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  چكيده
كه آن  طوري باشد به توسعه در هر كشوري مي كارآفريني از محورهاي اصلي واساسي رشد و

دانند، تجربه كشورهاي داراي رشد باالي درآمد ملي نشان  را موتور توسعه اقتصادي مي
ها اين است كه مديران اين كشورها به نقش و اهميت  دهد كه يكي از داليل موفقيت آن مي

ها  آن كارآفريني مزايايي دارد كه از جمله. اند برده كارآفريني در پيشرفت و توسعه كشور پي
گزاران،  توان به تسهيل بازاريابي محصوالت، ايجاد اشتغال، افزايش سود و سرمايه سرمايه مي

ساختن  امروزه فراهم. كرد تأمين رفاه اجتماعي، افزايش صادرات، دريافت ارز و غيره اشاره
عنوان نيمي از جمعيت كشور در روند توسعه منابع و  امكان مشاركت فعال زنان به

كرده  دهد كه نرخ بيكاري زنان تحصيل مي آمارها نشان. ي محلي ترديدناپذير استها ظرفيت
هاي اخير، مرتباً در حال افزايش است؛ با وجود اين، نتايج مطالعات  خصوص، در سال به

دهد كه زنان كارآفرين در مقايسه با مردان گرايش بيشتري به كارگروهي دارند و  مي نشان
ها  درصد از ظرفيت دانشگاه 60در حال حاضر كه بيش از . است ها كمتر خود محوري در آن

ترغيب و اشاعه فرهنگ كارآفريني سازوكاري است كه اند،  داده را زنان به خود اختصاص
قرار دهد، در اين  كرده دانشگاهي ي زنان تحصيلرو  هاي جديدي را پيش تواند فرصت مي

 هاي كارآفرينانه خود، نتقال تجارب فعاليتتوانند ضمن ا رابطه الگوهاي موفق كارآفريني مي
نقش مؤثري در ترويج و توسعه كارآفريني زنان و ترغيب دختران جوان براي ورود به عرصه 

اي، به بررسي مفاهيم، تعاريف   در اين مقاله با استفاده از روش كتابخانه. كارآفريني ايفا نمايند
عه كشور پرداخته، همچنين به موانع و كرده كارآفرين در تحول و توس و نقش زنان تحصيل

  .گردد هاي جنسيتي اشاره مي ها ازجمله نابرابري هاي موجود در پيش روي آن محدوديت
  زنان، توسعه،اشتغال، كارآفريني، نابرابري جنسيتي :ها واژهكليد
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  مقدمه
به عنوان يك  ،حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي ،امروزه بيكاري در بسياري از كشورها

 توسط سازمان جهاني كار 2000در گزارشي كه در سال . شود اساسي مطرح مي مشكل
(World labor organization)  منتشرگرديد تاكيدشده است كه كشورهاي جهان تا سال

حل اين مشكل، . ميليون موقعيت شغلي جديد باشند 500ميالدي بايد قادر به ايجاد  2010
توان  اي كه مي كرده، به گونه مواجهاي بزرگي ه سياستگذاران غالب كشورها را با چالش

له در أاين مس .باشد ها در گرو حل بحران بيكاري مي گفت، ثبات و يا زوال برخي دولت
 1/9اي كه نرخ رسمي بيكاري از  حادتري به خود گرفته است به گونه نيز شرايطكشور ما 

واقع نبود تعادل ميان در . استرسيده  1380درصد در سال  2/14به  1375درصد در سال 
عرضه نيروي . ساز اصلي اين مشكل دانست توان زمينه عرضه و تقاضاي نيروي كار را مي

برابر دوره   5/1 تقريباً 1380تا  1375اي است كه نرخ رشد آن طي سالهاي  كار به گونه
رشد باالي ). 1381برنامه ريزي،  سازمان مديريت و( بوده است 1375تا  1345طوالني 

پيامدهاي نامطلوب ) 1365تا  1355درصد در دوره  9/3( 1360عيت ايران در دهه جم
هاي  و همه عرصه ؛)1381مركز آمار ايران، ( تومشكالت جمعيتي را به وجودآورده اس

كه از  ؛تأثير قرارداده است فرهنگي جامعه را تحت زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و
  .تقاضا در بازار كار اشاره كردتوان به شكاف ميان عرضه و جمله مي

زايي از سوي نظام  طي يك دهه اخير، پذيرش دانشجو بدون توجه به ظرفيت اشتغال
، همراه با كاهش توان )دانشگاه آزاد(آموزش عالي در بخش دولتي و نيز در بخش غير دولتي 

سازي اشتغال در بخش دولتي و تورم نيروي انساني در بخش خدمات، موجب  ظرفيت
  .است ها شده التحصيالن دانشگاه زايش نرخ بيكاري بسياري از فارغاف

بخش خصوصي نيز با توجه به گستره محدود آن در ايران طبيعتاً نتوانسته است در 
دهد كه  مطالعات نشان مي. هاي ملي موفقيت قابل توجهي داشته باشد جذب اين سرمايه

يافته و در حال توسعه به طور بارزي  اختالف در ميزان اشتغال دولتي در كشورهاي توسعه
يافته باالتر از كشورهاي در حال  وجود دارد و دامنه اشتغال دولتي در كشورهاي توسعه

ها اين  توان اذعان نمود كه انتظار كنوني از دانشگاه مي ).124: 1386 هدي،(توسعه است 
هاي ابتكار و است كه در كنار امر پژوهش و آموزش وظيفه ديگري را به عنوان موتور

لذا يكي از  (Harry, 2007: 253)رشد اقتصادي هر منطقه و ملتي را به عهده بگيرند
راهكارهاي مهم جهت حل اين معضل، توسعه كارآفريني در ميان زنان و دختران 
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هاي اخير افزايش  تمايل زنان و دختران به تحصيالت دانشگاهي در سال. باشد دانشگاهي مي
اين در . اند ها را دختران به خود اختصاص داده از ورودي دانشگاه درصد 65يافته و بيش از 

حالي است كه دولت توان جذب اين تعداد نيروي آماده به كار را ندارد و بخش خصوصي 
موجود نيز با گستره محدود خود در كشور، ظرفيت پذيرش اين تعداد نيروي انساني را 

در شرايط امروزي  كم دست، نباشد نها راه پيش روتوسعه كارآفريني اگر ت ،بنابراين. ندارد
هاي  چالش .هاي مبارزه با معضل بيكاري مطرح است حل  به عنوان يكي از بهترين راه

جمعيتي باعث گرديده كه كيفيت آموزش در جهان دچار تحول گردد و جوامعي 
را ايجاد كنند  اي از مشاغل اند با ارتقاء سطح كمي و كيفي زندگي مردم خود گستره توانسته

پرورش نيروي متخصص كارآمد از جمله اهداف و . كه پاسخگوي نيازهاي آن جوامع باشد
باشد تا اين افراد با قراردادن عوامل گوناگون در كنار  وظايف هر دولت وكشوري مي

. وري از منابع را افزايش داده و موجب رشد و توسعه كشور مربوطه گردند يكديگر بهره
ترين ابزارها با بهترين  اي توسعه اقتصادي يك جامعه به عنوان يكي از ارزانكارآفريني بر

ي پيشرفته و تعدادي از كشورهاي بسياري از كشورها .نتيجه و بيشترين كارآيي مطرح است
به آن توجه  دانند و يـريني مـهاي برون رفت از اين بحران را كارآف حل راه در حال توسعه

 .(Wennekers and Thurik, 1999: 29) كنند اي مي ادهــالع فوق
اند تا به منابع زيرزميني،  اند جوامعي كه بيشتر به فكر متكي بوده امروزه همگان دريافته

منابع زيرزميني در كشورهاي جهان سوم به رغم . اند تر و سرفرازتر بوده در بلندمدت موفق
در صورتي كه نبود اين  ؛شده است يافتگي محسوب از جمله موانع توسعه ،هاي آن مزيت

ها با استفاده از نيروي فكر، خالقيت و ابتكار و  شده تا آن منابع در برخي از كشورها باعث
به ويژه در  ؛جهان كنوني شوند از جمله كشورهاي پيشرو در ،كارآفريني :در يك كلمه

ه به ها و ابتكارات است، توج عصر حاضر، كه عصر دانايي و خالقيت و عصر تلفيق انديشه
كارآفريني از منابع مهم و . كارآفريني در توسعه و پيشرفت كشورها بسيار اهميت دارد

  .گردد ها بر مي منبعي كه به توان و خالقيت انسان ،ناپذير جوامع بشري است پايان
نويسندگان زيادي كارآفريني را به عنوان عامل توسعه اقتصادي  1980طور كلي از دهه  به

كردند  ترين ابزارهاي توسعه معرفي نتايج حاصل، آن را يكي از مهم. دادندمورد مطالعه قرار 
(Hannafey, 2003: 101).  كارآفرينان از عوامل ضروري تغيير در يك اقتصاد مبتني بر

آورند و داد و ستد ميان  مي ها امكان استفاده مؤثر و فزاينده از منابع را فراهم آن. بازارند
  ).1383جدي، (سازند  هاي متفاوت را تسهيل مي ت و اولويتهاي مختلف با امكانا بخش
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يابند و  كنند، مي ها توجهي نمي هايي را كه در بازار ديگران به آن كارآفرينان موقعيت
ها  آن. دهد مي ها شكل ها را در ذهن آن برداري كردن از اين موقعيت همين ايده، بهره

اندازند كه از اين  ل و تغيير است جا ميخودشان را به خوبي در بازاري كه در حال انتقا
  ).1383علي محمدي، (شوند  مي نظر مبتكر و مخترع شناخته

ها كار خود را با افزايش در كيفيت يك كاال يا  كنند؛ آن كارآفرينان منابع را مديريت مي
ها افرادي هستند كه ويژگي نوآوري را در خود دارند،  همچنين آن. كنند محصول ايجاد مي

كنند تا در  مي هاي تجاري را شناسايي و خلق و تركيبات ارزشمندي از منابع را عرضه تفرص
در واقع كارآفريني وصنايع كوچك  كنند؛ ها سود كسب قطعيت از اين نوآوري صورت عدم

  .كند توليد مشاغل در بسياري از كشورها ايفا مي نقش قابل توجهي در اقتصاد و
داخلي كشوري چون آلمان از طريق كارآفريني درصد از توليد ناخالص  50حدود 

درصد از سهم توليد اشتغال را نيز به خود  60شود و  متوسط ايجاد مي وصنايع كوچك و
در كشورهاي پيشرفته مطرح نيست و حتي كشورهاي  فاًاين مسأله صر. دهد اختصاص مي

تايوان يك . اند تهاي دست ياف هاي قابل مالحظه در حال توسعه نيز از اين طريق به پيشرفت
اي  درآمد ساليانه، ميليون نفر جمعيت 22كشور آسيايي كوچك است كه با داشتن حدود 

) مريكاآهزار دالر  13يعني سرانه توليد ناخالص داخلي حدود (ميليارد دالر  280بالغ بر 
درصد دارد كه  1/3حدود   درصد و نرخ تورمي 3اين كشور نرخ بيكاري حدود  .دارد
يكي از عوامل مهم در رشد اقتصادي . را با كشورهاي پيشرفته مقايسه نمود آن توان مي

