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Aims The present study was conducted to investigate the components affecting women’s technological 
entrepreneurship in Iran. 
Methodology This qualitative research was conducted by content analysis method with interviews 
with 39 female managers of science and technology parks and women entrepreneurs in technology 
and knowledge-based companies. For data collection, two methods were used: reviewing specialized 
databases and conducting in-depth interviews to achieve theoretical data saturation. The validity of the 
interviews was confirmed by the triangulation technique. The content analysis method was used to analyze 
the findings.
Findings An influential component on women’s technological entrepreneurship included 40 concepts and 
667 open codes that were divided into 10 categories. The most frequent codes are in order of priority 
“Production based on demand and needs of the target market” (in the category of designing sales 
strategies and market management), “Economic infrastructure” (in the category of business environment 
infrastructure and policy) and “Support for science and technology parks and growth centers” (in the 
category of supportive technological structures).
Conclusion According to the obtained model, components such as women’s personality traits, women’s 
demographic characteristics, team building components, facilities, equipment and machinery, as well as the 
design of sales strategies and market management have a direct impact on technological entrepreneurship. 
They are considered as internal factors of business and company.
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 چکیده
های تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه پژوهش حاضر با هدف واکاوی مؤلفه اهداف:

 زنان در ایران انجام شد. 
مدیر  39این پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوا با مصاحبه با  شناسی:روش

بنیان های فناور و دانشهای علم و فناوری و زنان کارآفرینان در شرکتزن پارک
های داده تخصصی و ها از دو روش بررسی پایگاهانجام شد. برای گردآوری داده

استفاده شد. روایی  هاهای عمیق تا دستیابی به اشباع نظری دادهانجام مصاحبه
سازی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل ها، با تکنیک مثلثمصاحبه
 ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.یافته
 667مفهوم و  40های تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه زنان شامل مؤلفه ها:یافته

کرارترین کدها به ترتیبی بندی شد. پرتمقوله تقسیم 10کد باز بود که در قالب 
های "تولید براساس تقاضا و نیاز بازار هدف" )در مقوله طراحی استراتژیاولویت 

های محیط های اقتصادی" )در مقوله زیرساختفروش و مدیریت بازار(، "زیرساخت
های علم و فناوری و مراکز های پارکگذاری( و "حمایتکسب و کار و سیاست
 ارهای فناورانه حمایتی( بودند. رشد" )در مقوله ساخت

های شخصیتی زنان، هایی مانند ویژگیآمده، مؤلفهدستطبق مدل به گیری:نتیجه
سازی، وضعیت امکانات، های تیمشناختی زنان، مؤلفههای جمعیتویژگی

های فروش و مدیریت بازار آالت و همچنین طراحی استراتژیتجهیزات و ماشین
گذارند و جزیی از عوامل درونی کسب وکار نه تأثیر مستقیم میبر کارآفرینی فناورا

 شوند.و شرکت محسوب می
 کارآفرینی فناورانه، کارآفرینان زنان، تحلیل محتوا، اکوسیستم فناوریها: کلیدواژه
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 مقدمه 
های حاضر کارآفرینان نماد تالش، موفقیت و منشأ تحولدر عصر 

های تولیدی، خدماتی و تجاری و نیز موتور محرک بزرگ در زمینه
 توسعه، پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل و اصالح اجتماع هستند

[Urbano et al, 2010] یافته تا آنجا که اقتصاد کشورهای توسعه
ی با کمک نیروی کارآفرینی، توسعه، برای فرار از بیکار و در حال 

حیاتی دوباره یافته و این مهم، سبب توجه خاص کشورهای 

 .[Archibong, 2004] گوناگون به موضوع کارآفرینی شده است
های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط کارآفرینی با ایجاد فرصت

ای اساسی برای افزایش استانداردهای زندگی، زمینهاقتصادی، پیش
سطح توسعه در شهرها و روستاها و کاهش فقر به شمار  ارتقای
توسعه و رشد همواره محور  .[Kiakajoori et al, 2012] رودمی

های مختلف کشورها بوده و دو مسیر مهم ها و برنامهاصلی سیاست
 نمودن شرایط بهینه کارآفرینی و همچنینجهت پیگیری آن، فراهم

اگرچه پیگیری . [Isenberg, 2011] ها بوده استتوسعه فناوری
این دو مقوله )کارآفرینی و فناوری( به خودی خود دارای اهمیت 
 است، ولیکن همراهی این دو که تحت عنوان کارآفرینی فناورانه

(Technological entrepreneurship) شود، شناخته می
پذیری، رفاه، پیشرفت و حتی بیشترین تأثیر را در توسعه، رقابت

 Siyanbola et]امع مختلف بر عهده داشته و دارد عدالت در جو

al, 2011] .های فناورانه در گرو وجود تردید، بروز کارآفرینیبی
شرایط مساعد و زمینه مناسبی بود که ضروری است نسبت به 

 ایهای خاص ملی و منطقهشناسایی و تبیین آن با توجه به ویژگی
  .[Meysami et al, 2017] اقدام گردد

کارآفرینی در یک  ریزی توسعهبنابراین، تحقق اهداف و برنامه
ای از عوامل و جامعه، نیازمند تالش آگاهانه برای تدارک مجموعه

های زیرساختی و حمایتی توسط نهادهای دولتی و شاخص
های ها و فرصتگیری از ظرفیتغیردولتی ذیربط در راستای بهره

رشد روزافزون عرضه  .[Wong et al, 2007] موجود در جوامع است
ویژه توجه نرخ بیکاری بههای اخیر، به رشد قابل نیروی کار طی سال

 در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است
[Kazemi & Moghimi, 2018] . دستیابی به توسعه، بدون

پذیر های اجتماعی و اقتصادی امکانمشارکت فعال زنان در عرصه
دهد به منظور موفقیت در جارب جهانی نشان مینیست و ت
های مشارکت و توانمندسازی زنان های کارآفرینی، باید راهبرنامه

 ,Hoqu & Yoshihito] برای حضور در جامعه تقویت گردد

زنان نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه . [2008
خشیدن به بدادن و استقاللکنند و هویتاشتغال در جامعه ایفا می

