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Abstract 
Many entrepreneurs, policy makers and researchers consider business growth as a key 

outcome for new and young firms. Why do some companies continue creating jobs and 

finding innovative solutions for old problems. While other companies remain small. A 

better understanding of important factors of growth, helps Entrepreneur women and 

investors succeed in their business. This study is a qualitative study, to identify strategies 

that influence the growth of women's small and medium business market. The statistical 

population consisted of female entrepreneurs in the statistical population includes female 

entrepreneurs in Guilan, Khorasan, Markazi, Kurdistan and Kerman provinces from five 

geographical regions of Iran (north, south, east, west and center) in year of 2018. The 

statistical sample consisted of 15 experts in women-led SMEs and marketing female 

entrepreneurs from 5 provinces of Iran. The data collection method in this study is semi-

structured interview and to analyze the data Utilizing three coding stages( open, axial and 

selective).The results of this study identify a set of strategies that are effective on 

business growth. These include marketing strategies (market development, product 

development, market penetration, and diversification). The strategy of business practices 

(Customer orientation, training, use of modern technology, networking and agility) and 

the eventuallya final model is presented. 
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 چکیده
های جدید و عنوان یک پیامد کلیدی از شرکتوکار را بهرشد کسب، گذاران و محققانسیاست، بسیاری از کارآفرینان

های نوآورانه برای حلچنان به ایجاد اشتغال و پیداکردن راهها هماما چرا بعضی از شرکت، گیرندنظر می جوان در
مانند. درک بهتر عوامل مهم بر رشد زنان ها کوچک باقی میکه دیگر شرکتدهند. درحالیمشکالت قدیمی ادامه می

د کرد. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی برای شناسایی وکار خود کمک خواهها برای موفقیت در کسببه آن، کارآفرین
-جامعه آماری شامل کارآفرینان زن در استان کارهای کوچک و متوسط زنان است.وراهبردهای مؤثر بر رشد بازار کسب

غرب و مرکز ( ایران در ، شرق، جنوب، منطقه جغرافیایی )شمال 5از ، کردستان و کرمان، مرکزی، خراسان، گیالن های
 زنان و وکارکسب و بازاریابی امور در خبرگان نفر از 15صورت هدفمند شامل باشد. نمونه آماری بهمی 1397ل سا

ها در این پژوهش استان انتخاب گردید. روش گردآوری داده 5از  ایران؛ در متوسط و کوچک وکارهایکسب صاحب
محوری و انتخابی( استفاده ، ز کدگذاری در سه مرحله )بازها اوتحلیل دادهساختاریافته است و برای تجزیهمصاحبه نیمه

باشد که عبارتند از راهبردهای وکارها میای از راهبردهای موثر بر رشد کسبشد. نتایج این پژوهش شناسایی مجموعه
، آموزش، مداریوکار )مشتریهای کسبگرایی( راهبرد شیوهنفوذ در بازار و تنوع، توسعه محصول، بازاریابی )توسعه بازار
 سازی و چابکی (؛ و در نهایت مدل نهایی ارائه شده است.شبکه، استفاده از فناوری روز
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 مقدمه .1
این ، شودوکارهای جدید باعث رشد اقتصادی در کشورها میکارآفرینی از طریق ایجاد کسب، در محیط فعلی جهانی

کنند و گردند. این فرایندها نوآوری را هدایت میمشاغل به نوبه خود باعث ایجاد شغل جدید و کاهش بیکاری می
شوند. بنابراین های پیشرفته و ایجاد ثروت در اقتصاد میتکنولوژی، وکار جدیدهای کسبمنجر به کشف مدل

بسیاری از محققان اهمیت  .(khawar, 2008)شود کارآفرینی اغلب به عنوان موتور رشد اقتصادی نامیده می
 یادآور Arianoff (2010) ، به عنوان مثال، اندرا مورد توجه قرار داده  )sSME1(وکارهای کوچک و متوسطکسب

ها SMEدهند و سودآوری درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می 70ها بیش از SME، شود که در بلژیکمی
این کسب و  ، معتقد است که در کنیا 2007های بزرگ است. انجمن تولید کنندگان کنیا بسیار باالتر از شرکت

ها ضروری هستند؛ زیرا SMEکند که بیان می Ashby, 2007)) کنند.درصد از اشتغال را ایجاد می 85د کارها حدو
(. Olango, 2010های تجاری بزرگ این قابلیت را ندارند )ها توانایی ارائه چیزهایی را دارند که شرکتآن

 & Sarriرشدی در جهان هستند های روبهامروزه پدیده، اندهایی که به زنان کارآفرین وابستهشرکت، براینعالوه

Trihopoulou, 2005)با ، نفعان مختلف دارد. برای کارآفرین؛ رشدپیامدهای مهمی برای ذی، وکارها(. رشد کسب
وکار از طریق افزایش فعالیت و اشتغال منتفع افزایش ثروت شخصی همراه است؛ جامعه ممکن است از رشد کسب

(. Dobbs & Hamilton, 2007شود؛ برای حکومت ممکن است با افزایش درآمدهای مالیاتی همراه باشد )
وکارهای های کارآفرینی و مدیریت کسبوکار از اهمیت بسیار زیاد نظری و عملی برای زمینهچنین رشد کسبهم

زیرا یک شاخص کلیدی برای موفقیت ، چنین از لحاظ نظری مهم استکوچک و متوسط برخوردار است. هم
اند که رشد یک ویژگی مشخص ن کردههای کوچک است. محققان حتی بیامخصوصا برای شرکت، کارآفرینی

طور مستقیم با بقای شرکت ارتباط دارد. زیرا به، وکار از اهمیت عملی برخوردار استکارآفرینی است. رشد کسب
 محرکان اصلی توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی هستند، هایی که رشد باالیی دارندبنگاه، براینعالوه

(Gielnik, Zacher & Shmitt, 2017) . 
م موفقیت زیرا یک شاخص مه، شناخته شده است وکارعنوان یک هدف خوب برای کسبطور کلی بهرشد به

هان جر سراسر دصادی و انسجام اجتماعی در هر کشور اشتغال و توسعه اقت، وکار و عامل اصلی ایجاد ثروتکسب
گذاران زیادی را در یاستسها توجه محققان و SEMهای گذشته رشد (. در دههNeneh & Smit, 2013است )

طور گسترده در کارآفرینی و ها یکی از موضوعاتی است که بهSEMسراسر جهان به خود جلب کرده است. رشد 
 ان اتفاقای است که ناگزیر در طول زمادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است و این یک پدیده

وکارهایی ندازی کسبازنان شروع به راه ، . تحقیقات پیشین نشان داده است (Neneh &Vanzyl, 2014)افتدمی
کارآفرینان زن ، گوید که در مقایسه با مردانمی Cliff 1998))د؛ کنند که رشد کمتری نسبت به مردان دارنمی

از  نین بیشترچهم اتر از آن رشد نیافته وتعیین کنند که فر وکار خود مرز مشخصیتمایل دارند برای رشد کسب
های اخیر در . در سال(,Miyasaki &Watters Morris 2006 ,) به خطرات رشد سریع توجه داشته باشند، مردان

ز این ابسیاری  های کارآفرینانه تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛ با این حالمورد شکاف جنسیتی در فعالیت
تحقیقات  ورده اند وکارها در بین مردان و زنان تمرکز ککسباندازی های راهتحقیقات بر تفاوت در میزان فعالیت

 رداخته است.وکارهای مربوط به زنان پکمی به بررسی رشد کسب

  

                                                           
1 Small and Medium Enterprises  



 

 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1399شماره اول، دوره هفتم،  49 
 

 بر این اساس اهداف اصلی در این پژوهش عبارت است از:
 وکارهای زنان. شناسایی راهبردهای موثر بر رشد و توسعه بازار کسب 1
 های زنان در ایرانوکار. طراحی الگوی رشد کسب2
 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 . کارآفرینی زنان2-1
شدت افزایش یافته است. به 1980از دهه ، های کوچک ومتوسطویژه در بخشوکار و بهمشارکت زنان در کسب

هزینه سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوع خاصی در سراسر جهان است. افزایش کارآفرینی به
های اقتصادی انجام دهند؛ زنان هایشان فعالیتمنظور حمایت از خانوادهزندگی باعث شده است که زنان جامعه به

، ترین حالتنقش کلیدی در کشورهای در حال توسعه دارند. در ساده، کارآفرین از نظر مشارکت در توسعه اقتصادی
وکار یا صنعتی را سازماندهی و برای دیگران ایجاد اشتغال کسب، کنندزنان کارآفرین زنانی هستند که رهبری می

عنوان یک زن یا گروهی از زنان تعریف شود که یک شرکت تجاری را تواند بهکنند. کارآفرینی زنان میمی
که در کشورهایی که ، کنداشاره می Jalbert( 2002) (.Sultana, 2012کنند )سازماندهی و اداره می، اندازیراه

در کشورهایی که کارآفرینی ، رشد اقتصادی معموال پایدار بوده است. در مقابل، انددر کارآفرینی پیشرفت کرده زنان
ها را از لحاظ آن، ویژه در صنعتبه، های تولیدی زناناقتصاد راکد مانده است. فعالیت، زنان محدود شده است

سازد که بیشتر به توسعه ملی کمک کنند. را قادر میها دهد و آنای ارتقا میاقتصادی به میزان قابل مالحظه
بلکه پیامدهای اجتماعی مثبت برای خود ، ای برای بقای اقتصادی استهای کارآفرینی زنان نه تنها وسیلهفعالیت

زنان به ، از جمله کشور ما، هادر بسیاری از جوامع و فرهنگ .(Dzisi, 2008)ها دارد زنان و محیط اجتماعی آن
کارآفرینی زنان همواره با موانع زیادی مواجه است ، اما با وجود این، اندای به کارآفرینی روی آوردهفزایندهطور 

(Alvandi, 2015)وکارهای وکارهای جدید توسط زنان رو به افزایش است اما بسیاری از کسب. اگرچه ایجاد کسب
مشاغل خود را در ، بیشتر زنان، به لحاظ تاریخیمانند. چون ها کوچک است و به همین ترتیب نیز باقی میآن

