چالش ها و موانع اجتماعی كارآفريني زنان
داود روشن نیا  -کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی
رقیه خادمی شهریور  -کارشناس ارشد جامعه شناسی
سعید قوتی  -کارشناس مدیریت صنعتی

تغيير نقش هاي سنتي زنان و تقاضاي روزافزون آن ها براي مشاركت در عرصه هاي مختلف ،امروزه به واقعيتي انكارناپذير در جامعه

ايران تبديل شده است .اين وضعيت حاصل دگرگوني در نظام ارزش ها ،رشد انديشه مردم ساالري ،گسترش آگاهي هاي عمومي،
افزايش تحصيالت زنان و همچنين تغيير در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در دهه هاي اخيراست .اشتغال از ديدگاه كالن اقتصادي

از جنبه هاي مختلفي همچون درآمدزايي ،توليد وكارآفريني ،توسعه دانش و فناوري و غيره اهميت دارد و از ديدگاه اجتماعي نيز به

انسان منزلت ،جايگاه و موقعيت اجتماعي و حس اعتماد به نفس مي دهد .با مكانيزه شدن توليد بعد از انقالب صنعتي ،ديگر قدرت
جسماني عامل تعيين كننده براي بسياري از امور به حساب نمي آيد .هنگامي كه اقتصاد مراحل اوليه توسعه را سپري مي كند سهم
زنان در نيروي كار كاهش و هنگامي كه اقتصاد در مراحل پيشرفته توسعه قرار مي گيرد سهم زنان در نيروي كار افزايش مي يابد و از
طرف ديگر با پيدايش ماشين ها و تجهيزاتي كه از شدت كارهاي خانگي مي كاهد ،اوقات فراغت زنان بيشتر مي شود و زنان مي توانند
به فعاليت هاي اقتصادي بيرون از محيط خانه اقدام كنند .به همين دليل زنان به تدريج نقش فزاينده اي در توليد و كارآفريني به خود

اختصاص مي دهند (كريمي و همكاران )1392 :یکی از مهمترین مفاهیمی که کارآفرینی را از هر نوع راه اندازی کسب و کار متمایز

می نماید ،شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب و کار می باشد .پروفسور استیونسن ( )1983با مطرح نمودن مفهوم تشخیص
فرصت در تعاریف کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه ،پارادایمی جدید در تحقیق کارآفرینی ایجاد نمود .در این راستا ،یکی از اساسیترین
سواالت این است که چرا اغلب مردان قادر به شناسایی و بهره برادری از فرصت ها هستند ،در حالیکه زنان این توانایی را ندارند.

نظريه هاي جامعه شناسي براين اعتقادند كه ساختارهاي اجتماعي

بنا بر ضرورت سهيم بودن زنان در اقتصاد جهت توسعه كشور،

وجود تفاوت هاي ساختاري بين كشورهاي توسعه يافته و در حال

زنان در ايران چيست و چگونه اين موانع مي توانند از قابليت هاي

در دسترسي زنان به فرصت هاي كارآفريني تاثيرگذار مي باشند.
توسعه و لزوم مشاركت زنان در عرصه اقتصادي جهت نيل به
توسعه پايدار ،ضرورت بررسي ساختارهايي كه مانع كارآفريني زنان

در كشورهاي در حال توسعه مي گردد را نشان مي دهد .افزايش

قابل مالحظه زنان شاغل واقعيت انكارناپذير جامعه ايران است .با
وجود اين ،تعداد كمي از زنان شاغل ،كارآفرين هستند.

(كريمي و

همكاران)1392 :

نتايج برنامه ديده بان جهاني كارآفريني نشان داده است كه نسبت
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كارآفريني مردان و زنان در فعاليت كارآفرينانه در كشورهاي

متعدد تحت تاثير مسائلي چون فرهنگ و عرف مشاركت زنان در

اقتصاد مي باشد.

هدف اين مقاله توضيح اين امر است كه موانع اجتماعي كارآفريني
كارآفريني زنان بكاهند و از طرفي فرصت هاي ايجادشده براي

كارآفريني زنان چگونه مي توانند استعدادهاي زنان كارآفرين را در
جامعه نشان داده و جامعه چگونه مي تواند از اين قابليت ها براي
توسعه پايدار استفاده نمايد.

مقدمه:

با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل
می دهند و زنان در ردیف بزرگترین ذخایری هستند که هنوز

از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده است .این گروه کثیر
که عهد ه دار تنظیم امور خانوادگی و تعیین کننده مسیر اقتصاد

ماهنامه اجتماعي ،اقتصادي ،علمي و فرهنگي کار و جامعه  -شماره  - 188ديماه 1394

و خانواده محسوب می شوند ،در امور اقتصادی و تنظیم بودجه

روبه رو هستند .امید است با بيان این موانع بتوان مسئوالن و

اجتماعی و نظم اقتصادی را توسعه دهد ناگریز است که از توجه

موانع و مشکالت آنان یاري کرد.

خانوادگی دخالت مستقیم دارند و هر جنبشي که بخواهد رفاه
همکاری طبقه ای که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند،

بهر ه مند گردد ،در عصر حاضر فراهم کردن زمینه های تازه برای

مشارکت بیشتر زنان و بهر ه گیری جدی تر از قدرت تفکر ،ابداع
و خالقیت آنان باید در سرفصل سرمایه های مدیریت نوین قرار

گیرد.

امروزه واژه کارآفرینی مفاهیمی همچون نوآوري ،مخاطرهپذيري،
ايجاد يا تجديد ساختار يك واحد اقتصادي و اجتماعي،

رضايتبخشي و استقالل طلبي را به ذهن متبادر می سازد .همه بر
اين باورند كه كارآفرينی موتور محركه توسعه اقتصادي كشورهاي

توسعه يافته و در حال توسعه است .کارآفرینی فرایند ایجاد و

دستیابی به فرصت ها و دنبال کردن آنها بدون توجه به منابعی
است که در حال حاضر موجود است.

استیونسون و همکارانش معتقدند که کارآفرینی عبارت از

فرایندی است که فرصتها به وسیله افراد یا برای خودشان یا برای
سازمانهایی که برای آن کار مي كنند بدون توجه به منابعی که

در کنترل آنهاست تعقیب مي شود.

