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نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه

  
سهیال زرين جوی الوار*
احسان عباسپور**

چکیده
در جامعه امروز، زنان نقش مهم ودر حال گسترشی در زمینه کسب و کار دارند. 
در سالهای اخیر، سهم زنان در کسب و کارهای خصوصی به اندازه کارهای 
دولتی روند رو به رشدی را طی کرده است. توجه به استعداد و نقش زنان در 
توسعه ی کشورها ضرورت دارد. بسیاری از دولت ها در بحران های اقتصادی 
توانسته اند با اتخاذ تدابیر و سیاستهایی و یا بهره مندی از نیروی کار زنان بر 
آیند و در مسیر توسعه موفق شوند.در حال  فایق  بحران های جامعه ی خود 
حاضر، زنان در کشور ما، به عنوان نیمی از جامعه نه تنها دیگر خانه نشین نیستند 
بلکه متقاضیان مهارت دیده و دارای تحصیالت عالیه ای هستند که از این نظر از 
مردان برتری یافته اند، با توجه به محدودیتهای سرمایه گذاری از سوی دولت، 
بازاریابی کارآفرینی یکی از مهمترین راه حلهای معضل بیکاری زنان محسوب 

خواهد بود. 
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مقدمه 
وپیشرفت  گسترش  درحال  سرعت  وسازمانهابه  جمعیت،جوامع  باافزایش  درعصرحاضرکه 
هستندودرپی آن،پیچیدگی آن هانیزروبه فزونی است،کارآفرینی دریک تعامل چندسویه یعنی هم 
دررشدوتوسعه  کلیدی  عامل  عنوان  به  فرایندهاوهم  نوآوری هاوبهبود  ازراه  ایجادتحول  درمفهوم 
اقتصادی،به شدت موردنیازاست در جهان امروز، وجود رقابت اقتصادی در سطح جهانی، کشورها را 
ناگزیر از زمینه سازی الزم برای باقی ماندن در عرصه اقتصاد کرده است در این ارتباط توانمند سازی 
زنان و افزایش فعالیت اقتصادی آنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، حائز اهمیت فراوانی است. یکی 
از راه های تحقق این امر، استفاده از طرحهای مالی کوچک است. طرحهای مالی کوچک به توانمند 
سازی زنان در خانواده و اجتماع از طرق وام های کم بهره و کسب و کارهای کوچک با مدیریت زنان 
کمک می کند.وجود رقابت اقتصادی در سطح جهانی، کشورها را ناگزیر از زمینه سازی الزم برای 
باقی ماندن در عرصه اقتصاد کرده است در این ارتباط توانمند سازی زنان و افزایش فعالیت اقتصادی 
آنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، حائز اهمیت فراوانی است. یکی از راه های تحقق این امر، استفاده 
از طرحهای مالی کوچک است. طرحهای مالی کوچک به توانمند سازی زنان در خانواده و اجتماع 
از طرق وام های کم بهره و کسب و کارهای کوچک با مدیریت زنان کمک می کند. موفقیت 
زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب سودهای اقتصادی می شود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی 
هم ایجاد می نماید در جهان کنونی که قدرت رقابت، عاملی تعیین کننده برای حضور کشورها در 
عرصه جهانی به شمار می رود، نیل به هدف تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، آنچنان که در سند 
چشم انداز 20 ساله بدان اشاره شده است و دستیابی به توسعه پایدار بدون بهره گیری از شایستگی ها 
و توانمندی های زنان محال به نظر می رسد. باافزایش جمعیت،جوامع وسازمانهابه سرعت درحال 
گسترش وپیشرفت هستندودرپی آن،پیچیدگی آن هانیزروبه فزونی است،کارآفرینی دریک تعامل 
چندسویه یعنی هم درمفهوم ایجادتحول ازراه نوآوری هاوبهبود فرایندهاوهم به عنوان عامل کلیدی 
دررشدوتوسعه اقتصادی،به شدت موردنیازاستدر مقاله حاضر سعی شده است ضمن ارایه ی تعریفی 

از کارآفرینی و کارآفرینی زنان به اهمیت و ضرورت بازاریابی کارآفرینی زنان ایران پرداخته شود.

