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چکیده
امروزه زنان نقش مهمی در زمینه کسب و کار دارند .یکی از مهم ترین این کسب و کارها
کارافرینی است که سهم بسزایی در رشد اقتصادی کشورها دارد و ضروری است که شرایط مناسب
برای خوداشتغالی و توسعه کارآفرینی زنان فراهم گردد .بدیهی است که در مسیر توسعه فعالیتهای
کارآفرینانه زنان ،موانع و مشکالت گوناگونی وجود دارد که شناسایی و رفع آنها منجر به تسهیل
کارآفرینی خواهد شد .مطالعه موانع کارآفرینی زنان به شناسایی محدودیتهای موجود ،اصالح مسیر
آتی و در نهایت افزایش کارآیی فردی و اجتماعی آنان کمك میکند .هدف از این پژوهش ،شناسایی
و اولویتبندی موانع توسعه کارآفرینی زنان در ایران است .در این راستا ،موانع فردی ،محیطی،
زیربنایی ،شروع و ادامه کار ،سازمانی و شغلی شناسایی شده و در ادامه این موانع از دیدگاه زنان
کارآفرین ایران و اساتید رشته کارآفرینی اولویتبندی شدهاند .اولویتبندی موانع از دیدگاه خبرگان،
با روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی انجام شده است .نتایج ن شان داد مهمترین موانع کارآفرینی
زنان ،از نظر مردان موانع زیربنایی و از نظر زنان عوامل محیطی است.
واژگان کلیدی :کارآفرینی ،زنان کارآفرین ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

 1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 2کارشناسارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
* -نویسنده مسئولaliyehkazemi@ut.ac.ir :
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مقدمه
رشد روزافزون عرضه نیروی کار طی سالهای اخیر در کشور ،به رشد قابل توجه نرخ بیکاری به
ویژه در میان جوانان ،زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است و با گروه عظیمی از زنان روبهرو
هستیم که برخالف همه دورههای گذشته صاحب سواد و حتی تحصیالت عالیه هستند ولی شغلی
ندارند .در سالهای اخیر بیش از  97درصد ورودی دانشگاهها زنان و دختران بودهاند (،Golrad
 .) 183 ،2008لذا ،افزایش زنان و دختران تحصیل کرده دانشگاهی از سویی و عدم توان جذب این
افراد آماده به کار از سوی بخش دولتی به دلیل ظرفیت محدود بخش خصوصی موجود و همچنین
امکان استقالل و انعطافپذیری بیشتر ساعات کار در کسب و کار شخصی که سبب ایجاد تعادل
بین کار و زندگی خانوادگی می گردد از سویی دیگر ،منجر به گرایش بیشتر زنان به راهاندازی کسب
و کار در سالهای اخیر شده است ( ،)57 ،2008 ،Arasti and Joukarکه نشان دهنده کارکرد زنان
تحصیلکرده در جهان ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه و گذار از نقش انفعالی و نیز اشتیاق برای
به دست آوردن آگاهی ،مشارکتخواهی و دخالت فعاالنه در تعیین سرنوشت خویش در خانواده،
محیط کار و اجتماع است ( .)9 ،2009 ،Demori et alبنابراین ،کارآفرینی یکی از متداولترین راه
حلها برای غلبه بر بیکاری است (.)2006 ،Saber
در این بین ،یکی از مهمترین مسائل دولتهای جهان ،کارآفرینی زنان میباشد که در سالهای
اخیر به آن توجه بسیاری شده است بهگونهای که سالهای  1649تا  1691را میتوان دهه زنان
نامگذاری کرد ( .)85 ،2010 ،Ansari and Nabipourمشارکت زنان در فعالیتهای مختلف
کارآفرینی و موفقیتشان در کسب و کار ،آنها را در عرصههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
قدرتمند میکند .از طرفی ،این موفقیت در جوامع نیز ،نه تنها سبب ایجاد سود اقتصادی ،بلکه منافع
اجتماعی و فرهنگی نیز میگردد ( .)168 ،2001 ،Cowling and Taylorبنابراین ،زنان خالق ،نوآور و
مبتکر به عنوان کارآفرینان ،منشأ تحوالت بزرگی در زمینههای صنعتی ،تولیدی و خدماتی در عرصه
جهانی شدهاند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی و صنعتی ،محرك و مشوق سرمایهگذاری
و عامل ایجاد اشتغال در جوامع تبیین یافته است ( .)95 ،2006 ،Arastiبرای توسعه سهم زنان در
اقتصاد ملی و برای مقابله با بحران بیکاری زنان ،ضروری است شرایط الزم برای توسعه و کارآفرینی
آنها فراهم شود تا زنان با ایجاد کسب و کار و فرصتهای شغلی برای خود و دیگران بتوانند معضل
کنونی جامعه را پایان بخشند ( .)65 ،2015 ،Roshanniya et al.کارآفرینی عامل اصلی تفاوت رشد
اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه ( )131 ،1975 ،Schumpeterو اساس
یك مدل جدید توسعه برای کشورهای در حال توسعه است (.)468 ،2007 ،Bertaux
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کارآفرینی از اصطالح فرانسوی  entreprenureمشتق شده است که به معنای قبول مسئولیت،
تعقیب فرصتها ،تامین نیازها و خواستهها از طریق نوآوری و راهاندازی یك کسب و کار تجاری
است ( ) 93 ،2003 ،Albrechtمحققان و پژوهشگران مختلف از کارافرینی تعاریف متعددی ذکر
کردهاند .به عنوان مثال ،جوزف شومپیتر کارآفرینی را "فرض تعریفشده ریسك و مسئولیت در
طراحی و پیادهسازی استراتژی کسب و کار و یا شروع یك کسب و کار " تعریف میکند (،Mathew
 .)164 ،2010همچنین وی ،کارآفرینی را به عنوان نیروی برهمزننده اقتصاد به کار برده و آن را با
عنوان "تخریب خالق" نامگذاری میکند ( .)50 ،2004 ،Moghimiهچنین ،میتوان مفهوم
کارآفرینی را به ارزش آفرینی نیز تعبیر کرد .در این معنا ،انسانی که دارای قدرت درك و پیداکردن
خالء و فرصتها است و از طریق پرورش ایده و تبدیل فکر خود به یك محصول و خدمت جدید ،در
جامعه اقدام به ارزشآفرینی از هیچ کند ،کارافرین نامیده میشود ( .)58،2008 ،Niyaziدر تعریفی
دیگر ،کارآفرینان کسانی هستند که همراه با خطرپذیری ،فرصتها را غنیمت میشمرند و با تکیه بر
اندیشهها و تجربههای خویش راهکارهای تازه برای سودآوری جستجو میکنند ( Rabiei and
 )2 ،2013 ،Nazariyanبه عالوه ،کارآفرین کسی است که به تنهایی یا با مشارکت ،کاری را با
خالقیت و نوآوری به راه انداخته یا پذیرفته ( )99 ،2011 ،Knorrو با قبول مخاطرههای مالی،
اجتماعی ،اخالقی و روانی ،با خالقیت و نوآوری محصوالت جدیدی را تولید میکند تا در بازار بر رقبا
غلبه نماید ( .)5 ،1999 ،Adrian et al.زنان کارآفرین زنانی هستند که با خلق ایدههای نو و یا با
نوآوری و ابتکارات شخصی و استفاده بهینه از فرصتها و منابع و با قبول خطرپذیری به تولید
محصوالت یا خدمات جدید اقدام میکنند که باعث خوداشتغالی و ایجاد مشاغل جدید میشود
( .)150 ،2018 ،Rostamalizadeh and Jomezadehبا توجه به تعاریف فوق میتوان ویژگیهایی
برای زنان کارآفرین از قبیل تمایل قوی برای استقالل ،نوآوری ،ریسكپذیری ،ابتکار ،مهارتهای
کسب و کار ،دانش ( ،)125 ،2011 ،Mat and Razakتمایل زیاد به کامیابی ،سختکوشی ،پافشاری و
دورنماسازی خارقالعاده را نام برد ( .)260 ،2011 ،Sheykhanاز طرفی ،اهداف زنان کارآفرین از ورود
به کارآفرینی عبارتند از :دستیابی به استقالل ،مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی ،اجتناب از فقر ،به
دست آوردن قدرت و اعتبار در جامعه ،تأمین شرایط مطلوب زندگی شخصی در زمان سالمندی،
مفیدبودن برای جامعه و سایر افراد ،عدم رضایت از شغل فردی و شناخت و بروز استعدادها و توانایی-
های شخص ( .)5 ،2011 ،Ylienen & Chechurinaولی با تمام دستاوردهای زنان کارآفرین و نقش
آنها در پیشبرد جامعه ،هنوز هم زنان کارآفرین با چالشهای گوناگونی در جامعه و کسب و کار خود
و رسیدن به موفقیت روبهرو هستند ( .)337 ،2007 ،Hatcher et al.شاستری و سینها ،استدالل
کردند که اگر همه شرایط برای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی از قبیل آموزش ،تجربه و انرژی

