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  ایران کرده دانشگاهیل تحصی کارآفرینی زنان موانعبررسی 

  1علی ربیعی
  ٢نظریانزهرا 

  19/1/1392 :تاریخ پذیرش   23/2/1391 :دریافتتاریخ 

  چکیده
برخوردار بوده  چشمگیر ياز رشد ایران انی به آموزش عالیدر چند سال اخیر ورود زنان ایر: زمینه

دانشگاهی کشور به منظور  لیالتحص فارغدر این شرایط ترغیب و ترویج کارآفرینی در بین زنان . است
اقتصادي و اجتماعی جامعه ایفا  يها تیفعالنقش مهمی را در  تواند یمایجاد کسب و کارهاي مستقل 

   . نماید
دانشگاهی در ایران  کرده لیتحصشناسایی مهمترین موانع زنان کارآفرین این پژوهش براي  :هدف

  .سامان یافته است
ابتدا به  .توصیفی و پیمایشی است ، و کاربردي و از لحاظ ماهیت يا توسعه ،این تحقیق :روش

-و سپس پرسشنامه  تن از کارشناسان مهمترین موانع موجود مشخص 20اکتشافی با  يها مصاحبهوسیله 

داراي فعالیت  کرده لیتحصنفر از زنان  30آماري  جمعیت. طراحی شد یلیکرت پرسش  36 شاملاي 
 براي. نظر در مسائل مدیریت و کارآفرینی  است نفر از اساتید دانشگاهی صاحب 80و  کارآفرینی

     .شداستفاده  آزمون فریدمن از  نیز ها دادهتحلیل 

                                                 
      alirabiee@pnu.ac.ir .)نویسنده مسئول( دانشگاه پیام نور  گروه ارتباطات و مدیریت رسانه، ،دانشیار . 1
  z.nazarian184@gmail.com . مربی، گروه مهندسی صنایع،  دانشگاه پیام نور. 2
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روي کارآفرینی زنان  ع فرهنگی و فردي مهمترین موانع پیشموانکه  دهد یمنشان  نتایج: ها یافته
ترس از شکست و  ،هاي جنسیتی در محیط کاروجود تبعیضو در این میان عواملی چون  است

تالقی امور شرکت با مسائل خانوادگی و ناهمخوانی ، پذیري بیشتر زنان نسبت به مردانتحریک
سرمایه اولیه و  تأمینو  اداري و بوروکراسی موجودپاگیر ووجود قوانین دست ،انتظارهاي نقشی

  .  ندهست و اهمیت برخوردار  از باالترین اولویت نقدینگی الزم
هاي رفع چالشبه با توجه به رشد روز افزون زنان با تحصیالت عالی دانشگاهی باید : نتیجه گیري

  .گردد توجه ویژه کارآفرینی این قشر
  .، ایرانها چالشموانع و  زنان کارآفرین،کارآفرینی،  :)گان(واژه کلید

  مقدمه
 شناسایی و 1خالق و نو هاي ایده اب کارآفرین فرد که است فرآیندي کارآفرینی

 يها سازمان نو، يها شرکت و کارو  پیشه ایجاد به مبادرت منابع، بسیج با و تازه هاي فرصت
 است، مخاطره و خطر پذیرش مستلزم که فرآیند این. کندیم یابنده رشد و نوآور و جدید
 و سبب) 7 .ص ،1381مقیمی، ( شود می جامعه به تازه خدمت یا محصول عرضه به منجر
 گردد میسر ملی منافع تأمین و وري بهره در آنها شدن فعال و منابع از برداري بهره گردد می
هاشمی، (باشند  جانبهههم توسعه و رشد موجب که شوند ایجاد خالق و وربهره مؤسسات و

جدید و با ارزش با  يکارآفرینی فرآیند خلق چیز گفت توان یم همچنین . )126.ص ،1380
در نظر گرفتن خطرهاي مالی، روانی و اجتماعی و در نهایت  و اختصاص زمان و تالش الزم،

 ،فیض بخش و تقی یاريدر  هیسریچ و پیترز،(رسیدن به رضایت فردي، مالی و استقالل است 
 و شمرندمی غنیمت را هافرصت خطرپذیري، با همراه که هستند کسانی کارآفرینان ).1383

 کنند می جستجو سودآوري براي تازه راهکارهاي خویش هاي تجربه و ها اندیشه بر تکیه با
کارآفرین کسی است که  معتقد است) 1994( 2ویلیام باي گریو  .)63 .ص ،1380 جهانگیري،( 

                                                 
1. Innovative 
2. William Bygrave  
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فرآیند . کند یمیابد و براي پیگیري آن فرصت، سازمانی را راه اندازي یک فرصت را در می
با درك فرصت و ایجاد که  گیرددر بر می ها و عملیات راکارآفرینی نیز تمام وظایف، فعالیت

امروزه . )3 .ص ،1383شاه حسینی، ( یابد یمها ارتباط یک سازمان به منظور پیگیري آن فرصت
، به طوري آیند یمنی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي به شمار کارآفرینی فردي و سازما

اي طالیی کارآفرینی نام گرفته هاخیر دهه دههدو  که در غرب و برخی از کشورهاي دیگر،
ترین منبع توسعه مورد است  و نیز در بیشتر کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه به عنوان اصلی

کارآفرینی در میان زنان و مردان کشورهاي مختلف   .)Mccline, 2004( توجه قرار گرفته است
هاي کارآفرینی بین زنان و مردان اي در مورد فعالیتاساس یک تحقیق مقایسهر ب. متفاوت است

هاي خاص هر کشور نرخ رواج کارآفرینی را مشخص گردید که ویژگی ،کشور جهان 37در 
توان در مورد کشورمان نیز می .)Reynold et al., 2002(کند در میان زنان و مردان تعیین می

در شرایطی . گفت که به طور کلی توسعه کارآفرینی یکی از نیازهاي جدي اقتصاد ایران است
اقتصادي و اجتماعی این زمان مطرح است به نظر  مسأله ینتر بزرگکه معضل بیکاري به عنوان 

 ی یک ضرورت جدي اقتصادي،رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینمی
  .)67 .ص ،1387پیکارجو و اصغري، ( اجتماعی و سیاسی باشد

ي کارایی داخلی و خارجی آموزش هاي مهم در قضاوت دربارهلفهؤیکی از م ،از طرفی 
. کشور، کیفیت آموزش نیروي انسانی در هماهنگی با نیازها و تغییرات بازار کار است ر عالی ه

؛ حسینی لرگانی و همکاران،  1383؛ صادقی و عمادزاده، 1383میرزایی،؛ 1382شادي طلب، (
موضوع کار به نوعی با همه ي افراد و اجزاي جامعه در ارتباط است و از عوامل اساسی  .)1387

 .)1382گلستان هاشمی، (  شود یمعلمی، صنعتی، اقتصادي و اجتماعی محسوب  توسعهرشد و 
هایی براي کاهش میزان بیکاري روبه رو هستند مشیطخبا مشکل چگونگی طراحی  ها دولت

)Boone et al., 2004(.  از این رو کارآفرینی در اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی
 .)1386نیازي و نصر آبادي،( کشورها قرار گرفته است
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عصري که به جامعه اطالعاتی . کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزاره جدید دانست  
پیامدهاي مهمی همچون فراگیري ة است و در بردارند موسومجهانی شدن  هنگامهو 