 7/97متوسط است كه حدود  هاي كوچك و كار در شركت تايوان، كارآفريني و كسب و
 2/78حدود(ميليون نفر  7بيش از  و شود هاي تايواني را شامل مي درصد از كل شركت

ها ساالنه به بيش از  ارزش صادرات آن بوده و نيز در آن شاغل )درصد كل شاغالن تايواني
  ).58: 1381ديگران،  رضا زاده و( رسد ميليارد دالر آمريكا مي 50

بيني مسائل آتي، توسعه كشور با سه چالش  با مروري گذرا بر موقعيت كنوني و پيش
 :شود عمده و اساسي رو به رو است كه در سطح ملي در طي دو دهه آينده با آن مواجه مي

هاي خارجي و داخلي در فرايند  ناتواني جذب سرمايه - 2بيكاري فزاينده قشر جوان؛  - 1
طبيعي است كه اين سه مورد با هم . اي نابرابري فزاينده از بعد بخشي و منطقه - 3توسعه؛ 

ريشه دارند ) هاي قبل و بعد از انقالب طي سال(اند و در ناكارآمدي بخش اقتصاد  در ارتباط
: 1381عمادي و عباسي، (باشد  مدهاي اقتصادي و اجتماعي براي جامعه نيز ميو داراي پيا

گرديد  و ديگران در الوا انجام شد، مشخص (Bird, 2001)در تحقيقي كه توسط برد ). 7ص
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در جوامع روستايي كه بيكاري زنان بيشتر از بيكاري مردان است، ممكن است كارهاي 
هايي از صاحبان  در واقع، امروزه زنان جزء گروه. كوچك درآمدزا براي زنان جذاب باشد

تفاوت در عملكرد . باشند كه رشد سريعي در جامعه دارند هاي كوچك درآمدزا مي شغل
شده است؛ معموال  شوند به خوبي اثبات كسب و كارهايي كه توسط مردان يا زنان اداره مي

هاي تحت سب و كارككنند نسبت به  هايي كه توسط زنان شروع به كار ميكسب و كار
زنان كارآفرين بيشتر تمايل دارند . تر بوده و رشد كندتري دارند هدايت مردان كوچك

فروشي شوند در حالي كه مردان بر فعاليت توليدي و  هاي خدماتي و خرده وارد بخش
محققان معتقدند كه اين  .(Ljunggren and kolvereid, 1996: 81)يابند  عمراني تمركز مي

تا حدي بر اساس تفاوت در فرايندهاي شناختي و رفتاري مردان و زنان در ايجاد  ها تفاوت
  .(Bird and Brush, 2002: 52)كسب و كارهايشان قابل توضيح هستند 

  
  ريفاتع

ــال       Entrepreneurواژه ــدود س ــارآفرين در ح ــه معنــاي ك از واژه فرانســوي  1475ب
Entreprendre  به معناي متعهدشدن(undertake)  شده و اولين بار  پذيري گرفته مسئوليتو

زاده و  علـي  صـفر (اسـت   وارد دايره لغات انگليسي شـده  1848توسط استوارت ميل در سال 
، كـارآفرين  (Webster)نامه دانشگاهي وبسـتر   براساس تعريف واژه). 13: 1383همكاران، 

، اداره و هاي يـك فعاليـت اقتصـادي را سـازماندهي     شود مخاطره كسي است كه متعهد مي
اقتصـادي،  (كـارآفريني يـك مفهـوم چنـدوجهي     ). 1379پور دارياني،  احمد(پذيرش نمايند 
كرده است  پيچيده است كه امروزه توجه زيادي را به خود جلب...) شناسي و اجتماعي، روان
سـزايي در توسـعه    نظران توافق دارند كه كارآفريني و كارآفرينان سـهم بـه   و بيشتر صاحب

شـده اسـت    از اين واژه تعاريف گوناگوني ارائه. (Johnson et.al, 2006: 42)رند اقتصادي دا
هاي تازه و نـو،   كارآفريني فرايندي از ارائه انديشه. شود كه در اينجا به چند مورد اشاره مي

هاي موجود با تكيه بر دانش، پيشه و كار مربوط بـه آن و   گيري از امكانات و فرصت بهره
كارآفريني فرايندي است كـه فـرد كـارآفرين بـا     ). 61: 1380حيمي، ر(پذيرش خطر است 

هاي تازه و با بسيج منابع، مبادرت به ايجـاد پيشـه و    هاي نو و خالق و شناسايي فرصت ايده
كند؛ اين فرآيند كـه مسـتلزم    هاي نو، سازمان جديد و نوآور و رشديابنده مي كار و شركت

مقيمـي،  (شـود   يا خدمت تازه به جامعه ميخطر و ريسك است، منجر به عرضه محصول 
عرصـه كـار و فعاليـت     داند كه در يك نوع كنش انساني ميرا كارآفريني راكو ) 7: 1381
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كارآفريني را  بار به عنوان كسي كه نخستين ،(Schumpeter) شومپيتر .يابد اقتصادي تجلي مي
نيـروي بـرهم زننـده     اننموده، كارآفريني را بـه عنـو   بيان به صورت علمي در نظريات خود

كنـد كـه    زالـي بيـان مـي   . كنـد  ياد مي» تخريب خالق« اقتصاد به كاربرده و از آن به عنوان
پارسـتون  ). 1: 1387 زالـي، (كنـد   شكوفايي تبديل مي كارآفريني پلي است كه نوآوري را به

بـراي   هـا  به عنوان رفتار مديريتي كه به طور دايم از فرصـت «فرايند كارآفريني را  (1989)
 ,Thompson)كند  تعريف مي» كند برداري مي هاي افراد بهره دستيابي به نتايج مافوق ظرفيت

... و انديشـي  طلبـي، مثبـت   گرايي، چـالش  عمل، طلبي از ويژگي كارآفرينان توفيق .(27 :1999
ــي ــد م ــده .باش ــماره     عم ــدول ش ــارآفرين در ج ــي ك ــرين ويژگ ــماره   1ت ــاره ش  1و نگ

   .است  دهش منعكس
  ها و خصوصيات رفتاري فرد كارآفرين ويژگي.  1ول شماره جد

 گرايش و رفتار ها ويژگي رديف

  م راسخزتعهد و ع1
شدن،  توانايي به سرعت متعهد و غير متعهدبودن،سرسخت و مصمم

شدن  دادن منافع، غرق حل مسأله، آماده براي از دستر اصرار ب  انضباط،
 كامل در كار

 قدرت رهبري2

دهنده گروه  گرا، تشكيل نه كمال )اما(ر، داراي معيارهاي باالخود آغازگ
رفتار مساوات طلبانه با ديگران، تقسيم  ساز، مشوق ديگران، نو قهرما

اند، نهراسيدن از تنهايي،  ايجاد آن سهيم بوده ثروت ميان افرادي كه در
 شكيبا، متعلم و معلمي فراگير

كننده، برانگيخته به سوي بازار، تمايل به فشناخت دقيق نيازهاي مصر بودن طلب فرصت3
 و افزايش آنشايجاد ارز

تحمل خطر، ابهام 4
 و عدم قطعيت

شده، به حداقل رساندن خطر و سهيم شدن در خطر، حسابخطراتخاذ
ساختمندي، فشار و تضاد،  نبودو تناقض برآمدن، تحمل ض از عهده تعار

 ها حلراه توانايي حل مشكالت و تركيب

اعتماد  و  خالقيت5
 به نفس

در انطباق و  ييمتعارف، داراي ذهني باز، ناراضي از وضع موجود، توانانا
هاي خالقانه براي حل مشكالت، سرعت در آموختن،  حل ارائه راه تغيير،

 سازيقدرت مفهوم،نهراسيدن از شكست

سرآمد   به  تمايل6
 بودن

واقعي، اشتياق به  سوگيري معطوف به هدف و نتيجه، اهداف برتر اما
طبعي، آگاه از  شوخ موفقيت و رشد، نياز اندك به مقام و قدرت،

 هاها و تواناييضعف
  )163: 1383، جواهري و قضاتي(
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  هاي كارآفرين ويژگي 1نگاره شماره 

 
  )138: 1381به نقل از مقيمي، (
گردد كه افراد كارآفرين  مي ي مشخصگرفته از كارآفرين با توجه به تعاريف صورت

باوري، نوآوري، رهبري،  پذيري، خوش هايي از قبيل اعتماد به نفس، انعطاف گي ويژ  داراي
. باشند گيري صحيح، كارآمدي، تعهد، پافشاري و غيره مي پذيري، توانايي تصميم مسئوليت

پذيري، توليد رفاه،  فكارآفريني سبب ايجاد اشتغال، بهبود كيفيت زندگي، نوآوري و انعطا
ها و  گذاري در توليد، رفع خلل، شكاف ثروت و سرمايه، ترغيب و تشويق سرمايه

هاي اجتماعي، انتقال  هاي بازار و اجتماع، توزيع متناسب درآمد و كاهش اضطراب تنگناه
خالقيت و كسب و  ،كارآفريني). 36: 1382كيا،  سعيدي(گردد  تكنولوژي و غيره مي

اهميت اين سه عنصر  .كنند مي آميز سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم رهكارهاي مخاط
آميزند، در  كارآفرينان كه در رأس كسب و كارهاي مخاطره .آميز باشد تواند اغراق نمي

. شوند ها تلقي مي ها اغلب ابزاري براي موفقيت آن ها هستند، و خالقيت جستجوي فرصت
هميشه در جستجوي  نگرند، و ن يك پديده معمولي ميكارآفرينان به عنصر تغيير به عنوا

. كنند برداري مي عنوان يك فرصت بهره دهند و از آن به تغيير هستند، به آن واكنش نشان مي

ريسك 
 پذيري

كنترل 
 دروني

واقع گرايي

تمايل به چالش و
 خود اتكايي

اعتماد به 
كار و پشت نفس

ثابت قدم

قدم پيش
درنوآوري

اگر نتيجه
 بودن

پذيرش 
 انتقاد

قدم پيش
 بودن

توفيق 
 طلبي

نياز اساسي
به كنترل

كارآفرين
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 وري هايي كه داراي بهره وري پايين دارند به حوزه هايي كه بهره كارآفرينان منابع را از حوزه
داده كه بين  از طرفي تحقيقات نشان. (Zahra, 1995:19)دهند  ميباالتري هستند، تغيير مكان 

رشد و توسعه يك كشور و تعداد كارآفرينان آن همبستگي مثبت وجود دارد؛ زيرا كشوري 
هاي اجتماعي، فرهنگي، تجاري و اقتصادي  كه تعداد زيادي كارآفرين داشته باشد از محرك

  ).24: 1378وارث، (تري برخوردار است  قوي
حال آنكه . باشد كنند كه پيامد كارآفريني صرفاً اشتغال مي اد تصورميبسياري از افر

اكثر مطالعات تجربي و . شود مي هاي مثبت كارآفريني محسوب زايي يكي از جنبه اشتغال
داد و يا   توان كارآفريني را تعليم با استفاده از آموزش كارآفريني مي اند كه داده يابي نشان زمينه

 توان در زمينه آموزش كارآفريني مطرح تري را كه مي و سؤال مناسبنمود   حداقل ترغيب
 .(Kuratko, 2003&2004)داده شود و چگونه؟   چه چيز بايد آموزش: ساخت اين است كه 

