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چكیده
کارآفرین شخصی است که خطرهاي مالی را به منظور ورود به کسب و کار میپذیرد و با خالقيت و نوآوري محصوالت
جدید را ایجاد و گسترش دهد و بر رقبا غلبه کند کارآفرینی زنان نقش برجستهاي در اقتصاد ملتها دارند و اقتصاددانان
کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصاد در جامعه میدانند .با توجه به شرایط فعلی و بزرگ بودن بوروکراتيک دولتی،
دولت با بحران بيکاري جوانان و زنان مواجه است و براي حل این معضل به شناخت عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان و موانع
موجود پرداخته تا با تنوع و فرهنگی آنها و یافتن منابع جدید در جمعيت کارآفرینی زنان افزوده و توسعه کارآفرینی را
فراهم سازیم .براي این منظور از روش تحقيق کيفی و مطالعه نظري ،کتابخانهاي ،مصاحبه در حوزه ميدانی ،استفاده شده
است .از جامعه آماري 731نفر کارآفرینان استان تهران  9نفر ونيز ازجامعه آماري  11نفر استان سمنان  9نفر به روش
تصادفی هدفمند،مصاحبه باز و بدون ساختار انجام شده ،و از مجموعه مصاحبههاي انجام شده عناصر و موانع استخراج
گردیده است که نتایج حاصل حاکی از آنست که موانع محيطی اثر بيشتري بر کارآفرینی زنان دارد و حمایت دولت را در
جهت توسعه کارآفرینی میطلبد.
واژههاي کلیدي :زنان ،عناصر ،موانع ،کارآفرینی ،توسعه.
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 -1مقدمه
ریشهکنی فقر و برقراري عدالت اجتماعی در همه
جوامع بشري یک هدف مهم راهبردي است که براي
تحقق آن باید از همه منابع جامعه خصوصاً نيروي انسانی
بهره برد .تعدادي از افراد بيکار و فقير هستند که براي
رهایی و رفاه آنان باید براي آنها کار فراهم کرد و ایجاد
فرصت شغلی و باالبردن بهرهوري سرمایه ازاهميت
ویژهاي برخورداراست.
سهم زنان شاغل تحصيلکرده قبل از انقالب  5درصد
و بعد از انقالب به 22درصدرسيد .بااین افزایش ،در سال
 7343سهم دختران بيکار در جامعه شهري و روستایی
به ترتيب  23/6درصد و  71/3درصد از کل زنان بيکار
میباشد،بطوري که آگاهی بيشتر آنها از نبود عدالت
جنسيتی در جامعه به یک چالش جدي تبدیل
میشود(سالنامه آماري ایران .) 7343 -لذا رویکرد اصلی
و خودجوش جامعه براي غلبه بر بحران بيکاري توجه به
کارآفرینی دراولویت قرار می گيرد .با تجربه کشورهاي
توسعه یافته هدف دولت در برنامه چهارم و چشمانداز
 7919ایجاد اشتغال،راهبردهاوخطمشیهاي برنامهریزي
دولت جهت هدایت زنان به کارآفرینی می باشد .حمایت
مالی و فنی نيزاز طرح آنان میتواند در کاهش بيکاري و
ایجاد اشتغال پایدار مؤثر باشد .نمونههایی از موفقيتهاي
زنان کارآفرین امریکا و کاناداو لهستان مطرح گردیده
است.

 2112مرکز کارآفرینی کافمن معتقداست که فعاليتهاي
کارآفرینی زنان نقش برجستهاي در سالمت اقتصاد
ملتها دارد.
از بين بردن تفاوتها و شکافهاي جنسيتی در
بخشهاي اقتصادي وآموزش نه فقط برابري بيشتر بلکه
به کارایی باالتر میانجامد (کامرون  )2117 ،در بسياري
از کشورهاي در حال توسعه مانند پاکستان ،هند و مالزي
و اندونزي ،مؤسسات حمایتی نقش قابل توجهی در
افزایش درآمد و بهبود وضعيت اقتصادي آن کشور
داشتهاند .براساس آمار مرکز آمار ایران ميزان بيکاري
زنان از  76درصد در سال  94به  72درصد در سال
 7343رسيده است .لذا زنان ما نياز به الگو براي یافتن
مسير مناسب در کارآفرینی دارند .و بررسی علمی
وکاربردي آن میتواند نقش بسزایی در این امر ایفا کند
پس به شناخت عناصر و موانع مؤثر دو استان تهران و
سمنان پرداخته تا راهگشایی براي تقویت و ترغيب زنان
در توسعه کارآفرینی کشور باشد .از اینرو تهران و سمنان
که در مجاورت هم هستند و داراي معادن و صنایع بومی
ميباشند و از سال  14مورد توجه مسئولين بهعنوان
استان صنعتی مطرح گردیده است و با شناسایی و
تفاوتها و  ...بنابراین شرایط محيطی ،فرهنگی ،اقتصادي،
به راهکارهایی براي بومیسازي تصميمات در امر
کارآفرینی زنان بپردازیم.
اهداف تحقیق

بیان مساله
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي به معناي متعهد
شدن نشأت گرفته است .از حدود  7111ميالدي
پيمانکاران دولت که ساخت جاده و پل را انجام میدادند
به کرات عنوان کارآفرین به آنها داده میشد .کارآفرینی
فرآیندي است که نقش حياتی در تداوم رشد و توسعه
ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا میکند .انتخاب این مسير
مستلزم فراهم کردن بستري است که امکان بروز و ظهور
ابتکارات و تدابير خالقانه و فعاليتهاي کارآفرینانه را
فراهم می سازد .در این ميان شناخت توانمنديهاي زنان
و هدایت استعدادهاي خالق آنان میتواند در بهرهبرداري
از ظرفيت این قشر عظيم مؤثر واقع شود .طبق گزارش

)7
)2
)3
)9
)5
)6

شناخت عناصر مؤثر در ارتقا و توسعه کارآفرینی زنان
در استانهاي تهران و سمنان؛
شناخت موانع موجود در ارتقا و توسعه کارآفرینی
زنان در استانهاي تهران و سمنان؛
شناخت تشابه عناصر مؤثر در ارتقا و توسعه
کارآفرینی زنان در استانهاي تهران و سمنان؛
شناخت تفاوتهاي عناصر مؤثر در ارتقا و توسعه
کارآفرینی زنان در استانهاي تهران و سمنان؛
شناخت تشابه موانع موجود در ارتقا و توسعه
کارآفرینی زنان در استانهاي تهران و سمنان؛
شناخت تفاوت موانع موجود در ارتقا و توسعه
کارآفرینی زنان در استانهاي تهران و سمنان؛
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سؤاالت تحقیق
)7
)2
)3
)9

عناصر مؤثر بر ارتقا و توسعه کارآفرینی زنان استان
تهران و سمنان کدامند؟
موانع موجود در توسعه کارآفرینی زنان استان تهران
و سمنان کدامند؟
شباهتها و تفاوتهاي عناصر مؤثر در کارآفرینی زنان
استان تهران و سمنان کدامند؟
شباهتها و تفاوتهاي موانع موجود در کارآفرینی
زنان استان و سمنان کدامند؟