در حقیقت ،استیونسن با مطرح نمودن مفهوم تشخیص فرصت در
تعاریف کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه ،پارادایمی جدید در تحقیق

کارآفرینی ایجاد نمود .وی اعتقاد دارد که کارآفرینی فرآیندی
است که افراد به طور مستقل یا در درون سازمان ها به شناسایی
و بهره برداری از فرصت ها می پردازند و در نتیجه فرصت شناسي

بایستی در کانون و مرکز پژوهشهای کارآفرینی قرار داشته باشد
لذا ،به نظر می رسد افزایش نرخ وقوع رفتارکارآفرینانه ،در گرو
شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب توسط کارآفرینان
می باشد ()ziminy ,2003

کارآفرینی فرایند پیچیده اي است که عوامل متعدد شخصیتی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي در آن تاثيرگذار می باشند و شاید

همین پیچیدگی و ناهمواري توجیه کننده میزان کم و یا عدم

موفقیت بانوان در کارآفرینی و عدم ورود ایشان به فعالیتهاي
کارآفرینانه باشد .موانع موجود بر سر راه کارآفرینان زن متفاوت

از کارآفرینان مرد است و به طورطبیعی زنان به علت نابرابريهاي
جنسیتی در جامعه ،نقشهاي متعدد و  ...با محدودیتهاي خاصی

سیاستگذاران کشور را در جهت حمایت از کارآفرینان زن و رفع

بيان مساله:

در کشورهای رو به توسعه ،زنان امید اول برای ارتقاء خانواده ها
و رشد و توسعه کشورهای خود محسوب می شوند .موفقیت زنان

کارآفرین در جوامع نه تنها سبب سودهای اقتصادی می شود

بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می کند .زنان به دالیل
متعددی نظیر بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل

قبلی وارد کارآفرینی می شوند .با توجه به آمارهای رسمی ،سهم
اشتغال زنان فقط  10درصد است و نرخ بیکاری در میان زنان

بهخصوص نیروی تحصیل کرده افزایش قابل توجهی داشته است.

سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني ،توليد

ثروت ،توسعه فناوري و اشتغال مولد است .در اواخر دهه 1970

در بسياري از كشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزشها و

گرايشهاي جامعه و تغييرات جمعيت شناختي ،موجي از كسب
و كارهاي كوچك و افراد خوداشتغال به وجود آمد( .مميز وهمكاران،

)1392

با توجه به توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و مقابله با بحران

بیکاری زنان ضروری است شرایط الزم برای توسعه و کارآفرینی
زنان فراهم شود تا زنان با ایجاد کسب و کار و فرصت های شغلی

برای خود و دیگران بتوانند معضل کنونی جامعه را پایان بخشند.

مطالعات در ايران نشان مي دهد كه در فاصله سالها -1375

 1355بيشترين ميزان اشتغال جديد در اقتصاد ايران به شكل
كاركنان مستقل (خويش فرما) بوده است .متأسفانه به دليل عدم
حمايت از اين كارآفرينان و سوق دادن آنها در مسير رشد و توسعه،

بزرگترين چالش اقتصاد ايران در دهه 1380به بعد بحران بيكاري
است .در حالي كه اگر در فاصله  20سال مذكور حمايتي جدي
از كارآفرينان صورت مي گرفت ،به گونه اي كه هر يك نفر تنها

يك نفر ديگر را به استخدام خود در آورد ،در اين صورت بزرگترين
مشكل اقتصادي دهه  1380در اقتصاد ايران كمبود نيروي كار

ميبود (نظري)1387 ،

ایران داراي جمعیتی جوان است و نتايج طرح آمارگيري نيروي كار
سال  93نشان مي دهد در سال  93نرخ بيكاري مردان  8/8درصد
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و اين نرخ براي زنان  19/7درصد مي باشد كه اين نرخ با توجه

است ( )Sandeep,et al,2007در مجموع مي توان گقت كارآفريني

مشاركت زنان در توسعه كشور نگران كننده مي باشد.

فرصت هاي جديد با بسيج منابع ،مبادرت به ايجادكسب وكار

به افزايش سطح تحصيالت زنان طي دهه هاي گذشته و لزوم

با وجود تالشهاي متعدد دست اندرکاران ،کارآفرینی هنوز نتوانسته

وشركت هاي نو ،سازمان هاي جديد ،نوآور و رشديابنده كرده كه

با موانع و مشکالت متعددي رو به رو هستند و این مشکالت براي

محصول يا خدمت جديدي به جامعه مي شود (رضواني)1387 ،

است جایگاه اصلی خود ر ا در میان جامعه ما بازکند .کارآفرینان
زنان جامعه ،به خصوص زنان تحصیلکرده بیشتر است .بنابراین

با بررسی این موانع و مشکالت باید مسئوالن را براي اتخاذ

سیاستهاي اصولی و مناسب به منظور توسعه کارآفرینی زنان
در جامعه یاري کرد.

توام با پذيرش مخاطره و ريسك بوده ومنجر به معرفي ،توسعه

تعريف كارآفريني زنان

زن كارآفرين را چنين تعريف مي كنند :كسي كه به تنهايي يا با

مشاركت يا با ارثيه اي ،كاري را با خالقيت و نوآوري به راه انداخته
يا پذيرفته و با پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي و اداري و مالي
و ريسك هاي مالي ،فرآورده هاي تازه اي عرضه كرده تا در بازار

مباني نظري

خريد و فروش بر رقيبان چيره شود ()Lovey,1995

واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي  Entreprendreبه معناي "متعهد

پيشينه تحقيق:

كارآفريني:

شدن" نشات گرفته است .طبق واژه نامه دانشگاهي وبستر،

درخصوص موانع و مشکالت توسعه کارآفرینی درمیان زنان

اقتصادي را ساماندهي ،اداره و تقبل كند .از نظر پيتر دراكر،

لطیفی در مقاله خود موانع کارآفرینی زنان را عدم خودباوري ،نبود

كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطرات يك فعاليت
كارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با

سرمايه خود شروع مي كند (سعيدي كيا)1382 ،

تحقیقات مختلفی انجام شده است.