معتقدند كه تعليم و  (1990)به نقل از سينگ (korvela)  كوروال و (Heinonen)هينونن 
رزشمندشمردن كارآفريني و ترويج فرهنگ گيري خود را به سمت ا تربيت سنتي بايد جهت

هاي پويا در قرن  معتقد است كه دانشگاه (Barton clark)بارتون كالرك . آن عوض كند
هاي تخصصي و مديريتي  هايي هستند كه كارآفرين بوده و بتوانند ارزش بيست و يكم دانشگاه

 .(Rae, 2004: 197) را تلفيق نمايد
از دانشگاه اكسفورد پژوهشـي را در خصـوص عالقـه    » جيف هيوارد«دكتر  1997در سال 

هاي اسكاتلند انجام داد و دريافت كـه   هاي آموزش كارآفريني در دانشگاه دانشجويان به روش
دهـد، بلكـه    نـه تنهـا دانـش و مهـارت را در دانشـجويان افـزايش مـي        هاي كارآفريني، دوره

ي را در خصـوص مسـائلي كـه    نـوعي آگـاه   دانشجويان به آن ديد مثبتـي دارنـد و همچنـين،   
هـا را در جهـت كسـب اطالعـات      ايجاد و آن ها اطالعاتي ندارند، دانشجويان در رابطه با آن

  .كند مي   بيشتر تشويق
  

  نقش كارآفريني در توسعه
نيروي انساني ماهر و متخصص،از عوامل كليدي و انكارناپذير در توسعه اقتصادي و 

گذاري در تأمين نيروي انساني نه تنها توسعه  ايهدر واقع سرم. اجتماعي هر كشور است
هاي الزم از  شود، بلكه كشور را در زمينه فنون و تخصص اقتصادي و اجتماعي را سبب مي

هاي تخصصي را  كند و موجبات استقالل و خودكفايي در زمينه نياز مي كشورهاي بيگانه بي
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دي، اجتماعي يك كشور ايفا كارآفرينان نقش خاصي در پيشبرد اقتصا. نمايد فراهم مي
هاي درآمد را براي ديگران  بدين صورت كه موجب خوداشتغالي شده و راه .كنند مي

  .(Mohanty, 2006: 104) كنند مي فراهم
زنند و تركيب جديد از عوامل توليد  مي افراد كارآفرين عوامل متعارف را برهم

كنند، بلكه به پيشرفت اقتصادي  مي ازياين افراد نه تنها نقش يك نوآور را ب. كنند مي ايجاد
  هاي جديد، ريسك پولشان و شانس را در نظر چنين افرادي فرصت. كنند مي  نيز كمك

هايي غير معمول براي نوآوري و ايجاد محصوالت جديد،  در روش منابع را گيرند، و مي
نوان عامالن تغيير، اين افراد كه به ع. كنند مي  فنون نوين توليد، طرح كاال يا خدمات تركيب

كنند، همان  مي  كنند و به رفاه مالي كمك مي  گرايان را ايفا نقش نوآوران و فرصت
دليل تأكيد بسياري از مورخان اقتصادي بر نقش آن در فرآيند رشد و . كارآفرينان هستند

 ,Nandan) پاشد طور كلي كارآفريني بذر توسعه را مي هب اجتماعي است ـ توسعه اقتصادي

ها به  دهند، و از اين فرصت مي  ها تشخيص ها را در دل آشوب كارآفرينان فرصت. (3 :2007
كنند، ايجاد  اي كه در آن زندگي مي كنند كه بتوانند براي خود و جامعه مي  اي استفاده گونه
بنابراين كارآفريني صرفاً ايجاد شغل و يا راهي براي كسب درآمد نيست بلكه . كنند ارزش

ان ضمن تالش براي تأمين زندگي خود، نسبت به ديگران نيز يك تعهد اجتماعي كارآفرين
  . هايشان براي جامعه نيز ثمري داشته باشد كنند كه فعاليت مي دارند، يعني تالش

ها وظايف اقتصادي را انجام  آن. كنند مي كارآفرينان نقش مهمي در زندگي اجتماعي بازي
ها و فرآيندهاي  كنند، روش مي هاي نوين ايجاد هد، سازماند مي دهند كه اشتغال را افزايش مي

، كه موجب ارتقاء رفاه جامعه كسب و كارهاي  كنند و ساير فعاليت مي جديد توليد كشف
 .(Hannafey, 2003: 101)دهند  مي گردند، را انجام مي

GEM كرد كه كارآفريني براي موفقيت اقتصاد  هاي خود بيان در يكي از گزارش
و همچنين باعث ايجاد  ،سازد ا را در ايجاد مشاغل جديد توانا ميكشوره. است ضروري
هاي كارآفرينانه  دادن فرصت با توسعه طور كلي به .شود مي هاي ضعيف ويژه در حوزه هرونق ب

  .(Katz,2003: 284) شود مي براي همه يك اقتصاد پويا و درخشان ايجاد
هاي جديد توليد  ارائه روش ،كرد اشاره ،شومپيتركه  ،هاي نوآوري كارآفرينان يكي از راه

باعث كاهش هزينه  ،تر باشند كه مقرون به صرفه ،هاي نوين كارآفرينان با كشف راه. بود
لذا كارآفرينان با كاهش هزينه و بهبود كارايي . نمايند مي كنندگان كمك شده و به مصرف

 .(Hulbert, 2002: 157) گردند موجب ايجاد ارزش در جامعه مي
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انداز كلي اجتماعي، اقتصادي و سياسي، كارآفرينان اغلب به ايجاد رفاه،  از يك چشم
لذا، امروزه . (Matlay, 2005: 666) كنند مي ايجاد شغل، و كيفيت باالتر زندگي كمك

. اند كشورهاي جهان گفته شومپيتر مبني بر اينكه كارآفريني موتور توسعه است، را پذيرفته
وري و ارتقاء رشد اقتصادي دارد  ناپذيري در بهبود بهره يني نقش اجتنابچرا كه كارآفر

(Chen and all, 2005: 529).  در واقع كارآفريني با موفقيت فردي، سازماني و ملي مترادف
  .(Matlay, 2005: 670)است 

بان كارآفريني جهاني به خوبي به  شده توسط سازمان ديده اين امر در مدل مفهومي ارائه
  ).1شكل( شده است وير كشيدهتص

  
  )GEMهاي  برگرفته از گزارش( GEMنقش كارآفريني در توسعه، مدل مفهومي : 1شكل

مردم كارآفرين شـم  . در حقيقت رشد يا فقر يك كشور بستگي به كارآفريني مردم دارد
ريني زماني كه كارآف. كنند اقتصادي دارند واز موقعيت هاي كارآفريني بهترين استفاده را مي

به عنوان يك شغل توسط بسياري از اعضاء جامعه پذيرفتـه شـود، توسـعه در آن جامعـه     

 رشد اقتصاد ملي
)GDPو اشتغال(

هايشركت
بزرگ ايجاد شده

كسب و كارپويايي

هايشركت
كوچك و 

 متوسط

  ظرفيت كارآفرينانه
  مهارتها
 انگيزش

 هاي كارآفرينانهفرصت

  شرايط كلي چارچوب ملي
  )تجارت خارجي(باز بودن 
  )تردگي نقشكس( دولت

  بازارهاي مالي
  زير ساخت ها
  بازارهاي كار

  نهادها
  )ت هاارمه(مديريت 

 :شرايط چارچوب كاراآفرينانه
  تعليم و آموزش

  انتقال تحقيق و توسعه
زير ساخت قانوني و تجاري مالي

  باز بودن بازار داخلي
 هنجارهاي  فرهنگي و اجتماعي

 دسترسي به زير ساخت ها 
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پيداست كه امروزه كسي به نقـش مهـم كـارآفريني در    ). 1: 1376ساالرزا، (يابد  تسريع مي
  . توسعه شك نخواهد كرد

  
  دولت و كارآفريني زنان

ها، حتي در  ده است كه دولتدا مطالعات فرآيند توسعه كارآفريني در ساير كشورها نشان
نقش دولت . هاي پيشرفته صنعتي، در زمينه كارآفريني زنان نقش مهمي ايفا نموده اند كشور

اند و بسياري  يافته كه هنوز نهادهاي غيردولتي سامان جدي نيافته در كشورهاي كمتر توسعه
ها و اقداماتي كه  به طور كلي سياست. باشد تر مي از امور در نهاد دولت متمركز است، مهم

  :اند از عبارت دهد، تواند درحمايت از كارآفريني زنان انجام دولت مي
  

  تقويت امكانات و تسهيالت آموزشي .1
اين امر امكان حضور  ايجاد فرصت براي زنان جهت حضور در سطح آموزش عالي،

نتيجه حضور آنان در  هاي اجتماعي و اقتصادي بيشتركرده و در ها را در عرصه آن
  . بخشد مي جامعه را مشروعيت

سازي  هاي آموزشي كارآفريني به منظور آماده ريزي جهت اجراي برنامه برنامه
اكثر زنان كارآفرين نيازمند ارتقاء  .وكارهاي جديد زنان كارآفرين در ايجاد كسب

 .هاي مديريتي و فني خود هستند مهارت
  رساني  ايجاد شبكه اطالع .2

ها براي شتاب  ترين نياز آن معتقدند كه ابتدايي زنان كارآفرين در سطح جهان
اگر چه .هاي خود دسترسي به انواع اطالعات بازار است بخشيدن به رشد شركت

قابل توجه است ...) از قبيل تهيه برق و يك خط تلفن و(هاي شروع فعاليت  هزينه
  آن است هاي  و ليكن اطالعات قابل دستيابي از طريق اينترنت بسيار بيشتر از هزينه

  وكار مبتني بر دانايي براي زنان كارآفرين هاي كسب ايجاد فرصت .3
هاي خانوادگي زنان كارآفرين و نياز به حضور آنان در  با توجه به محدوديت

  وكار مستقلي بپردازند مفيد هايي كه بتوانند در خانه به كسب ايجاد زمينه خانواده،
شده و ماهيتي مبتني بر  يدي خارجها از حالت  اكنون بسياري از حرفه. باشد مي

تواند  وكار از راه دور مي هاي كسب براي مثال، ايجاد فرصت. كرده است دانايي پيدا
  . دهد نيروي بسياري از كارآفرينان را به خود اختصاص
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  هاي زنان  هاي غير دولتي و تعاوني تقويت سازمان .4
ور كلي نهادهاي غير به ط. گذاري را دارد نقش سياست در اين الگو دولت صرفاً

هاي زنان كارآفرين را به عهده  كننده و اجراكننده فعاليت دولتي نقش حمايت
  .هاي زير نقش مؤثري داشه باشند توانند در اجراي فعاليت آنان مي. خواهند داشت

مطالعاتي در زمينه بازار، شناخت تجارب ساير كشورها  :هاي تحقيقاتي فعاليت) الف
ها  هاي مناسبي براي اقدام جهت ساير فعاليت فرصت،موانع كارآفريني، 

  . آورد مي فراهم
هاي  طور كلي در پرورش كارآفريني تقويت مهارت به :هاي آموزشي فعاليت) ب