959

بررسي موانع توسعه کارآفریني زنان در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبي

وجود داشته باشد ،محدودیت هایی همچون عدم اعتبار و تبعیض اجتماعی به ویژه در کشورهای در
حال توسعه ،ممکن است مانع از کارآفرینی شود (.)32 ،2010 ،Shastr & Sinha
علیرغم اینکه کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه  1641و بسیاری از کشورهای در حال
توسعه از اواخر دهه  1691موضوع کارآفرینی را مورد توجه قرار دادهاند ،در کشور ما تا شروع
اجرای برنامه سوم توسعه ،توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود .حتی در محافل علمی و دانشگاهی
نیز به جز موارد نادر ،فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته است .مشکل بیکاری و پیشبینی
حادترشدن آن در دهه  1891موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه ،موضوع کارآفرینی
مورد توجه قرار گیرد ( .)183 ،2017 ،Shateriyan and Nasrabadiهر چند در این راه ،مشکالت
اولیه بر سر راه توفیق زنان در کسب و کار از میان برداشته شده است ،اما هنوز چالشها و موانع فرا
روی زنان کارآفرین بسیار است ( .)70 ،2005 ،Jozeeبنابراین ،دولت باید سیاستها و برنامههای
عملی جهت بسط روحیه و رفتار کارآفرینانه ،آموزش و مشاوره ،ایجاد فضای مناسبتر برای فعالیت
کارآفرینان در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،رفع موانع و ایجاد ارتباط و همکاری بین آنها
و تسهیل دستیابی آنها به بازارهای جهانی داشته باشد ( .)290 ،2011 ،Sheykhanکارآفرینان
منشأ تحوالت بزرگی در زمینههای صنعتی ،تولیدی و خدماتی شدهاند و چرخهای توسعه اقتصادی،
همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در میآیند ،و همچنین ،با توجه به این مهم که کارآفرینی نه
تنها در توسعه اقتصادی بلکه در سالمت روحی و روانی و شکوفایی معنویات افراد جامعه تأثیر می-
گذارد ،حذف موانع توسعه کارآفرینی از مباحث اساسی بوده و در کانون توجه اندیشمندان قرار
گرفته است ( .)104 ،2015 ،Ghadermarzi et alاز آنجا که ،موانع زیادی بر سر راه زنان کارآفرین
وجود دارد؛ شناخت و اولویتبندی این عوامل برای برنامهریزی و انجام اقدامات اساسی در جهت رفع
آن مهم میباشد .در پژوهشهای مختلفی که تا به حال در این زمینه انجام شده موانع متعددی در
خصوص توسعه کارآفرینی زنان ذکر شده است و این موانع بسته به جامعه یا سازمان مورد نظر از
پژوهشی به پژوهش دیگر متفاوت بوده است.
آراستی و جوکار شیوههای ارتباط شبکهای زنان کارآفرین ایرانی و تأثیر آن در راهاندازی کسب
و کار را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که نزدیکان زنان کارآفرین (همسر ،فرزندان،
والدین) مهم ترین پشتیبان آنها بوده و حمایت عاطفی ،بیشترین کمکی است که این زنان از شبکه
خود دریافت میکنند ( .)2006 ،Arasti and Joukarکریمیان و لطیفی به بررسی موانع و چالشهای
کارآفرینی فارغالتحصیالن دانشگاهی جویای کار خانم در استان گلستان پرداخته و فراهم نبودن
آموزشهای مناسب ،عدم دسترسی به منابع مالی ،عدم وجود نهادهای حمایتی و فراهم نبودن قوانین
و مقررات مناسب را از مهمترین چالشها در توسعه کارآفرینی دانستند (،Karimiyan and Latifi
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 .)2007گلرد ویژگیها ،انگیزهها و اهداف ترغیبکننده زنان ایرانی در توسعه کسب و کار را مورد
بررسی قرار داد و دستیابی به رضایت شغلی را مؤثرترین عامل برای ورود زنان به کسب و کار عنوان
کرد ( .)2007 ،Golradجواهری و قضاوتی به بررسی موانع کارآفرینی زنان پرداختند و موانع
خانوادگی ،نظام تعلیم و تربیت ،ناهمخوانی انتظارهای نقشی ،باورهای کلیشهای و مناسبات حاکم بر
سازمان کار را از مهمترین موانع کارآفرینی زنان ایرانی معرفی کردند (،Javaheri and Ghezavati
 .)2008میرغفوری و همکاران به تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان استان یزد پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که موانع خانوادگی ،علمی-تحصیلی ،شخصیتی ،مالی ،فرهنگی -اجتماعی و
قانونی بر کارآفرینی مؤثر است و موانع پرورشی تأثیری بر کارآفرینی زنان این استان ندارد
( .)2009 ،Mirghafouri et al.ربیعی و نظریان در مقالهای موانع کارآفرینی زنان تحصیلکرده
دانشگاهی ایران را مورد مطالعه قرار دادند و اذعان داشتند که موانع فرهنگی و فردی مهم ترین
موانع پیش روی کارآفرینی زنان است و در این میان عواملی چون وجود تبعیضهای جنسیتی در
محیط کار ،ترس از شکست و تحریكپذیری بیشتر زنان نسبت به مردان ،تالقی امور شرکت با
مسائل خانوادگی و ناهمخوانی انتظارهای نقشی ،وجود قوانین دست و پاگیر اداری و بوروکراسی
موجود و تأمین سرمایه اولیه و نقدینگی الزم از اولویت و اهمیت برخوردار هستند ( Rabie and
 .)2013 ،Nazariyanیاسوری و همکاران به تحلیل موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان
روستایی دهستان گوراب پس فومن پرداختند و بیان کردند که سه عامل انگیزش و پشتکار،
قابلیتهای طبیعی و قابلیتهای فردی که از عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی بهشمار میآیند ،در
زنان این دهستان وجود دارد و کمبود امکانات ،عوامل فرهنگی ،مالی ،دولتی و عوامل خانوادگی و
فردی را به عنوان موانع کارآفرینی ذکر کردند ( .)2015 ،Yasori et al.سلیمانینژاد و طالبی به
بررسی چالش ها و موانع بازدارنده در توسعه کارآفرینی زنان در ایران پرداختند .نتایج نشان داد
عوامل فرهنگی -اجتماعی (خانواده ،نظام تعلیم و تربیت ،انتظارات نقشی ،باورهای کلیشهای،
مناسبات حاکم بر سازمان) ،موانع مالی ،موانع قانونی و موانع فردی میتواند نقشی محدودکننده یا
بازدارنده در توسعه کارآفرینی زنان داشته باشد ( .)2016 ،Soleimani Nejad and Talebiشاطریان
و همکا ران به تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که عوامل محیطی– جغرافیایی ،دسترسی به امکانات ،موانع دانشی مهارتی و موانع حقوقی
به ترتیب مهمترین موانعی بودند در جهت کارآفرینی زنان روستایی بودهاند .همچنین ،عدم
کارآفرینی زنان روستایی و عوامل محیطی– جغرافیایی نسبت به سایر عوامل بیشترین تأثیر را
داشته و بیشترین میزان کارآفرینی در زنان با تحصیالت کمتر و زنان سرپرست خانوار مشاهده شده
است ( .)2017 ،Shateriyan et al.رستمعلیزاده و جمعهزاده عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین
شهر تهران را مورد مطالعه قرار دادند .آنها نشان دادند که ویژگیها و شرایط اقتصادی و اجتماعی

