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  ، و كارآفريني ،اشتغال زناندانشگاه كارآفرين

  :  رنژاديقنبر ام

 و دانشجوي دكتري تخصصي مديريت گرايش رفتار سازماني عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر

  :محمد حسن محسن نسب 

  اه جاميا دهلي نو هندوستانر و دانشجوي دكتري تخصصي مديريت دانشگعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشت 

  

  :  چكيده

 يو انسجام اجتماع يمدن ي، تعاليفرهنگ ييايد ثروت، پويوتول ي، رشد اقتصاديراهبرد ملّ يها به هدف يابيدست يكشورها برا يامروزه تمام

 يها در سطوح و حوزه يمحور ييت دانش و دانايري، مدينيو كارآفر يآور ، فنينوآور يدار برمبنايپا ي توسعهر يحركت درمس يو بطور كل

ن افراد درخانه هستند كه صبح يز از اوليزنان ن. باشند يش ميخو يانسان يرويت نيفيو ارتقاء ك ياجتماع يها هيسرما يبالندگ يمختلف درپ

 يمل ي توسعهقبال  در نيز ان دانشگاهين ميكشند درا يد هستند كه دست از كار مافرا نيآخر از جملهكنند و يشروع م قبل از همه كار را

زنان كارآفرين ميتوانند نقش .رسد يانتظار به انجام م مورد يه كاركردهايزنان و مردان بر پا ينيآفر ن تعهد در پرتو نقشيمتعهد بوده و ا

 يموزش كافعدم آ و يانع اجتماعوم ،اشتغال زنان ي نهيزم در يا ن موانع توسعهياز مهمتر.پايدار باشند  ي توسعهآفرين در رسيدن به 

  .باشد يم

  .است ينيزنان، دانشگاه، اشتغال وكارآفر يب شناسيافتن آسيدر جهت  ين مقاله كوششيا

  

   نيكارآفر ، زنينين، كارآفريرفزنان، دانشگاه، اشتغال، دانشگاه كارآ  : يديكلمات كل

  

  :  مقدمه 

ن از يكشند و همچن ين فرد هستند كه دست از كار ميكنند وآخر ين افراد در خانه هستند كه صبح قبل از همه كار را شروع ميزنان از اول

از جوامع كار زنان كم  يارين دربسيبنابرا. اند شهر و چه در روستا همواره به كار اشتغال داشته ن كم چه دريگذشته تا حال زنان از سن

از مسائل مهم و  يكيدار بودن  و خانه يكارياشتغال و ب ميد نظر در مفاهيامروز تجد. شود ياز موارد ثبت نم ياريبس ا دريشده و  يارزش تلق

  .باشد يم ياساس

ت است و براساس تفكر يگر موجودات داشتن تفكر و خالقين تفاوت او با ديتر يش به رشد و تكامل دارد و اصلي، گرايعيبطور طب انسان

و دن و خلق كردن يا بودن، آفريپوجه يدر نت. نديفزاايش بياطراف خو يط ماديو مح يد در زندگيجد يها وهين و شينو ي ، روشهايعلم

  .انسان است  يتكامل جزو ذات يحركت به سو

 يتلق يعاد يهمراه بامردان درمزارع و در خانه، امراست و اشتغال زنان  بشر مورد توجه بوده ياجتماع يزندگ يده اشتغال و كار از ابتدايپد

رابطه با  ، دريالملل نيو ب يمل يها نقش آنان عمدتاً در برنامه: دهند يل ميت جهان را تشكيجمع از يميشده و از آنجا كه زنان در حدود ن يم

ده گرفته شده يتر است كه متأسفانه ناد شرفت مهميد رحال پ  ، در مناطق يه گذاريسرما ي توسعهو ينحوه برخورد با مقاطع مختلف زندگ

  .است

م، كه انواع يعظ يروين نيزنان ا. كند يشتر ميب را ت مسألهيجهان سوم، اهم يژه كشورهايجهان و به و ت زنان دريوضع يبررس يبطور كل

از منابع  يكيبالقوه آنان توجه شود  يدهند، چنانچه به استعدادها يانجام م ير رسميو چه غ يمختلف كارها را چه به طور رسم

  .در حال توسعه خواهند بود يكشورها يبرا يگذار هيسرما

به نام  يشتريكن امروزه بحث از شكاف بيبود، ل يموضوع شكاف صنعت ي توسعهحال در ، يكشورها ي  چندان دور دغدغه در گذشته نه

به  ICT يو ارتباط ياطالعات يها يآور در حال توسعه را در فنشرفته يپ ير فاصله كشورهايدو دهه اخ ياست كه در ط يتاليجيشكاف د

  دن بهياز سازمانها با رس يبعض در يديكل يدانشگاهها و گرفتن پستها رل ديزنان با ادامه تحص .ستا كرده يتر از شكاف صنعت قيمراتب عم

  .نديپرنما يا ق را تا اندازهيشكاف عمن يمردان ااند به همراه  توانسته ينيكار آفر

و  يها، مراكز علم در مقابل دانشگاه يا ، افق تازهيارتباط يها شبكه ي توسعهو  ياطالعات ير رشد شتابان فناورياخ يزنان، در سالها

 يو اطالعات يبزرگ ارتباط يگاههايجاد پاين ايوهمچناطالعات ن پردازش و انتقال ينو يها وهيظهور و فنون و ش. پژهشگران گشوده است
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 ينيجه كارآفريو در نتط ارتبا ياطالعات و برقرار يجار يها نهيارتباطات و كاهش هز يبرقرار ر، سرعت ديور و بهره ييكارا يموجب ارتقا

  .مينمائ يان ميب ينيرا در اشتغال و كارآفرنقش زنان  ينياز دانشگاه و كارآفر يفيان تعرين مقاله با بيدر ا. خواهد شد

  

  نيزن و دانشگاه كارآفر

و انسجام  يمدن يعال، تيفرهنگ ييايد ثروت، پويو تول ي، رشد اقتصاديمل يراهبرد يها به هدف يابيدست يكشورها برا يامروزه تمام

در  يمحور ييت دانش و دانايري، مدينيو كارآفر ي، فناورينوآور بسط يدار برمبنايپا ي توسعهر يق در سيطر يط يو بطور كل ياجتماع

ها  ن منظور دولتيبه هم. باشند يش ميخو يانسان يرويت نيفيك يو ارتقا يه انسانيسرما يبالندگ يمختلف، در پ يها سطوح و حوزه

 ي، اختصاص ميانسان يرويد آموزش نيت توليفيك يو بهساز يژه آموزش عاليمت اعظم بودجه ساالنه خود را به بخش آموزش، به وقس

نه يزم ياست كه با فراهم ساز يدر منابع انسان يه گذاريماراز س يانگر نوع مهميب يدر واقع، آموزش عال). 1382و همكاران، يسامت(دهند

ج دانش يمختلف نه تنها موجب ترو يها بخش يتيريو مد يا ، حرفهيفن يها در حوزه يانسان يروينگرش ن دانش، مهارت و يبالندگ

  .سازد يفراهم م ياقتصاد ي توسعهرشد و  ينه را برايآورد، زم يكه به ارمغان م ي، فناورانه و علميپژوهش يها شرفتيگردد، بلكه با پيم

 ي توسعه يدمان در حال ظهور برايد يها هيا آرايكردها ياز رو يكي ينيكارآفر ي توسعهگاه در و مشاركت نهادمند دانش ينيدانشگاه كار آفر

  )1385زاده و همكاران  فيشر.(است يدانشگاه

 مورد انتظار يه كاركردهايا بر پايپو ينيآفر تعهد در پرتو نقش نيباشد و ا يمتعهد م يمل ي توسعهدر قبال  يك نهاد اجتماعيدانشگاه بسان 

را  يتيريو مد يتخصص يها ن بوده و بتوانند ارزشيهستند كه كارآفر ييها دانشگاه ،كمي و ستيب قرن ا دريپو يها دانشگاه. رسد يانجام م به

