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 چکیده

ن ای    یکی از دالیل اصلی که نداساسی مواجه های هنوز با چالش ها آنگسترش جهانی کارآفرینی زنان، با وجود 

زنان و م ردان ک ارآفرین و ت ا     سازی شبکهشواهد موجود بیانگر تفاوت . نهفته است ها آن های در شبکه ها چالش

ش بک   پوی ایی نق ش   بررس ی   ا هدفبن مقاله ای  .استکارآفرینی  های شبکه ایجاد و حفظ در ها آنحدی ضعف 

جامع    در از ن و  اکتش افی   از روش تحقی   کیف ی    ،نوپایی به تثبی ت مرحل  در گذر از ان کارآفرین زن اجتماعی

 اس تفاده ک رده  س ا    5ح دالل   وک ار  کسبعمر با  کاال و خدمات شهر تهرانصادرکنندة آماری زنان کارآفرین 

 اجتم اعی،  شبک نقش  ترین مهم دهد مینشان  نیمه ساختاریافتهمصاحب   21حاصل از  های دادهنتایج تحلیل  است.

 ،شود مینیز  ترپررنگ ،نوپایی به تثبیتمرحل  ها، اطالعات و منابع است که در گذر از جاد دسترسی به فرصتای

 ه ای  ش بکه ماهی ت  بیان  شود. میرنگ در گذر از نوپایی به تثبیت، کم ،جاد انگیزه و حمایتای نقشدر حالی که 

رس یدن ب ه چرای ی ض عف      ب رای کمکی اس ت   وکار کسبزنان کارآفرین و پویایی آن در مراحل مختلف عمر 

 گ ذاران  سیاس ت ب ه  ن نت ایج  ای  ی که زنان کارآفرین با آن رو به رو هستند.های زنان کارآفرین و چالش های شبکه

 ه ای  حمای ت ارائ  اجتماعی زنان کارآفرین و  های اصالح و تقویت شبکهی در جهت های کند سیاست میکمک 

  .تدوین کنند ها آنمورد نیاز 

 

 .شبکه نقش ،نوپایی مرحل  ،تیتثب مرحل  زنان، ینیکارآفر ،اجتماعی  شبک: کلیدی هایواژه
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 مقدمه
س رعت  کارآفرینی در جهان امروز ب ه ، 1122بان جهانی کارآفرینی در سا  هبنا بر گزارش دید

ن در حالی است که ای   کارآفرینی زنان موضو  پرالتهاب کشورهاست.و  در حا  پیشرفت است

زن ان منب ع حی اتی    . از کارآفرینی مردان است تر پایینکشورها بیشتر کارآفرینی زنان در درصد 

 اساس ی   ه ای  ن ح ا  زن ان هن وز ب ا چ الش     ای    با ؛التصاد کشورها هستند ارتقایرشد در جهت 

  ان  دازة. زن  ان ب  ه ن  دمواجه التص  ادی ه  ای ظرفی  ت خ  ود در فعالی  تبیش  ین  رس  یدن ب  ه ب  رای 

ج اد  ای  ه ای خ ود ب رای   م ردان ب ه توان ایی    ان دازة دانند ولی ب ه   میکارآفرینی را جذاب  مردان

توان د ناش ی از کمب ود الگوه ای نق ش مناس ب باش د         م ی  مس ئله  نای    باور ندارند. وکار کسب

(Kelley et al., 2011, p.8 زنان کمتر افراد کارآفرین را .)و کلی ور ک ه   طور همانشناسند،  می 

   .ندزنان اشاره کرده بود های ن نکته در مورد شبکهای  نیز پیشتر به (1112)همکاران 

ازی اند راه مرحل شان فراتر از وکار کسبحفظ  هتوسعچالش اصلی زنان در کشورهای در حا  

مه م  نکت    اس ت.   وک ار  کسبخاتم  زنان برای ترین دلیل  رایج مالی تأمین ی درتواننا .(Ibidاست )

بیشتر  کنند می وکار کسباندازی  ، تعداد زنانی که الدام به راه2محورنکه در کشورهای عاملای  دیگر

توان د ب ه معن ای     م ی  مس ئله  نای    .(Ibidکنند ) میهای موجود را اداره وکار کسباز زنانی است که 

درب  ارة فعالی  ت کارآفرینان  ه باش  د. مش  کالت م  ذکور ب  ه  دادن ض  عف زن  ان ک  ارآفرین در ادام  ه

در  زن ان ک ارآفرین  ض عف  عمدة اما یک دلیل  ؛باشدتواند دالیل مختلفی داشته میکارآفرینان زن 

بان جه انی ک ارآفرینی    . مطاب  نتایج گزارش کارآفرینی زنان مرکز دیدنهفته است ها آن های شبکه

تن و    ه ا  آن ه ای  کنن د و ش بکه   م ی خود بیشتر به خ انواده تکی ه    های زنان در شبکه ،1121در سا 

ش ود.   م ی نزدیک ان موج ب ک اهش اطالع ات س ودمند       هبزنان تکی  . داردکمتری نسبت به مردان 

کن د   م ی م الی را از زن ان دری       ه ای  حمای ت  ع اطفی  ه ای  کردن حمای ت  با وجود فراهمخانواده 

(Rutashobya et al.,2009; Klyver et al., 2008; Renzulli, 2000.) 

 ه ای  پ ژوهش بیش تر  س ت.  پویاط ور   ب ه  کارآفرین شبک گرفتن ننظردر ها ن پژوهشای   نکت 

در ی ک ب رش زم انی در نظ ر      تنه ا ستا و ای طور  به کارآفرین را شبک  باره نای  گرفته درصورت

 .(Klyver et al.,2008, p.5) اند     گرفته

______________________________ 

1  . factor-driven 
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ران ی پ ایین   ای  به معنای داشتن مشتریان خارجی، در زنان ک ارآفرین  ،2سازیالمللی بینسطح 

کش ور در می ان کش ورهای     ترین و بعد از غنا، گواتماال و هند ضعیف (درصد 21حدود ) است

ک اال و  ص ادرکنندة  زن ان ک ارآفرین    ؛ بن ابراین (Kelley et al.,2011, p.38) است محورعامل

پ ژوهش در جه ت بهب ود     ه ای  ن امید ک ه یافت ه  ای  به .اند محور پژوهش لرار داده شده خدمات

