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 زنان ینیکارآفر تیبر موفق یعدالت اجتماع ریتاث -1

 یبر اساس مدل خودسازمانده

 

 تیاندکتر جمشید عدال

  فاطمه دولت آبادی

  .dalatian@yahoo.deeDr :آدرس ایمیل

                  farahnazdolat@gmail.com 

 

 دهیچک -1-1

به رشد اقتصاد کمک  یریزنان است، که به طور چشمگ یزنان مترادف با توانمندساز ینیکارآفر

مانند عدم وجود عدالت  یموانع. است تیموفق شیو افزا ینوآور ازمندین داریپا ینیکند، کارآفر یم

 یاه هیبه سرما یکمبود بودجه و عدم دسترس ،ینیکارآفر ییبودن توانا نییاهنجارها، پ ،یاجتماع

زن در  نانیتعداد کارآفر. دارند یباز م ینیکارآفر یها ی، اغلب زنان را از نوآور رهیو غ انهیماجراجو

عوامل مختلف و عوامل  ریمطالعه به درک تأث نیا. در حال رشد است افتهیاقتصاد نوظهور و توسعه 

به زنان و اقتصاد  قمشاغل متعل یبر ابعاد زندگ یاجتماع( نرم ها)یو هنجارها یچون تکنولوژ یاصل

در  ینیکارآفر ینرم ها، فرهنگ و فرصتها ،یتکنولوژ ریدرک بهتر از تأث رایمهم است ز نیا. پردازد یم

عه به مطال نیا. را بهبود بخشد یعموم یها استیتواند تالش در جهت س یمشاغل زنانه م تیموفق

و فرهنگ ( هنجارها)و نرم ها یتکنولوژ یها نهیو چگونه زم ایآ نکهیا یکردن فاصله ها و  با بررس دایپ

توسعه مدل  یمطالعه ما برا نیدر ا. آنان ارتباط دارد تیزنان و موفق یکشور با خودسازمانده کی

 . مینقش استفاده کرده ا یسازگار هیاز نظر یمفهوم

در هر سه  یعدالت اجتماع انیم یاز آن است که رابطه مثبت و معنادار یپژوهش حاک یها افتهی

 . برقرار است نیزنان کارآفر یبر خودسازمانده( نرم ها و خانواده ایفرهنگ، هنجارها ) بعد 

 

 اطالعااات و ارتباطااات، یفناااور ،یتیجنساا تیااهو ،یاجتماااع یهنجارهااا: یدیااکل یهااا واژه

  یفرهنگ مهندسی،یخودسازمانده
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 مه مقد  -1-2

کسب . دارد تی، اهمیقیتشو یها استیدر موضوعات معاصر و س که زنان در صدر آنچه ینیکارآفر

. است تیحائز اهم زین یو تعادل اجتماع یمانند رشد زنان، رشد اقتصاد یاز نظر عوامل یرقابت تیمز

خ نر شیدر افزا یمهم نقش دارد یزنان نقش مهم ینیکارآفر یندهایمثبت نسبت به فرآ ضیتبع

زنان را نشان  ینیعوامل مؤثر بر کارآفر یمتفاوت، ضرورت بررس دگاهیاز د ینیکارآفر یابیاشتغال ارز

قرار  یجامع مورد بررس اتیادب یزنان با بررس ینیمطالعه ، عوامل مؤثر بر کارآفر نیدر ا. دهد یم

 ینیننده کارآفر، عوامل مؤثر و محدود کیبیروش ترک یابیشد با استفاده از طرح ارز یگرفت و سع

زنان  ینیکه در توسعه کارآفر یزنان و عوامل یبرا ینیکارآفر لیچارچوب دال نیدر ا. شود نییزنان تع

  (2119؛  اوزونگور یفهر) .در برگرفته استکند،  یم یریاز آن جلوگ ایگذاشته  ریتأث

وسعه اقتصادی و روابط برای اینکه فرهنگ و بازار بتوانند رفتارها و اعمال انسان را شکل دهند و ت 

جنبه (  1386عدالتیان، . ) اجتماعی را بهبود بخشند باید عناصر فرهنگی و بازار با هم هماهنگ شوند

 ریخانواده و سا، کار یریو درگ( یساز یبعد غن)خانواده  یو عاطف یابزار تیبا حما یکار و زندگ یها

 یجامعه شناسان م (.نویسنده) ،ایی دارددر کارآفرینی زنان اهمیت بسز( بعد تداخل) یمشکالت شخص

 اقتصاددانان .و جود خواهد داشت ینظم یهرچه نرم ها استاندارد نشده باشند به همان اندازه ب: ندیگو

و  یبازار نظم داده نشده باشد بدون اثر و مانع بهره ور زمیمکان قیکه از طر یزیهر چ: ندیگو یم

)  .است "انسان ریتصو "انها از یتفاوت اعتبار جهیوت نتمتفا دگاهیدو د نیا .است یتوسعه اقتصاد

در این تحقیق سعی شده است تا در خصوص تاثیر فرهنگ و نرم ها بر عملکرد زنان ( 1386عدالتیان؛ 

 . کارآفرین و تاثیر آن بر اقتصاد جوامع مختلف بحث شود

 

 و ضرورت انجام پژوهش تیاهم -1-3

سرعت در حال گسترش است، زنان نقش مهم و روبه  به ینیجامعه امروز، که مقوله کارآفر در

زنان موضوع خاص و مورد توجه  ینیو کارآفر. توسعه کسب وکار به عهده گرفته اند نهیدر زم یرشد

کافمن منتشر  ینیجهان که توسط مرکز کارآفر ینیکارآفر 2112گزارش سال . در سراسر جهان است

مرکز ) در سالمت اقتصاد ملت ها دارد یبرجسته ازنان نقش  ینیکند کارآفر یم دیتاک است،شده 

 ( 2112جهان ،  ینیمطالعات کارآفر

                                              
1
 Fahri Özsungur 
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در توسعه  یمیکوتاه توانسته اند با ورود به عرصه کسب وکار، تحوالت عظ یدر مدت زمان زنان

 31تا  21زنان  یاقتصاد یها تیدهد، فعال یچنانچه آمارها نشان م. کنند جادیکشورها ا یاقتصاد

: یو سولماز سراب یعیرب یعل(. ) 11:  2111کانتور،) دهد یم لیجهان را تشک یها تیعالدرصد کل ف

1392) 

 

 پژوهش یاصل سؤال -1-3-1

 یدر خودسازمانده یعدالت اجتماع ایپرسش است که آ نیحاضر به دنبال پاسخ به ا پژوهش

 و با آن درارتباط است ؟  رگذاریزنان تاث ینیکارآفر

از ابعاد سه گانه  کیهر ایپردازد که آ یپرسش م نیا یبررسپژوهش به  یسوال اصل نیچن هم

هستند،  رگذاریزنان تأث ینیبر کارآفر( یبعد شناخت ،یبعد رابطه ا ،یبعد ساختار)  یعدالت اجتماع

 .است زانیابعاد به چه م نیاز ا کیهر  ریتأث

 

 و مهندسی فرهنگی  زنان  ینیتوسعه کارآفر عوامل تأثیر گذار -2

آنهایی که به رفتارهای متقابل افراد جامعه مربوط هستند و : دو گونه استنی رفتارهای انسا

رفتارهایی که به نیاز خود انسان توجه دارند که می توان به هماهنگی بهتر بین فرهنگ و اقتصاد 

  : (1386عدالتیان؛ )نرمهای فرهنگی براساس تغییرات انها در خط زمانی سه دسته هستند. دست یافت

o مد: مثل. هنگی که در کوتاه مدت تغییر می کنندعناصر فر 

o نحوه تغذیه و غذا خوردن: عناصر فرهنگی که در میان مدت تغییر می کنند مثل 

o زبان و ارزش های بنیادی:  عناصر فرهنگی که در بلند مدت تغییر می یابد مثل 

ت تا در در مهندسی فرهنگی برای تاثیرگذاری بر روی رفتارهای اقتصادی مطلوب ضروری اس

مرحله اول بر روی عناصر فرهنگی بنیادی تمرکز شود تا با نزم های ایجاد شده تمایالت و عالیق افراد 

