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؛زنان كارآفرين ايراني
و كارهاي_ساختارهاي فرهنگي  اجتماعي موثر در ايجاد كسب

*كارآفرينانه

 **زهرا آراستي

و در ايران، كارآفريني پديده:چكيده كارآفريني زنان، در مورد ويژه بهها پژوهشاي بسيار نو

هاي اخير شاهد تمايل بيشتر زنان در سالرغم اينكهبه، همچنين. باشد بسيار محدود مي

و خصوصا تحصيالت عالي هستيم، قادر به  و اجتماعي ايراني، به مشاركت اقتصادي

در بهره منظور بررسي عواملبه. امور اقتصادي جامعه نمي باشيممندي از مشاركت آنان

توسط زنان دانشگاهي هاي اقتصادي كارآفرينانه اجتماعي موثر در راه اندازي فعاليت-فرهنگي

 از عوامل فرهنگي اجتماعي موثر بر ايجاد فهرستي،پس از مرور ادبيات كارآفريني زنانايران، 

و كارهاي جديد بدست آمد ت.كسب عيين عوامل فرهنگي اجتماعي موثر بر ايجاد به منظور

و كارهاي زنان دانشگاهي ايران،  از پرسشنامهكسب و پس نظرات اصالح بر اساساي طراحي

نتايج. قرار گرفتسنجش در جامعه نمونه ايران مورد آزمون،انجام پيشو خبرگان كارآفريني

زن_ دهد كه از ميان عوامل فرهنگي نشان مي اجتماعي كه شامل نگرش موافق اطرافيان به

و باورهاي جامعه، وجود الگوي نقش در اطرافيان، برقراري تعادل بين كارآفرين، ارزش ها

و محركخانو و كار، آموزش مي اده ، نگرش موافق باشد، تنها عامل تقويت كننده هاي محيطي

و ساير عوامل در اين امر بي .تاثير هستند اطرافيان به زن كارآفرين مي باشد

_ ساختارهاي فرهنگيها،ي سنتي، تضاد نقشباورهاايران، الگوهاي نقش،:كليدي هاي واژه
و كارهاي كارآفرينانهكارآفريني زنا اجتماعي، .ن، كسب

*�� ��� ��	
 ���� ������� ��	����� ��	� �� ����������  �!� ��	� "��� ��	����� ��	# � $%� &'� 	���  �!� 
���( � �)�*+, �-:/�� �� �� ����� � ���� �01� 2�03�� 245�� 2��'*
 26(	7
 2�87� 2���9��$-��:��� �	� 	;�< 25���� 4

��.
** ��	����� >�	�5� 4�	�����"8,8< ��������?��	� arastiz@yahoo.com 



�� ���� ���	
 ���������� ������������ � �������� 

و طرح مسئلهمقدمه

 در اياالت متحده ويژهبه در زمينه كارآفريني زنان در كشورهاي توسعه يافتهاي گستردههاي پژوهش

و كانادا، انجام شده است، اما مطالعات كارآفريني زنان در كشورهاي غير و در حال توسعه بسيار آمريكا غربي

مي). 2،1993و ترومن1آلن(محدود است  كه اين امر دانش ما از كارآفريني زنان را دچار نقص كند، زيرا

و كارها از اهميت  نقش زنان در مدرنيزه كردن اقتصادهاي در حال رشد همچنين در تسهيل توسعه كسب

زن). OECD ،1993مجله(بااليي برخوردار است  و دگي به عالوه، ساختارهاي اجتماعي، كاري، خانوادگي

و ترومن، 3،1989آلدريچ(اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه متفاوت است  به همين دليل، ). 1993و آلن

 از پيش،دهآم انجام شده در كشورهاي توسعه يافته بدستهاي پژوهش كه از هايي نظريهالزم است 

.گيردقرار آزمايش مورد توسعه حالدروي غير غربيدركشورها بكارگيري

و مشاركت در توسعه ران زناناي در ، خوداشتغالي را راهي براي غلبه بر مشكل جداسازي مشاغل

و سنتي بودن جامعه،. بينند اقتصادي مي از جمله جوان بودن جمعيت، گرايش بيشتر زنان به تحصيالت عالي

كه گونهبه، هاي ساخت اجتماعي در ايران است ويژگي از اين ساختارها با ساختارهاي موجوداي  در بسياري

مي. كشورهاي توسعه يافته متفاوت است و از سوي ديگر توان گفت، ما در رابطه با زنان كارآفرين ايراني

و كار توسط آنان هيچ نمي دانيم و مند نخستين پژوهش نظاماز آنجا كه اين. عوامل موثر بر ايجاد كسب

، اين مقاله ضمن ارائه شناخت كلي از زنان وسيع در رابطه با زنان كارآفرين دانشگاهي ايران مي باشد

و كارهاي ايجاد شده توسط آنان به بررسي تاثير عوامل فرهنگي و كسب _كارآفريني دانشگاهي ايران
و ارائه راهكارهاي عملي جهت توسعه كارآفريني و كار توسط زنان دانشگاهي ايران اجتماعي در ايجاد كسب

. زنان در ايران مي پردازد

كارهبهاي نظريهو ارائه تصوير كلي از بافت ايران، پژوهش، ضمن بيان ضرورت انجام اين مقاله در اين

ميپژوهشرفته در  ، ديد كلي از وضعيت زنان يافته هاي پژوهشسپس بر اساس. دهيم را مورد بررسي قرار

1-Allen 
2-Truman 
3-Aldrich 
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و كارهاي ايجاد شده توسط آنان بدست مي و كسب با تحليل نتايج بدست. آوريم كارآفرين دانشگاهي ايران

و كار توسط_، چگونگي اثربخشي هر يك از عوامل فرهنگيپژوهشآمده از اين  اجتماعي بر ايجاد كسب

و تشويق كارآفريني زنان. گردد زنان دانشگاهي ايران بررسي مي  در پايان نيز راهكارهاي الزم جهت تسهيل

ميهاي آتيو همچنين پژوهش .گردد بيان

 قيق ضرورت انجام تح

 از آنها از نظر2 درصد8/18 تنهارا دارا مي باشند، در حاليكه ايران از جمعيت1 درصد25/49زنان

فاصله بسيار) 3،2002كانتر() درصد30(نرخ فعاليت اقتصادي زنان در جهان ند كه با متوسط اقتصادي فعال

كل.دارد ازن كه وجود نيروي جواو84 در پائيز درصد85/10وجود نرخ بيكاري  از جمعيت4 درصد20بيش

ميايران و ايجاد اشتغال را تشكيل و نرخ پايين فعاليت اقتصادي زنان در ايران، حل معضل بيكاري را دهند

و دختران به تحصيالت. استكردهتبديل دولت هاي مهمترين دغدغهبه يكي از از سوي ديگر تمايل زنان

و دختران بيش از هاي اخير افزايش يافت دانشگاهي در سال ها را به خود اختصاص از ورودي دانشگاه%65ه

.از نظر اشتغال در وضعيت مناسبي قرار ندارند اما عليرغم داشتن تحصيالت عالي،.اند داده

و خدمات(بررسي ساختار اشتغال زنان بر مبناي سه بخش عمده فعاليت در ايران) كشاورزي، صنعت

ا2/39نشان مي دهد كه،  و ماهيگيري(ز زنان در بخش كشاورزي درصد 4/27،)شامل كشاورزي، شكار

و آب، ساختمان(درصد در بخش صنعت و گاز در2/45و) شامل استخراج معدن، صنعت، تامين برق  درصد

.5 درصد مي باشد3/33و1/25،8/29ها براي مردان به ترتيب اين نسبت. بخش خدمات اشتغال داشته اند

ب در نشانسطوح مديريتيه نسبت زنان شاغل در برخي همچنين نگاهي دهنده پايين بودن سهم حضور زنان

 
 1383،نامه آماري ايرانسال-1
 1383نامه آماري ايران، سال-2

3 -Kantor 
 1383نامه آماري ايران، سال-4
 1383نامه آماري ايران، سال-5
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مي آن گروه كه. باشد ها عليرغم رشد تعداد زنان در سطوح مديريتي، سهم زنان از مديران، به طوري