پژوهش، آموزش و  نيجاد توازن بيو هدفمند، ا ير راهبرديتوان به س يم ييها ن دانشگاهيچن يها هيگر آراياز د. نديق نمايبپرورانند و تلف

بسان  ي، كارگزاران دانشگاهسو براسا يمال يداريبا ثبات و پا يجهت بودجه بند ين ماليتأم به منابع ي، تنوع بخشياجتماع خدمات

 يها يريگ و جهتتحول  يها ضرورت يير گذار و شناساير و تحوالت تاثييست بارصد نمودن تغيبا يمتعهد و پاسخگو، م يكنشگران اجتماع

ا و ينهادمند، پو ينقش يفايا يبسنده، درپ يها تيمورد انتظار وساخت ظرف يها تيها و مأمور ف رسالتيتعراز، ضمن باز يمورد ن ينهاد

 يمدار و آگاه تينگر و كل ل جامعيبر شناخت و تحل يمبتن يزير  ازمند برنامهين امر خود نيا. نديبرآ يدار مليپا يند بالندگيدر فرآ يستميس

  . است يمقتض يسازو كارها سازنده و برسازنده و يها از سازه

  : ينيكارآفر ي توسعهند يدانشگاه در فرآ ينيآفر نقش

   يها بود كه بدان عنوان يا دهند و مربوط به مؤسسه ينسبت م يقرون وسط به واژه دانشگاه را شهير

School Universitas Magistrorum , arium parisiensium  )1215به دنبال . عروف شدشد كه بعداً به سوربن مياطالق م .)م

االت مختلف آلمان يدر ا 1477نگن دريو توب 1388ن ي، كول.م1386دلبرگ يو ه. م1284ج انگلستان در يكسفورد و كمبرآ يها آن، دانشگاه

  . جاد شدنديا
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  . دينما يان ميش دانشگاه را بيدايل پير داليشكل ز

  

  ش دانشگاهيدايدمان در حال پيد:  1شكل 

  

  محرك ها                      برآمدها    

  يارتباط/ينهاد يسازو كارها

ـال تكنو ي، كنسرسيرشد علم و فناور ياقدامات مشترك، مراكز و پاركها ، يژلـو ومها،مراكز انتق

ن يصنعت، دانشگاه و دولت، انـواع نـو   يوندهايدانشگاه و صنعت، پ يپژوهش يهايمراكز همكار

  ي،آموزش مجازمخاطب محور /ربازارمدا يو درس يآموزش يها برنامه

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )239و240شماره  ي، اقتصادياسيمنبع اطالعات س(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيروني

  

خــط و مشــي  

عمــومي دولــت 

التــــزام بــــه  

ــعه  ي توســــــ

صـــــــادي  اقت

ــاي  جريانهـــــ

فناوري نيازهاي 

ــنعتي  صـــــــ

 نيازهاي مالي

  بيروني

  

ــارآفريني  كــــ

يادگيري بـراي  

آوري دعمل سو

نوآوري انتقال و 

توسعه تكنولژي 

ــت ــذيري  رقاب پ

ــت ــازي  ظرفي س

يــــــــادگيري 

  مستمركيفيت

 پروري 

ي
ت آميز جهان

ط رقاب
محي

 

مممحممممممم
  

����	
� ��������  

  

 رساني خدمات آموزش پژوهش

  هاي حمايتي نظام

  بازرگاني    فني

  

  ليما    تحصيلي/آموزشي

  دروني

  

ــذاران  ســـرمايه گـ

  دانشگاهي

ــالي   ــابع مـ منـ

جديـــــــــــد 

هــــاي  برنامــــه

ــي  ــاد علمـ ايجـ

ــوين  هــاي دوره ن

معيارهاي نوين براي 

ارزيابي و ترفيع هيات 

ــي و مجموعــه    علم

مديريت دانشگاهي

ــات  اطالعــــــ

مــديريت كيفيــت 

  فراگير

  دروني

  

 كاربردي/اي پژوهش پايه

گــذاران  ســرمايه

ـه  ـزان  مديران و برنام  ري

ـوزش   تقاضا براي آم

ــب مقــاطع و  در قال

ــاي رشـــــته  هـــ

ــيلي  تحصــــــ

  آموزش مستمر
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  شود يد علم استفاده ميو از آن درجهت تول. شود ي، علم و اطالعات، ارزشها و فرهنگ ميآور خاص به فن يدر دانشگاه توجه

حاصـل از   يا الت شـبكه ينانه بهره گرفت و از تسـه يكارآفر يكسب و كارها يسامانده يبرا يحاصل از رشد فناور يها توان از فرصت ينمونه م يبرا

اس يـ شكل گرفته درسطح اقتصـاد مق  يكسب و كارها ي توسعه يبرا يتاليجيافته انقالب دياطالعات و ارتباطات به عنوان مظاهر تبلور  يرشد فناور

  .بهره گرفت 

  انقالب گونه معاصر انه تحوالتيهم افزا ييش زا ارز:  2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )239و 240شماره  ياقتصاد ياسيمنبع اطالعات س(

  )3شكل (ان نموديتوان بير ميش دانشگاه را به شرح زيد و زاير توليس ين تحوالتيبا وجود چن

  

  دانشگاه ير تطور كاركرديس:  3شكل 

  نيدانشگاه كار آفر

  

  

  

  

  دانشگاه پژوهش مدار                                                            

    

  

  دانشگاه آموزش مدار                                                                                                                                              

  

  

  

    نانهيكارآفر ينيآفر نقش

  

  

  )239-240شماره  يداقتصا ياسيمنبع اطالعات س(

  .شوديم ش دادهينما 4دگاه درشكل ين دياد ينما يدن به مراحل باالتر باز ميرس يك به دانشگاه و آموزش راه را برايستماتيس ينگاه

  يدانشگاه و آموزش عال يستميدگاه سيد: 4شكل

  

 انقالب ديجيتالي

 هاي فناوري پيشرفت

 انقالب كارآفرينانه

 هشپژو

 تدريس

 )برون رساني(خدمات

 تدريس

 خدمات

 پژوهش

 تدريس

 خدمات
 پژوهش

ي
رد
رك
كا
ن 
از
تو
و 
ل 
حو
ت
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  ــوردبازخــــ                                                                 

                بروندادو                                                                                                    درونداد                   

  امديپ             

  ياتيند عمليفرآ                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )239و240شماره  ياقتصاد ياسيمنبع اطالعات س(

  

  .دينما يجاد ميا ينيكارآفر ي توسعهر در يرا طبق شكل ز ي، دانشگاه نقش مهميدانشگاه و آموزش عال يستميدر تعامل س

  

  ينيكارآفر ي توسعهند يدانشگاه در فرآ ينيوستارنقش آفريپ: 5شكل 

  دانشگاه ينانه ازسويكارآفر يتهاين                          فعاليدانشگاه كارآفر           دانشگاه                ينيكارآفر

  

  )240و  239شماره  ياقتصاد ياسيمنبع اطالعات س(

  

  

  

  

  

  .كنند يدا مير با توسعه ارتباط پيالت منابع به شكل زي، خدمات و تسهين، توانمندسازيدر دانشگاه كارآفر

  *ينيكارآفر ي توسعهند يبرسازنده فرآ يها مولفهها و  سازه: 6شكل 

  

 پي
عه

ام
ج

ذار
 گ

ير
تاث

ت 
وال

تح
ي 

مون
را

 

 پي
عه

ام
ج

ام
نظ

ا، 
ده

ها
ل ن

ام
 ش

ي
مون

را
 

و 
ها 

از
 ني

ط،
رتب

 م
ي

ها ت
ماي

 ح
ت،

ارا
تظ

ان
 

ها
 

 ساختار مديريتي

 دانشجو

 هيأت علمي

 اعتبارات مالي

 برنامه

 محتوا

 ها و مقررات سياست

 هاي آموزشي گروه

 متخصص

 آوري و فن دانش

 يوكارآفرين نوآوري

 پويايي اجتماعي

 رشداقتصادي

 سازي فرهنگ

  