 ن شاخص به کار رود.ای  ران درای  مولعیت ارتقایزنان کارآفرین و المللی  بین های فعالیت

م ردان و ب ه    ه ای  ن بح   را هم راه ب ا ش بکه    ای  زنان های مرتبط با شبکه های پژوهش هعمد

تنه ایی ب ه    ی ک ه مشخص او و ب ه   ه ای  و تع داد پ ژوهش   ان د  جنسیتی مط رح ک رده  مقایس  صورت 

ی است ک ه ب ه بررس ی    های معدود است. محدودتر از آن پژوهش زنان پرداخته باشند های شبکه

چرخ    کارآفرینی و به عبارتی در طو   فرایندخاص، در مراحل مختلف طور  به زنان های شبکه

س تا  ای ط ور   ب ه  ک ارآفرین را  ش بک   پیش ین عموم او   هایپرداخته باشند. پژوهش وکار کسبعمر 

در بررسی عام ل جنس یت در    طور همین. اند و اثر آن را در یک فاز منفرد بررسی کردهاند  دیده

 .استکارآفرینی پوشش داده نشده  فرایندفازهای مختلف  ها ساختار شبکه

 اجتم اعی زن ان ک ارآفرین    ش بک  ن کمبودها، ب ه بررس ی   ای  در پی پوشش ،پژوهش حاضر

ب ه  ؛ ش بکه را ب ه ص ورت پوی ا در نظ ر گرفت ه اس ت        ک ه   حالی در، است خاص پرداختهطور  به

نوپایی و تثبی ت   مرحل شامل  وکار کسبعمر چرخ  شبکه را در مراحل مختلف  دیگر، عبارتی

 است. کردهبررسی 

عم ر  چرخ    زنان ک ارآفرین و تغیی رات آن در مراح ل مختل ف      های تبیین ماهیت شبکه 

اجتم اعی زن ان    ش بک   یه ا توان ایی و  ه ا ض عف ک ردن    ب رای روش ن   رهنم ودی  وکار کسب

نتیج ه   و در رو هس تند ب ه که زنان در مراحل مختلف ب ا آن رو است ی های کارآفرین و چالش

کارآفرینان  شبک ی برای تقویت های ها و حمایتچه کمک ن امر که در کدام مراحلای  یافتن

 زن الزم است.

اجتم اعی زن ان    ه ای  ش بکه نق ش  ن پژوهش به دنبا  بررسی ماهی ت و پوی ایی   ای  ن اساسای  بر 

ش بک   نق ش   ش ود ک ه   م ی مط رح   پرسشن ای  ،طرح شدمبنابراین با توجه به آنچه  ؛است کارآفرین

  .کند مینوپایی چه تغییراتی  مرحل وکار نسبت به  تثبیت کسب مرحل اجتماعی زنان کارآفرین در 

______________________________ 

1  . Internationalization  
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 تحقیقپیشینة مبانی نظری و 

 اجتماعیشبکة تئوری 

 مانن د  اجتم اعی  رواب ط  از ای دس ته  ب ا  ( است کهها سازمان یا )افراد ها گروه از ای دسته اجتماعی  شبک

 . (2 ص ،2931الیاسی و همکاران، ) اند شده متصل هم به غیره و عضویت یکسان وجوه، انتقا  دوستی،

. کن د  یم   فیتوص   یتعامل و ساختاری ابعاد از ای وعهممج را شبک  اجتماعی (2363میشل )

 ش بکه  فرایند بر یتعامل ابعاد که یحال در رد،یگ یم بر در را شبکه ساختار و الگو ساختاری ابعاد

 ش بکه  یس اختار  ابعاد. است یساختار بعد چهار یدارا شبک  اجتماعی یو نظر به. دارد تمرکز

 در ت راکم،  ،2مرج ع  ه ای  مؤلف ه  ةرن د یگبردر و دهن د  م ی  ل رار  ت أثیر  تحت را اطالعات انیجر

 .(O'Donnell et al.,2001, p.752) هستند دامنه و 1بودن دسترس

 وس تن یپ از افراد هدف که محتواست او ، مؤلف  :دارد مؤلفهپنج  شبکه یتعامل بعد ،گرید یسو از 

 ک ه  است شدت دوم، مؤلف . کند می انیب را مشارکت نای  در تأثیر یچگونگ از درکشان زین و شبکه به

 ارتب ا   زم ان  مدت و دفعات تعداد سوم، مؤلف . دارد اشاره ها شبکه در فشانیوظا به افراد تعهد زانیم به

 پ نجم،  مؤلف  آخر در و رابطه دوام مدت چهارم، مؤلف . ردیگیم بر در را گریکدی با مختلف کنشگران

 (Ibid). کند می فیتوص را آن بودن جانبهدو ای خاص یسووسمت به رابطه شیگرا

 ده د  م ی  رخ افراد انیم که یمبادالت و تعامالت تأثیر و تیماه دادن نشان برای شبکه یتئور

 نای از یکیکه  (Jack and Rose, 2010, p.2) است شده گرفته کار به یگوناگون های نهیزم در

       .است ینیکارآفر های پژوهش ةحوز ها نهیزم

 
 نیکارآفر شبکة اجتماعی

 ه م  ب ه  را ه ا  آن ک ه  یروابط و اعضا از یامجموعه از است عبارت شبکه ،ینیکارآفر  نیزم در

 ب ا اطالع ات و من ابعی ک ه     همچن ین  ؛(Hoang and Antoncic, 2003, p.167) کند می مرتبط

 Brüderl and)اس  ت  نان  هیکارآفر یه  اتی  الفع ةکنن  دعیتس  ر ش  ود م  یف  راهم  بکهش  

Preisendörfer, 1998, p.214 .)و هیس  رما دان  ش، اطالع  ات، ب  ه یابیدس  ت موج  ب ش  بکه 

 .(Jack and Rose, 2010, p.2) شود می گرید های شبکه

______________________________ 

1  . Anchrage 

2  . Reachability 
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 در و عملک رد  یبرا یاجتماع طیمح در افتهی ساخت ییها نامیپ را ها شبکه (1121) اندرسون

 نای    یمبن ا  بر ،ینیکارآفر  نیزم در. داند می ندهیآ خل  و رشد شیافزا رات،ییتغ به پاسخ جهت

 انی  م در افراد که دهندهیاری روابط» یمعنا به شبکه است، یاجتماع ینقش ینیکارآفر که اصل

 . شود می فیتوص «ندده می شکلرا   آن ها سازمان و ها بنگاه

 مینظ ا » را سازی شبکه یقیحق، فعالیت (1115) چیآلدر و میک ( به نقل از1121)جک و رز 

 دانن د  م ی  «ن د ک نم ی  کنت ر   ه ا را  آن او که سازد می یمنابع به یابیدست به لادر را نیکارآفر که 

(Jack and Rose, 2010, p.4). 

