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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 semistructured 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
بسیاری از کارآفرینان ،سیاستگذاران و محققان ،رشد کسبوکار را بهعنوان یک پیامد کلیدی از شرکتهای جدید و
جوان در نظر میگیرند ،اما چرا بعضی از شرکتها همچنان به ایجاد اشتغال و پیداکردن راهحلهای نوآورانه برای
مشکالت قدیمی ادامه میدهند .درحالیکه دیگر شرکتها کوچک باقی میمانند .درک بهتر عوامل مهم بر رشد زنان
کارآفرین ،به آنها برای موفقیت در کسبوکار خود کمک خواهد کرد .پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی برای شناسایی
راهبردهای مؤثر بر رشد بازار کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان است .جامعه آماری شامل کارآفرینان زن در استان-
های گیالن ،خراسان ،مرکزی ،کردستان و کرمان ،از  5منطقه جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز ) ایران در
سال  1397میباشد .نمونه آماری بهصورت هدفمند شامل  15نفر از خبرگان در امور بازاریابی و کسبوکار و زنان
صاحب کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران؛ از  5استان انتخاب گردید .روش گردآوری دادهها در این پژوهش
مصاحبه نیمهساختاریافته است و برای تجزیهوتحلیل دادهها از کدگذاری در سه مرحله (باز ،محوری و انتخابی) استفاده
شد .نتایج این پژوهش شناسایی مجموعهای از راهبردهای موثر بر رشد کسبوکارها میباشد که عبارتند از راهبردهای
بازاریابی (توسعه بازار ،توسعه محصول ،نفوذ در بازار و تنوعگرایی) راهبرد شیوههای کسبوکار (مشتریمداری ،آموزش،
استفاده از فناوری روز ،شبکهسازی و چابکی )؛ و در نهایت مدل نهایی ارائه شده است.

کلیدواژهها :کارآفرینی زنان ،کسبوکارهای کوچک و متوسط ،راهبردهای رشد کسبوکارهای زنان
استناد :سالونه ،شهال؛ ساکتی ،پرویز و پورمهدی ،کتایون ( .)1398بررسی راهبردهای رشد بازار کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی .مطالعات
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 .1مقدمه
در محیط فعلی جهانی ،کارآفرینی از طریق ایجاد کسبوکارهای جدید باعث رشد اقتصادی در کشورها میشود ،این
مشاغل به نوبه خود باعث ایجاد شغل جدید و کاهش بیکاری میگردند .این فرایندها نوآوری را هدایت میکنند و
منجر به کشف مدلهای کسبوکار جدید ،تکنولوژیهای پیشرفته و ایجاد ثروت در اقتصاد میشوند .بنابراین
کارآفرینی اغلب به عنوان موتور رشد اقتصادی نامیده میشود ( .)khawar, 2008بسیاری از محققان اهمیت
کسبوکارهای کوچک و متوسط) ( 1SMEsرا مورد توجه قرار دادهاند ،به عنوان مثال Arianoff )2010( ،یادآور
میشود که در بلژیکSME ،ها بیش از  70درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند و سودآوری SMEها
بسیار باالتر از شرکتهای بزرگ است .انجمن تولید کنندگان کنیا  2007معتقد است که در کنیا ،این کسب و
کارها حدود  85درصد از اشتغال را ایجاد میکنند (Ashby, 2007( .بیان میکند که SMEها ضروری هستند؛ زیرا
آنها توانایی ارائه چیزهایی را دارند که شرکتهای تجاری بزرگ این قابلیت را ندارند (.)Olango, 2010
عالوهبراین ،شرکتهایی که به زنان کارآفرین وابستهاند ،امروزه پدیدههای روبهرشدی در جهان هستند & Sarri
) .)Trihopoulou, 2005رشد کسبوکارها ،پیامدهای مهمی برای ذینفعان مختلف دارد .برای کارآفرین؛ رشد ،با
افزایش ثروت شخصی همراه است؛ جامعه ممکن است از رشد کسبوکار از طریق افزایش فعالیت و اشتغال منتفع
شود؛ برای حکومت ممکن است با افزایش درآمدهای مالیاتی همراه باشد (.)Dobbs & Hamilton, 2007
همچنین رشد کسبوکار از اهمیت بسیار زیاد نظری و عملی برای زمینههای کارآفرینی و مدیریت کسبوکارهای
کوچک و متوسط برخوردار است .همچنین از لحاظ نظری مهم است ،زیرا یک شاخص کلیدی برای موفقیت
کارآفرینی ،مخصوصا برای شرکتهای کوچک است .محققان حتی بیان کردهاند که رشد یک ویژگی مشخص
کارآفرینی است .رشد کسبوکار از اهمیت عملی برخوردار است ،زیرا بهطور مستقیم با بقای شرکت ارتباط دارد.
عالوهبراین ،بنگاههایی که رشد باالیی دارند ،محرکان اصلی توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی هستند
).(Gielnik, Zacher & Shmitt, 2017