بیان مسئله 
  کار آفرینی در جهان امروز به سرعت در حال پیشرفت است، کارآفرینی زنان موضوع پر التهاب 
کشورهاست. گزارش سال 2002 کارآفرینی جهان که توسط مرکز کارآفرینی کافمن1 منتشر شده 
است تأکید می کند کارآفرینی زنان نقش برجسته ای در سالمت اقتصاد ملتها دارد. از طرف دیگر، 
تئوری های اجتماعی بیان می دارد که ساختارهای اجتماعی، محیط کار، خانواده و زندگی اجتماعی 
ساختار یافته بر روی دسترسی زنان به فرصتهای شغلی تأثیر داشته و بر عملکرد آنان مؤثر می باشد.

هم چنین تبعیض شغل و انتظارات در مورد نقشهای خانواده می تواند زنان را در محیط های صنعتی 
1. Kafman
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محدود نماید. به عالوه بر انگیزه ها  اهداف زنان و ریسکهای مالی و تجاری آنها نیز تأثیر می گذارد.  
بنا به ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و مقابله با بحران بیکاری زنان ضروری است که شرایط 
الزم برای توسعه و کارآفرینی زنان فراهم گردد تا زنان با ایجاد کسب و کار و فرصتهای شغلی برای 

خود و دیگران بتوانند معضل کنونی جامعه را پایان بخشند )پشمی، 1389(.  
اشتغال زنان در ایران مشابه با کشورهای در حال توسعه، در وضعیت مطلوبی نیست، همواره زنان 
فرصتهای شغلی کمتری دارند و غالباً در بخش غیر رسمی با اندک دستمزد مشغول به کارند. نرخ 
بیکاری جمعیت روز به روز فزونی می گیرد به طوری که حدود 26/1% جمعیت زنان فعال مناطق 
شهری بیکارند. نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده خصوصاً در سالهای اخیر مرتباً رو به افزایش است.

لذا تالش جهت بهبود وضعیت فعلی و رهایی از مشکالت و موانع مسئولیتی جمعی است. متأسفانه 
تحقیقات و پژوهشهای داخلی در زمینه کارآفرینی زنان، به دلیل نوپایی مبحث بسیار محدود است و 
ار آنجا که حتی اشتغال زنان در ایران همواره با مسائلی مواجه بوده، طبیعتاً کـــارآفرینی زنان با مسائل 

فزاینده ای روبـــرو است ) مرکز آمار ایران 1382-83(.
فرایند کارآفرینی زنان را می توان از ابعاد متنوعی بررسی کرد و آن را متأثر از مجموعه عوامل 
فردی، و سازمانی دانست.در بعد فردی بیشتر انگیزه ها، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت 
شناختی مد نظر است می توان گفت میان توانایی های شخصیتی از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت 
از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد. بطوریکه پنداشت از خود و اعتماد بنفس باال تأثیر 
مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. بنابر اطالعات جمعیت شناختی، هر چه نرخ باروری 
به دلیل جوانی جمعیت افزایش می یابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستیم، همچنین میان تعداد فرزند 
و اشتغال رابطه معکوس وجود دارد، وضعیت تأهل نیز بی تأثیر در موضوع نیست، بطوریکه زنان مجرد 
از آزادی عمل بیشتری برای اشتغال و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نسبت به متأهلین برخوردارند 
تحصیالت نیز عامل قابل توجهی است. در بعد فرهنگی، فرهنگ اقتدارگرا و مردساالر همواره رواج 
دهنده باورهای سنتی و کلیشه های جنسیتی بوده و از ابتدا، تربیت و اجتماعی شدن دختران، در نظر 
گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و تضعیف اعتماد بنفس و تعمیق حس حقارت و خود کم بینی 

توانایی های خویش را در پی داشته است  )پشمی،1389(. 
در فرانسه، آلمان، ایتالیا و سایر نظامهای اقتصادی پیشرفته تعداد شرکتهایی که مدیریت آن ها با 

زنان است افزایش سریع داشته اند ) زیمنی1، 2003 (.
امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزی و... نیز 
به کارآفرینی زنان توجهی خاص می شود) کانتر2003،2(. کارآفرینی یک نوع کنش انسانی است 
که در عرصه کار و فعالیت اقتصادی متبلور می شود. با وجود این، اقتصاددانان به این امر اذعان دارند 
که کارآفرینی پدیده ای فرا اقتصادی است. این بدان معناست که برخی ازپدیده ها که تاثیر عمیقی بر 