هاي نوظهور و تغییر و تحوالت شتابناك در عرصه مبادالت شدید و بی رحمانه در عالم  فناوري
از  ،در چنین فضایی. ) 120.ص ،1387 حسینی لرگانی و همکاران،( کسب و کار است

گذار در رصد کردن چشم تأثیر يها شاخصتوسعه و نیز یکی از  آفرینی به مثابه عامل رشد،کار
ات عمیق و گسترده آن در به چالش تأثیرشود که این خود بر انداز مطلوب هر جامعه یاد می

  .)Clark, 1998(هاي عصر پست مدرن داللت دارد کشیدن انسان
اجتماعی  و اقتصادي هاي یتفعالامروزه میزان حضور زنان در بازار کار و مشارکت آنان در 

 رابطهزیرا فعالیت اقتصادي زنان  است مهم توسعه انسانی مبدل گردیده يها شاخصبه یکی از 
هاي شغلی براي زنان، سطح فرهنگ و با افزایش فرصت. مستقیم با فقر و رفاه اجتماعی دارد 

و وضعیت تغذیه و بهداشت  کنند یمزنان درآمد مستقل کسب . یابدمعه ارتقا میآموزش جا
 موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب ایجاد سود اقتصادي. یابدخانواده بهبود می

 .  (Cowling and Taylor, 2001)  نماید یمبلکه منافع اجتماعی و فرهنگی نیز  ایجاد  شود می
کنند، عملکرد می تأمیناز نیروي کار جامعه را  يا مالحظهاز آن جا که زنان بخش قابل 

کارآفرینانه آنان در جهت رشد تولید یا فروش، افزایش سرمایه، رفاه کارمندان، قدرت رقابت و 
ۀ که خواهان توسع يا جامعهعالوه بر این . کنداقتصادي جامعه کمک میۀ صادرات به توسع

اعضاي خود از جمله زنان  همهاست باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را براي همه جانبه 
کارکرد زنان تحصیل کرده در جهان، به ویژه در کشورهاي ) Robinson, 2001(فراهم سازد 

یی و انفعالی و نیز اشتیاق براي به  دست آوردن  گذار از نقش دنباله دهنددر حال توسعه، نشان 
خواهی و دخالت فعاالنه در تعیین سرنوشت خویش در خانواده، محیط کار آگاهی، مشارکت 
امید اول  درحال توسعه زنان درکشورهاي .)9 .ص ،1388 دموري و همکاران،(  و اجتماع است

موفقیت زنان کارآفرین در این  .کشورهاي خود هستند و رشد و توسعه هاخانواده يبراي ارتقا
 ,( دینما یمایجاد  اجتماعی و فرهنگی هم منافع بلکه شود،می ديجوامع نه تنها سبب سود اقتصا
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2001,p. 2 Seymour(.  با توجه به نقش زنان در مدرنیزه کردن اقتصادهاي در حال رشد، لزوم
بررسی کسب و کار آنان در جوامع در حال توسعه که داراي بافت اجتماعی متفاوتی هستند، از 

  ) 56  .ص ،الف 1387   آراستی و اکبري جوکار، (اهمیت باالیی برخوردار است 
التحصیالن  براي انبوه بیکاران کشور به ویژه فارغهاي شغلی  در شرایط کنونی ایجاد فرصت

گیران کالن کشور است و به عبارت هاي سیاستگذاران و تصمیمبیکار یکی از مهمترین دغدغه
هاي هاي اخیر در ایران به عنوان یکی از چالش سال دردانش آموختگان بیکاري  مسألهدیگر، 

رین تهدیدهاي امنیت و توسعه ملی مطرح اساسی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در زمره مهمت
دهد که در بیشتر  نتایج مطالعات در زمینه کارآفرینی نشان می .)1383فراستخواه، (شده است 

 .)Hytti, 2003( ها براي غلبه بر بیکاري استلراه ح ینتر متداولکشورها، کارآفرینی یکی از 
به رشد قابل توجه نرخ بیکاري  اخیر در کشور، يها سالنیروي کار طی  عرضهرشد روزافزون 

با آن که براي اولین بار در  .کرده منجر شده استل زنان و افراد تحصی به ویژه در میان جوانان،
گذشته صاحب  هايدورهتاریخ ایران با گروه عظیمی از زنان روبرو هستیم که برخالف همه ي 

درصد ورودي  64اخیر بیش از  يها سالچنانچه در  .سواد و حتی تحصیالت عالیه هستند
 یلتحص دختران و زنان افزایش .)183.ص ،1387 گلرد،(اند بودهها زنان و دختران دانشگاه
 دلیل به دولتی بخش سوي از کار به مادهآ افراد این جذب توان عدم دانشگاهی، کرده

 و استقالل امکان در نهایت، و محدود گستره دلیل به موجود خصوصی بخش محدود ظرفیت
 و کار بین تعادل ایجاد سبب که شخصی کار و کسب در کار ساعات بیشتر پذیري انعطاف
 هايسال در کاروکسب اندازيراه به زنان بیشتر گرایش به منجر گردد،می خانوادگی زندگی

 است فراوانی مشکالت و موانع از حاکی زن، کارفرمایان اندك تعداد ولی. است شده اخیر

 1387آراستی و اکبري جوکار،  ( دارد وجود ایرانی زنان توسط وکارکسب اندازي راه در که
ی گوناگونناشی از عوامل  ،هاي بازار کار عدم تعادل موجود در نیرو ،از سویی ).57 .ص ،الف

 .هاي شغلی زنان در مقابل مردان خواهد داشت قابل توجهی در نابرابري فرصت تأثیراست که 
 یگوناگون مشکالت و موانع زنان، کارآفرینانه هاي یتفعال توسعه مسیر در که است بدیهی
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 موانع مطالعه بنابراین. شد خواهد امر ینا تسهیل به منجر آنها رفع و شناسایی که دارد وجود

 افزایش نهایت در و آتی مسیر اصالح موجود، هاي یتمحدود شناسایی به زنان کارآفرینی

با توجه به محدود . )1383جواهري و قضاوتی،( کند یم کمک آنان اجتماعی و فردي ییکارآ
 اینیکی از . باشد یمبودن تحقیقات درباره کارآفرینی زنان، تعریف آن نیز بسیار محدود 

خوداشتغالی  ینهزمبه معنی فعالیت زنانی است که در و ارائه شده است  1تعاریف توسط براش
وکارهایی با مالکیت انحصاري صورت مشارکتی، خوداشتغالی مستقل، کارآفرینی و کسب

که به تنهایی یا با  شخصیزن کارآفرین عبارت است از  .)Djiver, 2006, p.2( گیرد یم
هاي اجتماعی و اداري و  مسئولیت پذیرشو با  است مشارکت، کسب و کاري را ایجاد کرده

 ورود بهراي شخصی که خطرات مالی را بیعنی . جویدمیه  امور روزانه شرکت مالی، در ادار
و با خالقیت و نوآوري محصوالت جدیدي را ایجاد و تولیدات  پذیرد یموکار کسب یک

 ,Bird and Brush(تا در بازار خرید و فروش بر رقبا غلبه یابد  دهد یمجدید را گسترش 

کاري را وکه به تنهایی یا با مشارکت  کسب داند یمنیز زنان کارآفرین را زنانی  2الوي .) 2003
اجتماعی، اخالقی و  هاي مالی،مخاطرهو با قبول به آنها به ارث رسیده است ایجاد کرده و یا 

روانی، با خالقیت و نوآوري محصوالت جدیدي را تولید کنند تا در بازار بر رقبا غلبه یابند 
)Adrian et al.,1999, p. 5 (. 

