بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان

چکیده
كارآفريني از محورهاي اصلي و اساسي رشد و توسعه است به طوري كه آن را موتور توسعه اقتصادي در هر كشور ميدانند .تجربه
كشورهاي داراي رشد باالي درآمد ملي نشان دهنده آن است که مديران اين كشورها به نقش و اهميت كارآفريني در پيشرفت و توسعه
كشور پي بردهاند .از آنجا كه بخش عظيمي از جامعه را زنان تشكيل ميدهند ،لذا كارآفريني اين قشر از جامعه از اهميت بخصوصي
برخوردار است .به گونهای که یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت هر کشور میزان مشارکت زنان در
تولید است .آمارها نشان میدهد کمتر از  10درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند .تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در توسعه
کارآفرینی زنان میپردازد .ابزار تحقيق ،پرسشنامه و مصاحبه ميباشد که براي حصول اطمينان از پايايي پرسشنامه مورد استفاده
از آزمون الفاي كرونباخ بهره گرفته شده است و براي اطمينان از روايي يا اعتبار محتوايي پرسشنامه از روش نظرسنجي استادان و
صاحبنظران امر استفاده شده است .در تحليل دادهها و ارائه يافته از آزمون آماری بهره گرفته شد .نتایج نشان میدهد با وجود احراز
نقش دوگانه زنان شاغل ،آنان نسبت به فعالیتهای خود احساس مثبتی دارند .در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور توسعه و
گسترش فعالیتهای کارآفرینانه زنان مطرح میگردد که از مهمترین آنها فرهنگسازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی
زنان در فعالیتهای اقتصادی است.
واژگان كليدي
کارآفرینی ،کارآفرینی زنان ،فعالیت کارآفرینانه ،توسعه کارآفريني.

مقدمه

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی

در تداوم ،رشد و توسعه ملی و حتی اقتصادی
جهانی ایفا میکند .لذا لزوم ایجاد بستر
مناسب در جهت حمایتهای منطقي اعم از
مادی ،معنوی ،فرهنگی ،تحقیقاتی و علمی

از کارآفرینی و کارآفرینان بیش از پیش در
کشورما احساس میگردد .اهمیت بحث

کارآفرینی به حدی است که اقتصاددانان
کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصاد

جامعه میدانند[ ]1و دانشمندان مدیریت

آنها را از مهمترین عوامل تحول و نوآوریهای

سازمانی در عصر حاضر به شمار میآورند.
* نويسنده مسئول

لذا در هر محیطی که افراد از تفکر و هنر

کارآفرینی برخوردار باشند ،اقتصادی پویا و

متنوع وجود خواهد داشت[.]2

امروزه میزان مشارکت و اشتغال ،یکی از

شاخصهای نوسازی اقتصاد ملی محسوب
میشود و همچنین میزان و نحوه مشارکت

اقشار مختلف در فعالیتهای اقتصادی یکی
از عوامل و شاخصهای توسعه است .با اینکه
ضرورت و الزام اقتصادی اشتغال و مشارکت

زنان در فعالیتهای اقتصادی ،همواره در تاریخ

در این زمینه و در فعالیتهای مختلف ایجاد
نشده است .تغییرات ایجاد شده در بستر زمان

باعث شده تا زنان از محدوده خانه خارج شوند،

جذب نظام شغلی جامعه گردند و در تغییر
الگوی کار سنتی حاکم بر جامعه نیز تغییراتی

ایجاد کنند .بدین ترتیب این الگو که بر اساس
جنسیت بود و کارها را بر مبنای طبیعت زنانه

و مردانه بودن نقسیم مینمود تغییر کرد و از

قالب سنتی بودن خود بیرون آمد.

بر طبق اصول و شریعت مقدس اسالم نیز

پیشرفت و توسعه جوامع مختلف بشری مطرح

زنان و مردان هر یک به تنهایی چیزی نیستند

زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولی

عبارتی هر یک نقشی دارند اما نقش کارساز

بوده است هنوز در بسیاری از کشورها میان

اما با هم و در کنار هم همه چیز هستند .به
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و مؤثر در تشریک مساعی آنان است ،اسالم

عوامل فردی ،سازمانی ،محیط صنعتی و

برای سازمانهایی که برای آن کار میکنند-

مرد نگرش واحدی دارد .همچنین در دین

را بررسی نمودند .آنها به منظور اندازهگیری

تعقیب میشود [.]5

درباره استعداد و امکانات مرتبط به زن و
اسالم فعالیت زنان در بیرون خانه منع نشده

است .حضور فعال زنان و مشارکت آنان در
صحنههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