. باید به حق انتخاب و ازادی افراد احترام گذاشت. طوری نظم داده شود تا به نفع او و هم جامعه شود

 .(1386عدالتیان؛ )کرد و عالیق او را با نرمهای مطلوب با توسعه همه جانبه جامعه هماهنگ 

فرهنگ بالنده و پایدار فرهنگی است که این هماهنگی بیرونی اجتماعی و درونی انسانها را بهترین 

لذا با مهندسی فرهنگی در حوزه اقتصاد به مهندسی تمایالت و عالیق افراد . حالت شکل می دهد

اگر مکانیزم ( مثال مد. )غییر می کندبا تغییر نرم های فرهنگی ، تمایالت و عالیق افراد هم ت. میرسیم

بازار با هم هماهنگ نباشند و به نیازهای فردی و روابط او با بقیه اعضا پاسخ مطلوب ندهد انسان در 
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در .  و رفتارهایی از او سر میزند که نه به نفع او و نه به نفع جامعه است. وضعیت برزخ قرار می گیرد

نگی و اقتصادی بیشتر مشخص است چون دائم در حال تغییر کشورهای در حال توسعه این برزخ فره

و فقط فضا برای فرصت طلبها . مهندسی باید کارآمد باشد در غیر اینصورت پذیرفته نمی شود. هستند

بازتر می شود و در طول زمان فرهنگی بجا می ماند که همگان انرا بپذیرند و با نیازها او و جامعه تضاد 

این مهندسی عالیق و تمایالت افراد در نظرگرفته شود و باحوصله و دقت انجام  باید در. نداشته باشد

با مهندسی . شود عناصر فرهنگی هزینه های مختلف اقتصادی را می تواند افزایش یا کاهش دهد

فرهنگی در حوزه اقتصاد باید ارزشهایی را در انسانها نهادینه کرد تا عالیق آنها در جهت توسعه همه 

و باید به ازادی انتخاب و روابط متقابل بین افراد جامعه و نیازهای فردی آنها . معه شکل دهدجانبه جا

و بدین طریق هم نیازهای فردی و هم نیازهای اجتماعی را پاسخگو هستند و جامعه ای بالنده 

 ( 1386عدالتیان؛) وانسانهای خوشبخت و ازاد اندیش خواهیم داشت 

آفرینی زنان در جوامع مختلف با چندین سوال در خصوص توسعه عوامل تاثیر گذار توسعه کار

( 2118و همکاران ؛  ملندزا -الیپاد ویآنتون)کارآفرینی زنان در جوامع مختلف توسط مطرح شده است  

 : مانند

 ست؟یزنان در جوامع چ ینیمؤثر بر توسعه کارآفر یعوامل اصل

 اختالف وجود دارد؟ شرفتیپ نیه امهار کنند/ از مؤثر  ریدر درک عوامل عامل درگ ایآ

و  ملندزا -الیپاد ویآنتون)شود؟ یزنان منعکس م ینیچگونه در جوامع کارآفر یفرهنگ یارزشها

 (2118همکاران ؛ 

،  یآموزش ، خانواده ، که شامل سندرم وابستگ: شده است لیسطح تشک نیسه عامل در ا

، عامل ، آموزش نیبه عنوان اول. است یتیشخص اتیو خصوص یو مشاغل خانوادگ یخانوادگی وندهایپ

 ریتأث. مرتبط است یاشتغال بوم یبرا یفعل فیضع جیعامل منفرد است که با نتا نیبزرگتر نیا

، هانتر) یو اجتماع ییای، جغراف یتیجمع یرهایاز متغ یاریبس ریآموزش و پرورش تأث یها کوتوله

، عدم  یامور مال) نیشدن به کارآفر لیتبد یراب تواند بازدارنده ها را یو آموزش و پرورش م( 1997

گذار  ریاز عوامل تاث یکی،  قتیدر حق(. 2111،  ندیش)حل کند ( یابیبازار یتجربه ، دانش و مهارتها

 ( 2118ملندزا  و همکاران؛ -الیپاد ویآنتون. )شرکت است یتصد یبرا یریگ میدر تصم
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 زماندهیارآفرینی زنان و خودساک برعوامل موثر  -1شکل

 (1336عدالتیان؛ مشید براساس مدل خودسازماندهی ج)

 

 زنان کارآفرینی   اقلیت در اتیشکاف ادب -2-1

، اگرچه ستشده اانجام  افتهیتوسعه  یزنان در کشورها ینیکارآفر زمینهدر بسیاری  قاتیتحق

 مناطق در حال توسعه انجام می توسط زنان ساکنکوچک و متوسط  یها تیاز فعال یسهم قابل توجه

شبکه، عملکرد و  یها تیها، فعال زهی، انگیزنان، روانشناس یها یژگیبه و شتریمطالعات ب نیا ،شود

 یبه اقتصادها نهیزم نیا قاتی، تحق2113از سال (. 2114، نو همکارا تاید و)متمرکز شده است  شدر

 افتهیتوسعه  یمل زنان مهاجر در کشورهااست، شا افتهیگسترش  ییاروپا رینوظهور در چارچوب غ

 یهنر)زنان، پرداخته است  ینیکارآفر یو نهاد ی، اقتصادیاجتماع یها نهیبه مطالعه زم شتریشده و ب

در حال توسعه از جمله  یدر کشورها نیمشترک زنان کارآفر یها یژگیاگرچه و(. 2116و همکاران ، 

شرکت  تیو اهم دیبه عنوان محل تول یوزه داخلح یبرا حی، ترجی، تمرکز بخشینیکارآفر لیتما

 یناهمگون موجب می شود تا دیجد ی، چشم اندازها(2111و مارلو ،  یالدجان)وجود دارد  یخانوادگ

، و رنکایالکساندرا ب)  میاوریمتنوع آنها را به دست ب راتیمتفاوت و تأث یها نهی، زمنیزنان کارآفر

 ی شناخته  شدهتهایممکن است با محدود ینیکارآفر هیمازنان از سر مالکیت .( 2118؛ همکاران

کنند ممکن است  یرا دنبال م یسنت ریغ ینیکارآفر شتیکه مع یزنان رایتقاضا محدود شود ز سمت

 (. 2116، آر کارتر کل، مایفلتشنر  انایدا) دباشن تیکننده فعال میتنظ یاجتماع یدر تضاد با هنجارها

o زنان کارآفرین 

o طبیعت 

o بنگاههای خرد 

o  بازار: نظام اقتصادی 

o نرم ها: 

 قانون 

 فرهنگ 

o  رفتار و عملکرد

اقتصادی زنان 

 کارآفرین

o  تأثیر گذاری برروی

 منابع تولید
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مع شهری و روستایی به دالیل محدودیت ها بسیار متفاوت هستند عملکرد زنان کارآفرین در جوا

در شهرها نرم ها و استانداردهای فرهنگی با جوامع روستایی فاصله زیادی دارد و این نرم ها در 

 ( نویسنده) تولیدات و خدماتی که زنان کارآفرین وارد بازار می کنند تاثیر می گذارد،

 

 رشهرنشینی در کارآفرینی زنان نقش جنیست و بعد فرهنگ جوامع غی -3

 کپارچهی تیبر ماه دیتأک یکه برا یمشخص یبا استفاده از راهبردهاغیر شهرنشین  کارآفرین زنان

در . کنند یو تجارت حرکت م یدو حوزه خانوادگ نیشدند، ب یم دهینام "پیوند"بودن آنها به عنوان 

و  تیجنس کیبا تفک یاجتماع یرزشها و هنجارها، با ا(همسرپدر، برادر و ) خانواده یاعضا ریمقابل، سا