کسب و کار روي  هاي یطمحطی دو دهه گذشته زنان بسیاري به عنوان کارآفرین به    
هاي سازمان ي ادارهکسب و کار براي  يها مکان؛ به طوري که حضور زنان در اند آورده

کسب و کار در سراسر جهان داشته  هاي یطمحکوچک و کارآفرین اثر عظیمی بر اشتغال و 
هرچند که مشکالت اولیه بر سر راه توفیق زنان در کسب و کار از میان برداشته شده . است

در  .)1384جزئی، (روي زنان کارآفرین بسیار است ا ها و موانع فراست، اما هنوز چالش
لی بهتر به کارآفرینی زنان از روي اجبار و نبود گزینه شغ ،کشورهاي با درآمد متوسط و پایین

                                                 
1. Brush 
2. Lavoie 
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هاي هاي موجود فعالیتاساس فرصتر زنان ب اما در کشورهاي با درآمد باال، آورند یمروي 
اکثریت زنان در ورود به کسب و کار در ة انگیز. دهند یمکارآفرینی را مورد توجه قرار 

در  .) GEM, 2006(کشورهاي با درآمد پایین ایجاد درآمد براي زندگی خود و خانواده است 
هایی که مدیریت آنها با اقتصادي پیشرفته تعداد شرکت يها نظامفرانسه ، آلمان و ایتالیا و سایر 

   .)Zimny, 2003, p.12( اند داشتهزنان است، افزایش سریعی 
به دستیابی به  توان یماز اهداف زنان کارآفرین در ورود به کارآفرینی  ،به طور کلی

مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی، اجتناب از فقر، به دست آوردن قدرت و اعتبار در  استقالل،
شرایط مطلوب زندگی شخصی در زمان سالمندي، مفید بودن براي جامعه و سایر  تأمینجامعه، 

هاي شخصی  اشاره ضایت از شغل فردي و  شناخت و بروز استعدادها و تواناییرافراد، عدم 
 و کار بین تعادل حفظ خاطر به نیز زنان از بسیاري .)Ylinen & Chechrnia,2002( نمود

 ثروت، افزایش از بیشتر ،خانوادگی زندگی شرایط علت به زنان .شوند یم کارآفرین خانواده

 کارآفرین زنان، .دارند خانواده و کار هماهنگی به نیاز زیرا . شوند یم تشویق کارآفرینی به

 افزایش با زنان همچنین. ددهن قرار حمایت را مورد شان خانواده و برسند امنیت به تا شوندیم

 ,Simonin, 2006(. کنند می انتخاب را کارآفرینی شان قبلی کار از رضایتینا و فراغت اوقات

p. 91 ،192 .ص ،1387 به نقل از گلرد(.  
هاي  زمینهامروزه زنان خالق ،نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشا تحوالت بزرگی در 

اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه  صنعتی، تولیدي و خدماتی در عرصه جهانی شده
اقتصادي و صنعتی، محرك و مشوق سرمایه گذاري، عامل ایجاد اشتغال، گزینه اصلی انتقال 

 . ) 1385 آراستی،( فناوري و عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار در جوامع تبیین یافته است 

 آنها که داد نشان روسیه در کارآفرین زنان جنسیتی هاي تفاوت درباره تحقیقات نتایج

 مضاعف مسئولیت وجود .ددارن عهده به را فرزندان تربیت و داري خانه مانند هایییتمسئول

 اندازه مردان به خود شغل در نتوانند نهاآ تا است شده باعث روسی زنان براي نقش تضاد و

 سطح اغلب کارهاي و دستی يدر کارها آنها نامتناسب حضور .دکنن طی را پیشرفت مراحل
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 هاي یافتهبر اساس  .)Chechurina and Yelliene, 2002, p.6( است موضوع این بیانگر پایین
 و کار و کسب یک مدیریت دوگانه لیتئومس اثر در که ها نقش تضاد 1استونر و همکارانش

در سال هاي  .است کار و کسب صاحب زنان اصلی مشکل آید،می پیش خانواده به رسیدگی
جنسیتی در رهبري و بهبود نگرش نسبت به  يها تفاوتاخیر، دگرگونی فرهنگی باعث کاهش 

در کشورهاي پیشرفته،  ها دادگاه هاي یمتصمبرابر شغلی  و  يها فرصتمدیران زن شده و قانون 
نیز در  جنسیتی هاي یشهکلنگرش درباره . گسترش اشتغال تمام وقت زنان را پدید آورده است

این باور روز به روز  ،باشد یمبر پایه جنسیت  ها شغلهرچند هنوز برخی . حال دگرگونی است
 .) 1380هاشمی، ( بازد یمبیشتر رنگ 

اند و از کارکردن به عنوان ار شغل، قدرت و موقعیتبیانگر آن است که زنان خواست هاهیافت
در نگاهی گذرا به جریان  ).1381عبدالهی، (  کنند یمزیر دست یک رئیس زن احساس راحتی 

موج حرکت زنان ایرانی در راه  رشد تعداد زنان صاحب کسب و کار در سال هاي مختلف،
کار تقریباً نیمی از کل  به طور کلی، صاحبان کسب و. اندازي کسب و کار مشهود است

 6/5است که کارفرمایان فقط  یادآوريالبته الزم به . شوند یمشاغلین ایران را شامل 
درصد از کل شاغلین را به خود  7/8 خانوادگیدرصد و کارکنان  3/33درصد،کارکنان مستقل 

نشان نگاهی به آمارهاي زنان صاحب کسب و کار، وضعیت متفاوتی را . اند دادهاختصاص 
خویش  به شکل کارفرما، درصد از کل شاغلین زن، 70، حدود 1381آمار سال  در .دهد می

درصد از کل  02/1فامیلی فعالیت دارند ولی نسبت کارفرمایان زن فقط  کارکنانفرما و یا 
. اند بودهدرصد از کل جمعیت کشور را دارا  02/0تقریباً همیشه  آنهاشاغلین زن است و 

را شامل %) 44(درصد و کارکنان فامیلی بیشترین سهم را از شاغلین زن  8/24 کارکنان مستقل
تغییرات محسوسی در سهم زنان صاحب کسب و کار طی سال هاي اخیر مشاهده  .شوند می
 هدرصد رسید 27/2درصد به  22/1از  1380تا  1375ساله از  5شود و این سهم در یک دوره  می

  ).1384 آراستی،( استر راه اندازي کسب و کار در ایران که نشان دهنده موج حرکت زنان د

                                                 
1. Stoner.et.al 
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، بررسی 2009در سال  1اساس گزارش دیدبان جهانی کارآفرینیر با این وجود ب 
که شاخص کارآفرینی نوپاي  دهد یمارزیابی محیط کسب و کار در ایران نشان  يها شاخص

 درصد 47/6به ) کشور عضو 42از میان  7رتبه (  2008 درصد در سال  7/16زنان ایرانی از 
از سویی شاخص حمایت از زنان .رسیده است 2009در سال ) کشور عضو 54در میان  22رتبه (

است که کمتر از میانگین  41/2برابر  2009براي راه اندازي کسب و کار در کشور در سال 
GEM  کشور عضو  31، در بین 2008ال رتبه ایران در این شاخص در س. باشد یم 26/3به میزان

گزارش دفتر . (قرار گرفته است 44کشور در رتبه  45نسبت به  2009بوده که در سال  31برابر 
GEM  ،2009ایران(. 