  

  

  

  

  مديريت                                
                                               

 ارتباطات

 پژوهش ريزي برنامه

 يادگيري-تدريس
 اعتبارات گردش

 اجتماعي خدمات
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  )239و 240شماره  ياقتصاد ياسيمنبع اطالعات س(

  

  

  

  

  

  

  

  .ميده يش مير نمايبه شكل ز ينيكارآفر ي با توجه به موضوعات گفته شده، نقش دانشگاه را در چرخه

  ينيكارآفر ي توسعهند يشگاه در فرآدان ينيآفر نقش يچرخه كاركرد: 7شكل 

   
   

   
   

   
 

ها
رد

او
ست

د
- 

خو
از

  ب
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ي  
نج

دس
يام

و پ
ي 

ياب
زش
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  نهادهاي مسئول

  فرآيند اداري و هماهنگي موردنياز 

  مين اعتبارأمنابع ت 

 بازارها و ساز و كارهاي تجاري همانند بورس و غيره 

توانمندســازي منــابع 

ــر   ــي ب ــاني مبتن انس

 آموزش كارافرينانه

  تسهيالت و منابع

  تامين مالي پايدار 

  فناوري 

  اطالعاتي/هاي ارتباطي ظرفيت 

  تسهيالت مربوط به چرخه توليد 

  كارگاه، آزمايشگاه و غيره  

 فضاي اداري و تشكيالت سازماني
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  مشاوره گام به گام

  كمك فني 

  گذاري اعتبارات و سرمايه 

  آموزش و بازآموزي 

 تبليغات، بازاريابي و بازاررساني 

  قابليتها و توانمنديها 

  ها  گيري از فرصت شناسايي و بهره

وكـارو   اندازي كسب تدوين طرح شغلي جهت راه

  تجاري/واحد توليدي

  ريزي و مديريت  برنامه 

  تامين و تخصيص منابع 

گـاهي و غيـره   جلب حمايتهاي آزمايشـگاهي، كار 

 دادوستد و بازاريابي

  توسعه

  بازاري تحت پوشش و تنوع بخشي به توليد بخشي به گستره وسعت

  نوآوري وبهبود كيفيت

  گذاري يافتن شركا و فرصتهاي سرمايه
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  )240و 239منبع اطالعات سياسي اقتصادي شماره (

  

  

  تحصيالت و ارتقاء موقعيت اجتماعي زنان با نقش آفريني دانشگاه

از  )حـروف الفبـا و اعـداد   (دهاي ملمـوس جامعه با سواد با استفاده از نهاهاست  جامعهبندي  روشن است كه با سواد بودن يك عامل در طبقه

جمعيت با سواد به عنوان معيـاري بـراي    ، نسبهاي با سواد حتي در ميان جامعه. ها و تاريخش برخوردار است مزاياي زيادي براي حفظ ايده

موزشي روشهاي ارائـه  پس ضرورت است محتواي آموزش، الگوي آ) 146تا، ص  نيك گهربي، بي. (رود كار مي سنجش ميزان توسعه يافتگي به

  .اي متناسب با نيازهاي خاص خود چارچوبهاي آن را تنظيم نمايد و بافت هر جامعه باشد، و هر جامعهآموزش نيز متناسب با فرهنگ 

آموزش بعنوان يك نهاد اجتماعي نقش موثري در ارتقاي موقعيت اجتماعي به عهده دارد زيـرا يـك نهـاد زيربنـايي اسـت و توسـعه درايـن        

ي هـا  گـردد تـا بسـياري ا ز زمينـه     و آموزش باعـث مـي   گذارد هاي اقتصادي و اجتماعي تاثير مي برساير زمينهاز نظر كمي و كيفي  ي نهزمي

اختراعـات، اكتشـافات و مبتنـي بـر      هاي جديد كه الهام گرفتـه از تفكـرات نـو،    نامناسب فرهنگي و پاره فرهنگها از جامعه دور شده و زمينه

قابـل  . باشـد  هاي فرهنگي در جامعـه مـي   از اين رو آموزش خود تغيير دهنده و متحول زمينه. باشند، جاي آنها را بگيرد يهاي علمي م ريشه

و پيشـرفت  لـذا، توسـعه   . ذكر است كه خود فرهنگ به مفهوم مشعلي است كه فراراه ما قرار دارد تا بـه بزرگـراه توسـعه و پيشـرفت برسـيم     

هاي علمي جديد انجمـاد فرهنگـي را از بـين     پس پيدايش فكر نو و زمينه. گيرد مي ي آموزش علمي نشأتفرهنگي نيز از بهبود كمي و كيف

  ) 56-153، صص1380شيخي،.(كند برد و پويايي فرهنگي را جايگزين مي مي

  

آموزش و پرورش در سـطح  موثر هستند كه بعنوان محلي براي كشور در جامعه نوين ايران نهادي  ي توسعهدانشگاهها بعنوان نهادي موثر در 

-136،صص1380منصوري. (هاي علمي، فني و خدماتي است عالي هستند و نقش ديگري كه به عهده دارند تربيت كارشناس در تمام زمينه

98(  

غالـب در   يافتن ارزشـها يـ علوم در پاسخ بـه نيازهـاي روز، پـژوهش و تحقيـق در      ي توسعهژي و وتكنول ي توسعهترين هدف دانشگاه  عمده

دانشگاه باز هم متـاثر از نيـاز دانشـجويان،    . بازاركار استهاي اشتغال در  زمينهق در يتحقجامعه، بعمل درآوردن ارزشها با استفاده از روشها و

  .)57تا،ص  برنجي،بي. (ماهيت و نياز جامعه و سيستم ارزشهاي موجود درآن است

عدم آمـوزش كـافي   . مانع اجتماعي است كه مهمترين مسأله آن آموزش زنان استاشتغال زنان   اي در زمينه ترين موانع توسعه يكي از عمده

نمايـد و همـين امـر آنـان را بـه سـوي        را دريافتن شغل و دستمزد خوب و درآمد كافي و فرصت رشد و ارتقاء دچار مشكل ميآنان در زنان 

  . كشاند مشاغل ثانوي مي

باشد، با ايـن تفـاوت كـه شـدت      كشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه مي ي همهبه  اشتغال براي زنان مربوطبطوركلي، مشكالت و موانع 

ــو  ــا وجــ ــعيت در آنهــ ــگ     دوضــ ــاثير كمرنــ ــر تــ ــي ديگــ ــؤثرتر و بعضــ ــل مــ ــي عوامــ ــد  دارد، بعضــ ــري دارنــ ــع. تــ   موانــ

 زايي سازي و ايده فرصت

 دستاوردها و پيامدها

  گيري يابي و ايده ايده روريـــده پــاي

  

 توسعه و ترويج

اندازي و مديريت  راه

 وكار كسب

 بسترسازي و تسهيلگري
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پـذيرد و در اكثـر    تـاثير مـي  آنان را كه از نظام فرهنگي و ارزشهاي جامعه نيز اي چون وضعيت فيزيولوژيك زنان نظام شخصيتي  غير توسعه 

اي كه به ساختار كشورهاي درحال توسعه مربوط است، و با توجه بـه شـرايط خـاص هـر      باشد، و موانع توسعه كشورها از مهمترين موانع مي

  .گردد كشوري لزوم بيشتر به رفع موانع تعيين مي

باشـد   مهمتري از تاثير خانواده، در روند اجتماعي شـده مـي   اجتماعي است و عوامل ي توسعهتحصيل يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده 

فرصتهاي تحصيلي برابر با مردان كه قابل دسترسي براي زنان باشد، بيش از هر عنصر ديگري در تغيير رفتـار زنـان مـؤثر اسـت و زنـان بـه       