954

بررسي موانع توسعه کارآفریني زنان در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبي

شامل سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،سابقهی کار و میزان درآمد نقش مهمی در میزان
کارآفرینی زنان تهرانی دارند .با افزایش سن ،میزان کارآفرینی زنان اندکی کاهش مییابد .افراد
مجرد و افراد دارای تحصیالت لیسانس ،روحیه کارآفرینی باالتری دارند؛ همچنین با افزایش سابقه
کار به روحیه کارآفرینی زنان افزوده میشود ()2018 ، Rostamalizadeh and Jomezade
در خارج از کشور نیز گاسلین و گریس عدم اعتماد بانكها ،تأمینکنندگان و مشتریان ،کمبود
سرمایه شروع کار و مخالفتهای خانواده و همسر را به عنوان نداشتن سرمایه مهمترین مشکالت
زنان کارآفرین کانادایی معرفی میکنند ( .)1990 ،Gosselin and Griseداس نداشتن سرمایه
مناسب و جریان نقدی مطلوب ،شرایط بازار ،فقدان تجارب مدیریتی ،کمبود زمان و مشکالت
خانوادگی را از مهمترین چالشهای زنان کارآفرین هندی میداند ( .)2001 ،Dasدلمار و
هولموکویست نشان دادند که موانع کارآفرینی زنان در ترکیه نوع آموزش و پرورش ،عدم استفاده از
مدلهای کارآفرینی ،وضعیت ضعیف اجتماعی ،هویت جنسی ،خواستههای رقیب و عدم دسترسی
به منابع مالی است ( .)2004 ،Delmar and Holmquistنواز ،موانع موجود را موانع تنظیمی که به
قوانین و مقررات مختلف اشاره دارد و همچنین موانع شناختی و هنجاری که شامل هنجارها،
قوانین ،مقررات و ارزشهای جامعه است ،میداند ( .)2009 ،Nawazمتیو موانعی همچون عدم
دسترسی به منابع مالی ،دسترسی کم به زمین ،شیوههای ضدرقابتی ،عدم آگاهی از پشتیبانی
کسب و کار ،مشکالت صدور مجوز کسب و کار ،هزینههای مالی ،عدم حقوق برابر ،عدم دسترسی به
اطالعات ،فقدان قوانین و مقررات ،فقدان الگو ،فقدان چارچوب ساختار ،عدم ارائهدهندگان خدمات
پشتیبانی ،محدودیت های سیاسی ،حقوق اجتماعی ،قوانین و مقررات تجاری اجتماعی و نرخ مالیات
باال را موانع کارآفرینی زنان مطرح کرد ( .)2010 ،Mathewهالکیاس موانع را مربوط به جنسیت،
آموزش و پرورش و تجربه کسب و کار قبلی ،وضعیت خانوادگی ،مسائل خانوادگی ،عدم اعتماد به
نفس و ترس از شکست میداند ( .)2012 ،Halkiasتالیس به بررسی فرهنگ و موانع کارآفرینی
زنان در ایاالت متحده عرب پرداخت و بیان کرد فرهنگ نقش مهمی در توسعه کارآفرینی زنان دارد
( .) 2014 ،Tlaissسوارز اورتگا و گالوز گارسیا عوامل موثر بر کارآفرینی زنان را مورد بررسی قرار
دادند .آنه ا عواملی همچون زایمان ،تعداد فرزندان ،خانواده و وابستگی که منجر به مسئولیت بیشتر
میشود را به عنوان عوامل نابرابری بیان کردند (.)2017 ،Suarez-Ortega and Galvez-Garcia
گینر و همکاران شرایط اجتماعی و اقتصادی داخلی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی 1که مورد تقویت کارآفرینی زنان می شود را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد تعداد
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زیاد نیروی کار زن و شکاف دستمزد موجب کارآفرینی کمتر زنان میشود (،Ribes-Giner et al.
.)2018
اکثر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است در جهت شناسایی موانع کارآفرینی زنان بوده
که در آن از روشهای آماری استفاده شده است و کمتر در زمینه اولویتبندی آنها اقدامی صورت
گرفته است .پژوهش حاضر بر آن است تا از طریق مطالعات میدانی ،مهمترین موانع را استخراج و در
پایان راهکارهای الزم برای حذف و یا کاهش موانع موجود ارائه دهد .در این تحقیق به شناسایی و
اولویتبندی موانع کارآفرینی زنان ایرانی پرداخته میشود .در این راستا پس از مرور ادبیات و
استخراج موانع ،با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمرتبی این موانع اولویت بندی شده و سپس
نتایج مورد بررسی قرار میگیرد.
ابزار و روش
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،1یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است که به منظور
تصمیمگیری و انتخاب یك گزینه از میان گزینههای متعدد تصمیم با توجه به شاخصهایی که
تصمیمگیرنده تعیین میکند ،به کار میرود AHP .در سال  1980توسط توماس ساعتی ابداع و ارائه
شد .به کارگیری این روش مستلزم چهار گام عمده زیر است (:)Mehregan,2004
 )1مدلسازی :در این گام ،مسأله و هدف از تصمیمگیری به صورت سلسلهمراتبی از عناصر
تصمیم که با هم در ارتباط هستند ،در میآید .عناصر تصمیم شامل شاخصهای تصمیم-
گیری و گزینههای تصمیم است .سطح اول بیانگر اهداف اصلی فرایند تصمیمگیری است و
سطح دوم ،نشاندهنده شاخصهای عمده و اساسی است که ممکن است به شاخصهای
فرعی و جزئیتر در سطح بعدی شکسته شود و سطح سوم گزینههای تصمیم را ارائه می-
کند.
 )2قضاوت ترجیحی :مقایسههایی زوجی بین گزینههای مختلف تصمیم ،بر اساس هر شاخص
صورت میگیرد .مقایسات زوجی همچنین در مورد شاخصهای تصمیم نیز انجام میگیرد.
 )8محاسبات وزنهای نسبی :وزن و اهمیت عناصر تصمیم نسبت به هم از طریق مجموعهای
از محاسبات عددی تعیین میشود .بدین ترتیب که ابتدا مجموع اعداد هر ستون ماتریس
مقایسات زوجی را محاسبه ،سپس هر عنصر ستون بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می-
شود .ماتریس جدیدی که به این روش به دست میآید ،ماتریس مقایسات نرمالشده