 جهت ریزي برنامه اقتصادي، توسعه و ملی دیدر تول زنان انکار غیرقابل سهم به توجه با
 که آنجایی از اما باشد یم کشور مسئوالن و دولت مردان توجه مورد مسائل از زنان اشتغال
 مناسب شرایط که است لذا ضروري ندارد، را بیشتر کار نیروي جذب توانایی دولتی بخش
 و شغل ایجاد با زنان تا گردد فراهم رانیدر ا زنان براي کارآفرینی توسعه و خوداشتغالی براي

 به .بخشند پایان را بیکاري یعنی جامعه معضل بتوانند دیگران و خود براي شغلی يها فرصت
 زنان بیشتر چه هر وري بهره و موفقیت نهیزم که عواملی مجموعه شناخت منظور همین

از سوي  .)183 .ص ،1387 گلرد،( رسد یم نظره ب ضروري ،سازد یم فراهم را ایرانی کارآفرین
تصویب شده، قصد دارد که حجم خود را  يها برنامهدیگر دولت بنابر قانون اساسی و نیز 
ش بکاهد؛ اما در این مسیر باید سازوکارهاي الزم را براي اکوچک کرده و از تعداد کارکنان

ضروري است  نیروهاي کارآفرین فراهم سازد و ویژهبه فعالیت آزادانه و رقابتی همه ي نیروها،
؛ حمایت اند داشتهاقتصادي حضور  يها صحنهاز زنان که بنا به عرف و عادت جامعه کمتر در 

و فاقد مهارت نیست؛  سواد یببیشتري نماید، چرا که زن ایرانی امروز ،یک نیروي عقب افتاده و 
. آموزش عالی بر مردان سبقت گرفته است  ي عرصهاست که الاقل در  يا بالندهبلکه نیروي 

از ایجاد  ها دولتنقش  الزم است که» گري دولتکاهش تصدي«بنابراین در راستاي سیاست 
                                                 
1. GEM, 2009 
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کارآفرینی براي زنان تغییر کند  يها فرصتکار و کارفرما به فراهم ساختن زمینه در بروز  کننده
  .)272 .ص ،1386 گلرد،(

نظام تعلیم و تربیت، ناهمخوانی انتظارهاي  موانع خانوادگی،) 1383(جواهري و قضاوتی 
و مناسبات حاکم بر سازمان کار را از مهمترین موانع کارآفرینی زنان  يا شهیکلنقشی، باورهاي 

مشکالت مالی ، اختالف میان اعضا و تبعیض علیه  يا مطالعهدر ) 1384(کریمی . دانند یمایرانی 
کریمیان .  شمارداستان مازندران بر می يها یتعاونزنان را از مهمترین موانع کارآفرینی زنان در 

 النیالتحص فارغکارآفرینی  يها چالشدر تحقیقی به بررسی موانع و ) 1386(و امیر لطیفی 
 يها تیمحدوداین مطالعه،  يها افتهیبر مبناي . دانشگاهی زن در استان گلستان پرداختند

اما . فرهنگی مانعی بر سر راه کارآفرینی زنان این استان نیست يها تیمحدودخانوادگی و 
مناسب ، عدم دسترسی به منابع مالی ، عدم وجود نهادهاي حمایتی و  يها آموزشفراهم نبودن 

.  شوند یمدر توسعه کارآفرینی تلقی  ها چالشفراهم نبودن قوانین و مقررات مناسب مهمترین 
کارآفرینی زنان استان یزد ر ب مؤثردر تحقیقی به بررسی موانع ) 1388(میرغفوري و همکارانش 

 -تحصیلی، شخصیتی، مالی، فرهنگی - که موانع خانوادگی، علمینتایج نشان داد . پرداختند
ي بر کارآفرینی زنان این تأثیرو موانع پرورشی  است مؤثراجتماعی و قانونی بر کارآفرینی 

 . استان ندارد

زنان ان نزدیکبه این نتیجه دست یافتند که  يا مطالعهدر ) 1385( آراستی و جوکار
بیشترین ، بوده و حمایت عاطفی آنهامهمترین پشتیبان ) همسر، فرزندان ، والدین( کارآفرین 

 دیگر يا مقالهدر  این پژوهشگران. کنند یمکمکی است که این زنان از شبکه خود دریافت 
 محصوالت ارائه هدف با و ریزي برنامه با ایرانی، کارآفرین که  زنان نشان دادند) الف 1387(

 و کسب برنامه داشتن و کنند می اندازي راه را خود کار و کسب بهتر، کیفیت با خدماتی و
 ایرانی، کارآفرینن زنا ینهمچن. دارد آنان کار و کسب موفق اندازي راه در مهمی نقش کار،

 و خود هاي یستگیشا اثبات و شخصی رضایت به رسیدن در اول درجه در را خود موفقیت
به تحقیق پیرامون ) ب 1387(همچنین در پژوهش دیگري  .دانند می سودآوري در سپس
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هاي کسب و کارهاي زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و مشکالت آنان در راه  ویژگی
که وجود قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی  دادند شانآنها ن. اندازي کسب و کار پرداختند

منابع مالی مهمترین مشکالت این دسته از زنان بوده و عواملی  تأمیناداري، اخذ مجوزها و 
 تري یینپانیروي انسانی از اولویت  تأمین، دسترسی به بازار و  ها یضتبعچون وجود 
 .برخوردارند

کسب و کار را  ي توسعهمهمترین دالیل فردي زنان ایرانی در ) 1386( يا مقالهگلرد در 
که دست یابی  دهد یملعات نظري و پیمایشی این تحقیق نشان نتایج مطا. مورد بررسی قرار داد

ترین عامل  زنان در ورود به کسب و کار بوده و مهمترین ویژگی در مؤثربه رضایت شغلی 
به  )1387(وي همچنین در تحقیقی دیگر . کسب و کار توفیق طلبی زنان ایرانی است ي توسعه

بهره وري زنان کارآفرین ایرانی پرداخت و نشان داد که زنان  يها شاخصبررسی مهمترین 
بین زندگی کاري و شخصی خود تعادل برقرار کرده و در کسب قدرت و  اند توانستهایرانی 

، نیز در محصوالت و روش تولید خود از نوآوري باالیی .اعتبار در جامعه بسیار موفق باشند
در تحقیقی دیگر با عنوان . اند داشتهي قابل توجهی برخوردار بوده و به عبارت دیگر بهره ور

که نقش عوامل فردي  کند یمبیان ) 1384( در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی گلرد مؤثرعوامل 
و  ها زهیانگتر بوده و مهمترین مؤثردر توسعه کسب و کار زنان ایرانی از سایر عوامل موجود 

همچنین .سب اعتبار و قدرت در جامعه استاهداف زنان در کسب و کار ،رضایت شغلی و ک
قوي دارند و عوامل و شرایط محیطی کشور  يا رابطهزنان کارآفرین با شبکه اولیه ارتباطی ، 

در تحقیقی به بررسی ) 1390(آرایش . باشد ینمبراي توسعه کسب و کار زنان مناسب و مساعد 
نتایج مطالعات زیر نشان . ختکرده دانشگاهی در تجارت پردال برخی از مشکالت زنان تحصی