1.  Zimny
2. Kantor
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اقتصاد دارند، در اساس دارای ماهیت اقتصادی نیستند )آلبرکرامبی1984،1(
کارآفرینی از اصطالح فرانسوی entreprenure مشتق شده است که به معنای قبول مسئولیت، 
تعقیب فرصت ها، تامین نیازها و خواسته ها از طریق نوآوری و راه اندازی یک کسب وکارتجاری 
است. )برچ1986،2(. کارآفرینی نظم اجتماعی اقتصادی سنتی را به چالش می طلبد و حتی ممکن است 
به تخریب آن بپردازد. یکی از ویژگی های کارآفرینی فقدان وجود قواعد و روشن و صریح است. 
از آنجا که برای نظارت بر بازی کارآفرینی کتاب راهنما وجود ندارد، بنابراین برنده یا بازنده بودن 
و رفتار خالف قاعده داشتن اجتناب پذیر است. از این رو پذیرش این اصل که تمام نتایج کارآفرینی 
مثبت باشد یک توهم است )ماریسون3، 1993(. بنابراین فرد کارآفرین اگرچه هدفش ترقی وپیشرفت 
است، همواره آماده پذیرش خطر شکست است.پال اچ. ویکلن می گوید : کارآفرینی مستلزم ایجاد 
تغییرات در تولید است، در حالی که مدیریت مستلزم ایجاد هماهنگی در فرایند تولید می باشد. او 
می گوید : » کارآفرینی یک پدیده گسسته است و موجب تغییر در فرایند تولید می شود و... سپس 

ناپدید می گردد تا اینکه یک بار دیگر موجب ایجاد تغییراتی شود. « 
پیتردراکر4)1986( چنین می گوید : » کارافرینان تغییر را به عنوان یک پدیده ی بهنجار و سالم 
می انگارند. معموالً آنها موجب ایجاد تغییرات می شوند ) یعنی معموالً آنها مخترع نیستند ( ولی یک 
کارآفرین همیشه در پی تغییر است، در برابر آن واکنش نشان می دهد و چون فرصتی پیش آید از آن 

بهره برداری می کند و این تعریفی از یک کارآفرین و کارآفرینی است «. 
با توجه به محدود بودن تحقیقات درباره ی کارآفرینی زنان، تعریف کارآفرینی زنان نیز بسیار 
محدود است. یکی ازمعدود تعاریف توسط ولز5 )1998( ارائه شده است. از نظر او زن کارآفرین 
کلیه ی  شامل  را  زنان  می کند کارآفرینی  ایجاب  تحقیقات جدید  کار  و  است که کسب  کسی 
فعالیتهای زنان در زمینه خود اشتغالی مشارکتی، خوداشتغالی مستقل کارفرمایی و کلیه ی کسب و 

کارهای تک مالکیتی و جدید می داند)دیجو2003،6(

موانع کارآفرینی زنان 
  موانع فردی : این موانع لزوماً جنبه ی عمومی ندارد و از فردی به فرد دیگر می تواند تغییر کند، 
از مهمترین موانع فردی می توان به موانع خانوادگی و موانع اطالعاتی و عملی اشاره نمود. موانعی 
که از سوی اعضای خانواده هابرای یک زن کارآفرین ایجاد شده است یکی از محدودیتهای کلید 
کارآفرینان زن در ساسر جهان نگهداری و مراقبت از فرزندانشان است که به دلیل مشغله کاری، وقت 

1. Abercombie
2. Burch
3. Morrison
4. Dracker ,peter
5. Wells
6. Djiver
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و سفرهای داخلی و خارجی همواره دغدغه اصلی و جدی بوده است. زنان امتیازات کمتری نسبت به 
مردان دارا می باشند زیرا آنان مجبورند زمانی را که در محل کار خود هستند افرادی را برای محافظت 
از فرزندان خود و انجام کارهای خانه استخدام نمایند اطالعات منبع دیگری است که کارآفرینان زن 
در دسترسی به آن با مشکل مواجه اند، اطالعات راجع به بازار تولید کننده ها، صادرات، دسترسی به 
بازار برای کاالی نهایی، مواد اولیه و همچنین عدم دسترسی بهدانش و امکانات پیشرفت که ناشی از 