اهمیت وضرورت
امروزه در عرصه جهانی تحوالت و دگرگونیهاي ناشی
از پيشرفتهاي علمی و تکنولوژیک منجر به تغيير
دیدگاهها و ضرورتها و نيازهاي جدید شده است که
روشهاي موجود پاسخگو نمیباشد .در حال حاضر از
جمعيت  2/9ميلياردي نيروي کار در جهان نيمی را زنان
تشکيل میدهند(مرکزجهانی کارآفرینی ،) 2117،GEM
با ت وجه به تغييرالگوي حاکم بر نقش زنان از سنتی به
مدرن افزایش سهم زنان در پيشبرد جامعه  ،باارائه الگوي
مدون و علمی از اهميت قابل توجهی برخوردار است .
بطور کلی فعاليتهاي اقتصادي زنان وجهتگيري آنها بدو
شکل انجام میگيرد -7 :براساس ضرورت -2 ،مبتنی بر
فرصت که عموماً در کشورهاي توسعه یافته براساس
فرصت ودر کشورهاي در حال توسعه براساس ضرورت
است اما هر دو گروه به دالئل متعدد از جمله بيکاري و
کاهش دستمزد ،وارد کارآفرینی میشوند.
در جامعه ما در سال  7343تعداد بيکاران
 2،579،766نفر بوده اند ،بطوري که نيمی از این افراد
(زنان) شرایط بحرانیتر و سهم ناچيزي در بازار کار ایران
دارند.
شرایط اقتصادي ایران و گذر از تک محصولی نياز به
بستر دیگري دارد که فرصت مناسبی براي برونرفت از
بحران موجود میباشد که با ایجاد اشتغالزایی ،افزایش
قابليتهاي توليد و خدمات را فراهم میسازد .در این
مرحله حمایت دولت بهویژه از زنان ضروري بهنظر
میرسد و براي ترغيب و بکارگيري زنان براي فعاليتهاي
کارآفرینانه و توسعه کسب و کار نياز به تحقيقات

گستردهاي در سطح کشور میباشد .به این منظور موضوع
این تحقيق به این امر اختصاص یافته است.
تعاريف کارآفرينی
کارآفرینی :عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه
تشکيل مجموعه منحصر به فرد از منابع به منظور
بهرهگيري از فرصتها (احمدپور.)7311 ،
کارآفرین :کسی که با کشف و شناخت فرصتهاي
محيطی و بهرهگيري مناسب از منابع بتواند در شرایط
پرابهام و ریسکآميز به ابتکارات و نوآوريها و ایجاد
کسب و کار جدید دست یابد.
توسعه کارآفرینی :گسترش فعاليتهاي اقتصادي
ناشی از کارآفرینی در جامعه است( .صابر)7396 ،
استراتژي توسعه :فراتر از توسعه کسب و کار معمولی
است و نسلی از افراد خالق نوآور و ریسکپذیر را پرورش
و حمایت میکند (پدیده کارآفرینی دانشگاه
شریف)7391،
زن کارآفرین :شخصی است که به تنهایی با مشارکت،
یا از طریق ارث کسب و کاري را ایجاد یا پذیرفته و با
قبول مسئوليتهاي اجتماعی ،اداري ،مالی در اداره امور
روزانه شرکت میجوید (پرفسوردیناالوي. )7445،
عناصر مؤثر بر کارآفرينی
تحقيقات انجام شده نشان میدهد زنان و مردان
بهدليل نياز به کسب و کار واستقالل فردي وارد
کارآفرینی شده و تحت تأثير عناصر فردي اعم از انگيزه و
ویژگیهاي شخصی اهداف،سرمایه انسانی و عوامل
محيطی اعم از عوامل اجتماعی و اقتصادي ،فرهنگی و
عوامل شبکهاي قرار دارند.
عوامل اجتماعی
مشتمل بر ویژگیهاي خانواده ،آداب و رسوم ،ميزان
مشارکت و همکاري دوستان و آشنایان میباشد (هاشمی
و همکاران.)7341،
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عوامل اقتصادي
مربوط به نوع سرمایهگذاري ،منابع مالی ،نيروي انسانی،
مکان فعاليت میباشد.

که هر کدام از دیدگاه خود در تعاریف کارآفرینی
گستردگی و اهميت و پویایی موضوع را میرساند.
کارآفرينی از نظر تئوريهاي اقتصادي

عوامل فرهنگی
ناشی از نگرش جامعه و ایجاد فرصتهاي شغلی براي
زنان در جامعه است
عوامل شبكهاي
نوع ارتباط افراد با روابطی خاص و امکانات رسانهها که
باعث تسهيل فکر باالبردن انگيزه و کمک عمل و
پشتيبانی است(احمدپور.)7347،
موانع مؤثر بر کارآفرينی
تحقيقات انجام شده نشان میدهد که سه دسته
موانع در مقابل زنان کارآفرین قرار دارد .دسته اول:
موانعی است که براي زن و مرد کارآفرین وجود دارد.
دسته دوم :موانعی است که بهدليل داشتن شرایط
خانوادگی ،اجتماعی ،حقوقی در زنان شدیدتر است .و
دسته سوم :موانعی که خاص زنان کارآفرین است .
تئوريهاي کارآفرينی
بعنوان زمينهاي براي مطالعه توسط تعدادي از
روانشناسان و اقتصاددانها و جامعهشناسان تعریف شد

از قرن  74تا دهه  7461کارآفرینی در تئوريهاي
اقتصادي تبلور یافت بطوري که از نقطه نظر اقتصاد دانان
شرایط اقتصادي موجبات کارآفرینی را فراهم ساخت
بطوري که کارآفرین توانایی خود را با افزایش سرمایه
توسعه میدهد تا منجر به رشد کسب و کار وي گردد.
اقتصاددانان نقش روانشناسان  ،جامعهشناسان و
فرهنگ را در کارآفرینی در نظر میگيرند اما عامل مهم و
اصلی را در توصيف کارآفرینی مدلها و تئوريهاي
اقتصادي میدانند .اهميت بحث کارآفرینی بهحدي است
که اقتصاددانان کارآفرینان را موتور رشد توسعه اقتصادي
میدانند.
کارآفرينی از نظر روانشناسان
روانشناسی با هدف ارائه نظریههاي مبتنی بر
ویژگیهاي شخصيتی به بررسی ویژگیهاي روانشناختی
کارآفرینان میپردازند و به فرایند تصميمگيري منطقی
توجه دارند .از نظر محققين ویژگیهاي مشترکی که به
کارآفرینان نسبت داده شدهاند در جدول ذیل مشخص
شده است.