)Analytic hierarchy process (AHP
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نامیده میشود .سپس میانگین اعداد هر سطر از این ماتریس به دست میآید.این میانگین،
وزن نسبی عناصر تصمیم متناظر با سطرهای ماتریس را نشان میدهد.
 )7ادغام وزنهای نسبی :این گام به منظور رتبهبندی گزینههای تصمیم صورت میگیرد .در
این گام ،ماتریس وزن شاخصها برای هر گزینه تصمیم در بردار وزن شاخصها ضرب می
شود و سازگاری قضاوتها مورد بررسی قرار میگیرد .تجربه نشان داده است که اگر نسبت
سازگاری کمتر از  1/1باشد ،سازگاری مقایسات قابل قبول است و در غیر این صورت باید
دوباره انجام گیرد .قابل ذکر است در تحقیق حاضر شاخصهای اصلی و فرعی مورد بررسی
قرار میگیرند و مساله فاقد گزینههای تصمیم است.
 -7شناسایي موانع کارآفریني زنان در ایران
توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد ایران است (،2008 ،Peykarjoo and Asghari
 .)67از طرفی ،حضور زنان در بازار کار و مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به یکی از
شاخصهای مهم توسعه انسانی مبدل گردیده است و فعالیت اقتصادی زنان رابطه مستقیم با فقر و
رفاه اجتماعی دارد .با اینحال ،عدم تعادل موجود در نیروهای بازار کار ،ناشی از عوامل گوناگونی
است که تأثیر قابل توجهی در نابرابری فرصتهای شغلی زنان در مقابل مردان خواهد داشت
( .)163 ،2004 ،Javaheri and Ghezavatiمطالعه موانع کارآفرینی زنان ،به شناسایی محدودیتهای
موجود ،اصالح مسیر آتی و در نهایت افزایش کارآیی فردی واجتماعی آنان کمك میکند .در این
بخش به بررسی موانع کارآفرینی زنان در ایران پرداخته میشود.
برای شناسایی موانع کارآفرینی زنان در ایران پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه و
دریافت نظر خبرگان (زنان کارآفرین ایران و اساتید کارآفرینی) 6 ،عامل به عنوان موانع اصلی در نظر
گرفته شده است که عبارتند از موانع فردی ،شغلی ،محیطی ،سازمانی ،موانع شروع و ادامه کار و
موانع زیربنایی .شکل  ، 1موانعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند و زیرشاخههای موانع
اصلی را نشان میدهد .همان گونه که مالحظه میشود این موانع به  9دسته موانع فردی (عواملی
که گویای ویژگی شخصیت ،اهداف ،انگیزه و  ...میباشند) ،موانع سازمانی (موانعی که مربوط به
شرکت یا مؤسسه کسب و کار آنان است و میتوان به مهارتهای مدیریتی ،گزینش روش مناسب
در زمینه مدیریت و  ..اشاره ک رد) ،موانع محیطی (که عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...را
توصیف میکند (2004 ،Golrad؛  )2009 ،Mirghafouriموانع شروع و ادامه کار ،موانع زیربنایی
(دسترسی به اعتبار ،فنآوری خدمات حمایتی ،زمین و اطالعات به طور اصولی برای زنان مشکلتر
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است) و موانع شغلی (کمتربودن فرصتهای اشتغال زنان در بخش رسمی اقتصاد برای پیشرفت
مهارتهایشان) تقسیم شدهاند ()2006 ، Saber; 1987،Hisric and Brush,
ی
ممووااننعع ففررددی

ی
ممووااننعع ششغغللی

ی
ممووااننعع ززییررببننااییی
موانع کارآفرینی زنان

ی
ددررووننی
ااننگگییززهه
ف
ااههددااف
ی
ت ششننااخختتی
ی ججممععییت
ووییژژگگی
ت
ی ششخخصصییت
ووییژژگگی
ی
ععللممی
ی
خخااننووااددگگی
ففررززنندداانن
خخااننووااددهه ههممسسرر
ههممسسرر
خخااننووااددهه ااووللییهه

کمبود اطالعات
کمبود زمین
کمبود خدمات حمایتی
کمبود فن اوری

ی ححضضوورر ددرر ببررننااممهه آآممووززششیی
ب ببرارای
ت ممننااسسب
ننببوودد ففررصصت
پپاایییینن ببووددنن ححضضوورر ززنناانن ددرر ممسساائئلل ککااررششننااسسیی
پپاایییینن ببووددنن ححضضوورر ززنناانن ددرر ببررخخیی ررششتتههههاا
ت
ض ددرر تتررببییت
تتببععییض

ععددمم خخررووجج ززنن اازز ککششوورر
ببددوونن ااججااززهه ششووههرر
ن ننااظظرر ببرر ااششتتغغاالل
ققووااننیین

ك
تتککننووللووژژییك
ی
ففررههننگگی

ههننججااررههاا
ف
ت ددرر ااببععاادد ممخختتللف
ععددمم ممششااررککت
ف
ی ددرر ااببععاادد ممخختتللف
ننببوودد آآگگااههی
ش
ی خخووددججووش
ش ههاای
ااررززش
ی
ی ججننسسییتتی
ببااووررههاای
گ ااققتتددااررگگرر ممرردد سسااالالرر
ففررههننگ

ی
ن ممااللی
تتااممیین
ی
ففییززییککی
ی
ممننااببعع ااننسسااننی

ی
ی وو ننررمم ااففززاارری
ت ااففززاارری
ت سسخخت
ککممببوودد ااممککاانناات
ن مموواادد ااووللییهه
ممششککلل تتااممیین

ی
ببااززااررییااببی

ششررووعع وو ااددااممهه ککاارر

ععددمم ااسستتققالاللل ططللببیی
ت
ععددمم خخالالققییت
س
ععددمم ااععتتمماادد ببهه ننففس
ی
ك پپذذییرری
ععددمم ررییسسك
ی
ف پپذذییرری
ك ااننععططااف
ععددك

ننااززلل ببووددنن ححققووقق ززنناانن
ی
ببددوونن ممززدد ببووددنن ککاارر خخااننگگی
ی
ی ششااییسستتگگی
ععددمم ااررتتققاا ببرر ممببنناای
ت ببااالال
ننررسسییددنن ببهه ممققاامم ببااالال بباا ووججوودد تتححصصییالالت