خانوادگی  قانونی، داد که موانع مالی، اجتماعی و فرهنگی، شخصیتی، تحصیالت، موانع علمی،
کرده در ل و بازاریابی از مهمترین موانع پیشاروي توسعه تجارت توسط  زنان در زنان تحصی

  . باشد یمایوان غرب 
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 تأمینها،  عدم اعتماد بانک )1990(و همکارش  1در خارج از کشور نیز لی گاسلین
هاي خانواده و همسر را به عنوان کنندگان و مشتریان، کمبود سرمایه شروع کار و مخالفت

نداشتن سرمایه ) 2001( 2داس. کنندترین مشکالت زنان کارآفرین کانادایی معرفی میمهم
فقدان تجارب مدیریتی،کمبود زمان و مشکالت  مناسب و جریان نقدي مطلوب، شرایط بازار،

براساس تحقیقی که توسط .  داند زنان کارآفرین هندي می يها چالشخانوادگی را از مهمترین 
انجام شد مهمترین مشکالت زنان این   )2003(3مرکز مشاوره ملی کسب و کار زنان آمریکا

 مایه، رویارویی با اقتصاد جاري،دسترسی به سر: از  عبارتندکشور در راه اندازي کسب و کار 
در مطالعه انجام  همچنین، .و بوروکراسی ها اتیمال، محیط رقابتی کسب و کار، ها مهیبهزینه 

زن کارآفرین در آمریکا، تعدادي از زنان ابراز داشتند که به علت زن بودن قادر  129شده روي 
 يها شبکهکه در زمینه ایجاد  رسد یمبه نظر . اند نبودهبه ورود به برخی از محافل اجتماعی 

در خصوص زنان  مسألهاین . مردان از امتیاز و امکانات بیشتري برخوردارند ارتباطی و تماس،
 )2006( 4آرینوس و کوواالینن تحقیقات. ) 31 .ص ،1385 صابر،(  شود یمسیاه پوست تشدید 

 ،ابدی یم افزایش شوند می دار بچه که هنگامی کارآفرینی به زنان عالقه که داد نشان فنالند در
 کارآفرین یک براي امر این و دارد کاري ساعات تنظیم به نیاز فرزند از نگهداري چرا که

 يها تیفعال در خانواده و کار يها تیمسئول کردن هماهنگ همچنین و دارد بیشتري امکان
 خصوص به اسکاندیناوي کشورهاي در. تاس مزدبگیري مشاغل از بهتر معموالً کارآفرینانه

 در را زنان مشارکت خانواده، اعضاي براي بهتر مالی شرایط ایجاد و خانواده رفاه فنالند،

 به را خود تحقیقات نیز )2002( ٥کانتر .دهد یم افزایش جدید کارهاي و کسب گیري شکل

 در زنان کوچک يو کارها کسب رشد براي مناسب و عملی يها برنامه ارائه منظور

 مشتریان، به خدمات ارائه میزان يها شاخص کانتر. است کرده ارائه توسعه حال در کشورهاي

                                                 
1. Lee. Gosselin 
2. Das 
3. National women’s business council 
4. Kavalainen & Arenius,p:215 
5. Kantor 
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 و موفقیت ارزیابی براي را و کار کسب کارایی و اثربخشی ،و کار کسب -  ثبات -پایداري
  .است کرده مطرح زنان کارهاي و کسب توسعه

کارآفرینی زنان داراي  يها چالشکه به طور جامع و کامل  یطالعاتکمبود مبا توجه به 
آن است که این موضوع  مقاله براین تحصیالت دانشگاهی را در ایران مورد بررسی قرار دهد، 

.  بسنجدفرهنگی و اجتماعی، فردي، اقتصادي و تجاري، قانونی و علمی  را از جوانب مختلف
در پایان  و ج استخرا ها چالشمطالعات میدانی مهمترین  به وسیله شود یمدر این پژوهش سعی 

به شرح  پژوهش يها پرسش. راهکارهاي الزم براي حذف و یا کاهش موانع موجود ارائه گردد
  :زیر است

  ؟کدامندکرده دانشگاهی در ایران ل کارآفرینی زنان تحصی مهمترین موانع •
  چه راهکارهایی براي کاهش و یا رفع موانع موجود  وجود دارد؟ •

  سواالت فرعی
 کرده دانشگاهی چیست؟ ل فرهنگی موجود در مسیر کارآفرینی زنان تحصیمهمترین موانع  •

کرده دانشگاهی ل مسیر کارآفرینی زنان تحصی در يتجارمهمترین موانع اقتصادي و  •
  چیست؟ 

  کرده دانشگاهی چیست؟ ل مهمترین موانع قانونی  موجود در مسیر کارآفرینی زنان تحصی •
  کرده دانشگاهی چیست؟ ل کارآفرینی زنان تحصیمهمترین موانع  فردي  موجود در مسیر  •
  کرده دانشگاهی چیست؟ ل مهمترین موانع علمی  موجود در مسیر کارآفرینی زنان تحصی •
کرده دانشگاهی ل مهمترین موانع اجتماعی  موجود در مسیر کارآفرینی زنان تحصی •

  چیست؟ 

  روش پژوهش
 پیمایشی -توصیفی ماهیت با میدانی روش به که است اکتشافی يا مطالعه حاضر پژوهش

 این تحقیق نیاز مورد اطالعات .باشد یم کاربردي هدف نظر از و شده است انجام )زمینه یابی(
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 مرحله و و اسنادي  يا کتابخانه روش شامل نخست مرحله . شد آوري جمع مرحله دو در

مطالعه  باابتدا .است )پرسشنامه تکمیل و اکتشافی مصاحبه بر مشتمل (میدانی مطالعات دوم
 20اکتشافی عمیق و کیفی با  يها مصاحبهپیشینه پژوهش در داخل و خارج از کشور و به وسیله 

مهمترین موانع موجود مشخص و در شش ، افراد آشنا به مباحث کارآفرینیو  کارشناسان از  نفر
؛ سوال  36 امل ش( يا پرسشنامهبدست آمده  يها مؤلفهبعد دسته بندي گردید؛ سپس به کمک 

جامعه آماري در این مرحله از . به شیوه لیکرت طراحی شد) 91/0با ضریب آلفاي کرونباخ  
نفر از اساتید  80کرده  داراي فعالیت کارآفرینی و ل نفر از زنان تحصی 30تحقیق شامل 
نظر در مسائل مدیریت و کارآفرینی  است که به شیوه  تصادفی انتخاب ب دانشگاهی صاح

به محققین ) درصد 84.5پرسشنامه  93پس از توزیع پرسشنامه در بین این افراد،  . گردیدند
استخراج و در  ها پرسشنامهخام پژوهش از  يها داده، ها پرسشنامهپس از اجراي . بازگردانده شد

 یلهبه وس(  SPSSنرم افزار آماري  باسپس کلیه اطالعات  .جدول اطالعات کلی تنظیم شد
  .شدتحلیل و جزیه ت) آزمون فریدمن

  تحقیق  هاي یافته
 تحقیق متغیرهاي فراوانی میزان پاسخگویی و درصد  .1

  .باشد یم  1میزان پاسخگویی به سواالت پرسشنامه بر اساس جدول   
  درصد فراوانی متغیرهاي تحقیق. 1جدول 