جدول  -1ويژگیهاي کارآفرينان از نظر روانشناسان
نام محقق

سال

ويژگیهاي کارآفرين

مک کلند

7463

توفيق طلبی (آینده نگري)

انكیسون – روتر

7479-7451

کنترل درونی

اليز بروکراوسی

7419-7491

ریسک پذیري معتدل

باومن مكستون – الكايز

7492

تحمل ابهام

جاکوبوتیز و وايلدر

7492

استقالل طلبی

سكستون

7492

فعال – با انگيزه – متعهد

منبع،احمدپور29 ،7319 ،
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کارآفرينی از نظر جامعهشناسان
دانشمندان علوم اجتماعی نظریه شبکههاي اجتماعی
را ارائه دادند که طبق این نظریه کارآفرینی فرآیندي
است که در شبکهاي از متغيرهاي روابط اجتماعی واقع
شده و این روابط اجتماعی میتواند روابط کارآفرینان را با
منابع و فرصتهاي محدود تسهيل نماید (احمدپور،
.)7319
کارآفرينی از نظر فمنیسم
براساس رویکرد فمنيست اجتماعی روحيه مرد و زن
با هم متفاوت است و رفتارهاي متفاوتی از آنها سر میزند
ولی نتایجی که بهدست میآورند میتواند مشابه باشد،
بررسی تأثير تفاوتهاي فکري ميان زن و مرد تفاوت در
عملکرد تجاري آنها را میتواند داشته باشد که هر دو به
موفقيت دست یابند یا بالعکس هر چند که سياستهاي
کاري آنها متفاوت بوده چه بسا با توجه به انعطاف پذیري
بيشتر زنان موفقيت بيشتري بهدست میآورند اگرچه در

سالهاي اخير زنان در فهرست مطالعاتی کارآفرین قرار
گرفتهاند اما تمرکز کسی در تغيير دادن مفاهيم سنتی
کارآفرینی و متدهاي جدید براي جمعآوري اطالعات در
موردکارآفرینی نبوده است (ميرچاندي. )7444 ،
انواع کارآفرينی
کارآفرینی به انواع مختلف تقسيم شده است-7 :
کارآفرینی آزاد و مستقل -2 ،کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی آزاد و مستقل :فرد در زندگی خصوصی خود
داراي ویژگیهاي کارآفرین است
کارآفرینی سازمانی :فعاليتهاي کار آفرینانهاي که از
منابع و حمایت سازمان (از قبل تأسيس شده) بهمنظور
دستيابی به نتایج نوآورانه برخوردار میباشد
(احمدپور .)7311،بدو بخش کارآفرینی سازمانی و
کارآفرینی در سازمان تقسيم میشود (جهانگيري.)7392،

نمودار  :1انواع کارآفرينی (جهانگیري )12-1831
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)3
)9
)5
)6

کارآفرين کیست؟
کارآفرین فردي است که با عقاید و کارش در سيستم اثر
میگذارد (تروپمن و همکاران)7492 ،
کارآفرین فردي است که در مرحله اول مسئول جمعآوري
منابع الزم براي یک فعاليت است(فراي.)7443 ،
شخصی که مسئوليت (پاسخگویی)  ،بازرگانی و تجارت را
در کنترل و نظارت دارد(فرهنگ لغت آکسفورد).

آیندهنگري (توفيقطلبی)؛
استقالل طلبی؛
ریسک پذیري؛
عدم قطعيت.
مدلهاي کارآفرينی

مدل رويدادي و

يافتهها

فرآيندي

صفات اشخاص کارآفرين
کارآفرینان داراي خصوصياتی هستند که آنها را از سایرین
متمایز میکند که مهمترین آنها که مورد تأیيد محققان
میباشد:
-7 )7خودباوري (کنترل درونی) ؛
 )2خالقيت؛

بجاي تمرکز بر فرد کارآفرین به رویداد کارآفرین
آلبرت شاپيرو 7415
متمرکز میشود.
فراي 7443

سه عامل متغير مقدم و پيشين تسریع کننده
توان بخش در تامين یک شرکت در کارآفرینی
موثر است.

کارآفرينی

فرصت
ساختار

منابع
استراتژي

نمودار شماره  :1نظريه فراي
منبع :احمد پور 7319
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تئوري يادگیري اجتماعی



عملكرد کسب و کار

عوامل محیطی



بخش صنعت



منابع مالی



عايدي فروش



درآمد



سودآوري



تعداد کارمندان

وضعيت اقتصادي در

دوران کودکی
سرمايه انسانی

انگیزهها و اهداف



پدر کارآفرین،

شبكهها

انگيزه توفيقطلبی



عوامل جمعیتی

تعداد شبکه ها





سطح تحصيالت



رشته تحصيلی



مشاغل قبلی



تجربه قبلی در کارآفرینی



تجربه در صنعت



سمت در شغل قبلی

مشارکت در راهاندازي

کسب و کار

سن



انگيزه استقالل طلبی



استفاده از مشاوران



تعداد فرزندان



مهارتهاي کسب و کار



انگيزه نياز اقتصادي



عضویت در انجمن زنان



سن اوليه فرزند



برنامهریزي



اهداف





حيطه قدرت و توانایی

استفاده از مربيان

نمودار شماره : 8کارآفرينی زنان
(لرنر ،هيسریچ،براش)322 ،7441

جدول شماره  :8شاخص عمده نیروي کار به تفكیک جنس سال1838
جنس و استان

نزخ مشارکت

سهم شاغلین

نرخ اشتغال

نرخ بیكاري

نسبت اشتغال

زن کل کشور

72

91/3

74/1

4/1

79

زن تهران

77/3

97/4

79/7

4/3

71/4

زن سمنان

76

19/2

27/9

72/6

71/4

اقتصادي

بیش از  93ساعت

منبع :سالنامه مرکزآمار ایران سال7343

ويژگی هاي صنعتی دو استان تهران وسمنان
تهران ميزبان نزدیک به نيمی از فعاليت هاي صنعتی
کشور است ،صنایع دستی از جمله صنایعی است که
ميزان مشارکت زنان در آن بيش از متوسط سایر صنایع
است و به همين دليل سهم قابل تو جهی از این
5/2ميليون فرصت شغلی در اختيار زنان قرار دارد.
سمنان به دليل نزدیکی با استان تهران ،دارا بودن شبکه
ارتباطی وپيشرفته و راه آهن این استان یکی از مراکز
مهم فعال صنایع دستی محسوب می شود جاجيم،

چادرشب ،والس و چوقا ،چاپ قلمکار ،سراميک ،سفال،
قالی ،گليم و نمد صابون پزي نيز از فنون سنتی رایج در
شهرستان شاهرود است که قدمت آن به یکصد سال قبل
باز می گردد.
مؤلفه هايی ازمبانی نظري
کارآفرین را مخرب سازنده نامند که به منزله یک نيروي
برانگيزاننده در توسعه اقتصادي جامعه است (شومپيتر،
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 .)7439فعاليت هاي کارآفرینانه نشان دهنده رفتار جهت
گيري شده و ارادي است.