که درحالی -ها و مراکز مراقبت از کودکانگل فروشی، های زیباییسالن-بخش های سنتی زنانه آغاز می کنند 
طور سنتی در اختیار هایی که بهساخت و خدمات مالی است؛ زمینه، فناوری، در زمینه تولید، پذیرترین مشاغلمقیاس
خانواده و زندگی شخصی ممکن است زنان را در -چنین تعادل بیشتر کارهم، است. مالحظات کیفی زندگیمردان 

 & Brush , Carter, Gatewood, Greene)ها تأثیر بگذارد های رشد آنبرابر رشد مقاوم کند و بر نگرش و شیوه

Hart, 2004 از جمله تعصب ، شوندردی مواجه میفهای منحصربهوکار با چالش(. زنان در شروع و رشد یک کسب
های چنین زنان نسبت به مردان با چالشکنند؛ هماقتصادی که در آن کار می-جنسیتی مکرر در محیط اجتماعی

 (Minniti & Arenius, 2003).شوند. آموزشی و تکنولوژیکی بیشتری مواجه می، فرهنگی

 کارهای کوچک و متوسطو. رشد کسب2-2
 & Frisdiantara)درک مالک/ مدیر از عملکرد کسب و کار نسبت به اهداف است رشد کسب و کار؛ 

Sarwoko,2016)و نسبت به شاخص  یک معیار اصلی برای عملکرد شرکت های کوچک و متوسط است، . رشد
. (Wiklund,1988)دقیق تر و راحت تر؛ و در نتیجه بر شاخص های عملکرد مالی ارجح است ، حسابداری های

(2010 )Achtenhagen, Naldi & Melin اند که موارد تحقیقات کارآفرینان در مورد رشد را مورد بررسی قرار داده
افزایش ارزش ، هاافزایش دارایی، افزایش سود، افزایش تعداد کارکنان، شوند: افزایش فروشذیل را شامل می
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ورود ، افزایش تعداد شعبات، افیاییعنوان گسترش جغررشد را بهBrush et al ((2004شرکت و توسعه داخلی. 
 کنند.افزایش تقاضا و جذب تعریف می، افزایش تعداد محصوالت و خدمات، بازارهای جدید و مشتریان

 های رشد. نظریه2-3
که عواملی را که باعث رشد ، های یکپارچهبندی کرد: مدلقسیمتوان به دو نوع توکار را میهای رشد کسبنظریه
کند شرکت طی مراحل مختلف هایی که فرض میو مدل (Adomako, 2016) دهدتوضیح می، شودمیوکار کسب

مدل  .(Kordnaeej, Farojh, Khodadadhoseiny & Zali, 2018کند )اوج و بلوغ رشد می، رشد، موجودیت
های کوچک و متوسط پیشنهاد های متعددی برای بررسی رشد اقتصادی بنگاهنظریه، وکاریکپارچه رشد کسب

 (1959)، گاه مبتنی بر منابعاثر دید Gibrat"" (1931)شوند. قوانین های ذیل تبیین میاند که با نظریهکرده
Penrose نظریه یادگیری ،Jovanovic (1982) ،(1994)، کننده رشدمدل تعیین Story تعیین کننده  مدل عوامل

ها این است که عوامل نقطه همگرایی این نظریه Wiklund (1998) و مدل رشد Davidsson(  (1991،رشد
وکارها سبطور انحصاری بر روی آنچه کای بههای مرحلهگذارند. مدلوکار تاثیر میداخلی و خارجی بر رشد کسب

گیرند. آزمون وکار را در نظر نمیلیت و عملکرد کسبفعاکنند و تاثیرات محیطی بر تمرکز می، دهندانجام می
تمایز  پیشنهاد کرد که Hanks , Watson, Jansen & Chandler (1993) تجربی از مدل چرخه زندگی توسط

کار وگیری رشد در مراحل مختلف توسعه کسبتواند در اندازهها دشوار است. این میشدن میان مرحلهقائل
دهند و علل اصلی رشد را های رشد را نشان میای از رشد فقط نشانههای مرحلهمدل، رواقعساز باشد. دمشکل

 .(Adomako, 2016)کنند منعکس نمی

 

 . پیشینه پژوهش 3
وکارهای کوچک و کننده رشد کسبعوامل تعیین"با عنوان  Sarwoko & Frisdiantara (2016 )در پژوهشی 

گیری هدفمند و روش وکار؛ با روش نمونهمالک کسب 52ای از استفاده از نمونه؛ که در منطقه ماالنگ با "متوسط
وکار و به کسبمل شامل عوامل فردی )تجرشده است؛ نشان دادند که سه دسته از عوا وتحلیل مسیر انجامتجزیه

جر به رشد طی منحیموامل انگیزه (؛ عوامل سازمانی )توانایی سازمان برای اداره و مدیریت منابع سازمانی( و ع
 شود. وکار میکسب
 Neneh (2014) توسط "قصد رشد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در میان کشورهای آفریقایی"ای با عنوان مقاله

&Vanzyl وکار موجود کننده قصد رشد در میان صاحبان کسبانجام شد. هدف این مطالعه شناسایی عوامل تعیین
شرط پیش، ها بود. در این مطالعه برخی از عوامل )مرکز کنترل و خودکارآمدیSMEو تاثیر نیت رشد بر رشد واقعی 

تحمل ابهام و عدم اطمینان و ، نیاز به دستیابی به موفقیت، آموزش کارآفرینی، سطح تحصیالت، تجارت خانوادگی
کند. این مطالعه وکار( اهداف رشد کارآفرینان در آفریقای جنوبی را مشخص میای برای ثبت کسبالزامات رویه

ها از نظر رشد فروش و رشد دارایی طور قابل توجهی با رشد واقعی شرکتچنین نشان داد که اهداف رشد بههم
 ارتباط دارد.

 & Eijdenberg, Paas 2015))توسط  "وکارهای کوچکانگیزه کارآفرینانه و رشد کسب"ای با عنوان مطالعه

Masurel تواند وکارهای کوچک میهای رشد کسبکنندهبینینشان داده است که پیشها وتحلیلانجام شد. تجزیه
های ضرورت و انگیزه، های مربوط به زمینه خانوادگیبه سه عامل تقسیم شود: یک عامل با ترکیبی از انگیزه
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عامل  فرصت؛ یک عامل با اقالم عمدتا مربوط به انگیزه فرصت؛ و یک عامل با موارد مربوط به انگیزه ضرورت.
 ربط بوده است.انگیزه ضرورت بی وکارهای کوچک داشته واول و دوم تأثیر مثبتی بر رشد کسب

وکارهای کوچک و متوسط زنان: مزیت رقابتی به عنوان گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب"پژوهشی با عنوان 
بررسی اثر واسطه مزیت ، انجام شد. هدف از این پژوهش Mahmood & Hanafi 2013) ) توسط "میانجی

های کوچک و متوسط متعلق به زنان در مالزی بود. رقابتی در رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت
پژوهش با استفاده از رویکرد کمی انجام شد که در آن گرایش کارآفرینی و منابع مزیت رقابتی عامل اصلی موفقیت 

SMEوکارهای شان داد که گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر عملکرد کسبهای این مطالعه نها هستند. یافته
 کوچک و متوسط زنان دارد. 

 & Blackburn, Hartتوسط  "های مالک/مدیراستراتژی و ویژگی، وکاروکار کوچک: کسبعملکرد کسب"مقاله 

Wainwright (2013در انگلستان انجام شد. هدف این مقاله درک عوامل موثر بر رش )وکارهای کوچک و د کسب
کار مهم بوده و وهای این پژوهش نشان داد که اندازه و سن سازمانی بر عملکرد کسبمتوسط بوده است. یافته

 وکار بود.چنین داشتن یک طرح کسبهای کارآفرین/مالک و همتر استراتژی و ویژگیمهم
 Ongachiدر بخش کیتال توسط  "متوسط زنانوکارهای کوچک و عوامل موثر بر رشد کسب" ای با عنوانمطالعه

انجام شد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر رشد کارآفرینی زنان بود. نتایج نشان داد که ظرفیت  (2013)
های این مطالعه گرفتن و راحتی بازپرداخت تأثیر قابل توجهی بر رشد شرکت داشته است. یافتهمالی و ظرفیت وام

عوامل ، کنندها رشد میشرکت های زنان در بخش کیتال رشد کمی دارند و تعداد کمی از SMEهدهد کنشان می
که عوامل درحالی، های چندگانهعدم آموزش و انجام نقش، وکار عبارتند از فقدان مالیاصلی رشد منفی کسب

 شامل یک محیط فعال و تقاضای باال در محصوالت/خدمات بود.، مثبت
توسط  "های کوچک و متوسط زنانریزی و رشد در شرکتهای برنامهاستراتژی "ن ای با عنوامقاله

Mitchelmore & Rowley (2013در انگلستان انجام شده است. هدف این مقاله بررسی استراتژی ) های
و  ریزیهای زمانی برنامهکارهای خود هستند و بررسی افقومند به رشد کسبکارآفرینان زنانی است که عالقه

ها نشان های رشد( است. یافتهریزی و تعداد کارکنان و فروش ساالنه )به عنوان شاخصهای برنامهارتباط بین افق
 بهبود محصوالت و خدمات جدید و گسترش تبلیغات و ترویج بودند.، وکارهای رشد کسبترین استراتژیارجح، داد

 ,Schoonjans) توسط "ای کوچک و متوسطوکارهوکارهای رسمی و رشد کسبسازی کسبشبکه"مقاله 

Cauwenberge & Bauwhede (2011 وکار بر های رسمی کسببررسی تأثیر شبکه، انجام شد. هدف این مطالعه
دارایی نامشهود مهمی است که باعث ، ها بود. نتایج نشان داد که داشتن شبکه گسترده و عمیق بیرونیSMEرشد 

ها و منابع مهارت، ها؛ کسب دانششبکه، براینود را افزایش دهند. عالوهها موقعیت رقابتی خشود شرکتمی
 کند.ضروری برای رشد و بقای شرکت را تسهیل می

 "وکارهای کوچک و متوسط زنان در انگلستان. تحلیل عوامل اثرگذار بر فرایند رشدکسب"پژوهشی با عنوان  

