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 دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

 

 نقش زنان در توسعه کارآفرینی 

 1افشین ماهوشی

 

Safavi.afshin0959@gmail.com 

 چکیده:

بخش اعظم زنان توانمندیهاي زیادي را در حوزه کارآفرینی خانگی دارند که این توانمندیها در محدوده مشاغل خانگی باقی 

است و توسعه و حرکت از مشاغل خانگی به کارآفرینی به دلیل فقدان خالقیت و نوآوري و عدم حمایت اجتماعی و مانده 

پزوهش هاي کاربردي  و ي راهبرديزیر برنامهدولتی متوقف مانده است. همچنین در حوزه هاي صنعتی، تجاري و خدماتی،

تجاري مناسب و متناسب زنان کارآفرین ضعیف  قلمداد می شود.تبیین  يها مهارت ارتقاء و کارآفرینی يها آموزش و

از سوي زنان و  فعالیت گسترش و ماندگاري براي نوین هايظرفیت ادوایج اجتماعی ینیکارآفرپتانسیل زیاد زنان براي 

ارزش اقتصادي ملی باشد از دیگر  که مولد جدید هايفرصت خلق و بازارها یافتن، اجتماعی ارزش و سرمایه ایجاد به توجه

 در ادامه به محدودیتها و موانع کارآفرینی زنان در جامعه کنونی اشاره شده است. موارد اشاره شده در نوشتار حاضر است.

 ملزومات سایر مبناي و زیربنایی عامل عنوان به ،کارآفرینی  فرهنگی بستردر خاتمه نیز بر تحول خواهی زنان و ایجاد 

 ی زنان تاکید گردیده است.نیکارآفرتوسعه 

 

ياقتصاد فرهنگ ی، موانع کارآفرینی زنان،فرهنگ کارآفرینی،نیکارآفرتوسعه  واژگان کلیدي:  

 

 

 اتاق بازرگانی اصفهان کمیته رسانهعضو کمیته آموزش و و دانشگاه جامع علمی کاربردي  پژوهشگرو  استاد 1
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 مقدمه:

 لیتشک کرده لیتحص زنان را کشور مطلق کارانیب از نفر ونیلیم مین ایران حکایت از این دارد که  آمار مرکز گزارش

با وجود این آمار ناخوشایند اکثر مشاغل خانگی از .است درصد 43 کشور ساله 30 ریز زنان يکاریب نرخ اکنونهم و دهندیم

 به را خود اشتغال بازار از یاعظم بخش افتهی توسعه يکشورها امروزسوي زنان راه اندازي و اداره می شود، ضمن اینکه 

 توجه مورد باال ییدرآمدزا و بودن نهیهزکم و ارزان لیدل به که ییکارها و کسب اند؛داده اختصاص یخانگ يکارها و کسب

 به اجرا جهت و دیرس بیتصو به یخانگ مشاغل یسامانده قانون 1389 سال به همین جهت در.است گرفته قرار نانیکارآفر

 به توجه با و یاساس قانون 43 و 28 اصول استناد به است موظف دولت قانون، نیا 1 ماده اساس بر .شد ابالغ کار وزارت

 را انیمتقاض گونه نیا يبرا اشتغال جادیا نهیزم و یسامانده قانون نیا مطابق را یخانگ مشاغل ساله، ستیب اندازچشم سند

 یمناسب يهامکان ای موقت يبازارها اندشده مکلف قانون نیهم 11 ماده طبق هم هايشهردار در این راستا. کند فراهم

 مهیا و واگذار کنند.  مشاغل دسته نیا صاحبان محصوالت عرضه يبرا

با توجه به آنچه ذکر گردید، با شعار زدگی و سخنرانی نمی توان گامهاي موثري براي حضور فعال زنان در عرصه هاي 

اقتصادي برداشت .مسلما وقتی سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده و دو سال اخیر استراتژي نظام جمهوري اسالمی 

ومتی و کارآفرینی متمرکز شده است نمی توان و نباید نقش زنان را در کارآفرینی نادیده گرفت. بخش اعظم بر اقتصاد مقا