براساس مطالعات انجام شده به دليل نگرش هاي
متفاوت در فرهنگ ملت ها و تفاوت در ویژگی هاي
جنسيتی زنان و مردان عناصر مؤثر در کارآفرینی زنان و
مردان نقش یکسانی نخواهد داشت.
عناصر فردي ،شبکه اي ،محيطی ،سازمانی در
کارآفرینی زنان نقش مؤثري دارد مهمترین انگيزه
کارآفرینی زنان را استقالل طلبی می داند( .هيسيریچ و
وپترز) 7446 ،
انگيزه اصلی زنان آسيایی براي کارآفرینی را کسب و
کار می دانند(.بنت و دان ) 2111
مهمترین صفات شخصيتی زنان کارآفرین باثبات
بودن ،انعطاف پذیري ،استقالل طلبی  ،پویایی و
صبوربودن ،توفيق طلبی ،توانایی براي مقابله با محيط
هاي اجتما عی و اقتصادي ،روابط عمومی خوب،
خالقييت و سخت کوشی (هيسریچ) 2117،
کروپ :زنان یک احساس ناامنی در محيط زندگی
مدرن ،مخصوصاً در رابطه با واقعيت هاي مالی دارند .زنان
خوداشتغال احساس می کنند که در مقایسه با سایر زنان
عادي خود را راحت تر با زندگی مدرن وفق می دهند.
اهداف شخصی زنان که به تصميم گيري آنها در
شروع کار ا ثر می گذارد سه نوع هدف مشخص آزادي،
تأمين و اقناع شخصی است.
عوامل شبکه اي اهميت شبکه ها به عنوان سيستم
حمایتی در کليه تحقيقات ثابت شده و به عنوان یک
راهنماي حرفه اي در کسب و کار زنان مدنظر می باشد.
عوامل محيطی یکی از عواملی است که در کارآفرینی
زنان مؤ ثر است که در سه سطح قابل بررسی وابزارآن
قانون است .سطح کالن و سياست گذاري ،که محيطی
پایدار براي کارآفرین ایجاد می کند .سطح ميانی ،ایجاد
زیرساخت هایی براي تسهيالت فعاليت کارآفرینان است،
سطح فردي ،تعامالت و رفتارهاي کارآفرینان است.

از نظر علمی سازمانها به منابع مستقيم و غيرمستقيم
جهت ایجاد استراتژيهاي کارآفرینی مؤثر نيازمند
میباشند.
در این تحقيق حاصل مطالعه مبانی نظري تحقيق و
پيشينه ميدانی اینست که بيشترین بهره از مدل

لرنر،هيسریچ و براش و نياوالی و فوگل و گارتنر و شبير و
گریگوریو می باشد.
محققين غالبا زنان کارآفرین را ازدیدگاه روانشناسی
وجامعه شناسی موردبررسی قرارداده وبرروي عناصر فردي
زنان وعوامل محيطی کارآفرینی تحقيق نموده اند.با توجه
به نظرصاحبنظران نتيجه می گيریم که عالوه بر
عناصرفردي درکارآفرینی زنان عوامل محيطی از اهميت
بيشتري برخورداراست وبارفع موانع محيطی وایجاد
فرصت هاي شغلی بيشتر براي زنان جهت افزایش ظرفيت
هاي کارآفرینی موجبات رشدوتوسعه کارآفرینی را فراهم
سازیم.
براي چهارمين سال متوالی نيز شاخص فعاليتهاي
کارآفرینانه در سال  7341در کشور محاسبه گردیده که
بر این اساس ،شاخص قصد کارآفرینانه  ،شاخص ترس از
شکست  ،شاخص فعاليت کارآفرینانه نوپا  ،نرخ شاخص
کارآفرینی تثبيت شده و شاخص درک قابليت روند رو به
بهبودي داشته ولی جایگاه کشورمان در سال شاخص از
جمله کارآفرینی بين المللی و کارآفرینی تثبيت شده
وضعيت مناسبی ندارد ( دفتر دیده بان جهانی ) 7341
روش تحقیق
تحقيق حاضر بهدنبال بررسی کارآفرینی زنان در استان
تهران و سمنان میباشد .مبانی نظري از مطالعات
کتابخانهاي و مصاحبهها جمعآوري گردیده است.
از نظر شيوه دریافت اطالعات ،در حوزه مطالعات
کتابخانهاي و ميدانی قرار دارد ،از نظر پارادایم ،این
مطالعه در گروه پژوهشهاي کيفی قرار دارد و از نظر
هدف نيز از نوع کاربردي است.
در این تحقيق چون موضوع تحقيق عميق و به
الیههاي پنهانی رفتار افراد بر میگردد ،لذا از روش کيفی
استفاده شده است.
روش این پژوهش کيفی است و بهمنظور بررسی از دو
دسته ابزار استفاده میشود.
ابزار گردآوري اطالعات
یکی از ابزار پژوهش کيفی استفاده از مصاحبه است که
پس از جمعبندي بهصورت گزارش تحقيق ارایه میگردد.
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و تعداد پاسخگویان محدود است از مصاحبه باز یا بدون
ساختار استفاده شده است.
علت اینکه از روش مصاحبه باز هدف ازاین تحقيق
شناخت عناصر و موانع مؤثر توسعه کارآفرینی زنان
استان تهران و سمنان را بهصورت عميق بررسی نمایيم.
بنابراین باتوجه به هدف امکان استفاده از پرسشنامه یا
مصاحبه متمرکز وجود ندارد
روش جمعآوري اطالعات
در هر مرحله از تحقيق ،با توجه به نوع اطالعات مورد نياز
از روش خاصی براي جمعآوري اطالعات استفاده شده
است.
براي تدوین چارچوب مفهومی ،با استفاده از روش
اسنادي و کتابخانهاي ،مطالعه گستردهاي روي منابع
صورت گرفت .با مطالعه کتب ،نشریات تخصصی گزارشها
و مصاحبه صاحبنظر و مراجعه به سایتهاي اینترنتی
مرتبط با مورد مطالعه ،چارچوب مفهومی تحقيق تدوین
گردید.
با توجه به هدفهاي تحقيق ،سؤاالت تحقيق،
مشخص شد و بر مبناي آن اقدام به طراحی مصاحبه
گردید واطالعات الزم براي تجزیه و تحليل بهدست آمد.
جامعه آماري
جامعه آماري این تحقيق زنان کارآفرین که در استان
تهران و سمنان هستند و ویژگی این افراد آنست که:
 کسانی که کسب و کاري را تأسيس و صاحب آن
کسب و کار باشند.
 تعداد کارکنان حداقل یک نفر و بيشتر باشد.
 سابقه فعاليت بيش از سه سال باشد.
 کسانی که صاحب مجوز رسمی و ثبت شرکت
باشند.
تعداد کل زنان کارآفرین که در استانهاي صنعتی
تهران و سمنان توسط سازمان صنعت ،معدن ،تجارت به
ثبت رسيده بهترتيب  731و  11کارآفرین بود.