گيري و  پذيري، خودباوري و تصميم خالقيت، نوآوري، رهبري، يادگيري، ريسك
 هاي آموزشي هاي حل مشكل موضوعاتي است كه بايد در برنامه شيوه

 . شود گنجانده
اند كه نياز فراواني بر  كرده كارآفرينان همواره مطرح :اي هاي مشاوره فعاليت) ج

. اند وكار خود داشته خدمات مشاوره در مراحل مختلف ايجاد، تسويه و كسب
هاي  وكار،شناخت قوانين و كانال ارتباطي، شيوه گيري يك كسب چگونگي شكل

اي به  است كه ارائه خدمات مشاورهاز جمله مواردي ... جذب سرمايه و
 . سازد كارآفرينان را ضروري مي

هاي  توانند از طريق ايجاد صندوق هاي غير دولتي مي سازمان :تأمين منابع مالي) د
هاي خصوصي نسبت به اعطاء تسهيالت  تر تأسيس بانك اعتباري و در مرحله عالي

 ).5 :1383نوروزي، (مالي به كارآفرينان كمك مؤثري كنند 
هاي اخير، باال رفتن سطح تحصيالت و افزايش تعداد زنان داراي تحصيالت  در سال

عالي، باال رفتن سن ازدواج، كاهش نرخ باروري و كاهش قدرت خريد خانوارها باعث 
افزايش عرضه نيروي كار زنان شده ولي در كنار اين افزايش، به دليل بحران بيكاري؛ كه در 

به همين ميزان شاهد افزايش سرعت نرخ بيكاري حتي بيش از  افكنده، سطح كشور سايه
  . مردان هستيم

هاي اخير،افزايش نرخ بيكاري، موجب تقويت  تحقيقات نشان داده كه در سال
است و با اين تفكر كه مردان  هاي جنسيتي در مسئوالن و بازار كار جامعه شده نگرش

نگام استخدام و اشتغال شدت گرفته است دادن به مردان ه آور خانواده هستند، اولويت نان
  ).63: 1385آبادي و سلطاني،  اميدي نجف(
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  آموزش عالي و زنان
هاي شغلي براي زنان بايد  براي نيل به توسعه اقتصادي پايدار در كشور و افزايش فرصت

به افزايش سطح سواد زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور، به ويژه در سطوح عالي و 
. شود گذاري به عنوان يك رويكرد يكپارچه نگريسته وليد و سرمايهافزايش ت

بررسي تأثيرات آموزش و آموزش عالي در سطوح مختلف فردي،  )1383عمادزاده، (
خانوادگي و اجتماعي زنان، نشان از بهبود موقعيت آنان در زندگي فردي و اجتماعي 

آموزشي به آنان  ها و مراكز مختلف دانشگاه  حضور زنان در مدارس،. دارد
تر تجربه  هاي زندگي را فراگيرند و از همه مهم دهد تا بخشي از مهارت مي فرصت

زنان
كارآفرين

  سب و كار مشترك با همسرك
 كسب و كار فردي با همكاري همسر

 كسب و كار فردي 

 سياستگذاري در جهت توسعه كارآفريني زنان
  ايجاد تسهيالت اقتصادي

  تقويت نهادهاي غيردولتي
  پرورش مديران كارآفرين

  رساني زنان كارآفرين ايجاد شبكه اطالع
 هاي كار مناسب زنان كارآفرينايجاد فرصت

  كننده خانواده ـ نقش حمايتكنندهگذار و حمايتت ـ نقش سياستدول

  كننده  نهادهاي دولتي ـ نقش اجرايي و حمايت

  اي هاي مشاوره فعاليت -  هاي تحقيقاتي فعاليت -
 تامين منابع مالي -  هاي آموزشي فعاليت -

هايسازمان
 غيردولتي زنان

سات خصوصي مؤس
توسعه كارآفريني   نانهاي ز تعاوني
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آورند و از اين منظر در  هاي عملي نهادهاي اجتماعي مدرن را به دست حضور در عرصه
هاي انساني و  كه با فقر سرمايه(اي همانند ايران  نيافته يا در حال توسعه جوامع توسعه

دهنده توسعه  توانند نيروي شتاب ، زنان حتي مي)ر مغزها مواجه استپديده فرا
  .)27 :1381ايماني، (شوند  محسوب

حل رفع مشكالت اصلي جامعه از  شناسان معتقدند آموزش زنان بخشي از راه جامعه
قبيل فقر، بيكاري و فساد اجتماعي است و دسترسي برابر به آموزش براي همه و به 

بنابراين در روند توسعه . ن، از اولويت زيربنايي برخوردار استويژه دختران و زنا
گرفت؛  توجه بود و نيمي از جمعيت جامعه، يعني زنان را ناديده توان به آموزش بي نمي
شود كه خود بحران در پي خواهد  توجهي به اين نيمه سبب رشد ناموزون جامعه مي بي

روي جامعه ايراني در زمينه  مروز پيشدر اين حال بسياري معتقدند بحراني كه ا. داشت
  .كرده است خورد افزايش زنان تحصيل مي آموزش زنان به چشم

كشيد تا لزوم تأسيس مركز آموزش  قرن طول پس از تأسيس دارالفنون حدود نيم
شمسي در  1312اولين دارالمعلمان عالي زنان در سال . شد عالي براي دختران مطرح

پس . التحصيل شدند از آن فارغ 1314روه زنان معلم در سال شد و اولين گ تهران تأسيس
دارالمعلمات و دارالمعلمين ضميمه دانشكده  1313از تأسيس دانشگاه تهران در سال 

روند مشاركت   هاي اول تأسيس دانشگاه، در سال. ادبيات و فلسفه و علوم تربيتي شدند
انجاميد تا زنان توانستند  به طول زنان در آموزش عالي بسيار كندبود و حدود پانزده سال

بر اساس آمار موجود در وزارت  ).46 :1357  تهرانيان،(ها راه يابند  به بيشتر دانشكده
علوم تحقيقات و فناوري در نخستين آزمون سراسري پس از انقالب فرهنگي، كه در 

داد كردند كه از اين تع نفر شركت 685هزار و  312برگزار شد در مجموع  1362سال 
هزار و دويست و پنجاه و  181هزار و چهارصد و بيست و هفت نفر زن و  131

درصد  32كنندگان زن فقط  درصد شركت 42در اين سال از . هشت نفر مرد بودند
شدند درصد  درصد قبول 68كنندگان مرد  درصد كل شركت 58شدند و از  پذيرفته

هاي  در سال. درصد بود 2/12ان درصد و براي مرد 8پذيرش قبولي زنان در اين آزمون 
گنندگان مرد و زن تقريباً رشد نداشت اما آمارها در سال  تعداد شركت 72-1362

تغييركرد و از نظر درصد، فاصله قابل توجهي بين زنان و مردان ايجادشد و  1379
نام و  اي كه تعداد متقاضيان زن براي ثبت درصد زنان بيش از مردان گشت به گونه

درصد بود  3/40و آمار مردان در همين سال ) درصد 7/59( 81-82كنكور شركت در 
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ازطرفي . دارد و اين روند كماكان ادامه) 1383وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، (
درصد ) 81(دهد كه در همان سال  مي شده از طرف وزارت بهداشت نشان آمار ارائه

دهنده  د مرد بودند كه نشاندرص 25درصد زن و  75جويندگان كار در رشته پزشكي 
  .باشد كرده به شغل مورد نظر مي شانس كمتر زنان تحصيل

افزايش مشاركت زنان و دختران در آموزش عالي واقعيتي است كه علل و ابعاد 
وداد (چندگانه داشته و پيامدهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مثبت و منفي دارد 

كارداني، كارشناسي، (دهد كه در مقاطع تحصيلي  مي نشان همچنين آمارها). 28: 1382هير، 
هاي  گردد كه در سال مي التحصيالن زن نسبت بيشتري دارند مشاهده فارغ) كارشناسي ارشد

هايي كه در گذشته زنان  اخير به دليل فشار زياد عرضه نيروي كار زنان و اشباع فعاليت
يكاري زنان داراي تحصيالت عالي در اند، نرخ ب كرده مي داراي تحصيالت عالي را جذب

  ).117: 1383اميني، (مقايسه با مردان با سرعت بيشتري افزايش پيداكرده است 
  

  ها آموزش كارآفريني در دانشگاه
باشد و اين تعهد در پرتو  مي دانشگاه بسان يك نهاد اجتماعي در قبال توسعه ملي متعهد

همچنين نهاد دانشگاه . رسد مي تظار به انجامآفريني پويا بر پايه كاركردهاي مورد ان نقش
هاي  بسان يك سامانه باز از رابطه ديالكتيكي پويا و متعادل با محيط پيراموني و بر نظام

گرفته  بر اساس تحقيقات انجام. هاي همكار برخوردار است محاط، نهادها و نظام
 يافته است ير افزايشهاي اخ سوي كارآفريني دانشگاهي در سال مندي و اقبال  به عالقه

(Miehael, at.el, 2005) كرده،  هاي تحصيل ويژه در ميان گروه افزايش چشمگير بيكاري، به
آورد و از اين رو، ضروري است كه براي  زنگ خطر را براي مقامات كشور به صدا در مي

با وجود آنكه نقش كارآفرينان در رشد . گيرد ريزي دقيق صورت حل اين مشكل برنامه
زايي انكارناپذير است ولي شواهد بيانگر آن است كه در  تصادي ـ اجتماعي و اشتغالاق

هاي  هاي آموزشي موجود در آموزش عالي در جهت پرورش ويژگي كشور ما برنامه
هاي پويا در قرن بيست و يكم،  دانشگاه. نشده است كارآفريني دانشجويان تدوين

هاي تخصصي و مديريتي را بپرورانند  توانند ارزشهايي هستند كه كارآفرين بوده و ب دانشگاه
همچنين با ترويج فرهنگ كارآفريني در ) 1386، ديگرانزاده و  شريف(نمايند  و تلفيق

ها و مسائل  هاي كارآفريني به آنان و با ايجاد بانك ايده دانشجويان و آموزش مهارت
زمينه الزم را براي شروع  گذاري كردن بانك اطالعاتي كارآفريني و سرمايه واقعي، فراهم
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در (Tieken) و تايكن  (Hornadoy) هورنادي. كند كارآفريني توسط دانشجويان فراهم
كنند كه پيش از نسل  مي اند كه بسياري از كارآفرينان موفق احساس بررسي خود دريافته

 با وجود اين، اكنون. جوان كنوني، تحصيالت اهميت كمتري براي كارآفرينان داشته است
. اي پيدا كرده است آوري و رقابت تنگاتنگ، آموزش اهميت ويژه به علت رشد باالي فن

نيز در خصوص تحصيالت معتقد است كارآفريناني كه احتمال شكستشان  (Vesper)وسپر 
  ).1383حيدري، (بيشتر است كساني هستند كه تجربه دارند اما تحصيالت ندارند 

طي . گرفته است نشگاه مطالعات زيادي صورتدر رابطه با اهميت كارآفريني در دا
هاي تحت آموزش و نيازهاي محلي،  هاي گروه ها بر حسب ويژگي دانشگاه 1980دهه 
هاي آموزشي در خصوص روند كارآفريني،  زمان با افزايش تعداد دوره اي و ملي، هم منطقه
اجرا  وهاي خصوصي طراحي  هاي آموزشي و پژوهشي متعددي را براي سازمان برنامه
اي را از فعاليتي كه باعث تشويق  هاي ويژه ي نيز حمايتهاي اروپاي اند و دولت كرده