  ردیف
 متغیر 

 نام متغیر
خیلی 
 کم

 زیاد طمتوس کم
خیلی 
 زیاد

 جمع

  100 8/25 3/32 6/22 9/12 5/6 فرهنگیموانع  متغیر اول

 متغیر دوم
موانع اقتصادي و 

 تجاري
5/7 2/17 6/22 6/36 1/16 100 

متغیر 
 سوم

 100 4/19 6/37 5/21 9/12 6/8 موانع قانونی

 100 8/25 3/32 6/22 9/12 5/6 موانع فرديمتغیر 
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 چهارم

متغیر 
 پنجم

 100 4/19 4/34 28 9/12 4/5 موانع اجتماعی

متغیر 
  ششم

 100 3/18 29 8/25 2/17 7/9  موانع علمی

 اولویت موانع  .2

درصد ، میزان آزمون  99و درصد اطمینان  4متغیر  مطرح شده با درجه آزادي  6در میان  
همچنین بر . است آنهاحاصل گردید که بیانگر تفاوت معناداري میان  64.468فریدمن معادل 
بر کارآفرینی زنان، موانع  فرهنگی از نظر پاسخ دهندگان  مؤثر موانعاز میان  اساس نتایج،

ترتیب این نتایج به صورت . مهمترین عامل بوده و کمترین اهمیت مربوط به موانع  علمی است 
  : باشد یمزیر 

  موانع فرهنگی >موانع فردي  >موانع اجتماعی   >موانع قانونی  >موانع اقتصادي   >موانع علمی 
21/3 < 4/3 <  57/3 <  81/3 <  95/3 <  96/3  

  موانع فرهنگی .3
  مربوط به  موانع فرهنگی طبق آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت يها شاخصمیانگین رتبه . 2جدول 

موانع فرهنگی
  

 Mean Rank  مؤلفه  ردیف

جنسیتی در محیط کار در ارتقاي شغلی، آموزش و  هاي یضتبعوجود   1
  ....مشارکت و

51/3  

  47/3  دست اندر کاران به اشتغال زناننگرش منفی مردم و   2
  30/3  اقتصادي و اجتماعی يها موسسهو  ها سازمانمنفی مسئولین،  يها العمل عکس  3
 يها گروهوجود فرهنگ مرد ساالري و نپذیرفتن زنان به عنوان همکار در   4

  ها سازمانکاري از جانب مردان در 
28/3  

  21/3  پرهیز از همکاري با آنانعدم اعتماد به زنان کارآفرین و   5
  98/2  در مورد زنان اي یشهکلوجود باورهاي مذهبی و   6
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  81/2  اجتماعی هاي یناامن  7

  75/2  ) ها دانشگاه،مدارس،  ها خانوادهدر (در نظام تعلیم و تربیت  موجودنابرابري   8

میزان آزمون  ،001/0، سطح معناداري درصد اطمینان 99و  3درجه آزادي در نظر گرفتن با 
مطرح شده  مؤلفه  8حاصل گردید که بیانگر وجود تفاوت معناداري میان 92/25فریدمن معادل 

هاي به دست آمده  و با توجه به میانگین 2براي موانع فرهنگی  است؛ همچنین براساس جدول  
هاي جنسیتی در محیط کار در ارتقاي شغلی،  وجود تبعیضطبق آزمون رتبه بندي فریدمن، 
در  موانعبوده است و سایر  مانعیدگاه پاسخگویان مهمترین دآموزش و مشارکت و  غیره  از 

  .اند گرفتهبعدي قرار  يها رتبه

  موانع فردي  .4
  مربوط به موانع فردي طبق آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت يها شاخصمیانگین رتبه . 3جدول 

موانع فردي
  

 Mean  مؤلفه  ردیف
Rank 

 28/3  ترس از شکست و تحریک پذیري بیشتر زنان نسبت به مردان  1

 04/3  وي مناسبگنداشتن ال  2

 98/2  )برابر تغییرر د مقاومت( رضایت دادن به شرایط فعلی شغلی و ترس از پذبرش مخاطره  3

 88/2  اعتماد به نفس پایین در زنان و کمبود جسارت  4

 82/2  توانایی بدنی زنان براي تحمل فشارهاي کاري بیشترکمبود   5

، میزان 001/0، سطح معناداري درصد اطمینان 99و  4درجه آزادي در نظر گرفتن با  
 مؤلفه 5 حاصل گردید که بیانگر وجود تفاوت معناداري میان 21/35آزمون فریدمن معادل 

پذیري  ترس از شکست و تحریک، 3نیز بر اساس جدول  . مطرح شده براي موانع فردي است
  .مانع کارآفرینی زنان از بعد فردي بوده است ینمهمتربیشتر زنان نسبت به مردان 

  موانع اجتماعی  .5
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، میزان آزمون 001/0، سطح معناداري درصد اطمینان 99و  3درجه آزادي در نظر گرفتن با 
مطرح شده  مؤلفه 4 حاصل گردید که بیانگر وجود تفاوت معناداري میان 97/37فریدمن معادل 

نشان داده  4مربوط به بعد اجتماعی در جدول   يها مؤلفهترتیب . است اجتماعیبراي موانع 
  .شده است

  به ترتیب اهمیت هاي مربوط به موانع اجتماعی طبق آزمون فریدمنمیانگین رتبه شاخص. 4جدول 

موانع اجتماعی
  

 Mean rank  مؤلفه  ردیف

  2/3  تالقی امور شرکت با مسائل خانوادگی و ناهمخوانی انتظارهاي نقشی  1
 93/2  معنوي هاي یتحماکمبود و  ها خانوادهعدم تشویق زنان توسط   2

 45/2  یا  نهادهاي دولتی ها دانشگاهعدم وجود مراکز مشاوره کارآفرینی در   3

 79/1  مخالفت والدین و یا همسر با کارآفرینی زن  4

 موانع قانونی  .6

، میزان آزمون 001/0، سطح معناداري درصد اطمینان 99و  5درجه آزادي در نظر گرفتن با 
مطرح  مؤلفه پنج حاصل گردید که بیانگر وجود تفاوت معناداري میان 99/21فریدمن معادل 

  . شده براي موانع قانونی  است
  مربوط به موانع قانونی طبق آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت يها شاخصمیانگین رتبه . 5جدول 

موانع قانونی
  

 Mean Rank  مؤلفه  ردیف

  66/2  وجود قوانین دست و پاگیر اداري و بوروکراسی موجود  1
  53/2  عدم وجود قوانین کافی در خصوص حمایت از زنان کارآفرین  2
  51/2  زن در صورت عدم رضایت همسرر خانواده مانند منع کاقوانین ناظر بر   3
  39/2  فراهم نبودن قوانین و مقررات الزم جهت توسعه کسب و کار  4

  11/2  دشواري در اخذ مجوزها  5
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ه بندي به دست آمده طبق آزمون رتب هاي یانگینمو با توجه به  5همچنین براساس جدول  
یدگاه پاسخگویان داز  پاگیر اداري و بوروکراسی موجودوفریدمن ، وجود قوانین دست

  .اند بعدي قرار گرفته يها رتبهدر  موانعبوده است و سایر  مانعمهمترین 

  موانع اقتصادي و تجاري .7
  مربوط به  موانع اقتصادي و تجاري طبق آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت يها شاخصمیانگین رتبه . 6 جدول

موانع اقتصادي و تجاري
  

 Mean Rank  مؤلفه  ردیف

  81/3  سرمایه اولیه و نقدینگی الزم تأمین  1
  78/3  دشواري در ورود و توسعه حضور زنان به بازار رقابت  2