کننده ها عوامل کلیدی تعییناز نظر آن. انجام شده است Roomi, Harrison & Kerridge (2009)توسط 
 های مدیریتی است.انسانی و اجتماعی و مهارت، وکارهای کوچک شامل منابع مالیرشدکسب
 Audretsch , McDougall &  توسط که ؛"ای جدید: بازبینی و توسعهوکار مخاطرهرشد کسب"در مقاله 

Gilbert ((2006 دسترسی به منابع مانند سرمایه ، های کارآفریناز عوامل شامل ویژگی ایمجموعه، انجام شد
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بیشتر از همتایان خود رشد  وکارهادهند که چرا برخی از کسبرا شناسایی کردند که توضیح می انسانی و مالی
 کنند.می

ام شده است. انج Morris et all (2006توسط ) "گذاری کارآفرینان زنانتخاب سایز سرمایه "ای با عنوانمقاله
ر زندگی؛ ب خصوصیات شخصی/مرحله، وکارنوع کسب، هویت زنان، اهداف و آرزوها، موانع، هانشان دادند انگیزه

 وکار موثرند.گرایش رشد و در نهایت رشد کسب
 نشان دادند "های خرد در شهرهای غربی آفریقابررسی شرکت"با عنوان  Roy & Wheeler (2006)  ایدر مقاله

کیفیت و ، متاز نظر قیبازار؛ سطح تمایز ) اتی؛ دانشها درکار عملیتجربه و تعداد سال، که سطح آموزش کارآفرینان
انداز آینده؛ و سطح فقر ریزی؛ چشمهای الزم؛ سطح برنامهآورییا فن تنوع محصوالت؛ دسترسی به منابع و، غیره(

دسترسی محدود به ، که عدم دانش و آموزش بازاردرحالی، است SMEیت کارآفرین در میان عوامل موثر در موفق
 شد.وکارها میاز عواملی بود که مانع رشد و توسعه کسب، سرمایه و عدم همکاری میان شرکای تجاری

وکار کوچک: شواهد اخیر و رشد کسب" با عنوان Dobbs & Hamilton (2007)با توجه به مطالعات 
اند که بیش از کنند. نویسندگان نشان دادهوکارها را تشویق میرشد کسب عوامل مختلفی، "های جدیددستورالعمل

 ود داخلی دو بع وکارهای کوچک شناسایی شدند که شاملموثر بر رشد کسب به عنوان عواملی سی متغیر مستقل
اد های مدیریت و ابعهای یک شرکت و استراتژیویژگی، های کارآفرینخارجی است. ابعاد داخلی شامل ویژگی

 خارجی شامل عوامل محیطی و صنعت است.
ود؟ چه چیزی باعث رشد شرکت های کوچک می ش"با عنوان  Brown, Earle & Lup 2004) )در پژوهشی 

ارجی عتبار خترسی به ابه این نتیجه رسیدند که دس، شرکت کوچک و متوسط در رومانی انجام دادند 297که روی "
نی و ف، ن مالیتامی، یاشتغال و فروش می شود. و عوامل اصلی کمک کننده رشد ؛سرمایه انسانافزایش رشد  باعث

 محیط کسب و کار شناخته شدند.

 2003)) که در سوئد توسط "هاآرمان و دستیابی به رشد: نقش میانجی منابع و فرصت"در پژوهشی با عنوان 

Wiklund & Shepherd بخش : تولید  4وکار مستقل کوچک در کسب 200نمونه شامل بیش از ، انجام شد
، فروشی را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش آرمان رشدای و خردهخدمات حرفه، تولید نیروی کار، دانش

ها آن، تجربه و تحصیالت کارآفرین و دسترسی به سرمایه مالی را از موثرترین عوامل موثر بر رشد شناسایی کردند
ها پیشنهاد کردند آن، پویایی محیطی نقش مهمی در آرمان رشد ایفا کرده است. در این پژوهشمعتقد بودند که 

به عنوان یک عامل است که ، رشد تقاضای کلی و تغییرات در ترجیحات مشتری، وکار مانند رقابتمحیط کسب
 دهد.رشد یک شرکت را تحت تاثیر قرار می

جام ان "توضیح تفاوت سایز شرکت های کوچکتر"با عنوان  Hamilton &Lawrence  (2001) پژوهشی که
ند که عنوان کرد هاآن بستگی دارد. به سایز و سن آنها کسب و کارهای کوچک نشان داد که رشد، دادند

 اند.تر رشد بیشتری داشتهمسن وکارهای قدیمی وتر نسبت به کسبنجوا وکارهای کسب

انجام  "وکارها ارائه یک مدل چندبعدی از رشد کسب" را با عنوان Baum, Locke & Smith (2001) پژوهشی
نظریه سازمان و ، نظریه رفتار سازمانی، وکار بر اساس نظریه مدیریت استراتژیکدادند. این مدل یکپارچه رشد کسب

ج شرکت از صنعت چوب مورد آزمایش قرار گرفت. نتای 307های کارآفرینی طراحی شد. این مدل با پاسخ مدل
کننده رشد بینیعوامل مستقیم پیش، های رقابتیگذار و استراتژیبنیان های خاص و انگیزهنشان داد شایستگی

های عمومی و محیط زیست تأثیرات غیرمستقیم صالحیت، کارآفرین وکار بودند و صفات و خصوصیاتکسب



 

 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1399شماره اول، دوره هفتم،  53 
 

که در  "شرکت و حل مساله مدیریتسایز ، عملکرد" Orser, Hogarth & Riding (2000)داشتند. در مقاله 
 موثر است. وکار کوچکنشان دادند که آمادگی مدیریتی بر رشد کسب، کانادا انجام شد

سن و سایز شرکت را  "صنعت تولید 100اندازه و سن شرکت: ارزیابی ، رابطه بین رشد " Evans 1987) ( در مقاله
 داند.با رشد شرکت مرتبط می

 و کوچک وکارهایکسب رشد خصوص در گرفتهانجام هایپژوهش پویایی از نشان پژوهش پیشینه و ادبیات مرور
 تمرکز کارآفرینان تمام روی بر جنسیت از نظرصرف شدهانجام مطالعات بیشتر آماری جامعه حیث از .دارد متوسط

 درخصوص متعددی تحقیقات. اندپرداخته زنان به مربوط وکارهایکسب رشد بررسی به کمی تحقیقات و اندکرده
 مختلف نقاط در متفاوتی الگوهای و هاچارچوب چنینهم است؛ پذیرفته صورت وکارهاکسب رشد بر موثر عوامل
اند. در اکثر تحقیقات داده قرار بررسی مورد را وکارکسب رشد از متفاوتی هایجنبه هرکدام که است شده طراحی
کند. استفاده شده است که تنها یک توضیح جزئی از موضوع را ارئه میهای پژوهش کمی گرفته از روشصورت

بنابراین نیاز به اطالعات عمیق و روشنی برای درک پیچیدگی کارآفرینی وجود دارد. دوم کارآفرینی به عنوان یک 
ی تاثیر انسان موجودیتی اجتماعی دارد. بنابراین در تحقیقات باید شرایط اجتماعی و فرهنگی که بر کارآفرین

تواند درک بهتری از کارافرینی و بالطبع گذارد در نظر گرفته شود. انجام پژوهش در حوزه واقعی و خاص میمی
ای مانند شرایط اجتماعی که در آن وجود دارد متصل است و های کارآفرینی با زمینهوکارها ایجاد کند. فعالیتکسب

روابط بین مردم ، فرهنگ، ناگزیر به عوامل اجتماعی مانند خانوادهگیرد. شواهد نشان داده است کارآفرینی شکل می
 (.Drakopoulou & Anderson, 2007) و ... مرتبط است

 عوامل موثر بر رشد مورد در واحدی نظریه هیچ، کوچک و متوسط هایشرکت شدهتثبیت اهمیت رغمعلی 
ز عوامل را مورد بررسی قرار هرکدام یک جنبه امطالعات مختلف  و ندارد وجود کوچک و متوسط وکارهایکسب

 طیف، وکارکسب ادبیات(. Dobbs & Hamilton,2007؛Chawla , Khanna & Chen, 2010) اند.داده
گرایش کارآفرینی و ... را ، اندازه و سن شرکت، منابع مالی، های فردیرشد از قبیل ویژگی مهم عوامل از ایگسترده

اند. این پژوهش با وکارها توجه ننمودهکارگیری راهبردهای بازاریابی در رشد کسبنقش بهاند اما به بررسی کرده
های مختلف در چه وکارهای کوچک و متوسط زنان در استانارائه یک مدل به دنبال این سوال است که کسب

 وکارها تاثیرگذار است.وضعیتی قرار دارد و چه راهبردهایی بر رشد این کسب

 زنان تحقیق این هدف جامعه اینکه به توجه با و پژوهش پیشینه و مروری مطالعات از حاصل هاییافتره اساس بر
 بر عالوه است ضروری، اجتماعی متفاوت هستند های فرهنگی وبا ویژگی از مناطق جغرافیایی مختلف و کارآفرین

 تجربی و نظری رویکردهای از گیریبهره و زنان متوسط و کوچک وکارهایکسب حوزه نظری ادبیات بررسی
 فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی بستر با متناسب و بومی هاییشاخص، مناسب اکتشافی هایبررسی طریق از موجود؛
 به محقق پژوهش این در .شود استخراج زنان متوسط و کوچک وکارهایکسب رشد بر موثر عوامل شناسایی جهت

 .است پرداخته وکارکسب رشد سنجش برای ایران زنان وکارهایکسب با متناسب بومی مدلی طراحی

 

 مدل مفهومی پژوهش. 3-1

 آن از پس که است پژوهش میدانی پیشینه پژوهش و نظری مبانی مطالعه حاصل، حاضر پژوهش مفهومی مدل
 اصالح و نقد، بررسی با و سپس استخراج، زنان وکارهایکسب رشد بر موثر عوامل مدل هایشاخص و ابعاد
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 زیر شکل صورتبه توانمی را اولیه مدل لذا .قرارگرفت محقق توجه مورد توجه قابل نکات، موجود هایشاخص
 .کرد ترسیم

 
 (. مدل مفهومی پژوهش1شکل )
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، فجه به هدوکارهای کوچک و متوسط زنان است. با توهدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای رشد بازار کسب
 نظر زبردی و اشود. لذا این پژوهش از نظر هدف کاردر نهایت به ارائه یک مدل کاربردی منتج میاین پژوهش 