ی
ااققتتصصااددی
ی
سسییااسسی
ی
ااججتتممااععی
ی
ددییننی
ی
ققااننووننی

ی
ممووااننعع ممححییططی

ی
ممووااننعع سسااززممااننی

ی
ق ططللببی
تتووففییق
ی
ااققتتصصااددی

ی
ت ممددییررییتتی
ممههااررت
ی
ی ککااررااففررییننی
تتججررببهه ققببللی
ی
ننررخخ بباارروورری
ت تتااههلل
ووضضععییت
ت
سسططحح تتححصصییالالت
ی
ت ااققتتصصااددی
ووضضععییت
ی
ررششتتهه تتححصصییللی
ب وو ککاارر
ت ددرر ککسسب
ممششااررککت
ن
سسن
تتععدداادد ففررززنندداانن

ففققدداانن ااننگگییززهه
ی ببووددنن
خخججااللتتی
ب
ی ممننااسسب
ننببوودد االلگگووی
ی
و
ن
ع
م
ت معنوی
ننببوودد ححممااییت
ت
ککممببوودد ججسسااررت
ت
س اازز ششککسست
تتررس

ب سسررممااییهه
ی ککسسب
ددششوواارری
ب ککاارر پپییچچییددهه
ی ککسسب
تتممااییلل ککمم ببهه ررااهه ااننددااززی
ب وو ککاارر
ت وو تتووسسععهه ککسسب
ی ببهه خخددمماات
ممششککلل ددسستتررسسی
ت وو ببااززاارر
ی ببهه ممححصصووالالت
ممششککلل ددسستتررسسی
ن ااففرراادد
ف ببیین
ی ددرر تتققسسییمم ووظظااییف
ننااتتووااننی
ی
ی ممااللی
ی ددرر ببررننااممهه ررییززی
ی تتججررببگگی
ببی
ت سسررممااییهه
ی ههددااییت
ی ببرراای
ککممببوودد ییاا ننببوودد ببررننااممهه ررییززی
ی
ب ممششتترری
ی ججللب
ددششوواارری
ی
ت بباا اامموورر ششخخصصی
ی اامموورر ششررککت
تتالالققی
ف
ی ضضغغییف
ت ججااننببی
ممووققععییت
ن سسررممااییهه
تتااممیین
ی
ت ححررففهه اای
ککممببوودد ممههااررت
ی
ی ضضدد ررققااببتتی
ششییووهه ههاای

ی
ی ااننححصصاارری
ممششتترری
ی
ببااززااررییااببی
ش
ففررووش
ت
صصااددرراات

ععددمم ااععتتمماادد ببهه ززنناانن
ی ددرر مموورردد ککاارر خخااررجج اازز خخااننهه
ننگگررااننی
ی
ت پپذذییرری
ی ددرر مموورردد ممسسئئووللییت
ننگگررااننی
ت ههممسسرراانن
ححسسااسسییت
ی ززنناانن
ت ببهه تتووااننااییی
ی ننسسببت
ننااببااوورری
ن ممووااججهههه بباا ممرردداانن
ننااپپسسنندد ددااننسستتن

ی
ی ااججتتممااععی
ی ههاای
ش ممححااففظظهه ککااررااننهه نناااممننی
ننگگررش
ت
ق ححضضااننت
ی ممثثلل ططالالقق،،ححق
ووججوودد ااححککااممی
ی
ی ححممااییتتی
ی ششببککهه ههاای
ن ششددهه اازز سسووی
ککممببوودد ممننااببعع تتااممیین
ی
گ
د
ا
و
ن
ا
خ
ت
ی
ا
م
ح
د
ککممببوود حمایت خانوادگی
ش ززنناانن
تتععدددد ننققش
ی
ککممببوودد تتغغییییررپپذذییرری
ی ههاا
ی ننااببررااببرر ببهه ددااررااییی
ددسستتررسسی
ت وواامم
ممششککلل ددررییااففت
ت ببااالال
ننررخخ ممااللییاات
ففققدداانن سسررممااییهه
صصددوورر ممججووزز

شکل  .9موانع کارآفرینی

شاخصهای فرعی مربوط به موانع فردی عبارتند از :موانع خانوادگی (موانعی که از سوی اعضای
خانواده برای یك زن کارآفرین ایجاد شدهاند (Suarez-Ortega and Galvez-Garcia, 2017
;،)Golrad, 2004; Javaheri and Ghezavati ,2008, 75; Halkias, 2012, 224; Das ,2001, 61
موانع علمی ،موانع جمعیت شناختی (سن ،جنس و  ،)...موانع شخصیت ،موانع درونی ( Golrad,
 ،)2004موانع انگیزه و موانع اهداف (انگیزههای مختلفی برای تأسیس یك کسب وکار در میان زنان
وجود دارد ،بعضی از آنان معتقدند که میخواهند مسئولیت و کنترل کارهای خود را به عهده داشته
باشند و تحت فرمان کسی نباشند .بعضی دیگر معتقدند که شرایط خاص باعث مستقل شدن آنان
شده است و آنها را به نانآور انحصاری خانوادشان تبدیل کرده است .برخی دیگر پیشرفت فردی و
کاری را دلیل اصلی کارآفرین شدنشان میدانند .انگیزهها و اهداف زنان کارآفرین ایرانی ،رضایت
شخصی ،اثبات شایستگیهای خود ،داشتن قدرت و موقعیت اجتماعی برتر و استقالل مالی گزارش
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شده است ( .)Aramon et al.,2011; Nawaz, 2009,5همچنین موانع درونی شامل خجالتیبودن
( ،)Golrad, 2004فقدان انگیزه ( ،)Nawaz, 2009نبود الگو ( ،)Saber, 2006; Mathew, 2012نبود
حمایت معنوی ،کمبود جسارت ( ،)Saber, 2006ترس از شکست (،)Saber, 2006; Halkias, 2012
موانع ویژگی شخصیت؛ شامل عدم استقاللطلبی ،عدم ریسكپذیری ،عدم انعطافپذیری ،عدم
تحمل ابهام ،عدم خالقیت ( ،)Golrad, 2004عدم اعتمادبهنفس (،)Halkias, 2012;Nawaz, 2009
موانع جمعیت شناختی؛ شامل مهارت مدیریتی ،تجربه قبلی کارآفرینی ،وضعیت اقتصادی ( Halkias,
 ،) 2012نرخ باروری ،وضعیت تاهل ،رشته تحصیلی ،مشارکت در کسب و کار ،سن ،تعداد فرزندان
( )Golrad, 2004و سطح تحصیالت ( )Saber, 2006; Nawaz, 2009; Golrad, 2004است .موانع
علمی؛ شامل نبود فرصت مناسب برای حضور در برنامه اموزشی ،پایین بودن حضور زنان در مسائل
کارشناسی  ،پایین بودن حضور زنان در برخی رشتهها (،)Ghorbanipour and Saberi, 2012
تبعیض در تربیت (برخی از خانوادهای شهرها و روستاها ،دختران خود را ترسو ،لجوج و وابسته بار
میآورند .آنها از کودکی در جریان تجربه توانمند شدن و ابتکار تصمیم گیری قرار نمیگیرند
( .)Nawaz, 2009موانع انگیزه؛ شامل انگیزه توفیقطلبی و انگیزه اقتصادی نیز بیانگر این است که
علیرغم اعتقاد قلبی که زنان بیشتر به وابستگی احتیاج دارند تا به پیشرفت ،ولی نیاز به پیشرفت
زنان کارآفرین بیشتر از زنان مدیر است و کسب درآمد یکی از انگیزههای زنان کارآفرین میباشد
(.)Golrad, 2007
شاخصهای فرعی مربوط به موانع زیربنایی عبارتند از :فنآوری ،خدمات حمایتی
( ،)Hisrich,,1987;Saber,2005زمین و اطالعات (.)Mathew, 2010, 167; Saber, 2006
شاخصهای فرعی مربوط به موانع محیطی عبارتند از :موانع تکنولوژیك ،سیاسی ،فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی و دینی (.)Golrad, 2004; Mirghafouri, 2009; Tlaiss, 2014
شاخصهای فرعی مربوط به موانع سازمانی عبارتند از :موانع بازاریابی و فروش ،موانع فیریکی،
موانع منابع انسانی و موانع تأمین مالی میباشد ( .)Saber, 2006همچنین شاخص منابع انسانی؛
شامل عدم اعتماد به زنان ( ،)Nawaz,2009نگرانی در مورد کار خارج از خانه ،نگرانی در مورد
مسئولیت پذیری ،حساسیت همسران ،ناباوری نسبت به توانایی زنان ،خصوصیات فردی ،ناپسند
بودن مواجهه با مردان ( .)Saber, 2006مانع تأمین مالی شامل؛ دسترسی نابرابر به داراییها
( ،)Karimian and; Saber, 2006; Delmar and Holmquist, 2004نرخ مالیات باال ( Mathew,
; )2010; Bertaux, 2006فقدان سرمایه ،مشکل دریافت وام ( ،)Saber, 2006صدور مجوز ( Arasti
 .) and Joukar, 2008مانع بازاریابی و فروش؛ شامل مشتری انحصاری ،بازاریابی ،فروش ،صادرات و
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اولیه( Saber,