 یندهایفرا لیزن که به دل یشبکه ها. مرتبط می باشند مربوط به نقش مادران یبا انتظارات اجتماع

 یاری، کارمند و دست یمشتر تا سازد یاند ، زنان را قادر م افتهیگسترش  ینیحساب و شهرنش هیتسو

راهکارها در جهت به حداقل  نیا .دارند زیتوسعه تجارت ن یبرا ییها تی، اگرچه محدود ندکن دایپ

 جادیاطراف، با ا مکانهای ایاز خانه  مشاغل عامل: ها با استفاده از یریاز درگ یریجلوگ ایرساندن 

 تیحفظ تعادل وضع قیمجاز از طر یاز نقشها یزنانه و گسترش ادراکات اجتماع یفضاها و شبکه ها

، سراب ابو رنکایالکساندرا ب)می باشد  از بستگان مرد خود یبانیپشت همسران و اخذ مجوز و نیدر ب

 ( 2118؛ 1کوئر-عربی

 بیترک)از خانواده  تیکشور ، احتمال حما شرفتیسطح پ شیکه با افزا مطالعات نشان می دهد

توسعه  یکه در کشورها میدان یم نیما همچن. ابدی یزنان کاهش م ینیدر کارآفر( یو عاطف یابزار

 نیبنابرا. باالتر است یمشکالت شخص ریخانواده و سا ،کار یردر حال گذار، درگیسطح متوسط  هافتی

 یعموم یها استیس یتالش ها دبایمتوسط  یدر اقتصادها نیاز زنان کارآفر یبانیپشت یها ستمیس

را  یزندگ تیفیو ک یاقتصاد یآن بر شاخص ها ریکشورها و تأث داریتوسعه پا تیاهم. کنند تیرا هدا

که زنان  یتیحما زانیاست که م نیا قیتحق نیا یاصل یریگ جهینت .توان دست کم گرفت ینم

 یآنها بستگ تیبه جنس همربوط یکنند و شدت مشکالت شخص یم افتیاز خانواده خود در نیکارآفر

 یعامل اصل نیا. کنند یم تیکه در آن فعال یدر کشور یاسیو س یدارد به سطح توسعه اقتصاد

خواهد  یو ابتکارات مال یعموم یها استیبر س ریمشاغل است و تأث نیا تیمؤثر در موفق تیوفقم

  ( 2119و همکاران؛  اکایکاس نیوجی) داشت

                                              
1
 Aleksandra Biernacka∗, Sarab Abu-Rabia-Queder 
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 یدخالت نسل ایآ ی،خانوادگ یدر شرکت ها ینیکارآفر یریو جهت گ یرابطه فرهنگ سازمان

 یریتوسعه و حفظ جهت گ یبرا یواحد یفرهنگ ریمس چیدهد که ه ینشان م جینتا دارد؟ تیاهم

 کیفقط  یوقت طایفه ایکه فرهنگ  یدر حال. وجود ندارد گیشرکت بلند مدت خانواد ینیکارآفر

EO  1جهت گیری کارآفرینیسطح باالتر که ، هستند رینسل درگ
فرهنگ  نیا کند، یم تیرا تقو 

نسل به  نیکند چند یم کیرا تحر جهت گیری کارآفرینیاز  یاست که سطوح باالتر یسلسله مراتب

از آنجایی که انتظار می رود  اندازه یک نسل درگیر کوچک باشد، . شوندمی  ریطور همزمان درگ

چشم انداز مشترک در مورد  یریشکل گ کیخانواده به عنوان  یاعضا نیب کیتعامل نزد نیبنابرا

 نی، ا نیعالوه بر ا(. 2112 مستکالیو ، اتیو ، و زهرا ،) پدیدار می شودرسالت و اهداف شرکت خانواده 

(. 2116و همکاران ،  سید ماس)شود یتواند باعث نوآور یخانواده م یاعضا نیب کیتعامل نزد

 یخانوادگ ی، در بنگاه ها.شود یاستدالل م(  2113 ،و همکارانش دیسکوا کروز)همانطور که توسط 

 ییشناسا ید و برانشو یم تیتقومشترک  دید کیخانواده با  ی، روابط اعضاینیکارآفر میبر ت یمبتن

  .(2119 ؛2ینائما چرم) شود یم تیشرکت، تقو ینیکارآفر یها یجاه طلب دیجد یفرصت ها

 

  3اطالعات و ارتباطات یفناور برابری جنسیتی در استفاده از -3-1

سهولت استفاده از فناوریهای اجتماعی و موبایل در رفع نیاز افراد برای برقراری ارتباط با دیگران 

برای یادگیری و به اشتراک گذاری اطالعات در توانمندی و خودسازماندهی زنان و برابری جنیستی در 

 (.نویسنده)کارافرینی و ایجاد کسب وکارهای جدید بسیار موثر و سودمند است 

آغاز شده است ،  2131ملل متحد  داریکه در دستور کار توسعه پا داریهدف توسعه پا 17از  یکی

، ( 1991)کلر و مبائو  (.2118سازمان ملل ،)زنان و دختران است  یو توانمندساز یتیجنس یبرابر

که به موجب آن زنان  فرآیندی": نمایند یم فیتعر نیرا چن یتوانمندساز (114، ص  1991)روولندز 

خود در  اللستقااثبات حق  ی، براهستنداعتماد به نفس خود  شیافزا قادر به خود سازماندهی جهت

توانمند  ، بردن تعهدشان کمک خواهد کرد نیو از ب دنیکه در به چالش کش یب و کنترل منابعانتخا

 یسالمت اجتماعدر شود بلکه  ینوظهور نه تنها باعث بهبود رفاه خانواده م یزنان در اقتصادها یساز

،  اتید و)خواهد گذاشت  ریتأث نیز آموزش بهتر ، کاهش فقر و کاهش خشونت قیملل از طر یو مال

                                              
1
 entrepreneurial orientation (EO) 

2
 Naïma Cherchem 

3
 Information communications technology (ICT)    
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. ال ایکتوریو) (2112،  و همکاران؛ اسکات ، دوالن  2119؛ داالن و اسکات ،  2114،  ی، و پوگز یمار

 .( 2119و همکاران؛  ، تندنایکر

درک زنان از سهولت  ریاطالعات و ارتباطات تحت تأث یمربوط به استفاده از فناور ماتیتصم

را  یو درآمد قابل توجه یشغل یفرصتهاای خرد شرکته .اطالعات و ارتباطات است یاستفاده از فناور

با  و ،(2114 ، یغزال و ،یعل جماک،· 2111 ،پافهوزن و میگر)کند ینوظهور فراهم م یدر اقتصادها

،  یدگلیم)د نشو یم نشان داده خرد  اننیکارآفر نیا نیزنان به طور نامتناسب در ببیان اینکه 

اطرنشان کردند که دانش کمی در مورد کارآفرینان خرد خ( 2113)براوو ، مالدونادو و وبر (. 2118

وجود دارد، که این امر ممکن است ناشی از ماهیت غیررسمی کارکردهای خرد باشد که غالباً بدون 

 تی؛ اسم 2112دانا ، . )کم هستند دارایی افراد بدونو ( جدا از کارآفرین خرد)کارکنان اداره می شوند 

 نیزنان کارآفر یبه طور کل ای نیزنان کارآفر یتمرکز رو ،یل، به طور کلحا نیبا ا(. 2116و پرکس ، 

و پاروت ،  ی؛ اتاق 2113و کاماالنابهان ،  شنانیکر)محدود شده است  اتینوظهور در ادب یدر اقتصادها

 .(2119؛  و همکاران،  تندنایکر. ال  ایکتوریو(. )2118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2119و همکاران؛  ، تندنایکر. ال ایورکتیو)  مدل مفهومی -2 شکل

