
  
  

  
 

  
  

  عوامل مؤثر بر پيشرفت زنان كارآفرين
 )مطالعة موردي زنان استان مازندران(

 
 1ابوذر نحوي

  2محمدرضا كهنسالدكتر 
  

  چكيده
   كارآفريني فرايندي است كه نقش حياتي در تداوم، رشد و توسعه ملي و حتي جهاني ايفا 

رآفرينان را موتور رشد و توسعه اهميت بحث كارآفريني به حدي است كه اقتصاددانان، كا. مي كند
ارتقاي فعاليت هاي كارآفرينانة زنان، محركي مؤثر براي رشد و توسعه . اقتصادي جامعه مي دانند

هدف از اين پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر  .اقتصاد و بهبود كيفيت زندگي آنها محسوب مي شود
ش نامه هايي تهيه گرديد و در بين بدين منظور پرس. پيشرفت زنان كارآفرين استان مازندران بود

توزيع شد كه از اين بين ) شهرهاي رامسر،تنكابن،نوشهر و چالوس(زن كارآفرين استان مازندران 100
داده هاي جمع آوري شده با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و نرم . پرسشنامه دريافت گرديد 80

تجزيه و تحليل داده ها مشخص گرديد كه پس از . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت spssافزار 
مي شوند و تعداد زيادي از  فعاليت هاي كارآفريني سالگي و حتي باالتر وارد 39اكثر زنان در سن 

تحصيالت براي آنها اين امكان را فراهم خواهد كرد تا . آنها داراي تحصيالت دانشگاهي هستند
   ند و آگاهانه و بطور مستقل براي پيشرفت بتوانند هوشمندانه در مورد منافع خود تصميم بگير

هاي كارآفرينانه خود گام بردارند همچنين مشخص شد زناني كه تجربه كاري بيشتري دارند  فعاليت
مي شوند  ، با مشكالتي كه در زمينه كاري خود با آن روبروديريت كردهبهتر مي توانند كار خود را م

دليلي كه اكثر . وفقيت آنها در زمينه كاري تأثيرگذار استبرخورد كنند و اين موضوع در پيشرفت و م
با توجه به اينكه زنان براي رونق . عوامل اجتماعي بود ،ارائه دادند آنها براي شروع كسب و كارشان

دادن كسب و كار خود نياز به كمك هاي مالي دارند، در نتيجه براي رفع اين مشكل نيازمند دريافت 
اما با توجه به اينكه هنوز در جامعه اعتماد زيادي به قابليت هاي آنها وجود وام از بانك ها هستند 

   ويق و حمايت آنها نيازمند تش ندارد، در نتيجه آنها با مشكالت دريافت وام مواجه مي شوند،
محافل اجتماعي و از همه مهمتر دولت هستند و دولت نيز بايد مقدمات تأمين  ،خانواده هايشان
  .ي براي زنان كارآفرين را فراهم نمايدحمايتهاي مال

  عوامل اجتماعي ،زنان كارآفرين، كارآفريني :هاي كليديهاژو
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  مقدمه
كارآفريني زنان  در جهان امروز به سرعت در حال پيشرفت است، 1كارآفريني

كارآفريني جهان كه توسط 2002گزارش سال .)1383گلرد (موضوع پرالتهاب كشورهاست
اي  كند كارآفريني زنان نقش برجسته كيد ميأمنتشر شده است ت 2منمركز كارآفريني كاف

  .)2002مركز كارآفريني جهان ،(دارد  در سالمت اقتصاد ملتها
ايفا  جهاني حتي و ملي توسعة و رشد تداوم، در حياتي نقش كه است فرايندي كارآفريني

 رشد و موتور را نانكارآفري اقتصاددانان، كه است حدي به اهميت بحث كارآفريني. كند مي

 )Schumpeter,1934;Lieen,F.And Chen,Y.W. 2009( دانند مي جامعه اقتصادي توسعه
دانشمندان مديريت آنها را از مهمترين عوامل تحول و نوآوريهاي سازماني در عصر  و

لذا هر محيطي كه افرادش برخوردار از تفكر و هنر كارآفريني . حاضر به شمار مي آورند
فردي كه . (Kazemi & Maharati, 2008)قتصادي پويا و متنوع خواهد داشتباشند، ا

 ،ا شرايط پيش بيني نشده و نامساعدكند جهت مواجه شدن ب اقدام به كارآفريني مي
  ).(Sathyasundaram, 2004نيازمند داشتن اعتماد به نفس و كارداني است

  :فرين اشاره نموده استبه پنج مورد از عملكردهاي زنان كارآ 3فردريك هاربينسون
جستجو در مورد شانس موفقيت داير نمودن يك موسسة تجاري، ريسك و اداره 

مديريت و  ،ها، هماهنگي و اجرا رائه نوآوريكردن شرايط الزم موجود در كار و تجارت، ا
 .رهبري 