3  
آزادي انتخاب مکان (تحرك پذیري اقتصادي زنان  هاي یتمحدود

  غیره سرمایه گذاري ، نوع فعالیت و
72/3  

4  
مالی به اعطاي وام و تسهیالت  هاي مؤسسهو  ها بانکنگرش منفی 

  به زنان کارآفرین
66/3  

  15/3  به موقع منابع مالی مورد نیاز زنان کارآفرین تأمیندر  ها بانکتاخیر   5

6  
و کنندگان مناسب، مواد اولیه  تأمینمشکالت مربوط به دستیابی به 

  غیره
99/2  

7  
عدم توانایی زنان در فراهم آوري وثیقه تضمینی مورد درخواست 

  ها بانک
78/2  

8  
کنندگان و سرمایه  تأمینعدم توانایی در جلب اعتماد مشتریان، 

  غیرهو گذاران 
71/2  

9  
بیمه، کنترل و  هاي ینههز، ها یاتمالمشکالت مربوط به پرداخت 

  ....و ها ینههزمدیریت 
56/2  

10  
کمبود مکان مناسب کسب و کار ، امکانات سخت افزاري و نرم 

  غیرهو افزاري، حمل و نقل 
34/2  

، میزان آزمون 001/0، سطح معناداري درصد اطمینان 99و  7درجه آزادي در نظر گرفتن با 
مطرح  مؤلفه 10 حاصل گردید که بیانگر وجود تفاوت معناداري میان 825/33 فریدمن معادل 
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بوط به بعد اقتصادي و تجاري، رم يها مؤلفهدر میان  .است اقتصادي و تجاري شده براي موانع 
سرمایه اولیه و نقدینگی الزم داراي باالترین اهمیت  بوده و کمبود مکان مناسب کسب و  تأمین

اولویت برخوردار  ترین یینپااز  غیره کار، امکانات سخت افزاري و نرم افزاري، حمل و نقل و
  .است

  

  موانع  علمی  .8
  مربوط به  موانع علمی طبق آزمون فریدمن به ترتیب اهمیت يها شاخصمیانگین رتبه . 7جدول 

موانع علمی
  

 Mean  مؤلفه  ردیف
Rank 

1  
کمبود راهنمایی در زمینه بازاریابی و نبود آگاهی از محیط کسب و کار و 

  عوامل محیطی حاکم
05/3  

  89/2  يا حرفه يها مهارتپایین بودن دانش فنی در زنان و کمبود   2
  74/2  نبود اطالعات حقوقی  3

  63/2  مدیریتی يها مهارتکمبود   4

، میزان آزمون 00/0، سطح معناداري درصد اطمینان 99و  2درجه آزادي در نظر گرفتن با 
مطرح  مؤلفه چهار معناداري میانحاصل گردید که بیانگر وجود تفاوت  967/16 فریدمن معادل

به دست آمده  هاي یانگینمو با توجه به  7همچنین براساس جدول . است علمی شده براي موانع 
طبق آزمون رتبه بندي فریدمن کمبود راهنمایی در زمینه بازاریابی و نبود آگاهی از محیط 

بوده است و سایر ع مانیدگاه پاسخگویان مهمترین داز  کسب و کار و عوامل محیطی حاکم
  .اند گرفتهبعدي قرار  يها رتبهدر  موانع

  بحث و نتیجه گیري 
ل این پژوهش به منظور شناسایی و بررسی مهمترین موانع کارآفرینی  در میان زنان تحصی

موانع اقتصادي، فردي ،  نیمهمترهدف پژوهش شناسایی . طرح ریزي شده استکرده کشور 
نتایج پژوهش نشان . بودروي کارآفرینی زنان  فرهنگی و اجتماعی ، علمی  و قانونی پیش

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 
 

ی،
سان

م ان
علو

 در 
ت

القی
و خ

کار 
ابت

 
ره 

شما
م، 

 دو
وره

د
4

هار 
، ب

92   

20 
 

که  موانع فرهنگی و فردي مهمترین موانع پیشاروي کارآفرینی زنان بوده و در این میان  دهد یم
پذیري ترس از شکست و تحریک ، جنسیتی در محیط کار هاي یضتبعوجود چون   موانعی

تالقی امور شرکت با مسائل خانوادگی و ناهمخوانی انتظارهاي ، بیشتر زنان نسبت به مردان
سرمایه اولیه و نقدینگی  تأمین، وجود قوانین دست و پاگیر اداري و بوروکراسی موجود،  نقشی
ی کمبود راهنمایی در زمینه بازاریابی و نبود آگاهی از محیط کسب و کار و عوامل محیط، الزم
با نتایج پژوهش آراستی و این پژوهش نتایج .  از باالترین اولویت و اهمیت برخوردارند حاکم
 تأمینمبنی بر  وجود بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر اداري و نیز مشکل ) 1387( جوکار

وجود عواملی چون نگرش منفی به  عالوه بر آن،. باشد یممنابع مالی زنان کارآفرین همسو 
راستا بودن نتایج مطالعه هم ،اجتماعی زنان ، کمبود سرمایه شخصی و نیز بوروکراسیحضور 

  .دهد یمنشان ) 1386(حاضر را با تحقیقات کریمیان و امیر لطیفی 
  : گردد موجود راهکارهاي زیر پیشنهاد می موانعو  مشکالتبه منظور کاهش و یا رفع  
ü در تسهیل و کار و کسب مقررات و قوانین سازي شفاف اداري، هاي یبوروکراس حذف 

 کار؛ و کسب اندازي راه گوناگون مجوزهاي دریافت

ü در با بلندمدت، و بهره کم يها وامجمله  از زن کارآفرینان به مناسب مالی منابع ارائه 

 سنگین؛ هاي یقهوث ارائه در جوان زن کارآفرینان توان عدم گرفتن نظر

ü  اصالح نظام مالیاتی؛ 

ü  که دولت منابع مالی  شود یماعتبار براي زنان کارآفرین پیشنهاد  تأمینبا توجه به مشکل
تخصیص داده تا از محل آن اعتبارات صرفاً به زنانی که قصد سرمایه  ها بانکرا به  اي یژهو

 مختلف دارند ، وام داده شود؛  يها حوزهگذاري در 

ü  يها دورهکه با برگزاري  شود یمی پیشنهاد کارآفرین هاي یتفعالبه منظور آشنایی زنان با 
زمینه الزم براي آشنایی زنان با این مفاهیم و ... کاربردي ، مبانی کارآفرینی و بازاریابی و

 مسائل فراهم گردد؛  
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ü و بازار به دسترسی در ینکارآفر زنان مشکالت رفع منظور به بازار روز به اطالعات ارائه 
 مناسب؛  کنندگان تأمین یافتن

ü  براي توجه بیشتر به  ها خانوادهایجاد فرهنگ سازي از طرف نهادهاي فرهنگی و ترغیب
 در بازار کار؛ ها آنتحصیل دختران و حضور  ي ادامه

ü و منابع اطالعات، ارائه منظور به ملی و يا منطقه محلی، يها شبکه تقویت و ایجاد 
 کارآفرین؛ زنان مشکالت رفع جهت در تخصصی يها مشاوره