اطالعات و تجربه الزم در کار می باشد  
موانع سازمانی: معموالً کارآفرینان برای راه اندازی طرح های خود نیاز به حمایت های مالی دارند از 
این حمایت ها می توان وامهای رسمی و غیر رسمی از بانک ها و مراکز دیگر را نام برد. طبق گزارش 
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل علی رغم آن که بازپرداخت وام توسط زنان بیشتر از مردان است، 
زنان هنوز با مشکالت تأمین مالی روبه رو هستند که اغلب ناشی از رفتار تبعیض آمیز گروه های غیر 

رسمی نسبت به آنهااست )گلرد،1383(.
بخشی از هویت انسان تحت تاثیر جنسیت او شکل می گیرد. صرفنظر از تفاوت های طبیعی که 
اعضای دو جنس از جنبه های جسمانی و روانی با یکدیگر دارند، جامعه نیز به نوبه خود بر دامنه این 
تفاوت ها می افزاید. از این رو، گفته می شود جنسیت برخالف جنس سازه ای اجتماعی است زیرا 
دارای معانی و داللت های فرهنگی است )بورگاتا2000،1 ( اگر تفاوت های طبیعی میان دو جنس 
مبنای ارزش گذاری و امتیاز دهی متفاوت باشد، در این صورت نابرابری جنسی به وجود می آید. در 
افراطی ترین شکل، چنانچه اعضای یک جنس نسبت به جنس دیگر پست تر شمرده شوند، به طوری 
که رفتار نابرابر با یک جنس عادالنه تلقی شود، در این صورت تبعیض رخ می دهد )رابرتسون2، 
به طور مداوم  بزرگسالی  تا  از کودکی  فرآیند جامعه پذیری که  از طریق  بهروان، 1372(  ترجمه  
جریان دارد، هر فرد می آموزد از آن حیث که زن یا مرد آفریده شده باید چگونه بیندیشد، رفتار 
کند و احساس کند )یوربرگ1984،3(.به این ترتیب هویت جنسی افراد ساخته و پرداخته می شود. 

عنصرخود) self ( نیز در این فرآیند شکل می گیرد.
تحت تاثیر برچسب های مربوط به هر جنس عنصر خود تکوین می یابد. خود مجموعه ویژگی های 
فردی در نظر گرفته می شود که عامل تفاوت و تشابه با دیگری است. خود دارای سه بعد است که 
عبارتند از: خودپنداره، عزت نفس و معرفی خود. خودپنداره عبارت است از مجموعه باورهایی که 
فرد در باره خود دارد. عزت نفس ارزیابی است که فرد از ویژگی های منحصر به فرد خود دارد. 
)بدار، دزیل والمارش4،  مربوط می شود  رفتار  و  بین خود  رابطه  به  معرفی خود،  یعنی  جنبه سوم، 
ترجمه گنجی،1380(. گرچه خود پدیده ای فردی و شخصی است، در خالء ساخته نمی شود بلکه 
در جامعه و در فرآیند کنش متقابل با دیگران شکل می گیرد. بر این اساس،  چارلز هورتون کولی 

1. Brogatta
2. Robertson
3. Yorburg
4. Bdar, Dzyl & Lamash
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نظریه خود آینه سان را مطرح کرده است. از نظر او این که در ذهن دیگران چگونه ظاهر می شویم، 
اینکه آنها درباره ما چه قضاوتی دارند، و تصوری که از قضاوت  دیگران درباره خود داریم، خود ما 

را می سازد)ریتزر1، ترجمه ثالثی،1374(.
خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهای کلیشه ای، رسانه های جمعی، هنجارهای اجتماعی رسمی و 
غیررسمی، شیوه تقسیم کار و توزیع منابع ارزشمند در انتقال نگرش های جنیسیتی و ساختن خود 
انسان نقش موثری دارند. بنابراین هویت جنسیتی یعنی تصورات، معانی، ارزش ها و انتظارات مربوط 
منتقل می شود و ساختار  اسنان  به  اجتماعی در عرصه های مختلف  تعامل  از طریق  به یک جنس 
روانی و شخصیتی او را می  سازد. ساختار روانی که ترکیبی از ادراک، عاطفه و تکانه است، بر این 
واقعیت داللت دارد که آدمی چگونه و چرا احساس می کند، اراده می نماید و ادراک می کند )گرث 
ومیلز2، ترجمه افسری، 1380(. شخصیت نیز نظام تمایالت فرد است. نظامی که در آن نیازها هنجاری 
شده اند و دارای سو گیری عاطفی، هنجاری و شناختی هستند. تشکل و رشد شخصیت از طریق فرآیند 
جامعه پذیری و در برخورد با محیط  های اثباتی، اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد)چلبی،1375(. 