دهند و در سالهاي  با توجه به اينكه زنان نيمي از جمعيت فعال كشور را تشكيل مي
وجود آمده ه رشد قابل توجهي در سطح تحصيالت و اشتغال زنان در جامعه ايران باخير 

هاي كارآفرينانه در اين قشر از جامعه مي تواند به رشد و توسعه  است، توجه به فعاليت
 اقتصادي اثرات به مربوط آمار). 1388غفوري مير(تصادي كشور كمك شاياني نمايداق

 فعاليتهاي مثال عنوان به. است اين گفته مؤيد مختلف جوامع در زنان كارآفريني
 تعداد نظر از ،1997تا  1987 سالهاي بين آمريكا متحده اياالت در زنان كارآفرينانه

 همچنين نرخ .است شده برابر 5 فروش نظر از و برابر 4 زايي اشتغال نظر از برابر،2
تا  1997 هاي سال نبي آمريكا متحده اياالت در كار و كسب صاحب زنان تعداد افزايش

                                                           
1 - Entrepreneurship 
2 - Kauffman center for entrepreneurship 
3 - Frederick  harbinson 
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 هاي فعاليت افزايش برابر دو نرخ اين و است داشته درصدي14 افزايشي ،2002
    Arasti, 2006).( است مردان كارآفريني
 در. كارآفرين هستيم زنان تعداد در رشدي چنين شاهد نيز كشورها ساير در
 در.  Orban, 2001)(شود مي اداره و ايجاد زنان توسط كارها و كسب كل %28فرانسه 
 در. كنند مي توليد را ملي درآمد از درصد 15 الي 10 كار، و كسب صاحب زنان استراليا،
 كار و كسب صاحبان كل %15 كه دارد وجود ر كا و كسب صاحب زن 5000 تونس،
 دنيا در امروزه زنان، كارآفريني رو، اين از. )Arasti, 2006( را تشكيل مي دهند تونس

 .است شده شناخته نوآوري و زايي اشتغال رشد، ابعمن يكي از عنوان به
 عوامل كششي: كار مي شوندةثير دو عامل وارد عرصأتحت ت زنان در ايران اساساً

 عامل كششي اشاره به روندي دارد كه در آن زنان ترغيب). اجباري(و فشاري ) تمايلي(
 رار بر اينكهصو ا صرفاً به لحاظ اشتياقآميزي را مي شوند تا شغل يا فعاليت مخاطره 
 كه عوامل فشاري اشاره به در حالي. داير مي كنند بخواهند كاري را مستقالً انجام دهند،

 بتوانند مشكالتروندي دارند كه در آن زنان ناچارند كسب و كاري را داير كنند تا 
  .اقتصادي خود را برطرف كنند

ر بد مرد ساالري سفانه هنوز هم مشكالتي در جهت ريشه كن كردن كامل تفكأمت
 بودن جامعه وجود دارد و عالوه بر اين بسياري از عوامل موجود در جامعه اعم از عوامل

 ثير أفرهنگي و فيزيولوژيكي نيز بر روند پيشرفت زنان كارآفرين ت ،اقتصادي ،اجتماعي
د توان محدود، اعتماخاطر عوامل و مسائل اجتناب ناپذيري نظير ه گذارند، اما عموماً ب مي

دسترسي  ،شرايط بد بازار محلي ،دسترسي اندك به اطالعات تكنيكي ،به نفس پايين
  ها و موسسات بزرگ ترجيح  سسات كوچك را به شركتؤزنان م ،...كمتر به سرمايه و

  .(Sathyasundaram,2004) مي دهند
وجود  متعددي مشكالت و موانع زنان، كارآفرينانة هاي فعاليت توسعة مسير در
از اين موانع مي توان . شد خواهد امر اين تسهيل به منجر آنها رفع و ه شناساييدارد ك

ساالري در سازمانها و مانند وجود فرهنگ مرد ( اجتماعي -به وجود موانع فرهنگي
 عدم خودباوري و اعتماد( ، موانع شخصيتي...)اي كليشه اي در مورد زنان و جامعه، باوره

خدمات  سي بهمحدوديت در دستر(و موانع مالي ...) فيبه نفس زنان، فقدان انگيزه كا
 .اشاره كرد...) حمايتي به علت عدم اعتماد مؤسسات مالي و
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 ،زنان بحران بيكاري با مقابله و ملي دراقتصاد زنان سهم توسعة ضرورت بنابه
 ات گردد فراهم كارآفرين زنان وكار كسب توسعة براي الزم شرايط است كه ضروري

 كنوني معضل بتوانند ديگران و خود براي شغلي هاي فرصت و كار و كسب جاداي باآنها 
 هاي فعاليت پيشرونده سير رغم علي اينوجود با (Golrad,2006)بخشند پايان را جامعه

 هنوز كه است واقعيت اين بيانگر آمارهاي موجود مختلف، كشورهاي در كارآفريني
 به. نمايد استفاده زنان كارآفرين به مربوط هاي انمنديتو از است نتوانسته ايران جامعه
 هاي تالش همچنين و فناوري در ايران و پارك علم ايجاد مثال علي رغم  عنوان