                                              
1
 Grimm & Paffhusen ،2015؛ Jamak ،Ali ،& Ghazali ،2014 

اطالعات و  یفناور

 (ICT)  ارتباطات

 یسودمند 

 در استفاده یراحت 

 دهاستفا 

 هسرمای

 یاجتماع

 اتصال 

 وندیپ 

توانمندسازی
   

 هدف یساز یدرون 

 درک شده کنترل 

 تیصالح 

 ریتأث 

خود 

 سازماندهی
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 نقش جنسیت  و عدالت اجتماعی  بر توسعه سرمایه گذاری جدید   -3-2

ارآفرینی مردان و زنان در ک نتایج برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی نشان داده است که نسبت

 زنان در متعدد تحت تاثیر مسائلی چون فرهنگ و عرف مشارکت کارآفرینانه در کشورهای فعالیت

 دهیکش ریمردانه به تصو تیفعال کیعنوان غالباً ب دیجد یگذار هیسرما توسعه لذا،  .اقتصاد می باشد

اهل ، )دارد  یریپذ سکیاعتماد به نفس ، استقالل ، رقابت و ر ، یسرسپردگ به ازیشود که ن یم

وجود  ینیکارآفر رد "مردانه ینیکارآفر"است که  نی، فرض بر ا لیدل نیبه هم یتا حدود(. 2116

 ای) هستند که بهتر متناسب ییها ییتوانا ایها  یژگیو یدارا نیکه مردان کارآفر یدارد ، به گونه ا

از ( تر قیو مسلماً دق)چشم انداز متعادل تر .است زن انیهمتادر مقابل خود  یکار نهیبا زم (شایسته

 نکهیو ا ،ردیگ ینظر م در  نانیکارآفر یمردانه و زنانه را برا یها یژگیو تیاهم که ،است ینیکارآفر

از  که، معنا کیکنند تا به  یارتباط برقرار م تیبا جنس نانیکارآفر ییبا توجه به توانا نهایچگونه ا

 .(2119و همکاران؛  ایلسکیمیه. ام تیک)برخوردار باشند ینیو عملکرد ع درونیسطح 

 تاید و و، یپوگز، یمار)ل مهم استمشاغ جادیو ا یرشد اقتصاد یمشاغل متعلق به زنان برا

زن در هر دو اقتصاد نوظهور و توسعه  نانیتعداد کارآفر. (2116،  کیو ثور ،استل ون؛ ورهول ،2116،

اروپا زنان  هیدر اتحاد ناناز کارآفری ٪32به عنوان مثال ، . در سراسر جهان رو به رشد است افتهی

 نیا تیدر موفق داریپا یحال ، نقش اقتصادها نیابا 63. ، ص 2117،  ونیسیکم) هستند( ییاروپا)

 یعوامل اصل ریمطالعه به درک تأث نیا. ردیگ یقرار نم یمشاغل در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررس

درک  رایمهم است ز نیا. کند یکار در مشاغل متعلق به زنان کمک م شیبر افزا یاسیو س یاقتصاد

را  یعموم یها استیس یتواند تالش ها یمشاغل زنانه م تیفقدر مو استیاقتصاد و س ریبهتر از تأث

 یم شنهادپی به طور مشخص، (.2116 ،پاپانلتونگ  و، اکی،کاسدیمراجعه کن یبه ولز) .بهبود بخشد

( عامالنه ایمردانه  یژگیو کیبه عنوان مثال )هستند  ییباال تیخالق یکه دارا نیکه زنان کارآفر شود

( است یجمع ایزنانه  یژگیو کیبه عنوان مثال )هستند  برجسته یمیر کار تکه د ینیو مردان کارآفر

 درونیبه سطح  خودکنند و به نوبه  یدرک م مناسب هستند شانیکارها یکه برابعنوان کسی خود را 

-کم کار یریباال و درگ یشغل تیبه عنوان مثال ، رضا. )بهتری در شرکت می رسندو عملکرد 

بر اساس )شده  یطبقه بند( متحده االتیا) یطبقه ا یاستفاده از نمونه تصادف مدل بااین . (یخانوادگ

حامی کلی فرضیه هایی  جینتا. شده است شیآزما( 313-ان)گذار  انیعامل بن رانیاز مد( تیجنس

و عملکرد  درونی داماتبا اق( درک مناسب از کار شخص قیاز طر) یبه طرز مؤثرتر تیخالق. هستند

و درونی با اقدامات  شتریب تیخالق .مرد مرتبط بودکارآفرینان نسبت به زن  نانیرکارآف یمحکم برا

 ی، کار گروه بلعکس(. درک مناسب از فرد قیاز طر)، مثبت تر بود زن نانیکارآفر یعملکرد محکم برا
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از )داشت  ی، رابطه مثبت تراننسبت به زن مرد نانیکارآفر یو عملکرد محکم برا درونیبا اقدامات 

  .(2119و همکاران؛  ایلسکیمیه. ام تیک) (شخصاز کار درک مناسب  قیطر

است و  دتریزنان مف یبرا( عامل ای)مردانه  اتیکه در آن خصوص ینیکارآفر میترس یکل جینتا

( 1): کند یکمک م اتیها به ادب افتهی نیا. است دتریمف انیآقا یبرا( یجمع ای)زنانه  یها یژگیو

محروم ان، با مرد سهیدر مقا نیچرا زنان کارآفر نکهیاز ا ینیکارآفر یتینسج یگفتگو رییکمک به تغ

نشان دادن توسعه ( 2)، می روند نیبه سمت رشد زن و مرد به عنوان کارآفر یهستند ، و چگونگ

، برخالف مثبت باشدمی تواند در جنسیت نابرابر که  زیمتما یا نهیبه عنوان زم دیجد یگذار هیسرما

 یفرد یتفاوت ها یها یژگیاز و یتیجنس دگاهید کیدهد که  ینشان م( 3)... و ترای، تأث یمنف

 شکوفاییقادر به آنها  ، بقیه ، اما نهبدهد نانیکارآفر یبرخ لیدر مورد دل یکامل تر دید ممکن است

  .(2119و همکاران؛  ایلسکیمیه. ام تیک)خود هستند یبنگاهها خود و عملکرد باالی درونیبه سطح 

با  یبه طور معنادار تی، خالق عالی انریمد نیاز آن است که ، در ب یپژوهش حاضر حاک جینتا

به کار  لیکه تما یادراک از کار فرد متناسب است ، در حال قیو عملکرد زنان از طر سالمت درون

و  ایلسکیمیه. ام تیک)رابطه مثبت دارد ،کادرا قیو عملکرد مردان از طر سالمت درونبا  یگروه

 . (2119ران؛ همکا

که  میمشاهده کن زیانگ رتیرا به عنوان مبتکران ح نانیاست که کارآفر یعیکامالً طبدر نهایت ؛

به عنوان  ینیاز کارآفر یریوجود ، تصو نیبا ا. جا داد یسنت یها شهیدر کل یتوان آنها را به راحت ینم

تعصب  کیبه  رام نیا. است از فرهنگها مشهود یاریمدتهاست که در بس یا شهیکل تیعامل فعال کی

موفق  ینیکارآفر یالزم برا تیفیشود که زنان از ک یمنجر شده است که در آن فرض م داریپا

کم ارزش  دیجد یگذار هیو توسعه سرما جادیدر روند ا یجمع یها یژگیو در آن و ستندیبرخوردار ن

 یقرار م دیمورد تأک ار ینیکارآفرنگاه متعادل تر از  کیبه  ازیپژوهش حاضر ، ن یها افتهی. بوده است

مردان  یبرا یاجتماع اتیزنان و خصوص یصفات عامل برا رینظ یب تیکه بر اهم یدهد ، موضوع

کند که چرا  یم جادیرا ا یدیجد نشیاحتماالً ب ینیدر حوزه کارآفر یدگاهید نیاتخاذ چن. دارد دیتأک

سالمت  از  ییبه سطح باال یابیبا دست همزمان یی، قادر به شکوفا گرانی، اما نه د نانیاز کارآفر یبرخ

  .(2119و همکاران؛  ایلسکیمیه. ام تیک) هستند یگذار هیسرما دیو عملکرد جد درون

 