یاکمبود مدل و الگو ،کمی تجربه ،مهارت ،دانش ،نقش و مسئوليت

دوگانه و تأخیر بین فارغ التحصیلی و شروع به کار میداند و معتقد

شومپيتر مقوله كارآفريني را به عنوان نيروي برهم زننده اقتصاد

است کسب و کار براي مردان ،یعنی همه چیز ،در حالی که زنان

عبارت ديگر ،كارآفريني يعني تمايل به اعمال ريسك هاي حساب

دنبال گسترش کسب و کار پس از دستیابی به موفقیت هستند.

به كاربرد و آن را تخريب خالق نام گذاري كرد (مقيمي )1383 ،به
شده هم در زمينه شغلي و هم مالي و سپس انجام هركاري كه

براي ايجاد مزيت و امتياز ممكن است ()Ashomre,2004

کسب وکار را تنها وظیفه خود نمیدانند و به موفق ماندن و نیز به
(لطیفي )1385

آذری نیا در مقاله خود موانع کارآفرینی زنان در خاورمیانه و شمال

هيسريچ و همكاران فرايند كارآفريني را خلق چيزي نو مي دانند

آفریقا را موانع مالی ،قانونی ،اجتماعی و ساختاري براي حرکت

و اجتماعي براي به دست آوردن منابع مالي ،رضايت شخصي و

نظامهاي وامدهی بانکها جا افتاده وپیشرفته نیستند ،به همین

كه توام با صرف وقت و تالش بسيار و پذيرش خطرات مالي ،روحي
استقالل است .نتيجه اين فرايند از فعاليت هاي منظمي حاصل
مي شود كه خالقيت و نوآوري را با نيازمندي ها و فرصت هاي

بازار پيوند مي دهد ()Hisrich,et al,2005

به سوي کارآفرینی میداند .در این منطقه بازارهاي مالی و نیز
دلیل فرصتهاي محدودي براي کارآفرینان به خصوص زنان براي

دستیابی به این منابع براي آغاز به کار یا توسعه فعالیتهاي آنان

وجود دارد .به این ترتیب کسانی که به وام نیاز دارند مجبور هستند

بدين ترتيب تقريبا در تمامي تعارف كارآفريني سه مقوله

از منابع غیررسمی استفاده کنند .همچنین در این منطقه رویههاي

ريسك يا خطر وجود دارد .عالوه بر اين ،كرزنر معتقد است

درصورت بروز مشکل قانونی وقت و انرژي زیادي براي حل و

تفكرخالقانه ،بهره گيري سازمان يافته از منابع و توانايي پذيرش
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فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده هاي نو و خالق و شناسايي

كه مشكل اصلي هر جامعه ناشي از عدم درك فرصت هاست
وكارآفريني به معني آگاهي از فرصت هاي سوآور و كشف نشده

قضایی و حقوقی بسیار پرافت و خیز و پیچیده است ،بنابراین

به نتیجه رسیدن آن باید صرف شود .نبود شفافیت مدیریت در
تمام زمینههاي مالی و عملکردي باعث غیر استاندارد بودن بیشتر
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فعالیتهاي تجاري شده است .از سوي دیگر ثبت شرکت و دریافت

جامعه آماري مورد آزمون ( 139زن کارآفرین ایرانی) با استفاده از

زیرساختهاي نامناسب نیز موانع دیگر فعالیت مناسب کارآفرینان

داد نقش عوامل فردي در توسعه کسب و کار زنان ایرانی از سایر

مجوز فعالیت براي کارآفرینها بسیار پر هزینه و وقتگیر است.

محسوب میشود .نبود الگوي موفق ،نفوذ اندك در دستگاه تصمیم

گیري ،جو اجتماعی نامناسب ،دسترسی نابرابر در مقایسه با مردان

به دولت و نیز تبعیض از دیگر موانع کارآفرینی زنان دراین منطقه
محسوب میشود .دولت هاي این منطقه براي حل این مشکالت
برنامه هایی را در تمام زمینه ها تدوین کردهاند ،اما روند کند اجرا،

برنامه ریزي بدون تحقیقات میدانی و دقیق ،بوروکراسی و نبود
اراده سیاسی از جمله عوامل تداوم وضعیت نامناسب زنان کارآفرین

در این منطقه هستند( .آذري نیا )1386

مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان
عوامل مؤثرتر است .مهمترین انگیزه ها و اهداف زنان در کسب

وکار رضایت شغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه بود .نتایج

همچنین نشان داد زنان کارآفرین فقط از راه ارتباط با دوستان
نزدیک مجرب و قابل اعتماد ،حمایت شبکه اي دریافت میکنند.
ارتباط با مشاوران تخصصی ،عضویت در انجمن هاي تجاري و

تخصصی زنان (شبکه ثانویه) بسیار اندك است .شرایط محیطی
کشور اعم از وضعیت سیاسی ،فرهنگی و تکنولوژیکی در توسعه

کارآفرینی زنان مؤثرند و زنان ایرانی در توسعه کارآفرینی ،با موانع

در بررسی که به وسیله آراستی در جامعه آماري زنان کارآفرین

محیطی جدي روبه رو هستند .عوامل فرهنگی در دو بعد رسمی و

محدوده سنی ،میانگین سنی ،انگیزه ها و اهداف زنان از کارآفرینی

زنان آن کشور نشان میدهد .نتایج بیانگر آن است که در کشور

دانشگاهی انجام شد عالوه بر اطالعات قابل توجه در خصوص

و نوع کسب وکار ایجاد شده به وسیله زنان کارآفرین ایرانی،

مشکالت آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت .زنان کارآفرین،

مهمترین مشکالت خود در زمان راه اندازي کسب وکار را تشریفات
زاید اداري ،قوانین دست و پاگیر ،گرفتن مجوزها ،تأمین منابع
مالی و تبعیض بر شمرده اند( .آراستی)1385 ،

غیررسمی ،طرز تلقی و نگرش هر جامعه را از فعالیتهاي اقتصادي
ما فرهنگ رسمی به ویژه در بخش آموزش جامعه و آموزشهاي

رسمی در سالهاي اخیر نقش به سزایی در توسعه کسب و کار و

کارآفرینی زنان داشته اند .اما فرهنگ غیررسمی ما نه تنها امکان
رشد و کسب و کار را براي زنان ایرانی فراهم نمی سازد بلکه مانع
جدي براي آن ها محسوب میشود .به عنوان مثال حفظ نهاد

صابر در یک پژوهش موانع کارآفرینی زنان را مورد بررسی قرار داد

خانواده یکی از مهم ترین دغدغه هاي زنان کارآفرین در جهان

موانع فردي شامل موانع خانوادگی و موانع شخصیتی است .موانع

انجام وظایف خانه همواره از اموري بوده است که بر عهده زنان

و موانع را به سه دسته موانع فردي ،سازمانی و محیطی تقسیم کرد.