و كاركنان عالي رتبه،  . است1 درصد5/2قانونگذاران

ااجتماعي_فرهنگيعوامل مي نقش بسيار مهمي در مي جملهاز. كنند شتغال زنان ايفا توان اين عوامل

و باورهاي سنتي جامعه كه عمدتاً به صورت مانع در برابر اشتغال زنان ظاهر مي . شوند، اشاره كرد به هنجارها

و مهمترين وظيفه زنان، نخستينداري به عنوان نگرش جامعه به اشتغال زنان، باورهاي سنتي مبني بر خانه

و مرد، تعدد مسئوليتتقسيم كا و نوعي مرزبندي ميان كار زن و نقشر سنتي و محيط ها هاي زنان در خانه

مي كه كار، و فشارهاي ناشي از آن و به نوعي تضاد نقش هاي جنسيتي، عدم تبعيضگردد، باعث ايجاد تنش

و پاگيركمبود يا نبود به منابع مالي، آساندسترسي عواملاز…و اطالعات، قوانين دست

كه گونهبه. مهم در اشتغال زنان هستنداجتماعي_فرهنگي هاي شغلي زنان نسبت به مردان فرصتاي

و غالباً در بخش غيررسمي با دستمزد پايين . تر مشغول به كارند كمتري دارند

و كار با نگاهي به روند رشد تعداد زنان در در سالصاحب كسب هاي مختلف، موج حركت زنان ايراني

و كار مشاهده مي گرددر و كار به طور كلي،. اه اندازي كسب تقريبا نيمي از كل شاغلين صاحبان كسب

و تنها. ايران را شامل مي شوند البته الزم به ذكر است كه سهم كارفرمايان در اين مقوله بسيار ناچيز است

و كاركنان فاميلي،3/33كاركنان مستقل،. درصد از كل شاغلين را كارفرمايان تشكيل مي دهند6/5 درصد

و كارنگاهي به آمارهاي زنان. درصد را به خود اختصاص داده اند7/8 را صاحب كسب ، وضعيت متفاوتي

و يا كاركن فاميلي فعاليت70حدود. نشان مي دهد  درصد از كل شاغلين زن، به شكل كارفرما، خويش فرما

ا02/1اما نسبت كارفرمايان زن فقط. دارند و آنها تقريبا همواره درصد از02/0ز كل شاغلين زن است  درصد

و كاركنان فاميلي بيشترين سهم از شاغلين8/24كاركنان مستقل. كل جمعيت كشور را دارا بوده اند  درصد

.2زن را شامل مي شوند

و كارهايروند رشد تعداد مي زنان در مقايسه با مردان طي سالكسب تغ هاي مختلف نشان يير دهد كه

و كارهاي مردان بسيار محسوس تر از  و كارهايو تحوالت در تعداد كسب ميكسب تعداد كسب. باشد زنان

 
 1383نامه آماري ايران، سال-1
 1382سالنامه آماري ايران،-2
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 تجربه كرده است، در حاليكه در همين دوره 1345 تا 1335 درصدي را از سال31/0و كارهاي زنان رشد

و كارهاي مردان و كار به دليل نداشتن. درصد كاهش را نشان مي دهد1/3تعداد كسب  آمار صاحبان كسب

 1345توان درباره اين دوره قضاوت درستي انجام داد، ولي در دوره، نمي1355به تفكيك جنسيت، در سال

به85/0 شاهد ركود 1365تا و كار هستيم، طوريكه سهم زنان صاحب درصدي در تعداد زنان صاحب كسب

و كار در جمعيت اين سال، در مقايسه با  قب20كسب ل نصف شده است كه نشان دهنده تمايل كمتر سال

و تحريم زنان به سرمايه و موانع متعدد موجود از قبيل جنگ هاي اقتصادي حاكم بر ايران در اين دوره گذاري

و كار نيز. است ويباز هم روند كاهش البته در اين مقطع زماني سهم مردان صاحب كسب 1/2 را طي كرده

و كار، طي سالروند. درصد كاهش داشته است تر هاي اخير، محسوس تغييرات در سهم زنان صاحب كسب

و در طي يك دوره از5بوده از)1380تا1375( ساله به22/1،  درصد رسيده است كه نشان27/2درصد

مي دهنده موج حركت زنان در راه و كار در ايران  درصدي در دوره7/1باشد، در حاليكه كاهش اندازي كسب

 ). 1384آراستي،(، نيز جاي تامل بسيار دارد81تا80 يكساله

و دختران دانشگاهي، عدم توان جذب اين تعداد نيروي تحصيلكرده آماده كار از سوي افزايش زنان

و بخش خصوصي موجود به دليل گستر وهبخش دولتي به دليل ظرفيت كم و نهايتا امكان استقالل  محدود

و زندگي خانوادگي انعطاف پذيري بيشتر ساعات كا و كار شخصي كه باعث ايجاد تعادل بين كار ر در كسب

و كار در سال اين موج. هاي اخير شده است مي گردد، منجر به گرايش بيشتر زنان به راه اندازي كسب

و در حال توسعه و طي سال نيزحركتي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته هاي اخير، نرخ رشد آغاز شده

و كار زنان در اين كشورها بسيار باالتر از نرخ رشداددر تعد و كارتعداد كسب . مردان بوده استهاي كسب

و زندگي اجتماعي(ي بر اين اعتقادند كه ساختارهاي اجتماعيختشنا جامعههاي نظريه ) كاري، خانوادگي

تا در دسترسي زنان به فرصت ي ميان ساختاريها تفاوتوجود ). 1989آلدريچ،(ثير گذارند هاي كارآفريني

و در حال توسعه، و كار توسط ضرورتكشورهاي توسعه يافته  بررسي تاثير اين ساختارها در ايجاد كسب

اجتماعي_امروزه مطالعات در رابطه با عوامل فرهنگي. دهد زنان در كشورهاي در حال توسعه را نشان مي

ح و كار توسط زنان در كشورهاي در از سوي ديگر. ال توسعه بسيار محدود استموثر بر ايجاد كسب

 انجام شده در جوامع توسعه يافته بدست آمده است كه هاي پژوهش به كار رفته معموال از نتايج هاي نظريه
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به. ممكن است قابل استفاده در كشورهاي ديگر با بافت متفاوت نباشد  توسعه كليه مطالب بيان شده، با توجه

و افزايشحل عنوان يكي از بهترين راهبهايران، امروزي كارآفريني زنان در شرايط هاي معضل بيكاري زنان

ميمشاركت اقتصادي آنان در جامعه  . باشد مطرح

 چارچوب نظري

هاي ي، شاهد تاثير ساختارهاي اجتماعي در دسترسي زنان به فرصتس جامعه شناهاي نظريهدر

و توقعات در جداسازي مشا). 1989آلدريچ،(كارآفريني هستيم  غل، حضور كم زنان در سطوح باالي مديريتي

مي هاي خانوادگي، زنان را در برخي زمينه رابطه با نقش و همچنين در انگيزه. كند هاي شغلي محدود ها

و كار تاثير مي ميزان تاثير اين ساختارها در زنان كارآفرين تا ). 1989آلدريچ،(گذارد اهداف آنان در كسب

و. بستگي به بافت كشورها داردحدود زيادي  ظرفيت پذيرش مشاركت زنان در كارآفريني، بسته به توقعات

، در آفريقاي براي نمونه. هاي فرهنگي جامعه در رابطه با زنان، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است ارزش

و باور به خانه به جنوبي، اعتقاد به مردساالري و مراقبت از فرزندان، و مسئوليت عنوان داري اولين وظيفه

و كار است   هاي سمتدر فيليپين، زنان در داشتن ). 2،1992و لئونگ1سكاران(زنان، مانعي در ايجاد كسب

و تشكيل خانواده دهند اين مسئله،. مديريتي سطح باال، محدود مي شوند، زيرا كه معتقدند زنان بايد ازدواج كنند

همچنين ). 3،1993اپستين(و كار موفق است، محدود مي كند نوع تجربيات زنان را كه الزمه يك كسب

ميها پژوهش مي نشان و كار جديدي را آغاز و كار، دهد زناني كه كسب كنند، معموال با كمبود اطالعات كسب

و دسترسي به شبكه و مشاوره و ترومن،(هاي حمايتي مواجه هستندمنظاها .)1993آلن

از"محيط كارآفريني".ر اين زمينه مورد توجه قرار گرفته استد"محيط كارآفريني"مفهوم  تركيبي