کردن زمینه مشارکت فعال آنها در امور مختلف آنان و فراهم
های کارآفرینی، به عنوان عامل ویژه فعالیتاقتصادی و اجتماعی، به

 های تولید مطرحمهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخه
در کشورهای  .[Alikhani Dadoukalaei, 2015] شودمی

اند با اتخاذ تدابیر و ها توانستهدولتیافته بسیاری از توسعه
های مندی از نیروی کار فعال بر بحرانهای مناسب و با بهرهسیاست

جامعه خود فائق آیند و در مسیر توسعه موفق شوند. اما در بسیاری 
رو بهتوسعه، زنان با موانع متعدد و جدی رو از کشورهای در حال 

شود. آثار های اقتصادی مییتهستند که مانع موفقیت آنان در فعال
های کاری محیطی گویای این واقعیت است که عواملی مانند فرصت

ها، راهبردها و های دولتی، سیاستبرابر برای زنان و مردان، کمک
تواند به صورت مثبت یا منفی بر فرایند کارآفرینی قوانین دولتی می
 . [Hashemi & Pouraminzad, 2010] زنان تأثیر بگذارند
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های خاص نظیر منابع عظیم طبیعی، سرمایه کشور ایران با ویژگی
دولتی که در انسانی جوان و تحصیلکرده و ساختار اقتصادی نیمه

 [Schwab, 2016] تالش برای دستیابی به رشد کارایی محور است
ای کارآفرینی و ماندگی نسبی در شرایط زمینهبه طور عام با عقب

و شدیدتر، در وضعیت کارآفرینی فناورانه به فناوری و به طور خاص 
زا مواجه عنوان مسیری مهم برای دستیابی به رشد و توسعه درون

توان های قابل توجه در این خصوص میبوده است؛ از جمله چالش
های عملیاتی دولت، ها و برنامهبه ضعف شدید در سیاست

 الی ناکافینیافته تجاری و قانونی و تأمین مهای توسعهزیرساخت
[Global Entrepreneurship Research Association, 

 Global] های نوآوریو همچنین ضعف در شاخص [2016

Entrepreneurship & Development Institute, 2017]  و 
اشاره نمود که این قبیل  [Schwab, 2016] آمادگی فناورانه

نین شرایطی ها در مطالعات میدانی نیز قابل توجه است. چکاستی
های تأثیرگذار بر به وضوح ضرورت توجه جامع و مناسب به مؤلفه

کارآفرینی فناورانه در کشور را منتج شده که در اسناد باالدستی نظام 
های علم و فناوری و همچنین اقتصاد مقاومتی نیز نظیر سیاست

 مورد تأکید قرار گرفته بود. 
نیازمند توجه و اقدام در در این راستا، یکی از مسیرهای مهم و 

های خصوص بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در کشور، تمرکز بر مؤلفه
کارآفرینی فناورانه زنان است؛ بر این اساس، همین امر لزوم واکاوی 

های تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه زنان در کشور ایران، با مؤلفه
اقتصادی آنها که  هایکردن بستر مناسب برای فعالیتهدف فراهم

دهد؛ دهند، نشان مینیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می
های تأثیرگذار بر بنابراین پژوهش حاضر به تحلیل محتوای مؤلفه
 کارآفرینی فناورانه زنان در ایران پرداخته است.

در این بخش به بررسی ادبیات نظری و پیشینه تجربی مرتبط با 
 شود.موضوع پژوهش پرداخته می

شود فناوری به توانایی اجرای تغییر شکل بهینه اطالق می فناوری:
کارگیری فناوری که شامل توانایی اجرا و شایستگی تکمیل و به

است. فناوری مواد، انرژی و اطالعات را از یک حالت به حالتی دارای 
های انجام شده در داخل دهد. در پژوهشارزش افزوده تغییر می

به منزله منبع قدرتمند کسب مزیت رقابتی محسوب کشور، فناوری 
کردن فناوری تأکید ها به یادگیری و تجربهشود. در سازمانمی
شود و مدیریت، مشتاقانه، موقعیت آینده فناوری و چگونگی می

کند. اگرچه اختراعات ممکن است تا دستیابی به آن را تبیین می
 شد و توسعهحدودی دارای کاربرد اقتصادی باشند، موجب ر 

شوند، بلکه نتیجه آن هستند. لذا این اختراع نیست اقتصادی نمی
آفریند، سرمایه است که اختراعات موردنیاز را شکل که سرمایه می

بنابراین، . [Ramazanpour Nargesi et al, 2014] دهدمی
ای از دانش، مجموعه»جانبه به شرح ذیل دارد: فناوری معنایی همه

ناشی از علم و تجارب عملی که برای توسعه، طراحی و ابزار و فنون 
 ها و خدمات به کارتولید و بکارگیری محصوالت، فرایندها، سیستم

 .[Abetti, 1989] «رودمی

برخی از مفاهیم کلیدی فناوری و نقش آن در رقابت کسب و کارها 
 به شرح ذیل است:

 کاالها و هایی برای تولید فناوری به ابزارها، فرایندها و روش
 شود؛خدمات جدید اطالق می

 برداری از دانش علمی و فناوری، آگاهی از چگونگی بهره
 مهندسی برای دستیابی به نتایج عملی است؛

 فناوری با علم و تجربه عملی ارتباط دارد؛ 
  فناوری فرایندی است که از دانش علمی شروع و به کاربرد

 شود؛منتهی می
  قابل بررسی نیست، بلکه ذاتًا به فناوری از جنبه کسب و کار

 اهداف نوآورانه مربوط است؛
 فناوری، علم و فن همگی اشکالی از دانش غیرضمنی تلقی 

 .[Chiesa, 2001] شوندمی
های خودجوش فناورانه: امروزه به فعالیت کارآفرینی و کارآفرینی

اقتصادی در قالب کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه توجه ویژه 
د. در همین رابطه گفته شده که توسعه اقتصادی، اجتماعی شومی

 & Heriot] و کارآفرینی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند

Campbell, 2005].  ای مهم برای توسعه جوامع، وسیلهکارآفرینی
ها و ابزاری برای بهبود معیشت زنان است. افزایش و توسعه شغل

که توسعه اقتصادی در  های علمی گویای این واقعیت استیافته
شود، مگر اینکه زنان در تمامی جهات و مناطق محروم محقق نمی

 .[Ganesan, 2006] ابعاد توسعه، مداخله مستقیم داشته باشند
های توسعه، کارآفرینی توان گفت در نظریهبر این اساس می

سازی در مناطق راهکاری جدید برای توانمندسازی زنان و ظرفیت
 Rokneddin] ستای دستیابی به توسعه پایدار استمحروم در را

Eftekhari & Sojasy Qeidari, 2009]. 