سازمانی به طور عمده موانع مربوط به کسب وکار است و اختصاص
به درون شرکت دارد و شامل موانع مالی ،فیزیکی ،بازاریابی ،فروش

و منابع انسانی است .موانع محیطی نیز در برگیرنده موانع فرهنگی،
اجتماعی و تاحدي قانونی است( .صابر)1379 ،

است .بر همین اساس ،مسئولیت نگهداري و تربیت فرزندان و
میباشد .ایجاد تعادل بین زندگی کاري و خانوادگی از مهارت هاي
خاص زنان کارآفرین محسوب میشود .اما نتایج نشان میدهد

که در جامعه ما ،عرف و عادت ،سنتهاي گذشته ،باورهاي حاکم
از قابلیت هاي جنسیتی زنان ،مانع جدي براي حضور زنان در

گلرد در پژوهش خود با عنوان “عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی

صحنههاي اقتصادي باشد (گلرد)1384 ،

شاخصها و عوامل مؤثر و شناسایی رابطه بین آنها ارائه داد .پس

رسید که عامل تقویت کننده در زنان کارآفرین نگرش موافق

زنان ایران “ ،مدلی جامع از توسعه کارآفرینی زنان با مهمترین
از انجام مطالعات نظري ،مدل اولیه اي طراحی شد و براساس آن
توسعه کارآفرینی با شاخصهاي رشد ،ایجاد و نوآوري تبیین و

عوامل مؤثر درچهار بخش فردي ،شبکهاي ،سازمانی و محیطی
تنظیم شد و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه ،نظرات خبرگان

کارآفرینی مورد تجزیه و تحلیل آزمونهاي آماري قرار گرفت.
بعد از تعدیل مدل اولیه بر اساس نظر خبرگان ،مدل مذکور در

در تحیقیقی دیگر که به وسیله آراستی انجام شد ،او به این نتیجه
اطرافیان است .وي معتفد است لزوم تغییر و تحول در ساختارهاي

فرهنگي -اجتماعی کشور در جهت تشویق زنان و دختران به کار
آفرینی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود( .آراستی)1385 ،

پژوهش آراستي و همكاران با هدف شناسايي انگيزه هاي كارآفرينان

در بخش صنعت و مقايسة انگيزه هاي زنان و مردان كارآفرين در
جامعة آماري كارآفرينان بخش صنعت استان گلستان انجام شد.
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نتايج تحقيق كيفي نشان داد انگيزه هاي كارآفرينان در بخش صنعت عبارت اند از :كسب درآمد ،ايجاد
اشتغال ،استفاده از فرصت ها ،كمك به جامعه ،اثبات شايستگي ها ،رضايت دروني ،و كسب استقالل .همچنين

نتايج مقايسة انگيزه هاي كارآفريني زنان و مردان در بخش صنعت تفاوت معنادار در دو انگيزة كسب درآمد و

اثبات شايستگي ها را نشان داد ،با اينكه در ساير انگيزه ها شامل ايجاد اشتغال ،كمك به جامعه ،استفاده از
فرصت ها ،رضايت دروني و كسب استقالل تفاوت معناداري مشاهده نشد .نتايج اولويتبندي انگيزههاي زنان
و مردان كارآفرين نيز نشان داد انگيزه هاي ايجاد اشتغال ،كمك به جامعه ،و اثبات شايستگي ها مهم ترين

داليلي هستند كه زنان را به كارآفريني در بخش صنعت كشانده است .درحالي كه مردان كارآفرين بيشتر با

انگيزه هاي كسب درآمد ،ايجاد اشتغال ،و استفاده از فرصت ها برانگيخته شد ه اند( .آراستی و همکاران)1392 ،

اهميت كارآفريني در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي كشورها

كشورهاي پيشرفته از دهه هاي قبل و برخي از كشورهاي در حال توسعه از دهه هاي اخير با توجه به نقش

مؤثر و مثبت كارآفرينان اقتصادي در توسعة جامعه ،بهره برداري از اين پتانسيل را جهت مواجهه با معضالتي

نظير ركود ،تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرار داده اند .اين توجه در حد تدوین استراتژي ها ،سياست ها
و برنامه هاي عملي جهت بسط روحيه و رفتار كارآفرينانه ،آموزش و مشاوره ،ايجاد فضاي مناسب تري براي

فعاليت كارآفرينان در عرصه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،رفع موانع و ايجاد ارتباط وهمكاري بين آن ها

و تسهيل دست يابي آن ها به بازارهاي جهاني بوده و نتايج قابل توجهي نيز در پي داشته است (شيخان)1381 ،

وضعيت كارآفريني زنان در جهان

در حال حاضر نيمي از جمعيت  3/4ميلياردي نيروي كار در جهان را كارآفرينان تشكيل مي دهند .برپايه
گزارش ديده بان جهاني كارآفريني در سال  2006از هر  100تن در جهان  7زن كارآفرين مي شوند (گلرد،

 )1386زنان كارآفرين در آمريكا از سال  1997تا  9/1 ،2003ميليون شغل تازه پديد آورده اند و باعث اشتغال

 27/7ميليون تن شده اند .هم اكنون ،زنان كمابيش 40درصد از كل مشاغل در بخش خصوصي را به دست

گرفته اند و  80درصد از كارگران پركار نيز زنان هستند كه بيش از  3/6تريليون دالر درآمد حاصل از فروش
ايجاد كرده اند .كارآفريني زنان در بريتانيا از  3/3درصد در  2003به  3/9درصد در  2004افزايش يافته
است و از چهار زن يك نفر به كاري تازه مي پردازد .زنان كارآفرين در كانادا نقشي برجسته در اقتصاد آن