 ینیکارآفر های پژوهش در شبکه مفهوم یبررس برای یپژوهش در (1112)و همکاران  اُدانل

 ه ای  ش بکه  :دارد وج ود  ینیک ارآفر  ه ای  پ ژوهش  در عم ده  انی  جر دو ک ه  ان د  ک رده  عن وان 

 به نانهیکارآفر یهاشبکه  نیزم در نیشیپ یهاپژوهش رمرو. یشخص های شبکه و یسازمان درون

ی شخص    ش بک  و یس ازمان درون  ش بک : اس ت  ش ده  منج ر  ش بکه  از عمده مفهوم دو استخراج

 زی  ن و یاجتم  اع ه  ای ش  بکه و یس  ازمان نرود ه  ای ش  بکه نیهمچن   طبق  ه دو نای    .نیک  ارآفر

 طبق ه  دو نای    ،بن دی  دس ته  ن و   نای    وج ود  با. شوندیم خوانده  میرس ریغ و  میرس های شبکه

 ردی  گ م ی  ب ر  در را بن دی  دس ته  دو ه ر  نظ ر  ک ه  رون د  م ی  ک ار  ب ه  «شبکه» یکل عنوان با اغلب
(O'Donnell et al., 2001, p.750). 

 در ک ه  ،رلب ا  و انیمش تر  مث ا   ؛ ب رای دارد وج ود  شدهفیتعر  شبک  دست دو در یاشتراکات

 عبارت رودیم انتظار که یوجود با. هستند سازمان اغلب رند،یگ می لرار یشخص  شبک فیتعر

( یشخص  ) نان ه یکارآفر  شبک ینیکارآفر متعدد یهاپژوهش در د،یایب «شبکه» همراه «یشخص»

 گی  رد م  ی ب  ر در ه  ا س  ازمان و اف  راد نیب   و اف  راد نیب   را  میرس   ری  غ و  میرس   رواب  ط دو ه  ر

(Ibid, p.754). 
 ت رین  بس یط  (2331) 2ب رت شخص ی ارائ ه ش ده اس ت. ش اید      ش بک   تعاریف گوناگونی از 

ش امل  دارد ک ه  از رواب ط   ای ش بکه در محیط رلابتی، هر بازیگری »تعریف را ارائه کرده است: 

حت ی اگ ر    ،شناس ند  م ی ش ناخته و کس انی ک ه او را     م ی ل بالو  شناسد،  می حاال که است کسانی

 .) (Ibid, 2001, p.752 «را نشناسد ها آنخودش 

______________________________ 

1. Burt 
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عب ارت اس ت از   ، ش بکه ب ا مفه وم کارآفرینان ه      (2333) 2کارس ون  و لموریگنظر  اساسبر 

 مجموعه افرادی که برای یکدیگر شناخته شده یا ناش ناخته هس تند و ب ه طریق ی ب ه ک ارآفرین      

ممک ن اس ت آش کار     رسانیو این یاریرسانند  مییاری  فعا ، واکنشی یا پیشدستانه غیرطور  به

  (.Ibid, 2001, p.753) باشد یا پنهان

 یارابط ه  را ه ا  بنگ اه  و ه ا  ناس ازم  انی  م یس از ش بکه  (1115) 9به نق ل از گ روئن   1سیرک

 توس ع   ای   اش تراک  ب ه  و دارن د  وس ته یپ مب ادالت  ک ه  دان د  م ی  بنگ اه  چند ای دو انیم داوطلبانه

 ه  دف ب  ا یس  ازمانانی  م یس  ازش  بکه . از نظ  ر وی،پردازن  د یم   دی  جد یورافن   ای   محص  و 

 .((Sirec, 2009, p. 1045 است طیمح از تر عیسر گرفتن پاسخ

 
 اجتماعی های شبکه نقش

  نان  یکارآفر ه ای  تی  فعال یحت   ،نان ه یکارآفر ه ای  تیفعال شتریب (2325گرانووتر ) بر مبنای نظر

 ای   نیک ارآفر  ی ی دارا ،یاجتم اع  ی سرما .نداشده هیتعب یاجتماع روابط از ییهاشبکه در ،یفرد

 ب ا . دنش و  م ی  یناش   یاجتم اع  های شبکه از کند یاری می رلابت در راها  که آن ینیکارآفر میت

 آنچ ه  و یفعل   یاجتم اع  ی س رما  انیم که ابندییدرم نانیکارآفر تقاضا زانیم و فناوری در رییتغ

 یاجتم اع  ش بک   .دارد وج ود  فاص له  اس ت  ازین دیجد یهافرصت و تقاضا به ییپاسخگو یبرا

 یهاوکار کسب ،(2333) همکاران و 4استوارتنظر به. دشو منجر ها فرصت ییشناسا به تواندیم

 کنن د  م ی  غلب ه  تی  مقبول نییپ ا  س طح  از یناش   مشکالت بر ،یاجتماع یهاشبکه کمک به نوپا

(Hulsink, 2008, p.22).  

 کارآفرین ان،  ایحرفه و شغلی جینتا ،ها شرکت نوآوری در اساسی نقش ارتباطی یها شبکه

 ارتب اطی  و اجتم اعی  مه ارت  ل در هر افراد این که طوری به ،کنند می ایفا متخصصان و مدیران

 ،2932 همک اران،  و ینق اب ) آورن د  م ی  دس ت  ب ه  یبیش تر  م الی  موفقی ت  باشند، داشته تریبیش

  .(12ص

______________________________ 

1. Gilmore & Corson 

2. Sirec  

3. Groen 
4. Stuart  



    …اجتماعی زنان کارآفرین از های چگونگی تغییر نقش شبکه

   

2  

  از یب  ردار به  ره ب  رای یدی  کل و یض  رور من  ابع ب  ه یابیدس  ت موج  ب نیک  ارآفر  ش  بک

 ن د محدود من ابع  ک ه  یط  یمح در وی ژه  ب ه  ش ود،  م ی  نان ه یکارآفر یاثربخش   ارتقای و ها فرصت

(Slotte-Kock and Coviello, 2010; Timmons, 2009.) 

