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تأثیر عوامل درونی و بیرونی 
 بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان 

هاجر آرامون* 
حبیب اهلل میرغفوری** 
حبیب زارع احمدآبادی***

چکیده
کارآفرینی زنان از مباحثی است که به منظور حل معضل بیکاری زنان در ده های 
اخیر مورد توجه دولت مردان و مسئوالن کشور قرار گرفته است. اگرچه در گذشته 
بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان و مردان تفاوتی قائل نبودند ولی با توجه به 
تفاوت های شخصیتی و شناختی بین زنان و مردان، محققان به تدریج بین عوامل 
مؤثر بر کارآفرینی زنان  و مردان تفاوت قائل شدند. با توجه به این که صنعت پوشاک 
یزد یکی از قدیمی ترین صنایعی است که زنان توانایی خود را در آن به نمایش 
گذاشته اند، در این مقاله بر آنیم که عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر فعالیت های 
کارآفرینانه زنان را شناسایی کرده و ارتباط آن ها با یکدیگر و همچنین تأثیرگذاری 
این عوامل را مورد مطالعه قراردهیم. بدین منظوراز پرسشنامه  محقق ساخته حاوی 
55 سوال استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنانی است 
که در صنعت پوشاک یزد مبادرت به اقدامات کارآفرینانه کرده اند. به منظور آزمون 
فرضیات پژوهش از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج این 
تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی، شناختی و الگوی نقش که جزء 
عوامل درونی هستند ارتباط خطی مستقیمی با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. 
همچنین عوامل بیرونی شامل مؤلفه های سازمانی و فرهنگ اجتماعی ارتباط خطی 
مستقیم ولی مؤلفه های محیطی شامل سطح دسترسی به منابع و سطح پویایی محیطی 
ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم با بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان دارند. نکته قابل 
توجه نقش تعدیل گرانه ای  است که سطح پویایی محیطی و سطح دسترسی به منابع 

بر روابط دیگر متغیرها با کارآفرینی زنان نشان دادند.

کلید واژگان: کارآفرینی زنان، عوامل درونی، عوامل محیطی.

)Haramoon@yahoo.com-دانشگاه یزد ،کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، یزد، ایران )نویسنده مسئول *  
**  دانشگاه یزد ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، یزد، ایران

 این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج گردیده و از حمایت های مادی و معنوی شرکت شهرک های صنعتی استان یزد 
برخوردار گردیده است.
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تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان10

مقدمه
زنان نقش مهمی را در ارتقای سطح اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا می کنند. با این وجود 
سهم زنان کشورمان در فعالیت های کارآفرینانه بسیار اندک است. زنان 49/3 درصد از جمعیت کشور 
را دارا می باشند، در حالی که فقط 11/2 درصد از آن ها از نظر اقتصادی فعال می باشند. این  در حالی 
است که نرخ فعالیت اقتصادی زنان در جهان 25 الی 35 درصد است. از سوی دیگر بیش از 65 درصد از 
ورودی دانشگاه  ها را دختران به خود اختصاص داده اند در حالی که دولت و بخش خصوصی ظرفیت 
پذیرش این تعداد نیروی انسانی را ندارد. بنابراین توسعه کارآفرینی زنان به عنوان یکی از مهمترین 

راه حل های معضل بیکاری زنان مطرح است )آراستی، 1385(.
کار آفرینی به نوبه خود فرایند پیچیده ای است که عوامل متعدد شخصیتی ، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و ... در آن تاثیرگذار می باشند و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیه کننده میزان قابل 
تأمل عدم موفقیت بانوان در کارآفرینی و اساساً عدم ورود ایشان به فعالیت های کارآفرینانه باشد. از این 
رو شناسایی عوامل مؤثر در فرایند راه اندازی یك فعالیت کار آفرینانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
از سوی دیگر امروزه در جهان، صنعت نساجی اشتغال زاترین صنعت بعد از صنعت هوافضا می باشد که 
در تولید ناخالص ملی نقش بسزایی دارد. در حال حاضر رقابت شدیدی در بازارهای نساجی و خصوصاً 
پوشاک چهانی وجود دارد. قدرت رقابت اغلب کشورهای در حال توسعه ناشی از صنعت پوشاک 
است نه نساجی. مزیت نسبی کشور ایران در صنعت پوشاک به دلیل وجود حجم گسترده ای از نیروی 
کار بیکار و با سطح دستمزد پایین است. همچنین سازگار بودن این صنعت با ویژگی های شخصیتی، 
جسمی و خانوادگی زنان، باعث شده است تا زنان ایران در عرصه تولید پوشاک تمایل بیشتری از خود 
نشان دهند. لذا شناسایی موقعیت ها و زمینه های ایجاد کارآفرینی در این بخش می تواند کمك شایان 

توجهی به افزایش اشتغال زنان ایرانی نماید. 
 