 دستانکر، رکزیم، خراسان، های )گیالنجامعه آماری شامل کارآفرینان زن در استان .پژوهشی کیفی است، راهبرد
صورت باشد. نمونه آماری بهغرب و مرکز ( ایران می ، شرق، جنوب، منطقه جغرافیایی )شمال 5کرمان( از  و

 های زیر است:وکارهایی با ویژگیهدفمند و شامل کسب
 تعداد نیروی کار شاغل حداقل ده نفر -1
 ل سا 3وکار حداقل اندازی کسبمان راهز -2

ازاریابی و صاحبان ب، وکارخبرگان کسب نفر از 15شامل ، حجم نمونه در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری
ساختاریافته برای مصاحبه با خبرگان از مصاحبه نیمه، اضرحوکارهای کوچک و متوسط است. در پژوهش کسب

نهان پآشکار و  فرآیند بررسی محتوای، شوندگانهای مصاحبهاستفاده شده است. پس از تهیه متن نوشتاری پاسخ
کدگذاری  -1شود: ها از سه شیوه کدگذاری استفاده میتحلیل دادهها آغاز شد. جهت آمده از گفتهدستهای بهداده
 در هاآن ابعاد و هاویژگی و شدهشناسایی مفاهیم، باز در کدگذاری ابی.کدگذاری انتخ -3دگذاری محوری ک -2باز 
 شامل را تراصلی هایمقوله به فرعی هایمقوله کردنمرتبط فرآیند محوری کدگذاری. شوندمی کشف هاداده
 در. یابدمی تحقق مقوله کی محور حول کدگذاری که شودمی قلمداد محوری دلیل این به کدگذاری این .شودمی
 قرار، است آن بررسی الح در که فرآیندی در را آن و کرده انتخاب را باز کدگذاری مرحله مفهوم یک، مرحله این
 .(Iman, 2015)دهد می ربط آن به را مفاهیم سپس دیگر و دهدمی

رشد کسب
و کار

گی  انگیزه، شایست
ت،  تجربه، تحصیال
آرمان رشد

هاندازه و سن بنگا

منابع مالی و 
انسانی

انه گرایش کارآفرین
صادرات

دولت
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 به محوری کدگذاری مدل در موجود هایمقوله مابینفی روابط از نظریه یک پژوهشگر، کدگذاری انتخابی در
 ارائه شده است. 2و 1ها در جداول های حاصل از کدگذاری باز و محوری به تفکیک مؤلفهیافته .آورددرمی نگارش

 

 ها وتحلیل داده. تجزیه5

 . کدگذاری باز 5-1
 شناخته تکراری هایایده و گذاریعالمت زنده کدهای استفاده از با شدهپیاده هایمصاحبه متن، باز کدگذاری در

. نمودمی منعکس را موفق هایشرکت مدیران هایتجربه که بود هاییعبارت و هاکلمه شامل مفاهیم. شد
 خام هایداده در تواننمی جدیدی موضوع هیچ وقتی، اشباع به رسیدن تا تکرارشده مفاهیم بررسی و کدگذاری

 زنان وکارهایکسب رشد بومی هایشاخص به مربوط مفاهیم یا جمالت، مرحله این در .کرد پیدا ادامه، یافت
 هایداده از شدهشناسایی هایمولفه ادامه در. شدند کُدگذاری یکسان کُدهای با مشابه مفاهیم، گردید استخراج

 گرفته قرار پرسشنامه طراحی مبنای موضوع ادبیات مرور از حاصل هایمقوله همراه به که هامصاحبه در شدهارائه
 .گیرندمی قرار بررسی مورد تفصیلی طور به است

 
 شده در کدگذاری بازشناسایی هیاول نیمضام(. 1جدول )

 هاگویه شماره
A1 توانایی شناسایی خالهای بازار 
A2  خالقیتمهارت ایجاد ایده و 
A3 داشتن دانش بازار 
A4  توانایی مذاکره و تعامل 
A5 های ارتباطیمهارت 
A6 تبلیغات برای جذب مشتریان جدید 
A7 دسترسی راحت و سریع مشتریان به محصوالت و خدمات 
A8 صادرات انجام  
A9 جدید و دادن نمایندگی هایشعبه ایجاد 

A10 جدید محصوالت تولید 
A11 فعلی محصوالت بهبود 
A12 تولید محصوالت جدید و غیرمرتبط برای مشتریان فعلی 
A13  ارائه محصوالت/خدمات جدید و نوین برای افزایش سوددهی محصوالت کنونی 
A14  توجه به خواسته مشتریان 
A15 نظرسنجی از مشتریان درباره محصوالت و خدمات 
A16  محصوالت/خدماتاستفاده از فناوری روز برای تولید 
A17 استفاده از فناوری روز برای ارتباط با مشتریان 
A18 کنندگان ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با مشتریان و تامین 
A19 ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با کارآفرینان دیگر 
A20 افزایش کارایی و رضایت شغلی کارکنان  برای آموزشی هایدوره برگزاری 
A21 های آموزشیشرکت کارآفرینان در دوره 
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 هاگویه شماره
A22 بینیواکنش سریع به تغییرات غیرقابل پیش 

A23 متنوع خدمات انواع ارائه در پذیریانعطاف 
A24 بهره از طرف دولتاعطای وام کم 
A25 های مالیاتی مشوق 
A26 صدور مجوز 
A27  اندازی دولتسنگمداخله یا 
A28 رانت و باندبازی 
A29 رشوه و زیرمیزی 
A30  کندی مراحل اداری 
A31 های پیچیده برای انجام کارقوانین و رویه 
A32 فرهنگ حمایت از کارآفرینان 
A33 ها از کارآفرینانحمایت رسانه 
A34 دیدگاه جامعه نسبت به کارآفرینان 
A35 های اجتماعیآزادی 
A36  اهمیت بیشتر زنان به جنبه اجتماعی شغل بیشتر از جنبه مادی و پیشرفت شغلی 
A37 اهمیت بیشتر زنان به ایجاد جو دوستانه نسبت به مردان 
A38 آمیز خانوادهرفتار تبعیض 
A39 آمیز جامعه رفتار تبعیض 

 

های اولیه مختلف چگونه سنجهفرض که با این پیش، هاوجوی عاملمحقق در جست، هاپس از استخراج سنجه
ها را مشخص کرده ها پرداخته و از ترکیب آن عاملبندی سنجهبه دسته، ها ترکیب شوندتوانند برای ایجاد عاملمی

 (.2است )جدول 

 

 . کدگذاری محوری5-2

 در دشدهتولی هایطبقه ینب رابطه مرحله برقراری این از هدف. است وتحلیلتجزیه دوم مرحله محوری کدگذاری
ه نوشت اولیه مفاهیم و شد استخراج مصاحبه عبارات یکایک اصلی مضمون کهآن از بعد. است باز کدگذاری مرحله

 ترزدیکن همدیگر با که را لذا مفاهیمی شد. مفاهیم بین تمایزات و هامشابهت کشف به اقدام، (باز کدگذاری) شد
 به درواقع. گرفت تر در قالب مقوله شکلمضامین کلی به تدریج گردیدند. گرفتند و تفسیر قرار دسته یک در، بودند

پس از ایجاد  .گویندمی حوریم کدگذاری اصطالحا رساندمی مقوالت این به مفاهیم از را ما که عملیاتی مجموعه
های اصلی وجوی مقولهمحقق در جست، ها( استخراج شدهولیه )سنجههای فرعی براساس کدهای امقوله

، های اصلی ترکیب شوندتوانند برای ایجاد مقولههای فرعی میفرض که چگونه مقوله)متغیرهای اصلی( با این پیش
 ص کرده است. های اصلی را مشخها مقولهبندی کدها پرداخته و از ترکیب آنبه دسته
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 محوری یکدگذارنتایج  (.2)  جدول

 شاخص مقوله فرعی ردیف
L1 کارآفرینانههای شایستگی A1-A2-A3 

L2 های روابطشایستگی A4-A5 

L3 استراتژی نفوذ در بازار A6- A7 

L4 استراتژی توسعه بازار A8-A9 

L5 استراتژی توسعه محصول A10-A11 

L6 استراتژی تنوع A12-A13 

L7 مداریمشتری A14-A15 

L8 استفاده از فناوری روز A16-A17 

L9 سازیشبکه A18-A19 

L10 آموزش A20-A21 

L11 چابکی A22-A23 

L12 کننده دولتنقش تسهیل A24-A25-A26 

L13 نقش بازدارنده دولت A27 

L14 فساد اداری A28-A29 

L15 بروکراسی A30-A31 

L16 کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی مناسب A32-A33 

L17  منزلت اجتماعی کارآفرینان A34-A35 

L18 ساالریمردساالری/زن A36-A37 

L19 تبعیض جنسیتی A38-A39 

 

 انتخابی . کدگذاری5-3

 به محوری کدگذاری مدل در موجود هایمابین مقولهفی روابط از نظریه یک پژوهشگر، کدگذاری از مرحله این در
  .آورددرمی نگارش

 کارآفرینی هایشایستگی اصلی . مقوله1
 شغل یک در تا سازدمی قادر را فرد که است هاییمهارت و دانش، هاویژگی، پژوهش این در هاشایستگی از منظور

 کند.  گیریتصمیم مختلف هایموقعیت در و کند عمل مؤثر طوربه موقعیت یا
 از وسیعی طیف شامل مولفه این. دهندمی را مولفه این تشکیل آیتم سه: کارآفرینانه هایشایستگی مولفه

 در بازار دانش و ایده ایجاد و خالقیت، بازار خالهای شناسایی جمله از کارآفرین با معموالً که است هاییمهارت
 روایت یکی از مشارکت کنندگان: .است ارتباط

، دارید خالقیت وقتی. کنید مطرح را جدیدی و نو هایایده مداوم طوربه باید، هستید وکارکسب صاحب وقتی"
 از توانیدمی، باشید خالق شما کههنگامی .بگیرید مفیدی تصمیمات آینده هایفرصت و هاپروژه مورد در توانیدمی