رشد بهطور کلی بهعنوان یک هدف خوب برای کسبوکار شناخته شده است ،زیرا یک شاخص مهم موفقیت
کسبوکار و عامل اصلی ایجاد ثروت ،اشتغال و توسعه اقتصادی و انسجام اجتماعی در هر کشور در سراسر جهان
است ( .)Neneh & Smit, 2013در دهههای گذشته رشد SEMها توجه محققان و سیاستگذاران زیادی را در
سراسر جهان به خود جلب کرده است .رشد SEMها یکی از موضوعاتی است که بهطور گسترده در کارآفرینی و
ادبیات اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است و این یک پدیدهای است که ناگزیر در طول زمان اتفاق
میافتد ) .(Neneh &Vanzyl, 2014تحقیقات پیشین نشان داده است ،زنان شروع به راه اندازی کسبوکارهایی
میکنند که رشد کمتری نسبت به مردان دارند؛ ( Cliff (1998میگوید که در مقایسه با مردان ،کارآفرینان زن
تمایل دارند برای رشد کسبوکار خود مرز مشخصی تعیین کنند که فراتر از آن رشد نیافته و همچنین بیشتر از
مردان ،به خطرات رشد سریع توجه داشته باشند ( .)Morris, Miyasaki &Watters , 2006در سالهای اخیر در
مورد شکاف جنسیتی در فعالیتهای کارآفرینانه تحقیقات زیادی صورت گرفته است؛ با این حال بسیاری از این
تحقیقات بر تفاوت در میزان فعالیتهای راهاندازی کسبوکارها در بین مردان و زنان تمرکز کرده اند و تحقیقات
کمی به بررسی رشد کسبوکارهای مربوط به زنان پرداخته است.
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بر این اساس اهداف اصلی در این پژوهش عبارت است از:
 . 1شناسایی راهبردهای موثر بر رشد و توسعه بازار کسبوکارهای زنان
 .2طراحی الگوی رشد کسبوکارهای زنان در ایران
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2کارآفرینی زنان
مشارکت زنان در کسبوکار و بهویژه در بخشهای کوچک ومتوسط ،از دهه  1980بهشدت افزایش یافته است.
کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوع خاصی در سراسر جهان است .افزایش هزینه
زندگی باعث شده است که زنان جامعه بهمنظور حمایت از خانوادههایشان فعالیتهای اقتصادی انجام دهند؛ زنان
کارآفرین از نظر مشارکت در توسعه اقتصادی ،نقش کلیدی در کشورهای در حال توسعه دارند .در سادهترین حالت،
زنان کارآفرین زنانی هستند که رهبری میکنند ،کسبوکار یا صنعتی را سازماندهی و برای دیگران ایجاد اشتغال
میکنند .کارآفرینی زنان میتواند بهعنوان یک زن یا گروهی از زنان تعریف شود که یک شرکت تجاری را
راهاندازی ،سازماندهی و اداره میکنند ( Jalbert )2002( .)Sultana, 2012اشاره میکند ،که در کشورهایی که
زنان در کارآفرینی پیشرفت کردهاند ،رشد اقتصادی معموال پایدار بوده است .در مقابل ،در کشورهایی که کارآفرینی
زنان محدود شده است ،اقتصاد راکد مانده است .فعالیتهای تولیدی زنان ،بهویژه در صنعت ،آنها را از لحاظ
اقتصادی به میزان قابل مالحظهای ارتقا میدهد و آنها را قادر میسازد که بیشتر به توسعه ملی کمک کنند.
فعالیتهای کارآفرینی زنان نه تنها وسیلهای برای بقای اقتصادی است ،بلکه پیامدهای اجتماعی مثبت برای خود
زنان و محیط اجتماعی آنها دارد ( .)Dzisi, 2008در بسیاری از جوامع و فرهنگها ،از جمله کشور ما ،زنان به
طور فزایندهای به کارآفرینی روی آوردهاند ،اما با وجود این ،کارآفرینی زنان همواره با موانع زیادی مواجه است
( .)Alvandi, 2015اگرچه ایجاد کسبوکارهای جدید توسط زنان رو به افزایش است اما بسیاری از کسبوکارهای
آنها کوچک است و به همین ترتیب نیز باقی میمانند .چون به لحاظ تاریخی ،بیشتر زنان ،مشاغل خود را در
بخش های سنتی زنانه آغاز می کنند -سالنهای زیبایی ،گل فروشیها و مراکز مراقبت از کودکان -درحالیکه
مقیاسپذیرترین مشاغل ،در زمینه تولید ،فناوری ،ساخت و خدمات مالی است؛ زمینههایی که بهطور سنتی در اختیار
مردان است .مالحظات کیفی زندگی ،همچنین تعادل بیشتر کار-خانواده و زندگی شخصی ممکن است زنان را در
برابر رشد مقاوم کند و بر نگرش و شیوههای رشد آنها تأثیر بگذارد ( & Brush , Carter, Gatewood, Greene
 .) Hart, 2004زنان در شروع و رشد یک کسبوکار با چالشهای منحصربهفردی مواجه میشوند ،از جمله تعصب
جنسیتی مکرر در محیط اجتماعی-اقتصادی که در آن کار میکنند؛ همچنین زنان نسبت به مردان با چالشهای
فرهنگی ،آموزشی و تکنولوژیکی بیشتری مواجه میشوند.(Minniti & Arenius, 2003) .
 .2-2رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط
رشد کسب و کار؛ درک مالک /مدیر از عملکرد کسب و کار نسبت به اهداف است ( & Frisdiantara
 .)Sarwoko,2016رشد ،یک معیار اصلی برای عملکرد شرکت های کوچک و متوسط است و نسبت به شاخص
های حسابداری ،دقیق تر و راحت تر؛ و در نتیجه بر شاخص های عملکرد مالی ارجح است (.)Wiklund,1988
( Achtenhagen, Naldi & Melin )2010تحقیقات کارآفرینان در مورد رشد را مورد بررسی قرار دادهاند که موارد
ذیل را شامل میشوند :افزایش فروش ،افزایش تعداد کارکنان ،افزایش سود ،افزایش داراییها ،افزایش ارزش
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شرکت و توسعه داخلیBrush et al )2004) .رشد را بهعنوان گسترش جغرافیایی ،افزایش تعداد شعبات ،ورود
بازارهای جدید و مشتریان ،افزایش تعداد محصوالت و خدمات ،افزایش تقاضا و جذب تعریف میکنند.
 .3-2نظریههای رشد
نظریههای رشد کسبوکار را میتوان به دو نوع تقسیمبندی کرد :مدلهای یکپارچه ،که عواملی را که باعث رشد
کسبوکار میشود ،توضیح میدهد ( )Adomako, 2016و مدلهایی که فرض میکند شرکت طی مراحل مختلف
موجودیت ،رشد ،اوج و بلوغ رشد میکند ( .)Kordnaeej, Farojh, Khodadadhoseiny & Zali, 2018مدل
یکپارچه رشد کسبوکار ،نظریههای متعددی برای بررسی رشد اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط پیشنهاد
کردهاند که با نظریههای ذیل تبیین میشوند .قوانین ( "Gibrat" )1931اثر دیدگاه مبتنی بر منابع(1959) ،
 Penroseنظریه یادگیری ،Jovanovic (1982) ،مدل تعیینکننده رشد Story )1994( ،مدل عوامل تعیین کننده
رشد Davidsson )1991) ،و مدل رشد ) Wiklund (1998نقطه همگرایی این نظریهها این است که عوامل
داخلی و خارجی بر رشد کسبوکار تاثیر میگذارند .مدلهای مرحلهای بهطور انحصاری بر روی آنچه کسبوکارها
انجام میدهند ،تمرکز میکنند و تاثیرات محیطی بر فعالیت و عملکرد کسبوکار را در نظر نمیگیرند .آزمون
تجربی از مدل چرخه زندگی توسط ( Hanks , Watson, Jansen & Chandler (1993پیشنهاد کرد که تمایز
قائلشدن میان مرحلهها دشوار است .این میتواند در اندازهگیری رشد در مراحل مختلف توسعه کسبوکار
مشکلساز باشد .درواقع ،مدلهای مرحلهای از رشد فقط نشانههای رشد را نشان میدهند و علل اصلی رشد را
منعکس نمیکنند (.)Adomako, 2016
 . 3پیشینه پژوهش
در پژوهشی (  Sarwoko & Frisdiantara (2016با عنوان "عوامل تعیینکننده رشد کسبوکارهای کوچک و
متوسط"؛ که در منطقه ماالنگ با استفاده از نمونهای از  52مالک کسبوکار؛ با روش نمونهگیری هدفمند و روش
تجزیهوتحلیل مسیر انجام شده است؛ نشان دادند که سه دسته از عوامل شامل عوامل فردی (تجربه کسبوکار و
انگیزه )؛ عوامل سازمانی (توانایی سازمان برای اداره و مدیریت منابع سازمانی) و عوامل محیطی منجر به رشد
کسبوکار میشود.
مقالهای با عنوان "قصد رشد و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در میان کشورهای آفریقایی" توسط (Neneh )2014
 &Vanzylانجام شد .هدف این مطالعه شناسایی عوامل تعیینکننده قصد رشد در میان صاحبان کسبوکار موجود
و تاثیر نیت رشد بر رشد واقعی SMEها بود .در این مطالعه برخی از عوامل (مرکز کنترل و خودکارآمدی ،پیششرط
تجارت خانوادگی ،سطح تحصیالت ،آموزش کارآفرینی ،نیاز به دستیابی به موفقیت ،تحمل ابهام و عدم اطمینان و
الزامات رویهای برای ثبت کسبوکار) اهداف رشد کارآفرینان در آفریقای جنوبی را مشخص میکند .این مطالعه
همچنین نشان داد که اهداف رشد بهطور قابل توجهی با رشد واقعی شرکتها از نظر رشد فروش و رشد دارایی
ارتباط دارد.
مطالعهای با عنوان "انگیزه کارآفرینانه و رشد کسبوکارهای کوچک" توسط (Eijdenberg, Paas & (2015
 Masurelانجام شد .تجزیهوتحلیلها نشان داده است که پیشبینیکنندههای رشد کسبوکارهای کوچک میتواند
به سه عامل تقسیم شود :یک عامل با ترکیبی از انگیزههای مربوط به زمینه خانوادگی ،انگیزههای ضرورت و
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فرصت؛ یک عامل با اقالم عمدتا مربوط به انگیزه فرصت؛ و یک عامل با موارد مربوط به انگیزه ضرورت .عامل
اول و دوم تأثیر مثبتی بر رشد کسبوکارهای کوچک داشته و انگیزه ضرورت بیربط بوده است.
پژوهشی با عنوان "گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان :مزیت رقابتی به عنوان
میانجی" توسط ( Mahmood & Hanafi (2013انجام شد .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر واسطه مزیت
رقابتی در رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط متعلق به زنان در مالزی بود.
پژوهش با استفاده از رویکرد کمی انجام شد که در آن گرایش کارآفرینی و منابع مزیت رقابتی عامل اصلی موفقیت
SMEها هستند .یافتههای این مطالعه نشان داد که گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر عملکرد کسبوکارهای
کوچک و متوسط زنان دارد.
مقاله "عملکرد کسبوکار کوچک :کسبوکار ،استراتژی و ویژگیهای مالک/مدیر" توسط & Blackburn, Hart
 )2013( Wainwrightدر انگلستان انجام شد .هدف این مقاله درک عوامل موثر بر رشد کسبوکارهای کوچک و
متوسط بوده است .یافتههای این پژوهش نشان داد که اندازه و سن سازمانی بر عملکرد کسبوکار مهم بوده و
مهمتر استراتژی و ویژگیهای کارآفرین/مالک و همچنین داشتن یک طرح کسبوکار بود.
مطالعهای با عنوان "عوامل موثر بر رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان" در بخش کیتال توسط Ongachi