مانع سازمانی /فیزیکی؛ شامل کمبود امکانات سخت و نرم افزاری ،مشکل تامین مواد
)2006است.
شاخصهای فرعی مربوط به موانع شروع و ادامه کار عبارتند از :موانع دشواری کسب سرمایه،
بیتجربگی در برنامهریزی مالی ،کمبود یا نبود برنامهریزی برای هدایت سرمایه ،تالقی امور شرکت
با امور شخصی ،موقعیت جانبی ضعیف ،تأمین سرمایه ،کمبود مهارت حرفهای (،)Saber, 2006
تمایل کم به راهاندازی کسب و کار پیچیده ،مشکل دسترسی به خدمات و توسعه کسب و کار،
مشکل دسترسی به محصوالت و بازار ،دشواری جلب مشتری ،ناتوانی در تقسیم وظایف بین افراد
( ،)Nawaz, 2009و شیوههای ضدرقابتی (.)Mathew, 2010, 168
یافتهها
پس از جمعآوری نظرات زنان کارآفرین و همچنین نظرات اساتید کارآفرینی ،موانع کارآفرینی
زنان با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ،بررسی و رتبهبندی شد .سازگاری نظرات نیز مورد
بررسی و تأیید قرار گرفت .قابل ذکر است نظرات زنان و مردان به صورت جداگانه بررسی شده
است .نظرات  11نفر از زنان و اساتید کارآفرین گردآوری گردید که این مجموعه شامل  6نفر از
زنان کارآفرین ،که در زمینههای مختلف دامپروری ،شیمی ،رایانهای ،تعاونی ،تجاری و  ...فعالیت
داشته و  8نفر از استادان مرد و  8نفر از استادان زن کارآفرینی است .وزن موانع اصلی شامل موانع
فردی ،شغلی ،محیطی ،سازمانی ،زیربنایی و موانع شروع و ادامه کار از دیدگاه آنان و در حالت کلی
در شکل  2و اولویتبندی آنها در جدول  1آمده است.

شکل  -9وزن موانع اصلی کارآفرینی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
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جدول -9اولویتبندی موانع اصلی کارآفرینی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
رتبهبندی موانع از دید

رتبه بندی موانع به

موانع اصلي کار

مردان

صورت کلي

فردی

2

9

7

زیربنایی

8

1

2

شغلی

7

8

1

سازمانی

7

7

9

شروع و ادامه کار
محیطی

2
1

1
2

8
1

آفریني

رتبهبندی موانع از دید زنان

همانگونه که مالحظه میشود مهم ترین عامل از دیدگاه مردان موانع زیربنایی و بعد از آن موانع
محیطی است .در حالی که از دیدگاه زنان مهمترین مانع برای آنها موانع محیطی است و بعد از آن
موانع شروع و ادامه کار و موانع فردی در اولویت دوم قرار میگیرند .به عبارتی میتوان گفت مهم
ترین موانع پیش روی زنان از دید آنان وجود نگرش منفی نسبت به زنان ،محدودیت مکانی و
عکسالعملهای منفی اجتماعی نسبت به حضور زنان در کسب و کار ،نبود فضای امن برای زنان در
جامعه و عدم وجود قوانین مناسب برای حمایت از آنها است؛ در حالیکه به نظر مردان ،موانع
کارافرینی زنان شامل کمبود اطالعات و فنآوری کم و کمبود زمین است.
پس از تعیین وزن شاخصهای اصلی ،وزن شاخصهای فرعی مشخص شده است .وزن و اهمیت
زیرشاخههای مربوط به موانع اصلی کارآفرینی نیز با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی به
تفکیك دیدگاه زنان و مردان و نیز در حالت کلی محاسبه شده است .نتایج در شکلها و جداول زیر
آمده است.
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شکل -3وزن زیرشاخههای موانع فردی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی

شکل -4وزن زیر شاخههای موانع زیربنایی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
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شکل  -5وزن زیرشاخههای موانع محیطی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی

شکل -2وزن زیرشاخههای موانع سازمانی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
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شکل -7وزن زیرشاخههای موانع شروع و ادامه کار با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
جدول-9رتبه بندی زیر شاخههای موانع اصلی کارآفرینی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
موانع
فردی

زیربنایی

زیرشاخه ها

مرد

زن

کلي

درونی
اهداف
شخصیت
جمعیت شناختی
انگیزه
علمی
خانوادگی
کمبود اطالعات
کمبود زمین
کمبود خدمات حمایتی
کمبود فن اوری

8
1
1
9
2
1
7
1
8
2
1

4
7
2
1
1
9
8
1
1
8
2

9
7
1
1
2
4
8
1
1
8
2
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محیطی

سازمانی

شروع و ادامه کار

دینی
اجتماعی
اقتصادی
قانونی
فرهنگی
سیاسی
تکنولوژیك
تامین مالی
منابع انسانی
فیزیکی
بازاریابی و فروش
دشواری کسب سرمایه

9
2
2
8
1
1
7
2
1
7
8
2

1
8
7
2
1
9
9
1
2
8
2
2

9
2
8
8
1
1
7
1
2
7
8
2

تمایل کم به راه اندازی کسب کار پیچیده
مشکل دسترسی به خدمات و توسعه کسب و کار
مشکل دسترسی به محصوالت و بازار
ناتوانی در تقسیم وظایف بین افراد
بی تجربگی در برنامه ریزی مالی
کمبود یا نبود برنامه ریزی برای هدایت سرمایه
دشواری جلب مشتری

1
7
9
6
4
8
9

1
9
4
9
8
1
9

1
1
6
11
4
7
9

تالقی امور شرکت با امور شخصی
موقعیت جانبی ضغیف
تامین سرمایه
کمبود مهارت حرفه ای
شیوه های ضد رقابتی

9
4
1
8
8

7
11
1
7
9

9
12
8
8
1

جدول  -3رتبه بندی زیرشاخههای مانع فردی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
مانع/زیرشاخه