در. عواملي است كه در توسعه كارآفريني نقش دارند و سياسي كه عوامل كالن اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي

و توانايي افراد در انتخاب فعاليت و خدمات. هاي كارآفريني مؤثرند تمايل همچنين دسترسي به تسهيالت

 
1- Sekarun 
2 -Leong 
3 -Epstein 
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ميحما توجه به عوامل محيطي به ). 2،1994و فوگل1نياوالي(كنند يتي كه فرآيند راه اندازي را تسهيل

بر. رويكرد رفتاري مطرح گرديددرهاي جديد موثر بر ايجاد سازمانعواملعنوان  در رويكرد رفتاري، عالوه

هاي رفتاري فردو ويژگيها مورد تاكيد است، عوامل محيطي هاي شخصيتي كه در رويكرد ويژگي ويژگي

 اقتصادداني بود كه با اتخاذ نخستينآرتور كول، ). 1989و براش،3واندرورف(گيرند نيز مورد توجه قرار مي

و زمين(ديدگاه رفتاري معتقد است كه كارآفرين، تمام ابزار توليد . را در هم ادغام مي نمايد) كارگر، سرمايه

از)1975(5مدل شاپرو). 4،1994جنينگز(اتخاذ رويكرد رفتاري بوده است هاي فرآيندي نيز نتيجه ارائه مدل ،

و منفي در زندگي، الگوي نقش، فرهنگ. هاي رويدادي ارائه شده مي باشد مدلنخستين او حوادث مثبت

و  مي... جامعه، خانواده . داند را در تاسيس سازمان جديد موثر

 انجام شده هاي پژوهشفريني شناخته شده است، بسياري از با اينكه نقش شرايط محيطي در توسعه كارآ

و فقط روي تعداد كمي از جنبه هاي محيطي متمركز شده اند بسياري از ادبيات. در اين رابطه، توصيفي بوده

كارآفريني در اين زمينه، نه توجهي به نيازهاي كارآفرين به عنوان مهمترين استفاده كننده از اين موجود 

و كار تشريح كرده اندمحيط، داشت و نه شرايط محيطي را بر اساس فرآيند ايجاد كسب و فوگل.ه اند نياوالي

و كارهاي جديد ارائه داده)1994( اند، به نگرش، در ساختاري كه از شرايط محيطي مؤثر بر ايجاد كسب

هاي كارآفرينانه، ژگيعموم به كارآفريني، حضور كارآفرينان مجرب، الگوهاي نقش موفق، وجود افراد با وي

و  و كارهاي جديدبه... شناخت عملكردهاي كارآفرينانه عنوان شرايط فرهنگي اجتماعي موثر در ايجاد كسب

. اند اشاره كرده

نههاي پژوهش از مسايل اجتماعي مطرح بلكه،تنها تحت تاثير مباحث كارآفريني است كارآفريني زنان

 هاي نظريهآيا" كارآفريني زنان اين است كه هاي پژوهش اصلي در پرسش.پذيرد در مورد زنان نيز اثر مي

ميها پژوهشبدست آمده از "باشد؟ روي مردان كارآفرين، قابل استفاده براي زنان كارآفرين نيز

1 -Gnyawali 
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 استونسون،( فمينيستي وارد بحث كارآفريني زنان گرديد هاي نظريه 1990در دهه ). 1،1986استونسون(

از فمينيستي كه شاخهنظريه). 2،1991و هارلي1986 هاي سياسي، اقتصادي اجتماعي است، زمينهنظريهاي

هاي مختلف فمينيسم نظرات متفاوتي وجود دارد، با اينكه در رابطه با تعداد گروه. شودو اجتماعي را شامل مي

ازولي  كنظريهبندي اصلي در اين، به دو دستهنظريه محققان اين برخي ه عبارت است از فمينيست معتقدند

و فمينسيت اجتماعي كه)1993(و ديگران5فيشر). 4،1983و جاگار3،1989بلك(آزاديخواه درباره اين نيز

.دانندميدر كارآفريني زنان غالب را دو الگوي ذهني همين،اند موضوع مطالعه كرده

و مردان كارآفرين نابرابر بر اساس اين نظريه شرايط محيطي براي:هاي آزاديخواه فمينيست زنان

و تفاوت وضعيتي زنان. است و زنان از روحيات يكساني برخوردارند طرفداران اين نظريه معتقدند مردان

به. ناشي از تبعيض است مي با توجه به اين موضوع و كاستي رسد مطالعاتي كه به بررسي تبعيض نظر در ها ها

.دان ستهدپردازند از اينميزنانمورد 

و رفتارهاي:فمينيست اجتماعي و زن با هم متفاوت است  اين گروه معتقدند كه روحيات مرد

مي،زندمي متفاوتي از آنها سر مي ولي نتايجي كه بدست بهها پژوهشاين. تواند مشابه باشد آورند  بيشتر

و رفتارهاي مقايسه ارزش و مردانها ميزنان ا. پردازد در كارآفريني  دريافتند كه پژوهشگرانز اين دسته

و مردانهاي فكري ميان تفاوت . تاثيري بر تفاوت عملكرد تجاري آنها نداردزنان

به فاكتورهاي اجتماعي در مدل،در برخي مطالعات مي هاي كارآفريني زنان . گردد صورت جزئي مشاهده

مح) 1990(6لكس و . يط محلي بررسي كرده استمتغيرهاي اجتماعي را در قالب محيط خانواده، محيط كار

با كه بر روي زنان كارآفرين پاكستاني انجام دادهپژوهشيدر) 1995(8و گرگوريو7شبير اند، خانواده، ارتباط
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و نگرش آنها به زن كارآفرين را به و مشتريان زن كارمندان، عرضه كنندگان عنوان منابع ارتباطي، در تصميم

. دانند كارآفرين موثر مي

و از منطقهبرخي و باورهاي سنتي از كشوري به كشور ديگر به عوامل مانند هنجارهاي اجتماعي اي

ميزان تاثير عوامل فرهنگي اجتماعي نيز در جوامع مختلف با بافت متفاوت. منطقه ديگر متفاوت است

مي. باشد يكسان نمي م از باورهاي جامعه سنتي ايران در رابطه با زنان نفي برخي توان به برخوردهاي

و ناامني هاي اجتماعي سازمان و عكس العمل هاي منفي اجتماعي و اجتماعي و موسسات اقتصادي ها

، سعي كرديم عالوه بر استفاده از عوامل فرهنگي پژوهشدر اين. اشاره كرد) 1381صابر،(خاص زنان 

رهاي پژوهشاجتماعي عنوان شده در ا نيز در نظر گرفته، بررسي شده، ساختارهاي خاص جامعه ايران

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران را مورد بررسي قرار دهيم . عوامل فرهنگي اجتماعي موثر بر ايجاد كسب

، عوامل فرهنگي اجتماعي را در قالب باورهاي سنتي جامعه نشات گرفته از عرف يا فقه، پژوهشدر اين

و كار، نگرش موافق اطرافيان به زن كارآفرين، وجود الگوه اي نقش در اطرافيان، ايجاد تعادل بين خانواده

و محرك و آموزش ميهاي محيطي، مورد مطالعه قرار مي دهيم :هاي زير پاسخ دهيم كنيم به پرسش تالش

 زنان كارآفرين دانشگاهي ايران، چه خصوصياتي دارند؟.1

و كارهاي ايجاد شده توسط زنان دانشگاهي ايران، داراي چه ويژگي.2 مي كسب  باشند؟ هايي

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران تاثير– عوامل فرهنگي.3  گذارند؟مي اجتماعي چگونه بر ايجاد كسب

 پژوهشروش

به پژوهشنوع سواالت مطرح شده در اين مي پژوهش، نياز به. طلبد ميداني را در يك تحقيق كمي، بايد

(دو نكته توجه كرد و چگونگي جمع آوري داده)1: .انتخاب معيارهاي تعيين كيفيت ابزار مورد استفاده)2(ها

در آوري داده عمل جمع:ها جمع آوري داده-1  به كمك پرسشنامه طراحي شده بدينو نوبت2ها

بهنخستين. منظور صورت گرفت در رابطه با متغيرهاي منظور دريافت نظر خبرگان كارآفريني پرسشنامه،

حپژوهش  و بسته بودطراحي گرديد كه به.اوي سواالت باز از آوري داده منظور جمع پرسشنامه اصلي كه ها
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و زنان كارآفرين به كار برده شد، بر اساس مطالعه ادبيات كارآفريني زنان، مدل هاي موجود در اين زمينه

را پژوهش هاي پرسشنامه، موضوع به منظور اطمينان از اينكه سوال. نتايج پرسشنامه خبرگان، طراحي گرديد

مي ارضا مي و اين اجازه را آوري دهد كه اهداف فرعي خود را به خوبي بررسي نماييم، از يك چارت جمع كند

مي. گرفته شده، استفاده كرديم) 2005(1پتورلداده كه از مدل  (باشد اين مدل، شامل پنج مرحله تعريف)1.