 قابل حد در رازنان  هاي كارآفرينانهجفعاليت ها كه  سازمان ساير و تعاون ةادار گسترده
سطح پاييني قرار كشور در  كارآفرينان ينبدر  زنان ، سهمنندك حمايت و تشويق توجهي

آموزش براي توسعة  .(Office of labour and social affairs, 2007) دارد
 مهارتهاي بهينة كارآفريني زنان امري مفيد و ضروري است و دولت نيز بايد مساعدت

. بازاريابي و آموزش آنها را فراهم كند تا زنان بتوانند كسب و كارشان را داير نمايند ،مالي
منظور بهبود بخشيدن كيفيت و مهارت كاري زنان كارآفرين بايد آموزش  بنابراين به

  ) . 1388ميرغفوري و همكاران،(مناسب به آنها و از آنها حمايت  ارائه گردد 
ت مطالب گفته شده ونقش مهم و كليدي كه زنان كارآفرين بر با توجه به اهمي

ه با وجود فراهم بودن شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه دارند و از آنجايي كوضع  روي
 كه اي صورت نگرفته براي كارآفريني در شمال ايران، تاكنون در اين منطقه مطالعه

 لزوم، زنان كارآفرين بررسي كند هاي اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بر فعاليت
تاثير رجة يافتن د: اهداف اين تحقيق عبارتنداز. انجام اين تحقيق مشخص مي گردد

فرهنگي و اقتصادي بر روي فعاليت زنان كارآفرين، درك رفتار زنان  ،وامل اجتماعيع
  .ل مربوط به زنان كارآفرينئكارآفرين، درك و ارائه راه حل مناسب براي مسا

كند تا با استفاده از پرسشنامه و تجزيه و  در اين پژوهش، پژوهشگر تالش مي
توانند  اجتماعي و فرهنگي مي ل اقتصادي،آيا عوامتحليل آن به اين سؤال پاسخ دهد كه 

  .ثر باشند يا خيرؤر پيشرفت زنان كارآفرين مد
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  فرضيات پژوهش
 .ثر استؤسن زنان كارآفرين در تمايل آنها براي ايجاد كار مستقل م .1
 ثر استؤميزان تحصيالت زنان كارآفرين در پيشرفت آنها در زمينه كارآفريني م .2
 .ثر استؤپيشرفت آنها در زمينه كارآفريني مكاري زنان كارآفرين در  ةتجرب .3
 .ثر استؤپيشرفت كارآفريني زنان م ةشرايط دريافت وام در زمين .4
 

  پژوهش ةپيشين
 تحوالت منشأ كارآفرينان، عنوان به مبتكر و نوآور خالّق، زنان جهاني، عرصة در
 موتور عنوان به آنان نقش و اند شده خدماتي و توليدي صنعتي، هاي در زمينه بزرگي
 عامل گذاري، سرمايه مشوق و محرك صنعتي، توسعه و ملي اقتصادي، قهرمانان توسعه
 جوامع در بازار، تنگناهاي و خلل رفع عامل و فناوري اصلي انتقال گزينة اشتغال، ايجاد
 به بسياري زنان گذشته، دهة دو طي راستا در اين ).Arasti,2007(است  يافته تبيين
 زنان حضور كه طوري به روي آورده اند، كار و كسب هاي محيط به كارآفرين عنوان

 بر عظيمي اثر و كارآفرين كوچك هاي سازمان ادارة براي كار و كسب هاي مكان در
 رشد آمارها نشانگر. است داشته جهان سراسر در كار و كسب هاي محيط و اشتغال
 وجود است با ودهب شمالي آمريكاي بخصوص جهان، در 2002 سال تا كارآفرين زنان
            ميان از كار و كسب در زنان توفيق راه سر بر اوليه مشكالت كه چند هر اين

 است بسيار كارآفرين، زنان فراروي موانع و ها چالش هنوز است، اما شده برداشته
)Jazani.2006(.  

زن  140 روي بر1984در سال  1كه توسط هيسريچ و براش بررسي يك در
، اندازي راه مرحلة در زنان مشكل بزرگترين كه مشخص گرديد شد انجام آمريكا رد كارآفرين

 .ريزي مالي مي باشد تأمين سرمايه و در مرحلة ادامة كار، كمبود تجربه در برنامه
 كارآفرين زنان با مصاحبه طريق از 2006در سال  2توسط گلراد كه مطالعه ديگري

 گرفت، صورت روماني رآفريني زنان درآموزشي توسعه كا برنامه در كننده شركت
 بايد راه ابتداي در كه موانعي ترين مهم كه كنند مي احساس آنها اكثر كه مشخص شد

 حمايت كمبود جسارت، كمبود شكست، جمله ترس از از دروني موانع كنند، غلبه برآن
  .باشند مي مناسب الگوي نبود و معنوي