با توسعه کشورها در همه جوانب از لحاظ
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگ

و مستقیم دارد .به عبارت دیگر وضیعت زنان

در هر جامعهای نشان دهنده میزان پیشرفت
آن جامعه میباشد ،از اینرو است که نقش

زنان در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی

همچنین تأمین منابع ،راهبرد و خط مشیها

عملکرد زنان کارآفرین از سه شاخص عملکرد
اقتصادی ،عملکرد شخصی اقتصادی و عملکرد

اجتماعی استفاده نمودند [ .]3لذا با توجه به
ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و با
توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف
بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی نقش

کاری زنان انجام گرفته است.

بدون توجه به منابعی که در کنترل آنهاست
کارآفرینی ،خالقیت و کسب و کارهای

مخاطرهآمیز ،سوخت موتور اقتصاد مدرن
فراهم میکنند .اهمیت این سه عنصر

نمیتواند اغراقآمیز باشد .کارآفرینان که در
رأس کسب و کارهای مخاطرهآمیز محسوب

میشوند ،در جستجوی فرصتها هستند و
خالقیتها اغلب ابزاری برای موفقیت آنها
تلقی میشوند .کارآفرینان به عنصر تغییر به

چارچوب نظری

عنوان يک پدیده معمولی مینگرند و همیشه

امروزه واژ ه کارآفرینی مفاهیمی همچون

در جستجوی تغییر هستند و به آن واکنش

با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت

ساختار يك واحد اقتصادي و اجتماعي،

بهرهبرداری میکنند .در عرصه جهانی ،زنان

در ردیف بزرگترین ذخایری هستند که هنوز

متبادر میسازد .همه بر ايـن باورنـد كـه

به منزله یکی از مهمترین شاخصها در روند
توسعه محسوب میشود.

هر جامعه را زنان تشکیل میدهند و زنان
از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده
است و این گروه کثیر که عهدهدار تنظیم
امور خانوادگی و تعیین کننده مسیر اقتصاد

و خانواده محسوب میشوند ،در امور اقتصادی

و تنظیم بودجه خانوادگی دخالت مستقیم
دارند و هر نهضتی که بخواهد رفاه اجتماعی

و نظم اقتصادی را توسعه دهد ناگریز است که

از توجه همکاری طبقهای که نیمی از جمعیت
جامعه را تشکیل میدهند ،بهرهمند گردد ،در

عصر حاضر فراهم کردن زمینههای تازه برای

مشارکت بیشتر زنان و بهرهگیری جدیتر
از قدرت تفکر ،ابداع و خالقیت آن ا باید در

سرفصل سرمایههای مدیریت نوین قرار گیرد.

هیسریچ و براش )2000( 1در تحقیق خود

با توجه به تفاوتهای زنان و مردان عوامل

تأثیرگذار در عملکرد زنان کارآفرین اعم از

نوآوري ،مخاطرهپذيري ،ايجاد يا تجديد
رضايتشخصي و استقاللطلبي را به ذهن
كارآفرينی موتور محرك ه توسع ه اقتصادي

نشان میدهند و از آن به عنوان یک فرصت
خالق و مبتکر به عنوان کارآفرینان ،منشأ

تحوالت بزرگی در زمینههای صنعتی ،تولیدی
و خدماتی شدهاند و نقش آنان به عنوان موتور

كشورهاي توسـعهيافته و در حال توسـعه

توسعه اقتصادی ،قهرمانان ملی و توسعه

فرصتها و دنبالکردن آنها بدون توجه به

ایجاد اشتغال ،گزینه اصلی انتقال فناوری و

است .کارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به

منابعی است که در حال حاضر موجود است.
یکی از جنبههای اصلی کارآفرینی شناسایی
و بهرهبرداری از فرصتها برای گسترش

شرکتهای کوچکتر است .كارآفريني عبارت

است از فرايند نوآوري و بهرهگيري از
فرصتها ،با تالش و پشتكار بسيار و همراه
با پذيرش ريسكهاي مالي ،رواني و اجتماعي

كه با انگيزه كسب سود مالي ،توفــيقطلبي،

رضايت شخصي و استقالل صورت پذيرد [.]4

صنعتی ،محرک و مشوق سرمایهگذاری ،عامل
عامل رفع خلل و تنگناهای بازار ،در جوامع

تبیین یافته است [ .]6در این راستا طی دو
دهه گذشته زنان بسیاری به عنوان کارآفرین
به محیطهای کسب و کار روی آوردهاند .در