و  1970علی رغم اینکه کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه  
موضوع  1980بسیاری از کشورهای در حال توسعه از اواخر دهه 

اند، در کشور ما تا شروع اجرای کارآفرینی را مورد توجه قرار داده
امه سوم توسعه، توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود. مشکل برن

باعث شد که در  1380بینی حادتر شدن آن در دهه بیکاری و پیش
 موضوع کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد زمان برنامه سوم توسعه،

[Shateriyan et al, 2017].  
به کارآفرینی فناورانه از زمان طرح موضوع در ادبیات آکادمیک که 

میالدی در دانشگاه پوردو امریکا مرتبط  1970همایش کارآفرینی 
تر تا کنون به حدی از لحاظ مفهومی گسترده [Lotz, 2006] شده

تر شده که به نوعی لزوم اتخاذ رویکردی جامع و یافته و تکامل
نماید. در یکی جانبه درخصوص مطالعه و بررسی آن را منتج میهمه

کارآفرینی  [Dorf & Byers, 2005] و بایرز درفاز تعاریف جامع، 
برداری از های جدید جهت بهرهفناورانه را به عنوان ایجاد شرکت

های اند که شامل شناسایی فرصتهای فناورانه معرفی نمودهنوآوری
آوری منابع، مدیریت رشد سازی، جمعفناورانه جذاب و قابل تجاری
 ,Venkataraman] امانونکاتار گردد. سریع و مدیریت ریسک می

تالش نمود تا عوامل موفقیت کشور امریکا در حوزه  [2004



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمدی و همکاران معصومه خان 108
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کارآفرینی فناورانه را شناسایی و مدلی را در جهت توسعه چرخه 
تکاملی کارآفرینی فناورانه در کشورهای مختلف، ارائه دهد، از نظر 

های نو و وی، تنها بازارهای سرمایه، سیستم حقوقی و زیرساخت
های غیر رسمی، وجود الگوهای فردی مناسب، شبکهقوی، 
های حمایتی، بازار وسیع، رهبران اجرایی، نهادهای قوی و شبکه

فرهنگ مناسب کارآفرینی نیز از جمله مواردی است که تحت عنوان 
گروه عوامل ناملموس اهمیت بسیار زیادی داشته است. خروجی 

ول )کاال یا خدمت یا کارآفرینی فناورانه عبارت است از نوآوری محص
 & Hine] هردو( اعم از بنیادی، تدریجی یا نوآوری فرایند

Kapeleris, 2007]. محور که در همین راستا، اقتصاد فناوری
های دیگر، مانند اقتصاد تقارب مفهومی قابل توجهی با مقوله

هایی معطوف است بنیان دارد به مجموعه رویکرد و فعالیتدانش
ها را سازی گسترده نوآوریختراعات جدید و پیادهسازی اکه تجاری

در جهت کسب پیشرفت و رشد اقتصادی کشورها یا مناطق دنبال 
محور به رویکردی نماید. بر این اساس، توسعه اقتصادی فناوریمی

شود که بهبود و ارتقای جو محیطی ای اطالق میدر اقتصاد منطقه
د و همچنین بقاء و رشد های نوآورانه جدیمناسب برای ظهور شرکت

 State science] های نوآورانه موجود را در دستور کار داردشرکت

and technology institute, 2013] . کارآفرینی زنان: یکی از
های جهان، کارآفرینی زنان است که در ترین مسائل دولتمهم
ای که گونههای اخیر به آن توجه بسیاری شده است، بهسال
 توان دهه زنان نامگذاری کردرا می 1985تا  1976های سال

[Ansari & Nabipour Haghighi, 2010] . مشارکت زنان در
های مختلف کارآفرینی و موفقیت شان در کسب و کار، آنها فعالیت

های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قدرتمند را در عرصه
تنها سبب ایجاد کند. از طرفی، این موفقیت در جوامع نیز، نه می

 Kazemi] گرددسود اقتصادی، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی می

& Moghimi, 2018].  بنابراین زنان خالق، نوآور و مبتکر به عنوان
های صنعتی، تولیدی و کارآفرینان، منشأ تحوالت بزرگ در زمینه

 Arasti & Maleki Karam] اندخدماتی در عرصه جهانی شده

Abad, 2014].  برای توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و برای
مقابله با بحران بیکاری زنان، ضروری است شرایط الزم برای 

 . [Roshan Niya et al, 2015]کارآفرینی آنها محیا شود 

 

 
 [IASP, 2020]های مدیریتی های علم و فناوری و مناطق ویژه نوآوری در ردهتوزیع جنسیتی نیروی کار در پارک (1نمودار 

 
در کسب و هرچند در این راه، مشکالت اولیه بر سر راه توفیق زنان 

ها و موانع فراروی زنان کار از میان برداشته شده، اما هنوز چالش
های ها و برنامهکارآفرین بسیار است، بنابراین دولت باید سیاست

و رفتار کارآفرینانه، آموزش و مشاوره، ایجاد  عملی جهت بسط روحیه
های مختلف تر برای فعالیت کارآفرینان در عرصهفضای مناسب
و اجتماعی، رفع موانع، ایجاد ارتباط و همکاری بین آنها  اقتصادی