بـاالتر، پاسـخگوي نيازهـاي     در يـك سـطح   دهد كه زنان تحصيل كـرده،  مشاهدات نشان مي. برند نقش اجتماعي خود پي مي سطح بااليي از

  .تر هستند و مشاركت آنان در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي بيشتر است همچنين، در شغل خود با ثبات. خانواده هستند

خصوصاً تحصيالت رسمي در مؤسسه يا جايي كـه شـناخته شـده اسـت،     . باشد تحصيالت يك عامل عمده در معرفي نقشها ومنزلت زنان مي

باشـد   بنابراين، تالش براي يافتن تحصيالت رسمي، يكي از راههـاي برداشـتن موانـع رشـد آنـان مـي      . باشد ي رشد و ترقي زنان مؤثر ميبرا

  . )107-100تا،صص سفيري، بي(

شـتغال دسـت   ي ا مـردان در زمينـه   ي سطوح به مبارزه برخاسته تا به حق مشاركت برابر بـا  در همهالبته زنان نيز ساكت ومنفعل نماندند و 

ــد ــي . يابنــــ ــه مــــ ــارزه   ازآن جملــــ ــه مبــــ ــوان بــــ ــگاهي     تــــ ــيالت دانشــــ ــق تحصــــ ــراي حــــ ــان بــــ   ي ايشــــ

  .) 172،ص 1378پامالآبوت،.(اشاره كرد 

باشـد و هـر    هر چند رتبه سواد شاغلين زن و مرد به سود زنان باالتر مي. اند شاغلين زن، امكان بيشتري براي تحصيل در مقاطع باالتر داشته

يان زنان و مردان در كسب امتيازات تحصيل واشتغال وجود دارد، با اين حال زنان همـواره بـراي بـه دسـت آوردن شـرايط      چند تفاوتهايي م

مثــل معلمــي، پزشــكي و . انــد انــد و بيشــتر در مشــاغل علمــي وتخصصــي تمركــز كــرده نمــوده تــالش بهتــر جهــت رشــد و ارتقــاي خــود

  .)119-110تا،صص  سفيري،بي(غيره

موجـود بـين   هـاي   دهد، نـابرابري  دردها نيست، به فوريت به فقر خاتمه نمي ي همهسرمايه گذاري كردن روي زنان دواي قابل ذكر است كه 

نمايـد،   بخشد، يا صلح را تضمين نمـي  آورد، محيط زيست را بهبود نمي برد، سريعاً رشد جمعيت را پايين نمي مردم در كشورها را از بين نمي

نمايـد كـه چگونـه     هـاي آينـده كمـك مـي     ريزي نسل گذاري روي زنان به پي سرمايه. هداف استاين ا ي مههبلكه خود قدم مهمي به سوي 

  .ها بهتر استفاده نمايند ازمنابع و فرصت

افـراد و شـرط پيشـرفت    ترديد  شناخت اين واقعيت است كه آموزش يكي از حقوق اساسي  يكي ازمشخصات عمده نيمه دوم قرن بيستم بي

ز نقطه نظر جامعه شناسي علم و تكنولوژي اين نكته شايان توجه است كه بين محتوا و روشهاي آموزشي با محيط طبيعـي  ا. اجتماعي است

از ديـدگاه  . و موجهي وجـود داشـته باشـد   شود مي بايست پيوند سازگاري معقول  در آن به افراد عرضه ميو فرهنگي و اجتماعي كه آموزش 

مشـاهده ايـن   . ناقص است ي توسعهاي با امكانات اشتغال هنوز در بسياري از جوامع رو به  وزش حرفهكلي، شيوه همگام ساختن آموزش و آم

هاي گونـاگوني را كـه بـه آنهـا      توجه به توسعة جامعه و نيازهاي اشتغال آن در آينده رشته عالي است، كه درآن دانشجويان بي  مدعي آموزش

اي از  وجـود داشـته باشـد، و در پـاره    فور نيروي انساني ماهر و ها  اي از رشته ود كه در پارهش ياين امر سبب م. گزينند است، برمي شدهعرضه 

 .(نـد يآفر يمـ  يافراد ناكـام  يكند و هم برا يجاد ميا يافتن كار مشكالتي، هم در ياز نظر جامعه شناس يتين وضعيگر كمبود، چنيد ها، رشته

  .)130-101صص ،1396يخيش

 يمـدت  يدر طـ ) مـدارس و دانشـگاهها  ( يآموزش يشتر آنان به سازمانهايب يش زنان به اشتغال همگام با دسترسيران گرايمانند ا يدركشور

ن حـال  يد و در عـ يـ از گروههـا مطـرح گرد   يان برخـ يـ در م يزدگ ن امر با شتابياما از آنجا كه ا. افتيبالنسبه كوتاه در اغلب شهرها شدت 

از  يبـا مسـائل حـاد در برخـ     يياست، اشتغال زنان از سـو  متناسب با آن را نداشته ييايرد پواز موا يليجامعه، خ يفرهنگ -يط اجتماعيشرا

  .)178،ص 1375،يساروخان.(مختلف مردم موجب شد يها ان تودهيده را در ميگر اختالف عقيد يد و از سويموارد مواجه گرد

بـه جمـع شـاغالن     يالت دانشگاهيبا تحص ياست كه زنان شدهاشتغال زنان، سبب  يشتر برايب يتهاياشتغال و محدود يت تقاضا برايمحدود

د يدار، شـا  ت زنان خانـه يبه جمع يرسم يو در آمارها يكاران شهريل بيتر به خ نييپلم، متوسط و پايالت ديباتحص يوندند و زنانيبپ يشهر

توان گفـت اگـر    ين نظر مياز ا. است سوق داده يالت عاليسمت تحص شان را بهيك نظر به نفع زنان تمام شده و ايض از ين تبعيبتوان گفت ا

  .ان توجه استيشا يالت عاليش حضور زنان با تحصيل افزايآن به دل تيفيك يز است، وليت حضور زنان در حوزه اشتغال ناچيچه كم

ت اشتغال زنـان  يبهبود وضع ياط عمالً بريالت باالتر در بازاركار، شرايش نسبت زنان شاغل با تحصيدوار بود كه افزايتوان ام ين حال ميدر ع

كـه   يشـود زنـان در مشـاغل    ينامناسب است كه موجـب مـ   يا شان رابطهيا يليان شغل زنان با رشته تحصيگر، رابطة ميبعبارت د. ديفراهم آ

د كـه نسـبت   شـو  يالت زنان اگر چه موجب مـ يزان تحصيش ميگر افزايند، از طرف ديت نمايآنهاست، فعال يعمل يهايينتر از حدود تواناييپا

در سـاختار نـابرابر اشـتغال بـه وجـود       ير اساسـ ييـ ابد، اما تغيش يافزاان زنان شاغل يدر م يالت دانشگاهيتحص يل كرده و دارايتحصزنان 

  .آورد ينم
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. تار انـدك اسـ  يبسـ  يگـذار  استيوس ي، قانونگذاريريگ ميو مراجع تصم باال يرتهايزنان در مشاغل و مد دهد كه حضور يقات نشان ميتحق

 يتيريمـد  يتعداد زنان شاغل در پسـتها . است شده افزوده ياندك يتيريمد يها افته و به تعداد زنان شاغل در ردهير يين آمار تغيالبته اكنون ا

  .ش استيز رو به افزايدانشگاهها ن

زنـان،   يتيريمـد  يش نقشـها يزان افيالت، رابطه شغل و تخصص و همچنيساختار اشتغال، رابطة شغل و تحصزان اشتغال زنان، ير در مييتغ

  . محقق شود يا ژهيط ويمنجر به گسترش نقش زن در توسعه خواهد شد كه شرا يتنها در صورت

  )20،ص 1379، يفصلنامه علوم اجتماع(

  

  :نانة زنانيكارآفر يتهايت فعاليضرورت و اهم

 ية فرصـت، كـه در كشـورها   يـ پابر ا ية ضرورت يبر پا: نه استنانه به دو گويكارآفر يتهايفعال يزنان و رفتن آنان به سو ياقتصاد يتهايفعال