بررسی اثرات روانشناختی اشتغال و کارآفرینی
زنان تحقیقات نشان داده است که بیشتر زنان

شاغل دارای اعتماد به نفس باالتر و نیز

احساس مفید بودن در جامعه هستند و با
وجود خستگی جسمی ،وضیعت روحی قوی

استیونسون و همکارانش معتقدند که

داشتهاند .زنان شاغل دارای قدرت برنامهریزی

فرصتها به وسیله افراد -یا برای خودشان یا

شغل خود را مانع از انجام نقشهای همسری

2

کارآفرینی عبارت از فرایندی است که

و مشارکت در تصمیمگیری بیشتری بوده،
1. Brush and Hisrich
2. Stevenson et al.

....................................................
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و با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعال

در کشورهای رو به توسعه ،زنان امید

روشنبینتر از مردان شاغل می شوند و با

رشد قابل توجهی در سطح تحصیالت و اشتغال

کشورهای خود محسوب میشوند .موفقیت

توجه به فعالیتهای کارآفرینانه در این قشر

سودهای اقتصادی میشود بلکه منافع

کشور کمک شایانی نماید .آمار مربوط به

زنان به دالیل متعددی نظیر بیکاری و

کشور را تشکیل میدهند و در سالهای اخیر

اول برای ارتقاء خانوادهها و رشد و توسعه

اجتماعی که در جریان کار خود پیدا میکنند

زنان در جامعه ایران به وجود آمده است ،لذا

زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب

به هر حال یکی از شاخصهای مهم برای

از جامعه میتواند به رشد و توسعه اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد میکند.

مشارکت آنان است ،زیرا توسعه فقط در

اثرات اقتصادی کارآفرینی زنان در جوامع

کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی

فعالیتهای کارآفرینانه زنان در ایاالت متحده

رسمی اخیر ،سهم اشتغال زنان فقط 10درصد

زندگی بهتر کنار میآیند .همچنین اشتغال در
تعادل روانی زنان اثر مثبت دارد [.]7

سنجش توسعه هر کشور صنعت زنان و نوع

ارتباط با تولید ناخالص ملی و سطح درآمد
سنجیده نمیشود و شامل بلوغ اجتماعی و
سیاسی نیز میگردد .با توجه به مطالب فوق

به نظر میرسد مقوله کارآفرینی در مورد زنان

مختلف مؤید این گفته است .به عنوان مثال

وارد کارآفرینی میشوند .با توجه به آمارهای

آمریکا بین سالهای  87تا  ،97از نظر تعداد

است و نرخ بیکاری در میان زنان خصوصاً

فروش  5برابر شده است .همچنین نرخ افزایش

داشته است.

 2برابر ،از نظر اشتغالزایی  4برابر و از نظر

نیروی تحصیل کرده افزایش قابل توجهی

تعداد زنان صاحب کسب و کار در ایاالت

سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله

پروفسور الوی ،)1995( 2زنان کارآفرین را

افزایشی  14درصدی داشته است و این نرخ

اشتغال مولد است .در اواخر دهه  1970در

است که به تنهایی یا با مشارکت یا با ارثیهای،

است [ .]9در سایر کشورها نیز شاهد چنین

در ارزشها و گرايشهاي جامعه و تغييرات

پذیرفته و با پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و

پرتغال ،تعداد زنان کارآفرین در سال ،1995

كوچك و افراد خوداشتغال به وجود آمد.

 28درصد کل کسب و کارها توسط زنان ایجاد

ي
ي  75ـ  1355هجري شمس 
در فاصله سالها 

کسب و کار 10 ،الی  15درصد از درآمد ملی

به شكل كاركنان مستقل (خويش فرما) بوده

امروزه در دنیا به عنوان یکی از منابع رشد،

ن و سوق دادن آنها در مسير رشد و
كارآفرينا 

این وجود علیرغم سیر پیشرونده فعالیتهای

 1380به بعد بحران بيكاري است .در حالي كه

موجود بیانگر این واقیعت است که هنوز جامعه

ن صورت ميگرفت ،ب ه گونهاي
از كارآفرينا 

زنان کارآفرین استفاده نماید.