کنید و  ایجاد فردیمنحصربه هایایده توانمی ترتیب این به .کنید مشاهده را مشکالت هادیدگاه و هازاویه همه
 "دهید. رشد خود را وکارکسب تا کندمی کمک شما به این
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 وردم کامال را بازار اول ایدب کند بازار را وارد جدیدی خدمت یا محصول اینکه از قبل موفق وکارکسب یک مالک"
 ازدبپرد خدماتی یا محصوالت هبکند و  شناسایی خواهندمی مشتریان که را خدماتی یا کاالها و  دهد قرار بررسی

 .باشد داشته دنبال به را مشتریان واقعی منافع که
 توانایی مآیت دو است که شامل املتع ایجاد و ارتباطی هایمهارت از مؤلفه ترکیبی این: روابط هایشایستگی مؤلفه

 باشد.ارتباطی می هایمهارت و مذاکره
 اب چه و مشتریان با عاملت چه. است مهم بسیار وکارکسب در سازنده تعامل برقرارکردن توانایی و ارتباطات"

 هایخواسته و سالئق در تغییر توانیممی مشتریان با بیشتر تعامل با .است بوده موثر بسیار ماکار  کیفیت در کارکنان
 شافزای باعث کارکنان درخصوص چنینهم. دهیم افزایش را خودمان به هاآن اعتماد حس و کنیم شناسایی را هاآن

 ".شودمی هاآن نفساعتمادبه و روحیه
 کارآفرینیهای (. مقوله شایستگی3جدول )

 طبقه اصلی طبقه فرعی مفاهیم ردیف

  شایستگی کارآفرینانه توانایی شناسایی خالهای بازار 1

 

های شایستگی

 کارآفرینی 

 مهارت ایجاد ایده و خالقیت 2

 داشتن دانش بازار 3

 شایستگی روابط  توانایی مذاکره و تعامل 4

 های ارتباطیمهارت 5

 

 راهبردهای رشد بازار. مقوله 2
ی رشد و کند تا بتوانند مسیر مشخصی را در راستاها کمک میراهبرد بلندمدتی است که به شرکت، استراتژی رشد 

ها در استفاده از مانشد عبارت است از رویکرد بلندمدت سازراستراتژی ، وکار خود دنبال نمایند. درواقعبهبود کسب
شد فروش و ریدن به رای رسبزنان کارآفرین بیان کردند که  درآمد و سودآوری باالتر.منابع موجود برای رسیدن به 

 به دستیابی وکارها درکسب به تواندمی مناسب بازاریابی استراتژی گیرند یککار میهایی را بهاشتغال استراتژی
قوله چهار م توان در قالبا میراهبردهای رشد بازار ر .شود اشتغال و فروش افزایش به کند و منجر اهدافشان کمک

 تنوع خالصه نمود.  توسعه محصول و خدمات و، توسعه بازار، نفوذ در بازار فرعی

 خواهدمی سازمان آن بموج به که است بازاریابی استراتژی یک بازار در نفوذ استراتژی مولفه نفوذ در بازار:

 وجودم بازار از بیشتر سهم بجذ بر غالباً استراتژی این. آورد دستبه دارد حضور که بازاری در را بیشتری تسلط
کردن سهولت دسترسی تریان و فراهمانجام تبلیغات برای جذب مش با های کوچک و متوسطاست. شرکت متمرکز

 اند. اقدام به نفوذ در بازار کرده، مشتریان به کاالها و خدمات شرکت
های مختلف تبلیغاتی را مواره کوشیده است روشهما  شرکت "گویدمی sSMEعنوان مثال یکی از مدیران به 

. "کنمهای مختلفی برای معرفی محصوالتم شرکت میهای خیریه و نمایشگاهمدنظر قرار دهد. من در جشنواره
 زایشاف هدف با اخدمت ر یا محصول یک هه از زمان در ابتدا قیمتداند در یک برشرکت ما گاهی اوقات الزم می"

 یابیبازار، کیالکترونی پست زاریابیمانند با جدید توزیع هایبا استفاده از کانال، برایندهد. عالوهکاهش  فروش
 "ایم فضای بازار را بیشتر کنیم و فروشمان را افزایش دهیمتوانسته غیره و آنالین
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بیشتری در توانند محصوالت و خدمات فعلی خود را با قیمت و سود که میهایی شرکت توسعه بازار:مؤلفه 

های جدید در مناطق ایجاد شعبه، استراتژی توسعه بازار را با انجام صادرات، فروش برسانندبازارهای دیگر به
استان ما بازار  در"کند کنندگان بیان مییکی از مشارکت گیرند.کار میجغرافیایی دیگر و اعطای نمایندگی به

های جدیدی باز به همین دلیل در چند استان دیگر شعبه، لی نداردپتانسیل پایینی دارد و متوجه شدم دیگر جای خا
 ."کردم

 جدید مناطق به دستیابی چنینهم شود وجدید می مشتریان جدید باعث جذب بازارهای به ورود و صادرات"
 چنینهم و دیگر جغرافیایی مناطق در شعباتی احداث برای دیگر طرف بگذارد. از تأثیر فروش بر تواندمی جغرافیایی

  "است. نیاز بیشتری کار نیروی به ... و تبلیغات، توزیع

اقدام به تولید ، گیرندهایی که از استراتژی توسعه محصول بهره میشرکت توسعه محصول: مؤلفه

محصوالت و خدمات جدید در بازارهای فعلی عرضه خواهد شد تا ، نمایند. در این حالتمحصوالت/خدمات جدید می
مشتریان فعلی به شکل بهتری برآورده شده و از این راه فروش و سودآوری را افزایش دهند و یا اقدام به نیازهای 

بهتر  کردنبرآورده برای ما "کنند تا بتوانند نیازهای مشتریان را پوشش دهند.اصالح و بهبود محصوالت فعلی می
کوشیم با ایجاد بهبود در محصوالت کنیم و میمحصوالت جدیدی وارد بازار می، بازار سهم افزایش و مشتری نیاز

 "های توزیع فروش خود را باال ببریم.فعلی یا روش

. شودمی استفاده سودآوری افزایش برای شرکت یک توسط که است راهکاری، محصول سازیمتنوع مؤلفه تنوع :

، این استراتژیبا شوند.  متمرکز سازمانی اصلی هایقابلیت بر سازیمتنوع استراتژی پیگیری با توانندمی هاآن
 با مشتریان و دارند وکارها محصوالت جدیدی به بازار عرضه کنند که با محصوالت قبلی خود هم ارتباطکسب

داشتیم. که بازار دچار رکود شده و رشد کمی  مدتی بود" کند:ها بیان میمدیر یکی از شرکت. نیستند بیگانه هاآن
  ".بر تولید لباس ورزشی تولید وسایل ورزشی را هم به خط تولید اضافه کنم تصمیم گرفتم عالوه

شدن است و مشتریان نسبت به محصوالت من که متوجه شدم بازار فروش محصوالت من در حال اشباعزمانی"
جذب اند محصول جدیدی روانه بازار کردم و توانستم ذهن مشتریان را دوباره به سمت محصوالتم تفاوت شدهبی

 ."کنم و به این طریق فروش محصوالت قبلی را نیز افزایش داد
 

 (. مقوله راهبردهای رشد بازار4)جدول 

 طبقه اصلی طبقه فرعی مفاهیم ردیف

 تبلیغات برای جذب مشتریان جدید 6

  رسوخ در بازار
 
 

 بازاریابی راهبردهای

 
 
 
 

دسترسی راحت و سریع مشتریان به محصوالت و  7
 خدمات

  صادرات انجام 8
 توسعه بازار

 جدید و دادن نمایندگی هایشعبه ایجاد 9

 جدید محصوالت تولید 10
 توسعه محصول

 فعلی محصوالت بهبود 11

 تولید محصوالت جدید و غیرمرتبط برای مشتریان فعلی 12

ارائه محصوالت/خدمات جدید و نوین برای افزایش  13 تنوع
 سوددهی محصوالت کنونی 
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 وکارهای کسب. مقوله شیوه3
ولفه این عامل شامل پنج م .دهدمی انجام خود اهداف به رسیدن برای وکارکسب یک که فعالیتی یا تاکتیک هرگونه
 است: 

ست. هاها و انتظارات آنشدن خواستهبرآوردهمداری برداشت مشتریان از مشتری مداری:مؤلفه مشتری

 های موفقشرکت های مشتریانشان چیست.خواسته مداربودن در مرحله اول باید بدانندها برای مشتریشرکت
 وهای سریعی به تغییرات ها واکنشنسبت به رفتارهای مشتریان واکنش نشان داده و پاسخگو هستند. آن

عمل هبما از مشتریانمان نظرسنجی "گوید ها میرکتمدیر یکی از ش دهند.ن میهای مشتری از خود نشااولویت
تواند به یمنیم. این کها را در مورد محصوالت و خدماتمان دریافت پیشنهادات و انتقادات آن، آوریم تا نظراتمی

  ".ما در بهبود محصوالت و خدماتمان کمک کند
کردن نیازها و تمرکز ما بر برآورده. دهیممی قرار خود تجاری تصمیمات از هریک محور در را مشتری ما رضایت"

 بنابراین ما ماهم نیستیم.، ها نباشندهای مشتریانمان است. درواقع مشتریان سلطان بازار هستند اگر آنخواسته
 . "بریمکار میتر از آن حفظ مشتریانمان بههمه توانمان را برای جذب و مهم

های اجتماعی روابط را برای ایجاد ارزش گسترش سازی و شبکهها از طریق شبکهشرکت ی:سازمؤلفه شبکه

 ارزشمند واقعاً روش یک رده است. شبکهها کمک فراوانی کها و روابط به توسعه شرکتدهند. درواقع شبکهمی
 . است جدید مشتری و جذب دیگران موفقیت از یادگیری، دانش گسترش برای

 یبرخ .است یاتیح های امروزیوکارکسبارتباطی کامال برای  یهاحفظ شبکهایجاد و "گویدمی مدیر یک شرکت
کنیم ارتباطاتمان را با اند. ما سعی میبا ما در ارتباط بوده قبل ازهستند که  یافراد، مشتری ما هستندکه  یافراد از

 . "کنندگان حفظ کنیمکنندگان و توزیعتامین، مشتریان

. کننده میتولید استفاد های روز برای ارتباط با مشتریان وها از فناوریشرکت :استفاده از فناوری روز مؤلفه