هاي تحقيق براي پاسخ مشخص كردن مولفه)3(تعيين اهداف فرعي مرتبط با آن،)2(دقيق سوال تحقيق، 

و انتخاب اطالعات مورد نياز براي سنجش مولفه)4( اصلي، هاي پرسشبه  طراحي سواالت به منظور)5(ها

).2003امين،(دريافت اطالعات مورد نياز 

تي بخش اول پرسشنامه، سواال. بخش دسته بندي شدند3سواالت طراحي شده بر اساس اين مدل، در

و  و كار و كار ايجاد شده توسط زنان، بخش دوم، سواالت مرتبط با راه اندازي كسب در ارتباط با كسب

و بخش سوم، سواالتي در ارتباط با شخص كارآفرين مي باشد در انتهاي. عواملي كه در آن مطرح است

.ن را سنجيده است ويژگي شخصيتي در زنان كارآفري6 سوال، ميزان36پرسشنامه نيز تست شخصيتي با 

.در اين پرسشنامه از انواع سواالت استفاده شده است. دقيقه زمان مي برد40پرسشنامه تقريبا تكميل اين

به براي پر كردن اكثر پرسشنامه شد ها در تهران، روش مصاحبه حضوري ولي از آنجا كه كاربرد. كار برده

به اين روش در شهرستان  e-mailو هزينه، امكان پذير نبود، روش پستي يا دليل باال رفتن زمان ها،

 جلسه با حضور به طور6(ها يا به شكل جلسات سازماندهي شده زنان كارآفرين مصاحبه. استفاده گرديد

و يا در محل شركت) نفر در هر جلسه6متوسط ضمنا براي. هاي آنها انجام گرفت در دانشگاه صنعتي شريف

و نه امكان پذيزنان كارآفريني كه نه فرصت رارش كافي براي شركت در جلسات  پرسشگر در شركت خود

و يا شدe-mailداشتند، پرسشنامه مذكور از طريق فاكس، پيك براي زنان كارآفرين ساكن. فرستاده

يا شهرستان نيز با توجه به امكانات آنها، پرسشنامه و  فرستاده e-mailها از طريق پست پيشتاز، فاكس،

در نفر از زنان كارآفريني كه در شهرستان9 ضمنا. شد هاي نزديك ساكن بودند، بر اساس اعالم تمايل خود

. جلسات مشترك زنان كارآفرين شركت كردند

1 -Paturel 
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و. دهند جمعيت مورد مطالعه ما را، زنان كارآفرين با تحصيالت دانشگاهي تشكيل مي زناني كه كسب

و نوآور را به شر كاري مستقل اند، مديريت، ايجاد كردهپژوهش از انجام پيش ماه6اكت در حداقل تنهايي يا با

و يا كامال در جريان آن قرار دارند، حداقل براي  و كار را خود شخصا بر عهده دارند زايي نفر اشتغال2كسب

كم كرده و دست و زمينه فعا. سهام شركت را مالك هستند%25اند ليت نمونه آماري خود را از نظر جغرافيايي

و كار، محدود نكرديم تا بتوانيم تعداد بيشتري از زنان كارآفرين را در نمونه خود داشته باشيم . كسب

متاسفانه بر خالف"پس از مدتي تفحص در رابطه با زنان كارآفرين ايراني، به اين نتيجه رسيديم كه

 فهرستي دارند، در ايران چنين از زنان كارآفرين را در اختياريهاي متعدد فهرستبسياري از كشورها كه 

و پژوهش ما، بانك اطالعاتي از زنان كارآفرين براي مسئوليتاب، بنابراين".وجود ندارد  هاي پژوهش خود

از5كاري بس مشكل با همراهي تيمي.شدتهيهآينده و تالش بيش  ماه تمام وقت، براي تهيه6 نفره

بنخستين و سازمان با مراجعه به وزارتخانه.ه ثمر رسيد بانك اطالعاتي از زنان كارآفرين هاي مختلف، ها

و كار استخراج گرديدفهرست ازها فهرستاين. زنان صاحب كسب زنان داراي كارت بازرگاني: عبارت بودند

با از وزارت بازرگاني، تعاوني و حرفه اعضا زن از ادارات تعاون استان%70هاي اي هاي مختلف، موسسات فني

م و حرفه اي، موسسات فرهنگي با و- ديريت زنان از سازمان فني  هنري با مديريت زنان از وزارت فرهنگ

و همچنين زنان كارآفريني كه از و سنديكاهاي مختلف ارشاد، زنان عضو انجمن مديران صنايع، اصناف

ها فهرستن در اين بايد متذكر شويم كه بسياري از اسامي زنا. سوي كارآفرينان شناسايي شده معرفي شدند

و كار معرفي شده نداشتند و آنان هيچ نقشي در اداره كسب و از اين رو، تماس. صوري بوده هاي تلفني

در پايان. دستيابي به اطالعات صحيح از زنان كارآفرين، براي داشتن انتخاب درستي از آنان الزم به نظر رسيد

و حساس، بانك اطالعاتي از  .كارآفرين با شرايطي كه قبال ذكر شد، تهيه گرديد زن 201اين كار مشكل

 نفر مايل به شركت14، سازگار نبودند، پژوهشگيري نفر با شرايط نمونه42 فرد شناسايي شده، 201 از

از پژوهش نفر در زمان انجام6 نبودند، پژوهشدر و باالخره  به روز در نشاني نفر از آنها14 در ايران نبودند

و 125بنابراين.ددسترس نبو در عدد از پرسشنامه39. آوري گرديد عدد جمع108 پرسشنامه توزيع ها

و عدد در مصاحبه41. جلسات زنان كارآفرين در دانشگاه صنعتي شريف تكميل شد 28هاي حضوري

يا گيريپرسشنامه ديگر پس از پي كال. دريافت گرديدe-mailهاي ممتد از طريق پست، فكس در نتيجه
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و خطاي نمونه گيري%95اين حجم نمونه، در سطح اطمينان. پرسشنامه قابل تحليل بدست آورديم105

.تاييد شده است5%

و اجراي : گيري معيارهاي تعيين كيفيت ابزار اندازه-2 از روشهاي تامين روايي ابزار، نظرسنجي از خبرگان

جهت نظر سنجي از خبرگان. اده شده است از هر دو روش استفپژوهش كه در اين باشدميآزمون پيش

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران طراحي كارآفريني، پرسشنامه اي با محتواي عوامل مطرح در ايجاد كسب

 نفر از افرادي كه در زمينه كارآفريني تحقيق36 يا فاكس براي  e-mailاين پرسشنامه از طريق. گرديد

. پرسشنامه تكميل شده دريافت كرديم27گيري تلفني،پيپس از چندين. اند ارسال گرديد كرده

ولي با مقايسه نظرات خبرگان.، پرسشنامه اوليه طراحي گرديده از نظرات خبرگان كارآفرينيبا استفاد

و زن  مي3الزم به ذكر است كه تنها(مرد و بقيه را مردان تشكيل ،)دادند نفر از خبرگان كارآفريني را زنان

از قبيل تاثير وضعيت تاهل، تعداد فرزندان وابسته، قوانين خاص زنان(با متغيرهاي مرتبط با زنان در رابطه

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران...و  و مرد تفاوت،)در ايجاد كسب  هاي فاحشي در نظرات خبرگان زن

. رين پيش آزمون نماييمبه همين منظور تصميم گرفتيم اين متغيرها را در جامعه زنان كارآف. مشاهده شد