مبانی نظری تحقیق
باتنر ومور1)1997( بیان کردند که تا شروع سال 1980 کارآفرینی زنان و مردان یکسان مورد مطالعه 
قرار می گرفت و در مطالعات کارآفرینی، کارآفرینان را جملگی مرد می دانستند. توجه به مبحث زنان 
به طور دقیق در مطالعات اجتماعی  از سال 1980با تمرکز بر رابطه بین زنان و اقتصاد در کشورهای توسعه 
یافته آغاز شد. از آن جایی که روحیات و ویژگی های زنان و مردان متفاوت است عملکردهای آنان نیز 
متفاوت می باشد. اولین مطالعاتی که در زمینه کارآفرینی زنان صورت  گرفت اشتباهاً مقوله کارآفرینی 
زنان را با دیدی مردانه و با همان معیارهایی که در مورد کارآفرینی مردان مطرح بود، مورد مطالعه قرار 
داد. ولی به تدریج محققین متوجه شدند که نمی توان کارآفرینی زنان را مشابه با کارآفرینی مردان 
دانست)آراستی، 1381(. چنین بحث هایی تعریف سنتی از زن کارآفرین را زیر سوال برد. تعاریف 
مختلفی از زنان کارآفرین در ادبیات کارآفرینی زنان مشاهده شده است از آن جمله: زنان کارآفرین 
1. Buttner & Moore
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کسانی هستند که یك کسب وکار جدید را آغاز کنند)لرنر و براش1، 1997(.  زنانی که به تنهایی یا 
با مشارکت، کسب و کاری را ایجاد کرده و یا از طریق ارث پذیرفته اند و با قبول ریسك های مالی، 
اجتماعی، اخالقی و روانی، با خالقیت و نوآوری محصوالت جدیدی را تولید کنند تا در بازار بر رقبا 

غلبه یابند)الویی2، 1995(.  
مطالعات زیادی ویژگی های جمعیت شناختی زنان کارآفرین را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این 
مطالعات بیان می کند که زنان کارآفرین دارای تحصیالت عالی و گاهاً مرتبط با کسب و کارشان 
بوده اند)مك کلند3، 1987(. کارآفرینان اغلب فرزند بزرگ خانواده)هرندی و ابود4 ، 1971( و متأهل 
بودند)ماتیس،5 2004(. همچنین شوهران آن ها دارای تحصیالت عالی بوده و زنان، از حمایت های 

روحی و روانی خانواده خود برخوردار بوده اند)گاتیکار و لورود6 ،1990(. 
عوامل جمعیت شناختی بسیاری در مورد زنان کارآفرین در ادبیات تحقیق گوناگون اشاره شده است. 
در کنار عوامل جمعیت شناختی زنان کارآفرین، مجموعه ای از مؤلفه های درونی و بیرونی می تواند بر 
ظهور فرایندهای کارآفرینانه تأثیر داشته باشد. یکی از عوامل درونی، دستیابی به آزادی عمل در عملیاتی 
نمودن خواسته های فردی است که سبب ظهور فرایندهای کارآفرینانه می شود. همچنین تمایل به داشتن 
کنترل بیشتر بر روند زندگی و داشتن اعتماد به نفس باال از محرک های اصلی این نوع اقدامات می باشند. 
در کنار عوامل درونی، مؤلفه های بیرونی چون بیکاری، کاهش فرصت های شغلی، قرار گرفتن در 
معرض ایده های با ارزش، برخورداری از پشتیبانی الزم، تجربیات مرتبط، پشتوانه خانوادگی، دسترسی 
به برنامه های آموزشی و توسعه ای و شناسایی یك موقعیت مناسب در بازار نیز بر ظهور فرایندهای 

کارآفرینانه اثرات قابل توجهی دارند. 
کارآفرینان به عنوان یك گروه، هم منحصر به فرد هستند و هم متفاوت. به عبارت دیگر شباهت هاي 
آنها با هم، این افراد را از افراد غیر کارآفرین جدا مي کند. همچنین کارآفرینان با تفاوت هایي که با 
یکدیگر دارند، یك گروه متنوع و گوناگون هستند و همین امر مطالعه ویژگي هاي کارآفرینان را 
مشکل کرده است)فرای7، 1993(. به طور کلي تا به حال ویژگي هاي زیادي در خصوص کارآفرینان 

در تحقیقات مختلف معرفي شده است. این عوامل عبارتند از:  
تجربه کاری )تجربه مدیریتی، مشاغل قبلی( )لی8، 1996(

تحصیالت )سوابق آکادمیك، رشته و گرایش تحصیلی()ایما مك کلند9 و دیگران، 2005( 
ظرفیت کارآفرینی )تمایل به مخاطره، تحمل کار سخت، انعطاف پذیری( 