 ,Sheykhan]و تسهیل دستیابی آنها به بازارهای جهانی باشد

یافته، زنان سهم خویش را از اشتغال در کشورهای توسعه .[2011

اند، اما تحقق این ای در سطح وسیعی گسترش دادهو مشاغل حرفه
انند ایران، راه درازی در پیش موضوع در کشورهای در حال توسعه م

های سنتی عنوان نقشی جدید که به نقشدارد. امروزه اشتغال به
زنان اضافه شده است، موجب عزت نفس و استقالل مالی بیشتر و 

شود. زنان در طول تاریخ در تر میکسب حمایت اجتماعی گسترده
 شد، به غیرهایی که خانواده یک واحد اقتصادی محسوب میدوره
داری و صنایع دستی دوشادوش داری، در امور کشاورزی، گلهاز خانه

 ,Heidari Sareshjani & Gashool] کردندمردان فعالیت می
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2018].  
در قرن هجدهم میالدی، با توجه به امکان تحصیالت عمومی، 
اشتغال زنان در خارج از خانه رشد بیشتری پیدا کرد. در عین حال، 

زنان در  %7/13، 1395سرشماری در سال  در کشور ما در آخرین
مردان در کل کشور مشغول به کار بودند؛ بنابراین در  %3/86مقابل 

 Heidari Sareshjani] اکثریت جامعه اشتغال زنان محدود است

& Gashool, 2018] .های انسانی زنان به عنوان نیمی از سرمایه

هستند، عامل مؤثری جامعه، عالوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه 
این . [Ketabi et al, 2005] در پیشبرد اهداف توسعه نیز هستند

های در حالی است که بسیاری از زنان به دلیل عدم آشنایی با مهارت
تر و نیز با اجتماعی، عدم دسترسی به منابع، کیفیت زندگی پایین

ر دادن شبکه روابط و با گستردگی افراد تحت تکّفل خود، داز دست
 Momeni] های اجتماعی و روانی قرار دارندمعرض انواع آسیب

Zadeh, 2014]. 

 
 بررسی پیشینه تجربی مرتبط با موضوع پژوهش (1جدول 

 هایافته عنوان نویسنده

[Kalantari & Lavaee 
Adriyani, 2017] 

های پیش تبیین چالششناسایی و 
های تعاونی تولید روستایی روی شرکت

در ایران با استفاده از رویکرد نظریه 
 بنیانی

محوری است که از تولید زنان در ایران، سرمایه های تعاونیهای شرکتترین چالشمهم
سبب ایجاد جریان منفعت شده و  کمبود دانش و تجربه کاری و خألهای قانونی منتج 

 های تعاونی تولید شده است.مفرط در شرکتطلبی 

[Nasrollahi et al, 2016] 
های عوامل موثر بر عدم موفقیت تعاونی

 کاران در استان گیالنچای

کافی یتنا عدم بودن حما یابی،  بازار ید و  ناســــب بین تول باط م عدم ارت های دولتی، 
مبســتگی میان های اعتباری نادرســت، نبود هبازاریابی مناســب محصــوالت، ســیاســت

صول تعاون، عدم بهره شنایی اعضا با ا مندی از اعتبارات و تسهیالت دولتی و اعضا، ناآ
ــرمایهبی های ترین عوامل مؤثر بر عدم توفیق تعاونیگذاری بلندمدت، مهمتوجهی به س

 استان گیالن هستند.

[Sharifi et al, 2015] 
برنده و تجزیه و تحلیل عوامل پیش

توسعه اشتغال زنان در بازدارنده 
 آبادنجف

 -آباد عبارتند از عوامل زیرســــاختیعوامل بازدارنده توســــعه کارآفرینی زنان در نجف
 -روانشــــناختی، مهارتی، اعتماد اجتماعی، ســــاختاری، انگیزشــــی -حمایتی، فرهنگی

ــهیالت بانکی و عوامل پیش ــناختی و تس ــیش حمایتی،  -برنده عبارتند از عوامل آموزش
زیرســاختی، خانوادگی، مشــارکت اقتصــادی و نهادی. همچنین، ســهم عوامل  -فرهنگی

 برنده بیشتر است.بازدارنده از عوامل پیش

[Ramazanpour et al, 2014] 
ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در 

بنیان مستقر در های دانششرکت
 های علم و فناوری: رویکرد کیفیپارک

ــاخت، بازار/ الگوی کارآفرینی فناورانه  ــرمایه، زیرس ــگاه، س متشــکل از ابعاد دولت، دانش
 مشتریان، مشاوران، و کارآفرینان فناور است.

[Sathiabama, 2010] توانمندسازی زنان و توسعه کارآفرینی 
 مانند نیز دیگری عوامل هســتند، مواجه بازاریابی مانع با اینکه بر عالوه زنان کارآفرین

 اینکه عالوهبه شود،می هافرصت بعضی به آنان دستیابی مانع های خانوادگی،مسئولیت

 مواجه هستند. هایشاندارایی مالکیت در رابطه با حق موانعی با آنها

[Nawaz, 2009] 
عوامل مهم توسعه کارآفرینی زنان در 

 بنگالدش

شامل  ست بانکی(، هنجاری ) سیا سازمانی و دولتی و  شامل قوانین  سه عامل قانونی )
سم و شناختی  ر سرمایه، پول و میزان ارتباط با بازار( و  سی به  ستر عادات اجتماعی، د

و کار( در توســــعه  های آموزش کارآفرینی و دانش کســــب)توانایی کنترل خطر، دوره
 کارآفرینی زنان در بنگالدش تأثیرگذار هستند.

[Wendy & Chong, 2007] 
پردازی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظریه

 کارآفرینی در مالزیزنان 

بودن موانع کارآفرینی زنان در مالزی عبارتند از طبقه اجتماعی، فضــــای حیاتی، پایین
شتن به دانش  سی ندا ستر شتن به منابع، انزوا، د سی ندا ستر ضا، د آگاهی، کمبود تقا

 بودن سطح مهارت.فنی، پایین

[Karimi, 2007] 
نقش حمایتی دولت در ایجاد شغل برای 

های زنان مطالعه موردی: تعاونیزنان، 
 استان مازندران

ترین موانع توســـعه مشـــکالت مالی، اختالف میان اعضـــاء و تبعی  علیه زنان، مهم
 کارآفرینی زنان در استان مازندران هستند.