 نفر از اين زنان، در دانشگاه صنعتي شريف43و دومين جلسه زنان كارآفرين را با دعوت نخستينبنابراين

به در اين پيش. برگزار كرديم و خبرگان زن طور جالبي آزمون مشاهده گرديد كه نظرات زنان كارآفرين

در نتايج پيش آزمون. هماهنگي دارد اصالح محتواي سواالت، ما را در تعيين متغيرهاي عالوه بر كمك

و نتايج پيش. مورد سوال ياري داد .آزمون اصالح گرديد لذا پرسشنامه نهايي با اعمال نظر خبرگان كارآفريني

شد كرونباخي روش آلفااز پايايي پرسشنامه، جهت سنجش در اين تحقيق اعتبار پرسشنامه. استفاده

و پرسشنامه زنان كارآفرين،97، پيش آزمون، درصد98خبرگان برابر با  . درصد برآورد شده است91 درصد

.باشدميپژوهشگيري متغيرهاي اين برآورد بيانگر اعتبار بسيار باالي ابزار اندازه

و كارهاي ايشان دانشگاهيزنان كارآفرين ديد كلي از و كسب

در: ايران دانشگاهي زنان كارآفرين و كار مستقل خود، ميانگين سني آنان 34زمان راه اندازي كسب

و كار مستقل از راهپيش.سال بوده است %21، داراي مدرك كارشناسياز آنان%57، اندازي كسب
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و يا تخصصي داشته دكتراي حرفه%8/3و كارشناسي ارشد رغم به بسياري از اين زنان پرتالش،. اند اي

پ مسئوليت و كاري، و كار نيز تحصيالت خود را ادامه دادههاي مختلف خانوادگي .اندس از راه اندازي كسب

به%6/26 به كارشناسي ارشد، تعداد زنان داراي تحصيالت پژوهشدر زمان انجام افزايش%8/5و دكترا

هاي آموزشي مختلف آنها عالوه بر داشتن تحصيالت دانشگاهي، در بسياري از موارد، در دوره. يافته است

ك سال سابقه كاري،6/7، داراي پژوهشطور متوسط، زنان كارآفرين شركت كننده در اينبه. اند ردهشركت

و4/5 از آنان،%23همچنين. سال تجربه مديريتي هستند5سال تجربه در زمينه فعاليت تخصصي شركت

و كاري را ايجاد كرده يا در ايجاد آن نقش مهمي داشته هاي زنان انگيزهمهمترين. اند قبال نيز كسب

مي%)62(و نياز به قدرت%)90( را ارضاي شخصي پژوهشكارآفرين شركت كننده در اين  . دهند تشكيل

%)2/76( اكثريت اين زنان.هاي بعدي قرار دارند در اولويت%)51(و نياز به امنيت%)54(انگيزه نياز مالي

اندازي، در زمان راه.ي تحصيالت دانشگاهي هستند، همسران آنان نيز داراموارد%85در. اند متاهل بوده

و% 33 و%33. اند بيكار بوده%7/13از همسران آنان كارفرما از مادران نيز تحصيالت%5/14از پدران

، ريسك%)85( ابهام1هاي شخصيتي آنان عبارتند از تحمل همچنين مهمترين ويژگي. اند دانشگاهي داشته

 %).32(و استقالل طلبي%)50(2، مركز كنترل دروني%)63(، خالقيت%)71(، توفيق طلبي%)79(پذيري

و كارهاي ايجاد شده توسط زنان دانشگاهي ايران و كارها در زمينه توليدي،%8/24:كسب از اين كسب

و7/66% و زمينه%6/8در زمينه خدماتي آن در زمينه كشاورزي و%4/32. استهاي مرتبط با از اين كسب

 آموزشي،- انتفاعي، مهدكودك، موسسات فرهنگي مدارس غير(و مشاوره پژوهشرها در زمينه آموزش، كا

و نقل، بسته(در زمينه خدمات صنعتي%6/28فعاليت دارند،)ايو موسسات مشاورهپژوهشيموسسات حمل

و  مي...) بندي، تبليغات يي، پالستيك، ظروف، مواد غذا( كار توليدي صنعتي دارند%1/17كنند، فعاليت

و بهداشتي و،سراميك، مواد آرايشي توليد محصوالت(در زمينه توليدات كشاورزي ...). تابلوهاي برق، پارچه

و طيور، آبزيان گلخانه و،اي، پرورش دام و باالخره%6/8، ...) زنبور عسل در%7/6فعال هستند از زنان،

گل(بخش صنايع دستي  و توليد فرش، تابلو فرش، و گبه، صنايع چوبي مي...) يم ها اين شركت. كنند فعاليت

.وجود دارند%)22(و يا تعاوني%)7/28(، شراكتي%)5/48(به انواع مختلف شخصي

1- Ambiguity 
2 -Internal locus of control   
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در% 60 و كارهاي ايجاد شده توسط زنان از آنها بيش%6/8فقط. سال اخير ايجاد شده اند5از كسب

از. سال سن دارند20از  و، يكسال يا كمتر صرف برنامه%)5/70(زنان اين3/2بيش ريزي راه اندازي كسب

و فقط از آنها برنامه تجاري مدون داشته%80. اند كار خود كرده ريزي شروع بدون هيچگونه برنامه%8/4اند

و كار خود در نظر گرفته. اند به كار كرده  عبارتنداند، اهدافي را كه زنان كارآفرين دانشگاهي ايران براي كسب

و كار%)1/42(، ارائه محصولي با كيفيت بهتر%)44(اشتغال زايي: از به%)6/33(، توسعه كسب ، ارائه خدمت

. اند از زنان نيز همه اهداف را مد نظر داشته%26ضمنا %).3/18(و سود بيشتر%)5/33(مشتريان

و كارها7/87% و كار راهبرداز كسب و كسب . خود را در حد كوچك نگه داشته اند عدم رشد را برگزيده

و كارها، رشد قابل مالحظه اي را تجربه كرده%5/12اما در نقطه مقابل، ، يكي از اين براي نمونه. اند كسب

و كارها و در زمان انجام20با كار خود را كسب داشته كارمند 575، پژوهش كارمند كار خود را آغاز كرده

ش. است ازمهمترين مشكالت بيان و پاگير: ده از سوي زنان عبارتند ، وجود%)83(وجود قوانين دست

، عدم%)69(ها، وجود تبعيض%)71(، تامين منابع مالي%)79(، گرفتن مجوزها%)81(هاي اداري بروكراسي

و كنترل هزينه)%65(دسترسي آسان به بازار ، يافتن%)55(، تامين نيروي انساني%)58(ها، مديريت

و كار%)40(، يافتن شركاي مناسب%)52(ها، تضاد نقش%)54(كنندگان تامين %).31(و مديريت كسب

و افرادي كه معموال زنان كارآفرين از آنها كمك دريافت مي و فرزندان براي متاهلين كنند، عبارتند از همسر

و همكاران%)62(والدين براي مجردين  مشتريان پتانسيل،%)52(مديريتي، مشاوران%)54(، دوستان

و كار خود، از اين افراد دريافت كمك،%)27(و بستگان%)42( هاي مختلفي كه در زمان راه اندازي كسب

از كرده ، معرفي به افراد ارزشمند%)70(، اجرايي%)77(اطالعاتي%)79(عاطفي هاي كمك: اند نيز عبارتند

 %).55(و مالي%)62(ريزي بلند مدت برنامه)67%(

هاي، مهمترين عوامل موفقيت خود را در داشتن ويژگي پژوهشزنان كارآفرين شركت كننده در اين

،%)56(، شناخت قبلي در زمينه فعاليت شركت%)61(، داشتن حاميان مناسب%)72(شخصيتي كارآفرين 

در%)42(، دسترسي به منابع مناسب%)43(داشتن الگوهاي مناسب و%)30(زمينه مديريت، تحصيالت

. دانندمي%)7(هاي دولتي حمايت
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و كارهاي ايجاد شده و كسب در اين قسمت سعي كرديم شناخت كلي از زنان كارآفرين دانشگاهي ايران

و كار توسط زنان عواملدر قسمت بعد،. توسط آنها بدست آوريم  فرهنگي اجتماعي موثر بر ايجاد كسب