هاي آموزشي متعددي  در سنگاپور دوره. اند شود به عمل آورده كارآفريني در جوانان مي
شود كه  مي تكنيك برگزار ها و مؤسسات پلي در خصوص كارآفريني توسط دانشگاه

هايي نظير كارآفريني و خالقيت را مورد توجه  رتكنندگان توسعه مها شركت
كنندگان، طرح توسعه يكساله است كه از  دهند؛ يكي از تكاليف محول به شركت قرارمي

دولت فيليپين نيز در اواخر دهه . شود داده مي هاي كارآفرينانه آموزش طريق آن مهارت
هاي  ير پوشش دانشكدههاي فيليپين، مؤسسه صنايع كوچك را ز ميالدي، در دانشگاه 70

مسئوليت اصلي اين مؤسسه تحقيق، آموزش و خدمات توسعه . كرد بازرگاني تأسيس
كانادا و برخي كشورهاي آسيايي نظير هند و ). 1378احمدپور دارياني، (صنعتي است 

ها  اين حمايت. اند هاي كارآفريني داشته مالزي هم گامهاي اساسي در حمايت از فعاليت
هاي ويژه  هاي عملي، مشاوره، اعطاي تسهيالت مالي و برگزاري دوره ييراهنما: شامل

در ). 28: همان(ها است  ها و يا خارج از دانشگاه درخصوص كارآفريني در درون دانشگاه
ها دولت  كشور آلمان جهت بهبود تسهيالت مربوط به يادگيري كارآفريني در دانشگاه

هاي دانشگاهي نموده  كرسي Existبه ايجاد  آلمان با همكاري بانك توازن آلمان اقدام
وكارهاي تكنولوژي از طريق  است و تحت مدل آزمايشي شروع به ايجاد كسب

همچنين . اند وكارهاي تكنولوژي جوايزي اهدانموده دانشگاهي نموده و به بهترين كسب
هاي استادي مواد درسي به شكل كارآفريني، قوانين و تجارت تأسيس  در اكثر كرسي

  ).سايت كارآفريني(شوند  مي گذاري و نوآوري ارائه ها، سرمايه ركتش
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كرده است كه نظام آموزش  اي خاطر نشان در مقاله» بان جهاني كارآفريني ديده«مؤسسه 
نفر يك نفر  12نفر يك نفر در كره جنوبي از هر  6اي است كه از هر  آمريكا به گونه

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجهي  شود در ايران تا شروع برنامه كارآفرين مي
است اما در اين برنامه به دليل وجود بيكاري گسترده، به ويژه در ميان  به كارآفريني نشده

كارآفريني  1380بيني تشديد اين معضل در دهه  ها، و پيش آموختگان دانشگاه جوانان و دانش
ك پارادايم جديد كارآفريني در حال امروزه ي). 13: 1381مقيمي، (مورد توجه قرارگرفت 

  :نمايد  ها را به امور زير جلب مي ظهور است كه توجه دانشگاه
  هاي تحقيقاتي؛ كردن فعاليت ها در تجارتي درگيري مستقيم دانشگاه - 1
 اي؛ تر براي توسعه اقتصادي منطقه اتخاذ رهيافتي فعال - 2
مسأله و تحليل آماري  هاي درسي كه بر حل اتخاذ رهيافتي مبتني بر توسعه برنامه - 3

 .مبتني باشد
ها  تاكيد بيشتر بر كاربست اصول مربوط به مديريت كيفيت در عمليات دانشگاه - 4

 ).1380نسب،  حسيني(
وسپير، هنري و همكاران، فرانك و همكاران : مطالعات بسياري از دانشمندان از جمله

داده  تواند انتقال ش ميحاكي از آن است كه كارآفريني قابل آموزش بوده و از طريق آموز
 . شود و در جامعه بارورتر شود

گرفته  هاي نظري و عملي در نظر در سطح دنيا براي آموزش كارآفريني جنبه اكنون هم
اين در ). Kirby, 2004:(511 آيد  هاي مختلف آموزشي به اجرا درمي شود و به روش مي

صورت نظري و بر مبناي  حالي است كه در كشورمان تدريس درس كارآفريني صرفاً به
  .روش سخنراني است

  :ها پيشنهاد نمود راهكارهاي زير را مي توان جهت تقويت كارآفريني در دانشگاه
ها ايجاد و به عنوان مراكز اثرگذار در توسعه  هاي كارآفريني در دانشكده هسته - 

  . توانمندي دانشجويان مورد حمايت قرارگيرند
شود در اين  ها باعث تقويت روحيه كارآفريني مي تشويق تفكر نقادانه در دانشگاه - 

ميان اساتيد و مدرسين نقش مهمي در پرورش، رشد و بالندگي اين تفكر دارند زيرا با چنين 
سازي و درگيركردن  آگاه. يابد تفكري است كه دانشجو فرصت اظهارنظر و خودنمايي مي

تأثير زيادي در بارورشدن هاي تخصصي آنان  دانشجويان با نيازها و مسايل كاري رشته
 .ها دارد استعدادها، تقويت اعتماد به نفس، خودباوري و دورانديشي آن
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هاي تحقيقاتي و ارتباط با  هاي آموزش با اتكا به فعاليت ترديد بهبود فعاليت بي - 
هاي فني و تخصصي و تبادل  در اين راستا همكاري. هاي خصوصي و صنعتي ميسر است بخش

هاي آموزشي الزامي و  هاي مسئول و دستگاه ت آزمايشگاهي بين دستگاهاطالعات و امكانا
هاي علمي و  زايي مفيد و مولد از طريق ايجاد پارك كننده در فرايند اشتغال نقش تعيين

 . تحقيقاتي خواهد داشت
هاي نوين با  ها به فعاليت تمركز و هدايت نيروي متخصص و كارآفرين دانشگاه - 

 .هاي حمايتي دولت سياستگيري از  هدايت و بهره
هاي كارآفرينانه دانشجويان با مشاركت  مركزي تخصصي براي حمايت از طرح - 

 . هاي دخيل در امر آموزش كارآفريني ايجاد گردد سازمان
هاي  واحد درسي كارآفريني به عنوان يك واحد اجباري براي دانشجويان رشته - 

با توجه به رشته تحصيلي  شده مختلف بر مبناي يك سرفصل مشخص و از پيش تعيين
 . گيرد گردد و نظارت مستمر در زمينه نحوه اجراي آن صورت ارائه
هاي  اي مناسب در جهت انجام فعاليت هاي مالي، اطالعاتي و مشاوره حمايت - 

 .گيرد كارآفريني دانشجويان صورت
ش ها جهت افزاي هاي تأثيرگذار از آن ها بايستي ضمن مطالعه مشوق مسئولين دانشگاه - 

 . نمائيد انگيزه كارآفريني در دانشجويان استفاده
سوي  هاي آموزشي موجود در زمينه كشاورزي به هاي درسي و روش تغيير در برنامه - 

  .كارآفريني و خالقيت پروري دانشجويان
  

  هاي جنسيتي زنان و نابرابري
در سطوح گاه، گسترش رفاه و امنيت  توسعه را در معناي افزايش كارايي و كارآمدي و آن

مفهوم دولت رفاه كه در طي چند دهه . دانند مختلف اجتماعي و سياسي و فرهنگي مي
در واقع هدف دولت رفاه آن . گرفته است اخيرپديد آمده، بر اساس همين تعريف شكل

هاي هر جامعه براي همه  است كه توسعه را در همه وجوه اجتماعي و با اتكا به واقعيت
هاي رايج در  از جمله بحث. آورد  س و قوميتي به ارمغانافراد جداي از نژاد، جن

  .پذيري، چگونگي تعميم آن فارغ از جنسيت است توسعه
ها و  گرايي اين نظريه ابتدا، واقعيت: شوند مي هاي توسعه بر اساس دو معيار سنجيده نظريه
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هاي  تفاوتها تا چه اندازه  ها با شرايط كشوري مثل ما، اين نظريه بودن آن دوم، متناسب
ي موضوعات  ا دهند و تا چه اندازه هاي موجود را مد نظر قرارمي جنسيتي و واقعيت

  .خواني دارد رو هستند هم ها با مسائل مهمي كه زنان كشور ما با آن روبه شده در آن مطرح
هاي توسعه از خرد وكالن آن،  اي از متخصصان توسعه بر اين باورند كه نظريه عده

ت به مسأله جنسيت حساس باشند ولي اين عقيده غلط است، وقتي نيمي از توانند نسب نمي
توان  دهند، قطعا نمي مي جمعيت و نيروي كار كشورهاي در حال توسعه را زنان تشكيل

هاي  گرفت و اگر نظريه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناديده ها را در صحنه نقش آن
گشا باشند، پيشنهادات و توجيهاتي ارائه دهند  راهها  توسعه قرار است در جهت تعالي انسان

  ).1380بي نام، (نشوند   ها را شامل كه نيمي از انسان
المللي به منظور اجرنهادن به نيروي كار زنان و شناساندن  هاي بين مراجع و سازمان

اند،  هاي بسياري نموده و كوشيده ها و استعدادهاي آنان، طي سه دهه اخير، تالش خالقيت
به . آورند اقدامات حمايتي جهت مشاركت كامل آنان را در فرايند توسعه فراهم

دهه  1975- 1985ناميده شد و دهه » سال زن«از سوي سازمان ملل  1975كه سال  طوري
، در كنفرانس جهاني توسعه، در رم، ابعادي چون دسترسي 1979در سال . زنان نام گرفت

. هاي زنان مورد تائيد قرارگرفت حمايت از تشكلبه منابع و خدمات، آموزش واشتغال و 
، توجه به مفهوم 1995و باالخره، در چهارمين كنفرانس جهاني زن، در پكن، در سال 

ها، ماهيت واقعي خود را باز يافت، به  ها و برنامه جنسيت و به كارگيري آن در پروژه
ر جهان به شمار كه امروزه مفاهيم جنسيتي از جمله ابزارهاي اصلي توسعه د طوري

  .(Anony mous, 2001)آيد  مي
به . هاي مساوي است برابر جنسيتي به معناي بهره مند شدن زنان و مردان از فرصت

بيان ديگر، اين موضوع بدين معني است كه زنان و مردان شرايط يكساني براي شناخت 
و اجتماعي حقوق واقعي و پتانسيل خود براي مشاركت در توسعه ملي،سياسي، اقتصادي 

  .(Ibid, 2003)برند  دارند و هر دو از نتايج سودمي
هدف از برابري جنسيتي در واقع بازگشت به طبيعت اوليه انسان، رشد و تعالي انسان و 
رهايي از كليه قيد و بندهاي بازدارنده تكامل انساني است كه جدايي و تسلط جنسيتي را 

  .(Otuke, 1999)در بر دارد 
هاي  ساختن نقش ه عنوان يك ابزار، براي تحليل، تفهيم و مشخصتحليل جنسيتي ب
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م كار بين مردان و زنان و عدم دسترسي يكسان به منابع اطالعاتي و يو تقس جنسيتي
سازد كه زنان و  مي همچنين مشخص ،اين برنامه. رسد گيري به نظرمي مشاركت در تصميم