قدر با هر چ، دفق باشهر واحد برای اینکه بتواند مو"روایت یکی از کارآفرینان درخصوص استفاده از فناوری 
تکنولوژی  استفاده از، ی دیگرتمایزمان با واحدهاایم وجه هتر است. ما هم سعی کردتکنولوژی روز پیش رود موفق

وضاع حال وجه به اتگویی به مشتری باشد که بتوانیم بازارمان را حفظ و گسترش دهیم. با جدید در فرایند پاسخ

 ."تیمداشتیم بلکه استخدام هم داشنما نه تنها تعدیل ، ها تعدیل نیرو داشتندحاضر که همه سازمان

 هاآن تا است کارمندان فنی هایمهارت افزایش برای یافتهسازمان فعالیت یک آموزش: مؤلفه آموزش پرسنل

 ادگیریی و فنی دانش آوردندستبه برای آموزش، دیگر عبارت به. کند کارآمد و خاص کارهای انجام به قادر را
ها از کند. هدف شرکتمی فراهم کارگران برای را الزم امکانات، خاص کارهای انجام برای جدید هایمهارت

چنین وری و همبرای دستیابی به بهره انسانی وینیر روزکردن دانشبه، های آموزشی برای کارکنانبرگزاری دوره
های دوره ما سالی دو الی سه بار"گوید ها میکاهش حوادث کاری و رضایت شغلی است. مدیر یکی از شرکت

 هایتمهار از کارمندان کلیه که است این از اطمینان آموزش اصلی کنیم. هدفبرای پرسنل برگزار می آموزشی
 ."برخوردار باشند کارآمد صورتبه کار انجام برای الزم

های کنم بلکه خودم نیز در دورههای آموزشی برای کارکنان برگزار میعنوان یک کارآفرین نه تنها دورهبه"
کنم. به عقیده من های بازاریابی و ... شرکت میشیوه، هافناوری، روزکردن دانش درخصوص بازارآموزشی برای به

  ."است ئز اهمیتآنان در نتیجه رشد سازمان بسیار حا انگیزه کارکنان و افزایش آموزش پرسنل در روحیه
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چنین های جدید و هممیزان هماهنگی و انطباق شرکت با دستورالعمل، وکاربودن کسبچابک :مؤلفه چابکی

با نیازهای متغیر مشتریان و تولید و ارائه خدمت مطابق با خواسته و نظر آنان است. یکی از مدیران اذعان  هماهنگی
های تغییرات مکرر قوانین و ابالغ دستوالعمل، اندوکارها در ایران با آن مواجههایی که کسباز دشواری"دارد: می

 ."ها و قوانین خودمان را وفق دهیملعملایم به سرعت با این دستوراگوناگون است. ما سعی کرده
دهیم تا در صورت تغییرات طور مداوم توسط تیم بازاریابی عملیات تحقیق و توسعه را در بازار انجام میما به"

 ".ها بتوانیم واکنش سریع و درستی را نسبت به آن نشان دهیمتقاضای مشتریان و نیازهای آن

 
  وکارشیوه کسب (. مقوله5)جدول 

 طبقه اصلی طبقه فرعی مفاهیم ردیف

  توجه به خواسته مشتریان  14
 مداریمشتری

 
 
 

 وکارهای کسبشیوه
 
 
 
 

 نظرسنجی از مشتریان درباره محصوالت و خدمات 15

 استفاده از فناوری روز استفاده از فناوری روز برای تولید محصوالت/خدمات 16

 ارتباط با مشتریاناستفاده از فناوری روز برای  17

ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با مشتریان و  18
 کنندگان تامین

 سازیشبکه
 

 ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با کارآفرینان دیگر 19

برای افزایش کارایی و رضایت  آموزشی هایدوره برگزاری 20
 شغلی کارکنان 

 آموزش
 

 های آموزشیدر دورهشرکت کارآفرینان  21

 چابکی بینیواکنش سریع به تغییرات غیرقابل پیش 22

 متنوع خدمات انواع ارائه در پذیریانعطاف 23

 

 گری دولت.مقوله نقش تسهیل4

توانند شوند و میهایی اشاره دارد که از سوی دولت تصویب و اجرا میقوانین و دستورالعمل، هااین عامل به سیاست 
 کردنفراهم و مناسب شرایط ایجاد طریق از توانندمی هاوکار تاثیر داشته باشند. دولتروی فضای کسببر 

حمایت کنند. نقش  تخفیفات مالیاتی از کارآفرینان، سهولت در صدور مجوز، سازی مراحل اداریساده و تسهیالت
 باشد.کننده و نقش بازدارنده میدولت شامل دو مولفه نقش تسهیل

ما مورد حمایت  " کننداند؛ روایت میهای مالیاتی برخوردار شدهتهایی که از دریافت وام با بهره پایین و معافیتشرک
های مندی از مشوقچنین بهرهاستفاده کنیم. هم، دولت قرار گرفتیم و توانستیم از تسهیالتی مانند وام با بهره پایین

 "وکار ما بسیار سودمند بود.زمان در کمک به کسب ای ازمالیاتی در برهه
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 (. مقوله نقش دولت 6جدول ) 

 طبقه اصلی طبقه فرعی مفاهیم ردیف

   نوعمت خدمات انواع ارائه در پذیریانعطاف 23

  گری دولتنقش تسهیل تبهره از طرف دولاعطای وام کم 24

 نقش دولت
 

 های مالیاتی مشوق 25

 صدور مجوز 26

 نقش بازدارنده دولت اندازی دولتسنگمداخله یا  27

 

 . مقوله عوامل سیاسی 5
ماننـد  یعواملاشند. ب داشته تأثیر شرکت مشیخط در است ممکن که هستند سیاسی عوامل مراقب مشاغل بیشتر

ت متفاوتی تواند تاثیرامیها از عواملی هستند که فساد اداری و بروکراسی حاکم بر سازمان، چگونگی مدیریت کشور
 های این عامل شامل فساد اداری و بروکراسی است.مولفه وکارها داشته باشد.کسببر 

 خیلی باندبازی و گیخانواد)شخصی  منافع و نظرهانقطه دلیل به انحرافاتی است که اداری: مؤلفه فساد

 گرایانهشخصی اینفوذه اعمال از خاصی نوع به قواعد از عدول یا و موقعیتی یا مادی منافع کسب، (خصوصی
 پذیرد.می صورت

 

 (. مقوله عوامل سیاسی7)جدول 

 طبقه اصلی طبقه فرعی مفاهیم ردیف

  فساد اداری رانت و باندبازی 28

 رشوه و زیرمیزی 29 عوامل سیاسی

 بروکراسی کندی مراحل اداری  30

 های پیچیده برای انجام کارقوانین و رویه 31

 

 . مقوله فرهنگ 6
اعی منزلت اجتم، عنوان گزینه شغلی مناسبهای کارآفرینی بهفرهنگ است که از مولفه، یکی دیگر از عوامل 

، گذاردمی اثیرت افراد اررفت بر که مختلفی مردانگی/زنانگی و تبعیض جنسیتی تشکیل شده است. عوامل، کارآفرینان
 رد افراد رفتارهای و هانگرش، هاارزش گیریشکل در ساسیا نقش فرهنگ .هستند فرهنگ محور حول درواقع
دارد.  کارآفرینی رفتارهای به دادنشکل در مهمی نقش چنینهم فرهنگی هایگیریجهت. دارد مختلف جوامع

 شودمی باعث فرهنگ گذارند.می تأثیر مختلف هایروش به کارآفرینی رفتارهای بر مختلف هایفرهنگ
، شغلی هایفرصت ایجاد و نوآوری، متعارف عقل کشیدنچالش به، جدید هایتالش، ابهام تحمل، ماجراجویی

 عنوانبه هستند کهنحویبه را چیزهایی دهدمی ترجیح که است قطعیت عدم مخالف فرهنگ یک اما .شود تقویت
 کنند. استقبال بینیپیش قابل نتایج از یا و کند قبول خدا اراده

 ند که:های کوچک و متوسط بیان کردشرکتمدیران چند تا از 
استخدام ، مذاکره و گیریاز جمله تصمیم گذاردمی تأثیر وکار ماکسب در موارد از بسیاری بر فرهنگ جامعه"

نحوه برخورد و تعامل در ، توزیع و فروش، بازاریابی، پذیریریسک به گرایش، هاپروژه و کارمندان مدیریت، کارکنان
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عنوان یک زن باید همیشه مواظب شان و شخصیتمان باشیم. در رین حرکت بازتاب منفی دارد. بهتاجتماع. کوچک
گرفته از فرهنگ ماست. همین مساله مانع خالقیت و ارائه مواقعی مجبور هستیم از حقمان بگذریم. این نشات

 ."شودهای نو میایده
کنم که برای زن جدا از نقشی که در خانه و دگی میای زنمن در جامعه"کنندگان بیان کرد یکی دیگر از مشارکت

وکار من بسیار ها بر کسبهای فرزندان و ... نقش دیگری قائل نیستند. این نگرشخانواده دارد همراه با مسئولیت
توانم استخدام کنم و تمام جز بستگان خودم نیروی غریبه نمیاز استخدام نیرو گرفته که به، تاثیر گذاشته است

  ".کنندگانوهایم خانم هستند تا تعامل و ارتباط با مشتریان و تامیننیر

با ، شوداخیرا اهمیت کارآفرینی در جامعه ما خیلی بیشتر و بهتر درک می"کنندگان بیان کرد یکی دیگر از مشارکت
 ."شود و این برای بانوان خیلی مثبت و خوب استاحترام برخورد می کارآفرینان با

برایم که هم کار کنم هم اطرافیانم را ساکت نگه دارم که به این روال کارم را ادامه بدهم. سخته در خیلی سخته " 
 کارهای مخالف همسرم" ".کشه عقب و زمینت بزنهمحیطی کار کنی که همیشه انگار یه نفر از پشت تو رو می

 "ندارم. کارکردن اجازه زنانه فضای جزبه فضایی و در همیشه بوده من
 

  (. مقوله فرهنگ8)جدول 

 طبقه اصلی طبقه فرعی مفاهیم ردیف

عنوان گزینه شغلی کارآفرینی به فرهنگ حمایت از کارآفرینان 32
 مناسب

 
 

 فرهنگ
 
 
 
 
 
 