ت بزرگترين مشكل
ن صور 
خود در آورد ،در اي 

امری مؤثر و کارآمد باشد.
تعریف کارآفرینی زنان

چنین تعریف میکند" :زن کارآفرین کسی

کاری را با خالقیت و نوآوری به راه انداخته یا
اداری و مالی و ریسکهای مالی ،فرآوردههای
تازهای عرضه کرده تا در بازار خرید و فروش

بر رقیبان چیره شود [.]8

متحده آمریکا بین سالهای  1997تا ،2002

كارآفريني ،توليد ثروت ،توسعه فناوري و

دو برابر افزایش فعالیتهای کارآفرینی مردان

بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير

رشدی در تعداد زنان کارآفرین هستیم .در

جمعيت شناختي ،موجي از كسب و كارهاي

 53درصد رشد داشته است [ .]10در فرانسه

ن نشان ميدهد ك ه
همچنين مطالعات در ايرا 

و اداره میشود [ .]11در استرالیا ،زنان صاحب

ن
بيشترين ميزان اشتغال جديد در اقتصاد ايرا 

کنفرانس سازمان ملل در مورد زنان در سال
 1995در پکن ،عمدتاً روی فعالیتهای عملی

را تولید میکنند .از این رو کارآفرینی زنان،

ن
است .متأسفانه به دليل عدم حمايت از اي 

میکرد .به عالوه ،نشست زنان کارآفرین که

اشتغالزایی و نوآوری شناخته شده است .با

ن چالش اقتصاد ايران در دهه
توسعه ،بزرگتري 

کارآفرینی در کشورهای مختلف ،آمارهای

اگر در فاصله  20سال مذكور حمايتي جدي

ایران نتوانسته است از توانمندیهای مربوط به

كه هر يك تنها يك نفر ديگر را ب ه استخدام

که موجب تواناییهای زنان میشود ،تأکید
توسط سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی
در سال  1997در پاریس تشکیل شد،
تعداد زیادی از زنان کارآفرین از تمام دنیا

را گرد هم آورد .آنها تواناییها و فرصتها و
محدودیتهایی که سد راه توسعه کارآفرینی

1. Hoffman
2. lavoie

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

و مادری نمی دانستهاند .هافمن 1در این
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ن كمبود
ي ده ه  1380در اقتصاد ايرا 
اقتصاد 

نيروي كار ميبود [.]12

با توجه به توسعه سهم زنان در اقتصاد

ملی و مقابله با بحران بیکاری زنان ضروری
است شرایط الزم برای توسعه و کارآفرینی
زنان فراهم شود تا زنان با ایجاد کسب و کار و

فرصتهای شغلی برای خود و دیگران بتوانند

معضل کنونی جامعه را پایان بخشند.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش

یک بررسی پیمایشی -توصیفی است .از

نظر هدف یک بررسی کاربردی است .هدف
این تحقیق بررسی عوامل مؤثر در توسعه

کارآفرینی نقش کاری زنان است .از این رو

جهت دست یافتن به اصول و اهداف تحقیق
روش گردآوری دادهها به صورت مصاحبهای

 :مجموع واريانسها

یافتههای تحقیق

بررسی نتایج توصیفی نشان میدهد

که سن متوسط زنان کارآفرین  35سال
است و تعداد  52درصد از زنان کارآفرین

در این بررسی دارای تحصیالت دانشگاهی
(کارشناسی) میباشند و اکثریت آنان متأهل

هستند .در تحقیق حاضر مهمترين عوامل
مؤثر در كارآفريني زنان را ميتوان در چهار

بخش فردي ،شبكهاي ،سازماني و محيطي
تقسيمبندي كرد.

انجمنهاي تخصصي و تجاري ،دوستان

عوامل سازماني عوامل مربوط به درون سازمان
تشويق به نوآوري ،بينش متحرك و ...است.

اطالعات جمعآوری شده ،مورد آزمون قرار

عوامل محيطي آن دسته از عوامل اقتصادي،

مورد تأیید قرار گرفت .الزم به ذکر است دامنه

بينالمللي است كه ميتوان آنها را در ارتباط با

صفر بیانگر عدم پایایی و یک به منزله پایایی

کامل بین سؤالها و پایداری درونی آنهاست.
اگر مقدار آلفا بیشتر از  0/7شود سؤاالت و

گویهها برای سنجش مفهوم یا متغیر مورد نظر
مناسب هستند (رابطه.)1

ضريب آلفاي كرونباخ

بروز پديده كارآفريني زنان را در جامعه ايجاد
كرد .در ذیل به بررسی عوامل مؤثر در توسعه