) (2013انجام شد .هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر رشد کارآفرینی زنان بود .نتایج نشان داد که ظرفیت
مالی و ظرفیت وامگرفتن و راحتی بازپرداخت تأثیر قابل توجهی بر رشد شرکت داشته است .یافتههای این مطالعه
نشان میدهد که SMEهای زنان در بخش کیتال رشد کمی دارند و تعداد کمی از شرکتها رشد میکنند ،عوامل
اصلی رشد منفی کسبوکار عبارتند از فقدان مالی ،عدم آموزش و انجام نقشهای چندگانه ،درحالیکه عوامل
مثبت ،شامل یک محیط فعال و تقاضای باال در محصوالت/خدمات بود.
مقالهای با عنوان " استراتژیهای برنامهریزی و رشد در شرکتهای کوچک و متوسط زنان" توسط
 )2013( Mitchelmore & Rowleyدر انگلستان انجام شده است .هدف این مقاله بررسی استراتژیهای
کارآفرینان زنانی است که عالقهمند به رشد کسبوکارهای خود هستند و بررسی افقهای زمانی برنامهریزی و
ارتباط بین افقهای برنامهریزی و تعداد کارکنان و فروش ساالنه (به عنوان شاخصهای رشد) است .یافتهها نشان
داد ،ارجحترین استراتژیهای رشد کسبوکار ،بهبود محصوالت و خدمات جدید و گسترش تبلیغات و ترویج بودند.
مقاله "شبکهسازی کسبوکارهای رسمی و رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط" توسط ( Schoonjans,
 Cauwenberge & Bauwhede (2011انجام شد .هدف این مطالعه ،بررسی تأثیر شبکههای رسمی کسبوکار بر
رشد SMEها بود .نتایج نشان داد که داشتن شبکه گسترده و عمیق بیرونی ،دارایی نامشهود مهمی است که باعث
میشود شرکتها موقعیت رقابتی خود را افزایش دهند .عالوهبراین ،شبکهها؛ کسب دانش ،مهارتها و منابع
ضروری برای رشد و بقای شرکت را تسهیل میکند.
پژوهشی با عنوان "کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان در انگلستان .تحلیل عوامل اثرگذار بر فرایند رشد"
توسط ( Roomi, Harrison & Kerridge )2009انجام شده است .از نظر آنها عوامل کلیدی تعیینکننده
رشدکسبوکارهای کوچک شامل منابع مالی ،انسانی و اجتماعی و مهارتهای مدیریتی است.
در مقاله "رشد کسبوکار مخاطرهای جدید :بازبینی و توسعه"؛ که توسط , McDougall & Audretsch
 (2006( Gilbertانجام شد ،مجموعهای از عوامل شامل ویژگیهای کارآفرین ،دسترسی به منابع مانند سرمایه
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انسانی و مالی را شناسایی کردند که توضیح میدهند که چرا برخی از کسبوکارها بیشتر از همتایان خود رشد
میکنند.
مقالهای با عنوان" انتخاب سایز سرمایهگذاری کارآفرینان زن" توسط ( Morris et all )2006انجام شده است.
نشان دادند انگیزهها ،موانع ،اهداف و آرزوها ،هویت زنان ،نوع کسبوکار ،خصوصیات شخصی/مرحله زندگی؛ بر
گرایش رشد و در نهایت رشد کسبوکار موثرند.
در مقالهای ) Roy & Wheeler (2006با عنوان "بررسی شرکتهای خرد در شهرهای غربی آفریقا" نشان دادند
که سطح آموزش کارآفرینان ،تجربه و تعداد سالها درکار عملیاتی؛ دانش بازار؛ سطح تمایز (از نظر قیمت ،کیفیت و
غیره) ،تنوع محصوالت؛ دسترسی به منابع و یا فنآوریهای الزم؛ سطح برنامهریزی؛ چشمانداز آینده؛ و سطح فقر
کارآفرین در میان عوامل موثر در موفقیت  SMEاست ،درحالیکه عدم دانش و آموزش بازار ،دسترسی محدود به
سرمایه و عدم همکاری میان شرکای تجاری ،از عواملی بود که مانع رشد و توسعه کسبوکارها میشد.
با توجه به مطالعات ( Dobbs & Hamilton (2007با عنوان "رشد کسبوکار کوچک :شواهد اخیر و
دستورالعملهای جدید" ،عوامل مختلفی رشد کسبوکارها را تشویق میکنند .نویسندگان نشان دادهاند که بیش از
سی متغیر مستقل به عنوان عواملی موثر بر رشد کسبوکارهای کوچک شناسایی شدند که شامل دو بعد داخلی و
خارجی است .ابعاد داخلی شامل ویژگیهای کارآفرین ،ویژگیهای یک شرکت و استراتژیهای مدیریت و ابعاد
خارجی شامل عوامل محیطی و صنعت است.
در پژوهشی ( Brown, Earle & Lup (2004با عنوان "چه چیزی باعث رشد شرکت های کوچک می شود؟
"که روی  297شرکت کوچک و متوسط در رومانی انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که دسترسی به اعتبار خارجی
باعث افزایش رشد اشتغال و فروش می شود .و عوامل اصلی کمک کننده رشد ؛سرمایه انسانی ،تامین مالی ،فنی و
محیط کسب و کار شناخته شدند.
در پژوهشی با عنوان "آرمان و دستیابی به رشد :نقش میانجی منابع و فرصتها" که در سوئد توسط ( (2003
 Wiklund & Shepherdانجام شد ،نمونه شامل بیش از  200کسبوکار مستقل کوچک در  4بخش  :تولید
دانش ،تولید نیروی کار ،خدمات حرفهای و خردهفروشی را مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش آرمان رشد،
تجربه و تحصیالت کارآفرین و دسترسی به سرمایه مالی را از موثرترین عوامل موثر بر رشد شناسایی کردند ،آنها
معتقد بودند که پویایی محیطی نقش مهمی در آرمان رشد ایفا کرده است .در این پژوهش ،آنها پیشنهاد کردند
محیط کسبوکار مانند رقابت ،رشد تقاضای کلی و تغییرات در ترجیحات مشتری ،به عنوان یک عامل است که
رشد یک شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد.
پژوهشی که ) Hamilton &Lawrence (2001با عنوان "توضیح تفاوت سایز شرکت های کوچکتر" انجام
دادند ،نشان داد که رشد کسب و کارهای کوچک به سایز و سن آنها بستگی دارد .آنها عنوان کردند که
کسبوکارهای جوانتر نسبت به کسبوکارهای قدیمی و مسنتر رشد بیشتری داشتهاند.
پژوهشی ( Baum, Locke & Smith )2001را با عنوان "ارائه یک مدل چندبعدی از رشد کسبوکارها " انجام
دادند .این مدل یکپارچه رشد کسبوکار بر اساس نظریه مدیریت استراتژیک ،نظریه رفتار سازمانی ،نظریه سازمان و
مدلهای کارآفرینی طراحی شد .این مدل با پاسخ  307شرکت از صنعت چوب مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج
نشان داد شایستگیهای خاص و انگیزه بنیانگذار و استراتژیهای رقابتی ،عوامل مستقیم پیشبینیکننده رشد
کسبوکار بودند و صفات و خصوصیات کارآفرین ،صالحیتهای عمومی و محیط زیست تأثیرات غیرمستقیم
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داشتند .در مقاله (" Orser, Hogarth & Riding )2000عملکرد ،سایز شرکت و حل مساله مدیریت" که در
کانادا انجام شد ،نشان دادند که آمادگی مدیریتی بر رشد کسبوکار کوچک موثر است.
در مقاله ) " Evans (1987رابطه بین رشد ،اندازه و سن شرکت :ارزیابی  100صنعت تولید" سن و سایز شرکت را
با رشد شرکت مرتبط میداند.
مرور ادبیات و پیشینه پژوهش نشان از پویایی پژوهشهای انجامگرفته در خصوص رشد کسبوکارهای کوچک و
متوسط دارد .از حیث جامعه آماری بیشتر مطالعات انجامشده صرفنظر از جنسیت بر روی تمام کارآفرینان تمرکز
کردهاند و تحقیقات کمی به بررسی رشد کسبوکارهای مربوط به زنان پرداختهاند .تحقیقات متعددی درخصوص
عوامل موثر بر رشد کسبوکارها صورت پذیرفته است؛ همچنین چارچوبها و الگوهای متفاوتی در نقاط مختلف
طراحی شده است که هرکدام جنبههای متفاوتی از رشد کسبوکار را مورد بررسی قرار دادهاند .در اکثر تحقیقات
صورتگرفته از روشهای پژوهش کمی استفاده شده است که تنها یک توضیح جزئی از موضوع را ارئه میکند.
بنابراین نیاز به اطالعات عمیق و روشنی برای درک پیچیدگی کارآفرینی وجود دارد .دوم کارآفرینی به عنوان یک
انسان موجودیتی اجتماعی دارد .بنابراین در تحقیقات باید شرایط اجتماعی و فرهنگی که بر کارآفرینی تاثیر
میگذارد در نظر گرفته شود .انجام پژوهش در حوزه واقعی و خاص میتواند درک بهتری از کارافرینی و بالطبع
کسبوکارها ایجاد کند .فعالیتهای کارآفرینی با زمینهای مانند شرایط اجتماعی که در آن وجود دارد متصل است و
شکل میگیرد .شواهد نشان داده است کارآفرینی ناگزیر به عوامل اجتماعی مانند خانواده ،فرهنگ ،روابط بین مردم
و  ...مرتبط است (.)Drakopoulou & Anderson, 2007
علیرغم اهمیت تثبیتشده شرکتهای کوچک و متوسط ،هیچ نظریه واحدی در مورد عوامل موثر بر رشد
کسبوکارهای کوچک و متوسط وجود ندارد و مطالعات مختلف هرکدام یک جنبه از عوامل را مورد بررسی قرار
دادهاندChawla , Khanna & Chen, 2010( .؛ .)Dobbs & Hamilton,2007ادبیات کسبوکار ،طیف
گستردهای از عوامل مهم رشد از قبیل ویژگیهای فردی ،منابع مالی ،اندازه و سن شرکت ،گرایش کارآفرینی و  ...را
بررسی کردهاند اما به نقش بهکارگیری راهبردهای بازاریابی در رشد کسبوکارها توجه ننمودهاند .این پژوهش با
ارائه یک مدل به دنبال این سوال است که کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان در استانهای مختلف در چه
وضعیتی قرار دارد و چه راهبردهایی بر رشد این کسبوکارها تاثیرگذار است.
بر اساس رهیافتهای حاصل از مطالعات مروری و پیشینه پژوهش و با توجه به اینکه جامعه هدف این تحقیق زنان
کارآفرین از مناطق جغرافیایی مختلف و با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی متفاوت هستند ،ضروری است عالوه بر
بررسی ادبیات نظری حوزه کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان و بهرهگیری از رویکردهای نظری و تجربی
موجود؛ از طریق بررسیهای اکتشافی مناسب ،شاخصهایی بومی و متناسب با بستر اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
جهت شناسایی عوامل موثر بر رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان استخراج شود .در این پژوهش محقق به
طراحی مدلی بومی متناسب با کسبوکارهای زنان ایران برای سنجش رشد کسبوکار پرداخته است.
 .1-3مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش حاضر ،حاصل مطالعه مبانی نظری پژوهش و پیشینه میدانی پژوهش است که پس از آن
ابعاد و شاخصهای مدل عوامل موثر بر رشد کسبوکارهای زنان ،استخراج و سپس با بررسی ،نقد و اصالح
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شاخصهای موجود ،نکات قابل توجه مورد توجه محقق قرارگرفت .لذا مدل اولیه را میتوان بهصورت شکل زیر
ترسیم کرد.
انگیزه ،شایستگی
تجربه ،تحصیالت،
آرمان رشد