كشور دارند .در سال هاي  1991تا  1999شتاب افزايش مشاغلي كه به دست زنان ايجاد شده دو برابر شتاب

افزايش فعاليت شركت هاي كانادايي بوده است .اين گونه فعاليت ها در همه ايالت هاي كانادا با سرعت رو

به افزايش است .شمار بنگاههاي در اختيار زنان ،بيش از يك سوم مشاغل و داد و ستدهاي اين كشور بوده

و براي  1/7ميليون كانادايي شغل ايجاد شده است .افزايش خوداشتغال در  20سال گذشته در كانادا براي
مردان 74درصد و براي زنان  256درصد بوده است (شيخان)1388 ،

موانع كارآفريني زنان:

موانع كارآفريني زنان را مي توان در چهار بعد فردي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي بررسي نمود.
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بهطوريکه پنداشت از خود و اعتماد به نفس باال تأثیر مستقیم

بعد اجتماعی

شناختي ،هر چه نرخ باروري به دلیل جواني جمعیت افزايش

میان كار زنان (خانه داري (و مردان) امور بیرون منزل) ،مسئله

فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد .وضعیت تأهل نیز

زنان در قالب همسر ،مادر ،خانه دار ،شاغل و غیره آنها را دچار

بیشتري براي اشتغال و فعالیتهاي اقتصادي ،اجتماعي نسبت به

هاي اجتماعي كه امکان حضور فعال زنان در جامعه ،كه الزمه اش

آمارهاي رسمي اكثريت زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل

مشکل مواجه كرده است( .يوسف پور و همكاران)1391 ،

بعد فرهنگی

اثرات نابرابري جنسيتي بر كارآفريني زنان:

بر اشتغال زنان و موقعیت شغلي آنان دارد .بنابر اطالعات جمعیت

هنجارهاي رايج در زمینه تقسیم كار ،وجود نوعي مرزبندي طبیعي

مييابد ،با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم؛ همچنین میان تعداد

تعدد نقش زنان بهطوريکه انتظار انجام مسئولیت هاي متفاوت

بيتأثیر در موضوع نیست ،بهطوريکه زنان مجرد از آزادي عمل

تنش و نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي از آن مي كند .نا امني

متأهلین برخوردارند .تحصیالت نیز عامل قابل توجهي است ،طبق

سفرهاي بین شهري و اقامت در هتل ها و اماكن سالم است را با

مالحظه اي از جمعیت دانشجويي را زنان تشکیل مي دهند.

فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر همواره رواج دهنده باورهاي سنتي

و كلیشه هاي جنسیتي بوده و از ابتدا ،تربیت و اجتماعي شدن
دختران و تضعیف اعتماد به نفس و تعمیق حس حقارت و خود

كم بیني توانايي هاي خويش را در پي داشته است .همچنین
كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي ،خانوادگي و اجتماعي،

حرفهاي و عدم شركت در تشکل هاي صنعتي حرفه اي و
فعالیتهاي اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي ،به استمرار ساخت نابرابر

كمك ميرساند .به دلیل نگاه جنسیتي ،فرصت هاي اجتماعي و
شغلي كمتر به طور برابر با توجه به شايستگي ها به افراد ،فارغ از

جنسیتشان اعطا گشته است و همواره شاهد تبعیضهاي جنسیتي
در اشتغال هستیم.
بعد اقتصادى

در حالیکه زنان در آسیا بطور متوسط  12 -13ساعت بیش از
مردان كار مي كنند ،به دلیل بدون مزد بودن كار خانگي همچنان
در سطح نازل درآمدي قرار مي گیرند .ارتقاء مقام ها تنها بر اساس
شايستگي ها صورت نمي پذيرد .از آنجا كه طبق قانون ،رياست

خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبي

شوهر است .مشکالتي در مسیر كارزنان ايجاد مي شود .قوانین
ناظر بر اشتغال ،از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان ،مقررات

در زمینه مرخصي زايمان محدودكننده حیطه اشتغال زنان است.

البته زمینه هاي مساعد قانوني را نیز نبايد از نظر دور داشت .اصول
28 ،21 ،3و  41برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوي با

مردان را متذكر شده و همچنین طبق ماده  1118مصوب 1313
زن مستق ً
ال مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را داشته باشد.

اگر تفاوت هاي طبيعي ميان دو جنس مبناي ارزش گذاري و
امتيازدهي متفاوت باشد ،در اين صورت نابرابري به وجود مي آيد.

در افراطي ترين شكل ،چنانچه اعضاي يك جنس نسبت به جنس
ديگر پست تر شمرده شوند ،به طوري رفتار نابرابر با يك جنس
عادالنه تلقي شود ،در اين صورت تبعيض رخ مي دهد

(رابرتسون،

 )1372از نظر چارلز هورتن كولي ،اين كه در ذهن ديگران چگونه
ظاهر مي شويم ،و یا آنها در ذهن ما چه قضاوتي دارند و تصوري

كه از قضاوت ديگران درباره خود داريم ،خود ما را مي سازد (ريتزر،
)1374

درخصوص نابرابري جنسيتي بايد گفت كه واژه جنس به تفاوتهاي
بيولوژيكي و فيزيكي ميان زن و مرد اشاره دارد .درحالي كه منظور
از جنسيت ،نقش ها ،مسئوليت ها و فرصت هاي تفكيكناپذير

زنان و مردان در جامعه است .تفاوت هاي جنسيتي پديده اي
تاثيرگذار بر باورها و عقايد اجتماعي است و توسط جامعه ،اعم

از زنان و مردان تفهيم و ترويج مي شود و نوع ديگري از تفكيك

جنسيتي ،در نوع فعاليت آن ها است .منظور از نابرابري جنسيتي
اين است كه نقش زنان و مردان به صورت برابر در جامعه به
رسميت شناخته نشده است .اين عبارت به معناي بهره مندي زنان

و مردان از شرايط نابرابر ،براي دستيابي به حقوق اجتماعي ،فرصت
مشاركت و سهيم شدن در توسعه و بهره مندي از منافع توسعه و

شركت در فرايند برنامه ريزي است .به عبارتي ،نابرابري جنسيتي

فقدان دسترسي برابر زنان و مردان به امكانات و موقعيتهاي

اجتماعي است.