تجزيه و تحلیل دادهها
پس از تهيه متن نوشتاري پاسخهاي مصاحبه
شوندگان فرآیند بررسی محتواي آشکار و پنهان دادههاي
بهدست آمده از گفتهها آغاز میشود.
هدف این فرآیند کشف ارتباط درونی اجزاء و عناصر
تشکيل دهنده دادهها ،دستيابی به قصد واقعی مصاحبه
شونده ،یافتن شرایط و محيطی که با دادهها مرتبط است
و در نهایت ،ارائه نتایجی واقعبينانه همانگونه که گيلهام،
اشاره میکند« .فرآیند تحليل دادهها ،شامل شناسایی
گفتههاي اساسی و کليدي و دستهبندي آنها برحسب
مقولههاست» (گيلهام.)54 ،2111 ،
محقق براي دستهبندي و تحليل دادههاي مصاحبه بر
حسب موضوع پژوهش ،سازمانیافتگی مصاحبه و رویکرد
پژوهش روشهاي گوناگونی را میتواند بکار بگيرد که به
سه روش تحليل کمی ،ساختاري و تفسيري تقسيم
میشود.
که در مصاحبههاي باز و بدون ساختار و عميق که با
رویکرد کيفی انجام میشود ،تحليل یافتهها بصورت
تفسيري انجام میگيرد« .زیرا مصاحبه کيفی الزاماً یک
تعامل از طریق گفتگوست که وابسته به موقعيت و موقتی
است و ماهيت ارتباط ایجاد شده نمیتواند بهطور دقيق
توسط دیگران ایجاد شود»(همون و بال 46 ،7444 ،و
.)41
در این تحقيق ابتدا هر یک از موردهاي مصاحبه
بهصورت مجزا توصيف شده و هر یک از مقولههاي مورد
مطالعه در زمينه عناصر و موانع مؤثر کارآفرینی زنان
(فردي ،شبکهاي ،محيطی ،سازمانی) آن تشریح شده و
سپس در بخش دوم با دستهبندي و جمعبندي
ویژگیهاي هر استان مورد تحليل قرار گرفت ،تا بتوانيم
تفاوتها و تشابههاي دو استان و موانع موجود در دو
استان را یافته و نسبت به رفع و ترغيب و تقویت نقاط
مثبت و منفی در جهت توسعه کارآفرینی راهکارهایی را
پيشنهاد دهيم.
يافته ها
از بين 731نفر از زنان کارآفرین استان تهران که به
ثبت رسيده اند با  9نفر و از بين  11نفر از استان سمنان
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که به ثبت رسيده اند نيز با  9نفر از کارآفرینان موفق که
بيش ازسه سال سابقه کاري داشتند مصاحبه بعمل
آمدکه نتيجه کلی براساس عناصروموانع مؤثربرکارآفرینی

زنان وتفاوت هاوتشابه هاي عناصروموانع زنان کارآفرین
این دو استان درجداول ذیل مشخص شده است.

جدول  -9-9عناصر و موانع مؤثر برکارآفرينی زنان
تعامالت و رفتارهاي کارآفرينان که براساس شرايط فرد براي بهکار آفرينی تأثیر میگذارد.

عناصر
فردي

انگيزه و ویژگیهاي شخصيتی

توفيق طلبی ،استالق طلبی و دستيابی به رضایت شغلی ،نيازمند اقتصادي ،نياز امنيتی،
انعطافپذیري  ،ریسکپذیري ،خالقيت ،ارتباط با دیگران ،عدم قطعيت

اهداف

آزادي شخصی(رئيس بودن ،بر محيط ،نوع کار ،ساعت کارخودکنترل کند) تأمين امنيت (حفظ
وضعيت اجتماعی و اقتصادي خود) اقناع شخصی (اثبات مفيد بودن و مولد بودن در جامعه)

عوامل جمعيت شناسی

سن ،تعداد فرزندان ،سن فرزندان ،تحصيالت ،رشته تحصيلی ،تجربه کاري ،دانش فنی و
تخصصی ،نقش پدر کارآفرین ،مهارتهاي مدیریتی ،مشارکت در راهاندازي

مجموعهاي از روابطی که یک کارآفرین در آن مشارکت میکند .بهطوري که در فعاليت کارآفرینی موانع متعددي وجود دارد که با
دستيابی به شبکهها و بخشهاي متنوع آن میتوان بهعنوان یک سيستم پشتيبانی از آن استفاده کرد.

عناصر
شبکهاي

انجمنهاي تخصصی تجاري

تبادل نظر اصول و قوانين تجاري و شناخت چالشها و برونرفت از آنان

انجمنهاي زنان

بهعنوان یک راهنماي حرفهاي مدنظر است.

مشاوران تخصصی

در قبال مواجه با مشکالت از راهنمایی فنی الزم بهرهمند میشود.

فارغالتحصيالن دانشگاهی

استفاده از تخصصها و علوم جدید براي موفقيت در کارآفرینی بهکار میرود.

دوستان مجرب و قابل اعتماد

راههاي با تجریهاي که تجربيات خود را براي پيشرفت و رفع موانع و شناخت مسير ارائه میدهد.
(تجار ،مدیران و) ...

IT

استفاده از اطالعات جهانی در فعاليتهاي کارآفرینانه کشورهاي مختلف و اطالعات بازارها و ...

عوامل متعددي که بر روي افزایش و کاهش عملکرد کارآفرینی تأثير میگذارد اعم از (سياستها و قانونها ،تسهيالت ،تعامالت ،رفتارها و
حمایتها)

عناصر
محيطی

عوامل اجتماعی

روابط با خانواده ،کارکنان ،فروشندگان  ،مشتریان (پذیرش اعتبارزنان در جامعه)

عوامل اقتصادي

منابع مالی و مکان فعاليت و نيروي انسانی فعال و خدمات به مشتریان در جهت توسعه
کارآفرینی

عوامل فرهنگی

ایجاد تغيير نگرش جامعه به زنان ،تواناسازي زنان براي کشف فرصتها و ایجاد فرصتهاي
مناسب کاربراي زنان جامعه

عوامل سياسی

سياست ها و قوانين و مقررات دولتی در ترغيب کارآفرینی و توسعه آن

عوامل تکنولوژیکی

توسعه تجهيزات و تکنولوژيهاي جدید و اطالعات و آموزش

کارآفرین در سازمانهاي تجاري و کسب و کارهاي کوچک چه قبل از تأسيس و چه در مرحله رشد و تحرک سازمانی
عناصر
سازمانی

استراتژي سازمانی

ارزیابی اجزاء و ابعاد براي پيشبينی و تبيين عوامل محيطی و طراحی و ظهور کارآفرینی
(شناخت ،تسهيل و پیگيري فرصتها)

ساختار سازمانی

پویایی و منعطف بودن ،تحت فرهنگ کارآفرینی.

فصلنامه آيندهپژوهي مديريت ،شماره  ،601بهار و تابستان 44 / 6931

جدول  -2-9تفاوتها و تشابهها عناصر و موانع زنان کارآفرين دو استان
عناصرمؤثر

عناصر فردي

عناصرشبکهاي

عناصر
محيطی

عوامل مؤثر

تشابه دو استان

انگيزه و ویژگی
شخصيتی

توفيقطلبی ،استقاللطلبی و
کمک به دیگران

اهداف

آزادي شخصی -اقناع
شخصی

تأمين امنيت (سمنان) (مهاجر)

عوامل جمعيتی

متأهل -تجربهکاري-
تحصيالت – داراي فرزند –
مشارکت در راه اندازي

پدرالگو بوده (تهران)

از دوستان مجرب و قابل
اعتماد

استفاده از اینترنت جهت کسب
اطالعات و وبالگ جهت
بازاریابی و آموزش (تهران)

اجتماعی

ضمن فعاليت حمایت و
همکاري دارند و کارکنان و
مشتریان براي پذیرش دارند

خانوادهها از ابتدا رضایت
داشتند همکاري داشتند و
(سمنان)