زنان توانمندیهاي زیادي را در حوزه کارآفرینی خانگی دارند که این توانمندیها در محدوده مشاغل خانگی باقی مانده است و 

 ه دو دلیل درونی و بیرونی بوده است: توقف توسعه و حرکت از مشاغل خانگی به کارآفرینی ب

 اول) فقدان خالقیت و نوآوري(علت درونی) و دوم )فقدان زمینه هاي اجتماعی و حمایت دولت

 

 

 در توسعه فرهنگ کارآفرینی کارآمدي و اثر بخشی جامعه زنان
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 مواجه دست نیا از يموارد با میبرشمار را ینیکارافر حوزه به بانوان ورود و یشغل تیفعال يایمزا و دیفوا میبخواه چنانچه

 یانسان اصول حفظ ، شیخو یاجتماع حقوق از تیحما در ییهمگرا ینوع و گریکدی با جامعه زنان تعامل نحوه:  میشو یم

 رایز( یخانگ کار و کسب در خصوصا يراهبرد اهداف و  مدت بلند عملکرد به توجه کار، و کسب در یعاطف طهیح تیرعا و

 بر دیتأک) شدیندیب مدت بلند يکارها به توانند یم دهند، پس حساب انهیسال طور به دیبا که یرانیمد از تر راحت  زنان

 کرده حفظ را يمشتر به دادن بها و تیفیک ارائه تیمز که هاست مدت یخانگ يها کار و کسب در مثال بعنوان( تیفیک

 )اند

فرهنگساز براي  رونق کسب و کار و کارآفرینی می باشند و توانایی بالقوه عالوه بر موارد ذکر شده زنان شاخص ترین افراد 

 باالي ایشان در محیط خانه و خانواده بستري مهمی را براي تشویق و ترغیب فرزندان به کارآفرینی  فراهم می آورد.

عملیاتی  یمجال ،به عبارتیاستگشته  هزنان جامع یفرهنگ حرکتطلیعه  ،تصاد مقاومتی در سالهاي اخیراق عبارت بر دیتاک

 نکهیا است مهم آنچهبراي نشان دادن قدرت اقتصادي زنان در ایجاد اشتغال و نوآوري و کارآفرینیفراهم گشته است .لذا 

 یمعرف مسلما. .باشد ینم ریپذ امکان ینیکارافر بدون ياقتصاد يساز مقاوم  که دهند بسط را مفهوم نیا یستیبا زنان

 دیتاک موردهمواره  که زاست درون اقتصاد سمت به حرکت ،يا رسانه يتهایفعال انجام ، ینیکارآفر يها وهیش  نانیکارآفر

 .است گرفته قرار  محترم دولتمردان و يرهبر

 با مگر ستین ممکن مهم نیا ، کند رییتغ یستیبا مصرف و دیتول به نسبت جامعه یذهن يباورداشتهاوقتی سخن از اینستکه 

 باور نیا به ستیبا یم جامعه ياقتصاد فرهنگ نظر از. خانواده که زنان و دختران این مرز و بوم هستند محور اساسی تالش

 خود یاجتماع يرفتارها در را آن ارزش کی عنوان به و است یاله فهیوظ و تیمامور کی ياقتصاد عدالت و دیتول که برسد

 نهینهاد آداب و عادت بعنوان جامعه در آنچه. است يراهبرد کامال يامر میمفاه یبرخ به نسبت نگرشها رییتغ.  ردیگ کار به

 غفلت مورد همواره که است  اينکته مهم نیا. است ینیکارآفر و ییخودکفا و تالش يبرا یفرهنگ موانع  از عمدتا شده

 و هاپیشرفت ترمز "ما عامه فرهنگ در فولکلوریک عناصر" و "هاالمثلضرب " از بسیاري نمونه، عنوانبه. است شده واقع

 عدم و موجود وضع به تیرضا دیبخوان(قناعت )یتنبل دیبخوان( زهد:  مانند ، است دهیگرد يمحور ییدانا و کارآفرینی توسعه