 ینیدر کارآفر یتیشکاف عملکرد جنس و یتیجنس تیهودیدگاههای مختلف از  -3-3

یزیکی میان زن و بیولوژیکی و ف درخصوص نابرابری جنسیتی باید گفت که واژه جنس به تفاوتهای

 ناپذیر از جنسیت، نقش ها، مسئولیت ها و فرصت های تفکیک درحالی که منظور. مرد اشاره دارد
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تاثیرگذار بر باورها و عقاید اجتماعی  تفاوت های جنسیتی پدیده ای. زنان و مردان در جامعه است

جنسیتی،  یگری از تفکیکاز زنان و مردان تفهیم و ترویج می شود و نوع د است و توسط جامعه، اعم

این است که نقش زنان و مردان به صورت برابر  منظور از نابرابری جنسیتی. در نوع فعالیت آن ها است

و مردان از شرایط  این عبارت به معنای بهره مندی زنان. رسمیت شناخته نشده است در جامعه به

و سهیم شدن در توسعه و بهره مندی مشارکت  دستیابی به حقوق اجتماعی، فرصت ه منظور نابرابر، ب

فقدان دسترسی  جنسیتی به عبارتی، نابرابری. ه ریزی استشرکت در فرایند برنام از منافع توسعه و

 (. 1394ن نیا و همکاران؛ داود روش) اجتماعی است برابر زنان و مردان به امکانات و موقعیتهای

 یبخشها نیعتریاز سر یکیزنان  رایز ،ستشده ا فیتوص "زنان دیجنبش جد"به عنوان  ینیکارآفر

مشاغل  ی، زنان با راه اندازدر سطح جهان(. 2112،  لیمک ن)دهند  یم لیرا تشک ینیکارآفر تیجمع

به عنوان (. 2111،  یتوفسکیو ل نی، برس ، گر یکل)در حرفه خود دارند  یشتریخود کنترل ب یشخص

رشد ،  ٪19با  2113و  1997 یسالها نیبق به زنان تعداد مشاغل متعل کایمتحده آمر االتیمثال در ا

 باًی، زنان اکنون تقریگزارش بانک جهان طبق(. 2113امریکن اکسپرس، ) است یمل نیانگبرابر می 1.1

دستاوردها در  نیبا وجود ا. دارند اریدر سراسر جهان را در اخت از کل مشاغل خصوصی 33٪ - 21٪

 یکمتر یی، داراهستند که مشاغل زنان کوچکتر داده است ننشا قاتی، تحقزن  نانیتعداد کارآفر

رباب،  و کلمن)به نسبت مشاغل مردان سودآوری کمتری دارند کنند و یدارند ، آهسته تر رشد م

، برس ، کارتر و ولتر  نگزی، جن وزی؛ ه2113، و پارکه ،  توربان؛ گوپتا ، 2112،  وریو ش سیوی؛ د2119

 ینتظار م ا.(2113؛ پاول و اددلستون ، 2112،  برد &؛ لوسکوکو2113 ،براش & نگیی؛ جن2112، 

 مسئولیتهایمشاغل زنانه بر  شتریب رایز ابدیاختالف از عملکرد با گذشت زمان کاهش  نیرود که ا

، اما ( 2118؛ پاول و اددلستون ،  1991،  و همکارانلوسکوکو ، )کنند  یو کوچک بودن غلبه م دیجد

نسبت به مردان  یکمتر مالیمشاغل با منابع  یبه راه انداز لی، زنان تمادر واقع.است فتادهیاتفاق ن نیا

،  و همکاران کارتر ، برس )ادامه دارد  یتجار یدر طول زندگ یگذار هیتفاوت در سرما نیدارند و ا

 (  2119؛  اددلستون. ای یمبرلی، ک الدج یمیج)  (.2113

 ریتأث یچگونگ: قرار گرفته است یمورد بررس هیزاو دو از تیو جنس ینیرابطه متقابل کارآفر

 نانیکارآفر تیبر فعال یاجتماع تیمشروع ری، به عنوان مثال، تأثینیکارآفر یندهایبر فرآ تیجنس

 یالدجان) ی چگونه عمل می کندنیتوسط کارآفر یتیجنس یها ستمیو س( 2111و همکاران ،  نگیس)

کوچک با هدف  یوام ها یبرنامه ها لیو تحل هیتجز موضوع محبوب شامل کی (.2113،   و مارلو
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 تیآنها بر وضع ریآنها و تأث یو خانواده ها زنان کاهش سطح فقر در مناطق در حال توسعه از جمله

( 2111،  مارلو و یالدجان)کشد  یرا به چالش نم یمردساالر یها ستمیتالش ها س نیا که افتهیزنان؛ 

و ممکن  دینگه دار( 2113اردوکاراس و همکاران ، )ا مشاغل کم درآمد ب یخانگ عی، اما زنان را در صنا

 ریتحت تأث شتریزنان نسبت به مردان ب نیهمچن (.و همکاران تاید و)شود  یاست منجر به انباشت بده

(.   2116،  و همکاران  رایگ) یهنجارها و ادراکات اجتماع مانند قرار گرفتند یررسمیمؤسسات غ

، زنان را به اتخاذ ینیکند که انجام اقدامات کارآفر یزنان اثبات م یآژانس هادر مورد  قاتیتحق

 یموجود را به چالش م یاجتماع یکه سفارش ها ییها تیدر موقع نیمع یها و مذاکره ها یاستراتژ

که  یروش( 2116شلتون ، )انجامد  یموارد خاص تجارت، خانواده و جامعه م انیم شیمایکشند و پ

 .( 2118، و همکاران،رنکایالکساندرا ب)  .کند یزنان در جهان استفاده م یمعموالً برا

 یاقتصاد تیممکن است موفق نیکند که زنان کارآفر یاستدالل م لیفرانسید یارزشها دگاهید

از  یشغل تیرضا یحرکت – یبر منابع اجتماع یشتریب دیتأک رایتجربه کنند ز یرا از نظر مال یکمتر

کند  ی، مشارکت در جامعه و متعادل کردن کار و خانواده م انیندان و مشترجمله روابط با کارم

ممکن است  نیکند که زنان کارآفر یاستدالل م لیفرانسید یارزشها دگاهید(.  1992براش ، )

 یحرکت – یبر منابع اجتماع یشتریب دیتأک رایتجربه کنند ز یرا از نظر مال یکمتر یاقتصاد تیموفق

، مشارکت در جامعه و متعادل کردن کار و  انیله روابط با کارمندان و مشتراز جم یشغل تیرضا

نشان داده است که پارادوکس وجود دارد که به موجب آن  قاتیتحق( 1992براش ، ) دارندخانواده 

هستند  یمرد خود راض انیبه اندازه همتا یعملکرد و فروش شغل نییرغم سطح پا یعل نیزنان کارآفر

  (.2118تون ، پاول و اددلس)

زن عمداً اندازه و رشد مشاغل  نانیکه کارآفراست نشان داده ا ی، مطالعات متعدد نیعالوه بر ا

است آگاهانه  یزنان انتخاب یدهد که رشد کسب و کار برا ینشان م نیکنند ، و ا یخود را محدود م

نشان  ریمطالعات اخ (2116،و همکاران یازاکی، م سی؛ مور 2112،  وریو ش سیوی؛ د 1998،  فیکل)

و همکاران  ی؛ کل 2118اددلستون و پاول ، )زنان و مردان متفاوت است  ینیدهد که چگونه کارآفر یم

 ا وممکن است آرزوه ینیدامنه مردانه کارآفر یو چگونگ( 2113؛ پاول و اددلستون ،  2111، 

دهد که شکاف عملکرد  یها نشان م افتهی نیهم رفته ، ا یرو .زنان را محدود کند یدستاوردها

را  یخارج یروهاین لیفرانسید یورود دگاهیکه د یدر حال. است یچند وجه ینیدر کارآفر یتیجنس