1. Lerner and Brush
2. Lavoie                         
3. Mcclelland
4. Hornaday and Aboud
5. Mattis
6. Gattiker and Larwood
7. Fry
8. Lee
9. Emma Mcclelland
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دارایی )پس انداز نقدی، اموال منقول و غیر منقول(
عوامل جمعیت شناختی )سن، جنسیت، شغل والدین( )گارتنر1، 1989(.اینکه کارآفرینان از صفات 
مشخصه متمایزي نسبت به سایر افراد برخوردارند از سابقه طوالني در مطالعات کارآفریني برخوردار 
است)گارتنر، 1989(. یکي از مطالعات معروف در این زمینه به این نتیجه دست یافته است که بین 
ویژگیهاي شخصیتي و گرایش به کارآفریني در بین یك نمونه از افراد آلماني  رابطه مثبتي وجود 

دارد)رودرموند و وندریسك2، 2002(.
از جمله عواملي که از تجارب فرد ناشي مي شود،  مي توان به همنشیني با افرادي اشاره کرد که مي توانند 
تأثیر بسزایي در تصمیم فرد به کارآفرین شدن داشته باشند. که به این عامل الگوي نقش گفته مي شود. 

)احمدپورداریانی، 1379(. 
خانواده و دوستان نیز به عنوان الگوهاي نقش براي کارآفرین شدن مؤثر مي باشند، تأثیر زمینه هاي 
خانوادگي و نقش پدر و مادر بر روي کارآفرینان به طور اخص مهم مي باشد. کارآفریناني که خانواده شان 
کارآفرین بودند، کارآفریني شان با کارآفریني خانواده شان رابطه مستقیم دارد. اینگونه رفتار و مشخصة 

والدین تأثیر مثبتي ایجاد مي نماید و منبع الهامي را براي کودکان به وجود مي آورد)گلرد، 1383(.
در سال های اخیر بیشتر تحقیقات حوزه کارآفرینی متمرکز بر عوامل محیطی مؤثر بر ظهور و پیشبرد 
فعالیت های کارآفرینانه شده است)آلدریچ3، 2002(. هرچند این گونه پژوهش ها به گسترش ادراک از 
پدیده کارآفرینی منجرشده است، لکن نباید نقش عوامل انسانی را در این میان نادیده انگاشت. موفقیت 
کارآفرینی و مراحل آن به شدت وابسته به چگونگی نگرش درونی افراد نسبت به این پدیده می  باشد. 
مؤلفه های محیطی که در تحقیقات کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: پویایی عوامل 

محیطی، پیچیدگی عوامل محیطی، دسترسی به منابع محیطی)زارع احمدآبادی، 1387(.
مطالعه عوامل محیطی باید نقطه آغازین مطالعات کارآفرینی زنان باشد. متغیرهای محیطی، رابطه بین 
وضعیت کارآفرینی و عملکرد زنان را تعدیل می نماید. این اهمیت بعد از محیط به حدی است که 
اقدامات کارآفرینانه که تناسب بهتری با محیط شان برقرار نموده باشند می توانند مزایای ناشی از تغییر با 

آنها را بیشینه نمایند) نومن و سلوین 4، 1993(.
مطالعات ارزشمندی توسط محققین در زمینه مؤلفه های شکل دهنده فعالیت های کارآفرینانه در 
سطح سازمانی صورت گرفته است. نتایج مؤید آن است که شکل مؤلفه های درونی سازمان بر پیدایش 
جو کارآفرینی موثر می باشند )زهرا و کوئین5، 1995؛ المپکین و دس6، 2001(.  برخی از محققین بر 
روی نقش ماندگار مدیران میانی در توسعه رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه در سازمان مطالعاتی انجام 

1. Gartner
2. Rodermund and Vondracek 
3. Aldrich
4. Naman, Slevin
5. Zahra & Covin
6. Lumpkin & Dess
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داده اند)هورنسبی، کوراتکو و زهرا1، 2002(. مطالعات زیادی نیز پیرامون فرهنگ و ساختار سازمانی، 
ارزش ها و پاداش ها، ارتباطات و شبکه  سازی و پشتیبانی مدیران در سازمان  ها صورت گرفته است 
)آنتونیك و هیسریچ2، 2001؛ کویین و سلوین3، 1991(. این متغیرها به تنهایی و یا در کنارهم مقدمات 
ضروری برای تالش های کارآفرینانه شرکتی و فردی محسوب می گردند، چرا که بر محیط داخلی تاثیر 

گذاشته و میزان عالقه مندی و پشتیبانی در انجام ابداعات کارافرینانه را در یك شرکت تعیین می کنند.
در پژوهش های مختلف کارآفرینی معموالً به نگرش های مخالف اطرافیان زنان کارآفرین اشاره می 
شود، نگرش هایی که آنان را از ایده های خالقانه شان ناامید می کند. نتایج تحقیقی که با عنوان تعیین 
عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر کسب و کار زنان دانشگاهی ایران انجام شده است، حاکی از آن 
است که موافقت اطرافیان و حمایت از زنان کارآفرین در ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی 

تأثیرگذار است)آراستی، 1381(.