کارآفرینی زنان پرداخته میشود.
الف -عوامل فردی

انگیزهها و ویژگیهای شخصیتی

بیشتر انگیزهها ،ویژگیهای شخصیتی و

ویژگیهای جمعیتشناختی مدنظر است.
میتوان گفت میان تواناییهای شخصیتی

و عوامل شبكهاي ارتباط زنان را با مشاوران،

برای اندازهگیری سازهها از تکنیک طیف

تغییرات آلفا بین صفر تا یک میباشد ،مقدار

اجتماعي و فرهنگي و آموزشي ميتوان شرايط

طوری كه پنداشت از خود و اعتماد به نفس باال

شخصيتي ،انگيزهها ،اهداف و ...سر وكار دارد

است كه شامل مواردي مثل حمايت مديريتي،

گرفت و با محاسبه آلفای کرونباخ  0/85پایایی

با شناخت و تدوين راهبردهاي مناسب

عوامل فردي با ويژگيهاي فردي

و با استفاده از ابزار اندازهگیری پرسشنامه

لیکرت استفاده گردیده است.

فردي و خصلتهاي كار آفرينانه است.

از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت از خود،

نزديك و مجرب قابل اعتماد را توسعه ميدهد.

محقق ساخته انجام شده است .در این مطالعه

....................................................
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 :kتعداد گويهها

سطح سوم :سطح خرد ،تعامالت و رفتارهاي

اجتماعي و فرهنگي ،سياسي ،فناوري و

بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد ،به
تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی

آنان دارد .بنا بر اطالعات جمعیت شناختی،

هر چه نرخ باروری به دلیل جوانی جمعیت
افزایش مییابد ،با نزول اشتغال زنان مواجه
هستیم .همچنین میان تعداد فرزند و اشتغال
رابطه معكوس وجود دارد .وضعیت تأهل نیز

بیتأثیر در موضوع نیست ،به طوری كه زنان
مجرد از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال

پديده كارآفريني در سه سطح كلي طبقهبندي

و فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی نسبت به

سطح اول :سطح كالن است كه به

قابل توجهی است ،طبق آمارهای رسمی سال

كرد:

ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و

فرهنگي مربوط ميشود.

متأهلین برخوردارند .تحصیالت نیز عامل
( %74/2 )1375زنان كشور باسواد هستند و

درصد قابل مالحظهای از جمعیت دانشجویی

سطح دوم :شيوه عمل سازمانها است

را زنان تشكیل میدهند .با وجود این ،سهم

محدوديتهاي اجرايي و ادارات را موجب

اشتغال زنان و همچنین درصد مدیران زن

كه دستورالعملها و تسهيالت ،مقررات،
ميشوند.

زنان شاغل با تحصیالت عالی نسبت به كل
با تحصیالت عالی بسیار محدودتر از مدیران

میتوان گفت كه عوامل محیطی نقش بسیار

مهمی را نسبت به عوامل فردی عهدهدار است،
چرا كه ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای

روانی بسیار متأثر از عوامل محیطی است.
وضعیت اجتماعی ،فرهنگی ،حقوقی ،دینی،
سیاسی و اقتصادی جامعه مطمئناً نقش به
سزایی را در تقویت یا تضعیف فعالیتها در

امور متفاوت دارد .در حوزه اشتغال زنان و
فراتر از آن خود اشتغالی آنها ،موانع محیطی

گردید که نسبت به عوامل فردی از همبستگی

منابعی همچون :مردمان ،دارایی ،سرمایه،

با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه میزان

این عامل در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

بسیاری از کارآفرینان برای راهاندازی

بسیاری را میتوان برشمرد .در این بررسی

باالتری برخوردار بوده است و نشان اهمیت

همبستگی این شاخص  0/324محاسبه

میباشد.

گردیده است.

ج -عوامل سازمانی

طرح تجاری.

کار تازه از همه یا برخی از این منابع بهره
میجویند .در واقع داشتن این منابع یکی از

از دیگر عوامل مهم در کارآفرینی زنان

عوامل مهم برای راه انداختن یک کار تازه

فعالیتهای اقتصادی در شبکههایی

از مهارتهای مدیریتی ،گزینش شیوه مناسب

بیشتر کارآفرینان ،کنترل درونی را

این شبکهها منابع و فرصتهای در دسترس

شغلی به ویژه توانایی در دادن ایده و سر و

ب -عوامل شبکهای

عوامل سازمانی است که از آن میان میتوان

پیچیده از روابط اجتماعی جای دارد .در درون

مدیریت و تأمین منابع یاد کرد .مهارتهای

قرار میگیرد.

کار داشتن با دیگران ،پیوندی نزدیک با

وتسون 1996 1بیان می دارد که شبکههای

تواناییهای مدیریتی دارد.