 دیبخوان( وحدت و تعاون ...)و بودن مقدر و قسمت اسم به کارها در یآشفتگ و یبرنامگ یب دیبخوان(ییگرا ریتقد )ییایپو
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 و شودیم استفاده آن از جاهالنه متاسفانه که مقدس و یارزش ییها واژه یعنی) غلط ریمس کی یط در جماعت با یهمرنگ

 ..ستدیا باز حرکت از ياقتصاد مولد يها تیفعال و دیتول  چرخه گرددتایم سبب

 ینیکارآفر فرهنگ هايویژگی

را برشماریم :   ینیکارآفر فرهنگ هايویژگیپیش از بررسی راهکارهاي توسعه کارآفرینی توسط زنان در جامعه، بایستی 

 .است بیرونی و درونیاین ویژگیها 

 کنش گسترده، ذهنی هايتوانمندي به ایمان ،) اندیشی مثبت( مثبت فکر و کار از عبارتند: درونی هايویژگی -1

 ،)پذیريریسک(پذیريمخاطره کار، دینی هايارزش به اعتقاد باال، نفس به اتکا و طلبی استقالل عمل، در "خالق تفکر"

 ...و) سازنده راهنماي باورهاي به عامیانه روزمره باورهاي تبدیل(ذهن هايباورداشت نظام در راهنما باورهاي وجود

 افزاییهم درجهت راهنما باورهاي وجود زمان، مدیریت بر مبتنی پذیريمسؤلیت از عبارتند: بیرونی هايویژگی -2

 کشف و تغییر درك ،)دارد هااستراتژي در کننده تعیین نقش که راهبردي الگوهاي به راهنما باورهاي تبدیل(راهبردي

 ... و گروهی کار و تعاون و مشارکت  روحیه ها،فرصت

 اجتماعی روابط« ،»پذیري خطر« ،»شهامت« مانند خاصی لیخصا و هاویژگی برخی داراي نانیکارآفر است مسلم آنچه

 حضور اینموثري را رقم زنند . اجتماعی تعاملسبب گردیده  هاویژگی همین و باشندمی... و »ابهام با رویارویی« ،»مثبت

 آفرینی ارزش که دارد دنبالبه را افزایی هم نوعی اننیکارآفر هايویژگی. دارد دنبالبه را "فرهنگی تاثیرگذاري" فعاالنه

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی آفرینی ارزش این جمله از ،است آن نتیجه

 فعالیت گسترش و ماندگاري براي نوین هايظرفیت ایجاد -

 اجتماعی ارزش و سرمایه ایجاد به توجه -

 اجتماعی و فرهنگی مسائل حل براي بازارمدار هاينگرش کارگیريبه -

 بازار نیروهاي توسط نشده حمایت هايزمینه یا سودآور غیر ماموریت براي جدید هايفرصت خلق وها بازار یافتن -

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 نانیکارآفر بینند،می را مشکالت و مسائل دیگران که درجایی: جدید هايفرصت سرسختانه ترغیب و شناسایی -

  . کنندمی شناسایی را ي نوینهافرصت

 تغییراتی ایجاد با و دنکنمی استفاده خوبی به آمده پیش هايفرصت از نیکارآفرزنان  شد بیان چهآنمجموعه  به توجه با

 فعالیتی ینیکارآفر. است نادر فعالیتی بلکه نیست بدیع فعالیتصرفا  ینیکارآفر رواین از ،هستند جدید اثري خلق به قادر

 یکسان به و ردیگ قرار ترغیب و تشویق مورد باید رفتارها این گیرد؛می بر در را استثنایی رفتارهاي از ايمجموعه و کمیاب

قدرت بهره مندي از فرصتها و ترغیب به ایجاد . دارند را کار این انجام براي شایستگی و صالحیت که شود داده پاداش

 که چنانهم ندارد را شدن نیکارآفر شایستگی هرکسیموقعیت نوین موضوعی است که بخوبی از عهده زنان برمی آید. 