اقتصادي

شرایط تآمين سرمایه تقریب ًا
یکسان است و ایجاد اشتغال
بيشتر نيروي انسانی

فرهنگی

نگرشها نسبت به فعاليت
زنان مثبت است و فعاليت
بصورت تعاونی

در سمنان خانمهاي بومی
ترجيح میدهند با خانمها کار
کنند در تهران فرصتهاي
شغلی بيشتر از سمنان است

بينالمللی

بنا بر سياستهاي بينالمللی
تالش براي صادرات
محصوالت است

درصدد ثبت صنایع بومی و
هویت ملی (سمنان) و آموزش
فرش ایرانی

سياسی

حمایتها بسيار ضعيف –
سياستگذاري بازار داخلی و
بينالمللی ضعيف

تکنولوژیکی

استفاده از آموزش براي
کسب اطالعات و تکنيکها

انجمنها و

IT

عناصر
سازمانی
انعطاف و پشتکار در انجام
فعاليتها

مفيد و فعال کردن
انجمنها بهروز کردن
اطالعات سایتهاي
دولتی و ...
خانواده ابتدا
راضی نبودند
(تهران)

با گفتگو و صبر و
فراهم کردن شرایط
در خانواده
نياز به آموزش
بازاریابی میباشد

محدود کردن
خود و از دست
دادن فرصتهاي
شغلی (سمنان)

کارمزد
تسهيالت
باالست و
گمرک شرایط
بيمه مشکل و
بروکراسی اداري

فرهنگسازي
کارآفرینی زنان

کاهش کارمزد و
تسهيالت کاهش
بروکراسی اداري و ...
متعادل سازي
درشرایط بيمه

تهران از اینترنت براي کسب
اطالعات استفاده میشود
سمنان – ابزار و اطالعات
محدود براي ارزیابی و شناخت
فرصتها و فعاليت بينالمللی
تهران دسترسی به اطالعات
ارزیابی را دارد

استراتژي سازمان

ساختار زمانی

تفاوت دو استان

موانع

راهكارها

سمنان پویایی محدود و
بهدنبال فرهنگبومی کارآفرینی
هستند .تهران فعال و بدنبال
شکار فرصتها

محدودیتابزار
اطالعاتی در
سمنان

ایجاد شبکههاي فعال
بين استانها
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خالصه و نتیجهگیري
براساس مصاحبههاي انجام گرفته بنا بر یافتههاي
استان تهران و سمنان برخی از زنان تهران و برخی از
زنان سمنان ،در شرایطی متفاوت از نظر فرهنگی مبادرت
به تأسيس خيریهاي براي زنان خودسرپرست و  ...کرد
تفکري از پيش تعيين شده و برنامهریزي براي اینکار
نداشتند و فقط درصدد کمک به دیگران و مولد بودن در
جامعه و با انگيزه توفيقطلبی وارد کار شدند فعاليت را
شروع کردند بطوري که با داوطلبی فردي با در اختيار
گذاشتن ابزار کار و آموزش افراد ،فعاليت کارآفرینی با
موفقيت انجام گرفت.
براساس دیدگاه جنينگز ( )7449که معتقد است
کارآفرینی بدون اینکه احساس تهدید یا ناراحتی نمایند
قادرند تا بطور اثربخشی با شرایط و اطالعات مبهم،
ناقص ،ضمن رفع ابهامات آنها را به نفع خود تغيير دهند.
آنها که از تهران هر دو در صنعت فرش فعال هستتند
و بادو انگيزه متفاوت یکی بتا توفيتق طلبتی و دیگتري بتا
استقاللطلبی و اهداف متفاوت بهترتيب اقنتاع شخصتی و
آزادي شخصی هتر دو در مستير رشتد اقتصتادي حرکتت
میکنند و فردي از سمنان با انگيزه توفيقطلبتی و هتدف
اقناع شخصی ضمن آموزش و تشتویق در زمينته فترش و
جاجيم در جهت ثبت سنت بومی حفظ هویت ملی خود
تالش میکند که نوع بافت جاجيم و چادر شب را به ثبت
یونسکو برساند  .ازتهران فردي با آموزش در وبالگ ختود
در جهت شناساندن فرش ایران فعاليت مینماید.
او با توجه به شرایط زندگی در تهران هویت هنر ایران
را بصورت مدرن انجام میدهد و دیگري در چگونگی نوع
بافت چادرشب و جاجيم بنام شهرسمنان عمل مینماید.
براساس دیدگاه جیمگوري ( )7462که معتقد است
کارآفرینی در جوامع مختلف باتوجه به تنوع فرهنگی
متنوع است اما آنچه را که باید در درک تفاوت رفتاري
مورد توجه قرار داد عناصر است
همچون عقاید اجتماعی  ،هنجارها ،پاداش رفتارها،
آرمانهاي فردي و ملی ،مکاتب دینی ،تعليم و تربيت.
بعضی از زنان کارآفرین،در فعاليتهاي کارآفرینی
خود بهترتيب توليدي و خدمات بازرگانی ،و خدمات
مشاورهاي در صنایع دارند .هر کدام درصدد تأمين شرایط

اقتصادي و رشد و توسعه فعاليتهاي خود هستند و در
هر شرایطی تالش در جهت موفقيت فعاليت اقتصادي
خود دارند.
براساس دیدگاه شومپيتر ( )7439کارآفرینی فعاليتی
است همچون ارائه کاالیی جدید ،ارائه روش جدید در
فرایند توليد ،گشایش بازاري تازه ،یافتن منابع جدید و
ایجاد هرگونه تشکيالت جدید در صنعت .
تحقيقات نشان میدهد که مردان و زنان بهدليل
احساس نياز به کسب و کار و استقالل فردي یا عدم
رضایت شغل قبلی و نياز به تغيير محيط پيرامونی خود و
الگوي نقش پدر به عرصه کار آفرینی وارد میشوند.
بنابر دیدگاه هسيریچ و پيرز ( )7395کارآفرینی
پدیدهاي تک بعدي نيست بلکه فرآیندي است پویا که
عناصر زیادي در شکلگيري آن دخيل هستند (هيسریچ
پيرز .)7395
نتایج فوق نشان میدهد که کارآفرینی با انگيزه و
هدف و فرهنگ و محيط استراتژي و سازمانی پویا و
متفاوت فعاليت نموده و براساس روابط با دوستان مجرب
و قابل اعتماد و کانال رایزنهاي بازرگانی و  ...نسبت به
بازاریابی و فروش و محصوالت خود به موفقيتهاي در
کار و اطالعات مورد نياز در خصوص بازارها ،دست
یافتهاند.
براساس دیدگاه (لرنر هيسریچ  .براش ()322 ،7441
از  5جنبه تئوریکی عملکرد زنان را بررسی کرده است
که عبارتند از :انگيزههاي فردي ،اهداف ،یادگيري
اجتماعی و سرمایه انسانی (عوامل جمعيت شناسی) و
تأثيرات محيطی (اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و
اقتصادي)ارتباطات شبکهاي (ارتباط با دوستان مجرب و
عضویت در سازمانها و انجمنها) و خارج از مسائل فردي
عامل استراتژي سازمانی و هدف سازمان در عملکرد زنان
مؤثر میباشد.
و از مقایسه دو استان نتيجه میگيریم که بين عناصر
فردي و شبکهاي و سازمانی و محيطی رابطه وجود دارد و
در راستاي انجام فعاليتها و مشاغلی که بدان روي
میآورند خط مشی سياسی و حمایتهاي دولت و عناصر
محيطی داراي اهميت باالتري است.
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پیشنهادهاي تحقیق


