ميدانشگاهي ايران، مورد بحث .گيردو بررسي قرار

و كار زنان كار آفرين و اجتماعي موثر برايجادكسب  عوامل فرهنگي

و باورهاي"،"نگرش موافق اطرافيان به زن كارآفرين"، چگونگي تاثير متغيرهاي پژوهشدر اين ارزشها

و كار"،"وجود الگوي نقش در اطرافيان"،"جامعه محركهاي"و"شآموز"،"برقراري تعادل بين خانواده

نگرش، binomialاز اين ميان، تنها عامل تقويت كننده مطابق آزمون. مورد بررسي قرار گرفتند"محيطي

.موافق اطرافيان به زن كارآفرين مي باشد

 binomial نتايج آزمون:1 جدول

و حمايت آنان از زن كارآفرين در ايجا:نگرش اطرافيان به زن كارآفرين و كار موافقت اطرافيان د كسب

 كارآفريني زنان، معموال به نگرش مخالف هاي پژوهشدر. توسط زنان دانشگاهي ايران تاثير گذار است

و از آن به لي(عنوان مانعي در برابر زنان كارآفرين نام برده شده است اطرافيان به زن كارآفرين اشاره شده است

و گرگوريو، 2،1990و گريز1گوسلين مياين پژوهشما نتايجا.)1996و شبير دهد كه اكثر زنان كارآفرين نشان

 
1 -Lee –Gosselin   
2 -Grise 

 اجتماعي_عوامل فرهنگي
 سطحاحتمال آزمون احتمال مشاهده شده

 معني داري

.6/06/0 نگرش موافق اطرافيان

ب ارزش و .06/0 اورهاي جامعهها

.1/06/0 وجود الگوهاي نقش

و كار 5/06/0068/0 برقراري تعادل بين خانواده

.1/06/0 آموزش

4/06/0540/0 هاي محيطي محرك
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و كار توسط آنان و اين نگرش مثبت عاملي موثر در ايجاد كسب ايراني، مورد حمايت اطرافيان خود قرار گرفته

را.بوده است و كار شخصي در مقابل ساعات كار دولتي بر دليلي شايد بتوان انعطاف پذيري ساعات كار در كسب

بهحمايت و .طور كلي نگرش مثبت جامعه ايران به كارآفريني زنان دانشگاهي عنوان كرد خانواده از زنان كارآفرين

، در ميان اطرافيان زنان كارآفرين، نگرش موافق خانواده اوليه، همسر binomialمطابق نتايج آزمون

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران تقويت كننده وو كارمندان در ايجاد كسب و نگرش خانواده همسر  بوده

بي سازمان ، اولويت بندي اين عوامل را تاييد فريدمننتايج آزمون. تاثير بوده است هاي مربوطه در اين امر

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران. نمي كند و كارمندان، در ايجاد كسب بنابراين نگرش خانواده اوليه، همسر

نكته جالب در اينجاست كه حتي نگرش اطرافيان به زن كارآفرين به مرور. از اهميت يكساني برخوردار است

و زنان توانسته و كار، بسياري از نظرات مخالف اطرافيان زمان تغيير كرده و عملكرد خود در كسب اند با رفتار

و موافقت آنها را جلب نمايند و كار،براي نمونه. را به موافق تبديل كرده از%60، در ابتداي شروع كسب

يا(پژوهشاند، در حاليكه در زمان انجام همسران زنان كارآفرين با كارآفرين شدن آنها موافق بوده چند ماه

. از همسران موافق زنان كارآفرين بودند%82،)چند سال بعد

و باورهاي جامعه ارزش و باورهاي جامعه در رابطه با ارزشbinomial نتايج آزمون:ها جدول(ها

مي)1 بي نشان و كار توسط زنان دانشگاهي ايران تاثير دهد كه باورهاي جامعه ايران، در ايجاد كسب

و اين توان گفت در واقع، زنان كارآفرين ايراني توانستهمي. باشند مي اند به خوبي از سد اين باورها عبور كنند

و كار تضعيف  و مانع آن گرددمانع بزرگ نتوانسته است اراده آنان را در ايجاد كسب از.كرده در بسياري

و كارآفريني اشاره شده است كارآفريني به اهميت ارزشهاي پژوهش گذاري در جامعه در خصوص كارآفرين

ب). 1،1983وسپر( ازرخحتي ها، تسهيالت اجتماعي به اندازه دسترسي به وامعوامل معتقدند، پژوهشگراني

و اطالعاتي مهم هستند  و فوگل، نيوال(فيزيكي ).1994ي

و كارآفريني زنان در جامعه ايران مورد، ارزشپژوهشدر اين و باورهاي مرتبط با اشتغال، مديريت ها

زن%)28(خانواده مالي تامين صورتدرزن اشتغال نبودن موجه. بررسي قرار گرفته است ، جوان بودن

 كاهشو مرد اقتدار تضعيفبه اعتقاد،%)27(...)و كارآفرين انگاشتن طلب جاه(مردم حرف،%)28(كارآفرين

1 Vesper 
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، عدم%)20(زن وظيفه اولين عنوانبه داري خانهبه جامعه باور،%)26(زن اشتغال صورتدرزن وابستگي

و مشاغل ، جدي%)18(، موجه نبودن حضور زن در جامعه كار مردانه%)20(پذيرش زنان در برخي حرفه ها

،%)13(مديريتي سطوحدر زنان هاي تواناييبه نسبت جامعه باور عدم،%)15(نگرفتن زنان به عنوان مدير

به%)6(هاي اجتماعي براي زنان، ناامني%)11(گرفتن مجوز خروج از كشور از همسر و مشكالت اقامت زن

ت. اند از مواردي است كه زنان كارآفرين به آنها اشاره داشته%)2(تنهايي در هتل ضعيف با توجه به ماهيت

، مي توان نتايج فوق را به اين شكل تحليل كرد كه باورهاي پژوهشكنندگي باورهاي بررسي شده در اين 

براي(مردمي جامعه ايران، تنها براي اين تعداد از زنان كارآفرين به عنوان عاملي تضعيف كننده ظاهر شده

كننده در اين از زنان كارآفرين شركت%20ي، برازن وظيفه نخستين عنوانبه داري خانهبه جامعه باور، نمونه

مي)تحقيق عاملي بازدارنده عنوان شده است شود، اين باورها، براي اكثريت زنان، ولي همانطور كه مشاهده

و آنها توانستهيبكارآفرين  و ارزشبهاند تاثير بوده است در رغم وجود باورها هاي تضعيف كننده در جامعه،

م و كار از. ستقل براي خود موفق باشندايجاد كسب البته الزم به ذكر است كه جامعه نمونه تحقيق متشكل

و ارزش زنان دانشگاهي مي و ميزان اهميتي كه زنان تحصيلكرده جامعه ايران به اين باورها هاي جامعه باشد

به دارند، متفاوت از زنان غير دانشگاهي مي مي بيشتريهاي پژوهشباشد كه اين زمينه نياز .طلبد را

و تغيير نگرش جامعه، تدابير خاصي بكار برده . اند زنان كارآفرين دانشگاهي ايران، جهت غلبه بر اين باورها

در آنها سعي كرده در مراحل بعدي.، بر باورهاي جامعه غلبه كنند%)77( قدم با اثبات موفقيت خود نخستيناند

و گفتگو  در%)49(آميزو برخوردهاي مسالمت%)50(و مهارت خودو استفاده از دانش%)52(با مذاكره سعي

بي%)43(در برخي موارد نيز نياز به رعايت بيشتر قوانين. اند رفع اين موانع داشته ،%)39(تفاوت، برخوردهاي

و تحكيم ارتباطات شبكه%)23(انتخاب مشاغل خانمانه .دان داشته%)21(خودايو استفاده از حكميت اطرافيان

و گذشتن از خواسته موارد بسيار كمي وجود داشته كه آنان نياز به عقب يا%)15(هاي خودشان نشيني و شوند

را نكته قابل توجه اينجاست كه اين زنان به خوبي توانسته. داشته باشند%)7(برخورد تند  اند موقعيت موجود

و متناسب با آن موقعيت، تدابير خاصي را بكار گرف و بر موانع موجود غلبه كننددرك كرده . ته
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و دوستان در بسياري از:الگوهاي نقش  به عنوان عاملها پژوهش وجود الگوهاي كارآفرين در خانواده