[Cronies, 2006] 
درک بنگاه اقتصادی، کارآفرینی و 

 مشاغل کوچک

بودن ســـطح زنان کارآفرین، پایین کننده و ســـازماندهی ضـــعیفنبود نهادهای حمایت
ای تحصیالت و میزان سواد، وجود تبعی  در بازار کار، و وجود بازارهای سنتی و کلیشه

 را از موانع مؤثر در کارآفرینی زنان هستند.

[Javaheri & Ghezavati, 
2005] 

بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر 
اندازی کارآفرینی زنان در ایران: موانع راه
 شغل برای زنان

ای موانع خانوادگی، نظام تعلیم و تربیت، ناهمخوانی انتظارات نقشی و باورهای کلیشه
 ترین موانع توسعه کارآفرینی زنان ایرانی هستند.به عنوان مهم

المللی وضعیت کارآفرینی فناورانه زنان از دیدگاه انجمن بین
های علم و های علم و فناوری: دفتر مرکزی انجمن پارکپارک

 1984، که در سال آیسپفناوری و مناطق ویژه نوآوری موسوم به 

تأسیس شد، در ماالگای اسپانیا واقع شده است و در حال حاضر 
های پارک آیسپختلف است. عضو کامل از کشورهای م 350دارای 

نماید و ای را با یکدیگر مرتبط میحرفه-پژوهشی، فناوری و علمی
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به توسعه اقتصاد جهانی از طریق نوآوری، کارآفرینی و انتقال فناوری 
  .[IASP, 2020] نمایدکمک می

 ,IASP] آیسپهای با استناد به اطالعات مستخرج از گزارش

های در خصوص نقش زنان در ایجاد و توسعه کارآفرینی، [2020
فناورانه، این نتیجه حاصل شد که نقش زنان به مراتب کمتر از 

 (. 1مردان است )نمودار 
های مستقر در از نیروی کار شرکت %35ها، تنها براساس گزارش

های علم و فناوری و مناطق ویژه نوآوری را زنان تشکیل پارک
های علم های مستقر در پارکشرکت %60ن دیگر، در دهند؛ به بیامی

نیروی کار را  %40تا  %21و فناوری و مناطق ویژه نوآوری، زنان بین 
دهند و توازنی بین نیروی کار زن و مرد در حوزه تشکیل می

 آیسپهای کارآفرینی فناورانه وجود ندارد. از سوی دیگر، گزارش
 %61علم و فناوری، زنان بین های از پارک %6/36دهند در نشان می

دهند؛ این بدان معناست که نیروها را به خود اختصاص می %85تا 
های علم و فناوری و پارک 60زنان در حوزه مدیریتی بیش از %

تر از مردها قرار دارند. بنابراین ای پایینمناطق ویژه نوآوری، در مرتبه
 ت مدیریتی دررسد هر اندازه از نقش و اهمیت موقعیبه نظر می
شود، به همان میزان بر نقش های علم و فناوری کاسته میپارک

های علم و پارک %35شود، به این معنا که در زنان افزوده می
ها، در دهند و در سایر پارکفناوری، تمام مدیران را زنان تشکیل می

 ,IASP] ترین حالت، زنان و مردان نقش مساوی دارندبینانهخوش

2020]. 

به بررسی پیشینه تجربی پژوهش پرداخته شده است؛  1در جدول 
ای که به دهد، مطالعههمانطور که بررسی پیشینه تجربی نشان می

های تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه به ویژه در میان واکاوی مؤلفه
زنان پرداخته باشد، یافت نشده است و شکاف نظری جدی در این 

های روستایی و ها، کارآفرینیپژوهشحوزه وجود دارد. اکثر 
اند و کمتر پژوهشی است که بر غیرفناورانه را مورد بررسی قرار داده

کارآفرینی فناورانه تمرکز کرده باشد. لذا پژوهش حاضر جهت پر کردن 
تر کردن ادبیات نظری موجود، به بررسی یک اولویت این خأل و غنی

غال پایدار زنان به عنوان مهم و ضروری در کشور، جهت افزایش اشت
 بخشی از جمعیت فعال کشور، پرداخته است.

 
 شناسیروش

پژوهش حاضر با روش کیفی، از نوع مطالعات موردی است که با 
های تأثیرگذار بر کارآفرینی هدف واکاوی و تحلیل محتوای مؤلفه

ها فناورانه زنان در کشور ایران انجام شده است. جهت گردآوری داده
های تخصصی اطالعات مانند گوگل های بررسی پایگاهاز روش

های آیسپ و همچنین انجام مصاحبههای جهانی اسکوالر و گزارش
عمیق استفاده گردید. جامعه مورد مطالعه، مدیران زن فعال در 

های فناور و های علم و فناوری و مراکز رشد کشور و شرکتپارک
های کشور بودند. برای انتخاب بنیان تحت حمایت پارکدانش

گیری هدفمند نظری استفاده شد. کفایت نمونه، از روش نمونه

ها محقق گردید؛ به بیان دیگر، گیری از طریق اشباع نظری دادهمونهن
های عمیق تا آنجا ادامه پیدا کرد که مدل به حد انجام مصاحبه

ها تکراری ام به بعد، داده 35ساخت و اشباع رسید. از مصاحبه 
ها ها، مصاحبهشدند، با این وصف به جهت پوشش کامل همه داده

مصاحبه  39دامه پیدا کرد. بنابراین در مجموع ام ا 39تا فرد کلیدی 
عمیق صورت گرفت. بدین منظور یک پروتکل مصاحبه تدوین شد 

دقیقه بود. جهت  120الی  90و میانگین زمان انجام هر مصاحبه 
سازی؛ مطرح کردن سئوال ها، از تکنیک مثلثتایید اعتبار مصاحبه

 ده گردید.گر استفابه چند روش و استفاده از چند مصاحبه
ها، متن هر مصاحبه به رشته تحریر جهت تجزیه و تحلیل یافته