 حمایت رسانه ها از کارآفرینان 33
 منزلت اجتماعی کارآفرینان دیدگاه جامعه نسبت به کارآفرینان 34
 های اجتماعیآزادی 35

مردان به جنبه اجتماعی شغل  نسبت اهمیت بیشتر زنان 36
 بیشتر از جنبه مادی و پیشرفت شغلی 

 مردساالری/زن ساالری
 

اهمیت بیشتر زنان به ایجاد جو دوستانه نسبت به  37
 مردان

 تبعیض جنسیتی آمیز خانوادهرفتار تبعیض 38
 آمیز جامعه رفتار تبعیض 39

 

 یانتخاب یکدگذار مرحله در یاصل نیمضام (.9)جدول 

 شدههای ترکیبکدهای عامل مضمون کد 

H1 ها شایستگی L1 –L2 

H2 راهبردهای رشد بازاریابی L3-L4-L5-L6 

H3 وکارهای کسبشیوه L7-L8-L9-L10-L11 

H4 نقش دولت L12-L13 

H5 عوامل سیاسی L14-L15 

H6 فرهنگ L16-L17-L18-L19 

 

  



 

 64 ایرانی زنان متوسط و کوچک وکارهایکسب بازار رشد راهبردهای بررسی

 

 یانتخاب یکدگذار مرحله در یاصل هدف و مضمون (.10(جدول 
 شدههای ترکیبکدهای عامل مضمون کد

G وکارهای کوچک و متوسط زنانرشد کسب H1-H2-H3-H4-H5-H6 

 

 
 . مدل نهایی پژوهش)2)  شکل

 

 وکارهای کوچک و متوسط زنان در ایرانالگوی رشد کسب

 گیری بحث و نتیجه. 7
توجه کلی به رشد این ، روهای اصلی رشد اقتصادی است. ازاینیکی از محرک متوسطهای کوچک و رشد شرکت

از طریق معرفی محصوالت جدید و ایجاد ، به دلیل تاثیر اساسی در عملکرد اقتصاد، بخش حیاتی است. رشد شرکت
بقای ، حقیقتای یا ملی حائز اهمیت است. در های جدید و رشد اقتصادی منطقهتولید شغل، بازارهای جدید

احتمال ، های بزرگ بستگی دارد. رشدها برای شرکت در بازار با سایر شرکتهای کوچک اساسا به قدرت آنشرکت
وکارهای کوچک و متوسط زنان در دهد. این پژوهش الگوی رشد کسبوکارهای کوچک را کاهش میبستن کسب

ها و وکاری تحت تأثیر مهارتدم موفقیت در هر کسبدهد موفقیت یا عایران را ارائه داده است. نتایج نشان می
عنوان شناسایی های کارآفرینانه بهشامل شایستگی، های( مالکان و مدیران قرار خواهد گرفتها )شایستگیتوانایی

های ارتباطی مرتبط است. های روابط مانند تعامل و مهارتاطالعات بازار و شایستگی، داشتن ایده، خالهای بازار
ها بستگی های آنها و تواناییوکارهای متعلق به زنان خصوصی هستند و عمدتا به صالحیت و مهارتکسب، لباغ

 چنین نقش و ماهیت درک و هستند اهمیت با وکارکسب موفقیت و رشد برای کارآفرینی هایشایستگی دارد.
عنوان یک گروه خاص از نی بههای کارآفریباشد. شایستگی داشته مهمی پیامدهای تواندمی هاییصالحیت
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های مربوط به انجام کارآفرینی موفق شناخته شده است. چنین کارآفرینی اغلب با بقا و توسعه صالحیت
کند. ( این گفته را تائید می(Sanchez 2011عنوان مثال تحقیقات وکارهای کوچک و جدید همراه است. بهکسب

 نشان داده متوسط را و کوچک هایشرکت عملکرد و کارآفرینی هایشایستگی ( ارتباط(Man 2001چنین هم
، فرصت، تعهد، استراتژی ها شاملای از شایستگیدسته، 2007در پژوهش خود در سال  Ahmadاست. 

 کرد.  را شناسایی روابط هدایت و و سازماندهی
وکار است. شیوه کسب، بازاریابیچنین برای دستیابی به رشد باید راهبردهایی اتخاذ گردد که شامل راهبردهای هم

کارگیری حداقل کند تا با استفاده و بهوکار این امکان را فراهم میراهبردهای رشد بازار برای یک سازمان یا کسب
ها برای افزایش فروش دست یابد و درنتیجه بتواند یک مزیت رقابتی هایی بتواند به بهترین فرصتمنابع و تاکتیک
کنند که برخی های مدیریت پیروی میهای مختلف رشد و شیوههای مختلف از استراتژیند. بنگاهپایدار ایجاد نمای

المللی به ها با هدف رشد مستمر و فعالیت در سطح بیندهند کوچک باقی بمانند و برخی از آنها ترجیح میاز آن
رشد هرگز نباید دور از چشم باشد. با  ،وکاری با موفقیت شروع شده استدهند. حتی اگر کسبفعالیت خود ادامه می

وکار دارید. اطمینان از رشد و پیشرفت نیاز به رشد کسب، وکاری که بخواهید ثروت خود را افزایش دهیدهر کسب
وکار نیازمند یک برنامه تجاری سخت و سنگین است که شامل راهبردهای بازاریابی )نفوذ قابل اطمینان در کسب

 معرفی بازار به را جدیدی خدمات و محصوالت کوچک مشاغل هرچه ر و محصول و تنوع( است.توسعه بازا، در بازار
 خواهد بازار سهم بهبود و خارجی مشروعیت و دیداری افزایش، بیشتر نقدی وجوه جریان به بیشتری دسترسی، کنند

 این هاییافته(. Lin, 1998؛ ,Barringer & Jones 2004) آنهاست رشد و بقا برای الزم عناصر همه داشت که
 بازارها برای بهترین شناسایی و محصوالت مناسب ترکیب ایجاد برای را وکارهامدیران کسب/صاحبان نیاز، پژوهش

آموزش ، مداریمشتری. دهدمی نشان SME پیشرفت و رشد برای اساسی عنصر یک عنوانبه موارد این ارتقاء
 رشد وکار درهای شیوه کسبترین مولفهمهم عنوانو چابکی بهسازی شبکه، استفاده از فناوری روز، پرسنل
 به رسیدن برای که کنندمی استدالل مداوم طوربه محققان اند.شده زنان شناخته متوسط و کوچک هایشرکت

 تولید باکیفیت خدمات و محصوالت سپس و کنند شناسایی را مشتری هایخواسته و نیازها باید هاسازمان، موفقیت
 سازند برآورده را هاآن ها و نیازهایخواسته، مدت با مشتریانطوالنی روابط حفظ و ایجاد ضمن تا کنند

Komppula,) 2007  (& Reijonen,به انسانی سرمایه ایجاد برای شدهطراحی هایآموزش در گذاری. سرمایه 
 توجه صاحبان مشاغل قرار مورد باید، (داخلی و بیرونی) آموزش نوع هر. است مهم کار نیروی افزایش میزان همان

 انطباق با تغییرات محیط و بازار است.، گویی به نیازهای بازار و مشتریانوکار چابک به دنبال پاسخگیرد. یک کسب

 و پذیریانعطاف Coviello, Brodie& Munro (2000)مانند ، قبلی مطالعات از تعدادی، پشتیبانی منظوربه
 و کوچک هایشرکت رشد و موفقیت اساسی نیازهایپیش عنوانبه را بازار تغییرات به پاسخ و بینیپیش توانایی
 آگاهی، کند بازار وارد موفقیت با را جدید محصوالت بتواند کوچک وکارکسب یک اینکه دانند؛ برایمی متوسط
، ایجاد شبکه توانایی چنینهم و . (Akgun, Lynn & Byrn, 2004)رقابت و بازارها، جدید هایآوریفن از مداوم
 مهم استراتژی یک عنوانبه کلی طوربه و دارند شرکت عملکرد در خوبی بسیار ها تأثیرشبکه است. حیاتی بسیار
 گیرندمی قرار پذیرش مورد ایمنطقه اقتصادی متوسط و توسعه و کوچک وکارهایکسب رونق و بقا به کمک برای

.(Bennett & Ramsden, 2007) 
های طور مستقیم بر فعالیتحقوقی و فرهنگی به، کنند اعم از سیاسیمحیطی که کارآفرینان در آن فعالیت می

 رشد بر مؤثر عوامل از دیگر یکی عنوانبه سیاسی گذارند. عواملکارآفرینان و لذا توسعه اقتصادی کشور تاثیر می
 که باشدمی دولت هایسیاست به مربوط که ستا هاییفعالیت سیاسی عوامل. شد شناسایی زنان وکارهایکسب
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 عواملی از هاسازمان بر حاکم بروکراسی کشور و مـدیریت چگـونگی. بگذارد تاثیر وکارهاکسب مشیخط بر تواندمی
 سیاسی ثبات، سیاسی سیستم ماهیت به توجه با .باشد داشته وکارهاکسب بر متفاوتی تاثیرات تواندمی که هستند

 Cateora است. از نظر شده بینیپیش وکارهاکسب موفقیت و نوآوری، شدنصنعتی برای شرطیپیش عنوانبه

&Graham (2001) تواند تجارت خود را بدون درنظرگرفتن نمی، بزرگ یا کوچک، المللیملی یا بین، شرکتی هیچ
 به انجام برساند.، کندتأثیر محیط سیاسی که در آن فعالیت می

 منظوربه. شد شناسایی دولت عامل نقش پژوهش این در زنان وکارهایکسب رشد بر مؤثر عوامل از دیگر یکی
 اقدامات هادولت، اجتماعی نیازهای تغییر به گوییپاسخ به کمک و جامعه یک در تجاری هایفعالیت مدیریت
 اعطاء و تسهیالت کردنفراهم و مناسب شرایط ایجاد طریق از توانندمی هادولت. اندکرده ایجاد متعددی نظارتی

 و زنان کارآفرینی از حمایت، مالیاتی هایمعافیت، مجوز صدور، اداری مراحل سازیساده، بهرهکم هایوام
 تأثیر وکارهاکسب عملکرد بر، غیرمستقیم چه و مستقیم چه، دولت هایفعالیت. دهند نشان را هاآن وکارهایکسب