دولت

اندازه و سن بنگاه

رشد کسب
و کار

منابع مالی و
انسانی

گرایش کارآفرینانه
صادرات

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش

 . 4روش پژوهش
هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای رشد بازار کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان است .با توجه به هدف،
این پژوهش در نهایت به ارائه یک مدل کاربردی منتج میشود .لذا این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر
راهبرد ،پژوهشی کیفی است .جامعه آماری شامل کارآفرینان زن در استانهای (گیالن ،خراسان ،مرکزی ،کردستان
و کرمان) از  5منطقه جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز ) ایران میباشد .نمونه آماری بهصورت
هدفمند و شامل کسبوکارهایی با ویژگیهای زیر است:
 -1تعداد نیروی کار شاغل حداقل ده نفر
 -2زمان راهاندازی کسبوکار حداقل  3سال
حجم نمونه در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری ،شامل  15نفر از خبرگان کسبوکار ،بازاریابی و صاحبان
کسبوکارهای کوچک و متوسط است .در پژوهش حاضر ،برای مصاحبه با خبرگان از مصاحبه نیمهساختاریافته
استفاده شده است .پس از تهیه متن نوشتاری پاسخهای مصاحبهشوندگان ،فرآیند بررسی محتوای آشکار و پنهان
دادههای بهدستآمده از گفتهها آغاز شد .جهت تحلیل دادهها از سه شیوه کدگذاری استفاده میشود -1 :کدگذاری
باز  -2کدگذاری محوری  -3کدگذاری انتخابی .در کدگذاری باز ،مفاهیم شناساییشده و ویژگیها و ابعاد آنها در
دادهها کشف میشوند .کدگذاری محوری فرآیند مرتبطکردن مقولههای فرعی به مقولههای اصلیتر را شامل
میشود .این کدگذاری به این دلیل محوری قلمداد میشود که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق مییابد .در
این مرحله ،یک مفهوم مرحله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در فرآیندی که در حال بررسی آن است ،قرار
میدهد و سپس دیگر مفاهیم را به آن ربط میدهد (.)Iman, 2015
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در کدگذاری انتخابی ،پژوهشگر یک نظریه از روابط فیمابین مقولههای موجود در مدل کدگذاری محوری به
نگارش درمیآورد .یافتههای حاصل از کدگذاری باز و محوری به تفکیک مؤلفهها در جداول 1و  2ارائه شده است.
 .5تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-5کدگذاری باز
در کدگذاری باز ،متن مصاحبههای پیادهشده با استفاده از کدهای زنده عالمتگذاری و ایدههای تکراری شناخته
شد .مفاهیم شامل کلمهها و عبارتهایی بود که تجربههای مدیران شرکتهای موفق را منعکس مینمود.
کدگذاری و بررسی مفاهیم تکرارشده تا رسیدن به اشباع ،وقتی هیچ موضوع جدیدی نمیتوان در دادههای خام
یافت ،ادامه پیدا کرد .در این مرحله ،جمالت یا مفاهیم مربوط به شاخصهای بومی رشد کسبوکارهای زنان
استخراج گردید ،مفاهیم مشابه با کُدهای یکسان کُدگذاری شدند .در ادامه مولفههای شناساییشده از دادههای
ارائهشده در مصاحبهها که به همراه مقولههای حاصل از مرور ادبیات موضوع مبنای طراحی پرسشنامه قرار گرفته
است به طور تفصیلی مورد بررسی قرار میگیرند.
جدول ( .)1مضامین اولیه شناساییشده در کدگذاری باز

شماره
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

گویهها
توانایی شناسایی خالهای بازار
مهارت ایجاد ایده و خالقیت
داشتن دانش بازار
توانایی مذاکره و تعامل
مهارتهای ارتباطی
تبلیغات برای جذب مشتریان جدید
دسترسی راحت و سریع مشتریان به محصوالت و خدمات
انجام صادرات
ایجاد شعبههای جدید و دادن نمایندگی
تولید محصوالت جدید
بهبود محصوالت فعلی
تولید محصوالت جدید و غیرمرتبط برای مشتریان فعلی
ارائه محصوالت/خدمات جدید و نوین برای افزایش سوددهی محصوالت کنونی
توجه به خواسته مشتریان
نظرسنجی از مشتریان درباره محصوالت و خدمات
استفاده از فناوری روز برای تولید محصوالت/خدمات
استفاده از فناوری روز برای ارتباط با مشتریان
ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با مشتریان و تامینکنندگان
ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با کارآفرینان دیگر
برگزاری دورههای آموزشی برای افزایش کارایی و رضایت شغلی کارکنان
شرکت کارآفرینان در دورههای آموزشی
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شماره
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39

گویهها
واکنش سریع به تغییرات غیرقابل پیشبینی
انعطافپذیری در ارائه انواع خدمات متنوع
اعطای وام کمبهره از طرف دولت
مشوقهای مالیاتی
صدور مجوز
مداخله یا سنگاندازی دولت
رانت و باندبازی
رشوه و زیرمیزی
کندی مراحل اداری
قوانین و رویههای پیچیده برای انجام کار
فرهنگ حمایت از کارآفرینان
حمایت رسانهها از کارآفرینان
دیدگاه جامعه نسبت به کارآفرینان
آزادیهای اجتماعی
اهمیت بیشتر زنان به جنبه اجتماعی شغل بیشتر از جنبه مادی و پیشرفت شغلی
اهمیت بیشتر زنان به ایجاد جو دوستانه نسبت به مردان
رفتار تبعیضآمیز خانواده
رفتار تبعیضآمیز جامعه

پس از استخراج سنجهها ،محقق در جستوجوی عاملها ،با این پیشفرض که چگونه سنجههای اولیه مختلف
میتوانند برای ایجاد عاملها ترکیب شوند ،به دستهبندی سنجهها پرداخته و از ترکیب آن عاملها را مشخص کرده
است (جدول .)2
 .2-5کدگذاری محوری
کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیهوتحلیل است .هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقههای تولیدشده در
مرحله کدگذاری باز است .بعد از آنکه مضمون اصلی یکایک عبارات مصاحبه استخراج شد و مفاهیم اولیه نوشته
شد (کدگذاری باز) ،اقدام به کشف مشابهتها و تمایزات بین مفاهیم شد .لذا مفاهیمی را که با همدیگر نزدیکتر
بودند ،در یک دسته قرار گرفتند و تفسیر گردیدند .به تدریج مضامین کلیتر در قالب مقوله شکل گرفت .درواقع به
مجموعه عملیاتی که ما را از مفاهیم به این مقوالت میرساند اصطالحا کدگذاری محوری میگویند .پس از ایجاد
مقولههای فرعی براساس کدهای اولیه (سنجهها) استخراج شده ،محقق در جستوجوی مقولههای اصلی
(متغیرهای اصلی) با این پیشفرض که چگونه مقولههای فرعی میتوانند برای ایجاد مقولههای اصلی ترکیب شوند،
به دستهبندی کدها پرداخته و از ترکیب آنها مقولههای اصلی را مشخص کرده است.
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جدول ( .)2نتایج کدگذاری محوری

ردیف

مقوله فرعی

شاخص

L1

شایستگیهای کارآفرینانه

A1-A2-A3

L2

شایستگیهای روابط
استراتژی نفوذ در بازار
استراتژی توسعه بازار
استراتژی توسعه محصول
استراتژی تنوع
مشتریمداری
استفاده از فناوری روز
شبکهسازی

A4-A5

L10

آموزش
چابکی
نقش تسهیلکننده دولت
نقش بازدارنده دولت
فساد اداری
بروکراسی
کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی مناسب
منزلت اجتماعی کارآفرینان
مردساالری/زنساالری
تبعیض جنسیتی

L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19

A6- A7
A8-A9
A10-A11
A12-A13
A14-A15
A16-A17
A18-A19
A20-A21
A22-A23
A24-A25-A26
A27
A28-A29
A30-A31
A32-A33
A34-A35
A36-A37
A38-A39

 .3-5کدگذاری انتخابی
در این مرحله از کدگذاری ،پژوهشگر یک نظریه از روابط فیمابین مقولههای موجود در مدل کدگذاری محوری به
نگارش درمیآورد.
 .1مقوله اصلی شایستگیهای کارآفرینی
منظور از شایستگیها در این پژوهش ،ویژگیها ،دانش و مهارتهایی است که فرد را قادر میسازد تا در یک شغل
یا موقعیت بهطور مؤثر عمل کند و در موقعیتهای مختلف تصمیمگیری کند.
مولفه شایستگیهای کارآفرینانه :سه آیتم تشکیل این مولفه را میدهند .این مولفه شامل طیف وسیعی از
مهارتهایی است که معموالً با کارآفرین از جمله شناسایی خالهای بازار ،خالقیت و ایجاد ایده و دانش بازار در
ارتباط است .روایت یکی از مشارکت کنندگان:
"وقتی صاحب کسبوکار هستید ،باید بهطور مداوم ایدههای نو و جدیدی را مطرح کنید .وقتی خالقیت دارید،
میتوانید در مورد پروژهها و فرصتهای آینده تصمیمات مفیدی بگیرید .هنگامیکه شما خالق باشید ،میتوانید از
همه زاویهها و دیدگاهها مشکالت را مشاهده کنید .به این ترتیب میتوان ایدههای منحصربهفردی ایجاد کنید و
این به شما کمک میکند تا کسبوکار خود را رشد دهید".
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"مالک یک کسبوکار موفق قبل از اینکه محصول یا خدمت جدیدی را وارد بازار کند باید اول بازار را کامال مورد
بررسی قرار دهد و کاالها یا خدماتی را که مشتریان میخواهند شناسایی کند و به محصوالت یا خدماتی بپردازد
که منافع واقعی مشتریان را به دنبال داشته باشد.
مؤلفه شایستگیهای روابط :این مؤلفه ترکیبی از مهارتهای ارتباطی و ایجاد تعامل است که شامل دو آیتم توانایی
مذاکره و مهارتهای ارتباطی میباشد.
"ارتباطات و توانایی برقرارکردن تعامل سازنده در کسبوکار بسیار مهم است .چه تعامل با مشتریان و چه با
کارکنان در کیفیت کار ما بسیار موثر بوده است .با تعامل بیشتر با مشتریان میتوانیم تغییر در سالئق و خواستههای
آنها را شناسایی کنیم و حس اعتماد آنها به خودمان را افزایش دهیم .همچنین درخصوص کارکنان باعث افزایش
روحیه و اعتمادبهنفس آنها میشود".
جدول ( .)3مقوله شایستگیهای کارآفرینی