خانواده ،نظام تعليم و تربيت ،باورهاي كليشه اي ،رسانه هاي
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جمعي ،هنجارهاي اجتماعي رسمي و غيررسمي ،شيوه تقسيم كار و توزيع منابع ارزشمند در انتقال
نگرشهاي جنسيتي و ساختن خود انسان نقش موثري دارند .بنابراين هويت جنسيتي يعني تصورات ،معاني،
ارزشها و انتظارات مربوط به يك جنس كه از طريق تعامل اجتماعي در عرصه هاي مختلف به انسان منتقل
مي شود و ساختار رواني و شخصيتي او را مي سازد .ساختار رواني كه تركيبي از ادراك ،عاطفه و تكانه است،
براين واقعيت داللت دارد كه آدمي چگونه و چرا احساس مي كند ،اراده مي نمايد و ادراك مي كند (گرث و

ميلز)1380 ،

بنابراين اين موضوع كه نسبت اندكي از زنان شاغل ايران كارآفرين هستند ،بايد يكي از داليل آن را در تاثير
نابرابري جنسيتي بر ساختارهاي رواني و شخصيتي زنان جستجو نمود .زيرا تفاوت هايي كه مردم در انجام
دادن كاري خاص در شرايط نسبتا يكسان از خود نشان مي دهند ،ناشي از تفاوت ابعاد شخصيتي آنان است.

(چلبي)1375 ،

عوامل تاثيرگذار بر نابرابري جنسيتي

خانواده

مولفه هاي نابرابري جنسيتي ابتدا از طريق خانواده به افراد منتقل مي شود در اولين مرحله تكامل جنسي،
گسستگي دختران و پسران از مادر به طرز متفاوتي رخ مي دهد .برخالف پسران ،دختران به آرامي از مادرشان

جدا مي شوند .درنتيجه هويت و ادراكي كه دختران از خود به دست مي آورند با ديگري استمرار مي يابد.

بنابراين فقدان رابطه نزديك با ديگران ،حرمت نفس آنها را تهديد مي كند و وجود آن موجب حساسيت و
شفقت عاطفي است .اما پسرها حس آگاهي خود را از طريق كاهش ارتباط با مادر به دست مي آورند .آنها

ياد مي گيرند بچه نباشند ،استقالل از مادر به آنها هويتي مردانه مي دهد (گيدنز )1373 ،به عالوه ،والدين به

استقالل يافتن دختران و پسران واكنش هاي متفاوتي نشان مي دهند .پسرها زودتر از دختران همسال خود

اجازه دارند در سنين پايين دور از محيط خانه بازي كنند و براي خريد يا تفريح با دوستان خود بيرون بروند.
(نوابي نژاد)1379 ،

نوع سرگرمي ها و بازي هاي دو جنس نيز به نابرابريها ميافزايد .دختران معموال به سرگرميهايي مانند
عروسك بازي كه عواطف آنها را پرورش مي دهد و كمتر ذهن آنها را به تكاپو وادار مي سازد هدايت مي شوند.
در حالي كه بازي هاي پسران با تحرك جسمي ،پرخاشگري و ارتباط بيشتر با طبيعت همراه است و اغلب

قدرت تفكر و آفرينندگي آنان را تقويت مي كند( .نيازي)1387 ،

نظام آموزشي

نظام آموزشي به شيوه هاي متفاوت نابرابري هاي جنسيتي را بازتوليد مي كند .در مدرسه اين امر از طريق

محتواي منابع درسي ،مرزبندي ارتباط بين دوجنس و رفتار معلمان صورت مي گيرد .به عنوان مثال در

كتابهاي درسي دوره ابتدايي تصاوير و اسامي مردان از نظر تعداد بسيار بيشتر از تصاوير و اسامي زنان

ميباشد همچنين صفات منسوب به زنان و مردان در كتاب هاي فارسي دوره راهنمايي نشان مي دهد
كه مردان اغلب با صفات برتر انساني و زنان با ويژگي هاي ظاهري شامل زيبايي و لطافت توصيف شدهاند.
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تعارض در نقش

تبعيض رفتاري آميخته اند (جونز)1989 ،

زنان شاغل به طور همزمان داراي سه نقش همسري ،مادري و

مناسبات حاكم بر سازمان كار

مختلف است .ايجاد تعادل بين نقش هاي كار وخانواده احتمال

نابرابري جنسيتي از طريق مناسبات رسمي و غيررسمي بر ساختار

شغلي هستند .هريك از اين نقش ها داراي مجموعه اي از انتظارات
دارد با افزايش تضاد دوجانبه در درون نقش ها همراه باشد .براي
مثال ،تعارض خانواده با كار ،وقتي رخ مي دهد كه مسئوليت هاي

مربوط به نقش خانوادگي مانع انجام دادن كار شود .همچنين
نگهداري از فرزند ممكن است مانع توجه كافي به مسائل شغلي

شود (نيازي)1387 ،

ابعاد تضاد كار -خانواده

سازمان ها از فرهنگ جامعه تاثير مي پذيرند .مولفه هاي مرتبط با

رواني زنان و جهت يابي آنان نسبت به كارشان تاثير مي گذارد .اين
قبيل نابرابري ها در درون سازمان قبل و بعداز استخدام به اشكال

مختلف مانند وجود معيارهاي استخدامي نابرابر ،دستمزد نابرابر

براي كار يكسان ،شانس بيشتر براي بيكاري ،فرصت نابرابر براي
آموزش هاي جانبي ،دستيابي نابرابر به منابع توليدي ،مشاركت

نابرابر در تصميم گيري و امكان نابرابر در ارتقاي شغلي نمودار مي

شود (شادي طلب)1377 ،

*تعارض مبتني بر زمان :اين تعارض پيامد رقابت نقشهاي

هلن فیشر ،انسان شناس دانشگاه راتجز ،دريافته است كه پنج

نمي توان مدت زمان انجام فعاليت در يك نقش را براي

است و مي تواند در موفقیت آنان بسیار مهم جلوه كند:

چندگانه براي تصاحب زمان در اختيار فرد است ،حال آنكه

فعاليتهاي مربوط به نقش ديگر اختصاص داد.