ها ها و متون مصاحبهدرآمد و بالفاصله پس از هر مصاحبه، گزارش
بندی شدند. بر پایه نتایج تحلیل هر مصاحبه، تحلیل و دسته

های بعدی برای تأیید و تعمیق نتایج یادشده و همچنین برای داده
 های درگیر در فرایند موردمطالعه و تعیینیر مقولهبه دست آوردن سا
آوری شدند. پس از ثبت شنیداری و نوشتاری رابطه بین آنها، جمع

به جهت « تحلیل محتوا»ها، از تکنیک برداریها و یادداشتمصاحبه
های های موجود و تبدیل دادهبررسی محتوای آشکار و پنهان پیام

 شد.  های کّمی استفادهکیفی به داده
ها در این پژوهش به شرح مراحل تحلیل محتوای مستخرج از داده

 ذیل بود:
 های مورد بررسی،تعیین نمونه 
 های داده های جهانی و پایگاهبررسی اسناد باالدستی، گزارش

 تخصصی،
 ها از طریق انجام تدوین پروتکل مصاحبه و گردآوری داده

 ها،دادههای عمیق تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه
 های گردآوری شده براساس فرایند مقایسه ثبت و مرور داده

 مداوم،
 ،استخراج کدهای باز 
 مفهومی در قالب  -ها از دیدگاه قرابت نظریبندی گویهدسته

 مفاهیم،
 ها،تشکیل طبقات مفهومی در قالب مقوله 
 .بررسی مجدد طبقات و طراحی مدل 

 
 هایافته

های تأثیرگذار بر کارآفرینی مؤلفه های صورت گرفته،براساس تحلیل
کد باز است )جدول  667مفهوم و  40مقوله،  10فناورانه زنان شامل 

2.) 
ها و مقوله مذکور، براساس تحلیل محتوای یافته 10مجموع 
های تأثیرگذار بر ترین مؤلفهبندی انجام شده، به عنوان مهمدسته

 2طور که جدول همان اند؛بندی شدهکارآفرینی فناورانه زنان دسته
 دهد پرتکرارترین کدها به ترتیب اولویت عبارتند از:نشان می

طراحی »در مقوله « تولید براساس تقاضا و نیاز بازار هدف»
 .کد 32با « های فروش و مدیریت بازاراستراتژی
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های محیط کسب و زیرساخت»در مقوله « های اقتصادیزیرساخت»
 .دک 31با « گذاریکار و سیاست

در مقوله « های علم و فناوری و مراکز رشدهای پارکحمایت»

 .کد 29با « ساختارهای فناورانه حمایتی»
تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه زنان را در  مؤلفه 10توان مجموع می

 نشان داد. 2قالب شکل 

 

 
 های تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه زنانتدوین مدل مؤلفه (2شکل 

 
 بحث

عرضه و تقاضای کننده و ایجادکننده توازن در دولت به عنوان تنظیم
های اقتصادی، سیاسی، گذاری در عرصهمشیکارآفرینی، از طریق خط

ویژه ایجاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، علمی و فناوری، به
های فکری، به توسعه ها و حمایت از حقوق داراییزیرساخت

ها با اتخاذ رویکرد جدید، کند و دانشگاهکارآفرینی فناورانه کمک می
های مرتبط، پرورش انشگاه کارآفرین، از طریق ارائه آموزشبه عنوان د
 آموختگان ماهر در مقاطع گوناگون تحصیلی، پژوهش ودانش

گذاری مشترک برداری از اختراعات، صدور پروانه، سرمایهتوسعه، بهره
های زایشی برای پژوهشی با بخش خصوصی و ایجاد شرکت

های علم و فناوری و پارکهای فکری و ایجاد سازی داراییتجاری
 .[Siegel et al, 2007] مراکز رشد

های تأثیرگذار بر کارآفرینی پژوهش حاضر با هدف واکاوی مؤلفه
فناورانه زنان با رویکرد تحلیل محتوا انجام پذیرفت؛ بر این اساس 

شدن اهمیت و ضرورت مسأله و تبیین شکاف نظری پس از مشخص
ها و مطالعه و بررسی پژوهش موجود در این حوزه، اقدام به

های داده تخصصی و همچنین تدوین مطالعات مرتبط و پایگاه
 پروتکل مصاحبه شد. 

نفر از زنان فعال و زنان کارآفرین فناور تحت  39منظور با بدین
های علم و فناوری و مراکز رشد مصاحبه عمیق حمایت در پارک

نیک تحلیل محتوا ها با تکانجام شد. سپس تجزیه و تحلیل یافته
کد باز احصاء  667مفهوم و  40مقوله،  10انجام پذیرفت؛ در مجموع، 
 بیان شد. 2گردید که نتایج آن در جدول 
های تأثیرگذار بر عنوان مدل مؤلفهبه  2مدل طراحی شده شکل 

دهد این فرایند تحت تأثیر عوامل کارآفرینی فناورانه زنان نشان می
مستقیم و غیرمستقیم بر کارآفرینی  مختلفی است که به صورت

های شخصیتی هایی مانند ویژگیگذارند. مؤلفهفناورانه زنان اثر می
های شناختی آنها به همراه مؤلفههای جمعیتزنان، ویژگی

آالت و همچنین سازی، وضعیت امکانات، تجهیزات و ماشینتیم
ستند که های فروش و مدیریت بازار، فاکتورهایی هطراحی استراتژی

گذارند و جزیی از معمواًل تأثیر مستقیم بر کارآفرینی فناورانه می
 گردند. عوامل درونی کسب وکار و شرکت محسوب می

های محیط کسب هایی مانند زیرساختدر کنار این عوامل، مؤلفه
گذاری، خدمات پشتیبانی، تأمین منابع مالی، وکار و سیاست

عنوان ارهای فناورانه حمایتی بههای توانمندسازی و ساختبرنامه
اجزای محیط کسب و کار که عمومًا تأثیر غیرمستقیم و بلندمدت 