مروری بر مطالعات گذشته
در مطالعه ای که با هدف بررسی موانع کارآفرینی زنان بر 129 زن کارآفرین آمریکایی انجام شد، 
نتایج نشان داد که 34 درصد آنان در جلب سرمایه گذاری دچار مشکل بوده اند و مدیریت مالی را دومین 
مشکل عمده خود ذکر کرده اند. بسیاری از مطالعات به عمل آمده حاکی از آن است که در مقایسه با 
مردان، زنان مشکالت بیشتری در جلب سرمایه گذاری دارند. همچنین تعدادی از زنان ابراز داشتند که 
جنسیت مانعی برای ورود به برخی از محافل اجتماعی بوده است. به نظر می رسد که در زمینه ایجاد 
شبکه های ارتباطی و تماسی، مردان از امتیاز و امکانات بیشتری برخوردارند)1997(. مطالعه دیگری 
که از طریق مصاحبه با زنان کارآفرین شرکت کننده در برنامه آموزشی توسعه کارآفرینی زنان در 
رومانی انجام شده، آشکار نمود که که مهمترین موانعی که زنان در ابتدای راه باید بر آن ها غلبه کنند 
موانع درونی از جمله: ترس از شکست، کمبود جسارت، کمبود حمایت، حمایت معنوی و نبود الگوی 

مناسب هستند )ساندور4، 1999(. 
نتایج مطالعه  اکتشافی که با هدف بررسی عوامل موفقیت زنان کارآفرین فرانسوی بر نمونه 25 نفری 
از این زنان صورت گرفت، عوامل انگیزاننده زنان برای کارآفرینی را نبودن گزینه ای دیگر،کارآفرینی 
اجباری، کارآفرینی آگاهانه، کارآفرینی ناب و خالص، کارآفرینی به صورت تصادفی،  موفقیت سلسله 

مراتبی، موفقیت طبیعی بیان کرد)اورهان و اسکات5، 2001(.
در مطالعه جامعی که به منظور دنبال کردن خط مشی زنان کارآفرین در هفت کشور صورت گرفت، 
تفاوت های فرهنگی مؤثر بر انگیزه های زنان کارآفرین در کشورهای مختلف، روند رشد فعالیت هایشان 

1. Hornsby, Kuratko and Zahra
2. Antoncic and Hisrich
3. covin and slevin
4. Sandor
5. Orhan and Scott
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و چگونگی انجام فعالیت های بین المللی به عنوان متغیرهای مقایسه ای انتخاب شدند. بهتر کردن محیط 
زندگی و کمك به دیگران مهمترین انگیزه های زنان کارآفرین شناسایی شد. اکثر زنان دارای تحصیالت 
عالی بودند اگرچه در بعضی موارد رشته تحصیلی با کارشان مرتبط نبود. بیشتر مشاغل زنان دارای 
رشد سریع و فعالیت های بین المللی بودند. زنان اغلب از شبکه سازی و ارتباطات گسترده به منظورهای 
مختلف استفاده می کردند. ازمهمترین مشکالت مشترک زنان در همة کشورها تأمین مالی بود)ایما مك 

کلند و دیگران، 2005(. 
در مطالعه اي که با عنوان »بررسي موانع فرا اقتصادي کارآفریني زنان در ایران« به بررسي موانع 
فرهنگي و اجتماعي پیش روي زنان پرداخته  شد، نتایج حاکي از آن بود که سه عامل خانواده، مدرسه 
و باورهاي کلیشه اي در ایجاد موانع فرهنگي و سه عامل ناهمخواني انتظارات نقشي، مناسبات حاکم بر 
سازمان کار و شیوه هاي تربیت نیروي انساني در ایجاد موانع اجتماعي نقش اساسي دارند. اگرچه در این 
مطالعه از موانع اقتصادی نیز یاد شده است ولی مهمترین مانع کارآفریني زنان را موانع فرهنگي دانسته شد.

در مطالعه ای که با هدف بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران  صورت گرفت، 
موانع خانوادگی، نظام تعلیم و تربیت، ناهمخوانی انتظارات نقشی، باورهای کلیشه ای و مناسبات حاکم 

بر سازمان کار به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی زنان ایرانی قید شده است )جواهری، 1383(.
نتایج مطالعه ای که به منظور بررسی انگیزه ها و اهداف زنان کارآفرین ایرانی صورت گرفت، نشان داد 
که زنان انگیزه های مختلفی برای تأسیس یك کسب وکار داشتند. بعضی از آنان بیان کردند که همیشه 
می خواستند مسئولیت و کنترل کارهای خود را به عهده داشته باشند و تحت فرمان کسی نباشند. بعضی 
دیگر اذعان داشتند که شرایط خاص باعث مستقل شدن آنان شده است و آنها را به نان آور انحصاری 
خانوادشان تبدیل کرده است. برخی دیگر پیشرفت فردی و کاری را دلیل اصلی کارآفرین شدنشان 
می دانستند. در کل، انگیزه ها و اهداف زنان کارآفرین ایرانی، رضایت شخصی، اثبات شایستگی های 
خود،کمك به دیگران، داشتن قدرت و موقعیت اجتماعی برتر و استقالل مالی گزارش شده است 