                                                           
1- Hisrich & Brush 
2- Golrad 
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ميليارد نيروي  2,4از بين  )GEM( 1يجهاني كارآفرين براساس آخرين آمار مركز
اما اين  .دكارآفريني هستن امر زنان درگير از درصد، بيشتر 50كار در جهان، مردان 

  .موضوع در هر كشور با كشور ديگر تفاوت دارد 
ه در كشورهاي در حال توسعه حضور زن و مرد در كارآفريني، تقريباً برابر كچنان

اما در كشورهاي اروپايي و . جنوبي و مكزيك ايآفريق چين، تايلند، :مانند است
   .)و ژاپن مانند كرواسي، سنگاپور( است 1به  3كشورهاي توسعه يافته اين نسبت، 

    درصد 0,6كارآفريني زنان در ژاپن از  )GEM(كشور در بررسيهاي  37از ميان 
آنكه تعداد  وجودبا . در تايلند متغير است)  1000در  185( درصد  18,5به )  1000از  6( 

اما سهم زنان در كارآفريني، هنگامي كه با نرخ . يابد زنان كارآفرين در جهان افزايش مي
نان كارآفرين تقريباً زبه عنوان مثال، نسبت . شود، پايين است مشاركت آنها مقايسه مي

 درصد 40با آنكه بيش از . دهند درصد تعداد كارآفرينان در دنياي غرب را تشكيل مي 30
اما به هر صورت كارآفريني زنان در همه د دهن شدگان را زنان تشكيل مي از استخدام

مطالعات نشان داده است، كسب و كارهايي كه . جاي جهان در حال گسترش است
اقتصاد رسمي را در  يمالكشان زنان هستند بين يك چهارم تا يك سوم كسب و كارها

 كنند ر بخشهاي رسمي اقتصاد ايفا مياحتماالً نقش مهمي د و شوند جهان شامل مي
)zimny,2003.(  

از جمله تحقيقاتي كه در زمينة كارآفريني در داخل ايران صورت گرفته مي توان 
  :به موارد زير اشاره كرد

 تأثير بررسي زمينه توسط جواهري و قضاوتي در 1383سال  در كه تحقيقي در
 رت گرفت مشخص گرديد كه موانعصو ايران در زنان كارآفريني بر جنسيتي نابرابري

 و اي كليشه باورهاي نقشي، انتظارات ناهمخواني تربيت، و تعليم نظام خانوادگي،
ايراني مطرح  زنان كارآفريني موانع ترين مهم عنوان به كار سازمان بر حاكم مناسبات
  .مي شود
 استان هاي تعاوني در كارآفرين زنان بين 1384درسال  گرفته صورت بررسي در
 مهمترين عنوان به زنان، عليه تبعيض و اعضا ميان اختال ف مشكالت مالي، مازندارن،

  .گرديده است مطرح ها تعاوني در زنان كارآفريني موانع

                                                           
1 - Global Entrepreneurship Monito 
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بر روي عوامل موثر  1386در مطالعه اي كه توسط فالح جلودار و حسيني در سال 
مشخص گرديد كه بر موفقيت كارآفريني زنان كارآفرين شمال ايران صورت گرفت، 

   .است مازندران و گيالن هاي استان مازندران بيشتر از كارآفرين زنان موفقيت
  

  روش تحقيق
 .ميداني است-ها كتابخانه اي پژوهش از نوع كاربردي و روش جمع آوري دادهاين 

ميانگين، انحراف معيار ( هاي آمار توصيفي ها با استفاده از روش صورت كه داده به اين
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نمودارهاي مربوط به آنها رسم  spssنرم افزار  و...) و

مرحله اول . آوري شد اطالعات مورد نياز براي اين پژوهش طي دو مرحله جمع .گرديد
اي و مرحله دوم مطالعات ميداني مشتمل بر مصاحبه اكتشافي و  شامل روش كتابخانه

ثير عوامل أن استان مازندران، به منظور ارزيابي تتكميل پرسشنامه توسط زنان كارآفري
جامعه آماري . فرهنگي و اقتصادي بر روند پيشرفت زنان كارآفرين، مي باشد ،اجتماعي
 و نوشهر تنكابن، رامسر، شهرهاي( شامل زنان كارآفرين استان مازندران پژوهش،
رين منطقه توزيع نامه در بين زنان كارآفپرسش 100تعداد  .بود 1390در سال  )چالوس

اين ). 0,80نرخ بازگشتي ( دريافت شدفقره  80نامه عداد پرسشگرديد كه از بين اين ت
ال بود كه جنبه هاي زندگي اجتماعي و همچنين اقتصادي زنان ؤس 30نامه حاوي پرسش

يك بخش شامل مشخصات . در دو بخش تنظيم شده بودو كارآفرين را پوشش مي داد 
 و بخش ديگر شامل سؤاالت چند گزينه اي متناسب با هر...) وسن، تحصيالت ( عمومي

 پاية عوامل مؤثر بر پيشرفت زنان كارآفرين بر مذكور پرسشنامة. پرسش مطرح شده بود
 چند را پرسشنامه نهايي ويرايش. گرديد كارشناسان فراهم و نظران صاحب ديدگاه و