با  را  آنان  مردان  با  مقایسه  در  یعنی  رفتار کند،  نابرابرانه  به شیوه ای  زنانه  با  فرهنگی جامعه  اگر 
ارزشمند  منابع  و  فرصت ها  به  دستیابی  امکان  اگر  یا  کند،  توصیف  منفی  یا  ضعیف  ویژگی های 
اجتماعی را به خاطر زن بودن برای آنان محدود سازد، در این صورت به تدریج این مولفه ها جزئی از 
خودپنداره هویت زنان می شود. ادراک منفی یا ضعیف از خود، عزت نفس پایین، ارزیابی ضعیف 
از توانمندیهای خود احتمال شکل گیری ساختار روانی و شخصیتی مساعد کارآفرینی را کاهش 
می دهد. زیرا براساس ویژگی هایی که برای کارآفرین برشمرده شد در صورتی می توان یک فرد را 
کارآفرین نامید که در اندیشه تغییر و بهبود شرایط کارش باشد، فکری نو در سر داشته باشد، در برابر 
عدم قطعیت پایدار باشد و از قدرت رهبری و بسیج منابع در جهت هدف برخوردار باشد. در شرایط 

و فضای نابرابری جنسیتی این خصوصیات به سختی در زنان شکل می گیرد.
● هویت جنسیتی زنان 

● نابرابری جنسیتی 
● شخصیت وساختار روانی زنان 

بنابراین اگر به نظر می رسد نسبت اندکی از زنان شاغل ایرانی کارآفرین هستند، باید یکی از دالیل 
– و نه همه - آن را در تاثیر نابرابری جنسیتی بر ساختار روانی و شخصیتی زنان جستجود نمود. زیرا 
تفاوت هایی که مردم در انجام دادن کاری خاص در شرایط نسبتا یکسان از خود نشان می دهند، ناشی 

از تفاوت ابعاد شخصیتی آنان است )چلبی، 1375(.
عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان 

عوامل فردی: عواملی هستند که ویژگی های شخصیتی، انگیزه ها، اهداف و عوامل جمعیت شناختی 

1. Rytrz
2. Gareth & Mills
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زنان کارآفرین را توصیف می کند.
عوامل شبکه ای : ارتباطات زنان کارآفرین را با مشاوران، انجمن های تخصصی، تجاری، دوستان 

نزدیک مجرب و قابل اعتماد را توصیف می کند  )الکساندر1، 2006(.                   
عوامل سازمانی : از مهمترین عوامل سازمانی در کارآفرینی زنان، مهارت های مدیریتی، انتخاب 

سبک مدیریت و تأمین منابع را می توان نام برد. 
عوامل محیطی : این دسته از عوامل عمدتاً اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و 
بین المللی است این عوامل که متأثر از شرایط محیطی است و می تواند وضعیت مساعدی در ایجاد 

فضای کارآفرینی و رشد آن به وجود آور ) گلرد، 1383(.

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده 
1( مراحل نهادینه کردن » فرهنگ کارآفرینی « 

خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه ای از اطالعات، آئین ها و رفتارهای اجتماعی می تواند نقش 
ثمر بخش خود را جهت آشنایی با مفاهیمی مثل » توفیق طلبی «، » استقالل طلبی «  و » خطر پذیری « 

در عرصه فعالیت اقتصادی و همسازی با واقعیتهای کاری در جامعه به اعضاء خود ارزانی دارد.
2( تعیین مسیر شغلی 

فضای درون خانواده خصوصاً رهنمودهای والدین به فرزندان، این امکان را به آنها می دهد تا با 
گسستن از عادات و معتقدات پیشین خود یا سایر افراد خانواده، رفتار جدیدی را مورد کندوکاو 
قرار داده و خود را با نظم اجتماعی نوین هماهنگ سازند، به شکلی که بتوانند بر فراز خواسته ها و 
آرزوهای ذهنی خود و منطبق بر نظامهای مدرن پر و بال بزنند و از نفوذ و سلطه اندیشه و روشهای 

سنتی در رفتار آتی خود بکاهند.
3(توانمند سازی ) یادگیری فن آوریهای جدید ( 

حمایت و تشویق والدین جهت یادگیری فن آوریهای جدید از جمله فن آوریهای تکنولوژیکی 
و اطالعاتی و معرفی مشاغلی که امکان کسب درآمد باال را برای فرزندان فراهم می سازد، آنان را 
عالوه بر نقش آفرینی در درون خانواده، معطوف به اهداف توسعه در سطح جامعه یعنی کار مفید و 