  و مث  ا   ارائ   زه،ی  انگ ج  ادای  و تی  حما: دارن  د ینیک  ارآفر در مه  م اث  ر چه  ار ه  ا ش  بکه

 من ابع  و اطالع ات  ،ه ا  فرص ت  ب ه  یس  ردست و یتخصص   ه ای  مشاوره و نظر ارائ  نقش، یالگو

(Manning et al.,1989; Gnyawali and Fogel, 1994) ب ه نق ل از آراس تی و اکب ری،      ؛

  .(3 ص ،2925)

 زن ان  بر ای چندگانه اتتأثیر ها شبکه که کند می اذعان زین مرکز جهانی کارآفرینی گزارش

  مناس ب،  یه ا ییراهنم ا  افتنی   ب رای  کم ک  جمله از دارند؛ وکارها کسب مالکان و نیکارآفر

 ةری  زنج در رواب ط  ج اد ای  و ای حرفه کارمندان و رانیمد به یابیدست ،یمال تأمین شراکت، جادای

 .(Kelley et al., 2011, p.29) ارزش

 
 نیکارآفر زنان های شبکه

 اس تفاده  خ ود  ه ای  ش بکه  توسع  یبرا یمتفاوت های روش از نیکارآفر زنان نکهای  بر یمبن یشواهد

 نیک ارآفر  م ردان  ه ای  ش بکه  از یمتف اوت  های یژگیو ها آن های شبکه نکهای  ووجود دارد  کنند می

 .(Hampton et al.,2009; Rutashobya et al., 2009; Klyver et al., 2008) دارد

 های و شبکه است زنان بیشتر از خویشاوندان تشکیل شدهشبک   قا،یآفر در یقیتحق یمبنا بر

 ص احب  زن ان  .(Rutashobya et al., 2009, p.67) ن اس ت وندام ردان کمت ر ش امل خویش ا    

 در یب  یترک نیچن. کنندیم بح  وکار کسب ةدربار خود شانیخو با مردان از شتریب وکار کسب

 به تواندیم شبکه در شانیخو یباال سهم. است وکار کسب یایدن در زنان انیز موجب هاشبکه

 زن ان  این در ح الی اس ت ک ه    .(Renzulli, 2000, p.6) شودمنجر  سربار اطالعات یباال سطح

 ،هس تند  نانهیکارآفر یهاتیفعال کنندة بینی پیش نیکارآفر افراد شناختن دنبا  به مردان از کمتر

 .پذیرن د  مییکسان از آن اثر طور  به زنان و مردان در صورت شناخت کارآفرین که صورتی در

در  ه ا  آن ک ه  است نای  زنان کمتر ینیکارآفر لیدل که شودیم منجر گیری نتیجه این به امر نای 

 نان ه یکارآفر من ابع  کنن دة ف راهم  اف راد  و نق ش  یالگوها کمبود دچار های اجتماعی خودشبکه

 .(Klyver et al., 2008, p.1) هستند
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 حس ب  بر را یگوناگون های شبکه نیکارآفر زنان (1113) همکاران و همپتون نظر یبر مبنا

 ب ه  یان داز راه مرحل    در زن ان  مثا  برای ؛دهند می شکل است آن در وکار کسب که ای همرحل

 یح ال  در ،ان د  ک رده  اش اره  وکار کسب ةدای  تیمقبول جادای  و اطالعات کسب در ها شبکه نقش

 ج اد ای  و ش دن  زول ه ای ز ا یریجل وگ  در ش بکه  نق ش  ب ه  نوپ ا  یه ا وکار کس ب  مال ک  زن ان  که

 مال  ک زن  ان یب  را. ان  د داش  ته دی  تأک تی  فعال آغ  از ی   اول مراح  ل در الزم ه  ای تی  حما

 انیمش تر  کردن فراهم با وکار کسب توسع  اثر شبکه نقش ترین مهم شده،تیتثب یهاوکار کسب

 مراحل  متما در زنان های شبکه که است یحال در نای  .است بوده  میکال اعتبار ارتقای  یطر از

 زی  ن و یری  گ میتصم جهت الزم اطالعات کردن فراهم با زمان ییجو صرفه در یریچشمگ نقش

 .دارند شده اتخاذ های میتصم تأیید
  ش بک  از ه ا  آن ک ه  اس ت  یکمک نیشتریب یعاطف تیحما ،یرانای  نیکارآفر زنان مورد در
 زن ان  ک ه  ییه ا کم ک رتب ه ل رار دارد.    نیدر آخ ر  زی  ن یکم ک م ال   .کنن د یم افتیدر خود

 ،یع اطف  یهاکمک: از عبارتند بیترت به اندکرده افتیدر خود  شبک افراد از یرانای  نیکارآفر
 ی)آراس ت  یمال یهاکمک و بلندمدت یزیر برنامه ارزشمند، افراد به یمعرف ،ییاجرا ،یاطالعات
 . (22 ص ،2925 ،یو اکبر
 در ه ا شبکه مهم آثار زنان، ینیکارآفر های شبکه مورد در یجهان یهاپژوهش جینتا ماننده

 مش اوره  و یتخصص   نظ ر   ارائ  (، یعاطف یها)کمک زهیانگ جادای  و تیحما شامل ینیکارآفر
 اطالعات و منابع ،هافرصت به یدسترس و (بلندمدت یزیر برنامه و ییاجرا تیریمد در)کمک 
 زی  ن یران  ای  زن ان  یه ا وکار کس ب  در (ارزش مند  افراد به یمعرف و یمال ،یاطالعات یها )کمک

در  ،اس ت  نق ش  یالگ و  و مث ا    ارائ   هم ان  که ،هامهم شبکه نقش گرید یول است بوده مؤثر
 .(23 ، صهمان) نشده استمشاهده  یرانای  زنان نیزنان کارآفر یهاشبکه
 

 قیتحق یشناسروش

تحقی      ،ی  تحق انجام روش حسب برو  یکاربرد قاتیتحق جزء هدف یمبنا بر پژوهش نای
 مال ک /ریمد زن نانیکارآفر شامل پژوهش یآمار  جامع .است اکتشافی  مطالع نو  ازکیفی 
نوپایی و تثبیت  مرحل هر دو  که است در شهر تهران یصادرات تیفعال یدارا یهاوکار کسب