ایجاد تسهيالتی در سرمایهگذاري ،اخذ وام و اعتبارات
با بهره کم از طریق سيستم بانکی کشور
کاهش مراحل اداري و بورکراسی در اخذ مجوز و وام
تسهيل شرایط بيمه کارگران
تجدیدنظر و اصالح قوانين بازدارنده فعاليتهاي
اقتصادي زنان در هر استان
ایجاد دورههاي آموزشی درباره نحوه تهيه سرمایه،
اصول مدیریت ،بازاریابی ،امور مالی ،و مشتريمداري
براي کارآفرینان زن.
تقویت تعاونیهاي زنان در بخش توليد ،توزیع و
مصرف هر استان
تدوین استراتژي و سياستگذاري جهت ارتقا و ترویج
فرهنگ کارآفرینی در هر استان
ترویج و تدوین سياستهاي تشویقی در ترویج
مشاغل خانگی با بهکارگيري اینترنت ،توسعه صنایع
دستی و محلی در استانها.
ایجاد بانک اطالعاتی مشاغل زنان کارآفرین در
استانها
تدوین استراتژي و سياستگذاري جهت ایجاد
بازارهاي جدید (داخلی و بينالمللی) در هر استان
حمایت از شبکه سازي و برگزاري گردهمایی درسطح هر استان به منظور برخورداري زنان کارآفرین
از منابع موجود ،اعتبارات مالی و انتقال و تبادل
تجارت ،اطالعات و دانش.
آموزش شناخت و آگاهی از قوانين کسب و کار زنان
در هر استان
آموزش بازاریابی و شناخت بازار کاال و مشاغل براي
زنان در هر استان
آموزش و فرهنگسازي براي زنان در کسب و کار
جهت ترغيب زنان به کارآفرینی.

فهرست منابع
 )7احمتتتد پورداریتتتانی ،محمتتتود ،7396 ،کتتتارآفرینی
،انتشارات محراب قلم.
 )2آراستی ،زهرا ،7395 ،زنان کارآفرین ،پژوهش زنتان،
 7و .774 ، 43 ، 2

 )3انجمن زنان مدیر کار آفرین  ،7343نگاهی به تجارب
زنان کارآفرین ایران ،نشر روشنگران و مطالعات زنان.
 )9ازکيتتا ،مصتتطفی ،7319 .جامعتتهشناستتی توستتعه و
توسعه یافتگی روستایی ایران.99 ،
 )5اولين گزارش ملی توسعه انسانی جمهتوري استالمی
ایران ،سازمان برنامه و بودجه ،و سازمان ملتل متحتد
.7319
 )6ارکيان ،معتمدي ،امجد ،زهرا ،7397 .حقوق انستانی
زنان و اشتتغال ،مجموعته مقتاالت دومتين همتایش
توانمندي زنان مرکز امور مشارکت زنان.
 )1اسماعيل زاده گيل ملک ،آمنه ،7341 ،بررسی عوامل
متتؤثر بتتر توستتعه و تقویتتت کتتارآفرینی زنتتان در
تعاونی هاي زنان استان تهران ،پایاننامته کارشناستی
ارشد،دانشگاه آزاد رودهن .
 )9آیندهنگر ،ماهنامه اقتصادي ،آذر  ،49شتماره  ،92ص
.719 ،772 ،779 ،727
 )4بهبود ،بهسان ،7392 ،مستائل اشتتغال و کتارآفرینی
زنان در ایران ،پایان نامه کارشناستی ارشتد ،دانشتگاه
صنعتی شریف.
 )71بررسی اجمالی وضعيت زنان به مرکز امتور مشتارکت
زنان ریاست جمهوري  ، 7355 -7391مدیریت آمار
و برنامهریزي .7397
 )77پهلتتوان ،چنگيتتز .7319 ،فرهنتتگ شناستتی تهتتران
انتشارات امروز.99 ،
 )72پژوهشتتکده زنتتان دانشتتگاه الزهتترا ،7392 ،زنتتان و
توسعه ،همایش و چالش ها و چشم انتدازهاي توستعه
ایران ،مؤسسه عتالی آمتوزش و پتژوهش متدیریت و
برنامهریزي.
 )73پروژه مطالعه ،پدیتده کتارآفرینی  ،دانشتگاه شتریف،
 ،7391دانشتتکده متتدیریت و اقتصتتاد گتتزارش ،219
.791
 )79حاجی نيا ،لتيال ،7397 ،فرهنتگ اشتتغال ،مجموعته
مقاالت دومتين همتایش توانمندستازي ،مرکتز امتور
مشارکت زنان .777
 )75حتتافظ ني تا ،محمدرضتتا ،7311 ،مقدمتتهاي بتتر روش
تحقيق در علوم انسانی،سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی چاپ اول.
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 )76خداداد حسينی 7392 ،روزنامه همشتهري  ،بحرانتی
براي آینده ،ستال یتازدهم  ،شتماره  ،3274هفتدهم
آبان ماه  ،صفحه .75
 )71ختتانی  ،7341 ،رابطتته بتتين فرهنتتگ ستتازمانی و
کارآفرینی سازمانی ،پایاننامه کارشناسی ارشد.
 )79خزایتتی،زینتتب ،7343 ،شتتناخت موانتتع و مشتتکالت
کارآفرینی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته
امداد امام خمينی (ره) پایاننامه کارشناسی ارشد.
 )74رضویه  ،اصغر  ،7343 ،روش هاي پتژوهش در علتوم
رفتاري و تربيتی ،شيراز ،انتشارات دانشگاه شيراز.
 )21ساالرزاده اميتري ،نتادر ،7391 ،تحليتل محتتوي در
علوم اجتماعی و انستانی ،تهتران ،انتشتارات دانشتگاه
عالمه طباطبایی ،چاپ دوم.
 )27ستتاروخانی ،ب ،7313 ،روشهتتاي تحقيتتق در علتتوم
اجتماعی ،تهتران ،ناشتر پژوهشتکده علتوم انستانی و
مطالعات فرهنگ  ،چاپ اول.
 )22ریحتانی ،روشتنک ،7396 ،بررستی عوامتل متؤثر بتتر
فرآیند کارآفرینی  ،پایاننامه کارشناسی ارشد.
 )23سيفالهی ،سيفالته ،7341 ،جامعتهشناستی توستعه
اقتصتتادي ،اجتمتتاعی ایتتران ،ناشتتر مؤسستته جامعتته
پژوهان سينا.
 )29سيد اصفهانی ،ستيدمهدي و حتاج فتحعليتا،7312 ،
فرآیند تصميم گيري در انتقال تکنولتوژي ،انتشتارات
عالمه طباطبایی .
 )25سفيري  ،خدیجه ،ایمانيتان ،7399 ،جامعته شناستی
جنسيت ،تهران ،ناشر انتشارات جامعهشناسان.
 )26شلوبري ،گلرخ ،پوالدي محمتدعلی ،7397 ،موانتع و
راهکارهاي گسترش فرهنگ مناستب اشتتغال زنتان،
مجموعه مقاالت دومين همایش توانمندي ،مرکزامور
مشارکت زنان.
 )21شاه منصتوري ،اشترف ،7392 ،اشتتغال و تکنولتوژي
اطالعات و ارتباطات ،همایش بررسی آثار مؤلفههتاي
متدیریت و اقتصتتاد بتر اشتتتغال ،دانشتگاه آزاد واحتتد
جنوب و پتروشيمی.
 )29شيرازي ،محمد .یزدان پناه مریکی ،معصتومه،7343 ،
متتدیریت کتتارآفرینی و توستتعه  ،مجموعتته چکيتتده.