 روايي بنابراين نمودند، تأييد راندانشگاه مازند نظران و تعدادي از استادان صاحب از تن
  .شود مي پژوهشي دارد، تأييد-پرسشنامه، كه نقش مهمي در فرايند علمي

مفهوم . پايايي است ،)نامهپرسش( يكي از ويژگي هاي فني ابزار جمع آوري داده ها
ذكر شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار جمع آوري داده ها در شرايط يكسان تا چه 

براي محاسبه ضريب پايايي، شيوه هاي مختلفي . نتايج يكساني به دست مي آورداندازه 
، روش )روش بازآزمايي(به كار برده مي شود كه از آن جمله مي توان به اجراي دوباره

دو نيمه كردن پرسشنامه و محاسبه همبستگي نمرات دو ( ، روش تنصيف)همتا( موازي
هر چه به ) α(كه مقدار . اشاره نمود spssافزار  به كمك نرم) آلفا كرونباخ(و روش) دسته
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اين تحقيق جهت تعيين در . نامه است، بيانگر قابليت بيشتر پرسشر باشدنزديكت% 100
سش براي سنجش پايايي پر. نامه از آزمون آلفا كرونباخ استفاده شده استپايايي پرسش

امه دهندة پايايي پرسشنه است كه نشان برآورد شد 905/0نامه نيز ضريب آلفاي كرونباخ 
  .است

  

  تحليل يافته ها 
اقتصادي و  -جزئيات دموگرافيك زنان كارآفرين و همين طور اطالعات اجتماعي

  .بيان گرديده است )1(فرهنگي آنان در جدول  -اجتماعي
 

  فرهنگي زنان كارآفرين-و اجتماعي اقتصادي -ميانگين و انحراف معيار پيشرفت اجتماعي -1جدول
  N Mean  SD  SEM  

  1,32286  11,83205  39,9500  80  سن
  0,33166  2,96648  804,9000  فعاليت

  0,11854  1,06021  803,7000 سطح تحصيالت
  0,09822  0,73502  3,4289  80 سطح تحصيالت همسرتان

  0,10674  0,95467  802,0000 قبل از انجام اين كار مشغول به چه كاري بوديد؟
  0,09329  0,83439  803,2500 جديد چقدر است؟ميزان تجربه تان از كار

  0,15467  1,38345  802,9000 منبع عمده درآمد خانواده تان چيست؟
  0,07493  0,65320  3,0000  76 چگونه محصوالتتان را عرضه مي كنيد؟

  0,06439  0,57589  4,1500  80 نوع كارتان چيست؟
  0,18353  1,60000  2,0000  76 چند نفر در محل كارتان مشغول به فعاليت هستند؟

  0,19835  1,68302  2,3889  72 در كجا محصوالتتان را به فروش مي رسانيد يا خدمتتان را ارائه مي دهيد؟
  0,18224  1,54636  3,5556  72 چه كسي به شما كمك كرد تا اين كار را داير كنيد؟

  0,15264  1,29523  2,1111  72 كار كنيد؟داليل عمده اي كه باعث گرديد تا تصميم به شروع يا داير نمودن اين
  0,11765  0,97014  2,1176  68 وقتي اين كار را شروع كرديد چه كسي از شما حمايت كرد؟

  0,12406  1,02300  1,7059  68 وقتي اين كار را شروع كرديد چه كسي از نظر مالي شما را حمايت كرد؟
  0,18473  1,56747  2,7222  72 با چه مشكالتي در هنگام شروع اين كار مواجه شديد؟

  0,00000 0,00000  1,0000  64 آيا كار جديد خود را به ثبت رسانيده ايد؟
  0,00000  0,00000  1,0000 4 به چه ميزان ماليات بر درآمد مربوط به موسسه يا شركت پرداخت مي كنيد؟

  0,12665  1,07468  1,8333  72 انتظار مي رود عملكرد كاريتان در سال آينده چگونه باشد؟
  0,14156  1,20120  3,7222  72 چه درصدي از درآمد ماهيانه كاريتان صرف درآمد خانه و خانواده تان مي شود؟

  0,17344  1,47169  2,5556  72 روزي كه صرف كار مي كنيد چقدر است؟/ميانگين تعداد ساعات
  0,03544  0,30893  3,8947  76 قدر است؟يا در خانه صرف مي كنيد، چ/روزي كه صرف خانواده/ميانگين تعداد ساعات

  0,13346  0,99870  3,1429  56 هنگامي كه مشغول به كار هستيد چه كسي از فرزندانتان مراقبت مي كند؟
  0,06220  0,52779  1,9444  72 آيا حساب بانكي جداگانه اي صرفا براي اهداف كاريتان داريد؟

 را براي زنانسسه مالي كوچكچه مسائلي گرفتن يك وام رسمي از بانك يا يك مو
  0,09868  0,83731  2,4444  72  مشكل تر مي سازد؟