اند. باید توجه کرد های فناورانه دارند، شناسایی شدهبر کارآفرینی
برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورمحور زنان باید مجموعه این 

ها ، زیرا این مؤلفهعوامل در اکوسسیتم کارآفرینی ایفای نقش نمایند
 بر یکدیگر نیز اثرگذار هستند.
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 ساختارهای فناورانه حمایتی
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 های تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه زنانها در خصوص مؤلفهتجزیه و تحلیل یافته (2جدول 
 ای از شواهد گفتارینمونه تعداد کدهای باز مفاهیم هامقوله

های شخصیتی ویژگی
 زنان

 10 و نوآوری خالقیت

های خاص خود را دارد و هنوز برای ورود به حوزه فناوری چون پیچیدگی
بسیاری از افراد ناآشنا است، نیازمند پشتکار و تالش فراوان کارآفرین 

 های مسیر را تحمل نماید.دشواری فناور است تا بتواند

 8 عالقمندی
 14 پذیریمسئولیت
 10 طلبیاستقالل
 8 و تالشپشتکار 
 16 پذیریریسک

های ویژگی
 شناختی زنانجمعیت

 11 تجربه و تخصص قبلی
های غیردولتی و غیرکارمندی رسد وجود تجربه قبلی در شغلبه نظر می
برنده تواند جهت رشد بهتر کارآفرینی فناورانه زنان، یک عامل پیشمی

 باشد.

 18 تحصیالت مرتبط
 4 سن

 16 وضعیت تأهل

های محیط زیرساخت
کسب و کار و 

 گذاریسیاست

 22 قانونی -های اداریزیرساخت
های کارآفرینانه فناورانه زنان بسیار مهم است؛ ای فعالیترسانهپوشش 

شهروندان باید آگاهی داشته باشند که کارآفرینی برای زنان فقط 
بافی و موارد این چنینی نیست، هرچند این نوع کسب و کارها فرش

ارزش باالی خود را دارند، اما باید توسعه کسب و کارهای فناورانه و 
 .های فرهنگی جامعه باشدنوآورانه در اولویت زیرساخت

 34 های فناورانهزیرساخت
 31 های اقتصادیزیرساخت
 24 اجتماعی -های فرهنگیزیرساخت

 22 های سیاسیزیرساخت
 15 فکریمالکیت  -های حقوقیزیرساخت

 خدمات پشتیبانی
های فناورانه زنان، توسعه یکی از عوامل بسیار مهم در رشد کارآفرینی 13 های دولتمندی از حمایتبهره

های ارتباطی با سایر فناوران است، این مسأله با افزایش سطح شبکه
 دهد.سرمایه اجتماعی، اعتماد به نفس فناوران زن را نیز افزایش می

 19 شدن از طرف خانواده و دوستانحمایت 
 27 تعامل مناسب با شبکه همکاران و فناوران

های برنامه
 توانمندسازی

استفاده از خدمات مشاوره تخصصی پارک علم و فناوری، برای من به  14 محورهای آموزشی مهارتبرگزاری دوره
از مشاوره توانم بگویم اگر عنوان یک فناور بسیار مفید بود. به جرأت می

 18 ارائه خدمات مشاوره تخصصی رفت.کردم، محصولم فروش نمیطراحی صنعتی استفاده نمی

وضعیت امکانات، 
تجهیزات و 
 آالتماشین

برای اخد مجوز از معاونت غذا و دارو، نیاز به استانداردهای خاص برای  14 روز و بومیآالت بهتجهیزات و ماشین
این مسأله فرایند تولید محصوالت را مشمول فضای فیزیکی وجود دارد؛ 

ها و مراکز کند که در این راستا، ایفای نقش تسهیلگری پارکزمان می
 رشد بسیار مهم است.

 8 وضعیت فضای فیزیکی مناسب

 7 تناسب دانش فنی با تجهیزات

های طراحی استراتژی
فروش و مدیریت 

 بازار

 15 های توزیعطراحی سیستم
های ما، عدم توانایی فروش محصوالت فناورانه ترین چالشمهمیکی از 

های فناور و طور کلی اعتماد به خرید از محصوالت شرکتاست. به
بنیان در کل کشور کم است، اما این چالش برای ما زنان فناور دانش

 دشوارتر است.

 23 های تبلیغی و ترویجیطراحی برنامه
 20 گذاریقیمتهای صحیح طراحی استراتژی

 9 طراحی جزئیات محصول
 32 تولید بر اساس تقاضا و نیاز بازار هدف

 7 المللیبررسی بازارهای بین

 تأمین منابع مالی

ضروری است منابع مالی کافی با شرایط مناسب در اختیار زنان کارآفرین   25 گذاران خطرپذیرسرمایه
فناور قرار گیرد؛ البته این مسأله لزومًا به این معنا نیست که حجم زیادی 
نقدینگی در اختیار افرادی که تحلیل مالی بلد نیستند، قرار گیرد، بلکه به 

الزم با شرایط بندی مناسب، مبالغ این معنی است که طبق برنامه زمان
آسان به کارآفرینی فناورانه تزریق شود. به ویژه برای زنان که برای تأمین 

 تری هستند.های جدیمالی دچار چالش

ها؛ تسهیالت و منبع مالی بالعوض فناورانه بانک
 با شرایط پرداخت و بازپرداخت مناسب

26 

 11 تأمین مالی شخصی

 3 فاندینگ(تأمین مالی جمعی )کراد 

ساختارهای فناورانه 
 حمایتی

 29 های علم و فناوری و مراکز رشدهای پارکحمایت
با کمک پارک علم و فناوری توانستم یک ترکیب گیاهی را که فقط یک 

 ایده خام بود، به مرحله اخذ مجوز و تولید و فروش برسانم.
 14 های نوآوریهای مراکز نوآوری و کارخانهحمایت

 12 هادهندههای شتابحمایت

 سازیتیم
 15 تشکیل ساختار سازمانی منظم و تیم تخصصی

بسیار مهم است که زنان کارآفرین فناور، مسئولیت همه کارها را خود 
 برعهده نگیرند و کارها را میان اعضای تیم خود تقسیم نمایند.