مفاهیم

ردیف
1

توانایی شناسایی خالهای بازار

2

مهارت ایجاد ایده و خالقیت

3

داشتن دانش بازار

4

توانایی مذاکره و تعامل

5

مهارتهای ارتباطی

طبقه فرعی

طبقه اصلی

شایستگی کارآفرینانه
شایستگیهای
شایستگی روابط

کارآفرینی

 .2مقوله راهبردهای رشد بازار
استراتژی رشد ،راهبرد بلندمدتی است که به شرکتها کمک میکند تا بتوانند مسیر مشخصی را در راستای رشد و
بهبود کسبوکار خود دنبال نمایند .درواقع ،استراتژی رشد عبارت است از رویکرد بلندمدت سازمانها در استفاده از
منابع موجود برای رسیدن به درآمد و سودآوری باالتر .زنان کارآفرین بیان کردند که برای رسیدن به رشد فروش و
اشتغال استراتژیهایی را بهکار میگیرند یک استراتژی بازاریابی مناسب میتواند به کسبوکارها در دستیابی به
اهدافشان کمک کند و منجر به افزایش فروش و اشتغال شود .راهبردهای رشد بازار را میتوان در قالب چهار مقوله
فرعی نفوذ در بازار ،توسعه بازار ،توسعه محصول و خدمات و تنوع خالصه نمود.
مولفه نفوذ در بازار :استراتژی نفوذ در بازار یک استراتژی بازاریابی است که به موجب آن سازمان میخواهد
تسلط بیشتری را در بازاری که حضور دارد بهدست آورد .این استراتژی غالباً بر جذب سهم بیشتر از بازار موجود
متمرکز است .شرکتهای کوچک و متوسط با انجام تبلیغات برای جذب مشتریان و فراهمکردن سهولت دسترسی
مشتریان به کاالها و خدمات شرکت ،اقدام به نفوذ در بازار کردهاند.
بهعنوان مثال یکی از مدیران  SMEsمیگوید" شرکت ما همواره کوشیده است روشهای مختلف تبلیغاتی را
مدنظر قرار دهد .من در جشنوارههای خیریه و نمایشگاههای مختلفی برای معرفی محصوالتم شرکت میکنم".
"شرکت ما گاهی اوقات الزم میداند در یک برهه از زمان در ابتدا قیمت یک محصول یا خدمت را با هدف افزایش
فروش کاهش دهد .عالوهبراین ،با استفاده از کانالهای توزیع جدید مانند بازاریابی پست الکترونیکی ،بازاریابی
آنالین و غیره توانستهایم فضای بازار را بیشتر کنیم و فروشمان را افزایش دهیم"
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مؤلفه توسعه بازار :شرکتهایی که میتوانند محصوالت و خدمات فعلی خود را با قیمت و سود بیشتری در
بازارهای دیگر بهفروش برسانند ،استراتژی توسعه بازار را با انجام صادرات ،ایجاد شعبههای جدید در مناطق
جغرافیایی دیگر و اعطای نمایندگی بهکار میگیرند .یکی از مشارکتکنندگان بیان میکند "در استان ما بازار
پتانسیل پایینی دارد و متوجه شدم دیگر جای خالی ندارد ،به همین دلیل در چند استان دیگر شعبههای جدیدی باز
کردم".
"صادرات و ورود به بازارهای جدید باعث جذب مشتریان جدید میشود و همچنین دستیابی به مناطق جدید
جغرافیایی میتواند بر فروش تأثیر بگذارد .از طرف دیگر برای احداث شعباتی در مناطق جغرافیایی دیگر و همچنین
توزیع ،تبلیغات و  ...به نیروی کار بیشتری نیاز است".
مؤلفه توسعه محصول :شرکتهایی که از استراتژی توسعه محصول بهره میگیرند ،اقدام به تولید
محصوالت/خدمات جدید مینمایند .در این حالت ،محصوالت و خدمات جدید در بازارهای فعلی عرضه خواهد شد تا
نیازهای مشتریان فعلی به شکل بهتری برآورده شده و از این راه فروش و سودآوری را افزایش دهند و یا اقدام به
اصالح و بهبود محصوالت فعلی میکنند تا بتوانند نیازهای مشتریان را پوشش دهند ".ما برای برآوردهکردن بهتر
نیاز مشتری و افزایش سهم بازار ،محصوالت جدیدی وارد بازار میکنیم و میکوشیم با ایجاد بهبود در محصوالت
فعلی یا روشهای توزیع فروش خود را باال ببریم".
مؤلفه تنوع  :متنوعسازی محصول ،راهکاری است که توسط یک شرکت برای افزایش سودآوری استفاده میشود.
آنها میتوانند با پیگیری استراتژی متنوعسازی بر قابلیتهای اصلی سازمانی متمرکز شوند .با این استراتژی،
کسبوکارها محصوالت جدیدی به بازار عرضه کنند که با محصوالت قبلی خود هم ارتباط دارند و مشتریان با
آنها بیگانه نیستند .مدیر یکی از شرکتها بیان میکند" :مدتی بود که بازار دچار رکود شده و رشد کمی داشتیم.
تصمیم گرفتم عالوه بر تولید لباس ورزشی تولید وسایل ورزشی را هم به خط تولید اضافه کنم".
"زمانیکه متوجه شدم بازار فروش محصوالت من در حال اشباعشدن است و مشتریان نسبت به محصوالت من
بیتفاوت شده اند محصول جدیدی روانه بازار کردم و توانستم ذهن مشتریان را دوباره به سمت محصوالتم جذب
کنم و به این طریق فروش محصوالت قبلی را نیز افزایش داد".
جدول ( .)4مقوله راهبردهای رشد بازار
مفاهیم

ردیف
6

تبلیغات برای جذب مشتریان جدید

7

دسترسی راحت و سریع مشتریان به محصوالت و
خدمات
انجام صادرات

9

ایجاد شعبههای جدید و دادن نمایندگی

10

تولید محصوالت جدید

11

بهبود محصوالت فعلی

12

تولید محصوالت جدید و غیرمرتبط برای مشتریان فعلی

13

ارائه محصوالت/خدمات جدید و نوین برای افزایش
سوددهی محصوالت کنونی

8

طبقه فرعی

طبقه اصلی

رسوخ در بازار

توسعه بازار
توسعه محصول

تنوع

راهبردهای بازاریابی

60

بررسی راهبردهای رشد بازار کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان ایرانی