)آراستی، 1385(. 
از جمله مطالعات داخلي دیگري که صرفاً به عوامل مؤثر در کارآفریني پرداخته مي توان به مطالعه 
گلرد)1383( اشاره نمود. وي مهمترین عوامل موثر در کارآفریني زنان را در 4 بخش فردي، شبکه اي، 

سازماني و محیطي دسته بندي نموده است:
انگیزه ها، هدف ها و عوامل جمعیت  فردي: عواملي که گویاي ویژگي هاي شخصیتي،  عوامل 

شناختي می باشد.
عوامل شبکه اي: ارتباط زنان کارآفرین را با مشاوران، انجمن هاي تخصصي و بازرگاني و دوستان 

نزدیك و با تجربه و مورد اعتماد توضیح مي دهد.
عوامل سازماني: در میان مهمترین عوامل سازماني در کارآفریني زنان، مي توان از مهارت هاي مدیریتي، 

گزینش روش مناسب در زمینه مدیریت و تامین منابع یاد کرد.
عوامل محیطي: عوامل اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، تکنولوژیك و بین المللي توصیف 

تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان
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کننده محیطي است که مي تواند شرایطي مساعد براي ایجاد و رشد فضاي کارآفریني پدید آورد.
با توجه به مرور ادبیات تحقیق عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان شناسایی شدند و فرضیات تحقیق 
متناسب با چهارچوب مفهومی تحقیق تدوین گردیده اند. شکل 1 نمای کلی از چهارچوب مفهومی 

تحقیق و فرضیات استخراج شده را نشان می دهد.

همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است. برای بررسی ارتباط هریك از عوامل ششگانه درونی 
و بیرونی با کارآفرینی زنان 6 فرضیه تعریف شده است. با توجه به اهمیت عوامل محیطی و به منظور 
بررسی رابطه میانجی که این عوامل بر ارتباط دیگر متغیرها خواهند داشت 5 فرضیه دیگر قابل استنتاج 

است: 
فرضیه اول: بین ویژگی های شخصیتی افراد و شکل گیری اقدامات کارآفرینانه ارتباط خطی وجود دارد.
فرضیه دوم : بین ویژگی های شناختی افراد و شکل گیری اقدامات کارآفرینانه ارتباط خطی وجود دارد.

فرضیه سوم: بین الگوی نقش و شکل گیری اقدامات کارآفرینانه ارتباط خطی وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین فرهنگ اجتماعی و شکل گیری اقدامات کارآفرینانه ارتباط خطی وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین مؤلفه های سازمانی و شکل گیری اقدامات کارآفرینانه ارتباط خطی وجود دارد.
فرضیه ششم: بین مؤلفه های محیطی و شکل گیری اقدامات کارآفرینانه ارتباط خطی وجود دارد

فرضیه هفتم: محیط بیرونی نقش تعدیل گرانه ای بر روابط بین ویژگی های شخصیتی زنان و اقدامات 
کارآفرینانه آن ها دارد.

H1

H2

H3

H4

H5

H6

کارآفرینی زنان

ویژگی های شخصیتی

ویژگی های شناختی

الگوی نقش

مولفه های سازمانی

فرهنگ اجتماعی

مولفه های محیطی شکل1. چهارچوب مفهومی تحقیق
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فرضیه هشتم: محیط بیرونی نقش تعدیل گرانه ای بر روابط بین ویژگی های شناختی زنان و اقدامات 
کارآفرینانه آن ها دارد.

فرضیه نهم: محیط بیرونی نقش تعدیل گرانه ای بر روابط بین فرهنگ اجتماعی و اقدامات کارآفرینانه 
زنان دارد.

فرضیه دهم: محیط بیرونی نقش تعدیل گرانه ای بر روابط بین الگوی نقش و اقدامات کارآفرینانه زنان دارد.
یازدهم: محیط بیرونی نقش تعدیل گرانه ای بر روابط بین مؤلفه های سازمانی و اقدامات  فرضیه 

کارآفرینانه زنان دارد

روش تحقیق
طرح تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق تحلیلی- توصیفی است. برای انجام این تحقیق، 
ابتدا مؤلفه ها و شاخص های کارآفرینی و مؤلفه های درونی و بیرونی تأثیرگذار بر آن، با توجه به ادبیات 

تحقیق استخراج گردید و در قالب پرسش نامه از جامعه تحقیق مورد نظرسنجی قرار گرفت.
جامعه آماری و روش نمونه گیری

 جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنانی است که در صنعت پوشاک یزد مبادرت به اقدامات 
کارآفرینانه کرده اند. براساس آمار و اطالعاتی که از سازمان صنایع، اداره تعاون، صنف خیاط ها و 
سازمان کل فنی و حرفه ای استان یزد گرفته شد، 243 کسب و کار زنانه شناسایی گردید که شامل 
تولیدی های پوشاک و آموزشگاه های طراحی و دوخت در سطح استان یزد می باشد. به منظور تعیین 
حجم نمونه از روش آماری جامعه محدود استفاده گردید که بر این اساس نمونه مورد نظر 86 نفر به 
دست آمد.  به منظور پوشش دادن حجم نمونه 130 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 
طبقه بندی شده توزیع گردید که از این تعداد 100 پرسشنامه برگشت داده شد و مورد بررسی قرار 

گرفت. 
ابزار اندازه گیری

در این تحقیق به منظور جمع آوری اطالعات، از پرسشنامه محقق استفاده شد. این پرسشنامه شامل 
55 سوال می باشد که در 7 بعد گنجانده شده اند. 12 سوال اول بعد ویژگی های شخصیتی، 7سوال 
بعد ویژگی های شناختی، 4 سوال بعد الگوی نقش، 4 سوال بعد فرهنگ اجتماعی، 6سوال بعد مؤلفه 
های سازمانی، 12 سوال مؤلفه های محیطی و 10 سوال مؤلفه های مربوط به کارآفرینی را سنجیده 
است. پاسخ دهندگان با توجه به مقیاس لیکرت 5تایی، به هر سوال پاسخ دادند.  اعتبار پرسشنامه پس از 
نظرسنجی از اساتید و افراد خبره، به وسیله تحلیل عاملی نیز محاسبه گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه 
از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که بر این اساس پایایی پرسشنامه 0/82به دست آمد که از مقدار 

حداقل قابل قبول )0/7( بیشتر است.

تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان
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نتایج و یافته های پژوهش
به منظور بررسی فرضیات از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است که نتایج بررسی این فرضیات 
در جدول 1 آورده شده است. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد فرضیات 1 تا 5 مورد تأیید 
قرار می گیرند. به بیان دیگر بین ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شناختی، الگوی نقش، فرهنگ اجتماعی 

و مؤلفه های سازمانی ارتباط خطی مستقیمی وجود دارد. اما فرضیه ششم مورد تایید قرار نگرفت.

مطابق با نتایج فرضیه اول و بر اساس مطالعات گسترده ای که در راستای شناسایی ویژگی های شخصیتی 
کارآفرینان و همچنین زنان کارآفرین صورت گرفته است، داشتن ویژگی هایی از جمله انگیزه دستیابی به 
موفقیت، اعتماد به نفس، داشتن استقالل، داشتن مرکز کنترل درونی، تمایل به نوآوری، تمایل به ریسك 
پذیری، تحمل شکست و ابهام و پشتکار از ویژگی های انکار ناپذیر کارآفرینان است. فرضیه دوم بیان 
می کند که زنان برای موفقیت در حوزه کارآفرینی باید از ویژگی های شناختی مانند مهارت دستیابی به 
منابع، مهارت های بازاریابی و مالی، مهارت کار تیمی، دانش فردی و سطح تحصیالت، هدف گذاری و تعهد 
به دستیابی به اهداف و از همه مهم تر مهارت ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و زندگی کاری برخوردار 
باشند. نتایج فرضیه سوم نشان می دهد که الگوی نقش از جمله، اجبار مالی و کمبود درآمد خانواده، فوت 
همسر یا پدر، افزایش مسئولیت فرزندان تحت تکفل و همچنین وجود افراد کارآفرین در خانواده اثر مستقیمی 
بر انگیزه  زنان برای کارآفرینی دارد. نتایج فرضیه چهارم بیان می کند که هرچه فرهنگ جامعه به توانایی ها 
و قابلیت های زنان بهای بیشتری بدهد، هرچقدر خانواده ها با کار خارج از منزل زنان مخالفت کمتری داشته 
باشند و حمایت های عاطفی و اقتصادی بیشتری از زنان به عمل آید، زنان تمایل بیشتری برای خوداشتغالی و 

راه اندازی کسب و کار جدید خواهند داشت.
نتایج فرضیه پنجم نشان می دهد هرچه سازمان ها حمایت بیشتری از کسب و کارهای زنانه به عمل آورند، 
روند کارهای اداری را کوتاه تر نمایند، بانك  ها تسهیالت خاصی را برای کارآفرینی زنان در نظر بگیرند 
و دوره های آموزشی بیشتری برای توانمندسازی زنان برگزار شود، زنان تمایل بیشتری به کارآفرینی پیدا 

خواهند کرد.
با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی ارتباط خطی بین مؤلفه های محیطی و شکل گیری اقدامات کارآفرینانه 

شیبمؤلفه ها
خطای معیار

تصمیمsigآمارهBetatشیب

0/2010/816-0/0140/060-مقدار ثابت
تأیید 0/2640/1230/2072/3710/019H1ویژگی های شخصیتی
تأیید 0/5330/1220/3924/4210/000H2ویژگی های شناختی

تأیید 0/3210/1390/1982/2170/029H3الگوی نقش
تأیید 0/2430/1110/2182/2470/022H4فرهنگ اجتماعی