مقتتاالت ششتتمين کنفتترانس بتتينالمللتتی متتدیریت
کارآفرینی و توسعه  ،تهران نشر آرمان هدفمند.
 )24صتتتمدآقایی ،جليتتتل ،7393 ،خالقيتتتت جتتتوهره
کارآفرینی ،تهتران انتشتارات دانشتگاه تهتران مرکتز
کارآفرینی.
 )31صابر ،فيروزه ،7397 ،راه هاي توسعه کارآفرینی زنان،
تهران ،انتشارات روشنگران و مطالعتات زنتان ،چتاپ
اول.
 )37فصاحت ،زهتره ،7314 .آیتا ایتن تصتویر زن ایرانتی
است ؟  ،روزنامه ایران ،ستال هفتتم ،شتماره ،7199
 21بهمن.
 )32فرگوسن یوشيوتاکانه ،جرج ،7311 ،تحليل آماري در
روانشناستتی و علتتوم تربيتتتی ،علتتی دالور ،ستتيامک
نقشبندي  ،نشر ارسباران ،چاپ اول.
 )33قاسمی اصفهانی ،مرجتان ،7397 ،تحليلتی برحضتور
زنان در عرصه هاي مدیریت ،جایگاه اشتغال زنتان در
توسعه انسانی،دفتر مشارکت زنان.
 )39قره باغيان ،مرتضی 7311 ،اقتصاد و رشتد و توستعه،
نشر نی  ،جلد اول.
 )35قتتانون برنامتته ستتوم توستتعه اقتصتتادي اجتمتتاعی و
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران .7314 -7393
 )36کيوي ریمون ،وان کامپنهود ،لوک ،ترجمه :نيکگهر،
عبدالحسين ، 7341 ،روش تحقيق در علوم اجتماعی
 ،انتشارات توتيا.
 )31کلتتتر و واالس،پتتتامال ابتتتوت،نجتتتم عراقتتتی،7391 ،
جامعهشناسی زنان ،منيژه ،تهران ،نشر نی .
 )39کریمتتی ،زهتترا ، 7343 .نقتتش حمایتتتهتتاي دولتتت
درگسترش کارآفرینی زنتان ،ارائته شتده در همتایش
ملی کارآفرینی زنان و چالشهاي پتيشرو  79و 74
اسفند 7393
 )34گلمحمدي ،معصومه ،7397،بررسی عوامل مؤثر بتر
افزایش کارائی زنان شاغل ،مجموعه مقتاالت دومتين
همایش توانمندسازي انتشارات مرکز امتور مشتارکت
زنان ،چاپ اول.
 )91گلتتترد ،پروانتتته ،7392 ،نقتتتش آمتتتوزش عتتتالی در
کارآفرینی زنان ،همایش اشتغال و نظام آموزش عالی
کشور.
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 )97گلرد ،پروانه ،7397 ،الگوي توسعه زنان کارآفرین
 )92گزارش و جمعيت زنان با نگاهی بر آینده مرکز امتور
مشارکت زنان ریاست جمهوري .7397
 )93الیح ته برنامتته چهتتارم توستتعه اقتصتتادي اجتمتتاعی،
فرهنگتتی جمهتتوري استتالمی ایتتران ، 7399-7399
انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي .دي 7392
 )99مطيع به نقل از شهيدیان ،حامد ،7316،فمنيستم در
ایران در جستجوي چيست؟ ،مجله زنان دي و بهمن،
شماره  ، 9صفحه .6
 )95غفوري ،7391 ،موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان،
مطالعه موردي استان یزد.
 )96می ،بتتول ،7393 ،پتيش نتویس سياستتهاي بهبتود
وضعيت زنتان در آمتوزش عتالی ،شتوراي فرهنگتی،
اجتمتتاعی ،زنتتان ،شتتوراي عتتالی انتصتتاب فرهنگتتی،
ویرایش چهارم.
 )91مختاریتتان ،حستتين .7397 ،شتتيوههتتاي افتتزایش
مشارکت زنان در بازار کار ،مجموعه مقتاالت دومتين
همتتایش توانمندستتازي زنتتان،انتشتتارات مرکتتز امتتور
مشارکت زنان ،چاپ اول.
 )99مميتتز ،آیتتتا ...و همکتتاران،بررستتی عوامتتل متتؤثر در
توسعه کارآفرینی زنان  ،رشد فناوري.7342 ،
 )94مهابتتادي ،ستتيامک،7397،نقتتش و جایگتتاه زنتتان در
اشتغال و مدیریت ،مجموعه مقاالت دومتين همتایش
توانمندسازي زنان ،انتشتارات مرکتز امتور مشتارکت
زنان ،چاپ اول.
 )51نجفی ،ميترا ،7319 ،کارگاه آموزشی تواناسازي زنتان
روستتتایی از طریتتق کتتارآفرینی ،نشتتر وزارت جهتتاد
ستتازندگی ،معاونتتت تتترویج و مشتتارکت مردمتتی ،
مدیریت امور زنان روستایی و عشایري.
 )57نظتتري کتتتولی ،عليرضتتا و رحمتتانی ،رامتتين،7393 .
چتتالشهتتاي اشتتتغال فتتارغالتحصتتيالن دانشتتگاههتتا،
ماهنامه تدبير ،شماره .753
 )52ولیپور ،احمد ،تقیزاده  ،حميدرضا،7343 ،
مهارتهاي کارآفرینی و اثربخشی سازمانی ،گرگان،
انتشارات نوروزي
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Abstract
Entrepreneur is someone who accepts financial risks to enter into business to develop and
expand new products through creativity and innovation and to overcome rivals. Women
entrepreneurial has a prominent role in the economy, economists, know entrepreneurs as
economic growth and development in the community .Given the current situation, and large
bureaucratic state, the government is facing with youth and women unemployment and to solve
this problem is to identify the factors influencing women entrepreneurship and barriers to
provide entrepreneurship development by cultural diversity and finding new sources of women's
entrepreneurship. For this purpose, qualitative research and theoretical study, library, interviews
in field offices method are used. Of the population among entrepreneurs 130 people in Tehran 4
people, 77 people Semnan, 4 people, were opened interviewed randomly targeted and
unstructured and elements and obstacles have been extracted among interviews, results indicate
that environmental barriers have greater effect on women's entrepreneurship that needs
government's support for entrepreneurship development.
Keywords: Women, elements, obstacles, entrepreneurship, the evelopment