 23 سیستم مدیریتی شفاف
 20 تناسب میان مدیریت و مالکیت

 کالنتری و لواییهای نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش
[Kalantari & Lavaei Adaryani, 2017]  در خصوص

نصراللهی و های قانونی؛ های تأمین منابع مالی و زیرساختمؤلفه
های در خصوص مؤلفه [Nasrolahi et al, 2015] همکاران

های فروش و مدیریت بازار، خدمات پشتیبانی، طراحی استراتژی
های محیط کسب و کار و تأمین منابع مالی و زیرساخت

در  [Sharifi et al, 2019] شریفی و همکارانگذاری؛ سیاست
های محیط کسب و کار و های زیرساختخصوص مؤلفه
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 رمضان پور و همکاران گذاری و تأمین منابع مالی؛سیاست
[Ramezanpour et al, 2014] های تأمین در خصوص مؤلفه

های محیط کسب وکار و منابع مالی، خدمات پشتیبانی، زیرساخت
 ساتیاباماهای شخصیتی زنان؛ گذاری، ویژگیسیاست

[Sathiabama, 2010] سازی، تأمینهای تیمدر خصوص مؤلفه؛ 
 ناوازهای فروش و مدیریت بازار. منابع مالی و طراحی استراتژی

[Nawaz, 2009] های محیط های زیرساختدر خصوص مؤلفه
های های توانمندسازی و ویژگیگذاری، برنامهکسب و کار و سیاست

در  [Toeh & Chong, 2007] تو و چانگشناختی زنان؛ جمعیت
کار و  و های محیط کسبهای زیرساختخصوص مؤلفه

 شناختی زنان، و طراحیهای جمعیتگذاری، ویژگیسیاست
 در [Karimi, 2014] کریمیهای فروش و مدیریت بازار؛ استراتژی

 های محیط کسبهای تأمین منابع مالی و زیرساختخصوص مؤلفه
 [Bridge et al, 2012] بریج و همکارانگذاری؛ و کار و سیاست
های خدمات پشتیبانی، ساختارهای فناورانه در خصوص مؤلفه
و  قضاتیشناختی زنان؛ و در نهایت های جمعیتحمایتی و ویژگی

های در خصوص مؤلفه [Ghozati & Javaheri, 2002] جواهری
های محیط کسب وکار و های توانمندسازی و زیرساختبرنامه
آنها بر تأثیر عوامل  سویی دارد و همهخوانی و همگذاری همسیاست

اند. نکته مهم اینکه دو مذکور بر کسب و کارهای زنان تأکید کرده
« های توانمندسازیبرنامه»و « ساختارهای فناورانه حمایتی»مقوله 

اند و نوآوری ویژه پژوهش در کمتر پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته
، بر ها به صورت ویژهگردند؛ زیرا این مؤلفهحاضر محسوب می

 های فناورانه تأثیرگذار هستند.کارآفرینی
 های کارآفرینانهبه منظور فراهم آوردن بسترهای حمایتی فعالیت

 توان سازوکارهای زیر را پیشنهاد نمود:فناورانه زنان، می
بهره ویژه زنان تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات بالعوض یا کم

حمایت از کارآفرینی های خطرپذیر کارآفرین از سوی دولت و صندوق
 زنان و نظارت دقیق بر نحوه توزیع و مصرف آن،
ها و مؤسسات ها، صندوقتسهیل فرایند اخذ تسهیالت از سوی بانک

ها و عتباری )دوره تنفس بلندمدت، بهره بانکی کم و ضمانت-مالی
 های مناسب(وثیقه
و  تر زنان به کارشناسانتر و سریعکردن امکان دسترسی آسانفراهم

ای به آنها، از طریق مراجعه منظم و دوره مروجان آموزش و مشاوره
های بازدید از کسب و کار زنان، و بررسی مشکالت و ارائه راهنمایی

 موردنیاز به آنان. 
ها و شرایط مناسب به منظور دسترسی آسان آوردن زیرساختفراهم

 زنان به منابع مادی، فیزیکی، اطالعاتی و نیروی انسانی.
افزایش سطح سرمایه اجتماعی میان همه کارآفرینان و ارتقای 
فرهنگ کارآفرینی و حمایت معنوی از زنان کارآفرین فناور در جهت 

 افزایش انگیزه و اعتماد به نفس آنها.
پذیری های پژوهش حاضر عبارت بودند از: دشواری تعمیممحدودیت

اطالعات؛  بودن پژوهش، دشواری دسترسی بهآماری به علت کیفی
 هاها و معیارهای شفاف برای شناسایی مؤلفهنبودن شاخص

 گیرینتیجه
عنوان (، به2توان گفت اجزای مدل پژوهش )شکل در مجموع می

توانند در توسعه های تأثیرگذار بر کارآفرینی فناورانه زنان میمؤلفه
بنیان زنان و ایجاد اشتغال محور و دانشکسب و کارهای فناوری

ار برای آنها نقش بسیار مهمی داشته باشند. امید است پژوهش پاید
های مبتنی حاضر، گامی هرچند کوچک در راستای بهبود کارآفرینی
 بر فناوری به ویژه در میان زنان توانمند کشور ایران بردارد.

 
 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. :تشکر و قدردانی

قی مدنظر فصلنامه توسط : کلیه اصول اخالاخالقی تاییدیه
 نویسندگان رعایت شده است.

: هیچ تعارض منافعی میان نویسندگان و ذینفعان تعارض منافع
 مقاله وجود ندارد.
نویسنده اول(، نگارنده مقدمه معصومه خان احمدی) سهم نویسندگان:

)نویسنده دوم(، پژوهشگر اصلی و تحلیلگر آماری صبا امیری  (؛30%)
شناس )نویسنده سوم(، روش فربیان ریحانی (؛%63)و نگارنده بحث 

 ؛(%2)نویسنده چهارم(، پژوهشگر کمکی )مختار منوچهرآبادی ؛ (5%)
پژوهش با منابع مالی شخصی انجام شده است و حامی  منابع مالی:

 مالی دیگری وجود ندارد.
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