درونی

ویژگی شخصیت

زیرشاخه

مرد

زن

کلي

خجالتی بودن
فقدان انگیزه
نبود الگو
نبودحمایت معنوی
کمبود جسارت
ترس از شکست
عدم استقالل طلبی

9
1
1
7
8
2
8

7
8
1
9
2
1
2

1
7
8
1
2
1
2
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عدم خالقیت
عدم اعتمادبه نفس

925
8
8

7
8

1
8

جدول  -4رتبه بندی زیرشاخههای مانع محیطی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

جمعیت شناختی

علمی

خانواده

انگیزه

عدم ریسك پذیری

2

1

1

عدم انعطاف پذیری

1

1

7

مهارت مدیریتی
تجربه قبلی کارافرینی
نرخ باروری
وضعیت تاهل
سطح تحصیالت
وضعیت اقتصادی
رشته تحصیلی
مشارکت در کسب و کار
سن
تعداد فرزندان
نبود فرصت مناسب برای حضور در برنامه اموزشی
پایین بودن حضور زنان در مسائل کارشناسی

2
1
7
9
9
1
1
8
1
9
1
1

4
9
4
1
4
2
1
8
7
1
2
1

1
8
4
2
6
2
1
7
9
9
1
8

پایین بودن حضور زنان در برخی رشته ها

2

8

8

تبعیض در تربیت

8

1

2

فرزندان

7

7

7

خانواده همسر
همسر
خانواده اولیه
توفیق طلبی
اقتصادی

1
2
8
1
1

2
1
8
1
2

2
1
8
1
2
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مانع/زیرشاخه

اجتماعی

اقتصادی

قانونی
فرهنگی
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زیرشاخه
نگرش محافظه کارانه

مرد
7

زن
2

کلی
8

کمبود منابع تامین شده از سوی شبکه های حمایتی

2

1

7

کمبود تغییرپذیری
تعدد نقش زنان
وجود احکامی مثل طالق،حق حضانت
کمبود حمایت خانوادگی
نازل بودن حقوق زنان

8
8
1
1
7

8
1
7
1
7

8
2
1
1
1

بدون مزد بودن کار خانگی

2

1

7

عدم ارتقا بر مبنای شایستگی
نرسیدن به مقام باال با وجود تحصیالت باال
عدم خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر
قوانین ناظر بر اشتغال

2
1
2
8

8
2
1
8

8
2
1
8

هنجارها
عدم مشارکت در ابعاد صنعتی و اجتماعی
نبود اگاهی در ابعاد صنعتی و اجتماعی
ارزش های خودجوش
باورهای جنسیتی
فرهنگ اقتدارگرایی مردساالر

1
7
8
7
2
8

1
9
7
1
8
2

1
9
7
1
8
2

جدول  -5رتبه بندی زیرشاخههای مانع سازمانی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
مانع/زیرشاخه

زیرشاخه

مرد

زن

کلي

منابع انسانی

عدم اعتماد به زنان
نگرانی در مورد کار خارج از خانه
نگرانی در مورد مسئولیت پذیری
حساسیت همسران
ناباوری نسبت به توانایی زنان

7
2
1
1
8

2
2
1
1
8

2
1
1
8
8

ناپسند بودن مواجهه با مردان
دسترسی نابرابر به دارایی ها
نرخ مالیات باال
فقدان سرمایه
مشکل دریافت وام

2
2
7
1
8

7
2
7
2
1

7
8
7
1
2

تامین مالی
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بازاریابی و فروش

سازمانی/فیزیکی

صدورمجوز
مشتری انحصاری
بازاریابی
فروش
صادرات
کمبود امکانات سخت و نرم افزاری
مشکل تامین مواد اولیه