بهره وری باال خواهد کر)گلرد،1386(. 
اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعه 

نیازمند  نا خواسته،  یا  پیشرفت جوامع، خواسته  به نقش تکنولوژی و صنعت در  با توجه  امروزه 
و شکوفائی  رشد  موجب  عوامل  این  از  بهینه  استفاده  زیرا  هستیم  فنون جدید  و  علوم  بکارگیری 
جامعه خواهد شد مسلّم است که در مراحل تولید، فروش و مصرف محصول، نیروی انسانی خالق 
و کارآفرین دارای نقش و جایگاه به سزایی است. عدم توجه کافی به این عامل مشکالت فراوانی را 
متوجه جامعه خود کرد .کشورهای پیشرفته، آموزش کارآفرینی را محور اساسی در برنامه های خود 
1. Alexander
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قرار می دهند. با این کار عماًل به دانش آموختگان خود می آموزند که چگونه در حین یادگیری 
علم، کار کنند. به عبارت دیگر آنها می آموزند که چگونه یک ایده یا فکر جدید را به محصولی 
جدید تبدیل کنند. بنابراین، در اهمیت توجه به کارآفرینان در جامعه، می توان گفت : که کارآفرینان 
افرادی هستند که با تزریق فکر و ایده خود به کالبد اقتصادی جامعه مسیر رشد و توسعه را هموار 
می کنند و با حضور خود در عرصه کار و تولید، تأثیر شگرفی بر روند تولید، بازار کار و سرمایه 
خواهند داشت و یاالخره موجبات پیشرفت دانش و تکنولوژی را فراهم می کنند.) استونر، گیلبرت 1، 

1995،ترجمه پارساییان واعرابی1387(.

ویژگیهای کارآفرینان زن 
تحقیقات زیادی در زمینه های مدیریت، کارآفرینی و به خصوص زنان انجام شده است از آن میان 

به تحقیقات اِلن2می توان اشاره کرد که به شرح ذیل می باشد :
الف ( اعتماد به نفس : تحقیقات نشان می دهد زنان کارآفرین اعتماد به نفس باالیی دارند.

ب ( موفقیت طلبی : تحقیقات نشان می دهد که نیاز به پیشرفت مدیران زن، همطراز مدیران مرد 
است ولی نیاز به پیشرفت زنان کارآفرین بیشتر از زنان مدیر است.

ج ( آینده گرایی : نتیجه تحقیقات مبتنی بر این است که مردان بیش از زنان آینده گرا هستند.
 د ( ریسک پذیری : مردان بیشتر از زنان ریسک پذیر هستند و زنان نسبت به ریسک انفعالی عمل 

می کند.

نقش عوامل سیاسی در کارآفرینی  زنان 
   تأثیرات محیطی اذعان می دارند که فاکتورهایی مانند فرصتهای شغلی برابر برای زنان و مردان، 
کمک های دولتی سیاستها، خط مشی ها و قوانین دولتی، می توانند عامل تقویت کننده یا تضعیف 
کننده در توسعه کارآفرینی زنان باشد. زنان از دولت انتظار دارند در زمینه مالیات به آنها کمک کنند 
و در روند اداری دموکراسی تسهیالتی برایشان در نظر گرفته شود و در زمینه گرفتن اعتبار، پیشرفتهایی 
حاصل گردد همچنین شرایط برای ایجاد رقابت آزاد، فراهم و برنامه های آموزشی کارآفرینی ایجاد 
شود .معیارهای سیاستگذاری و راه های قانونی که در دسترسی مساوی به کارآفرینی و خود اشتغالی 

زنان در لهستان و کشورهای غربی به کار گرفته شده است عبارتند از : 
1 ( اجرای بی طرفی جنسیتی : بهخ عنوان مثال قوانین کشور آمریکا در سال 1864 هر نوع تعرض 

نامشروع را درباره زنان ممنوع می کند. 
2 ( برنامه های افزایشی بی طرفی جنسیتی : به عنوان نمونه ای از این قوانین در مورد نگهداری از 
اطفال است که بدون در نظر گرفتن جنسیت به والدین یا قیم کودک، داده می شود. دولت دانمارک 