و  شناساييها و تنگناها را  تمحدودي ،مردان، چگونه به يك محتواي خاص نيازمندند
سازد و  مي ها را بر ارتباطات جنسيتي مشخص مشي ها و خط چگونگي اثر برنامه

ساختن تفاوت بين زنان و مردان  اصطالحات و فاكتورهاي متنوعي را براي تشريح و مشخص
ها و  وهمچنين اثر برنامههاي اخالقي، وضعيت خانوار  به واسطه طيف، كالس، گروه

كه زنان را ها در ارتباطات جنسيتي وابسته به طيف، گروه، نوع خانوار و چيزهايي  ستسيا
جنسيت بايستي تجزيه وتحليل و قابل . دهد د مورد بررسي قرارميدارن ومردان به آن تعلق

فقط بر روي تقسيم  نبايدتجزيه و تحليل جنسيتي بنابراين  .هاي اجتماعي باشد فهم در زمينه
گيري بين زنان و مردان متمركز باشد، بلكه بايستي  ها و تصميم و منفعت كار و تقسيم منابع

 عواملهاي فرهنگي،  جنبه :شامل متغيرهاي متنوع از جمله و بگيردرا نيز در نظر امحتو
تنگناها و  همچنين هاي آموزشي و غيره باشد و هاي دموگرافي و جنبه اقتصادي، طرح

  .(Percy, 1999: 398) گردند مشخص بايدها نيز در اين زمينه  فرصت
ترين راهكار يا استراتژي براي به وجودآوردن حداقل شرايط  توانمندسازي زنان محوري

ممكن براي برابري جنسيتي است و هدف نهايي آن بازيابي موقعيت طبيعي و حقيقي زنان 
در كل توانمندسازي . (Otuke, Ibid)هاي اسارت و تبعيض است  از طريق زدودن زنجيره

هاست و از طريق آن قدرت استفاده از  تقويت عقايد افراد جهت ايجاد اعتماد به نفس در آن
آموزش و . يابد مي هاي اشتغال و كارآفريني فرد افزايش ها و ايجاد فرصت ها، موجودي دارايي

در حال حاضر . سازي زنان است ترين راهكارهاي توانمند ترين و اساسي جنسيت از محوري
هاي دولتي و  سازمان. يدار است كه برابري جنسيت را مدنظر قرار دهداي پا توسعه

ها و اصالح  ها، نوآوري آوري كارگيري فن غيردولتي با ارائه خدمات مناسب ترويجي و به
  .باشند بردن نابرابري مي هاي غلط اجتماعي عاملي مؤثر در از بين ها و برداشت نگرش

  
  فريني زنانآكار

وزگاران نخستين در سراسر مشرق زمين حوزه فعاليت زنان به گفته گيرشمن در ر
هاي اجتماعي و  ها همچون مردان در فعاليت محدود به خانه و خانواده نبود و آن

  ).1372 گيرشمن،(اند  اقتصادي جامعه مشاركت فعالي داشته
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كارآفريني در دنياي كنوني، در پي روابط تعادلي ميان روح و فكرو جسم است و به 
كليد حل مسائل و موانع توسعه انساني، موضوع بحث بسياري از انديشمندان توسعه  عنوان

ها معتقدند كه كارآفريني موتور توسعه انساني و  آن. اجتماعي و اقتصادي قرارگرفته است
دارند اگر خواهان اقتصادي پيشرفته در  بالتبع، توسعه اقتصادي كشورهاست، همچنين عقيده

ن كارآفريني است و الزمه آن توجه بيشتر محققين و سياستگذاران هستيم، كليد آ 21قرن 
  .(Carter, 2005: 39)باشد به نيازهاي نيمي از جمعيت جهان، زنان مي
...) هاي مختلف و شدن، صدور گواهينامه جهاني(اسميت عقيده دارد كه توسعه در بازار 

ژنتيكي، منابع طبيعي هاي  مباحث سازمان تجارت جهاني، اصالحات سياست(در كشاورزي 
تر  لزوم سطوح باالتر كارآفريني را، به خصوص در قسمت كشاروزي، محسوس...) و

  .(Smith, 2005: 12)نمايد  مي
رغم آنكه تعداد زنان كارآفرين در جهان در حال افزايش است اما سهم زنان در  علي

ت، و با آنكه بيش از شود پايين اس ها مقايسه مي كارآفريني هنگامي كه با نرخ مشاركت آن
 30دهند نسبت زنان كار آفرين حدود  شدگان را زنان تشكيل مي درصد از استخدام 40

  .(Zimny, 2003: 101) باشد درصد تعداد كارآفرينان در غرب مي
 وجود هايي رفتاري زنان كارآفرين در مقايسه با مردان كارآفرين تفاوت بين ويژگي

را  زنان و مردان كارآفرينهايي بين  تفاوت و پيير تسندارد، نتايج تحقيقات خانم اري 
  :دهد مي نشان
  .كمتري دارند زنان كارآفرين نسبت به مردان كارآفرين اعتماد به نفس• 
ي براي رسيدن به هدف ا به مردم به چشم وسيله ،برعكس اكثر مردان ،زنان كارآفرين •
  .كنند نمي نگاه

 .گرا هستند هآيند كمتر از مردان كارآفرين زنان• 
 ).27: 1386صفرزاده،  و فرهنگي(فرين كمتر از مردان خطرپذير هستند آزنان كار•

هاي اقتصادي  هاي اخير در جهان شاهد رشد چشمگيري در تعداد بنگاه در سال
تا  87هاي  وكارهاي زنان در اياالت متحده ميان سال شده توسط زنان هستيم، كسب ايجاد

. برابرشده است 5برابر و از نظر فروش  4زايي  ، از نظر اشتغالبرابر 2از نظر تعداد  97
ميليون نفر شغل  10، براي حدود 2002هاي اقتصادي در سال  چنين اين بنگاه هم

تريليون دالر به درآمد اقتصادي دولت آمريكا  5/2اند و اين زنان ساالنه حدود  كرده ايجاد
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در ساير كشورها نيز . كشورها باالتر استبسياري از  GDPاند؛ كه اين رقم از  كرده كمك
، 1995در پرتغال تعداد زنان كارآفرين در سال . شاهد رشدي تعداد زنان كارآفرين هستيم

وكارها توسط  درصد كل كسب 28؛ در فرانسه )1385آراستي، (درصد رشد داشته است  53
  .Orban)،:2001  (96شود  مي زنان ايجاد و اداره

نهاد يا سازمان دولتي مختص كارآفريني و كارآفرينان زنان وجود متأسفانه در ايران 
هاي محدودي از خود  ها و نهادهاي دولتي، حمايت وزارتخانهاز ندارد و تنها در برخي 

 ،ها به صورت عمومي است و زنان نيز همچون مردان اين حمايت. گردد مي اشتغالي مشاهده
ندارد  اي ويژه براي زنان كارآفرين وجود نامهشوند و بر مي مند از آن بهره ،در حد امكان

هاي  توان به طرح خوداشتغالي وزارت كار و امور اجتماعي، كمك ها مي كه از اين حمايت
هاي  تنها برنامه. كرد هاي وزارت تعاون اشاره ها و كمك مالي بانك كشاورزي، حمايت

ت وزارت تعاون از هاي جزيي بانك كشاورزي و حماي ويژه براي زنان كارآفرين، كمك
باشد كه آن هم متأسفانه كارآيي و اثربخشي الزم را  درصد عضو زن مي 70هاي با  تعاوني

از تعداد و وضعيت زنان كارآفرين نيز متأسفانه آمار و . شده است نداشته و به رانت تبديل
نهادهاي غيردولتي نيز، كه در حول چهار محور عمده . اطالعات دقيقي وجود ندارد

اند  كنند، نتواسته مي اي و سياسي فعاليت نگي ـ اجتماعي، صنفي ـ تخصصي، خيريهفره
به ويژه  ،هاي اقتصادي ـ اجتماعي زنان ي گسترش فعاليت تاكنون نقش اثرگذاري در زمينه

ها و  ترين انگيزه مهم دادند كه گرفته نشان نتايج تحقيقات صورت .ايفانمايند ،كارآفريني آنان
رضايت شخصي، اثبات  :بودند از  آفرين ايراني به ترتيب اولويت عبارتاهداف زنان كار

هاي خود، كمك به ديگران، داشتن قدرت و موقعيت اجتماعي برتر و استقالل  شايستگي
ها به دنبال استقالل، ارضاي شخصي، كمك به  اما در فرانسه مشاهده شد كه خانم. مالي

ها عبارت  هاي خانم يگر، اهداف و انگيزهدر يك تحقيق د. اقتصاد و ايجاد شغل هستند
دوانگيزه  آمريكادر . بردن از كار آوردن پول و لذت دست هشناخت فرصت، ب :از ندبود

كه دو  در حالي. طلبي ارضاي شغلي و توفيق :اصلي براي زنان كارآفرين عبارت بودند از
بيني  پيروزي و واقععالقه به كسب  ،هاي سنگاپوري براي كارآفرين شدن انگيزه اصلي خانم

 56درصد توليدي و 44وكارهاي ايجادشده توسط زنان كارآفرين ايراني،  نوع كسب. بود
 مشاغلشد كه زنان  در مطالعه ادبيات كارآفريني زنان مشاهده. باشد درصد خدماتي مي

اي كه  در همين رابطه در مطالعه. كنند خود را بيشتر در زمينه كارهاي خدماتي ايجادمي
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گرفته، زنان در مقايسه با مردان بسيار  ه كشور نروژ، زالندنو و انگلستان صورتدر س
درصد  11درصد در مقابل  54ها،  اين نسبت. هاي خدماتي هستندكسب و كارتر به  راغب

درصد در  4درصد در مقابل  45درصد در زالند نو و  9درصد در مقابل  56در نروژ، 
دهنده آن است كه آموزش كارآفريني براي  متعدد نشان نتايج مطالعات. انگلستان بوده است

هاي مهم  هاي زنان براي كارآفرين شدن از برنامه غلبه بر بيكاري و افزايش مهارت
كرده شاخصي براي تسريع روند  با آنكه زنان تحصيل. (Katz, 2003: 291)هاست  دولت

آموزشي از يك سو و شود، اما نبود تناسب ميان بازار كار و نظام  مي توسعه محسوب
هاي خالق از سوي ديگر، شرايط  كمبود شغل و مهيانبودن امكانات الزم براي پرورش ايده

سازد؛ در اين راستا كارآفريني  را براي استفاده مناسب از اين ظرفيت عظيم فراهم نمي
نتايج مطالعات . شود تواند در خروج از اين معضل مؤثر واقع سازوكاري است كه مي

كرده كارآفرين در مقايسه با مردان گرايش بيشتري به  دهد كه زنان تحصيل يم نشان
ها كمتر است آموزش به عنوان يكي از  كارگروهي دارند و خود محوري در آن

كارآفرينان نيز به . شود مي هاي تغيير آگاهي، نگرش و رفتار انساني تلقي ترين روش محوري
ها و مراكز آموزش عالي  هاي آموزشي دانشگاه امهاي قابل آموزش بايد در برن عنوان روحيه