 تیهو تیجنس یکند ، ما با در نظر گرفتن چگونگ یرا محدود م تکند که رشد تجار یمحدود م
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 یها نشان م افتهی نی، اهم رفته  یرو .میده یرا گسترش م لیفرانسید ری، چشم انداز مقاد ینیکارآفر

 یورود دگاهیکه د یدر حال. است یچند وجه ینیدر کارآفر یتیشکاف عملکرد جنسدهد که 

، ما با در نظر گرفتن کند یکه رشد تجارت را محدود م توضیح میدهدرا  یخارج یروهاین لیفرانسید

همچنین  .میده یرا گسترش م لیفرانسید ری، چشم انداز مقادینیکارآفر تیهو تیجنس یچگونگ

مرد کمتر  نانیزن را نسبت به کارآفر نانیکارآفر ،هیارائه دهندگان سرما هنشان داده است ک قاتیتحق

نشان داد که زنان  (2111؛  ، و اوالنر ؛ تورکورهول) مطالعه. دانند یمشروع ، معتبر و متعهد م

ما  .مفهوم مردانه است یصطالح داراا نیخود ا رایکنند ، ز ینم فیتعر نیاحتماالً خود را بعنوان کارآفر

 یژگیو یکه او دارا یدرجه ا یعنی، کسب وکار زن صاحب کی یتیجنس تیکه هو میکن یم شنهادیپ

د، ده یقرار م ریتحت تأث نیکارآفر کی، تا چه اندازه خود را به عنوان مردانه و زنانه است یها

 است که  برجسته ینیکارآفر تیهو یزن دارا کسب وکار تیمالک زانیکه م استدالل ما این است

اگر زنان  رایاست ز تیحائز اهم یقاتیتحق نیچن. دهد یقرار م ریبه رشد تجارت تحت تأث را یو لیتما

نسبت به شان عملکردبنا به آنها ممکن است ، کنند می رشد مشاغل خود را محدود به طور عمد

. ای یمبرلی، ک الدج یمیج) .حداقل برسانند خود را بر اقتصاد به ریخود عمل کنند و تأث یها لیپتانس

 (. 2119؛  اددلستون

 

 ؛ مطالعات موردی -4

  1 مورد نیزن در چ نانیکارآفر تیشبکه ها و موفق -4-1

داده های جامعه آماری کارآفرینان علیرغم نظر مردم چین به طرفداری از مردان نسبت به زنان، 

 یداده هاتارهای مشابه ای را می سازند، چینی نشان میدهد که بطور متوسط زنان و مردان، ساخ

دهد که زنان و مردان  ینشان م ینیچ نانیکارآفر ادیز یباال در نمونه احتمال تیفیبا ک ینظرسنج

 دنیرس، مشابه شبکه یها عیتوز تجربه کنند ، یم جادیرا ا یشبکه مشابه ساختارهایبطور متوسط 

کاوش . گردد یشبکه خود باز م تیبه عملکرد به مزکسب و کار و تجربه مشا تیبه سطوح مشابه موفق

از  یزن و مرد با انواع مختلف نانی، کارآفر نکهیاول ا: کند یرا آشکار م یژگیسه و ،شبکه یدر محتوا

از زنان وجود  شتریب انمرد قابل مالحظه نوعدوم ، . دارند یو قابل اعتماد کیارتباط نزد نیمخاطب

از مردان  شتریکه زنان ب یکنند ، در حال تیمردان فعال ریتشکل از سام یدارد که بتوانند در شبکه ا
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در استفاده از  یتیجنس یسوم ، الگو. کنند یم تیمخاطب زن فعال نیچند یشبکه حاو کیدر 

هدف  مورد زنان. است عیمحافظه کارانه در جامعه وس دیوجود دارد که منعکس کننده عقا نیمخاطب

، یدولت اداری و دفتری کار)از چشم مردم است  دور یفن موضوعات از تعامل مکرر در رابطه با

  .( 2119؛ برت. رونالد اس) (دیتول ی، فناور یحسابدار

زن و است معنا  بدین که .مردان ترجیح می دهند در نظر عموم بعنوان نماینده ارتباط داشته باشند

 انیکنندگان و تجارت با مشتر نیمردان به عنوان کسب و کار ، تجارت با تأم شتریب هردو اما مرد

 یاز آنچه در تماس ها شیمردان ب یتجار یدر تماس ها یهنجار یالگوها نیا.  کنند یاستناد م

 تیجنس ی، الگودر مجموع. داردمردان ارتباط  باتجارت  تیبا موفق شتریو ب. ، آشکار استزنان یتجار

 .( 2119؛ برت. رونالد اس)ود داردوج نیزن و مرد در چ نانیاطراف کارآفر در شبکه ها برای

 

 . یاجتماع هیزن ، فرهنگ و سرما یبوم نانیکارآفر -4-2

  2مورد  (بولیوی) 1تیکیپایا واجامعه کوچ مورد -4-2-1

 میجامعه نتوانست نیآنچه ما در ا. دهد یرا نشان م یجوامع بوم گریعوامل مرتبط با د قیتحق نیا

 شتریباشد که ب ینیکارآفر تیاز ورود به فعال یشتواند نا یفرصت بود که م صی، نقش تشخ میکن دایپ

 یبوم نانیتوسط کارآفر ینیعوامل مؤثر بر توسعه کارآفر .یشود تا فرصت طلب یانجام م ازیبراساس ن

 یو فرهنگ یاجتماع دگاهی، ما از د ژهیبه و. شوند یمختلف درک م به طرق یبانیپشت یو سازمانها زن

ارتباط  نیما همچن. میکرد ییرا شناسا یبوم ریو غ یبوم نیوابط بدر ادراک در مورد ر یدوگانگ کی، 

 ریها و سا ارانهی در برداشت نقش نیجوامع ، و همچن نیا میکن یم دییدر کشور را تأ یررسمیغ

وجود  یدر جامعه اختالفات نیهمچن. تفاوت وجود دارد توسط جامعه و فراتر از آن یتیاقدامات حما

، ( افتد یاتفاق م یفرهنگ یدر مقابل ارزشها ییفردگرا نیکه تنش ب ییجاتوسعه ، اما  دیکل)دارد 

 یبا مبارزه داخل) تیو شخص( کند یکار م میکه به عنوان ت دهدست نخورده با خانوا هیاتحاد)خانواده 

 زاملند-الیپاد ویآنتون) (.دارند موجود نهیبه عنوان تنها گزرا  ینیکارآفر یتهایفعال که از زنان کارآفرینی

  .(  2118و همکاران؛ 
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  3 مورد: نفعانیو مشارکت ذ یزنان ، نوآور ینیکارآفر نیب وندیپ -4-3

 جادیاشتغال و ا قیکه از طر نیدر مورد تعداد روزافزون زنان کارآفر یاریکه مطالعات بس یدر حال

به  یکاف یدسترس گریافراد د .دارند ، گزارش کرده اند یدر رشد و توسعه اقتصاد ییثروت سهم بسزا

تبادل دانش ،  ی، فرصت ها یشگاهیآزما زاتیو تجه زاتیبهتر ، بودجه ، تجه قیتحق یفرصتها

 یها ینوآور و تیدر موفق ینقش اساستا آنچه که  نداشتند رهیو شهرت و غ یحرفه ا دید شیافزا

 ر؛ین. R سوجا)(2111و همکاران  یال)د ، ناحساس کنرا دهد  یقرار م ریزنان را تحت تأث ینیکارآفر

مانند  ینفعانیتوانند ذ یو رهبران آنها م دیجد یها یگذار هیارتباط موثر ، سرما یبا برقرار .(2119

؛ 2111کالرک ،  و لنیکرنس) کنند بیخود ترغ و پتانسیل تیگذاران را در مورد مشروع هیسرما

 .(2116 رنکو ایما ،آ  پرهانکانگاس  نایآنال) (2111،  نیگل و یلونسبور

 لیو تحل هیبه دنبال تجزان که زن نانیکارآفر یها یدر مورد نوآور یکاف قیتوجه به عدم تحقبا  