1. Stoner & Gilbert
2. Alenl  
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اقتصادی  با گشودن فصلی در گزارش بخش  که در سال 1998 در دستور جلسه کارآفرینان زن 
در سال 1998 با عنوان زنان بیشتری درز میان کارآفرینان آینده، مطرح نمود که زنان منبع اساسی 
حیات اقتصادی دانمارک می باشند. هر چند دولت خواستار ادامه رشد و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء 
به منظور دسترسی  ارتقای فرهنگ کارآفرینی  اما  افرینان است  برای همه کار  چارچوب مقررات 
آسانتر به منابع مالی خصوصاً وام های جزئی و کوچک و ارتباط منطقه ای و شبکه ای کارآفرینان 

برای زنان کارآفرین بسیار مفید تر است) گلرد،1383(.

بحث و نتیجه گیری 
 کارآفرینی، کانون و مرکز ثقل کار و تالش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی می شود. بدون توجه 
کافی به مقوله » بازاریابی کارآفرینانه « نمی توان به شاخصهای رشد و توسعه کــه از طریق تغییر در 
رونــد تولید، بهره وری و توان افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود، دست یافت. 

برچسب های جنسیتی که بر نوعی نابرابری میان مرد و زن داللت دارد از خالل تعالیم خانواده، نظام 
تعلیم و تربیت، باورهای کلیشه ای، انتظارات نقشی و مناسبات حاکم بر کار به زنان منتقل می شود. به 
این ترتیب هویت آنها یعنی اینکه آنها در مقام زن چه ادراکی از خود داشته باشند، خود را چگونه 
ارزیابی کنند خود را قادر و خواهان انجام دادن چه اعمال ورفتاری بدانند شکل می گیرد. انیگزه ها، 
عالیق و نیروهای درونی و در نهایت ساختار روانی و شخصیتی زنان به این ترتیب ساخته و پرداخته 
می شود. بسیاری از قابلیت ها و توانمندی هایی که الزمه امر کارآفرینی است – مانند عزم راسخ برای 
تغییر و نوآوری، قدرت رهبری، تحمل خطر، میل به پیشرفت تحت تاثیر نابرابری جنسیتی کمتر در 

زنان قوام پیدا می کند. همین امر از احتمال کارآفرین شدن زنان می کاهد. 
نکته ای که باید خاطر نشان نمود این است که بعضی از حقوقدانان معتقدند موارد تمایز زنان و مردان 
در نظام رسمی حقوقی ایران بسیار اندک است. برای مثال امور تجاری، افتتاح حساب بانکی، مبادرت 
به عقد قراردادهای بازرگانی، تأسیس شرکت، عضویت در مجامع یا هیئت های مدیره. انتخاب شدن 
به سمت مدیر عامل، هیئت رئیسه از جمله مواردی است که قانون تصدی آنها را برای زن ومرد به یک 

اندازه به رسمیت شناخته است )نوروزی،1380(.
در واقع موانع گسترش فعالیتهای اقتصادی زنان بیشتر پدیده ای فرهنگی–اجتماعی است که در 
توسعه  فرآیند  از  تاحدی  است  ممکن  موجود  است. آشفتگی  نهادی شده  زیرین جامعه  الیه های 
برون زای جامعه ایران و دوگانگی ساختاری حاصل از ان سرچشمه گرفته باشد. زیرا پیشرفت غرب 
یک پیشرفت درونی بوده نه آنکه اجزای پیشرفت را از بیرون مانند یک عضو غریبه به بدن پیوند 
زده باشند. به عالوه، این پیشرفت در طول سالیان دراز به طور تدریجی انجام گرفته است.)رفیع پور، 

 .)1376
اشتغال زنان در غرب ناشی از تحوالت انقالب صنعتی و همگام با تغییر در مناسبات فرهنگی و 
اجتماعی بوده که طی سال ها بعد از رنسانس به وجود آمد. در ایران محصوالت دنیای مدرن که 
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براساس آن  با زمینه های عمیق تر فرهنگی، یعنی فرآیندی که  بیرون وارد شده اند اغلب  از  یکباره 
تغییرات فرهنگی با تغییرات اقتصادی همساز نیستند، نام برده می شود )آبر کرامبی، 1984(. 