فعاالن اقتصادی مهمترین منبع اطالعات

روشهای مدیریتی که از سوی کارآفرینان

کننده در پایایی فعالیت اقتصادی است؛

برای مالکیت یک شغل مربوط میشود .نتایج

که نیازمند رایزنی و آموزش برای کارآفرینی

نشان میدهد که زنان کارآفرین در زمینه

راهاندازی شبکهها با همکاری کارگزاران

همکاری که تضادهای ارتباطی و شخصیتی

شبکهای کردن و مشارکت میتواند نقشی

این ترجیحات با انگیزههایی که آنان در آغاز

است .در بیشتر موارد مشاوره عالی تعیین

زن ترجیح داده میشود ،به انگیزههای آنان

بنابراین ،برای کارآفرینان به ویژه برای زنان

یک بررسی چند سویه درباره دارندگان مشاغل

هستند ،بسیار ارزشمند است [.]13

رابطه خود با کارکنانشان نگرانند و به فرهنگ

دولتی و مسئوالن شرکتها ،شتاب میگیرد.

را در محیط کار کاهش دهد ،گرایش دارند.

بسیار ارزشمند در گسترش و بینالمللی کردن

کار داشتهاند همخوانی دارد [ .]14برای آغاز

بررسی عوامل شبکهای  0/562محاسبه

را با ویژگیهای شخصیتی خود بیامیزند

فعالیتها داشته باشد .شاخص کارآفرینی در

کاری تازه ،کارآفرینان نیازمند آنند که منابعی

است[.]15

ترجیح میدهند و میخواهند همواره بر کار
خود نظارت داشته باشند و زنان به ویژه

نمیخواهند برای آغاز کار خود وام بگیرند
و بیشتر از پساندازهای شخصی ،کارتهای
اعتباری ،وامهای ویژه بهره میگیرند [.]16
د -عوامل محیطی

از مهمترین عوامل محیطی که بر راهاندازی

و گسترش فعالیتهای اقتصادی زنان اثرگذار
است میتوان از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،

فرهنگی و فناورانه نام برد.

در جدول 1شاخصهای عوامل محیطی

همراه با میزان همبستگی هر یک از ابعاد در

برگیرنده آن نشان داده شده است.

1. Watson

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

زن بدون تحصیالت عالی است .به صراحت
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بعد اجتماعی

و برآوردن نیاز اقتصادی است .حال آنکه زنان

زمنیه ارث ،نفقه ،اجازه خروج از كشور در

هنجارهای رایج در زمینه تقسیم كار،

آسیایی برای کارآفرینی به دست آوردن درآمد

(خانهداری) و مردان (امور بیرون منزل)،

غربی بیشتر به علت استقالل خواهی به

وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان كار زنان
مسأله تعدد نقش زنان به طوری كه انتظار
انجام مسئولیتهای متفاوت زنان در قالب
همسر ،مادر ،خانهدار ،شاغل آنها را دچار تنش
و نوعی تضاد نقش و فشارهای ناشی از آن
میكند .در تبیین عوامل اجتماعی میتوان
به نقش والدین بر کارآفرینان اشاره نمود

که بسیار اهمیت دارد .رفتار و ویژگیهای

پدر و مادر اثری مثبت در این زمینه دارد.
بر پایه یافتههای استیل  1987زنان کارآفرین

بیشتر از خانوادههایی با زمینه کارآفرینی و

خودکفایی بر میخیزند که در این میان نقش
مادرانی که کار مستقل دارند بسیار مهم تلقی
میگردد و احتمال کارآفرین شدن فرزندان در
این گونه خانوادهها بیشتر میباشد.
بعد اقتصادى

در حالی كه زنان در آسیا به طور متوسط

 12-13ساعت بیش از مردان كار میكنند،

به دلیل بدون مزد بودن كار خانگی همچنان
در سطح نازل درآمدی قرار میگیرند .ارتقاء
مقامها تنها بر اساس شایستگیها صورت

کارآفرینی رو میکنند [.]18
بعد فرهنگی

فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر همواره رواج

دهنده باورهای سنتی و كلیشههای جنسیتی

بوده و از ابتدا ،تربیت و اجتماعی شدن دختران،
در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و
تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت
و خود كمبینی تواناییهای خویش را در پی

داشته است .همچنین كمبود آگاهی زنان در

ابعاد حقوق فردی ،خانوادگی و اجتماعی،
حرفهای و عدم شركت در تشكلهای صنعتی

حرفهای و فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی،

سیاسی ،به استمرار ساخت نابرابر كمك
میرساند .به دلیل نگاه جنسیتی ،فرصتهای

اجتماعی و شغلی كمتر به طور برابر با توجه
به شایستگیها به افراد ،فارغ از جنسیتشان

اعطا گشته است ،همواره شاهد تبعیضهای

جنسیتی در اشتغال هستیم.

