که این مزیت ،فرصت بشمار آمده و می تواند قابلیت ریسک پذیری را برای مدیریت کسب و کارهایشان فراهم آورد.
مشارکت زنان و بانوان در مدیریت شهری ،عالوه بر کاهش تصدی گری ها ،به تلطیف روحیه شهر کمک نموده و احساس مسئولیت پذیری اجتماعی و
افزایش سهم شهروندی در اداره امور شهری را در آنها افزایش می دهد و با توجه به نقش مادرانه اغلب این افراد ،می توان به اشاعه این فرهنگ در میان
نسل جدید و افرایش توسعه پایدار ،امیدوار بود.
برگ زاری جشنواره زنان و تولید ملی و آشنایی با استانداردهای رایج در تولید محصوالت که باعث ایجاد بستر و فضایی جهت ارائه محصوالت تولیدی
زنان کارآفرین و همچنین شناخت هرچه بهتر از تواناییهای زنان در حوزهی کسب و کار و فعالیتهای آنان داشته باشد نیز از جمله عوامل تاثیرگذار
می باشد.
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بکارگیری فناوری اطالعات و استفاده از بازاریابی مناسب در جهت ترویج و توسعه ی محصوالت و کاالهای تولیدی زنان سرپرست خانوار و همچنین
تشکیل واحد حمایت از این بنگاهای اقتصادی می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.ظهور فناوری جدید در کارآفرینی های شهری از جمله کسب
وکارهای نوپا و خانگی ،می تواند این امکان را فراهم نماید تا افراد از داخل منازل بتوانند تخصص و مهارت خود را عرضه نموده و به کاهش بار ترافیکی
شهر کمک نمایند.
همچنین مدیریت شهری عالوه بر برقراری عدالت اجتماعی و تفوق تسهیل گری در برابر تصدی گری ،می بایست به توسعه راههای ارتباطی زنان سرپرست
خانوار با خود بپردازد ،عقد قراردادهای مشارکتی ،ارائه خدمات متنوع در راستای حمایت از آنها ،تجاری سازی ایده های شهری آنان و ایجاد بازارچه
های محلی ،تبلیغات بازار ،تسهیل در دسترسی این اقشار به بازارها و ارائه خدمات،برگزاری جشنواره ها و حمایت از این افراد و کارآفرینی های آنان،
سبب توانمندسازی این جامعه شده و به نوبه خود ،کاهش این آسیب اجتماعی را به همراه دارد.
توسعه نوآوری و خالقیت در تمام سطوح ،اصالح ساختار بازار ،برای سالم سازی ،ایجاد رقابت و حمایت از کسب و کارهای نوپا و خانگی و رشد آنها
را می طلبد و کارآفرینان مورد مطالعه در این تحقیق به سبب قدرت کمتر در مقایسه با سایر کارآفرینان ،نیازمند حمایت در قالب مواردی چون افزایش
سهم بازار ،معافیت های مالیاتی ،کمک به برندسازی و تبلیغات بازار و  ...می باشند.
پیشنهادها در حوزه تحقیقات آینده
توسعه کارآفرینی شهری می تواند با استفاده از نگاه تکنولوژیکی به مواردی از قبیل کارآفرینی های سبز ،کارآفرینی ها در انرژی ها و ذخایر آن،
کارآفرینی ها در حوزه بازیافت و کارآفرینی ها در حوزه های تکنولوژی اطالعات از قبیل اینترنت اشیا IOT35که ساخته دست بشر است و اینترنت همه
چیزها  IOE36که در مورد مدیریت خاك ،آب  ،درخت ،مدیریت بحران و کشاورزی و  ....بوده و امروزه با توجه به محدودیت منابع در کشورمان از
اهمیت واالیی برخوردار شده است و همچنین در تکنولوژی های مالی( ارزهای دیجیتال و  )...استفاده شود.
پیشنهادها در حوزه زنان
در این حوزه می توان به زنان سرپرست خانوار در شهرهای دیگر و کالن شهرها ،دختران ،کلیه جامعه زنان و  ....در قالب کسب وکارهای خانگی
وخانوادگی و...اشاره نمود و یا حتی توجه ویژه به جامعه مردان ،کودکان،کودکان کارو  ...داشت.
پیشنهادها در سایر عناوین مطالعاتی
مطالعهی موانع اصلی توسعهی کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار؛
مقایسهی تطبیقی عوامل نهادی ،ساختاری ،محیطی و محتوایی تأثیرگذار بر فعالیتهای کارآفرینانهی شهری در حوزهی زنان سرپرست خانوار در سایر
کشورها؛
طراحی مدل توسعه ی کارآفرینی درمیان زنان سرپرست خانوار درسایرشهرهاومقایسه آن بانتایج این پژوهش؛
بررسی فرآیندتوانمندسازی زنان سرپرست خانوار باتأکیدبر رویکرد کارآفرینی اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهر تهران؛
اولویتبندی راههای توسعهی کارآفرینی زنان سرپرست خانوار؛
بررسی نقش کارآفرینی زنان سرپرست خانوار بر کیفیت زندگی اجتماعی فرزندان؛
بررسی نقش وجایگاه مدیریت شهری درتوسعه ی کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار؛
بررسی و ارزیابی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار؛
تحلیل و بررسی الگوهای ذهنی کارآفرینان زن نسبت به کارآفرینی فرهنگی؛
شناسایی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی زنان سرپرست خانوار از دیگر پیشنهادهای مطالعاتی نزدیک به این تحقیق می باشد و از آنجا که بخش مهم ی
از چالشهای زندگی زنان سرپرست خانوار به نوعی برآمده از مسائل افراد تحت پوشش آنها است ،انجام مطالعات خانواده محور به جای تحقیقات
فردمحورمیتواند به شناسایی دقیقترعوامل مؤثربرتوانمندسازی آنها منجر شود.
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، درصد208  تعداد کارآفرینان زن با رشدی معادل، در کشور کانادا2001  تا1981  در بازه زمانی. این کشور داشته استGDP  میلیون دالر در مجموع18109  سهمی معادل، هزار نفر کارآفرین821  بیانگر آن است که بخش کارآفرینی زنان با بیش از2003  نتایج پیمایش وزارت کار کانادا در سال.شده است
. درصدی کارآفرینان مرد قرار گرفته است38 باالتر از رشد
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OECD
21 Franco & Winqvist
22 Verheul
23 Carter & Marlow
24 Carter
25 Grounded Theory
26 Creswell
27 Theoretical saturation
28 Corbin
29 Open coding
30 Axial coding
31 Selective coding
32 Natsvlishvili
33 Patil & Deshpande
34 Brush, Kelley & Greene
35 Internet of thing
36 Internet of every thing
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