 .3مقوله شیوههای کسبوکار
هرگونه تاکتیک یا فعالیتی که یک کسبوکار برای رسیدن به اهداف خود انجام میدهد .این عامل شامل پنج مولفه
است:
مؤلفه مشتریمداری :مشتریمداری برداشت مشتریان از برآوردهشدن خواستهها و انتظارات آنهاست.
شرکتها برای مشتریمداربودن در مرحله اول باید بدانند خواستههای مشتریانشان چیست .شرکتهای موفق
نسبت به رفتارهای مشتریان واکنش نشان داده و پاسخگو هستند .آنها واکنشهای سریعی به تغییرات و
اولویتهای مشتری از خود نشان میدهند .مدیر یکی از شرکتها میگوید "ما از مشتریانمان نظرسنجی بهعمل
میآوریم تا نظرات ،پیشنهادات و انتقادات آنها را در مورد محصوالت و خدماتمان دریافت کنیم .این میتواند به
ما در بهبود محصوالت و خدماتمان کمک کند".
"ما رضایت مشتری را در محور هریک از تصمیمات تجاری خود قرار میدهیم .تمرکز ما بر برآوردهکردن نیازها و
خواستههای مشتریانمان است .درواقع مشتریان سلطان بازار هستند اگر آنها نباشند ،ماهم نیستیم .بنابراین ما
همه توانمان را برای جذب و مهمتر از آن حفظ مشتریانمان بهکار میبریم".
مؤلفه شبکهسازی :شرکتها از طریق شبکهسازی و شبکههای اجتماعی روابط را برای ایجاد ارزش گسترش
میدهند .درواقع شبکهها و روابط به توسعه شرکتها کمک فراوانی کرده است .شبکه یک روش واقعاً ارزشمند
برای گسترش دانش ،یادگیری از موفقیت دیگران و جذب مشتری جدید است.
مدیر یک شرکت میگوید"ایجاد و حفظ شبکههای ارتباطی کامال برای کسبوکارهای امروزی حیاتی است .برخی
از افرادی که مشتری ما هستند ،افرادی هستند که از قبل با ما در ارتباط بودهاند .ما سعی میکنیم ارتباطاتمان را با
مشتریان ،تامینکنندگان و توزیعکنندگان حفظ کنیم".
مؤلفه استفاده از فناوری روز :شرکتها از فناوریهای روز برای ارتباط با مشتریان و تولید استفاده میکنند.
روایت یکی از کارآفرینان درخصوص استفاده از فناوری "هر واحد برای اینکه بتواند موفق باشد ،هر چقدر با
تکنولوژی روز پیش رود موفقتر است .ما هم سعی کردهایم وجه تمایزمان با واحدهای دیگر ،استفاده از تکنولوژی
جدید در فرایند پاسخگویی به مشتری باشد که بتوانیم بازارمان را حفظ و گسترش دهیم .با توجه به اوضاع حال
حاضر که همه سازمانها تعدیل نیرو داشتند ،ما نه تنها تعدیل نداشتیم بلکه استخدام هم داشتیم".
مؤلفه آموزش پرسنل :آموزش یک فعالیت سازمانیافته برای افزایش مهارتهای فنی کارمندان است تا آنها
را قادر به انجام کارهای خاص و کارآمد کند .به عبارت دیگر ،آموزش برای بهدستآوردن دانش فنی و یادگیری
مهارتهای جدید برای انجام کارهای خاص ،امکانات الزم را برای کارگران فراهم میکند .هدف شرکتها از
برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان ،بهروزکردن دانش نیروی انسانی برای دستیابی به بهرهوری و همچنین
کاهش حوادث کاری و رضایت شغلی است .مدیر یکی از شرکتها میگوید "ما سالی دو الی سه بار دورههای
آموزشی برای پرسنل برگزار میکنیم .هدف اصلی آموزش اطمینان از این است که کلیه کارمندان از مهارتهای
الزم برای انجام کار بهصورت کارآمد برخوردار باشند".
"بهعنوان یک کارآفرین نه تنها دورههای آموزشی برای کارکنان برگزار میکنم بلکه خودم نیز در دورههای
آموزشی برای بهروزکردن دانش درخصوص بازار ،فناوریها ،شیوههای بازاریابی و  ...شرکت میکنم .به عقیده من
آموزش پرسنل در روحیه کارکنان و افزایش انگیزه آنان در نتیجه رشد سازمان بسیار حائز اهمیت است".
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مؤلفه چابکی :چابکبودن کسبوکار ،میزان هماهنگی و انطباق شرکت با دستورالعملهای جدید و همچنین
هماهنگی با نیازهای متغیر مشتریان و تولید و ارائه خدمت مطابق با خواسته و نظر آنان است .یکی از مدیران اذعان
میدارد" :از دشواریهایی که کسبوکارها در ایران با آن مواجهاند ،تغییرات مکرر قوانین و ابالغ دستوالعملهای
گوناگون است .ما سعی کردهایم به سرعت با این دستورالعملها و قوانین خودمان را وفق دهیم".
"ما به طور مداوم توسط تیم بازاریابی عملیات تحقیق و توسعه را در بازار انجام میدهیم تا در صورت تغییرات
تقاضای مشتریان و نیازهای آنها بتوانیم واکنش سریع و درستی را نسبت به آن نشان دهیم".
جدول ( .)5مقوله شیوه کسبوکار
مفاهیم

ردیف

طبقه فرعی

14

توجه به خواسته مشتریان

15

نظرسنجی از مشتریان درباره محصوالت و خدمات

مشتریمداری

16

استفاده از فناوری روز برای تولید محصوالت/خدمات

استفاده از فناوری روز

17

استفاده از فناوری روز برای ارتباط با مشتریان

18

ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با مشتریان و
تامینکنندگان
ایجاد و حفظ یک شبکه از روابط نزدیک با کارآفرینان دیگر

شبکهسازی

20

برگزاری دورههای آموزشی برای افزایش کارایی و رضایت
شغلی کارکنان
شرکت کارآفرینان در دورههای آموزشی

آموزش

19

21
22

واکنش سریع به تغییرات غیرقابل پیشبینی

23

انعطافپذیری در ارائه انواع خدمات متنوع

طبقه اصلی

شیوههای کسبوکار

چابکی

.4مقوله نقش تسهیلگری دولت
این عامل به سیاستها ،قوانین و دستورالعملهایی اشاره دارد که از سوی دولت تصویب و اجرا میشوند و میتوانند
بر روی فضای کسبوکار تاثیر داشته باشند .دولتها میتوانند از طریق ایجاد شرایط مناسب و فراهمکردن
تسهیالت و سادهسازی مراحل اداری ،سهولت در صدور مجوز ،تخفیفات مالیاتی از کارآفرینان حمایت کنند .نقش
دولت شامل دو مولفه نقش تسهیلکننده و نقش بازدارنده میباشد.
شرکتهایی که از دریافت وام با بهره پایین و معافیتهای مالیاتی برخوردار شدهاند؛ روایت میکنند " ما مورد حمایت
دولت قرار گرفتیم و توانستیم از تسهیالتی مانند وام با بهره پایین ،استفاده کنیم .همچنین بهرهمندی از مشوقهای
مالیاتی در برههای از زمان در کمک به کسبوکار ما بسیار سودمند بود".
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جدول (  .) 6مقوله نقش دولت

ردیف
23

طبقه فرعی

مفاهیم

طبقه اصلی

انعطافپذیری در ارائه انواع خدمات متنوع

24

اعطای وام کمبهره از طرف دولت

25

مشوقهای مالیاتی

26

صدور مجوز

27

مداخله یا سنگاندازی دولت

نقش تسهیلگری دولت
نقش دولت
نقش بازدارنده دولت

 . 5مقوله عوامل سیاسی
بیشتر مشاغل مراقب عوامل سیاسی هستند که ممکن است در خطمشی شرکت تأثیر داشته باشند .عواملی ماننـد
چگونگی مدیریت کشور ،فساد اداری و بروکراسی حاکم بر سازمانها از عواملی هستند که میتواند تاثیرات متفاوتی
بر کسبوکارها داشته باشد .مولفههای این عامل شامل فساد اداری و بروکراسی است.
مؤلفه فساد اداری :انحرافاتی است که به دلیل نقطهنظرها و منافع شخصی (خانوادگی و باندبازی خیلی
خصوصی) ،کسب منافع مادی یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهای شخصیگرایانه
صورت میپذیرد.
جدول ( .)7مقوله عوامل سیاسی
مفاهیم

ردیف
28

رانت و باندبازی

29

رشوه و زیرمیزی

30

کندی مراحل اداری

31

قوانین و رویههای پیچیده برای انجام کار

طبقه فرعی

طبقه اصلی

فساد اداری
عوامل سیاسی
بروکراسی

 .6مقوله فرهنگ
یکی دیگر از عوامل ،فرهنگ است که از مولفههای کارآفرینی بهعنوان گزینه شغلی مناسب ،منزلت اجتماعی
کارآفرینان ،مردانگی/زنانگی و تبعیض جنسیتی تشکیل شده است .عوامل مختلفی که بر رفتار افراد تاثیر میگذارد،
درواقع حول محور فرهنگ هستند .فرهنگ نقش اساسی در شکلگیری ارزشها ،نگرشها و رفتارهای افراد در
جوامع مختلف دارد .جهتگیریهای فرهنگی همچنین نقش مهمی در شکلدادن به رفتارهای کارآفرینی دارد.
فرهنگهای مختلف بر رفتارهای کارآفرینی به روشهای مختلف تأثیر میگذارند .فرهنگ باعث میشود
ماجراجویی ،تحمل ابهام ،تالشهای جدید ،به چالشکشیدن عقل متعارف ،نوآوری و ایجاد فرصتهای شغلی،
تقویت شود .اما یک فرهنگ مخالف عدم قطعیت است که ترجیح میدهد چیزهایی را بهنحویکه هستند بهعنوان
اراده خدا قبول کند و یا از نتایج قابل پیشبینی استقبال کنند.
مدیران چند تا از شرکتهای کوچک و متوسط بیان کردند که:
"فرهنگ جامعه بر بسیاری از موارد در کسبوکار ما تأثیر میگذارد از جمله تصمیمگیری و مذاکره ،استخدام
کارکنان ،مدیریت کارمندان و پروژهها ،گرایش به ریسکپذیری ،بازاریابی ،فروش و توزیع ،نحوه برخورد و تعامل در
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اجتماع .کوچکترین حرکت بازتاب منفی دارد .بهعنوان یک زن باید همیشه مواظب شان و شخصیتمان باشیم .در
مواقعی مجبور هستیم از حقمان بگذریم .این نشاتگرفته از فرهنگ ماست .همین مساله مانع خالقیت و ارائه
ایدههای نو میشود".
یکی دیگر از مشارکتکنندگان بیان کرد "من در جامعهای زندگی میکنم که برای زن جدا از نقشی که در خانه و
خانواده دارد همراه با مسئولیتهای فرزندان و  ...نقش دیگری قائل نیستند .این نگرشها بر کسبوکار من بسیار
تاثیر گذاشته است ،از استخدام نیرو گرفته که بهجز بستگان خودم نیروی غریبه نمیتوانم استخدام کنم و تمام
نیروهایم خانم هستند تا تعامل و ارتباط با مشتریان و تامینکنندگان".
یکی دیگر از مشارکتکنندگان بیان کرد "اخیرا اهمیت کارآفرینی در جامعه ما خیلی بیشتر و بهتر درک میشود ،با
کارآفرینان با احترام برخورد میشود و این برای بانوان خیلی مثبت و خوب است".
"خیلی سخته برایم که هم کار کنم هم اطرافیانم را ساکت نگه دارم که به این روال کارم را ادامه بدهم .سخته در
محیطی کار کنی که همیشه انگار یه نفر از پشت تو رو میکشه عقب و زمینت بزنه"" .همسرم مخالف کارهای
من بوده همیشه و در فضایی بهجز فضای زنانه اجازه کارکردن ندارم".
جدول ( .)8مقوله فرهنگ
ردیف