ل گونـاگون از جملـه   ينان به داليبه هر رو، دو گروه كارآفر. ة ضرورت استيرو به توسعه برپا يو در كشورها ة فرصتيشتر برپايافته بيتوسعه 

صـد در  رد 70و  يشـمال  ينـان در اروپـا  يرآفردرصـد از كا GEM,2006 (60 (شـوند،  يم ينيكارآفر  و كاهش دستمزدها وارد عرصة يكاريب

  )Kantor,2002,12. (اند ن كار رو آوردهيبه ا يجنوب ياروپا

اسـت،   دهيرسـ  1383درصد در سال  8/17به 1375درصد در  14زنان از  يكاريزان بيران ميمركز آمار ا يمنتشر شده از سو ية آمارهايبر پا

ان يـ درصـد و م  1/10ان مـردان  يـ در م 1382در  يكـار ياست، نرخ ب رتر از مردان بودهيو چشمگتر  ار مثبتيو با آنكه تحول در مورد زنان بس

 1383زنـان در   يكـار ينـرخ ب . افتـه اسـت  يزنان كـاهش   يدرصد برا8/17مردان و  يبرا 9ن نسبت به يا 1383درصد بوده و در  4/21زنان 

  )1383، يآمار سالنامه. (است ش دو برابر مردان اعالم شدهيكماب

ن رو يـ از ا. ند، ممكـن نخواهـدبود  يرو روبه يانسان يرويشتر باتورم نيكه ب يكنون يدولت يدر سازمانها ية ملين سرمايوشن است كه جذب ار

ران فـراهم  يـ زنـان در ا  ينيكـارآفر  ي توسعه يط الزم برايد شرايزنان، با يكاريبابحران ب ييارويو رو يباال بردن سهم زنان در اقتصاد مل يبرا

كمـك   يكـار يب يعنـ يجامعـه   يان برداشتن معضل كنونيگران بتوانند به از ميخود و د يبرا يشغل يها جاد شغل و فرصتيتا آنان با اگردد 

  .كنند

  :ينيف كارآفريتعر

وسرشـت  گونـاگون   يها بسته به نظر پژوهشگران در رشته ينيرا كارآفريآن وجود دارد ز يچند برا ييها فياست كه تعر نو يا واژه ينيكارآفر

 ينـ يف مشـخص از كـار آفر  يـ ك تعريـ  يافتندست  ن رو بهياست، از ا ف شدهيتعر يشناس و جامعه ي، روانشناسياقتصاد يها دگاهيخود از د

  . است گرفته شده) متعهد شدن( يبه معنا entreprendreانترپرندر  ياز واژة فرانسو ينيواژة كار آفر. دشوار است

  :ندگاه اقتصادداناياز د ينيكارآفر

جـاد هرگونـه   يد و ايـ افتن منـابع جد يتازه،  يش بازاريد، گشايند توليدر فرآ نو ينو، روش يياست مانند عرضه كردن كاال يتي، فعالينيكارآفر

  )Schumpeter,1934. (الت تازه در صنعتيتشك

  :ينة علوم رفتاريدگاه پژوهشگران در زمياز د ينيكارآفر

نـان  يكارآفر يرفتـار  يهـا و الگوهـا   يژگـ يو ييبـه شناسـا   نـان در اقتصـاد،  يت نقـش كارآفر يـ رك اهمبا د ينة علوم رفتاريدانشمندان در زم

  :رنديگ يدر نظر م ينيكارآفر يبرا يشيوگرا يسه بعد رفتار» ونين و سليكود«. اند پرداخته

  )Morice 1999. (ها با وجود امكان شكست راهكارها تازه به فرصت ي، جستن راهكارينوآور - 

 )Morice 1999.(ها با وجود امكان شكست راهكارها ص منابع به فرصتي، تخصيريسك پذير - 

  :تيريدگاه دانشمندان دررشتة مدياز د ينيكارآفر

را  ينيونسـن كـارآفر  ياست. انـد  پرداختـه  ينينـد كـارآفر  يفرآ يح چگونگيو تشر يسازمان ينيكارآفر يت به بررسيريمد ي دانشمندان در رشته

  )sadler,2000.(داند يم  به دست آوردن فرصت يمانند برا ياز منابع ب يا ختن مجموعهيو درهم آم يريه كارگجاد ارزش راه بيند ايفرآ

از منابع اسـت، و   يريگ ها و بهره افتن فرصتيز از راه يط خطر خيتازه در شرا يجاد كسب و كارهايها و ا يو نوآورند يفرآ ينيبرسرهم، كارآفر

 ين، نـوآور يآفرركـا  يژگـ ين ويتـر  برجسته. و رشد است ياش سودآور يكند و هدف اصل يجاد و اداره ميا را ياست كه بنگاه يكس نيكارآفر

  )1378احمدپور،.(است
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  :زنان ينيف كارآفريتعر

  :كنند يف مين تعريرا چنن ي، زن كارآفر)1995(ونيليورابرت ف يناالويپروفسور د

و  ياجتمـاع  يتهايرش مسـئول يرفته و با پـذ يا پذيانداخته  به راه يت و نوآوريرا با خالق يكار  ،يا هيا با ارثيا با مشاركت ي ييكه به تنها يكس

  .ره شوديبان چيد و فروش بررقيبازار خر عرضه كرده تا در يا تازه يها ، فرآوردهيمال يسكهايو ر يو مال يادار

  )GEM  )Global Entrepreneurship Monitorين آمارهايتر ه تازهيزنان درجهان بر پا ينيوضع كارآفر

 100، از هـر  2006درسال  GEMة گزارش يبرپا. دهند يل ميكار درجهان را زنان تشك يروين يارديليم 4/2ت ياز جمع يميدر حال حاضر ن

  .شوند ين ميزن كارآفر 7تن در جهان 

 Barboto.(انـد  ون تـن شـده  يـ ليم 7/27اند و باعث اشتغال  د آوردهيون شغل تازه پديليم 1/9، 2002تا  1997كا از ين در آمريزنان كارآفر

&Denartino,2002  (  

ز از زنـان هسـتند   يـ درصد از كارگران پركار ن80اند و  را به دست گرفته يدرصد از كل مشاغل دربخش خصوص 40ش يهم اكنون، زنان كماب

درصـد   9/3بـه   2002درصـد در   3/3ا از يـ تانيزنـان در بر  ينيكـارآفر  .انـد  جاد كـرده يون دالر درآمد حاصل از فروش ايليتر 6/3ش از يكه ب

  . پردازد يتازه م يك تن به كارياست و از هر چهار زن  افتهيش يافزا 2004در

درصـد   39بـه   1995درصـد و در   33ن رقـم بـه   يـ ا 1991در. اسـت  درصـد بـوده   7/2كسب و كـار   يسهم زنان دارا 1989در لهستان در 

ن از نـرخ مشـابه   يش شمار زنان كـارآفر ينرخ افزا. ن استيك تن كارآفري يزن لهستان 5امروزه از هر  .راستيچشمگ يشيااست كه افز دهيرس

   .شتر استيان مردان بيدر م

 يدر سـالها . برجسـته در اقتصـاد آن كشـور دارنـد     ين دركانادا نقشـ يدهد زنان كارآفر يدر دست است كه نشان م يمدارك روشن و مستدل

گونـه   نيـ ا. اسـت  بـوده  ييكانادا يت شركتهايش فعاليدو برابر شتاب افزا  جاد شدهيكه به دست زنان ا يش مشاغليشتاب افزا 1999تا 1991

ن يـ ا يك سوم مشاغل و دادوستدهايش از يزنان، ب اريدر اخت يشمار بنگاهها.ش استيكانادا با سرعت رو به افزا يالتهايا ي همهتها در يفعال

برابـر   4 يعنـ يدرصـد   13ت زنـان،  يـ ر مالكيز يجاد كار در بنگاههايسرعت ا. است جاد شدهي، شغل اييون كانادايليم 7/1 يكشور بوده و برا