خصوصیت ،زنان كارآفرين را در اين زمینه منحصر به فرد كرده
*مهارت هاي ارتباطي :بسیاري از زنان در بیان احساسات خود

*تعارض مبتني بر فشار :فشار حاصله در يك نقش بر عملكرد

بهتر از همتاي مرد خود عمل مي كنند و توان برقراري ارتباط

جهت فشار يك نقش است كه پيروي از تقاضاهاي نقش ديگر

*مهارت هاي مردمي :بسیاري از بانوان در خواندن احساسات

*تعارض مبتني بر رفتار :هنگامي رخ مي دهد كه رفتار در

پيبردن به منظور طرف از لحن صدا بسیار ماهر هستند؛

تنظيم شود.

زنان در جمع آوري داده ها از محیط و ايجاد ارتباط میان

شخص در نقش ديگر تاثير مي گذارد .تعارض نقش ها اغلب به

موثرتري دارند؛

را مشكل مي كند.

از چهره ديگران و كشف رمز و رازهاي حركات ديگران و

يك نقش نمي تواند سازگار با الگوهاي رفتاري در نقش ديگر

*مهارت هاي به كاري گیري تفکرشبکه اي :به معني توانايي

طبق نظريه نقش ،نقش ها تعيين مي كنند چه رفتارهايي مورد

قطعات داده هاي مختلف است .برعکس ،بسیاري از مردان

مشكالت كاري يا خانوادگي بروز كند( .نبوي و همكاران)1393 ،

به چیزهايي مي كنند كه تصور مي كنند اهمیت بیشتري دارد.

انتظارند .وقتي انتظارات ميان نقش ها متفاوت باشد ممكن است

معموال اطالعات را قطعه قطعه كرده فقط توجه خود را معطوف

يافته هاي پژوهش ها نشان مي دهد كه تعدد نقش هاي زنان

*مهارت برقراي توافق :زنان كارآفرين موفق ،اغلب خوب

به طور مطلق زيان آور و يا سودمند نيست و استرسزايي يا

ميتوانند بحث كنند .آنان مي كوشند شرايطي ايجاد كنند كه

نقش بستگي خواهد داشت( .نبوي و همكاران)1393 ،

*توانايي در ايجاد و گسترش روابط حسنه :حفظ روابط

باورهاي كليشه اي يا قالبي مربوط به زنان به شيوه اي ديگر بر

و استفاده از روابط عمومي موثر است (مدرسي سريزدي)1386 ،

خشنودكنندگي اين نقش ها ،به عوامل و شرايطي مانند كيفيت

با طرف هاي وارد در بحث ،روابط هماهنگ برقرار كنند.

باورهاي كليشه اي

دراز مدت با مشتري در تجارت نیاز به ايجاد مودت و دوستي

ساختار رواني آنها تاثير مي گذارد .باورهاي كليشه اي برداشتهايي

بيش از حد ساده و جانبدارانه از واقعيت هستند كه نسبت به گروه
خاصي اطالق مي شوند و در برابر تغييرات مقاومت مي كنند .اين

تصورات اغلب لحني منفي دارند و با نگرش هاي تعصب آميز و يا

عوامل موثر در توسعه كارآفريني زنان

 -1نگرش موافق اطرافيان :باتوجه به اينكه همواره نظري
مخالف كارآفريني زنان وجود داشته است (تبعيض جنسيتي)،
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اما به مرور زمان زنان مي توانند از طرق مختلف مثل انجام

كارآفرينانه از طريق برگزاري همايش ها جهت تبادل دانش

اطرافيان از جمله خانواده ،همسر و فرزندان را به دست آورده تا

*تدوين برنامه هاي كارشناسانه و مدون بلندمدت ،میان مدت

درست امور كسب وكار ،بازدهي و اثربخشي باالي كار نظر

به كارآفريني بيشتر منجر گردد.

و كوتاه مدت آموزشي ،تربیتي ،فرهنگي و تبلیغاتي به صورت

 -2ارزش ها و باورها در جامعه :اين امر نقطه مقابل باورهاي

يك نظام جامع جهت افزايش مفاهیم خالقیت و خودباوري در

مي توانند باتوجه به مكانيسم هايي چون گفتگو و مذاكره،

*همخوان شدن دوره هاي آموزشي با نيازهاي حرفه اي زنان در

كليشه اي است كه نسبت به كارآفريني زنان وجود دارد .زنان
اثبات موفقيت ،استفاده از دانش و مهارت خود ،برخوردهاي

مسالمت آميز ،رعايت قوانين و افزايش ارتباطات سازماني

وشبكه اي ،نسبت به كارآفريني اقدام كنند.

كودكان بويژه دختران خردسال كشور

راستاي افزايش توانمندي هاي آنان براي فعاليت هاي اقتصادي

*اطالع رساني و آگاه سازي والدين از اهمیت مفاهیم خودباوري
و خالقیت در موفقیت و آيندة كودكان بويژه دختران و آموزش

 -3انتخاب الگوهاي نقش :از ديدگاه جامعه شناختي ،همواره

راههاي پرورش اين دو مفهوم از طريق رسانه هاي فراگیر

و مرجع فرد شناخته شده هستند كه فرد از آن ها تبعيت

*تولید برنامه هاي خاص كودكان و بهويژه دختران خردسال در

برخي افراد در زندگي انسان ها وجود دارند كه به عنوان الگو

ارتباط جمعي و كالسهاي آموزش خانواده در مراكز آموزشي

ميكند .وجود افراد كارآفرين در بعضي خانواده ها و يا داشتن

تلويزيون ،جهت افزايش خالقیت در آنها

تا زنان از آن ها به عنوان الگوي كارآفريني خود استفاده كنند.

مالياتي ،تخفيفات بيمه اي) براي راه اندازي و توسعه كسب و

دوستان و همنوعان كارآفرين مي توند به عنوان فرصتي باشد

 -4برقراري ارتباط بين خانواده و كار :مهمترين مشكلي كه
براي زنان كارآفرين وجود دارد ايجاد تضاد و دوگانگي بين
ايفاي نقش در خانواده و محيط كار مي باشد .تربيت فرزندان و
انجام امور خانواده از يك طرف و انعطاف پذيري ساعات كار از

طرف ديگر ،مي تواند به عنوان نقش هاي مهم زنان كارآفرين

باشد كه بايد با برنامه ريزي ،بين آنها ارتباط برقرار كرد تا مانعي

براي كارآفريني زنان نباشد.