مفاهیم

طبقه فرعی

32

فرهنگ حمایت از کارآفرینان

33
34
35

حمایت رسانه ها از کارآفرینان
دیدگاه جامعه نسبت به کارآفرینان
آزادیهای اجتماعی

کارآفرینی بهعنوان گزینه شغلی
مناسب

36

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

37

اهمیت بیشتر زنان به ایجاد جو دوستانه نسبت به
مردان
رفتار تبعیضآمیز خانواده
رفتار تبعیضآمیز جامعه

38
39

منزلت اجتماعی کارآفرینان
مردساالری/زن ساالری

تبعیض جنسیتی

جدول ( .)9مضامین اصلی در مرحله کدگذاری انتخابی
کد
H1
H2
H3
H4
H5

مضمون
شایستگیها
راهبردهای رشد بازاریابی
شیوههای کسبوکار
نقش دولت
عوامل سیاسی

کدهای عاملهای ترکیبشده
L1 –L2
L3-L4-L5-L6
L7-L8-L9-L10-L11
L12-L13
L14-L15

H6

فرهنگ

L16-L17-L18-L19

طبقه اصلی

فرهنگ
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جدول ) .)10مضمون و هدف اصلی در مرحله کدگذاری انتخابی
کد
G

مضمون
رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان

کدهای عاملهای ترکیبشده
H1-H2-H3-H4-H5-H6

شکل ( .(2مدل نهایی پژوهش
الگوی رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان در ایران

 .7بحث و نتیجهگیری
رشد شرکتهای کوچک و متوسط یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی است .ازاینرو ،توجه کلی به رشد این
بخش حیاتی است .رشد شرکت ،به دلیل تاثیر اساسی در عملکرد اقتصاد ،از طریق معرفی محصوالت جدید و ایجاد
بازارهای جدید ،تولید شغلهای جدید و رشد اقتصادی منطقهای یا ملی حائز اهمیت است .در حقیقت ،بقای
شرکتهای کوچک اساسا به قدرت آنها برای شرکت در بازار با سایر شرکتهای بزرگ بستگی دارد .رشد ،احتمال
بستن کسبوکارهای کوچک را کاهش میدهد .این پژوهش الگوی رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان در
ایران را ارائه داده است .نتایج نشان میدهد موفقیت یا عدم موفقیت در هر کسبوکاری تحت تأثیر مهارتها و
تواناییها (شایستگیهای) مالکان و مدیران قرار خواهد گرفت ،شامل شایستگیهای کارآفرینانه بهعنوان شناسایی
خالهای بازار ،داشتن ایده ،اطالعات بازار و شایستگیهای روابط مانند تعامل و مهارتهای ارتباطی مرتبط است.
اغلب ،کسبوکارهای متعلق به زنان خصوصی هستند و عمدتا به صالحیت و مهارتها و تواناییهای آنها بستگی
دارد .شایستگیهای کارآفرینی برای رشد و موفقیت کسبوکار با اهمیت هستند و درک ماهیت و نقش چنین
صالحیتهایی میتواند پیامدهای مهمی داشته باشد .شایستگیهای کارآفرینی بهعنوان یک گروه خاص از
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صالحیتهای مربوط به انجام کارآفرینی موفق شناخته شده است .چنین کارآفرینی اغلب با بقا و توسعه
کسبوکارهای کوچک و جدید همراه است .بهعنوان مثال تحقیقات  )2011) Sanchezاین گفته را تائید میکند.
همچنین  )2001) Manارتباط شایستگیهای کارآفرینی و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط را نشان داده
است Ahmad .در پژوهش خود در سال  ،2007دستهای از شایستگیها شامل استراتژی ،تعهد ،فرصت،
سازماندهی و هدایت و روابط را شناسایی کرد.
همچنین برای دستیابی به رشد باید راهبردهایی اتخاذ گردد که شامل راهبردهای بازاریابی ،شیوه کسبوکار است.
راهبردهای رشد بازار برای یک سازمان یا کسبوکار این امکان را فراهم میکند تا با استفاده و بهکارگیری حداقل
منابع و تاکتیکهایی بتواند به بهترین فرصتها برای افزایش فروش دست یابد و درنتیجه بتواند یک مزیت رقابتی
پایدار ایجاد نمایند .بنگاههای مختلف از استراتژیهای مختلف رشد و شیوههای مدیریت پیروی میکنند که برخی
از آنها ترجیح میدهند کوچک باقی بمانند و برخی از آنها با هدف رشد مستمر و فعالیت در سطح بینالمللی به
فعالیت خود ادامه میدهند .حتی اگر کسبوکاری با موفقیت شروع شده است ،رشد هرگز نباید دور از چشم باشد .با
هر کسبوکاری که بخواهید ثروت خود را افزایش دهید ،نیاز به رشد کسبوکار دارید .اطمینان از رشد و پیشرفت
قابل اطمینان در کسبوکار نیازمند یک برنامه تجاری سخت و سنگین است که شامل راهبردهای بازاریابی (نفوذ
در بازار ،توسعه بازار و محصول و تنوع) است .هرچه مشاغل کوچک محصوالت و خدمات جدیدی را به بازار معرفی
کنند ،دسترسی بیشتری به جریان وجوه نقدی بیشتر ،افزایش دیداری و مشروعیت خارجی و بهبود سهم بازار خواهد
داشت که همه عناصر الزم برای بقا و رشد آنهاست (Barringer & Jones, 2004؛  .)Lin, 1998یافتههای این
پژوهش ،نیاز صاحبان/مدیران کسبوکارها را برای ایجاد ترکیب مناسب محصوالت و شناسایی بهترین بازارها برای
ارتقاء این موارد بهعنوان یک عنصر اساسی برای رشد و پیشرفت  SMEنشان میدهد .مشتریمداری ،آموزش
پرسنل ،استفاده از فناوری روز ،شبکهسازی و چابکی بهعنوان مهمترین مولفههای شیوه کسبوکار در رشد
شرکتهای کوچک و متوسط زنان شناخته شدهاند .محققان بهطور مداوم استدالل میکنند که برای رسیدن به
موفقیت ،سازمانها باید نیازها و خواستههای مشتری را شناسایی کنند و سپس محصوالت و خدمات باکیفیت تولید
کنند تا ضمن ایجاد و حفظ روابط طوالنیمدت با مشتریان ،خواستهها و نیازهای آنها را برآورده سازند
 .(& Reijonen, Komppula,) 2007سرمایهگذاری در آموزشهای طراحیشده برای ایجاد سرمایه انسانی به
همان میزان افزایش نیروی کار مهم است .هر نوع آموزش (بیرونی و داخلی) ،باید مورد توجه صاحبان مشاغل قرار
گیرد .یک کسبوکار چابک به دنبال پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان ،انطباق با تغییرات محیط و بازار است.
بهمنظور پشتیبانی ،تعدادی از مطالعات قبلی ،مانند  (2000) Coviello, Brodie& Munroانعطافپذیری و
توانایی پیشبینی و پاسخ به تغییرات بازار را بهعنوان پیشنیازهای اساسی موفقیت و رشد شرکتهای کوچک و
متوسط میدانند؛ برای اینکه یک کسبوکار کوچک بتواند محصوالت جدید را با موفقیت وارد بازار کند ،آگاهی
مداوم از فنآوریهای جدید ،بازارها و رقابت (Akgun, Lynn & Byrn, 2004) .و همچنین توانایی ایجاد شبکه،
بسیار حیاتی است .شبکهها تأثیر بسیار خوبی در عملکرد شرکت دارند و بهطور کلی بهعنوان یک استراتژی مهم
برای کمک به بقا و رونق کسبوکارهای کوچک و متوسط و توسعه اقتصادی منطقهای مورد پذیرش قرار میگیرند
).(Bennett & Ramsden, 2007