س ابق   ش وند،   م ی سا  نوپا محسوب  5/9های کمتر از وکار کسباز آنجا که  .اندرا گذرانده
 مرحل   ه ر دو  تا اطمین ان حاص ل ش ود ک ه ک ارآفرین       سا  در نظر گرفته شد 5 وکار کسب
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 ب ه  لادر ب ه پاس خگویی   دستیابی به هدف تحقی  برایو  تجربه کرده استنوپایی و تثبیت را 
 و بازرگ ان  ب انوان  ک انون  اف راد  نای ییشناسا منبع. باشد همرحلهر دو مصاحبه در  های پرسش
موجود  های به دلیل محدودیت. است  بوده تهران معادن و عیصنا و یبازرگان اتاقان نیکارآفر

 هم   ک ه   امعن   ب دین  ؛در دسترس استفاده شده اس ت  های آماری از نمونهجامع  در شناسایی 
آوری  جم ع انتخ اب ش دند.    داش تند آم اری را  جامع    ب رای   م ذکور  های که ویژگیافرادی 

رسیدن  تاو  32 سا  ماه ریت تا بهشتیارد در افتهیساختارمهینمصاحب  با استفاده از ابزار  ها داده
 ه ای  نمون ه  ه ا  داده تی  کفا حد به دنیرس زمان تا همعنا کدین ب ؛انجام گرفت ینظر اشبا به 
 اشبا  به دنیرس وجود با ریمس نای  در .صورت گرفت مصاحبه ها آن با و شدند انتخاب دیجد
. ش د  انج ام  پ ژوهش  دل ت  شیاف زا  یب را  زی  ن گرید مصاحب  دو هشتم مصاحب  از پس ینظر

نق ش و ماهی ت   امل ش   (1113همپتون و همکاران )مطالع  بر اساس کلی مصاحبه  های پرسش
و  گیری، روابط و کیفیت شبکه تدوین شد تصمیم فرایندروابط مؤثر در  ،اجتماعی های شبکه

ب ا   .شد اضافه مصاحبه زمان در زین تری جزئی های پرسش شونده مصاحبه های پاسخ فراخور به
جامع    آماری زنان ص ادرکننده،  جامع  های نوپا در وکار کسبتوجه به محدودیت شناسایی 

 .اند نوپایی را نیز پشت سرگذاشته مرحل که است شده آماری تحقی  شامل کارآفرینان تثبیت
ی ک ه در  فراین د در م ورد   وکار کسببه دوران نوپایی  ها آنبا بردن  ،ن افرادای  در مصاحبه با

 پرسشاند  که داشته ای با توجه به تجربه فرایندن ای  و نقش شبکه در اند زمان نوپایی طی کرده
انتخ اب درس ت   آم اری،    جامع  تعری ف درس ت    طری  کیفی از های دادهروایی شده است. 

ش ده اس ت. پای ایی اب زار نی ز ب ا       محق     مص احبه  های پرسشطراحی درست و  تحقی   نمون
 لی  تحلش ده اس ت.    تأییداو  مصاحب  مصاحبه پس از انجام دو  های پرسشبازبینی و اصالح 

 شده است.  انجامکدگذاری باز و محوری با استفاده از  ،ها حاصل از مصاحبه های داده

 

  ها افتهی
 جمعیت شناختی فیتوص

 کاری پیشینتجرب  بدون هیچ  ها آندرصد از  11فقط سا  است.  6/43 دهندگان پاسخمیانگین سنی 

 برخیسا  است.  5/29، ها آنهای وکار کسب. متوسط عمر اند ازی کردهاند خود را راه وکار کسب

ک ه برخ ی دیگ ر     پردازند، در حالی میصرفاو به کار بازرگانی )صادرات و واردات(  دهندگان پاسخ

 کنند.  میصادر نیز و آن را دارند تهیه یا تولید کاال و خدمات  های فعالیت
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 شناختی. توصیف جمعیت1جدول 
 فعالیتزمینة  وکار کسبسن  سطح تحصیالت تأهلوضعیت  سن ردیف

 کاالی خواب و بازرگانیتولید  9 دیپلم متأهل 66 1
 بازرگانی 6 لیسانس مجرد 74 2
 و بازرگانی مواد معدنیتولید  8 لیسانس متأهل 34 3
 و بازرگانی  میپتروشیتولید مواد  21 فوق لیسانس متأهل 55 7
 بازرگانی و فنی و مهندسیخدمات  9 لیسانس متأهل 78 5
 بازرگانی 14 دیپلم متأهل 64 6
 ترانزیت کاال و بازرگانی 24 فوق لیسانس متأهل 57 4
 فنی و مهندسی و بازرگانیخدمات  14 لیسانس متأهل 77 8
 و بازرگانیبرق و مخابرات  های سیمتولید  8 لیسانس مجرد 38 9
 و بازرگانی  میپتروشیمشتقات نفت، گاز و تولید  13 فوق لیسانس متأهل 71 11

 

 ها مصاحبه لیتحل
 سپس ؛شدند تبدیل نوشتاری متون به شده طضب یها مکالمه تمامی ابتدا ها داده تحلیلوتجزیه برای

-هجمل راهبرد از استفاده با بعدی، مرحل  در .شدند بازبینی دوباره شدهپیادهمتون  و ها یادداشت هم 

ن کار کدهای باز ای   نتیجدر  .شدند مشخص پژوهش موضو  با مرتبط و مهم یها عبارت جمله،هب

ب رای مث ا    ؛ است نوشته خود عین موارد برخی در و ها نوشته التباسی از کدها . ایننداستخراج شد

جدی د   های دهای  دانشگاه برای یافتن استادانبا دانشجویان و »... به مضمون  ها یکی از نمونهگفت  ن ای 

 تبدیل شد. از آنجا که هدف « های جدیدایده کنندة اطالعات و  تأمین»به کد « در ارتبا  هستیم...
 