927
1
1
2
8
2
1
1

1
7
1
2
8
1
1

1
2
1
8
8
2
1

همان گونه که مالحظه میشود ،در بعد موانع فردی ،مهم ترین مانع از دیدگاه زنان انگیزه و از
دید مردان ،ویژگیهای شخصیتی است .به نظر مردان زنان دارای اعتماد به نفس نبوده و از نظر
خالقیت دارای درجه پایینی هستند.
از نظر زنان ،کمبود اطالعات و از نظر مردان فنآوری و کمبود اطالعات مهم ترین موانع
زیربنایی هستند.
در بعد محیطی ،از دید هر دو گروه مانع فرهنگی به عنوان مهم ترین مانع شناخته میشود که
مربوط به جامعه و نگرش منفی مردم نس بت به حضور زنان در جامعه و داشتن کسب و کار است.
چرا که عقیده بر آن است که زنان باید در خانه بمانند و کار خانه را انجام دهند و از دخالت در کار
مردان خودداری کنند.این نحوه برخورد در سازمانهای اقتصادی -اجتماعی نیز به چشم میخورد.
این برخوردها یا به صورت مستقیم و اظهارنظر منفی در مقابل ابتکارها و نوآوریها بروز پیدا میکند
و یا به صورت تأخیر در ایجاد و توسعه کسب و کار و عدم ارائه امکانات الزم و برخورد بیتفاوت با
موضوع نمایان میگردد .برای بسیاری از کارگزاران سازمانها به ویژه در شروع کار ،پذیرش این
موضوع که ی ك زن به طور مستقل و جدا از چتر حمایتی یك مرد بتواند با ابتکار عمل ،خلق و
ایجاد یك ایده ،کسب و کار جدیدی تأسیس نماید ،آسان نیست.
در بعد سازمانی ،از منظر زنان و مردان به ترتیب موانع تأمین مالی و منابع انسانی در اولویت
قرار دارند .تأمین سرمایه برای زنان ی کی از مشکالت اساسی است ،چرا که مراکز مالی از دادن
سرمایه به دلیل عدم اعتماد به زنان خودداری میکنند .تعداد زیادی از کارآفرینان به دلیل
محدودیتهای مالی نتوانستهاند حضوری فعال در ایجاد بازارهای جدید برای محصول خود داشته
باشند و در نتیجه فروش محدودی داشتهاند .همچنین مردان اعتقاد دارند عواملی مثل حساسیت
همسران ،موجب بروز مشکل در کارآفرینی میشود ،چرا که مردان با فعالیت همسرانشان در بنگاه-
های اقتصادی و ایجاد یك حرفه یا شغل مخالف هستند.
در بعد شروع و ادامه کار ،از دیدگاه زنان و مردان تمایل کم به راهاندازی کسب و کار پیچیده در
اولویت قرار دارد ،چرا که معتقدند زنان در کارهایی با ریسك باال حضور پیدا نمیکنند.
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در بعد درونی ،از دیدگاه مردان ،خجالتی بودن و از دیدگاه زنان ،نبود حمایت معنوی موانع
مهمی میباشند .همچنین در بعد شخصیت ،از دیدگاه مردان عدم استقاللطلبی ،عدم خالقیت،
عدم اعتماد به نفس و از دیدگاه زنان ،عدم انعطافپذیری دارای اهمیت باال میباشند.
انعطاف پذیری مربوط به آن بعد شخصی افراد است که می خواهند میان مسئولیتهای خارج و
داخل منزل تعادل برقرار کنند .مالحظه میشود در خصوص بعد درونی و بعد شخصیت نظرات زنان
و مردان کامالً متفاوت است.
در بعد جمعیتشناختی ،از دیدگاه مردان ،تعداد فرزندان و از دیدگاه زنان ،مهارت مدیریتی ،نرخ
باروری و سطح تحصیالت مهم ترین موانع میباشند .افزایش نرخ باروری سبب نزول اشتغال زنان
میشود .همچنین سهم زنان شاغل با تحصیالت عالی نسبت به کل اشتغال زنان بسیار محدود
است.
در بعد خانواده از دیدگاه زنان و مردان ،تعداد فرزندان و در بعد انگیزه ،از دیدگاه زنان انگیزه
اقتصادی باالترین رتبه را دارند .زنان معتقدند باید وابستگی خود را در تأمین نیازهای مالی از مردان
و یا پدرانشان از بین برده و با فعالیت در جامعه و احساس استقالل به کارآفرینی بپردازند.
در خصوص شاخصهای فرعی مربوط به موانع محیطی ( Golrad, 2007; Ghorbanipour and
( )Saberi, 2012جدول  ،) 7در بعد اجتماعی ،از دیدگاه مردان ،وجود احکامی مانند طالق و از
دیدگاه زنان ،کمبود منابع تأمین شده از سوی شبکههای حمایتی در اولویت قرار دارد .زنان
معتقدند به دلیل وجود نگرش منفی به زنان ،دریافت تسهیالت بانکی و تأمین منابع از طریق
شبکههای حمایتی ،با مشکل مواجه است.
در بعد اقتصادی ،از دیدگاه مردان ،نازل بودن حقوق زنان و از دیدگاه زنان ،بدون مزد بودن کار
خانگی در اولویت قرار دارد.
در بعد قانونی ،از دیدگاه زنان و مردان قوانین ناظر بر اشتغال مهمترین مانع کارآفرینی زنان
است .قوانین ناظر بر اشتغال مانند اشتغال نیمه وقت زنان و مقررات در زمینه مرخصی زایمان
محدودکننده حیطه اشتغال زنان است.
در بعد فرهنگی از دیدگاه مردان ،عدم مشارکت در ابعاد صنعتی و ارزشهای خودجوش و از
دیدگاه زنان عدم مشارکت در ابعاد صنعتی باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است.
در خصوص زیرشاخههای مانع سازمانی (جدول  ) 1در بعد انسانی ،از دیدگاه مردان ،خصوصیات
فردی و از دیدگاه زنان ،نگرانی در مورد مسئولیتپذیری در اولویت باالتر قرار گرفتند .زنان معتقدند
ه نجارهای رایج در زمینه تقسیم کار ،وجود نوعی مرزبندی طبیعی میان کار زنان (خانهداری) و
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مردان (امور بیرون منزل) و مسأله تعدد نقش زنان آنها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهای
ناشی از آن میکند.
در بعد مالی ،از دیدگاه مردان و زنان صدور مجوز مهم ترین مانع است .برای شروع یك کار و
برای گرفتن مجوز باید زمانی طوالنی را صرف کرد.
در بعد بازاریابی و فروش ،از دیدگاه مردان ،فروش و از دیدگاه زنان ،مشتری انحصاری دارای
باالترین اولویت هستند .برخی کارآفرینان به دالیل تأخیر در دریافت اقساط قراردادهای منعقده با
مشتریان به ویژه کسب و کارهائی که دارای مشتریان تقریباً انحصاری است ،با مشکل نقدینگی
مواجه هستند.
نتیجهگیری
از آنجا که زنان بخش قابلتوجهی از نیروی کار جامعه را تأمین میکنند ،عملکرد کارآفرینانه
آنان در رشد و توسعه اقتصادی جامعه بسیار قابل توجه است .جامعهای که خواهان رشد و شکوفایی
است ،باید موانع موجود بر سر راه کارآفرینی زنان را به حداقل ممکن برساند .در ایران موانع
متعددی در خصوص کارآفرینی زنان وجود دارد که مانع موفقیت آنان در فعالیتهای اقتصادی می-
شود .بنا بر اهمیت وجود این موانع ،در این تحقیق به به شناسایی و اولویتبندی این موانع پرداخته
شد .ابتدا  9مانع اصلی شامل موانع فردی ،سازمانی ،محیطی ،شغلی ،زیربنایی و موانع شروع و ادامه
کار و شاخصهای فرعی مربوط به آنها شناسایی و دیدگاه زنان و مردان کارآفرین به صورت مجزا
مورد بررسی قرار گرفت .این موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ،اولویتبندی شد .نتایج
نشان داد که از دید زنان مهم ترین موانع کارآفرینی ،موانع محیطی و بعد از آن موانع فردی و موانع
شروع و ادامه کار میباشد .اما از دیدگاه مردان مهم ترین موانع در ابتدا موانع زیربنایی و سپس
موانع محیطی است .در خصوص شاخصهای فرعی موانع کارآفرینی نیز از دیدگاه مردان ،خجالتی
بودن ،عدم استقاللطلبی ،عدم خالقیت ،عدم اعتماد به نفس ،تعداد فرزندان ،وجود احکامی مانند
طالق ،نازل ب ودن حقوق زنان ،عدم مشارکت در ابعاد صنعتی و ارزشهای خودجوش ،خصوصیات
فردی و فروش بزرگترین موانع کارآفرینی زنان میباشند؛ در حالی که از دیدگاه زنان ،نبود حمایت
معنوی ،مهارت مدیریتی ،نرخ باروری و سطح تحصیالت ،انگیزه اقتصادی ،کمبود منابع تأمین شده
از سوی شبکه های حمایتی ،بدون مزد بودن کار خانگی ،عدم مشارکت در ابعاد صنعتی ،نگرانی در
مورد مسئولیتپذیری و مشتری انحصاری در باالترین رتبهبندی قرار گرفتند .دیدگاه زنان و مردان
در خصوص موانع تعداد فرزندان ،قوانین ناظر بر اشتغال و صدور مجوز دارای رتبهبندی یکسانی
بود.
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با توجه به اینکه کارآفرینی زنان عامل بسیاری از پیشرفتها و موفقیتها در عرصههای متعدد
 اجتماعی و حقوقی الزم، لذا اصالح برخی ابعاد ساختاری جامعه در حوزههای فرهنگی،میباشد
 چالشهای زن کارآفرین در ایران که عموماً در.است تا مسیر کارآفرینی زنان رو به توسعه باشد
حوزه مسائل فرهنگی میباشد و ریشه در باورها و ذهنیتهای جامعه دارد باید مورد توجه قرار
 محو یا کاهش تبعیضهای جنسیتی و پذیرش هر چه بیشتر زنان در صحنه، عالوه بر این.گیرد
 ایجاد تسهیالت الزم برای دسترسی زنان به تحصیالت و کسب دانش و،اقتصادی و اجتماعی
 باال بردن سطح، معرفی الگوهای موفق زنان کارآفرین در اجتماع،مهارتهای مدرن فنی و مدیریت
 شناسایی فرصتهای شغلی و انجام خدمات حمایتی در این مورد و کاهش،دسترسی زنان به منابع
) اعطای وامهای بالعوض یا کم بهره، همچنین.مراحل اداری تاسیس و اداره شرکتها ضروری است
 اصالح نظام مالیاتی،از طریق تشکیل صندوقهای قرضالحسنه و اعتبارت خرد ویژه زنان کار آفرین
 همچنین شناسایی دقیق عوامل موثر بر فرآیند اشتغال و کارآفرینی زنان و مطالعات.ضروری است
.راهبردی در این زمینه برای تحقیقات آتی پیشهاد میگردد
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