تبعیضهای جنسیتی در نوع آموزش

نمیپذیرد .به طوری كه بین سالهای -65

شامل مواد درسی ،نقش زنان در كتابهای

عالیه داشتهاند .در حالی كه  %18زنان شاغل،

دید سنتی نسبت به زن است .همچنین

 55از كل مردان شاغل تنها  %6تحصیالت

درسی ،رسانهها كه بیشتر تقویت كننده

تحصیالت عالیه داشتهاند و جای شگفتی است

محدودیتهای آموزش در نظام آموزش عالی

سمتهای باالی اداری و مدیریتی رسیدهاند

مردان ،محدودیت اعزام به خارج كشور برای

مان و تورپ در پژوهشهای خود به این

برای دختران ،همگی از موانع مشاركت

كه از كل زنان تحصیلكرده عالی تنها  %5به
[.]17

....................................................
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نتیجه دست یافتند که انگیزه اصلی زنان

زنان است .باورهای فقهی دینی نیز بیتأثیر

برای زنان مانند انحصار برخی رشتهها برای

ادامه تحصیل و كمبود امكانات (خوابگاه)

در این مسأله نیست ،احكام موجود در
بعد اقتصادی و احكامی چون شهادت ،دیه،

قضاوت ،طالق ،حق حضانت در بعد خانوادگی

اجتماعی بیشك تأثیر منفی در پیشرفت و
شكوفایی همه جانبه زنان دارد كه میتوان با

استنباطهای متناسب شرایط زمانی و مكانی
موانع را برطرف كرد.

وضعیت حقوقی و قوانین

قوانین ناظر بر خانواده از جمله مواد 1106

(نفقه زن)( 1199 ،نفقه اوالد)( 1117 ،منع

كار زن در صورت عدم رضایت شوهر) .از آنجا
كه طبق قانون ،ریاست خانواده با شوهر است
و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبی
شوهر است ،مشكالتی در مسیر كار زنان

ایجاد میشود .قوانین ناظر بر اشتغال ،از جمله
قانون اشتغال نیمهوقت زنان ،مقررات در

زمینه مرخصی زایمان و ماده  5مصوبه 1371
شورای عالی انقالب كه محدود كننده حیطه

اشتغال زنان است ،هیچكدام كمكی به افزایش

مشاركت اقتصادی اجتماعی زنان نكرده است.
البته زمینههای مساعد قانونی را نیز نباید

از نظر دور داشت .اصول 41 ،28 ،21 ،3
برخورداری زنان از حقوق اجتماعی مساوی با

مردان را متذكر شده و همچنین طبق ماده
 1118مصوب  1313زن مستق ً
ال میتواند در
دارایی خود هر تصرفی را داشته باشد .تصویب

قانون در مورد كنترل جمعیت نیز مطمئناً

بیتأثیر در مشاركت بیشتر زنان نیست.
پرواضح است پیششرط راهاندازی فعالیتهای

كارآفرینانه توسط زنان ،شناسایی دقیق عوامل

نظر میرسد [.]19

رشد و توسعه بیشتری برخوردار میشوند.

مطالعات راهبردی در این زمینه ضروری به

بعد فناورانه

نقش فناوري در اطالعات در فعالیت

اقتصادی زنان عبارت است از:

 -برآورده کردن نیازهای مهارتی تازه؛

ایجاد شغلهای تازه مانند :اطالعرسانی ،چاپ،
نشر ،بیمه.

در این تحقیق عوامل اثرگذار در توسعه

نقش عوامل اقتصادی ،جمعیتی ،فرهنگی و

 -فرهنگسازی در تغییر نگرش جامعه نسبت

کارآفرینی زنان مورد بررسی قرار گرفت.