. است خود خاص معیارهاي و هاشاخص داراي ینیکارآفر ،زیراباشد نیکارآفر تواندنمی اجتماعی یا بازرگانی بخش مدیر یک

 نوین هايظرفیت ایجادبا توجه به  دارند . اجتماعی ینیکارآفربا توجه به مواردي که بیان شد زنان پتانسیل زیادي براي 

 هايفرصت خلق و بازارها یافتن، اجتماعی ارزش و سرمایه ایجاد به توجهاز سوي زنان و  فعالیت گسترش و ماندگاري براي

 متعهد باید تربیتی-آموزشی موسساتزنان متولی  بنابراین  که مولد ارزش اقتصادي ملی باشد دور از دسترس نیست . جدید

 با بتوان تا کنند تربیت جدید هايروش با اجتماعی پیشرفت به دستیابی جهت را اجتماعی نانیکارآفر که باشند امر این به

 باشد، بحث موضوع...  و فرهنگی یا اجتماعی کارآفرین کهاین از فارغ اما. پرداخت اجتماعی هايفعالیت به بیشتري بال فراغ

 .دارد دنبالبهنیز  را »فرهنگی تاثیرگذاري« فعاالنه حضور کارآفرین،در زنان  »اجتماعی تعامل«فرهنگی توانمندي باالي

 موانع کارآفرینی زنان 

 دنیایی به مردان انحصار در حالت از دنیا تا شد سبب آن از حاصل هاي نگرش و رویکردها تغییر و جهانی جدید تحوالت

 جهانی معادالت صحنه درخود باوري زنان  رفته رفته و پیداکنند را خود واقعی و مطلوب جایگاه زنان آن در که شود تبدیل

 .کافی برده شود. بهره بانوان انگیزشی و ارزش پر ، مستعد ، خالق نیروي باعث شد از

 ایفا ها زمینه و ها جنبه از اي پاره در حتی و برخوردارند انسانی عالی هاي ویژگی و لیاقت و کرامت از اینکه جهت به زنان

 لذا باشند برخوردار باید انسانی عالیه حقوق باشنداز می خود مخالف جنس از تر حساس مراتب به و تر اساسی نقشهاي کننده

 باید که گردد می بر خودشان توسط آنان زیستن شیوه انتخاب و گزینش نحوه به زنان براي حقوقی مهم هاي مولفه از یکی
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 هاي عرصه در زندگی نوین فلسفه انتخاب را کارآفرینی اگر بنابراین گیرد قرار جامعه اقشار همه حمایت و احترام مورد

 ، تبعیض گونه هر از دور به و قوا تمام با تا گشت قایل آنان براي را حق این باید بدانیم فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادي

 این در جامعه متعالی هاي ارزش چارچوب در و ها شایستگی سایه در تنها و مذموم باورهاي و سنتی هاي قالب ، ناعدالتی

 بخصوصی الویت و حساسیت از زنان کارآفرینی موضوع توسعه حال در کشورهاي در مسلما .یابند حضور اجتماعی عرصه

  .دارد روي پیش را فرسایی طاقت و دشوار بس مسیري ها کشور این در ترقی و توسعه روند که چرا باشد می برخوردار

بدیهی است در رویکرد توسعه فراگیر مسئولین و مردم بایستی به همگرایی الزم در رفع تبعیض جنسیتی در راه اندازي و 

 به دستیابی تضمین منظور به مردان و زنان میان عدالت به رسیدن جنسیتی عدالت اصلی هدفمدیریت کسب و کار برسند. 