 آيا از هيچ گونه حمايتي از سوي ارائه كنندگان خدمات توسعه مشاغل
  0,00000  0,0  2,0000  72  كوچك در طي و بعد از شروع كارتان برخوردار شده ايد؟

  0,05897  0,50039  721,5556 كرده ايد؟آيا تنها زني هستيد كه در خانواده تان كاري را داير
  0,08747  0,74220  721,8889 هنگام  ورود به اين كار خانواده تان چه واكنشي نشان دادند؟

  0,05316  0,45105  721,2778 فكر مي كنيد انجام اينكار تاثيري بر وجهه اجتماعي تان داشته است؟
  0,04934  0,41866  721,2222 مي گيرند؟بر مبناي تجربه تان،آيا مردم كارآفريني را جدي
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سالگي  39درصد از زنان در حدود سن  80بعد از آناليز داده ها مشخص گرديد كه 
طور برداشت كرد كه زنان  توان اين مي از اين مسأله .و باالتر وارد امر كارآفريني شدند

دگي خود شده ليت هاي خانواؤوسالگي جدا يا به نوعي فارغ از مسئ 30كارآفرين از سن 
و خانواده را بدون داشتن كار ترك نمودند بنابراين فرصتي ايجاد مي شود تا آنها بتوانند 
در آن به برخي از ايده هاي نوآورانه خود فكر كنند و يا مسير خاصي را براي زندگي شان 

 آنها سعي مي كنند اوقات خود را با بعضي از كارهاي توليدي كه در قالب .در نظر بگيرند
داير نمودن برخي كسب و كارهاست ،سپري كنند كه از اين لحاظ تقريباً هر زني كسب و 

آنها به  حال  با اين. كاري را ترجيح مي دهد كه اطالعات الزم را در آن زمينه داراست
صورت راندمان كاري باال خواهد  آساني قادر به مديريت كار خود خواهند بود و در اين

ثر باشد زيرا اغلب ؤتحصيلي زنان كارآفرين نيز كامالً مة ه سابقبه نظر مي رسد ك. رفت
   نشان) 1(نمودار شماره . آنها تحصيالت خود را تا فارغ التحصيلي به اتمام رسانيده اند

مي دهد كه در حال حاضر هر زني به تحصيالتش اهميت مي دهد زيرا تحصيالت به او 
 ةبا توجه به سابق. د منافع خود تصميم بگيردكمك خواهد كرد تا بتواند هوشمندانه در مور

 التحصيل درصد آنها تحصيالت خود را به اتمام رسانده و فارغ 56 شوهران شان، تحصيلي
كند تا دريابيم كه آنها از مزاياي تحصيل و  نيز به ما كمك ميمسأله اند كه اين  شده
بدين معني است كه آنها اين  ليت خود در قبال همسران شان آگاهي پيدا كرده اند،ؤومسئ

 كنند و دريافته اند كه صرفاً ايت ميهمسران خود را در راه اندازي كسب و كارشان حم
اگر هر دو نفر مشغول به كار باشند بهتر قادر خواهند بود امكانات اصلي و تحصيالت 

  .ودبهتري را براي فرزندان خود مهيا كنند كه نتيجه آن رفاه بيشتر براي خانواده خواهد ب
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همچنين مشخص گرديده است كه اكثر زنان كارآفرين قبل از شروع يا داير نمودن 
گونه فعاليت خدماتي يا  كسب و كارشان به كارهاي خانه داري پرداخته و مشغول هيچ

 داري و مسائل ليتهاي خانهؤومي تواند به دليل مسئ امر خصوصي ديگري نبوده اند اين
سال  6بيشتر از  اغلب زنان كارآفرين تجربة. )2نمودار(ها باشد مربوط به بزرگ كردن بچه

دارند، اين بدين معناست كه آنها در كسب و كارشان بخوبي مستقر شده اند و عملكرد 
 ). 3نمودار (خوبي هم دارند 
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يابيم كه حقوق شوهران زنان  هاي حاصل از اين تحقيق در مي از بررسي داده
كه اغلب آنها  كارآفرين منبع درآمد عمده آنها محسوب مي شود و نيز نوع كسب و كاري

طور عمده ه مغازه داري و يا به نوعي فروشندگي است كه ب ،شوند داير و بدان مشغول مي
اي اين است كه آنها قبل از ورود به عرصه كسب و كار در انجام امور  ألهعلت چنين مس

 خانه داري آزادانه و به ميل خودشان رفتار مي كردند بنابراين بعد از يك مدت وقفه معين
بالفاصله وارد برخي از مشاغل خدماتي و خصوصي اي  ،ه نوعي فراغت از امور خانهو ب

به همين علت باز كردن مغازه و شغل  .مي شوند كه احساس مي كنند زياد دشوار نيست
نفر كارگر  5از لحاظ تعداد كارگر، اغلب آنها كمتر از . فروشندگي را ترجيح مي دهند