، موسسه 4،1995و فلوپ3، هيسريچ2،1979و نورد1بروكهاوس(موثر در ايجاد انگيزه كارآفريني شناخته شده است

GEM ،2004 .(و شناخته نبودن آنان در جامعه، اما اين عامل، در جام عه ايران، به دليل تعداد كم كارآفرينان زن

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران نداشته است زنان كارآفرين%41فقط. تاثير چنداني در ايجاد كسب

و دانشگاهي ايران، در ميان خانواده و آشنايان، فرد كارآفرين داشته%52شان تاثير اين.دان آنان در ميان دوستان

از پژوهشاز زنان كارآفرين شركت كننده در اين%20تنها. الگوهاي نقش نيز در اين زنان محسوس نبوده است

و وجود الگوهاي نقش در خانواده و آشنايان تاثير مثبت گرفته%17شان .اند از وجود الگوهاي نقش در دوستان

و كار از يكي از موان:برقراري تعادل بين خانواده بهها پژوهشعي كه در بسياري ، توسط زنان كارآفرين

و خانواده است و براش، 6،1982و ريس5پلگرينو(آن اشاره شده است، تضاد بين كار و 1983، هيسريچ

در ). 2001، 12و اوزگن11، اوفوك1990، براش، 1987، 10، نيدر9،1986و مارتين8، هافتل7، هونيگ1987

كه اي اعالم كرده از زنان كارآفرين تركيه%4/71،)1996، 13راني( شده است تحقيقي كه در تركيه انجام اند

مي از تضاد نقش از زنان كارآفرين، برقراري تعادل بين زندگي%36، پژوهشاين مطابق نتايج. برند ها رنج

و خانوادگي را يكي از مشكالت اساسي خود در زمان راه و كار عنوان كرده كاري از%5/14.دان اندازي كسب

و كار، داراي فرزند زير دو كارآفرين دانشگاهي ايرانزنان ميانگين. اند سال بوده، در زمان راه اندازي كسب

و5/11اندازي، سن كوچكترين فرزند آنها در زمان راه در%46 سال بوده است و زمان راهاز آنها اندازي كسب

از. اندهكار، داراي فرزند وابسته بود از%70از سوي ديگر بيش مي40آنها در هفته بيش . اند كرده ساعت كار

1 -Brockhaus 
2 -Nord 
3 -Hisrich 
4 -Fulop 
5 -Pellegrino  
6 -Reece 
7 -Honig   
8 -Haftel 
9 -Martin 
10 -Neider  
11 -Ufuk 
12 -Ozgen 
13 -Rani 
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اندازي هاي مختلف زنان كارآفرين ايراني، در زمان راه اي از ايفاي نقش مطالب بيان شده، نشان دهنده گوشه

و كار مستقل خود مي اند در اين مطلب قابل توجه در اينجاست كه باز هم اين زنان توانسته. باشد كسب

و برنامه و مشكالت بخش نيز با درايت، خالقيت و موانع موجود را از سر راه خود بردارند ريزي، مشكالت

و تصميم خود، بازدارد و. مختلف، نتوانسته است آنها را از اراده انعطاف پذيري ساعات كار در بخش خصوصي

و كار نيز به كمك آنها آمده است تا با برنامه و صحيح، بين مسئوليتريزي كسب و دقيق و ايف مختلفظها

. خود تعادل برقرار كنند

از در رابطه با مراقبت از فرزندان، آنها متناسب با سن فرزندان خود، از روش هاي مختلف نگهداري

و يا خانواده همسر، مهد، پرستار در خانه، همراه بردن با خود به  جمله دريافت كمك از همسر، خانواده خود

و يا اينكه آنها به اندازه كافي بزرگ بودهل كار استفاده كردهمح انجام. اند كه بتوانند از خود مراقبت كنند اند

به كارهاي خانه يكي ديگر از نقش مي هايي است كه مطابق فرهنگ جامعه ايران، از وظايف زنان . رود شمار

ميدر اين بخش نيز در اكثر موارد، زنان كارآفرين، خود به تنها همسر. دهند يي اين مسئوليت بزرگ را انجام

و شبكه . اند هاي خدماتي، در موارد نياز به كمك اين زنان آمدهو فرزندان، اقوام

ها گاليه دارند، اما در واقع اين رغم اينكه درصد كمي از زنان كارآفرين ايراني، از مشكل تضاد نقشبه

و  به. فرين وجود دارد كارآويژهبهمشكل براي تمام زنان شاغل و زن كارآفرين منظور ايجاد تعادل بين خانواده

مي اش، تمام سرگرمي زندگي كاري و عاليق خود را فراموش مي. كند ها و او تمام عاليق ديگرش را فدا كند

و. دهد خودش را در آخرين اولويت قرار مي و زندگي كاري چگونگي برقراري تعادل بين زندگي خانوادگي

. بيشتر نيازمند استهاي پژوهش آن روي زنان كارآفرين، يكي از مواردي است كه به اثرات

و كار با زمينه تخصصي از راهپيش، پژوهشاكثر زنان كارآفرين شركت كننده در : آموزش اندازي كسب

و كار خود آشنايي داشته و%72. اند كسب آنهااز%68از آنها در اين زمينه تحصيالت دانشگاهي داشته

هاي هاي آموزشي خاصي را در زمينه مهارت درصد كمي از آنها دوره. اند تجربه قبلي در اين زمينه اندوخته

و كار، گذرانده و ولي تاثير دوره. اند كسب هاي آموزشي گذرانده شده در زمينه فعاليت تخصصي كسب

،%)21(مديريت منابع انساني،%)20(، خالقيت%)7(، تدوين طرح تجاري%)23(، بازاريابي%)50( كار

از%)12(راهبردي، مديريت%)15(مديريت منابع مالي و%)26( اطالعات فناوريو استفاده در ايجاد كسب
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هاي اند ضعف كردهتالشدر واقع زنان كارآفرين دانشگاهي ايران،. كار آنها، محسوس ارزيابي نشده است

و كار را بيشتر با مطال و مقاالت، استفاده از آموختهمهارتي خود در كسب و عه كتب هاي دانشگاهي خود

مي. رسمي برطرف نمايند هاي غير آموزش هاي توان در كمبود وقت اين زنان براي شركت در دوره دليل آن را

و عدم كارايي دوره . هاي آموزشي موجود جستجو كرد طوالني مدت

ني رغم اهميت مهارت به و كارآفريني، و كار هايي اغلب در نظر گرفته از به توسعه چنين مهارتهاي كسب

مي نشان دادند كه از طريق برنامهها پژوهش از برخي. شود نمي توان كارآفريناني موفق هاي آموزشي كوتاه مدت

هاي آموزش مهارت). 3،1969و وينتر2و مك كلللند1،1990 نظامهاي مديريت بين الملليمجله(پرورش داد 

و كار  توانند از طريق هاي خارجي محدود وجود دارد، نمي در كشورهايي كه در آنها كمكيژهوبهكسب

و كار سياست و براي گرفتن مجوز شروع كسب و كارهاي كوچك را حمايت كنند هاي بازار كسب

به هاي آزاردهنده وجود دارد، مهم ديوانساالري مي تر و فوگل،(رسد نظر اين به هر حال، نتايج). 1994نياوالي

و كارايي الزم را براي زنان نشان داد كه دورهپژوهش هاي آموزش كارآفريني موجود، بسيار محدود بوده

مي كارآفرين ندارند كه اين مساله لزوم طراحي دوره . طلبد هاي آموزشي مناسب را

در محرك: هاي محيطي محرك بههاي پژوهشهاي محيطي ور عنوان عواملي كه زنان را مجب بسياري

هاي مناسب، عدم رضايت از شغل قبلي، كمبود فرصت. اند كنند، بررسي شده يا وادار به كارآفرين شدن مي

به بحران كار هاي شخصي، عوامل اجتماعي، درآمد ناكافي خانواده، مشكل در يافتن شغل مناسب، نياز

كم پذير به خاطر مسئوليت انعطاف و به هاي خانوادگي، بيكاري ع كاري و كشف فرصتعنوان هاي وامل منفي

و و كار، كشف بازارهاي جديد، يك ايده جديد عوامل مثبت، از مواردي است كه در عنوانبه... كسب