تأیید 0/2120/1240/2132/2450/028H5مولفه های سازمانی
عدم تأیید 0/0210/1350/415H6___     ___مؤلفه های محیطی

جدول 1: یافته های حاصل از آزمون فرضیات 1 تا 6
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)فرضیه ششم( تأیید نشد. بنابراین برآن شدیم تا روابط بین هریك از این مؤلفه های محیطی را به تفکیك با 
کارآفرینی بسنجیم. بدین منظور فرضیات زیر تعریف شده اند:

فرضیه اخص6-1: افزایش سطح پویایی محیطی منجر به ارتقاء اقدامات کارآفرینانه در جامعه زنان می شود 
ولی افزایش بیش از حد آن می تواند موجب کاهش اقدامات کارآفرینانه در جامعه زنان گردد.

فرضیه اخص 6-2: افزایش سطح دسترسی به منابع محیطی منجر به ارتقاء اقدامات کارآفرینانه در جامعه زنان 
می شود ولی افزایش بیش از حد آن می تواند موجب کاهش اقدامات کارآفرینانه در جامعه زنان گردد.

فرضیه اخص6-3: افزایش سطح تنازع محیطی منجر به ارتقاء اقدامات کارآفرینانه در جامعه زنان می شود 
ولی افزایش بیش از حد آن می تواند موجب کاهش اقدامات کارآفرینانه در جامعه زنان گردد.

نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط غیرخطی از نوع درجه دوم بین سطح پویایی 
محیطی و سطح دسترسی به منابع محیطی با شکل گیری اقدامات کارآفرینانه وجود دارد.. جدول 2 نتایج 

رگرسیون سلسله مراتبی را برای زیر مؤلفه های عوامل محیطی نشان می دهد.

پس از بررسی کردن ارتباط بین متغیرهای مستقل، به تعیین روابط میانجی بین متغیرها پرداخته شده است. 
بدین منظور هر 6 متغیر مستقل را دریکدیگر ضرب کرده ایم  و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی ارتباط 
آن ها با کارآفرینی سنجیده شده است. نتایج حاصل از بررسی این آزمون در سطح اطمینان 95 درصد، در 

جدول 3 نشان داده شده است.

فرضیه
شیب   زیر مؤلفه ها

خطای معیار 
شیب

Beta
مقدار آماره

tsig
تصمیم

0/2030/840-0/0130/063-مقدار ثابت
تأیید 0/1040/2312/4770/015 0/257سطح پویایی محیطیاخص 1-6
تأیید 0/2430/1100/2313/8490/000سطح دسترسی به منابع محیطیاخص 2-6
عدم تأیید0/1441/5620/121______سطح تنازع محیطیاخص 3-6

جدول 2: یافته های حاصل از بررسی زیر مؤلفه های فرضیۀ 6

شیبمدل
خطای معیار 

شیب
Beta

مقدار آماره
t

sigتصمیم

0/2030/840-0/0060/060-مقدار ثابت
تأیید 0/5280/1220/3584/3190/000محیط×ویژگی های شخصیتیفرضیه 7
تأیید 0/0270/0100/2412/7130/008محیط×ویژگی های شناختیفرضیه 8
تأیید 0/0250/0100/2132/4080/018محیط×فرهنگ اجتماعیفرضیه 9
عدم تأیید0/1241/2120/221______محیط×الگوی نقشفرضیه 10
عدم تأیید0/930/8450/067______محیط×مؤلفه های سازمانیفرضیه 11

جدول3: یافته های حاصل از بررسی فرضیات7 تا 11

تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان
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جدول 3 نشان می دهد که  محیط نقش تعدیل گرانه ای بر ارتباط بین ویژگی های شخصیتی، ویژگی های 
شناختی و فرهنگ اجتماعی با کارآفرینی دارد. به عبارت دیگر افراد در محیط های مختلف ویژگی های 
شخصیتی و رفتارهای کارآفرینانه مختلفی را از خود بروز می دهند. از طرف دیگر فرد از محیط های مختلف 
مهارت های متفاوتی را کسب می کند. به عنوان مثال فرد در محیط کاری، مهارت کار تیمی و مدیریت بر 
دیگران را می آموزد و در محیط های آموزشی و دانشگاهی دانش و سطح تحصیالتش افزایش می یابد 
که هریك از این مهارت ها به سهم خود بر توسعه کارآفرینی تأثیرگذارند. در رابطه با تأثیر محیط بر ارتباط 
فرهنگ و کارآفرینی ذکر این نکته الزم است که بستر فرهنگي، به عنوان عاملي زیربنایي، و یاحتي مبنا و 
اساس سایر بسترهاي الزم براي کارآفریني، مستلزم تحوالت عمیقي در شناخت، باورها، حقوق، آداب و 
رسوم و اخالق یك ملت است. محیط سازمانی دارای فرهنگ ویژه ای به نام فرهنگ سازمانی است. فرهنگ 
سازماني ازجمله خرده فرهنگ هاي یك جامعه است که به دلیل ارتباط بسیار نزدیکي که با کارآفریني دارد، 
بر ارتباط بین فرهنگ افراد و کارآفرینی تأثیرگذار است. فرضیات 10 و 11 در مدل رگرسیون سلسله مراتبی 
مورد تایید قرار نگرفتند. به عبارت دیگر محیط نقش تعدیل گرانه ای بر ارتباط الگوی نقش و مؤلفه های 

سازمانی با کارآفرینی نداشته است.