پنتیک ، )عملکرد و رقابت در تجارت بود،  شیدر افزا انزن کسب و کارهای کوچک ینوآور تیظرف

 قیرا با هدف تشو یعموم یها استیس ه شدداد شنهادیگذاران پ استیبه س آن  هنگام، در ( 2114

 نیدر هم. (2112آشر؛ )  زنان انجام دهند ینیموانع کارآفر جهت کاهشو رشد،  تیخالق. یرونوآ

 یم شنهادیپ نفعانیروابط تعامل ذ قیزنان را از طر ینیتوسعه بلند مدت کارآفر یحال ، محققان اصل

 کیدر  مشاغل نکهیحال ، با توجه به ا نیبا ا(. 2116و همکاران ،  چیتودورو؛  2119گروسر ، )کنند 

 ، یک حرکتنیزنان کارآفر یرو شیچالش بزرگ پ کیاست ،  رییبازار به سرعت در حال تغ طیمح

 یها وهیش قیاز طر داریپا یرقابت تیمز جادینوآورانه و تمرکز بر ا یها یگذار هیدر سرما کیاستراتژ

  .(2119؛ رین. Rسوجا )خواهد بود نفعانیتعامل ذ

 رایطرف تقاضا محدود شود ز تیهو یتهایممکن است با محدود ینیکارآفر هیتملک زنان از سرما

کنند ممکن است در تضاد با  یدنبال م یسنت ریغ ینیکارآفر قیخود را از طر یکه زندگ یزنان

خرد به  یوام ده یاغلب در سرتاسر جهان برنامه ها .باشند هاتیکننده فعال میتنظ یاجتماع یهنجارها

در  معموالً با استدالل طرف عرضه تالشها نیا. دهد یف قرار مرا هد گیرنده طور خاص زنان وام

دارند و بر آنها کنترل  یدسترس یکمتر یزنان به منابع مال ،شود یم جادیابا انگیزه با مردان  سهیمقا

طرف عرضه  یبر استداللها یدهند مبتن یکه زنان را با وام هدف قرار م یاعتبار یبرنامه ها .کنند یم

در  زنان ینیکارآفر هیتواند بر کسب سرما یم زیطرف تقاضا ن یتهایال ، محدودح نیبا ا. است

به  یبرا زنان میکه در آن جوامع ، تصم میکن یما استدالل م. بگذارد ریدر حال توسعه تأث یکشورها



17 

آنها  یمناسب برا یتهایباشد که فعال یاجتماع یهنجارها ریممکن است تحت تأث هیدست آوردن سرما

 .(2118؛   کارتر. آر کلیفلتشنر ، ما اناید). کند یم نییرا تع

که  یدر حال متمرکز است افتهیتوسعه  یکشورهادر  نیدر مورد زنان کارآفر قاتیتحق ینشتریب

ناکارآمد وجود  یها ستمیو س ینوظهور با مقررات ناکاف یدر اقتصادها نیدانش محدود در زنان کارآفر

در  یرکمت قاتیتحق یحت (.2111 و همکاران؛تور  -؛ ماس 2116،  تی، وا ری، کور موسوپیک)دارد 

 یو اجتماع یاسیس ریچشمگ یها یدستخوش ناآرام راًیدر حال توسعه که اخ یمورد کشورها

اچ  انید) .شود یم یتجار یها تیفعال یبرا یخصمانه ا یها طی، انجام شده و منجر به محیفرهنگ

آنها  یو دسترس دیمشاغل جد کسب وکارهای جدید و ، نیاعالوه بر  (.2119؛  و همکاران یولز. ب.

که در تمام مراحل است  ینیکارآفر یندهایفرا مستلزم یگذار هیسرما یبه منابع در مرحله راه انداز

 (نویسنده).  شود یتوسعه شرکت انجام م

 

 ی ؛به عنوان مفهوم نظر "پیوند " -4-4

  4 ؛  موردمورد مطالعه تیمشخصات جمع  -4-4-1

 نیا. داد نشان زنانی اقتصاد یتالشهادر  مشخصی را  یهایوجود استراتژ لیتحلو  هیتجز نیا

 "وابستگان خانواده": شده است میتقس یخاص به سه گروه اصل ی، با توجه به نقشهاها یاستراتژ

 یاستراتژ. و مادران( یاجتماع یو هنجارها نیدر رابطه با قوان) زنان ،( همسران ، خواهران ، دختران)

شود، با  یم یشده سنت رفتهیپذ یهنجارها جادیکه باعث ا یطیزنان در شرا یریگ میمتص یها

موارد  ازکه کمتر  الیس ی، داشتن مرزهاگریامکان ارتباط با شخص د – "پیوند"استفاده از مفهوم 

، انسان اصطالح توسط سواد جوزف نیا. شوند یشناخته م "پیوند"هستند، به عنوان  ریپذ بیثابت آس

به کار گرفته  انهی، کودکان و جوانان در خاورم، خانواده هاتیجنس یها نهیمتخصص در زمشناس 

 دیمفهوم مف کی نیا(. 1999جوزف ، )بسازد  "پدرساالرانه یهمبستگ"از  یشده است تا بتواند مفهوم

 یکه تسلط مردان و سالمندان در سازه ها ییدر جوامع عرب است، جا یدرک روابط اجتماع یبرا

 کیدر اصل  "پیوند"اگرچه . شده است یپاسخ به آن رمزگذار یمربوطه برا یو در کدها یگفرهن

، اما دارد زنان و نوجوانان نیتمک نهداللت بر سلسله مراتب و  که نه  است شخصیتی یونگیاصطالح 

 وندیاست که از آن پس بهم پ یخاص و روابط اجتماع یفرهنگ یمستلزم ساختار یپدرساالر نهیزم

                                              
1
 Diana Fletschner , Michael R. Carter 

2
 Dianne H.B. Welsha,⁎, Eugene Kaciakb,c, Rania Shamah 
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اختالل   چیکه ه دارد دیتأک "پیوند"جنبه  ،بیترت اینبه . شوند یم بازتولید نیورند و همچنخ یم

درک شده وجود  "خود" یغرب یدر اصطالحات روانشناخت چهکه داللت بر ارتباط خود با آنعملکردی 

 دیکه نبا ییها نهیگز. است ینیبلوغ در کارآفر جهیو در نت ینشانه بلوغ در روابط اجتماع بلکه. ندارد

و  کوئر-ع، سراب ابو ربیرنکایالکساندرا ب)  .شوند دهیسنج یو اقتصاد ییفردگرا ییکارآ اسیمطابق مق

  .( 2118همکاران،

 طیاز شرا یمختلف یوهایزن با آنها مصاحبه شده است که سنار نانیاز کارآفرمورد  کیو  ستیب 

هجده زن مصاحبه شونده . دنده یرا نشان م یاقتصاد تیشروع فعال یراه ها نیو همچن یزندگ

و ( 3)، مجرد ( 3)طالق : پاسخ دهندگان متنوع بود هیبق یشخص تیوضع که یمتأهل بودند، در حال

سال  46تا  31 نیاکثر زنان نمونه ب. کمتر فرزند داشتند ای 1زنان  شتریب(. 4) "همسر دوم"رها شده 

اکثر پاسخ دهندگان، . آغاز کردند 31را در دهه  زنان پس از ازدواج ، مشاغل خود نیاز ا یاریبس. بودند

مصاحبه . کردند یم یبعد از ازدواج در مجاورت خانواده منشاء خود زندگ ی، حت(21)بودند  یمحل نزنا

 نیفلسط یها نیاز سرزم ای( 1) نینش هیمناطق باد ریهمسران بودند که از سا ایمانده  یشوندگان باق

( 4) انشگاهزنان مصاحبه شده متنوع است و از سطح دانشگاه و د نیدر ب التیسطح تحص. بودند( 3)