 متوسط و کوچک مشاغل عملکرد بر دولت هایسیاست تاثیر است. کوچک مشاغل برای مهمی منبع و گذاردمی
 آمیز موفقیت رشد برای الزم شرط دولت حمایت اینکه بر مبنی دارد وجود کلی توافق و است شده مستند خوبیبه

 ,Bridge, O'Neill & Cromie ؛ Omorede, 2006) مطالعات .است اقتصادی هایبنگاه در موفقیت و توسعه

 . ادعاست این تایید بر ( شاهدی 2003
 .ستعامل فرهنگ ا، وکارهای زنان مؤثر استشده در این پژوهش که بر رشد کسبیکی دیگر از عوامل شناسایی
های کند. ارزشهایی هست که نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا میدر هسته هر فرهنگ ارزش

درک  پذیری و تفکر مستقل رارینی مانند ریسکا که جوامع رفتارهای کارآفای ردرجه، هاشده در فرهنگتعبیه
های که چگونه شرکتهای آن ممکن است بر جوامع در اینکند. در این راستا فرهنگ و ویژگیتعریف می ، کنندمی

 قابل طوربه تواندمی (. فرهنگHayton, George & Zahra ,2002کنند تاثیر بگذارند )خود را سازماندهی می
 ابتکارات، نوآوری با که را الگوهایی (. زیراRudzewicz, 2015کند. ) تعیین را تجاری هاینوآوری ایمالحظه

مطالعات  .کندایجاد می گیرد رامی شکل هافرصت و خطرات با رابطه در رفتار و درک و جمعی اقدامات و فردی
کند که موفقیت یا را بیشتر به عنوان عاملی تعیین میفرهنگ  Kuratko& Hodgetts(  2004تجربی گذشته از )

 که است ادهد نشان قبلی مطالعات گذارد.کند و بر فعالیت کارآفرینی تأثیر میعدم موفقیت یک بنگاه را تعیین می
 رفتهگ نظر در نوآوری مهم کنندهتعیین عنوان به فرهنگ و، (نوآورانه محیط) است خاصی شرایط مستلزم نوآوری

 Lee & Peterson. دادند نشان قوی کارآفرینانه گرایش تولید برای را فرهنگ نقش قبلی مطالعات برخی. شودمی

 را کارآفرینی هایگرایش توانندمی خاص فرهنگی هایگرایش دارای کشورهای تنها که دادند پیشنهاد 2000))
 رفتارهایی و هاارزش از که دهند فرهنگیمی افزایش را جهانی بیشتر رقابت و کارآفرینی نتیجه در، کنند تحریک

 تقویت جامعه در را هاشرکت عملکرد و دهدمی افزایش را کارآفرینی، کندمی پشتیبانی نوآوری و پذیریریسک نظیر
 .کندمی
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 های پژوهشمحدودیت. 8
وکارهای کسبوکارهای متعلق به زنان که شناسایی عدم وجود پایگاه اطالعاتی جامع در مورد کسب -

 زنان با معیارهای مورد نظر را با مشکل مواجه کرده است.

های پژوهش حاضر یکی دیگر از محدودیت 97مشکالت مربوط به شرایط اقتصادی و سیاسی سال  -
 باشد. می

مورد بررسی قرار  خدماتی و ...(، وکارهای مورد بررسی در این پژوهش در صنایع مختلف )تولیدیکسب -
وکارها در صنایع مختلف را با هم مقایسه توانند کسباند. لذا مطالعات آینده میتفکیک نشده اند وگرفته
 کنند.

 پیشنهادات. 9
 شود:های زیر ارائه میتوصیه، های حاصل از این مطالعهبراساس یافته

زنان  وکارهای کوچک و متوسطشده حاصل از بررسی کسبتوانند از مدل پیشنهادی ارائهکارآفرینان می -
شود و وکارهای زنان میبرای آگاهی از عواملی که موجب رشد کسب، گانه جغرافیاییدر مناطق پنج

بهره ببرند. درک بهتر عوامل ، کنندوکارها را محدود میها و موانعی که رشد کسبچنین محدودیتهم
وکار خود وفقیت در کسبگذاران برای مبرای زنان کارآفرین و سرمایه، وکارهای زنانموثر بر رشد کسب

توانند کارآفرینان می، کننده شانس موفقیت را افزایش دهندتواند مفید باشد. اگر عوامل تعیینمی
 انداز خود را با توجه به این موضوع ارزیابی کنند.چشم

تشویق کنند. ویژه دختران را به کارآفرینی والدین باید فرزندان خود به، مطابق با نظریه یادگیری اجتماعی -
کنند و انتظار دارند فرزندانشان شغل دولتی بسیاری از والدین بر کارمندشدن فرزندان خود اصرار می

، های موفقیت زنان کارآفرینهای شغلی بیشتر و داستاننیاز به فرصت، داشته باشند. در چند سال اخیر
 رینی را جلب کرده است.توجه بیشتر والدین به سمت مشاغل و تشویق فرزندان خود به کارآف

 توسعه هایکارگیری استراتژیشود با بهپیشنهاد می وکارهای کوچک و متوسطبه زنان صاحب کسب -
 و هادیدگاه کند تامی این استراتژی کمک. کنند جلوگیری منابع و پول، وقت هدررفتن محصول جدید از

 پاسخگوی نیاز مشتریان هدف باشد.بگیرند و محصوالتی عرضه کنند که  را مشتریان انتظارات

 افزایش توانند اقدام به انجام صادرات و برپایی شعباتی در نواحی جغرافیایی مختلف برایها میشرکت  -
 کنند. جدید خریداران از طریق فروش

ای برخوردار است. بنابراین با های شغلی از اهمیت ویژهبرای زنان کارآفرین دستیابی به شبکه و آموزش -
 ها باید استفاده کنند.ها از این فرصتیت در انجمنعضو

 توانایی، دهند پاسخ و داده تشخیص را رقابتی هایچالش که است ضروری وکارهای زنانکسب برای -
 داشته باشند. را مشتری ترجیحات از پیروی و بازار تغییرات به پاسخ و بینیپیش

 دهند نشان قاطعانه واکنش سریع و تغییر هرگونه نسبت به، مدام بازار را رصد کنند باید مدیران/مالکان  -
 داشته باشند. سریع واکنش تغییر هنگام بتواند که باشند داشته هایی دردستاستراتژی و

 و سازیشبکه رویدادهای، هاانجمن، هانمایشگاه، هاکنفرانس جمله از صنعتی رویدادهای در مشارکت -
 و مشتریان به نزدیکی، ترتیب همین به. شودمی توصیه ایحرفه هایانجمن و نهادها در عضویت
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 الزامات و روندها آخرین با روزبودنبه روند( غیررسمی یا رسمی صورتبه) هاآن با مناسب ارتباط برقراری
 .کندمی تسهیل را بازار

. این ته باشندداشهای کارآفرینی زنان کارآفرین برای موفقیت در شغل خود باید درک درستی از مهارت -
باشد که از طریق پذیری میقیت و نوآوری و ریسکخال، اراده، شجاعت، نفسها از جمله اعتمادبهمهارت
ها و ها را تقویت کنند. سازمانتوانند این مهارتهایی میهای آموزشی و شرکت در دورهبرنامه

 رند.های زنان کارآفرین داهمی در مهارتمهای دولتی نقش انجمن

های تضمین حذف محدودیت، سط زنان که دارای پتانسیل رشد هستندهای کوچک و متوبرای شرکت -
ند. کتسهیل  ین رامالی برای اخذ وام ضروری است. دولت باید دسترسی به اعتبار توسط زنان کارآفر

اند. هردیجاد کاهایی برای حمایت از کارآفرینی در جوامع خود اکثریت کشورها در سراسر جهان برنامه
 وکار است.انکوباتور کسب، شودارآفرینی میای که موجب توسعه ککنندههای حمایتیکی از طرح

رساندن مسائل نظارتی حداقلبرای به استانی و کشوری اقدامات الزم را، چنین در سطح محلیدولت هم -
نفعان جامعه یر ذیهمکاری بخش خصوصی و سا، هاخانهچنین هماهنگی در بین وزارتانجام دهد. هم
 ضروری است.

ه انجام هر نوع ایده بقبل از اینکه  هاSMEدر ایران نیاز به آموزش زنان در تجارت است. زنان صاحب   -
های آموزشی در ها و دورههتجاری بپردازند ابتدا باید به دنبال کسب دانش کافی در زمینه تجارت در برنام

 وکار باشند.مورد اداره امور کسب
 وارد زیر گسترش دهند.مهای پژوهش را به توانند زمینهمطالعات آینده می

 وکارهای کوچک و متوسط زنانها در رشد کسبالف( نقش زیرساخت 
 انوکارهای کوچک و متوسط زند کسبهای اجتماعی در رشب( نقش شبکه 
 انوکارهای کوچک و متوسط زنج( تاثیر برندسازی در رشد کسب 
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.  

 نویسندگان این مقاله:

 

دکترای تخصصی از دانشگاه ایلینوی جنوبی در کاربن دیل امریکا هستند. به دارای مدرک ؛ پرویز ساکتی

های ها نقش مهمی ایفا کردند و طی سالریزی و بازگشایی دانشگاهعنوان مشاور ستاد انقالب فرهنگی در برنامه
ب دوره چنین ایفای نقش کلیدی در طراحی و تصویعضو هیات علمی دانشگاه شیراز بودند. هم 1389تا  1361

عنوان مشاور موسسه پژوهش و . و در حال حاضر به1381دکتری آموزش عالی و آغاز اجرای آن در سال 
ریزی آموزش عالی و نیز مدرس مدعو گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبایی فعالیت برنامه

 نمایند.می

گذاری(، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی مشیطگیری )خدکترای مدیریت دولتی گرایش تصمیم ؛کتایون پور مهدی

واحد تهران جنوب هستند. تالیف کتاب در زمینه فناوری اطالعات و حداقل بیست مقاله پژوهشی را در کارنامه خود 
 دارند.

 

 

باشند. مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور سنندج دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین می ؛شهال سالونه

هایی در زمینه بازاریابی و کارآفرینی را در کارنامه خود دارند. حوزه تخصصی تحقیقاتی ایشان هستند. پژوهش
 باشد.وکار و کارآفرینی زنان میبازاریابی و کسب

  