بحث و نتیجه گیری
با افزایش فرصت هاي شغلي براي زنان، سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقاء مي یابد، زنان درآمد مستقل 
کسب مي کنند و وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده بهبود مي یابد، به همین جهت در برنامه هاي توسعه 
تالش مي شود تا مشارکت زنان در بازار کار افزایش یابد و زن به عنصري تولید کننده، مشارکت کننده 

شکل 2: مدل مفهومی استخراج شده از نتایج تحقیق

0/207

0/392

0/218

0/212

0/198

کارآفرینی زنان

ویژگی های شخصیتی

ویژگی های شناختی

الگوی نقش

مولفه های سازمانی

فرهنگ اجتماعی

مولفه های محیطی
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و در عین حال برخوردار شونده از مواهب توسعه مبدل گردد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می کند که 
تقویت مؤلفه هایی که ارتباط خطی مستقیمی با شکل گیری اقدامات کارآفرینانه توسط زنان دارند، می تواند 
باعث بیشتر شدن انگیزه های زنان برای کارآفرینی و در نهایت توسعه کارآفرینی گردند. اگرچه ویژگی های 
شخصیتی، شناختی جزء ویژگی های ذاتی افراد هستند لیکن، قرار گرفتن در محیط های مختلف با فرهنگ های 
متفاوت می تواند در شکل گیری این ویژگی ها و آموزش ویژگی های مؤثر بر کارآفرینی مؤثر باشند. بنابراین 
به منظور توسعه کارآفرینی زنان، توسعه فرهنگ کارآفرینی در اجتماع غیر قابل انکار است. بررسی فرضیات 
مرتبط با الگوی نقش نیز نشان داد که وجود افراد کارآفرین در خانواده تأثیر بسزایی در توسعه کارآفرینی زنان 
خواهد داشت. نتیجه قابل مالحظه این تحقیق غیرخطی شدن زیرمؤلفه های عوامل محیطی می باشد. مطابق با 
ادبیات تحقیق چنین رخدادی در عوامل محیطی مورد انتظار است)زهرا و گرویز1، 2000(. بررسی فرضیاتی 
که روابط میانجی متغیرها را مد نظر قرار داده است حاکی از آن است که محیط نقش تعدیل گرانه ای بر 
رابطه بین ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شناختی و فرهنگ اجتماعی با شکل گیری اقدامات کارآفرینانه 
دارد. الزم به ذکر است که در جوامعی که از کارآفرینی به عنوان سیاست کالن اقتصادی استفاده می شود، 
راهکارهایی مانند سازمان های حمایت کننده از کسب و کارهای زنانه و مشاوره به منظور تسهیل فرایندهای 

کارآفرینی در نظر گرفته شده است. 
پیشنهادات کاربردی

- با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاداتی در ذیل آورده شده است که امید است راهکاری برای حل 
مشکالت موجود در توسعه کارآفرینی زنان باشد:

با توجه به اهمیت ارتباط بین فرهنگ و کارآفرینی، یکی از روش های مناسب برای آماده سازی بستر 
فرهنگ کارآفرینی، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی در زمینه های کارآفرینی است. استفاده 
از تجربیات کارآفرینان موفق، می تواند منبع گرانبهایی برای کسانی باشد که به تازگی در این مسیر گام 

می گذارند.
- سازماندهی و مکتوب سازی تجربیات افراد موفق و به اشتراک گذاشتن این تجربیات کمك بزرگی در 

اشاعه روح و فرهنگ کارآفرینی خواهد داشت.
- با توجه به اهمیت رابطه ویژگی های شخصیتی و شناختی باکارآفرینی و انتقال این ویژگی ها به افراد 
تهیه فیلم از زندگي کاري زنان کارآفرین موفق استاني و استفاده از آن در کالس هاي آموزش کارآفریني 

مخصوص زنان و پخش آن از طریق شبکه استاني می تواند نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی داشته باشد.
- یکی از روش های مهم برای کارآفرینی و خوداشتغالی زنان، همکاری با همسران شان است. زنان می توانند 
با تشکیل تیم با همسران خود هم از حمایت های مالی و هم از حمایت های روانی آنان برخوردار شوند. تشکیل 
دوره های آموزشی جهت هماهنگی بیشتر روانی و فرهنگی بین همسران برای مبادرت به اقدامات کارآفرینانه 

می تواند راه حلی بر توسعه این رفتارها باشد.

1. Zahra and Garvis
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