 شدهانجام ةمصاحب نمونه کی یکدگذار ازای  نمونه. 2 لوجد

 (باز یکدها) میمفاه یکالم های تیروا فیرد

 اطالعاتة کنند تأمین رفتم و شدم آگاه یبازرگان اتاق قیطر از المللی بین های شیهما یلیخ از 1

 و شدم آشنا دیجد های آدم با رفتم، که المللی بین های شیهما در 2

 کردم دایپ یدیجد های دگاهید

ة دآورندیپد و معرف

 دیجد ارتباطات

 ار بود ترکمن که ما انیآشنا از یکی که داشتم کستانیتاج در دفتر کی من 7

 کردم نجاآ دفتر مسئول

 یروین ةکنندتأمین

 یانسان

 من ها نآ ةواسط به و کردند می کار آلمان و امارات در پسرم و شوهرم 5

 فرستادم آلمان به یمحصوالت

 یابی  یمشتر

البته  که بود برادرم نباشم تنها نکهای  خاطر به و بودم من اول شرکت، در 6

 )برای محافظت( من کنار در مرد کی .داشت حضور اسماً فقط

 اعتبارة کنند تأمین

 یا حرفه
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ط ور   های هر مرحله ب ه  الزم بود که دادههای دو بره  زمانی متفاوت است،  این پژوهش مقایس  داده 

ط ور جداگان ه    نوپ ایی و تثبی ت ب ه    ه ای دو مرحل     جداگانه تحلیل و بررس ی ش وند؛ بن ابراین داده   

ش ده را  های انجام شده از یکی از مصاحبهبرخی از کدهای باز استخراج 1کدگذاری شدند. جدو  

 .دهد ها نشان می دادهای از کدگذاری باز در فرایند تحلیل  برای نمونه

مختلف و ادغ ام مف اهیم مش ابه،     های شده در مصاحبهبا حذف مفاهیم تکرار ،بعد مرحل در 

ب ا توج ه ب ه ماهیتش ان در      ه ا  مؤلفه سپس؛ اند ارائه شده 9که در جدو  اند   شدهحاصل  ها مؤلفه

ایج اد دسترس ی ب ه    ، تخصص ی  ه ای  و مش اوره  کسب نظ ر ، جاد انگیزهای  حمایت و  دستچهار 

که را بنقش ش  مقول  چهار که  بندی شدندطبقه الگوی نقشارائ   و اطالعات و منابع ،ها فرصت

جداگان ه  ط ور   ب ه  نوپ ایی و تثبی ت   مرحل   برای دو  ها و مقوله ها مؤلفه بندی دستهتشکیل دادند. 

اص لی نق ش   مقول    چه ار  را در  ها حاصل از مصاحبه های نتایج تحلیل داده 9جدو  انجام شد. 

 دهد. مینوپایی و تثبیت نشان  مرحل شبکه به تفکیک در دو 
 

 شده در دو مرحلة نوپایی و تثبیتهای استخراج . مقوله3جدول 
 عمر دورة 

 نقش شبکه
 تثبیت مرحلة نوپایی مرحلة

 فراوانی ها مؤلفه فراوانی ها مؤلفه

 جادای  و تیحما
 زهیانگ

 2 یمعنو و یعاطف تیحما 3 یمعنو و یعاطف تیحما
 3 ای حرفه اعتبار تأمین

 1 زهیانگ جادیا 1 ها تیمحدود و موانع رفع
 1 تبلیغاتیحمایت 

و  نظرارائة 
 تخصصی های مشاوره

 5 ای حرفه های مشاورهارائة  7 ای حرفه های مشاورهارائة 

دسترسی به کمک به 
طالعات ا، ها فرصت

 و منابع

 5 جدیدات ارتباط ایجاد 2 ارتباطات جدید ایجاد
 2 یابی دهیا 1 یابی دهیا

 8 یابی یمشتر 5 یابی یمشتر
 6 اطالعات تأمین 1 اطالعات تأمین

 7 یانسان یروین تأمین 5 یانسان یروین تأمین
 1 وکار کسب ابزار و ملزومات تأمین 2 وکار کسب ابزار و ملزومات تأمین

 3 یکار یشرکا تأمین
 1  وکار کسب امور عیتسر

 2 دانش تأمین
 1 دیجد کنندگان تأمین فراهم کردن

 یالگو و مثال ةارائ
 نقش

 2 نقش یالگو و مثال ةارائ - -
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ترین نق ش ش بک     توان نتیجه گرفت مهم ، می9ها، با توجه به جدو  از بررسی و تحلیل داده

ها، اطالعات و منابع است که بیشترین فراوان ی را در ه ر دو   ایجاد دسترسی به فرصت اجتماعی 

ی ابی،   ای ده  ه ای مختل ف در لال ب     دهند و به صورت تثبیت به خود اختصاص میمرحل  نوپایی 

وک ار و غی ره ب ه ک ارآفرین نوپ ا       یابی، تأمین نیروی انسانی، اطالعات و ملزومات کسب مشتری

ش ود و ب ه   ت ر م ی  این نقش در گذر از مرحل  نوپایی ب ه تثبی ت حت ی پررن گ     کنند.  کمک می

 کند.  قش میایفای ن های دیگر نیز  صورت

ب ه ص ورت حمای ت     و دارداهمی ت ب االیی   نوپ ایی   مرحل  جاد انگیزه و حمایت درای  نقش

ب ه کم ک ک ارآفرین     یجاد انگیزه و حمای ت تبلیغ ات  ای  ای،اعتبار حرفه تأمینعاطفی و معنوی، 

ب ه ص ورت حمای ت    فق ط  و  ش ود  م ی رن گ  گذر از نوپایی به تثبیت، ک م ولی در  ؛دیآ مینوپا 

 کند. میعمل  ها عاطفی و گاهی اولات نیز رفع موانع و محدودیت

در  ،یکس ان اس ت   نوپ ایی و تثبی ت تقریب او    مرحل در هر دو  ای حرفه های مشاورهارائ  نقش 

در  ک ارآفرین زن ان   اظه ارات ک ه بن ابر    م وردی اس ت   الگوی نقشدهندة ارائهنقش  حالی که

  .کند میتثبیت نیز بسیار ضعیف عمل  مرحل و در  خورد مینوپایی به چشم ن مرحل 

 

 گیری نتیجهبحث و 

اجتماعی زنان ک ارآفرین در گ ذر از    شبک این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی تغییرات نقش 

زن ک ارآفرین دارای فعالی ت   ده اکتش افی ب ا    ه ای  نوپایی به تثبیت انجام شد. نتایج مص احبه  مرحل 

 ارائ   ، جاد انگیزهای  حمایت و اجتماعی شامل شبک عمدة نقش چهار صادراتی نشان داد که از میان 

، اطالع ات و  ه ا  ایجاد دسترسی به فرص ت و  تخصصی های و مشاوره نظر ارائ ، مثا  و الگوی نقش