ها و تقويت عوامل مؤثر بر  با آموزش كارآفريني در دانشگاه. مورد توجه جدي قرارگيرند
آموختگان را در بخش غير مزدبگيري يا خوداشتغالي را  توان اشتغال دانش خود اشتغالي مي

ميان زنان جامعه، شاخص توسعه با افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در . داد افزايش
: 1385پارياد، (انساني در كشور بهبود يافته و به سمت توسعه پايدار حركت خواهيم كرد 

بيني و فرهنگ زنان در جايگاه  اي در جهان ؛ و از سوي ديگر، تحول قابل مالحظه)48
  .كند كننده نسل فردا ايجادمي عنوان تربيت مادر به

  :توان پيشنهاد نمود ان موارد زير را ميدر رابطه با كارآفريني زن
دست آوردن فنون جديد براي بهبود  آموزش بدون تبعيض جنسيتي به منظور به - 

 .توليدات و باال بردن زمينه هاي كار آفريني
 . ارائه و ايجاد برنامه اعتباري پايدار براي زنان - 
وق مساوي براي طرح و اصالح قوانين به منظور اطمينان از اينكه زنان از حق - 

آوري مناسب،  اعتبار، فن: از جمله. مالكيت زمين و ساير امكانات برخوردار هستند
 ).الخصوص زنان كشاورز و روستايي علي(دسترسي به بازار وغيره 
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سازي  ريزي براي توانمند گذاري در آموزش علم و فناوري به زنان و برنامه سرمايه - 
 .دست آوردن صالحيت علمي و عملي براي به ها كردن آن زنان به منظور توانمند

 . ايجاد قدرت رهبري ميان زنان به وسيله شبكه آموزش - 
معرفي زنان نمونه به منظور ايجاد انگيزه و رقابت سالم ميان زنان، و  - 

  .هاي اقتصادي وجودآمدن نگرش مثبت نسبت به حضور زنان در عرصه فعاليت به
 ميانخودباوري در و فزايش روحيه اعتماد به نفستوانند با ا هاي جمعي مي رسانه - 
نهضت  كاهش فرهنگ مردساالرانه حركت جامعه رابراي موفقيت در و زنان

 .كنند كارآفريني تسريع
  

  هاي كارآفريني زنان موانع و محدوديت
 ايران، رغم پديده جهاني مشاركت اقتصادي زنان و افزايش چشمگير زنان شاغل در علي

كارآفرين وجود  براي داشتن جامعه .فرين در كشور بسيار ناچيز استتعداد زنان كارآ
زنان در  مطالعه موانع كارآفريني. شرايط فرهنگي و اجتماعي مساعد ضروري است

زنان . است ها و هموارسازي زمينه كارآفريني زنان مؤثر شناسايي موانع موجود، رفع آن
نتايج مصاحبه با . رو هستند بهكارآفرين با مشكالت متعددي در كشورهاي مختلف رو

داد كه در بسياري از موارد آنچه  كشور عضو اين اتحاديه، نشان 12زنان اتحاديه اروپا، در 
گردد يك رويداد بيروني به نام بيكاري  باعث تحريك افراد براي كارآفرين شدن مي

ان بگذارند، هايش و زنان براي اينكه بتوانند وقت بيشتري را براي خانه و خانواده. است
هاي سنگين  بنابراين، به دنبال كار تمام وقت يا شغل. كنند مي وقت انتخاب شغل پاره

تر از  يافتن چنين شغل يا فعاليتي با حقوق كافي براي زنان مشكل از طرفي امكان. نيستند
مردان است؛ و در كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي زنان با احتمال بيشتري نسبت به 

؛ در (OECD, 1999: 78)شوند و مشكالت بيشتري براي يافتن شغل دارند  رميمردان بيكا
كشور جاماييكا كارآفرينان زن براي گرفتن وام و برخورداري از تسهيالت بانكي با 

آميز بخش  گردد به رفتار تبعيض اي مواجه هستند كه دليل اصلي آن برمي مشكالت عمده
تحصيالت زنان پايين بوده و توانايي الزم  وام دهنده و اين نگرش كه از يك سو، سطح

براي معرفي ضامن را ندارند؛ و از سويي ديگر، بسياري از افراد توانايي زنان را براي انجام 
در پاكستان موقعيت اجتماعي براي زنان كار آفرين و . دانند امور بوروكراسي محدود مي
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ها  دارند، بسيار دشوار است آن وكار را ويژه آن دسته از زنان كه قصد ايجاد يك كسب به
در كشور . رو هستند آميز اجتماعي روبه هم با موانع قانوني و هم با اقدامات تبعيض

كرواسي نتايج يك بررسي در مورد موانع توسعه كارآفريني زنان با نگاهي به شناسايي 
ي وكارها ها، ضرورت ترويج و توسعه كسب ها و اقدامات الزم براي رفع آن محدوديت

مي دهد و بر گسترش كارآفريني زنان مطابق با سياست ملي ترويج  كوچك را نشان
  ).73: 1384نژاد،  هاشمي(تساوي جنسيتي تاكيددارد 

بندي  موانع كارآفريني زنان را به اين صورت دسته (1998)المللي كار  سازمان بين
) نفي از خود دارند؛ بزنان اعتماد به نفس كمتر و تصور م: موانع رفتاري) الف: است كرده

موانع اجتماعي ) هاي زماني؛ ج تعارض ميان وظايف مختلف با محدوديت: موانع ايفاي نقش
زنان به طور نسبي از سطوح : موانع نحصيلي) ديد منفي نسبت به زنان در كار؛ د: و فرهنگي

 هاي تري نسبت به مردان برخوردارند و اغلب دسترسي محدود به فرصت تحصيالت پايين
زنان فرصت كمتري در بخش رسمي اقتصاد براي : موانع شغلي) آموزشي شغلي را دارند؛ هـ

آوري، خدمات  دسترسي به اعتبار، فن: موانع زير بنايي) هاي خود دارند؛ ر پيشرفت مهارت
فعاليت : موانع قانوني) تر است؛ ز حمايتي، زمين و اطالعات به طور اصولي براي زنان مشكل

  .براي زنان محدود استقانوني مستقل 
، نقش زن روستايي كارآفرين در ايران را به منظور بررسي 1381صابر در سال 

ها و موانع  وي محدوديت. ها مورد مطالعه قرارداد ها و ابتكارات و تدابير آن محدوديت
موانع ) الف: ذكرشده از سوي كارآفرينان مورد مطالعه را در سه بخش كلي تقسيم كرد

) عي كه برخاسته از محدوديت شخصي و خانوادگي زنان كارآفرين است؛ بموان: فردي
اين . موانعي كه مربوط به درون شركت يا مؤسسه كسب و كار آنان است: موانع سازماني

: موانع محيطي) موانع مالي، فيزيكي، بازاريابي، فروش و منابع انساني است؛ ج: موانع شامل
  .جتماعي و تا حدي قانوني استموانعي كه عمدتاً موانع فرهنگي، ا

مورد سوال قرارگرفتند،  آمريكاكارآفرين زن در  129در بررسي ديگري كه 
گذاري و مديريت مالي دچار  درصد از آنان در جلب سرمايه 34گرديد كه  مشخص
اند كه عامل جنسيتي باعث عدم ورود آنان به  اند، همچنين آنان اظهاركرده بوده مشكل

  .(Batter&Moore, 1997: 187)است  ودهمحافل اجتماعي ب
نتايج تحقيقات ميرغفوري و همكاران در زمينه شناسايي موانع مؤثر بر كارآفريني زنان 
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داد كه شش دسته از موانع خانوادگي، علمي ـ تحصيلي، شخصيتي،  كارآفرين استان يزد نشان
مانع از مشاركت زنان در  مالي، فرهنگي ـ اجتماعي و قانوني بر كارآفريني زنان مؤثر بوده و

دهد كه موانع  مي همچنين نتايج تحقيقات ايشان نشان. شوند هاي كارآفريني مي عرصه فعاليت
: 1386ميرغفوري و ديگران، . (باشند ترين موانع در كارآفريني زنان مي فرهنگي و مالي مهم

استان مازندران  هاي گرفته در ميان زنان كارآفرين در تعاوني كريمي در تحقيق صورت). 60
ترين موانع  مشكالت مالي،اختالف ميان اعضاء و تبعيض برضد زنان را به عنوان مهم

  )1384كريمي، (كرده است  ها مطرح كارآفريني زنان در تعاوني
چيتسيك پيرامون موانع پيش روي زنان كارآفرين در زيمباوه دريافت كه زنان در آغاز 

به منابع الزم با محدوديت بيشتري مواجه هستند و كارشان نسبت به مردان در دستيابي 
  .(Chitsike, 2000: 72)دارند  نمي  هيچ حمايتي از سيستم حقوقي دريافت

طور كلي هر چه درجه تحصيلي كارآفرينان باالتر باشد، موانع علمي آنان كمتر بوده  به
سواد و  ارآفرينان كمموانع علمي بيشتر متوجه ك. و يا اساسا مانع جدي در اين زمينه ندارند

موانع . باشند ها و دانش كافي در حرفه خود مي يا كارآفريناني است كه فاقد مهارت
ثر از مجموعه عوامل أكرد و آن را مت ابعاد متنوعي بررسي كارآفريني زنان را مي توان از

از عوامل فردي : عوامل فردي .دانست) فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي :شامل( فردي، محيطي
ديده و اعتماد به نفس  ها اغلب خود را ناتوان است، آن نسبت به خود نگرش منفي زنان

دوم،  ها خود را جنس همچنين آن. زدن به كارآفريني را ندارند دست شهامت پايين دارند و
زنان از آگاهي كمتري نسبت به مردان درباره مسائل حقوق  .دانند ضعيف مي موجودي

زنان در مقايسه با مردان خصوصياتي چون  .هاي اقتصادي دارند اجتماعي و فعاليت فردي،
نگري در برابر  حال گرايي، گرايي، فردگرايي در برابر جمع گرايي در برابر عقل عاطفه
از عوامل  متأثرشخصيتي بسيار  اما قابل ذكر است كه عوامل فردي و. را دارندنگري  آينده

  :توان بر شمرد محيطي بسياري را مي عدر حوزه كارآفريني زنان، موان .محيطي است
، )تعليم و تربيت(خانواده، نظام آموزشي  اين بعد تحت تأثير :عوامل اجتماعي و فرهنگي

   شده است كدام از نهادها به صورت جداگانه پرداخته باشد، به هر مي... هاي جمعي و رسانه
را به عهده دارد  كردن انسان نهادي كه وظيفه اجتماعي اولين و مهمترين :خانواده

شود و تا آخرين لحظات  در محيط خانواده اجتماعي مي تولد انسان از بدو.خانواده است
شخصيت اصلي  در نهاد خانواده. ادامه دارد) پذيري جامعه روند( عمر اجتماعي شدن وي
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درصد از مادران ايراني دختران خود را به مراتب  88داده كه  نشان تحقيقات. گيرد مي شكل
هاي  بعد از اردواج نقش. كنند مي استقالل و پيشرفت و خودكفايي تشويق تر از پسران بهكم

ها با  و گاهي اين نقش...) كدبانويي و همسري، مادري،(شود  مي دختران واگذار متعددي به
مخالف  اصوالً مردها. علل، پررنگ بودن نقش آنان در خانواده است سايراز . در تضادند هم