زنـان   يدرصد و بـرا  74مردان  يسال گذشته دركانادا برا20در يش خوداشتغاليافزا. است جاد مشاغل دركل شركتها بودهيشتر ا زسرعت ايب

  . است درصد بوده 256

  

  

  

  

عوامـل  و  يعوامـل سـازمان  ، يا ، عوامـل شـبكه  يزنان را كه در ابعاد عوامل فرد ينيكارآفر ي توسعه ير الگويزدر شكل 

  .ميدهيرد را نشان ميگ يصورت م يطيمح
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  )1385سال  240و  239، شماره ياقتصاد ياسيمنبع اطالعات س(

  

  زن و اشتغال

  .)194،ص 1377، يريسف. ( است بشر مورد توجه بوده ياجتماع يزندگ يابتداده اشتغال وكار از يپد

دبا اسـتعداد،  يـ پـس نـوع شـغل، با   .گـردد  ياو شكل م يتهايبر حسب نوع فعال يآدمت يو شخص. سازد يكار انسان را م يو بنا به گفته مطهر

شـان كـار از حقـوق زنـان     يو از نگـاه ا .) 68-7تـا، صـص    ي،بـ يمطهر.(باشد و فرد، تناسب داشته يروح يها يژگي، ويجسم ييامكانات، توانا

  .)194ص1378، يانصار.(است

گـر  ياز طـرف د . از دارديـ به قـدرت ن  يت بستگيزش جهت انجام هر فعاليزان انگيم. اوست  يازهاياز ن  رفتار انسان برگرفته شده يبه طور كل

 يشرط كـاف  يتهاست، وليزش فعاليانگ يگرچه شرط الزم برا ييعلت غابه عنوان  نظر گرفتن هدف ن درياز و همچنيتصور انسان نسبت به ن

ـار و اشـتغال از پـ    .ما هسـتند  يريگ ميتصمقدرت و  طهياست كه بعضاً خارج از ح يبه لوازم يزان دسترسيم  يارضـا  يبـرا  ييش شـرطها يپـس ك

  .)43- 42،صص 1377،يريسف.(است ياساس يازهاين

زمـان خـواب و خـوراك    (و ضـرورت ) يح وسـرگرم يدر زمان تفر(، فراغت )اشتغال درآمدزا(كار: انسان را به سه بخش يجامعه شناسان زندگ

  .كنند يم ميتقس)... ياتيح يتهايگر فعاليود

شـتر مشـاغل   يباشـند ب  خارج از منزل داشته يد كه شاغل باشند و اگر به كار مشغول باشند و شغليآ يش ميزنان مسلمان كمتر پ يدر زندگ

ن وجـود مـدت اشـتغال    يـ عمل كمتر دارد، منزلت و دستمزد آن كمتر است و با ا يكه آزاد يمه تخصصين يغلهاش صاًخصو. است يكارمند

ار يبسـ  يشمار افـراد شـاغل تمـام وقـت دائمـ      يخانگ يها تيل مسؤليكه بدل يش است در صورتيشان مداوم رو به افزا يزنان در طول زندگ

  .)178-171،صص1378پامالآبوت،. (اندك است

زنـان، چـه در سـطح خـانواده، و چـه در سـطح اجتمـاع كمـك          يريـ گ ميجه آن بـه قـدرت تصـم   يو نت يغال به كسب استقالل اقتصاداشت

شـدن و   ياز زنان امروز درجامعه ما در خانه ماندن را ضد ارزش دانسته و اجتمـاع  يو بعض). 22،ص 1379، يفصلنامه علوم اجتماع.(كند يم

زنان در خارج از خانه وجود دارد كه موافقـان   درمورد اشتغال يگوناگون ين راستا نگرشهايو در هم. كنند يخروج از منزل را ارزش قلمداد م

ـ را از طر كه اعتماد بـه نفـس   يكنند، مادران ين استدالل مياشتغال زن در خارج منزل چن ت يـ م وتربيانـد و از تعلـ   ق شـغل كسـب نمـوده   ي

دهنـد و   يرمـ قرا ينظر رشد، درسطح باالتر شان القاء كرده و آنان را از زود به فرزندان يليراخ يو سازندگ برخوردارند حس اعتماد به نفس 

  :عوامل سازماني

ــاي  • مهارتهــ

 مديريتي

ــالي  • ــابع م من

ــبك ــاي  س ه

  مديريتي

  : عوامل فردي

ــا و  انگيـــزه • هـ

 اهداف

ــي • ــاي  ويژگـ هـ

 شخصيتي

جمعيـت   عوامل •

  كارآفريني زنان شناختي

 كارهاي ي اندازي و توسعه راه(

 )مستقل

  :محيطيعوامل 

عوامــــــــل  •

اجتمـــــاعي و 

 اقتصادي

عوامــــــــل  •

 فرهنگي

 عوامل سياسي •

عوامــــــــل  •

 تكنولوژيك

  

  :اي شبكهعوامل 

ــا   • ــاط بـ ارتبـ

 ها انجمن

ــا • ــا ارتبـ ط بـ

 دوستان

ــا   • ــاط بـ ارتبـ

  الگوي توسعه كارآفريني زنان مشاوران

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ��    

او بـه شـوهررا تـا     ياقتصـاد  يآورد كـه وابسـتگ   يزنان به همراه مـ  يبرا يرطبقة متوسط، استقالل، اشتغال زن، خصوصاً دينظراقتصادز از ين

  .كند يكم م ياديحدز

آنـان از امكانـات    يمنـد  زنـان، بهـره   ياجتمـاع  يهـا  ي، سبب ارتقاء آگـاه يمال يتمادبه نفس و استقالل نسبجاد اعياشتغال بانوان عالوه بر ا

را خواهنـد   ز، توقـع مشـاركت مـردان   ين يكار خانگ در اد تن نداده ويت خود، به فرزندان زيشود و با كسب هو ي، تخصص و حرفه ميآموزش

  )118-117 تا،صص يمنصورنژاد،ب.(كند يدر زنان كمك م ييرگراينش تقديداشت و به زوال ب

، يشود تا از لحاظ روحـ  يبرخوردارند كه باعث م يازاتياز منزل، از امت نرويجه حاصل شده كه در مجموع، زنان شاغل بين نتيا يقاتيدر تحق

  .)32،ص1379معه،شه جايمجله اند. (نسبت به زنان شاغل درخانه برخوردار گردند ،يط سالمت مساعدتري، در شرايو عاطف يروان

كند و خود را به امـور لغـو و    يم ياحساس پوچ شود، يده ميبه فساد كش يكار باشد، از نظر اخالق ينا نقل شده كه چنانچه زن بيس ياز بوعل

  ).64،ص1376مجله فرهنگ و توسعه،(د همسر خود را به امور مهمه مشغول سازديسازد و لذا مرد با يهوده مشغول ميب

بهتـر   يليو تحصـ  يكند، باعث رشد اجتماع يكودكان را بهتر م يريجامعه پذ: ل داردين قبيمثبت از ا يراتيثز تأيبر فرزندان ناشتغال بانوان 

مـادر قـدرت    ير مثبت دارد، امكانـات مـاد  يز تأثيكند كه بر فرزندان ن يتر م كيشود، ساخت خانواده را دموكرات يژه دختران ميكودكان، به و

شـود، و از   يخـانواده مـ   يهـا  ضـرورت  يازهايم خانواده و رفع نين صورت سبب تحكيدرا. كند يهم مابارة فرزندان را فربهتر در يريگ ميتصم

كـه بـه  همـراه آن رشـد، بلـوغ و كسـب       شـود   يو حسـن مـ   يد و اشتغال زن باعث بدسـت آوردن ارزش انسـان  ينما يم يريتزلزل آن جلوگ

 يازهـا يمناسب ندهد تا به دلخواه يزن، به او فرصت م  ياقتصادن استقالل يو ا. شود يفرزندان م تيم و تربيزنان در امر تعل يبرا ييها تجربه