 9را گذراندند و  ییابتدا التیزن تنها تحص ازدهی. است ریمتغ( 1) یگرفته تا زنان بدون آموزش رسم

که با آنها مصاحبه شده اند در آموزش  ییها تنها نه نفر از خانم. شدند لیفارغ التحص رستانینفر از دب

 نیدر ب. ثبت کرده اند یرسم بطورزنان مشاغل خود را  نیکت کرده اند و چهار نفر از اشر ینیکارآفر

در رشته  یکیکسب و کار،  یابیدر بازار پلمیمدرک د کیهستند ،  یعال التیتحص یکه دارا یزنان

 لیرا شروع کرد اما آن را تکم یدولت تیریمدرک مد یگریدر آموزش و پرورش و د یگری، دیحسابدار

دهند،  یکسب و کار را ارائه م کی وعدانش در مورد شر نی، که همچنیحرفه ا یدوره ها. نکرد

، سراب ابو رنکایالکساندرا ب) بودند یو عکاس یشگری، آرایشیآرا یبرنامه ها ژهی، به وآنها نیمحبوب تر

  .( 2118و همکاران، کوئر-عربی

 کیدر  یتیریمد تیده شامل موقعمصاحبه ش زنانی تجار یتهایقبل از فعال یتجربه کار انواع

 ،ی، مناصب آموزش(یمحل یمرکز فرهنگ)گری یمنش مشاغل ، مشغول به کار بودندیردولتیسازمان غ

، پرورش  یاطی، خ یآشپز) یخانگ یو مشاغل خانگ یکشاورز ای یکارخانه نساج کیدر  کار

  .( 2118و همکاران، کوئر-ع، سراب ابو ربیرنکایالکساندرا ب)  (.واناتیح
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سبک زندگی و فرهنگ زنان کارآفرین در کشورهای توسعه نیافته و در حال  -5

 توسعه 

 افتد یکه همزمان اتفاق م یخانواده و تحوالت ستمیس یها یژگیو و یاقتصاد یندهایفرآ نیب

 سبک زندگی و یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت زنان کارآفرین. تفاوتهای زیادی وجود دارد

، از (نویسنده)و نبایدها  مانند بایدها  می باشد همان نرم ها و قواعد جوامع مختلف  فرهنگ است که

ایجاد می کند را  یرسم ریکامالً غ یک بخش، یتیجنس یدشوار همراه با فشارها یاقتصاد طیشرااینرو 

 .که کمبودهای بازار رسمی را تکمیل می کند

زار و هم نرم ها که همان فرهنگ و قانون در این مدل عامل نظم دهنده و هماهنگ کننده هم با

که . که دارای حق انتخاب است. است در نظر گرفته شده است و انسان هم همان زنان کارآفرین است

نرم ها را نهادینه کرده و می تواند با دیگران روابط اجتماعی متقابل داشته باشد و حق مالکیت را 

 (1386عدالتیان ؛ . ) مبادله کند براساس عالیق خود و هزینه بدیلها در بازار

 یعوامل خانوادگ ادیز ریتأث لیدل به کهمردساالرانه ، یارتباط یزنان با استفاده از راهبردها نیا

 یو ارزشها نیاز قوان یروی، پبه خانوادهمنابع مالی و انسانی  ی، دسترسانتقال در ساختار خانواده: مانند

دو سطح قابل  درعامل  نیآخر ریتأث .توسعه می دهندرا  مشاغل خودی ایجاده شده اند که اجتماع

محصوالت و خدمات خطاب به )ی اقتصاد یها و شبکه ها تیاز فعال یتیجنس ییجدا: مشاهده است

د یا دستیار کارمنان زن  که یدر حال .زن و مرد خانواده یمتفاوت اعضا یو نقش ها( زنان و کودکان

و  یالزامات اجتماع نیکننده ب لید را به عنوان محافظ و تسهخو یمواضع پدرساالر انشوند، مرد یم

و  کوئر-عربی، سراب ابورنکایالکساندرا ب)  .کنند یحفظ م یاقتصاد یها تیفعال ژهیموارد و

   .( 2118همکاران،

 

  نتیجه گیری -6

. استزنان با کارآفرینی عدالت اجتماعی  انیمثبت و معنادار م وجود رابطه ازحاکی نتایج تحقیق 

بیان رابطه مثبت و مستقیم میان عدالت اجتماعی و کارآفرینی زنان نشان میدهد که با افزایش یا 

عناصر کاهش عدالت اجتماعی زنان میزان کارآیی و کارآفرینی آنان نیز افزایش یا کاهش می یابد،  

. می باشد.. یتی وعدالت اجتماعی نیز نرم ها، فرهنگ، حق انتخاب، احترام به آزادی افراد، برابری جنس

و تمایالت،  باشند، با تغییر نرم های فرهنگی ائم در حال تغییر میکه در کشورهای درحال توسعه د
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 یارزش ها و هنجارها .و پیامد آن نیز بر بازار و اقتصاد اثر می گذارد عالیق افراد هم تغییر می کند

 .مورد بررسی قرار گرفت زناننقش  مربوط به یو انتظارات اجتماع تیجنس کیمرتبط با تفک یاجتماع

 یاطالعات و ارتباطات برا یاستفاده از فناور تی، واضح است که تقو تحقیق مدل جیبر اساس نتا

فناوری و با استفاده از زنان اجتماعی  یشبکه ها لذا،  مهم است اریبس نیاز زنان کارآفر تیحما

دسترسی داشته  اری، کارمند و دستیمشتربازار، تا بهتر به سازد  یرا قادر متکنولوژی زنان کارآفرین 

توسعه  یبرا ییها تیمحدود زیجنبه ها ن نیهرچند ا. و بازار شوند یباشند و باعث رشد اقتصاد

  .تجارت دارند

بر  داریپا یاقتصادها ریتأث یکشف بهتر چگونگ یزنان در سرتاسر جهان برا ینیکارآفر یکردهایرو

به  ازی، نو در حال ظهور افتهیتوسعه  یزنان در اقتصادها در کشورها ، از جمله سهمزنان ینیکارآفر

 یمال نیتأم یو ابتکارها یعموم یها استیس یتواند رو یسوال م نیا پاسخ به. دارد یگرید یکاوشها

 .شودآنها  ریتأث ایرشد مشاغل متعلق به زنان  که موجببگذارد ریتأث

از  تیکشور ، احتمال حما شرفتیسطح پ شیافزا دهد که با یمطالعه ما نشان م جینتاهمچنین 

که در  میدان یم نیما همچن .ابدی یزنان کاهش م ینیدر کارآفر( یو عاطف یابزار بیترک)خانواده 

 یمشکالت شخص ریخانواده و سا -کار یردر حال گذار، درگیسطح متوسط  افتهیتوسعه  یکشورها

 دبایسطح متوسط  یدر اقتصادها نیزنان کارآفر یابر یتیحما یها ستمیس نیبنابرا. است نیباالتر

 یآن بر شاخص ها ریو تأث کشورها داریتوسعه پا تیاهم یعموم استیس یها تالش.  هدایت شود

، کشور موردی چندین با شواهداین مطالعه . توان دست کم گرفت ینم را یزندگ تیفیو ک یاقتصاد

  .کند یروشن تر م یاسیس ، فرهنگی ویاقتصادمختلف  یها طیزنان را در مح ینیکارآفروضعیت 

 یم افتیاز خانواده خود در نیکه زنان کارآفر یتیحما زانیاست که م نیا قیتحق یاصل یریگ جهینت

به سطح توسعه  یگبستو عدالت اجتماعی آنها  تیمربوط به جنس یکنند و شدت مشکالت شخص

 یبرا یعامل اصل نیتحقق ا .کنند یم تیالدارد که در آن فع یدر کشور یاسیس ، فرهنگی ویاقتصاد

 یو ابتکارات مال یعموم یها استیس ریبر تأث یینما ریاست و تأث ریناپذ ییمشاغل جدا نیا تیموفق

 .خواهد داشت
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