نوپایی  مرحل رانی در ای  موردی است که زنان کارآفرین مثا  و الگوی نقشة دهند ارائه ، نقشمنابع

اجتم اعی ب رای    شبک نقش  ترین مهمآید.  میتثبیت نیز چندان به کار ن مرحل و در اند  بهره از آن بی

ه ا، اطالع ات و   ایجاد دسترسی به فرص ت نوپایی و تثبیت،  مرحل رانی، در هر دو ای  زنان کارآفرین

ایجاد انگی زه و  همچنان که نقش ؛ شود مینوپایی به تثبیت بیشتر نیز  مرحل است که در گذر از  منابع

 (.2شود )شکل  میتر در گذر از نوپایی به تثبیت، کم حمایت
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 اجتماعی زنان کارآفرین در گذر از نوپایی به تثبیت شبکة. چگونگی تغییر نقش 1شکل 

 جاد انگیزهای  حمایت و .1

؛ تثبی ت منطق ی اس ت    مرحل   نوپایی نسبت به  مرحل در  حمایت و انگیزهبیشتر از نقش استفادة 

او  وک ار  کس ب بیشتری مواج ه اس ت و   های نقصها و کارآفرین با ضعف فعالیتدر آغاز زیرا 

دیگران نیاز خواهد داش ت. ول ی ب ه م رور زم ان و ب ا        به حمایت بیشترپس  ندارد؛اعتبار کافی 

 نیاز خواهد شد.ها بیکسب لدرت از برخی حمایت

اس ت   شبک  اجتم اعی مزیتی از  حمایت عاطفی و معنوی تأمیندهد  مینشان همچنین نتایج 
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ن نق ش ب ه   ای  کنند. مینوپایی و تثبیت از آن استفاده  مرحل رانی در هر دو ای  که زنان کارآفرین

نوپ ایی و ب ه ص ورت     مرحل   ، در جاد انگیزه و حمایت تبلیغاتای  ای،اعتبار حرفه تأمینصورت 

 مرحل   کارآفرین، در  شبک ها با استفاده از لدرت برخی اعضای موانع و محدودیت ةرفع کنند

 شود.  میتثبیت آشکار 

زن ان مال ک   ست. در آن مطالع ه نی ز   راستاهم (1113همپتون و همکاران ) این نتایج با پژوهش

تأکی د   آغ از فعالی ت    الزم در مراحل اولی های جاد حمایتای  های نوپا به نقش شبکه دروکار کسب

 نش ان داد  ران ک ه ای    ( در2925آراستی و اکب ری ) مطالع  ی است بر تأییدهمچنین  ها یافته .اندداشته

کنن د و  خود دریاف ت م ی  شبک  رانی از ای  عاطفی بیشترین کمکی است که زنان کارآفرینحمایت 

از  نک ردن  اس تفاده توج ه در پ ژوهش حاض ر     ش ایان نکت     کمک مالی در آخرین رتب ه ل رار دارد.  

 (1113س یرک ) مقاب ل پ ژوهش   نقط  مالی است که  های دریافت کمکبرای اجتماعی  های شبکه

همپت ون و   همچن ین نت ایج   ؛اس ت کنندگان مالی تأمینلوی زنان کارآفرین اسلونی با رابط  مبنی بر 

 حالی که در تحقی   اشاره دارد، در تثبیت مرحل در   میکردن اعتبار کال به فراهم (1113همکاران )

 دهد.  مینوپایی رخ  مرحل در فقط اجتماعی  شبک   اعتبار به واسط تأمین حاضر

 

 تخصصی های و مشاوره کسب نظر .2

ی نوپ ایی و تثبی ت   مرحل   تقریباو به یک میزان در ه ر دو   تخصصی های و مشاوره کسب نظربه 

ن نت ایج  ای    تر است.تثبیت پررنگ مرحل ن نقش در ای  چند با اختالف ناچیزاست. هر شدهاشاره 

مراح ل ب ا     مزن ان در تم ا   ه ای  ش بکه  که است ( 1113همپتون و همکاران )پژوهش یافت  مشابه 

شده نق ش چش مگیری   اتخاذ های تصمیم تأیید گیری و تصمیمبرای کردن اطالعات الزم  فراهم

 د. نشو میجویی زمان دارند و مانع اتالف ولت و آزمون و خطا صرفهدر 

 ه ای  گیری از مشاورهن مسئله اذعان داشتند که بهرهای  شوندگان در تحقی  حاضر بر مصاحبه

ه ای دیگ ر موج ب    تخصصی در موارد بسیار مانع تحمل ض ررهای ک الن ب وده و در مولعی ت    

 کمت ر، تکی ه ب ر   تجرب  به دلیل  ،نوپایی مرحل رود در  میتسریع کارها شده است. هرچند انتظار 

تقریب او ب ه   نوپ ایی و تثبی ت    مرحل   رانی در ه ر دو  ای  ن نقش شبکه بیشتر باشد، زنان کارآفرینای 

تواند ناشی از افزایش درک زنان ک ارآفرین از   مین امر ای  برند. مین نقش بهره ای  یک میزان از

 که و استفاده از آرای دیگران باشد. بش اهمیت روابط



    …اجتماعی زنان کارآفرین از های چگونگی تغییر نقش شبکه

   

25  

 ، اطالعات و منابعها دسترسی به فرصت. 3
ن نق ش بیش ترین فراوان ی را در ه ر دو     ای  مربو  به است. مفاهیمترین پراهمیت این نقش شبکه

ن نق ش  ای    نوپایی ب ه تثبی ت   مرحل . در گذر از اند نوپایی و تثبیت به خود اختصاص داده مرحل 

شرکای کاری م وردی اس ت ک ه     تأمینن نقش، ای  های شود. از میان زیرشاخه میتر نیز پررنگ

ک  ردن  دان  ش، ف  راهم ت  أمین ه  ای نق  ش ،ش  ود. در مقاب  ل م  ینوپ  ایی دی  ده  مرحل   در فق  ط 

مواردی هستند ک ه   ناشی از ارتبا  با افراد مؤثر وکار کسبکنندگان جدید و تسریع امور  تأمین

 کنند.تثبیت ظهور پیدا می مرحل در 

 تأمینیابی و  ارتباطات جدید، مشتریپدیدآورندة های معرف و نقش ها بنابر اظهارات نمونه