بر روح و جان فرزند دارد و ممكـن   يقيعم يبيكودكان آثار تخر يجد يها به خواسته يتوجه يو ب يرا فقر اقتصاديفرزندش را جبران كند ز

 ياند و توقع كار دارنـد، وقتـ   ل كردهيكه تحص يزنان« :ديگو يهان م ثيجود. سؤال برودر يرتر شده و در جامعه به زيها تحق ت آنياست شخص

كودكـان بهتـر اسـت كـه      يط، بـرا ين شـرا يـ در ا. ده و دلتنگ نشـوند رتوانند افس يم يسازند، به آسان يم يتمام روز را با كودكان خود سپر

ت آن يــراقبــت از كودكــان، بــه مراتــب مهمتــر از كم    ت ميــفيرا كيــمادرانشــان كــار كننــد و خوشــحال بــه خانــه بازگردنــد، ز      

  ).55،ص1369ث،يجود هان(است

  

  ت زنان شاغليموقع

.( تندسـ كـه توسـط سـازمان ملـل ارائـه شـده اسـت، گفتـه شـده كـه زنـان قلـب توسـعه ه              1988در  يت جهانيت جمعيدر گزارش موقع

 يآنان به منابع مـاد  يزان دسترسيت زنان عبارت از ميموقع«: كنديف مينطور تعريت زنان را ايسكون موقعيرات د.) ،147، ص1372،يزنجان

  .)211،ص1369،يخيش.(كه برآنها دارند يزان كنترلي، وميدرون خانواده، جامعه واجتماع بطوركل يو اجتماع

شامل درآمـد   يتصاددارد، بعد اق يو منزلت اجتماع ياسي، سيست و ابعاد مختلف اقتصادين يك بعدي يگاه اجتماعيم كه پايدان يباالخره م

شـهاد  يد بـودن و نقـش پ  يـ ن و مورد تقليشامل درجه احترام، نخست يومنزلت اجتماع يريگ  ميشامل قدرت تصم ياسيو ثروت است، بعد س

  .دهنده داشتن است 

، يو اجتمـاع  يامـور فـرد   در يريگ ميش قدرت تصميافزا يعنيگاه زنان يپا يارتقا. گر استيكدين ابعاد برير متقابل ايتر ارتباط وتاث نكته مهم

ن توسـعة  يهمچن. ندارند يشودكه درآن مشاركت يم يب  كسانين هم نصآ يج منفيدارد و نتا ياست كه بدون شك منافع يفراگرد ي توسعه

اه گـ يز بـدون توجـه بـه پا   يـ ت نيـ ت درحل مسأله دشوار جمعين جهت موفقير و برابر زنان، به هميگ مداوم امكان ندارد مگر با مشاركت همه

  .)153،ص 1373، يزنجان.(زن، ممكن نخواهد بود ياجتماع

ش نـرخ اشـتغال زنـان بـه     يشـود كـه افـزا    يد ميكأن تيبنابرا. را دارند يامور اجتماع يونه متول يزنان همواره نقش مجر در ساختار اشتغال،

ش سهم زنـان در توسـعه باشـد، چـرا كـه      يافزا تواند نشان دهندة يافته است، نمين ياشتغال تحول اساس يكه الگو يخود و تا هنگام يخود

تـا  . ت مطلـوب اسـت  يدن بـه وضـع  يرس يح در مورد نحوة استفاده از امكانات موجود برايصح يهايريگ مياز عوامل مهم در توسعه تصم يكي

  .ادكرديش نقش زن درتوسعه يتوان از افزا يابد، نميش نيافزا يريگ مينقش زنان درتصم يوقت

گذارند و آنها را درمحك يش ميخود را به نما يتهايقابل ي توسعهاست كه از لحاظ فرهنگ  يو اجتماع ياقتصاد يهايريم گيدر مواجهه تصم

ن يبنـابرا . شـان باشـد  يا يتواند موثر باشد كه همراه با اسـتقالل اقتصـاد   يم يزنان در صورت يپس مشاركت اقتصاد. ندينما يتجربه اصالح م

پس بـا  . در زنان باشد يريم گية تصميت روحيش اعتماد به نقش و تقويافزا ينه ساز براياز عوامل زم يكي تواند يم يكسب استقالل اقتصاد

. فاء نقش كننـد يا ياست گذاريو س يريگ ميبودن به نقش داشتن درتصم يمجر شود زنان از يزنان درامر توسعه باعث م يمشاركت اجتماع

 يها در رده يعالالت يصش تعداد زنان با تحيافزا يفتد، از مجراي، اگر قرار باشد اتفاق بيريين تغين نكته را فراموش كرد كه چنيد اينبا يول

نـة  يزم ياجتمـاع  يتهـا يشان به فعاليجه ورود مدبرانة ايو در نت يعالالت يآوردن زنان به تحص ين رو رويخواهد بود، هم از ا يگوناگون شغل

  .ر را فراهم خواهد آورديين تغيچن
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مشاركت بـه  ن يا يول. جامعه مشاركت دارند ين است كه زنان در رشد و تعاليران در مورد نقش زن در توسعه ايغالب درا يها هياز نظر يكي

 يتهـا يماً در فعاليشود كه اگر چـه زنـان مسـتق    يد ميكأن نكته تين گروه بر ايا يها در نوشته. دارد يكم يو نمود ظاهرصورت پنهان است 

 يسـت و در واقـع مسـاو   يشتر از مردان نباشد، كمتر از آنان نياگر ب يد اجتماعيشان در توليا يند، اما سهم واقعدار يدخالت كمتر ياجتماع

ت مـردان آگـاه و بـا    يـ مردان، در نقش همسر و ترب يط كار مطلوب برايفراهم آوردن شرا، است در يا نقش زنان واسطه يعبارته ا بيو . است

  .ت در نقش مادر استيكفا

در  يتيض جنسـ يتبعـ . عوامـل درتوسـعة جامعـه اسـت    ن ياز مهمتر يكينة اشتغال، يبخصوص در زم ان زن و مرد،يم ياجتماع يرفقدان براب

 يهـا ييتوانا يل شـدن بـرا  يـ ت قايمحـدود . ز اثر گذاشته اسـت يخاصه اشتغال و ارتباط شغل با تخصص افراد ن يها حوزه ياشتغال و درتمام

  .خواهد گذاشت ير منفي، بر موضوع توسعه تاثيتماعمختلف اج يتهايبالقوة زنان در فعال

را نسـبت بـه زن در جامعـه     يي، نگرشـها يمثل موانع فرهنگـ  يرا موانعي، به نقش زن در توسعه پرداخت ز يتوان به صورت مورد ين ميبنابرا

از موانـع مهـم    يكـ ي يسـنت  مثل نگـرش  ييشوند خصوصا نگرشها ينقشش مش يبوجود آورده كه هم مانع گسترش نقش او و هم باعث افزا

ان زنـان، در  يان مردان و هم ميرا هم در م يانباريج زيو نتا. ظر داردنكه بعنوان جنس دوم  ينگرش. در راه گسترش نقش زن است يفرهنگ

ز اشـتغال در  يآمض يتبع تيمه و ضعاجه اديض و در نتيت فرهنگ تبعيتثب با است كه بوده يا ر آن به گونهيثأت. مرحله عمل به بار آورده است

  . است ز شدهيسطوح مختلف ن

ت فرزنـد  يـ ن است كـه نقـش ترب  ينكه نگرش غالب در جامعه اينخست ا  :ر نگرش نامناسب به زن در مردان به دو صورت بروز كرده استيتاث

را  ياجتماع يتهاين به فعالزنان اگر قصد پرداخت يطين شرايخانواده، در چن ين حوائج مادياست زنانه و نقش پدر عبارت است از تام ينقش

تـنش نقشـها و     ش بـار نقـش،  يت موجب افزاين نگرش در نهايد به اندازه دو نفر، خانه دار و شاغل كار كنند معلوم است كه ايباشند با داشته