 
1 -Management Systems  International 
2 -McClelland 
3 -Winter 
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، لكس، 4،1995و جيوان3، حسن2، دنگ11989فريد( كارآفريني زنان به آنها اشاره شده است هاي پژوهش

).1993، 10، ترنر9،2001اتو اسك8، اورهان7،1995و اليور6، كلورت5، برين1990

هاي منفي مانند بروز، موقعيت)كانادا( خود بر روي زنان كارآفرين كبكي پژوهشدر) 1990( لكس

بيماري يا حادثه براي همسر، نارضايتي از شغل قبلي، بيكار شدن، فوت همسر يا پدر را بيان كرده، در حاليكه 

ي و تشويق والدين اشاره در رابطه با موقعيت هاي مثبت به دستيابي به ك قرارداد مهم، دعوت به شراكت

.كرده است

بي، محرك انجام شده در ايرانپژوهشمطابق نتايج اين اثري در ايجاد هاي محيطي در كل، عامل

، شناخته شده و كار توسط زنان دانشگاهي درصد كمي از زنان كارآفرين دانشگاهي، عدم رضايت. اند كسب

به%)30(، الهام از روابط تجاري قبلي%)42(، عدم امكان پيشرفت در وضعيت قبلي%)41(از شغل قبلي  را

و كار خود ذكر كرده يك. اند عنوان محركي موثر در راه اندازي كسب البته اكثريت اين زنان به شناخت

ند الهام از الزم به ذكر است كه عوامل ديگر مان. اند، به عنوان محركي موثر اشاره كرده%)71(فرصت جديد 

زرگ شدنبكارفرماي قبلي، بروز حوادث ناگوار در زندگي، مهاجرت، بدست آوردن زمان بيشتر در نتيجه 

و انجام پيش آزمون فرزندان، مشكالت بازگشت به كار پس از مرخصي حذف هاي زايمان، با نظر خبرگان

. شده بودند

و پيشنهاد اهنتيجه گيري

مي پژوهشهمانطور كه نتايج اين دهد، تنها نگرش موافق اطرافيان به زن كارآفرين، عاملي نشان

و كار توسط زنان دانشگاهي ايران مي باشد تقويت و ارزش"ساير عوامل از جمله. كننده در ايجاد كسب ها
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و كار"،"وجود الگوي نقش در اطرافيان"،"باورهاي جامعه و" آموزش"،"برقراري تعادل بين خانواده

م" بي"حيطيمحركهاي مي. تاثير هستند، در امر كارآفريني زنان توان گفت در كل ساختارهاي در واقع

و نه مانعي در برابر زنان كارآفرين تلقي مي . گردند فرهنگي اجتماعي جامعه ايران، نه مشوق

ي همان گونه كه اشاره شد، ميزان تاثير ساختارهاي اجتماعي فرهنگي در زنان كارآفرين تا حدود زياد

و ويژهبه. بستگي به بافت كشورها دارد  ظرفيت پذيرش مشاركت زنان در كارآفريني، بسته به توقعات

در اكثر ). 1989آلدريچ،(هاي فرهنگي جامعه در رابطه با زنان، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است ارزش

نتايج كلي. زنان اشاره شده است انجام شده در اين زمينه به موانع فرهنگي اجتماعي كارآفريني هاي پژوهش

و غير دانشگاهي پژوهش نيز نشان) 1381صابر،( انجام شده روي چند زن كارآفرين ايراني اعم از دانشگاهي

بهپژوهشولي. از وجود موانع فرهنگي اجتماعي در جامعه زنان كارآفرين ايراني دارد طور اخص حاضر كه

بيروي جامعه زنان كارآفرين دانشگاهي انج و ام شده است، از تاثير بودن بسياري از متغيرهاي فرهنگي

كم اهميت بودن بسياري از باورهاي سنتي در نظر زنان. دهد اجتماعي در كارآفريني زنان ايراني خبر مي

نفس بيشتر در زنان تحصيلكرده، قابل قبول بودن حضور زنان تحصيلكرده در اجتماع، وجود اعتماد به

و موانعا بودن مهارتتحصيلكرده، دار و مديريتي بيشتر به منظور برخورد مناسب تر با مشكالت هاي ارتباطي

. موجود برشمردهاي پژوهشها در نتايج را مي توان باعث وجود اين تفاوت

بر دانشگاهي، عالوهآموخته دانش در ميان دختران ويژهبهاز آنجا كه توسعه كارآفريني زنان در ايران،

و اقتصادي كشور خواهد حل معضل و غير مستقيم در توسعه فرهنگي، اجتماعي بيكاري، اثرات مستقيم

و تحول در ساختارهاي موجود فرهنگي و دختران_داشت، لزوم تغيير اجتماعي كشور در جهت تشويق زنان

مي.دشو به كارآفريني، بيش از هر زمان ديگر احساس مي :گردد لذا راهكارهاي زير ارائه

و اهداي جوايز، شناساندن ترويج•  فرهنگ كارآفريني در جامعه از طريق معرفي كارآفرينان شاخص

و معرفي زنان و ارزش كارآفرينان در اقتصاد جامعه، ارزش نهادن به كارآفريني زنان اهميت

و انگيزه  در دختران جوان كار آفرينيكارآفرين موفق به منظور افزايش خودباوري، اعتماد به نفس

د• در يد بلند مدت، ايجاد ارزشدر و باورهاي مثبت كارآفريني  آموزشي كشورنظامها
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و بيان جذابيت معرفي فرصت• هاي كارآفريني از زبان كارآفرينان به منظور گسترش هاي كارآفريني

 كارآفريني به عنوان يك انتخاب شغلي براي جوانان
د كمك به حل مشكل تضاد نقش• و كارايي خود، توزيع مناسب ها با آموزش افراد خانواده ر تغيير توقعات

و نگهداري از فرزندان ها ميان اعضا خانواده، انجام هماهنگي مسئوليت  هاي الزم در كارهاي خانه
و حرفه هاي كارآفريني در قالب آموزش ارائه آموزش• هاي آموزشي كوتاه مدت، اي، دوره هاي فني

و كارگاه كا هاي تقويت مهارت سمينارها  رآفرينيهاي
 انجام شده در زمينه كارآفريني زنان، در كشورهاي توسعه يافته غربي هاي پژوهشبا توجه به اينكه اكثر

و تاثير اين و عواملبوده است، اين تحقيق، با بررسي محيط فرهنگي اجتماعي كارآفريني  در ايجاد كسب

و باورهاي كامال متفاوت از كشورهاي غربي، توانست كار توسط زنان، در كشوري با بافت سنتي، فرهنگ

هاي ما از محيط عالوه بر ارائه راهكارهاي الزم جهت توسعه كارآفريني زنان در ايران، بر دانسته

. اجتماعي كارآفريني در كشورهاي در حال توسعه بيافزايد_فرهنگي

كه.يم سعي كرديم شناخت كلي از پديده كارآفريني زنان در ايران بدست آورپژوهشدر اين از آنجا

و راه اندازي موفق منجر به توسعه موفق فعاليت  نخستين قدم كارآفريني، مرحله راه اندازي مي باشد،

، كليه عوامل مطرح در موفقيت فرآيند راه اندازي مورد مطالعه قرار پژوهشكارآفرينانه خواهد شد، در اين 

لذا حال كه شناخت كلي. اجتماعي ارائه گرديد_يگرفت كه در اين مقاله، فقط نتايج مربوط به عوامل فرهنگ

: آتي پيشنهاد مي گرددهاي پژوهشاز پديده كارآفريني زنان در ايران بدست آورده ايم، موارد زير به عنوان 

دو.1 و مقايسه اين و كار توسط زنان غير دانشگاهي  با پژوهشبررسي عوامل موثر بر ايجاد كسب

 يكديگر
بر.2 و مقايسه اين دو انجام تحقيق مشابه  پژوهشروي جامعه مردان دانشگاهي
 كشورهايي به ويژهبررسي قابل تعميم بودن نتايج بدست آمده از اين تحقيق، به كشورهاي ديگر.3

 با بافت شبيه ايران

و خانواده.4  بررسي راهكارهاي عملي جهت ايجاد تعادل بين كار
كس هاي كاربردي مهارت بررسي چگونگي ارائه آموزش.5 و كار براي كارآفرينان نوپاهاي ب
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