 ت أمین ه ای  در حالی که نق ش ، شوندتر مینوپایی به تثبیت پررنگ مرحل اطالعات در گذر از 

 نک ه ای  بازن د. ض من   م ی رن گ   ن گ ذر ای  در وکار کسبملزومات و ابزار  تأمیننیروی انسانی و 

 برند.  مییابی  بیشترین بهره را از نقش مشتری رانیای  زنان کارآفرین

دسترس ی ب ه    ها و مشتریانو گسترش فعالیت وکار کسباز آنجا که با افزایش عمر و اعتبار 

. اس ت طبیعی  تن نقش در گذر از نوپایی به تثبیای یابد، افزایش تکیه بر میمنابع اهمیت بیشتری 

 ده د، در م ورد زن ان ک ارآفرین     م ی در مراحل آغازین رخ نهرچند یافتن شرکای کاری لزوماو 

ش ود.  نم ی  ت أمین تثبیت حدالل از طری  ش بکه و رواب ط ک ارآفرین     مرحل ن مورد در ای  رانیای 

در  وک ار  کس ب نیروی انس انی و ملزوم ات    تأمیناجتماعی برای مواردی مانند  شبک استفاده از 

کارآفرین از  تثبیت مرحل که در  دلیل این مسئله این است .شودنوپایی بیشتر مشاهده می مرحل 

   آید.عوامل مذکور برمی های هزینهعهدة لدرت، سرمایه و اعتبار بیشتری برخوردار است و از 

نک ه  ای  مبنی ب ر  است (1113همپتون و همکاران ) پژوهشنتیج  سو با ن پژوهش، همای  نتایج

ک ردن   ب ا ف راهم   وک ار  کس ب  توس ع  شبکه، اثر  نقش ترین مهم شده برای زنان کارآفرین تثبیت

ران ی از مزی ت   ای  ده د زن ان ک ارآفرین   حاض ر نی ز نش ان م ی    ه ای تحقی     . یافت ه استمشتری 

نوپ ایی و   مرحل   ن امر در ه ر دو  ای  برند. هرچند میبیشترین بهره را  اجتماعی شبک یابی  مشتری

  تر است.تثبیت، پررنگ مرحل ولی در  کندتثبیت صدق می

 

 مثال و الگوی نقشدهندة ارائه. 4

تثبیت  مرحل خورد و در  مینوپایی به چشم ن مرحل ، در دهندگان پاسخاین نقش، بنابر اظهارات 
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ح الی اس ت ک ه وج ود الگوه ای نق ش مناس ب و         ن درای  .شود ظاهر میرنگ منیز به شکل ک

 مرحل   از  ه ا  آنها و گذر وکار کسبازی، موفقیت اند مثبتی در الدام به راه تأثیر ها آنارتبا  با 

در عب ور از   نش دن  موف   ها و وکار کسبتوانند شکست  می نوپایی دارد. الگوهای نقش مناسب

ن یافته را شاید بتوان در تعداد محدود الگوهای موف  زنان ای  نوپایی را کاهش دهند. دلیلدورة 

زنان ک ارآفرین موف   در جامع ه     نکردن معرفی تر شده در جامعه و از آن مهمشناختهکارآفرین 

 دانست. 

دچار کمب ود  نکه زنان ای  مبنی بر را( 1112کلیور و همکاران ) هایپژوهشنتایج  ها این یافته

پ ژوهش  نتیج    ی بر تأییدهمچنین ؛ کندمی تأییداجتماعی خود هستند  شبک در  الگوهای نقش

مث ا  و الگ وی نق ش در     ارائ   نق ش مه م    نک ردن  مش اهده ( مبن ی ب ر   2925آراستی و اکبری )

 رانی است. ای  زنان کارآفرین زنانهای  شبکه
 

 پیشنهادها
ک اربردی  های پیش نهاد ، زنان ک ارآفرین  سازی شبکهحمایت از  برایدر راستای نتایج تحقی  و 

  :شود میزیر ارائه 

کردن فرصت ماللات و آش نایی زن ان ک ارآفرین نوپ ا ب ا       فراهم برایی های برنامه توسع  -

 ؛شده یا دیگر افراد موف   تثبیتکارآفرینان موف

 ب رای ، مرتبط با ام ور زن ان بازرگ ان و ک ارآفرین     های پایگاهدربارة رسانی بیشتر  اطال  -

 وک ار  کس ب ان دازی  راه مرحل   ک ه در  اف رادی  افزایش آگاهی کارآفرین ان زن نوپ ا و   

 ؛رابطه با دیگر کارآفرینانایجاد  برای هایی ، از وجود چنین پایگاههستند

ب  ا دیگ  ر  ارتب  ا و  س  ازی کهبش  توجی  ه اهمی  ت  ب  رایآموزش  ی  ه  ای برگ  زاری دوره -

  ؛کارآفرینان

 ب رای  ی نظیر امور ب انوان بازرگ ان و ک ارآفرین ات اق ته ران     های کانونایجاد و گسترش  -

  با کارآفرینان موف . آشنایییی و اگردهم کردن فرصت فراهم

 :شود میپیشنهاد موارد زیر  از بعد پژوهشی نیز

 ؛مدتکارآفرینی با استفاده از مطالعات طوالنی های کهببررسی پویایی ش -

 ارائ   در  ه ا  گیری از نقش پراهمیت ش بکه بررسی دالیل ضعف زنان کارآفرین در بهره -

 ؛الگوی نقش
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نوپ ایی ب ه    مرحل اجتماعی زنان کارآفرین از  های بررسی چگونگی تغییر ترکیب شبکه -

 ؛تثبیت

نوپ ایی ب ه    مرحل   زن ان ک ارآفرین از    س ازی  ش بکه  ه ای  بررسی چگونگی تغییر چالش -

  ؛تثبیت

 مرحل   بررسی چگونگی میزان درک زنان کارآفرین از اهمیت ش بکه و مزای ای آن از    -

  ؛نوپایی به تثبیت

دریاف ت   ب رای  ش بک  اجتم اعی  ران ی از  ای  زنان ک ارآفرین  نکردن استفادهبررسی دالیل  -

 ؛های مالیکمک

 ه ای  کهببین زنان و مردان کارآفرین در مورد پویایی نقش ش   ای انجام مطالعات مقایسه -

 ؛کارآفرینی

 .زنان کارآفرین های شبکه توسع  برایانجام مطالعات تطبیقی  -
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