 -5آموزش :زنان كارآفريني مي توانند از طريق دوره هاي
آموزش كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت به افزايش توانايي

كارآفريني خود در جامعه كمك كنند .آموزش هايي در

*حمايت هاي مختلف مالي (وام هاي كم بهره ،تسهيالت
كار توسط كارآفرينان زن

*ارائه اطالعات ضروري مورد نياز از طريق ارائه مشاورههاي
مالي ،فني و اقتصادي به زنان

*پرداخت يارانه هاي تشويقي به كارآفرينان زن جهت صادرات
محصوالت و خدمات خود به ساير نقاط

*تسهيل فرايند كسب اعتبارات مالي توسط دولت براي زنان
كارآفرين

*ايجاد فرصتهاي عادالنه با تأكيد بر اصل تعهد و تخصص و
شايستهساالري در جذب و بهره گيري از توانمندي هاي زنان

متخصص

زمينههاي خالقيت ،مديريت منابع مالي ،بازاريابي ،مديريت

*در نظام مديريتي.

و غيره (نيازي)1387 ،

و تدوین برنامه هاي حمایتی برای زنان کارآفرین در انجام

منابع انساني ،استفاده از فناوري ارتباطات اطالعات و ارتباطات

پيشنهادها:
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و اطالعات

*حفظ بنیان خانواده با تقویت و تحکیم پیوند اعضاي خانواده
وظایف منزل و نگهداری فرزندان همراه با توسعه کسب و کار

*آگاهي دادن به زنان جوان درباره كارآفريني ،به عنوان شيوه اي

نتيجه گيري:

*فرهنگ سازي براي حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي و

نشان مي دهد عدم وجود خالقیت و خودباوري ،مانع مهمي بر سر

سازنده در زندگي و راهي براي برون رفت از بيكاري

تالش در مشاركت دادن هر چه بيشتر آنان در فعاليت هاي

بررسي موانع اشتغال و كارآفريني زنان از ديدگاههاي مختلف

راه كارآفريني زنان مي باشد .عمدة فعالیتهاي الزم براي پرورش
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خالقيت و خودباوري بايد در سنین خردسالي انجام بگیرد .در اين رابطه نقش والدين ،محیط هاي آموزشي
و رسانه هاي گروهي بسيار مهم است .فعالیت زنان در عرصه كارآفريني در جوامع مدرن ،تحوالت زيادي در

كلیه فعالیت هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سیاسي و غیره به وجود آورده و به عنوان مهم ترين ابزار
كارآفريني مدرن مورد توجه قرارگرفته است.

برچسب هاي جنسيتي كه بر نوعي نابرابري ميان مرد و زن داللت دارد از خالل تعاليم خانواده ،نظام تعليم
و تربيت ،باورهاي كليشه اي ،انتظارات نقشي و مناسبات حاكم بر كار به زنان منتقل مي شود .به اين ترتيب

هويت آنها يعني اينكه آنها در مقام زن چه ادراكي از خود داشته باشند ،خود را چگونه ارزيابي كنند ،خود
را قادر و خواهان انجام دادن چه اعمال و رفتاري بدانند شكل مي گيرد .انگيزه ها ،عاليق و نيروهاي دروني

و در نهايت ساختار رواني و شخصيتي افراد به اين ترتيب ساخته و پرداخته مي شود .بسياري از قابليت ها
و توانمندي هايي كه الزمه امر كارآفريني است مانند عزم راسخ براي تغيير و نوآوري ،قدرت رهبري ،تحمل

خطر ،ميل به پيشرفت ،تحت تاثير نابرابري جنسيتي ،كمتر در زنان قوام پيدا مي كند .همين امر از احتمال

كارآفرين شدن زنان مي كاهد( .جواهري و قضاتي)1383 ،

با استفاده از كارآفريني ،به منزلة يك راهكار عملي ،مي توان گامي به سوي ايجاد عدالت اجتماعي ،مبارزه

با فقر ،و توسعة اقتصادي ،اجتماعي ،و فرهنگي برداشت .دولت ها ،به عنوان قدرتمندترين عامل اقتصادي و
شكوفايي استعدادهاي انساني
اجتماعي ،بايد بتوانند ضمن بسترسازي مناسب و ايجاد فضاي الزم براي رشد و
ِ

از توان كل جمعيت فعال اقتصادي ،اعم از زن و مرد ،بهره جسته و آن توان را اثربخش كنند .از آنجا كه فرايند
توسعه كارآفريني تحت تاثير عوامل زمينه اي و ساختاري متعددي واقع مي شود ،كه در اين ميان انگيزه هاي
كارآفريني مي توانند اثر تقويت كننده يا تضعيف كنندة بسياري بر فرايند كارآفريني داشته باشد شناخت اين

نيازها و انگيزه ها با توجه به تفاوت هاي جنسيتي مي تواند مراتب تسهيل توسعه كارآفر يني زنان را فراهم

كند( .آراستي و همكاران)1392 ،

با وجود آنكه اقدامات فرهنگي جهت پااليش نابرابري و تبعيض جنسيتي ضروري است اما نبايد زنان
منفعالنه در انتظار تغييرات باشند بلكه بايد در جهت دگرگوني شرايط موجود بكوشند .فرايند كارآفريني با
شكل گيري يك انديشه آغاز مي شود و با انتخاب راهكارهاي مناسب ،تامين منابع ،غلبه بر موانع به اجرا در

ميآيد .براي آنكه زنان بتوانند اين فرايند را با موفقيت پشت سر بگذارند ،نيازمند تقويت مهارت هاي ادراكي،
ارتباطي و تخصصي خود هستند .پذيرش واقع بينانه تفاوت هاي طبيعي ميان زن ومرد ،پرهيز از مقايسههاي

بيمورد كه موجب كاهش عزت نفس مي شود ،اعتماد به استعدادها و توانايي هاي خود ،هدفمندي و انتخاب
برنامه هاي منطقي ،رشد تفكر عقالني ،تلفيق ميان عقل واحساس ،حساسيت نسبت به تحوالت زمان و

همچنين مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي به خصوص سازمان هاي صنفي غيردولتي در مجموع مهارتهاي
كارآفريني زنان را افزايش مي دهد.
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