سسات ؤسيس كردن بنگاه ها يا مأزنان به دليل ت داشتند كه اين بدان معنا است كه
    نفر كارگر را حفظ كنند 5كوچك و درآمدهاي محدود، ترجيح مي دهند كمتر از 

  ). 4نمودار (
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  درصد ميانگين تعداد كارگران -4نمودار 

  
. امل اجتماعي بود دليلي كه اكثر زنان براي شروع كسب و كارشان ارائه دادند ،عو

بدين معنا كه آنها تمايل دارند موقعيت پذيرفته شده و قابل احترامي در جامعه داشته 
باشند و اين احساس آنها را ملزم نموده كه كسب و كاري را داير نمايند و در اين راستا 

  .عمدتاً موانع اجتماعي بود ،موانعي كه با آن مواجه بودند
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نظم آگاه بوده و خواهان پيروي از آن هستند و در پاسخ به زنان كامالً به قانون و 
ال كه انتظار دارند كه عملكرد كاريشان در سال آينده چگونه باشد اغلب آنها با ؤاين س

 دهد كه آنها عملكرد خوبي دارند و سود خوبي و اين امر نشان مي اند ديد خوبي پاسخ داده
 موفقيت در آينده را به آنها ارائه مي دهد واز كسب و كار عايدشان مي شود كه نمايي از 

درصد درآمدشان را صرف كمك به  50نيز بررسي ها نشان دادند كه اكثر زنان بيشتر از 
درآمد خانواده خود مي كنند، اين بررسي ها نشان داد كه اعضاي خانواده يا شوهرانشان 

ها را آزاد مي گذارند تا طبق كامالً پشتيبان آنها هستند و در ازاي استفاده از درآمدشان آن
خواسته هاي خود پول يا درآمدشان را خرج كنند تعداد ساعاتي كه آنها بر سر كارشان 

طور ميزان زماني را كه با  ساعت است و همين 12الي  8سپري مي كنند در حدود 
لذا اين امر نشان مي دهد كه  ،ساعت است 12ري مي كنند بيشتر از خانواده خود سپ

ين كار وخانواده خود تعادل ايجاد كرده اند و كامالً به هر دو متعهدند و نسبت به زنان ب
 .شان و نحوه مديريت آنها مطلع اند ليتهايؤومسئ

كردند  بيان بودند مواجه در پاسخ به اين پرسش كه در بين كار خود با چه مشكالتي
مشكالت مالي،  ننداند، ما كه در راه انجام اين كار با مشكالت متعددي مواجه بوده

  ).5نمودار(شد مي مالي مشكالت به مربوط اما عمده مشكالت آنها... مشكالت خانوادگي و
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، كارهاي ا ملزم مي كنند قبل از گرفتن وامها رزيرا آن ،اعتماد به قابليت زنان كارآفرين
از  داشته اند كه بعدآنها قاطعانه اظهار ). 6نمودار شماره ( تشريفاتي بسياري را انجام دهند

ه توانمندي را ب وجهه اجتماعي كامالً كارآمد و ،ع كار يا داير نمودن كسب وكارشانشرو
 مردم به عقايدشان اهميت مي دهند، گرفتهنظراتشان مورد پسند مردم قرار . دست آوردند

  . و به آنها احترام مي گذارند
  

  
  هاي گرفتن وامدشواري  -6نمودار 

  
  بحث و نتيجه گيري

جايگاه كنند  مي طور استنباط نمود كه زنان سعي توان اين هاي باال مي از يافته
      كامالً به حقوق و ارزشهاي خود واقف به دست آورند آنها  در جامعه را واقعي خود

ظور منه باشند و داراي اهداف و مقاصد مشخصي هستند و همچنين تالش مي كنند ب مي
آنها همچنين . كسب و كارشان را به سطوح باالتري گسترش دهند ،دستيابي به موفقيت

زنان . سسه دارندؤدستي در كارهاي حرفه اي و عالوه بر آن كارهاي مرتبط با مديريت م
محافل اجتماعي و ازهمه مهمتر دولت هستند  ،هاي خود تشويق و حمايت خانواده نيازمند

                        هاي مالي براي زنان كارآفرين را فراهم نمايد ت تأمين حمايتو دولت نيز بايد مقدما
) Simsek, Z., & Lubatkin, M.H.,2009.(  

دات
شاه

د م
تعدا
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با توجه به اينكه از نتايج پژوهش مشخص مي گردد كه اكثر زنان كارآفرين مورد 
طور استنباط كرد كه در  رآفريني مي شوند، مي توان اينمطالعه در سنين باال وارد امر كا

    هاي نو فكر كنند و تمايل زيادي پيدا سنين باال آنها فرصت بيشتري دارند تا به ايده
فرض اول  ةييد كنندأكنند كه استقالل مالي داشته باشند در نتيجه اين موضوع ت مي

  .كارآفرين مي باشدروي استقالل كاري زنان  ثير سن برأپژوهش مبني بر ت
امروزه با توجه به افزايش سطح علمي و فرهنگي جامعه و آگاهي از اين موضوع 