ن است كه زنـان بـا   يگذارد، ا يمرد م يكه نوع نگرش به زن بررفتار عمل  يگرير ديتاث. زود هنگام زنان شاغل خواهد شد يسرانجام فرسودگ

  .خواهند كه در نقش مرد ظاهر شوند يز ميل نين دليرفتن نقش مورد انتظارشان است و به همياز نپذ يمواجه هستند كه ناش يمشكل

 ياجتمـاع  يتهـا يشده كه سـبب محـدود شـدن فعال    يا ران به گونهيا و در اينقشها و در دن يم جنسيشدن نگرش در زنان باعث تقس يدرون

 يتها را امـر ين محـدود يـ كنند ا يم يرويجامعه از عرف پ يز، به عنوان اعضايزنان خود ناما از آنجا كه . است سه با مردان، شدهير مقازنان، د

شـان را ا  يزنان را محدود و ا يشغل يتهايران حوزة فعاليدر ا ياجتماع ينقشها يم جنسيگر، اگر چه تقسيبعبارت د. دانند يم يو عاد يهيبد

از موانـع   يكيزنان از نقش خود در جامعه  يمفعالنه و تابع ين طرز تلقيكه خود هم. بالقوه شان منع كرده است يهايياز توانا ياريز بروز بس

ن نـوع  يـ زنان مشخص خواهد شـد كـه درعمـل ا    يتيريمد يالبته دربحث نقشها. ديآ يمهم در راه گسترش نقش زن در توسعه به حساب م

فصـلنامه علـوم   .(ن امر به ضرورت تحول نگرش مـردان منجـر شـده اسـت    ير و تحول است و همييان در حال تغرينگرش در نزد زنان امروز ا

  )22-8،صص   1377،  ياجتماع

  

  

  :و پيشنهادات يريگ جهينت

ــه تحق   ــه ب ــا توج ــاع       يب ــور اجتم ــار و ام ــه اداره ك ــه و بودج ــازمان برنام ــده ازس ــام ش ــات انج ــجو   يق ــده از دانش ــه ش   انيو آمارگرفت

ت ين استنباط كرد كه اشتغال زنان و دختران در شهرستانها به لحاظ جمعيتوان چن يم 1385تا 1369 ين سالهايل دانشگاه بيلتحصفارغ ا 

سـبك و   يديـ ع توليسخت هستند و عدم وجود صنا يت در زمره كارهاين و از نظر نوع فعاليع سنگيكه عمدتاً از صنا يديتول يكار واحدها

بنـد  يو پا يكـار بـوم   يرويـ و عدم اسـتخدام ن  يدولت يت استخدام در دستگاههايت و ممنوعين محدوديم و همچنت و مونتاژ و امثالهيظرف

ن مربوط به خودشان و متابعـت از قـانون و اقـدام از    ياز قانون خاص خود و دستورات مسئول يرويان كارو پيمتقاض يرينبودن موضوع بكارگ

ـ    يايـ افـراد جو  يبـرا  يشـغل  ي، نبود فرصتهايكاريو باال رفتن نرخ ب يكاريش بين عامل افزايق اداره كار، مهمتريطر  يكـار درمقابـل فراوان

  .بدست آورند ينتوانند شغل ياريان كار باعث شده كه بسيمتقاض

  :لياز قب. نديجاد شغل نمايها ا نهياز زم يارياند در بس دانشگاهها توانسته

 الن دانشگاههايالتحص وسط كانون فارغت يـ اجتماع يـ فرهنگ يشغل يا مشاورهارائه خدمات  �

ن يـ الن ايالتحصـ  ان و فـارغ يو معاونـت كـه دانشـجو    يتيريمـد  يدر پستها يردولتيو غ يدولت ياز مسئوالن سازمانها ياريارتقاء بس �

 .ا خارج از آنيچه در سطح شهرستانها و . اند دانشگاهها بوده

ك منبـع درآمـد و   يدانشجو  يشده و برا يع امور اداريكه باعث روند سردانشگاه،  يقسمتها يان همكار در تماميدانشجو يريبكارگ �

 .است شده يمال يجاد رفع نگرانيا

و  ي، سـازمان  يا ، شـبكه يزنان درچهـار دسـته فـرد    ينانه از سويكار آفر يتها يفعال ي توسعهو  يانداز ند راهيت فرايعوامل اثر گذار در موفق

و  يتيشخصـ  يهـا يژگيزه ها و هـدفها، و يمانند انگ يو عوامل فر يا راوان معلوم شد عوامل شبكهف يهايشود پس از بررس يم يبررس يطيمح
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 ي، فرهنگـ ي، اقتصـاد ياجتماعچون عوامل  يطين عوامل محيهمچن. است يرانيزنان ا ينياز عوامل مؤثر در كارآفر يت شناختيعوامل جمع

  .ديآ يك از عوامل مؤثر به شمار ميو تكنولوژ ياسيس

ـ ينانه زنـان ا يو كارآفر ياقتصاد يتهايدر جهت فعال يجاد بستر مناسب آموزشيو ا ينيترش فرهنگ كارآفرگس يبرا تهـا و  يو بـروز خالق  يران

  :شوديم شنهاديپر يز يآنان راهكارها ينوآور

 يبـرا  يو راهـ  يسـازنده در زنـدگ   يا وهي، بعنوان شينيدربارة كارآفر يژه دانش آموختگان دانشگاهيدادن به زنان جوان بو يگاهآ �

  ؛يكاريبرون رفت از ب

 يتهـا ياز راه پـرداختن بـه فعال   يروح يبه استقالل و كاهش رنجها يابيدست يبرا يناگوار در زندگ يمثبت از رخدادها يرياثر پذ �

 ؛ ياقتصاد

 آن؛ يها از دانسته يريگ موفق خانواده بعنوان الگو و بهره ياز اعضا يرياثر پذ �

ت يـ پـرداختن بـه فعال   يآنـان بـرا   يهايش توانمنـد يافـزا  يزنـان، در راسـتا   يا حرفه يازهايبا ن يزشآمو يها همخوان شدن دوره �

 و توسعه دادن آن؛ ياقتصاد

مسـتقل، تبـادل دانـش و اطالعـات،      يپـرداختن بـه كارهـا    يزنان بـرا  يساز به منظور آماده ييها ها و كنفرانس شيهما يبرگزار �

 زنان؛ يه برايآت  وشسودمند و خ يتهايفعال يو معرف ييشناسا

 جامعه؛ يها و هنجارها زنان و ارزش يتيجنس يها ييها و توانايژگيازها، ويه نيتها، برپاينش نوع فعاليگز �

 ن؛يزنان كارآفر با يوخصوص يدولت يواجتماع يها، مؤسسات اقتصاد سازمان يبرخ يمنف ياصالح برخوردها �

 زنان؛ ينيق كارآفرينان برتر، به منظور تشويز به كار آفريجواو دادن  ين در سطح مليجشنوارة زنان كارآفر ييبرپا �

ق بانكهـا  ي، تشـو ير اصوليو غ ير منطقيغ يها حذف سپرده و ضمانتن از راه يزنان كارآفر ينابع مالمن يتام يالت برايجاد تسهيا �

از  ينيكوچـك تضـم   يو وامهـا  يالخوداشـتغ  يافـت وامهـا  يدراز مدت با بهرة اندك به زنان، آسان كردن روند در يها به دادن وام

 ؛يدولت و مؤسسات اعتبار

صـادرات و   ي نـه يالت در زميجـاد تسـه  ي، اياتيمال يتهايكشور با در نظر گرفتن معاف ياتين ماليو كار، قوان ين بازرگانياصالح قوان �

، ياسـ ياطالعات س.(زنان ير براكسب و كا ان صدور پروانةيجر يساز ق، آسانيو فراهم شدن امكان اخراج كارگران ناال يامور گمرك

 )240 ياقتصاد
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