ایدئولوژیکی که در افزایش یا کاهش نقش
درجه تحصیالت و امکانات شغلی از جمله

علل و عواملي است که به شدت در کاهش
یا افزایش اشتغال زنان دخالت دارند .یکی
از ویژگیهای امروز جامعه ایرانی ،تغییرات
اساسی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است که

از

بر نقش زنان نیز تأثیر گذاشته است .زنان به

عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه

چند دهه اخیر توانستهاند در عرصه اقتصادی،

میزان

بهرهگیری

منابع

انسانی

فرصتهای مناسب توسعه همواره به
انسانی مطرح بوده و هست ،فرصتهایی که
میبایست زمینه مشارکت عادالنه همه اقشار

جامعه را فراهم ساخته و از مزایای اجتماعی و
اقتصادی آن بهرهمند سازد .طبق بررسیهای
سازمان بینالمللی کار ،در همه نقاط جهان

جز آمریکای شمالی و استرالیا ،زنان نسبت
به مردان در طی هفته ساعات بیشتری را به
کار مشغولند .در آفریقا ساعات کار زنان 67

ساعت در هفته در مقابل  53ساعت برای
مردان است .این نسبت در آسیا برای زنان 62

ساعت و برای مردان  48ساعت ،و در ژاپن
برای زنان  56ساعت و برای مردان  54ساعت

و در آمریکای التین برای زنان  60ساعت و
برای مردان  54ساعت میباشد [.]20

به نظر میرسد زنان ضمن داشتن مشارکت

عظیم در جهت فعالیتهای مختلف ،دارای
شرایط و امکانات مناسب نیستند و چنانچه این

خود ،توزیع مناسب مسئولیتها میان
اعضای خانواده ،انجام هماهنگیهای الزم

اجتماعی زنان تأثیر دارد .سن ،وضیعت تأهل،

 -جایگزينی دوباره تولیدات؛

نتیجهگیری

بالقوه آنان به منصه ظهور رسیده و جوامع از

افراد خانواده در تغییر توقعات و کارایی

دلیل تواناییها و استعدادهايی که دارند در
اجتماعی ظاهر شوند و جامعه نیز توانسته از
تواناییهای آنان بهرهگیری نماید .در اثر رشد

فزاینده مشارکت زنان در اجتماع ،جامعه ایران

به خصوصیات و ویژگیهای جدیدی دست
یافته و شاهد شرایط جدیدی در حوزه اشتغال
برای زنان است .ویژگیهای مخصوص جامعه

ایرانی که به خصوص نقش اجتماعی زنان را
نسبت به گذشته برجسته کرده و در ضمن

نشانگر حرکت رو به جلوی آنان میباشد.

در کارهای خانه و نگهداری از فرزندان؛

به توانمندی زنان در فعالیتهای اقتصادی؛

 -تدوین سیاستها و برنامههای آموزشی

با نیازهای حرفهای زنان توسط سیستم
آموزشی کشور؛

 حفظ بنیان خانواده با تقویت و تحکیم پیونداعضاي خانواده و تدوین برنامههای حمایتی

برای زنان کارآفرین در انجام وظایف منزل
و نگهداری فرزندان همراه با توسعه کسب

و کار؛

 به منظور آشنایی زنان با فعالیتهایکارآفرینی پیشنهاد میگردد با برگزاری

دورههای کاربردی مبانی کارآفرینی و
بازاریابی و  ...از طرف ادارات و سازمان فنی
و حرفهای و تشویق زنان به شرکت در این

دورهها ،زمینه حضور زنان در فعالیتهای

کارآفرینی فراهم گردد؛

 تشکیل واحد حمایت از بنگاههای اقتصادیزنان در استانداریها و ارائه مشاوره و
حمایتهای خاص به زنان کارآفرین.

از آنجا که توسعه کارآفرینی زنان در ایران،

در پایان میتوان گفت در شرایط کنونی

و غیرمستقیم در توسعه فرهنگی ،اجتماعی

معضل بیکاری در میان زنان ،کارآفرینی

عالوه بر حل معضل بیکاری ،اثرات مستقیم
و اقتصادی کشور خواهد داشت ،لزوم تغییر
و تحول در ساختارهای موجود فرهنگی-

اجتماعی کشور در جهت تشویق زنان به
کارآفرینی ،بیش از هر زمان دیگر احساس
میشود لذا راهکارهای زیر ارائه میگردد:

جامعه ایران ،یکی از بهترین راهکارهای حل

است .با توجه به اینکه زنان ایرانی در توسعه

کارآفرینی با موانع بسیاری مواجه هستند،
امید آن میرود که با عنایت مسئوالن و تالش

بیش از پیش زنان در جهت رفع مشکالت،

آیندهای بهتر را نظارهگر باشیم.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مؤثر بر فرایند اشتغال و كارآفرینی است و

امکانات برای آنها فراهم گردد ،استعدادهای

 -کمک به حل مشکل تضاد نقشها با آموزش
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