ثيرگذار باشد أكه افزايش سطح تحصيالت افراد مي تواند در بهبود شرايط زندگي آنها ت
در اين تحقيق مشخص . ييد كندأانتظار داريم كه نتايج اين پژوهش نيز اين مطلب را ت

اين مطلب  ةزنان داراي تحصيالت دانشگاهي هستند اين امر نشان دهند گرديد كه اكثر
دهند زيرا  تحصيالت خود اهميت زيادي مي زنان به افزايش سطح است كه امروزه

تحصيالت به آنها اين امكان را مي دهد تا بتوانند هوشمندانه در مورد منافع خود تصميم 
هاي كارآفرينانه خود گام  ت فعاليتطور مستقل براي پيشرفه و آگاهانه و ب بگيرند
ما در اين تحقيق نسبت به ديگر زنان كارآفرين  ةزنان تحصيل كرده مورد مطالع.  بردارند
كاري خود  ةكردند و پيشرفت بيشتري در زمين ق تر عمل ميكاري خود موفّ ةدر زمين
قش ن گذار بودنثيرأمبني بر ت فرض دوم پژوهش ةييد كنندأاين موضوع ت. داشتند

  .تحصيالت بر كارآفريني است
ثير گذار است ميزان أكاري ت ةقيت بيشتر افراد در زمينيكي از مواردي كه در موفّ

هر چقدر كه يك فرد تجربه بيشتري در زمينه كاري خود داشته . كاري آنهاست ةتجرب
در اين تحقيق مشخص گرديد زناني كه . باشد، مي تواند در آن كار موفق تر عمل كند

با مشكالتي كه در  ،كاري بيشتري دارند بهتر مي توانند كار خود را مديريت كرده ةبتجر
كاري خود با آن روبرو مي شوند، برخورد كنند و اين موضوع در پيشرفت و  ةزمين

فرض سوم پژوهش ة ييد كنندأاين نتيجه ت .ثيرگذار استأموفقيت آنها در زمينه كاري ت
با توجه به انگيزه،  .باشد اري در زمينه كارآفريني ميك ةثيرگذار بودن تجربأبر ت مبني

 ادارات ها، سازمان در قوانينيشود كه  دقت و پشتكاري كه در زنان وجود دارد پيشنهاد مي
 هاي دوره در زنان حضور مورد حداقل در الزاماتي تعيين خصوص در ها شركت و دولتي

 ايجاد كنند تا زنان...   ي مختلفها پروژه اجرايي هاي تيم مديريتي، هاي پست آموزشي،
هاي مديريتي و اجرايي شركت داشته  هم بتوانند مانند مردان بدون محدوديت در پست

  .باشند
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با توجه به اينكه زنان براي رونق دادن كسب و كار خود نياز به كمك هاي مالي 
ات معتبر دارند، در نتيجه براي رفع اين مشكل نيازمند دريافت وام از بانك ها و موسس

هنوز در جامعه اعتماد و اطمينان زياد در بارة موفقيت  مي شوند اما با توجه به اينكه
 كاري زنان وجود ندارد، در قبال پرداخت پول آنها بايد كارهاي تشريفاتي زيادي را سپري

 اين. كنند كه اين موضوع باعث ناراحتي و كاهش انگيزه آنها در انجام كارشان مي شود
 ييد كننده فرض چهارم اين پژوهش مبني بر تأثير گذار بودن شرايط دريافت وامنتيجه تأ

 زنان براي اعتبار تأمين مشكل به توجه با. بر پيشرفت كاري زنان كارآفرين مي باشد
 تا دهد تخصيص ها بانك به را اي مالي ويژه منابع دولت كه شود مي پيشنهاد كارآفرين

 اعتبارات دارند را مختلف هاي كارآفريني حوزه در ذاريسرمايه گ قصد كه زناني به صرفاً
  .الزم اعطا گردد

 توجه به اين كه در اين پژوهش تنها به بررسي اثرات اجتماعي، اقتصادي و با
 فرهنگي بر روي زنان كارآفرين پرداخته شده است و از آنجايي كه اين زنان براي انجام

تر،  تر و مناسب شود براي ارزيابي جامع مي شنهادپي ،هستند روبرو ود با موانع فراوانيكار خ
  .كارآفريني نيز مورد توجه و تحقيق قرار گيرد. عالوه بر بررسي اين عوامل موانع

يابيم كه از جمله موضوعات عمده اي كه بايد مورد  استفاده از نتايج فوق در مي با
 مر زماني محقق مي شودبررسي قرار گيرد، بهبود شرايط زنان كارآفرين مي باشد، و اين ا

 آموزش مناسب را جهت موفقيت در عرصه ،ا از سوي برخي سازمانهاي مديريتيكه آنه
 ، از سويبه لحاظ مالي و اجتماعي، مورد تشويق قرار گرفته كارآفريني دريافت نمايند و

 .اجتماع و دولت مورد حمايت قرار بگيرند ،خانواده
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