ü کارایی و توقعات تغییر در خانواده افراد آموزش با ها نقش تضاد مشکل حل به کمک 

 کارهاي در الزم هاي یهماهنگ انجام خانواده، اعضا میان ها یتمسئول مناسب توزیع خود،

 .فرزندان از نگهداري و خانه

  منابع
همایش زنان مقاله ارائه شده در . نگاهی به آینده -کارآفرینی زنانسیر تحول  .)1384( .آراستی، زهرا

  .بازرگانی کشور، خرداد يها پژوهشمرکز  کارآفرین در بازرگانی کشور،
در ایجاد کسب  مؤثراجتماعی  –زنان کارآفرین ایرانی و ساختارهاي فرهنگی  .)1385( .آراستی، زهرا

  .120-93): 2-1( 4،  مجله پژوهش زنان .و کارهاي زنانه
زنان کارآفرین  يا شبکهارتباط  هاي یوهشبررسی . )1385( .محمدرضا اکبري جوکارآراستی، زهرا و 

  .22-5): 3(4، مطالعات زنان .آن در راه اندازي کسب و کار تأثیرایرانی و 
مدیریتی و رویکرد زنان  هاي ياستراتژ .)الف1387(. آراستی، زهرا و محمدرضا اکبري جوکار

  . 77-55): 1( 12 ، فصلنامه مدرس علوم انسانی .کارآفرین ایرانی به موفقیت
کسب و کارهاي  هاي یژگیوتحقیقی پیرامون  .)ب1387(. زهرا و محمدرضا اکبري جوکار ،آراستی 

دانشور  .زنان کارآفرین تحصیل کرده دانشگاهی و مشکالت آنان در راه اندازي کسب و کار
  . 48-37): 32( 15، رفتار
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 .کارآفرین يها سازمانکارآفرینی سازمانی و  .)1387( .فرزانه، اصغريعلی ؛ و کامبیز پیکارجو،
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت ، نامه نوآوري و کارآفرینیش پژوه
  .90-65. صص نظام،

شده در همایش زنان مقاله ارائه  .حقوق و توانمند سازي زنان عدالت جنسیتی، .)1384(. جزئی، نسرین
  .بازرگانی کشور، خرداد يها پژوهش، مرکز در بازرگانی کشورکارآفرین 

  63-71: 51،فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دولت کارآفرین، ).1380( .علی جهانگیري،
: نابرابري جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران تأثیربررسی  .)1383( .سرور ،قضاوتی؛ فاطمه جواهري،

  . 178-161 ،18 جامعه شناسی ایران،مجله  . موانع کارآفرینی زنان 
آموزش کارآفرینی در  .)1387( .سعید ،رضایی؛ رضا، میر عرب رضی ؛نی لرگانی، سیده مریمحسی

فصلنامه پژوهش و برنامه  .اشتغال دانش آموختگان آموزش عالیهزاره جدید،زیر ساختی براي 
  .119-137، )50(4، ریزي در آموزش عالی

 هاي یزهانگشناسایی و رتبه بندي  .)1388( .شمیم، منفرد ؛مهران، آجی بیشهنجاتی  ؛دموري، داریوش
ه اقتصاد و گرو دختربررسی دانشجویان : فازي TOPSISکارآفرینی دختران دانشجو با رویکرد 

  . 29-7): 3( 7،  فصلنامه مطالعات زنان .حسابداري دانشگاه یزد
  . 176 -141، 7، فصلنامه پژوهش زنان .مشارکت اجتماعی زنان .)1382(. شادي طلب، ژاله

  .ییژآانتشارات : تهران .کارآفرینی .)1383(. علی شاه حسینی،
انتشارات مطالعات زنان، چاپ  :تهران .توسعه کارآفرینی زنان در ایران يها راه .)1385(. صابر، فیروزه
  .سوم

فصلنامه  .در اشتغال زنان مؤثرتحلیلی بر عوامل اقتصادي  .)1383( .مصطفی، عمادزاده؛ صادقی، مسعود
  . 22-5،  8، پژوهش زنان
 ،36و 35 ، مطالعات مدیریت . مانع ارتقاي شغلی زنان: اي یشهش سقف .)1381(. عبداللهی، مژگان

187-200 .  
  .147-164: 8،  فصلنامه پژوهش زنان .آموزش عالی و بازار کار . )1383(. فراستخواه ، مقصود
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: ورديدولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان،  مطالعه م هاي یتفعالقش ن .)1384(. کریمی، زهرا
مرکز در همایش زنان کارآفرین در بازرگانی کشور،  مقاله ارائه شده .استان مازندران هاي یتعاون

  .بازرگانی کشور، خرداد يها پژوهش
کارآفرینی  يها چالشبررسی موانع و  .)1386( .فریبا؛ امیر لطیفیو  ؛کریمیان، محمد تقی

همایش ملی آموزش عالی و  .التحصیالن دانشگاهی جویاي کار خانم استان گلستان فارغ
  .اسفند سمنان،. حال، آینده گذشته،: کارآفرینی
: GEM   کارآفرینانه در ایران براساس مدل هاي یتفعال ارزیابی   .)2009( .ایران  GEM  گزارش دفتر

دانشکده : تهران .هاي کارآفرینانه در ایرانهاي فعالیتدومین گزارش ارزیابی شاخص
 3، 2013دسترسی ( www.gemiran.ir: قابل دسترسی در سایت .دانشگاه تهران -کارآفرینی

  ).نوامبر
-179 ،46، بازرگانی يها پژوهشفصلنامه  .بهره وري زنان کارآفرین ایرانی .)1387( .گلرد ، پروانه

209 .  
 .زنان ایرانی در توسعه کسب و کارو اهداف ترغیب کننده  ها یزهانگ،  ها یژگیو) 1386( .گلرد ، پروانه

  . 295-267 ،44، بازرگانی يها پژوهشفصلنامه 
  .123-101): 1(3، پژوهش زنان .در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی مؤثرعوامل ) 1384( .گلرد ، پروانه

مجله خالقیت شناسی و . صنعتی يها سازمانخالقیت شناسی کار در  . )1382(. گلستان هاشمی، مهدي
  .2-10): 3( 1، کارآفرینی

 سنجش سازمان مطالعات مرکز گاهنامه. پژوهش و سنجش کارآفرینی، .)1381( .فضل اهللا مقیمی،
  .7. ، ص3، آموزش کشور

 یرگرسیونمدل  بر مشارکت اقتصادي زنان ایران با استفاده از مؤثرعوامل  .)1383( .میرزایی،حسن
  . 132-113، 8،  فصلنامه پژوهش زنان. پانلی يها داده
تبیین و تحلیل موانع . ) 1388( .محسن ه،طاهري دمن ؛حسین، صیادي تورانلو؛ حبیب اهللا ،میرغفوري
 – 47): 2(1، مدیریت تحول پژوهش نامه .)استان یزد: مطالعه موردي( بر کارآفرینی زنان مؤثر

64.  
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. هپیشرفت هاي يفناور و کارآفرینی همایش نامه ویژه.جاودان، هاي یهسرما .)1380(. حمید هاشمی،
  .تهران ایران  پژوهشو  دانش توسعه مؤسسه: تهران
: تهران .بررسی تطبیقی مشارکت زنان در بازار کار ایران و سایر کشورها. )1380(. سیدعلی هاشمی،
  .امور مشارکت زنان ریاست جمهوري زمرک
. رضا فیض بخش و حمیدرضا تقی یاريعلی مه ترج .یکارآفرین .دي و پیترز، پ .رابرت .هیسریچ
  .موسسه انتشارات علمی: تهران. )1383(
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