تحصیالت  به  مردان  مانند  ایرانی  زنان  که  آمد  فراهم  امکان  این  نوگرایی،  فرآیند  تاثیر  تحت 
دانشگاهی و اشتغال در عرصه های اقتصادی بپردازند. بر این اساس مطلوب است که زنان شاغل در 
نقش کارآفرینانی موفق در جهت رونق اقتصاد جامعه گام بردارند. اما پاره ای از نگرش های جنسی 

نابرابرانه که هنوز در بستر فرهنگی جامعه فعال است مانع بروز قابلیت های کارآفرینانه زنان می شود. 
از آنجا که زنان بخش قابل مالحظه ای از نیروی کار جامعه را تامین می کنند، عملکرد کارآفرینانه 
آنان ) درجهت رشد تولید یا فروش، افزایش سرمایه، رفاه کارمندان، قدرت رقابت و صادرات( به 
توسعه اقتصادی جامعه کمک می کند. عالوه بر این، جامعه ای ک خواهان توسعه همه جانبه است باید 

امکان رشد و شکوفایی استعدادها را برای همه اعضای خود از جمله زنن شاغل فراهم سازد. 
با وجود آنکه اقدامات فرهنگی جهت پاالیش نابرابری و تبعیض جنسی ضروری است، اما زنان نیز 
نباید منفعالنه در انتظار تغییرات باشند بلکه باید در جهت دگرگونی شرایط موجود بکوشند. فرآیند 
کارآفرینی با شکل گیری یک اندیشه آغاز می شود، با انتخاب راه کارهای مناسب، تامین منابع، غلبه 

بر موانع به اجرا در می آید. 
ایفامی کنند.بااین  جامعه  اقتصادی  وبهبودوضعیت  اشتغال  سطح  مهمی رادرارتقای  نقش  زنان   

وجودسهم زنان کشورمان درفعالیت های کارافرینانه بسیاراندک است )آراستی،1385(.
در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید به توانمندیها و قابلیت های فردی کارآفرینان در بهره گیری 
از منابع طبیعی و بکارگیری تکنولوژی مدرن اهتمام ویژه ای قائل شد. زیرا که بکار گیری روشهای 
جدید بازار، خود را برای استفاده از ابزار و دستیابی به کیفیت مطلوب کاال و خدمات آماده می سازند. 
کارآفرینی، فرایندی اکتسابی است و خانواده در شکل گیری این فرایند نقش اساسی را ایفا می کند. 
زیرا خانواده می تواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود 
تزریق کند به شکلی که فرد و جامعه در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند و قالبهای اجتماعی 
نوآورانه شکل گیرد. تحقیقات نشان می دهد رفع نیاز اقتصادی هدف بسیاری از زنان کارآفرین برای 
شروع کسب و کار است زنان برای ایجاد درآمد و تأمین هزینه های زندگی خود، خانواده و رفاه 

فرزندان و به علت کمی درآمد همسر، طالق یا فوت او یک کسب و کار ایجاد می کنند. 
ویژه  به  کارآفرینان  موفقیت  کلید  می دهند.  تشکیل  کارآفرینان  را  جامعه  یک  اقتصاد  موتور 
کارآفرینان زن نیز یافتن روشهای خالقانه ای است که با استفاده از تکنولوژی های جدید، کانالهای 
این زنان  بنابراین  برآورده می سازند  بیشتری را  تبلیغاتی و هزینه کمتر خواسته های  بازاریابی و و 
نقش مهمی در اشتغال مولد خواهند داشت که موجب کاهش نرخ بیکاری و عدم توجه به سرمایه 
گذاری دولت خواهد شد هنگامی که کارآفرینان زن شغل جدید ایجاد می کنند حداقل یک یا چند 
نیروی استخدامی را به کار می گیرند و همچنین می توانند کلیه زنان و خانواده و اطرافیان شان را 
به کارآفرینی، ابداع و خالقیت راهنمایی کرده و در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نقش داشته باشند. 
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کارآفرینان زن با بهره گیری از نیروی خالق و ریسک پذیری می توانند تهدیدات و تنگناهای محیطی 
را تبدیل به فرصت جدید کرده و با بازار ارتباط برقرار کنند.

پیشنهادات کاربردی
طراحی دوره های آموزشی کارافرینی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه 

ایجاد ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی 
طراحی سیستم اطالعات کارآفرینی در صنعت و خدمات 

برگذاری سمینارها و کنفرانس ها در خصوص شناخت کارآفرینی 
ارتقاء دانش خانواده برای حمایت از زنان کار آفرین
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