محیطی که کارآفرینان در آن فعالیت میکنند اعم از سیاسی ،حقوقی و فرهنگی بهطور مستقیم بر فعالیتهای
کارآفرینان و لذا توسعه اقتصادی کشور تاثیر میگذارند .عوامل سیاسی بهعنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد
کسبوکارهای زنان شناسایی شد .عوامل سیاسی فعالیتهایی است که مربوط به سیاستهای دولت میباشد که
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میتواند بر خطمشی کسبوکارها تاثیر بگذارد .چگـونگی مـدیریت کشور و بروکراسی حاکم بر سازمانها از عواملی
هستند که میتواند تاثیرات متفاوتی بر کسبوکارها داشته باشد .با توجه به ماهیت سیستم سیاسی ،ثبات سیاسی
بهعنوان پیششرطی برای صنعتیشدن ،نوآوری و موفقیت کسبوکارها پیشبینی شده است .از نظر Cateora
&) Graham (2001هیچ شرکتی ،ملی یا بینالمللی ،بزرگ یا کوچک ،نمیتواند تجارت خود را بدون درنظرگرفتن
تأثیر محیط سیاسی که در آن فعالیت میکند ،به انجام برساند.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد کسبوکارهای زنان در این پژوهش عامل نقش دولت شناسایی شد .بهمنظور
مدیریت فعالیتهای تجاری در یک جامعه و کمک به پاسخگویی به تغییر نیازهای اجتماعی ،دولتها اقدامات
نظارتی متعددی ایجاد کردهاند .دولتها میتوانند از طریق ایجاد شرایط مناسب و فراهمکردن تسهیالت و اعطاء
وامهای کمبهره ،سادهسازی مراحل اداری ،صدور مجوز ،معافیتهای مالیاتی ،حمایت از کارآفرینی زنان و
کسبوکارهای آنها را نشان دهند .فعالیتهای دولت ،چه مستقیم و چه غیرمستقیم ،بر عملکرد کسبوکارها تأثیر
میگذارد و منبع مهمی برای مشاغل کوچک است .تاثیر سیاستهای دولت بر عملکرد مشاغل کوچک و متوسط
بهخوبی مستند شده است و توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه حمایت دولت شرط الزم برای رشد موفقیت آمیز
توسعه و موفقیت در بنگاههای اقتصادی است .مطالعات ( Omorede, 2006؛ Bridge, O'Neill & Cromie,
 ) 2003شاهدی بر تایید این ادعاست.
یکی دیگر از عوامل شناساییشده در این پژوهش که بر رشد کسبوکارهای زنان مؤثر است ،عامل فرهنگ است.
در هسته هر فرهنگ ارزشهایی هست که نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا میکند .ارزشهای
تعبیهشده در فرهنگها ،درجهای را که جوامع رفتارهای کارآفرینی مانند ریسکپذیری و تفکر مستقل را درک
میکنند ،تعریف می کند .در این راستا فرهنگ و ویژگیهای آن ممکن است بر جوامع در اینکه چگونه شرکتهای
خود را سازماندهی میکنند تاثیر بگذارند ( .)2002, Hayton, George & Zahraفرهنگ میتواند بهطور قابل
مالحظهای نوآوریهای تجاری را تعیین کند .)Rudzewicz, 2015( .زیرا الگوهایی را که با نوآوری ،ابتکارات
فردی و اقدامات جمعی و درک و رفتار در رابطه با خطرات و فرصتها شکل میگیرد را ایجاد میکند .مطالعات
تجربی گذشته از ( Hodgetts &Kuratko ) 2004فرهنگ را بیشتر به عنوان عاملی تعیین میکند که موفقیت یا
عدم موفقیت یک بنگاه را تعیین میکند و بر فعالیت کارآفرینی تأثیر میگذارد .مطالعات قبلی نشان داده است که
نوآوری مستلزم شرایط خاصی است (محیط نوآورانه) ،و فرهنگ به عنوان تعیینکننده مهم نوآوری در نظر گرفته
میشود .برخی مطالعات قبلی نقش فرهنگ را برای تولید گرایش کارآفرینانه قوی نشان دادندLee & Peterson .
( (2000پیشنهاد دادند که تنها کشورهای دارای گرایشهای فرهنگی خاص میتوانند گرایشهای کارآفرینی را
تحریک کنند ،در نتیجه کارآفرینی و رقابت بیشتر جهانی را افزایش میدهند فرهنگی که از ارزشها و رفتارهایی
نظیر ریسکپذیری و نوآوری پشتیبانی میکند ،کارآفرینی را افزایش میدهد و عملکرد شرکتها را در جامعه تقویت
میکند.
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 .8محدودیتهای پژوهش
 عدم وجود پایگاه اطالعاتی جامع در مورد کسبوکارهای متعلق به زنان که شناسایی کسبوکارهایزنان با معیارهای مورد نظر را با مشکل مواجه کرده است.
 مشکالت مربوط به شرایط اقتصادی و سیاسی سال  97یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضرمیباشد.
 کسبوکارهای مورد بررسی در این پژوهش در صنایع مختلف (تولیدی ،خدماتی و  )...مورد بررسی قرارگرفتهاند و تفکیک نشدهاند .لذا مطالعات آینده میتوانند کسبوکارها در صنایع مختلف را با هم مقایسه
کنند.
 .9پیشنهادات
براساس یافتههای حاصل از این مطالعه ،توصیههای زیر ارائه میشود:
 کارآفرینان میتوانند از مدل پیشنهادی ارائهشده حاصل از بررسی کسبوکارهای کوچک و متوسط زناندر مناطق پنجگانه جغرافیایی ،برای آگاهی از عواملی که موجب رشد کسبوکارهای زنان میشود و
همچنین محدودیتها و موانعی که رشد کسبوکارها را محدود میکنند ،بهره ببرند .درک بهتر عوامل
موثر بر رشد کسبوکارهای زنان ،برای زنان کارآفرین و سرمایهگذاران برای موفقیت در کسبوکار خود
میتواند مفید باشد .اگر عوامل تعیینکننده شانس موفقیت را افزایش دهند ،کارآفرینان میتوانند
چشمانداز خود را با توجه به این موضوع ارزیابی کنند.
 مطابق با نظریه یادگیری اجتماعی ،والدین باید فرزندان خود بهویژه دختران را به کارآفرینی تشویق کنند.بسیاری از والدین بر کارمندشدن فرزندان خود اصرار میکنند و انتظار دارند فرزندانشان شغل دولتی
داشته باشند .در چند سال اخیر ،نیاز به فرصتهای شغلی بیشتر و داستانهای موفقیت زنان کارآفرین،
توجه بیشتر والدین به سمت مشاغل و تشویق فرزندان خود به کارآفرینی را جلب کرده است.
 به زنان صاحب کسبوکارهای کوچک و متوسط پیشنهاد میشود با بهکارگیری استراتژیهای توسعهمحصول جدید از هدررفتن وقت ،پول و منابع جلوگیری کنند .این استراتژی کمک میکند تا دیدگاهها و
انتظارات مشتریان را بگیرند و محصوالتی عرضه کنند که پاسخگوی نیاز مشتریان هدف باشد.
 شرکتها میتوانند اقدام به انجام صادرات و برپایی شعباتی در نواحی جغرافیایی مختلف برای افزایشفروش از طریق خریداران جدید کنند.
 برای زنان کارآفرین دستیابی به شبکه و آموزشهای شغلی از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین باعضویت در انجمنها از این فرصتها باید استفاده کنند.
 برای کسبوکارهای زنان ضروری است که چالشهای رقابتی را تشخیص داده و پاسخ دهند ،تواناییپیشبینی و پاسخ به تغییرات بازار و پیروی از ترجیحات مشتری را داشته باشند.
 مالکان/مدیران باید مدام بازار را رصد کنند ،نسبت به هرگونه تغییر واکنش سریع و قاطعانه نشان دهندو استراتژیهایی دردست داشته باشند که بتواند هنگام تغییر واکنش سریع داشته باشند.
 مشارکت در رویدادهای صنعتی از جمله کنفرانسها ،نمایشگاهها ،انجمنها ،رویدادهای شبکهسازی وعضویت در نهادها و انجمنهای حرفهای توصیه میشود .به همین ترتیب ،نزدیکی به مشتریان و
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برقراری ارتباط مناسب با آنها (بهصورت رسمی یا غیررسمی) روند بهروزبودن با آخرین روندها و الزامات
بازار را تسهیل میکند.
 زنان کارآفرین برای موفقیت در شغل خود باید درک درستی از مهارتهای کارآفرینی داشته باشند .اینمهارتها از جمله اعتمادبهنفس ،شجاعت ،اراده ،خالقیت و نوآوری و ریسکپذیری میباشد که از طریق
برنامههای آموزشی و شرکت در دورههایی میتوانند این مهارتها را تقویت کنند .سازمانها و
انجمنهای دولتی نقش مهمی در مهارتهای زنان کارآفرین دارند.
 برای شرکتهای کوچک و متوسط زنان که دارای پتانسیل رشد هستند ،حذف محدودیتهای تضمینمالی برای اخذ وام ضروری است .دولت باید دسترسی به اعتبار توسط زنان کارآفرین را تسهیل کند.
اکثریت کشورها در سراسر جهان برنامههایی برای حمایت از کارآفرینی در جوامع خود ایجاد کردهاند.
یکی از طرحهای حمایتکنندهای که موجب توسعه کارآفرینی میشود ،انکوباتور کسبوکار است.
 دولت همچنین در سطح محلی ،استانی و کشوری اقدامات الزم را برای بهحداقلرساندن مسائل نظارتیانجام دهد .همچنین هماهنگی در بین وزارتخانهها ،همکاری بخش خصوصی و سایر ذینفعان جامعه
ضروری است.
 در ایران نیاز به آموزش زنان در تجارت است .زنان صاحب SMEها قبل از اینکه به انجام هر نوع ایدهتجاری بپردازند ابتدا باید به دنبال کسب دانش کافی در زمینه تجارت در برنامهها و دورههای آموزشی در
مورد اداره امور کسبوکار باشند.
مطالعات آینده میتوانند زمینههای پژوهش را به موارد زیر گسترش دهند.
الف) نقش زیرساختها در رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان
ب) نقش شبکههای اجتماعی در رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان
ج) تاثیر برندسازی در رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط زنان
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نویسندگان این مقاله:
پرویز ساکتی؛ دارای مدرک دکترای تخصصی از دانشگاه ایلینوی جنوبی در کاربن دیل امریکا هستند .به
عنوان مشاور ستاد انقالب فرهنگی در برنامهریزی و بازگشایی دانشگاهها نقش مهمی ایفا کردند و طی سالهای
 1361تا  1389عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بودند .همچنین ایفای نقش کلیدی در طراحی و تصویب دوره
دکتری آموزش عالی و آغاز اجرای آن در سال  .1381و در حال حاضر بهعنوان مشاور موسسه پژوهش و
برنامه ریزی آموزش عالی و نیز مدرس مدعو گروه مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبایی فعالیت
مینمایند.
کتایون پور مهدی؛ دکترای مدیریت دولتی گرایش تصمیمگیری (خطمشیگذاری) ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب هستند .تالیف کتاب در زمینه فناوری اطالعات و حداقل بیست مقاله پژوهشی را در کارنامه خود
دارند.
شهال سالونه؛ دانشجوی دکترای کارآفرینی دانشگاه آزاد قزوین میباشند .مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور سنندج
هستند .پژوهش هایی در زمینه بازاریابی و کارآفرینی را در کارنامه خود دارند .حوزه تخصصی تحقیقاتی ایشان
بازاریابی و کسبوکار و کارآفرینی زنان میباشد.