 فضایی خلق به ملزم را خود جهانی جامعه ، شتابناك تغییرات امواج با مواجهه در و سوم هزاره به ورود با است پایدار توسعه

 شرح به کارآفرین زنان براي عمده محدودیت .گیرد شکل جنسیت پایه بر عدالتی بی حذف با بهتر زندگی آن در که داند می

 :باشد می زیر

 در زنان دائمی حضور به مردان تزاید به رو نیازعدم اهتمام به ایجاد تعادل و هماهنگی بین کار و زندگی و )  الف 

 خانواده

 کار و کسب در زنان نقش مورد در منفی باورهاي و افکار وجود)  ب

 زنان مهارتهاي توسعه براي دولتی بخش در محدودتر هاي فرصت)  ج 

 رسانی اطالع و حمایتی خدمات ، تکنولوژي به کارآفرین زنان ناکافی دسترسی)  د 

 ینیکارآفر توسعه در زنان نقش

 وجود ینیکارآفر يبرا یمل جیبس به ازین امروزبدیهی است با توجه به شرایط اقتصادي کشور و فشارهاي ناشی از تحریم ،

 از رفت برون راه.  دارد نانهیکارآفر يمبنا یمل دیتولکمی و کیفی  شیافزا و ییخودکفا و اقتصاد يساز مقاوم مسلما. دارد

 و زیربنایی عامل عنوان به فرهنگی، بسترمهم میسر نیست مگر با ایجاد  نیا و است ینیکارآفر يبرا یمل جنبش ، رکود

 حوزه در عمیقی تحوالتچنانچه این تحول خواهی فرهنگی از سوي زنان آغاز شود ، ،ینیکارآفر ملزومات سایر مبناي
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جامعه در پی خواهد داشت. نقش راهبردي زنان در توسعه فرهنگی کار و کارآفرینی در  دانش و بینش تغییر و باورها شناخت،

 موارد زیر خالصه می شود:

با توجه به پیشینه فرهنگی ، مذهبی کشورمان و رویکردهاي سنتی، اشتغال مقدس براي زن در خانه داري تعریف  -1

 مبتنی رفتار و لذا با توجه به عصر دانایی محوريشده و حضور اجتماعی زن امري مذموم و ناشایست تلقی گردیده 

ها و نو اندیشی در کسب و کار اقتصادي  پدیده چرایی بر ناظر ،زنان در کارآفرینی خردمندانه رفتار دانش و خرد بر

 لذا همین امر محرك قوي براي مردان جامعه است تا پا به پاي زنان در هم افزایی کارآفرینانه سهیم باشند .. است

 کارایی، عمق، داراي که "خالق هايایده" از تعدادي ولی کنند،نمی پیدا بروز و ظهور فرصت لزوما هاپردازي ایده -2

 سازي، باور مرحلهمحقق می گردد.  سازي باور مرحلهلذا . شودمی ماندگار است پذیري انعطاف و سازگاري توان

 داراي زیادي حد تا و ابدیمی سامان فرهنگ اصلی شاکله مرحله، این در است؛ سازي فرهنگ مهم و  عینی مرحله

 و انتقال جهت شود، درونی  کامال وقتی هاارزش. گیردمی صورت سازي باور از پس هاارزش انتقال .شودمی هویت

 دید خواهیم ندیفرآ این در را رفتار به هاایده تبدیل عینی تجلی و شودمی تبدیل رفتار و عملکرد به ارتباط برقراري

 هسته هاي ایده پردازي زنان در تحقق این مهم نقش بسزایی دارد..

 مشارکت عنصر از خانواده و مدرسه آغاز می شود . کارگروهی:مسلما  همگانی مشارکت به جامعه افراد ترغیب -3

ینه سازي در خانواده نهاد از سوي دیگر. دولت و سویک  از در خانواده  سازيینه نهاد با مگر شود،نمی محقق همگانی

بر عهده زنان می باشد و نهاد آموزش و پرورش نیز تربیت نیروي انسانی در کارآفرینی را بر  عهده دارد. مادران بایستی 

 براي فرزندان خویش تیم سازي را سرلوحه امور قرار دهند .

از  دولتمسلما تشویق و ترغیب : مردم عموم بین رمبتک و محقق خصوصا زنان نیکارآفرزنان برتر  تجلیل و تکریم -4

انتقال تجربیات ،راه را براي الگو سازي و یادگیري اجتماعی فراهم می اورد "ینیکارآفر هفته"در کارافرینان زن

امري موثر  ها،دانشگاه بزرگ هايسالن و ورزشی هاياستادیوم در یا شهر بزرگ میدان در زنان موفق کارافرین

 محسوب هاآن اجتماعی تکریم و تشویق در موثري عامل هایشان،خانواده نزد نیآفرکارزنان  منزلت و تکریماست.