خانواده  زندگي كاري وميان براي زنان ايجاد تعادل  .باشند مي  دي مستقل زنانفعاليت اقتصا
عاملي براي  تواند اين عوامل مي. شود و كودكان امري است كه باعث استرس فراوان مي

  .رنگ زنان درعرصه كارآفريني باشد حضور كم
رت مؤثر ها و مدارس كارآفريني را به صو درسي دانشگاه كتب :نظام تعليم و تربيت

دهد تصوير زن در كتب درسي  مي كتب درسي نشان تحليل محتواي .دهند آموزش نمي
هاي اجتماعي، سياسي و  داري و تربيتي است و مردان مشغول فعاليت فعاليت در امور خانه

ياري و براي  كودك آشپزي و امور خياطي، ،دختران محتواي كتب مهارتي براي .اند اي حرفه
نظام آموزشي كشور از گرايش زنان در  پس ؛است... يك و صنايع وامور مكان :مردان
از  امكان تحصيل در برخي. كاهد تجاري مي امور صنعتي، :تر اقتصادي مانند هاي فعال حوزه
بودن سطح تحصيالت در مقطع كارشناسي  پايين .براي زنان وجود ندارد يا كم است ها رشته
عدم امكان تحصيل در . باشد آموزشي مي للو دكتري براي زنان يكي ديگر از عد ارش

سطح  ديگر علل پايين بودن ،جنسيتي كشور هاي ديگر براي زنان با توجه به ويژگي
  .كارآفريني در جامعه است

در گسترش فرهنگ كارآفريني  ويژه صدا و سيما هرسانه جمعي ب :رسانه هاي جمعي
شود كمتر جنبه  مي ين رسانه پخشهايي كه از ا اما برنامه اي در جامعه دارند نقش عمده

  .باشند دهنده زن كارآفرين مي ها كمتر نشان برنامه ترويج كارآفريني را دارد يا
فرهنگ مرد ساالرانه حاكم  توان به فرهنگي كارآفريني مي از موانع :عوامل فرهنگي

زنان  هاي جنسيتي، وجود افكار و باور سنتي درمورد نقش وكليشه بر جامعه، باورهاي سنتي
و  المثل ها ضرب .كرد خانه كار كند اشاره و توقع از اينكه زن بايد در كسب و كاردر 

 .و افكار منفي نسبت به اشتغال زنان دارند باورهاي سنتي وجود حكايت از ها داستان
  :فردوسي گفته است

  نشينند و زايند شيران نر  زنان را بود بس همين يك هنر
  )172: 1383، قضاتي جواهري و(
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ديگران نسبت به  ها به تدريج بر نگرش زنان نسبت به خود و نگرش اين عبارت
  .گذارد اثر مي  زنان

بودن فرايند دريافت وام و  زنان، طوالني هاي مالي خاص براي نبود حمايت :بعد اقتصادي
 نبودضامن و ضمانت براي دريافت وام، كمبود و  يافتن نبودن تسهيالت بانكي و مشكل آسان

ها  دهي وام ها در بازپس ها نسبت به آن مسئولين بانك و نگرش منفي نابع مالي و سرمايهم
عدم شناخت  ،از ديگر موانع بر سر راه زنان. باشد كارآفرين مي ترين مشكالت زنان  از عمده

دسترسي . ها به عنوان مدير از سوي جامعه است نكردن آن آن و قبول ورود به بازار و راه
رساني و نبود امنيت شغلي براي حضور  خدمات حمايتي، اطالع تكنولوژي،ناكافي به 

  .موانع اقتصادي است دربرخي از مشاغل از ديگر
 

  گيري نتيجه
در دنياي . كارآفريني يك ضرورت حياتي زمان است كه بايد به آن اعتقاد داشته باشيم

د وتوسعه موانع باشند و در فرايند رش هاي اصلي توسعه مي مدرنيته زن و مرد اهرم
اين موانع را خانواده، جامعه، . كارآفريني وجود دارد كه اين موانع براي زنان شديدتر است

توانند نقش مؤثري در توسعه اقتصادي  در واقع زنان كارآفرين مي. كند مراكز دولتي ايجادمي
هاي حمايتي  ها، خانواده و جامعه دارد كه با سياست داشته باشند واين نياز به حمايت دولت

چرا كه زنان در طول تاريخ . دهند مناسب روحيه كارآفريني را در زنان بسط و گسترش
اند و به  هاي مختلف صنعتي و توليدي و خدماتي شده منشأ تحوالت بزرگي در زمينه

طوركه  اند و آن بوده رچه با تنگناها و موانع مختلفي مواجه؛ گاند عبارتي، موتور توسعه بوده
دهد نرخ  مي آمارها نشان. اند اي در اقتصاد ملي كشورها به دست نياورده شايسته بايد سهم

درصد است و در كشورمان نرخ بيكاري زنان در  35الي  25فعاليت اقتصادي زنان در جهان 
مقايسه با نرخ بيكاري كشور در سطح بسيار باالتري قرارگرفته و از ميانگين نرخ بيكاري 

هاي اخير، رو  خصوص در سال كرده به نرخ بيكاري زنان تحصيل. تكل كشور فراتر رفته اس
 1381در سال  درصد 54به  1375درصد در سال  39ها از  نرخ بيكاري آن. به افزايش است

  ).1381سالنامه آماري ايران، (است  رسيده
ترين  هاي اقتصادي، اجتماعي از مهم كرده در فعاليت ميزان مشاركت زنان تحصيل

اي خالق همراه  گردد كه در پرتو آن انگيزه و توسعه پايدار كشور قلمدادمي عوامل رشد
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بر طبق نتايج . گردد التحصيالن زناني دانشگاهي ايجادمي با ابتكار و كارآفريني در فارغ
زن مشغول به  14مرد شاغل، تنها 100، به ازاي هر 1381سالنامه آماري ايران در سال 

غالن زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهي در كاهش تعداد شا. اند كار بوده
مرد متخصص  100در برابر هر . ها بوده است جامعه و تمايل زنان به تحصيل در دانشگاه

بنابراين، ورود زنان به . داشته است زن متخصص در جامعه وجود 21در جامعه، تنها 
شد تحصيالت زنان نيز هاي اقتصادي متناسب با آهنگ ر بازار كار و مشاركت در فعاليت

از طرف ديگر، زنان با دستيابي به سطوح آموزش عالي و تالش فزاينده براي . نبوده است
ها را به خود  درصد دانشجويان دانشگاه 64اند رقم  ورود به مراكز آموزش عالي توانسته

از سوي . دهند تا بتوانند با كسب مدارج باالي تحصيلي وارد بازار كار شوند اختصاص
توسعه كارآفريني در . ديگر، دولت نيز توان جذب اين تعداد نيروي آماده به كار را ندارد

تواند دستيابي به  باشد كه مي كننده و مؤثري براي اين معضل مي اين شرايط عامل غلبه
خصوص،  اهداف بسياري را در زمينه اصالح ساختارهاي توليدي، تورم، صادرات و به

  .سازد بسط عدالت اجتماعي ممكن
الخصوص  ختام مقاله، پيشنهادات زير در زمينه بهبود كارآفريني زنان علي عنوان حسن به

  :گردد زنان دانشگاهي ارائه مي
  .هايشان دهي فعاليت براي سازماندانشجويان زن محقق حمايت از  - 
گذاري، اعتباري و  هاي سرمايه در سيستم داراي تحصيالت كارگماردن زنان به - 

  .وجه به جنسيتبدون ت توليدي
ترين اموري است كه بايد براي توسعه  ترين و زيربنايي سازي از مهم فرهنگ - 

فريني نيازمند فرهنگ خاصي است كه پرورش آن  كارآ. نمود كارآفريني زنان به آن توجه
توانايي درك تغييرات و كشف . مدت است بسيار سخت و نيازمند تالشي طوالني

طلبي و  خالقيت و نوآوري، روحيه استقاللها، مشاركت و كارگروهي،  فرصت
جويي، همگي از عناصر اصلي سازنده اين  پذيري و مخاطره پذيري، مخاطره مسؤوليت

ها  مدت و ضربتي به آن هاي كوتاه توان صرفاً با انجام برنامه فرهنگ هستند كه نمي
اد سو«بهترين راهكار توسعه فرهنگ كارآفريني براي زنان، ارتقاي . يافت  دست
  .هاي آموزشي و ترويجي مختلف است ها از طريق برنامه آن» فريني كارآ
التحصيالن زن دانشگاهي براي امر كارآفريني زنان  هيچ گروهي مستعدتر از فارغ - 
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مخصوص زنان و ) انكوباتور(وكار، ايجاد مراكز رشد  هاي كسب ايجاد شهرك. باشد نمي
هاي كارآفريني، ايجاد  نات، ارائه آموزشاعطاي تسهيالت و امكا  هاي كارآفريني، پارك

، ايجاد مراكز )كه به آموزش كارآفريني نيز بپردازند(هاي مختلف براي زنان  آموزشگاه
  .ها را دو چندان كند تواند انگيزه آن آموزشي، تحقيقاتي و علمي ويژه زنان مي

و ايجاد قدرت رهبري ميان زنان به وسيله شبكه آموزش و اصالحات با آموزش  - 
 .هاي درآمدزا برنامه
نمودن آنان براي  هاي آموزشي كه حافظ زنان از تبعيض و توانمند تقويت مكانيسم - 

 .هاي يكسان باشد آوردن فرصت دست به
هاي صنعتي چند كشور موفق از طريق  آشنايي دانشجويان خانم با ساختار و كارگاه - 

 . ارائه بروشور و ساير شيوه ها
موفق زن كشور، به خصوص در سطح كشور، در ارائه سرگذشت كارآفرينان  -

درس كارآفريني و در صورت لزوم دعوت از كارآفرينان زن كشور و استان براي ايراد 
 .ها سخنراني در دانشگاه

در دانشجويان خانم در شرف  كسب و كاراندازي  ايجاد انگيزه براي راه -
هاي آموزش مهارتهاي  هها از طريق برپايي سمينارها و كارگا التحصيلي دانشگاه فارغ

 .كسب و كار
التحصيالن خانم جوياي كار در زمينه  ارائه مشاوره علمي، رواني و شخصيتي به فارغ - 

 .شوند ها ايجاد مي هاي كارآفريني از طريق مركز يا دفاتر كارآفريني كه در دانشگاه فعاليت
برپايي ايجاد زمينه براي شكوفايي انديشه خالق در دانشجويان خانم از طريق  - 

 .هاي خالقيت كارگاه
هاي كارآفرينانه  كردن ايده ارائه فرصت و حمايت از دانشجويان خانم جهت پياده - 

 .التحصيلي خود تا هنگام فارغ
هماهنگي بيشتر براي بازديد دانشجويان خانم از مراكز و كارخانجات موفق در  - 

 .سطح كشور
كار و القاي اين واقعيت  التحصيالن خانم جوياي ايجاد احساس خودباوري در فارغ - 

هاي حمايتي زمينه و بستر  ها نيست بلكه دولت با سياست كننده اشتغال آن كه دولت تأمين
  .كند مي را براي فعاليت كارآفرينانه آنان فراهم
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