 .شودمی
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 است گرفته صورت آن بر مؤثر عوامل و یخانگ کار و کسب درباره ياریبس قاتیتحق حمایت از مشاغل خانگی : -5

 ،يریپذ سکیر( یامورشخص به مربوط عوامل :نمود میتقس دسته سه به را عوامل نیا توان یم یکل طور به که

 وستنیپ يبرا خانواده ياعضا لیتما( یخانگ امور به مربوط عوامل ...) و ينوآور به شیگرا ،یتیریمد يها مهارت

 ،یفرهنگ طیمح( یطیمح عوامل...) و يکار روابط بر خانواده روابط ریتأث خانواده، تیحاکم کار، و کسب به

ارتباط  ) مشکالتی نظیر نحوه برقراري ياقتصاد و یفن طیمح کار، و کسب طیمح ،..... و یقانون طیمح ،یاجتماع

ژ تولیدات و یا سطح خدمات قابل ارائه به دلیل محدودیت تعداد پایین بودن تیرا ،با بازار و فروش محصوالت

و....مواردي است که اهتمام   تعریف نشدن بیمه هاي اجتماعی خاص این مشاغل و درآمد محدود، نیروي انسانی

 خاص دولت به حل آنها را نیاز دارد.

 تشویق اصوال آموزشی مراکز و مدارس سطح در یخانگ مشاغل انجام وشغلی  مسائل طرح ترغیب ایده پردازي و    -6

مادران در نحوه پاسخگویی به این  جوان، و نوجوان و کودك کردن چرا و چون با شود،می آغاز پرسش با کنجکاوي

 کردن فعال طریق از درست پاسخ به هدایت ،شود سرکوب نباید سواالت این لذاپرسشها نقش مهمی ایفا می کنند . 

 مبارزه« یک زندگی بنگریم، هستی و زندگی به فرهنگی دید از اگر واقع در است،مهم  فراگیران ذهن خالق قواي

 و شودمی مواجه کارانهمحافظه مقاومت و چالش با نوآوري لذا است، "نوین هايایده و ثابت "هايدیدگاه بین »مداوم

آموزش و مشاوره به مادران در این .دارد میان این در کننده تعیین نقش "خالق تفکر و ذهنی نیروي" از منديبهره

 خصوص بسیار راهگشاست.

 ترینمهم از: براي زنان مسئله حل و خالقیت ،ینیکارآفر و کار و کسب يمهارتها اثربخش هايآموزش -7

 يهیارا باشد،می توجه مورد بسیار نیز پیشرفته کشورهاي در که  نوآوري و خالقیت فرهنگی ترویج راهبردهاي

 دانش، سطح هاآموزش این. گروههاي اجتماعی است يکلیه به مسئله خالق حل و خالقیت فنون هايآموزش

 . دهدمی افزایش توسعه کارآفرینی جهت در را زنان توانش و بینش
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 کالم آخر

 عرصه قراوالن پیش بعنوان و بشر اجتماعی حیات بناي سنگ بعنوان زنان که نهاد صحه حقیقت این به بایددر خاتمه 

 فرینیخصوصا در گسترش اندیشه و رفتار کارآ باالیی بسیار کارآفرینی توان از و واال بس جایگاهی ازآدمی  پرورش

 وجود و با  کنند می عمل خود مرد همتاي از بهتر جوهره وجودي خویش بیان در زنان از بسیارياز سویی . برخوردارند

مهارت  بسیار دیگران با تعامل در و رفتارها از رمز کشف و دیگران چهره از احساسات درخواندنزیاد ارتباطی  مهارتهاي

 با که کنند ایجاد شرایطی توانند می آنها موفق هستند . ارتباط و مباحثه بسیاردر برقراري  آفرین کار زنان .ارتباطی دارند

 .کنند برقرار پایدار تجاري روابط بحث در وارد طرفهاي
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