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 محور به مثابه مقاومت در برابر ساختارهای جنسیتی کارآفرینی زنانه
 5بیژن خواجه نوری ،4، بهجت یزدخواستی3، محسن رنانی*2، وحید قاسمی1سارا همت

 29/00/1000تاریخ پذیرش:  09/12/1999تاریخ دریافت: 

 چکیده
های مهم سنجش توسعه در هر کشور وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان در فضاهای  از شاخص

ادی زنان نه تنها بواسطه نظام اقتصادی بلکه بوسیله عؤامل باشد. لیکن نقش محوری و بنی اجتماعی می

چه شرایط،  کهفرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفته است. پژوهش حاضر با بررسی این مسئله 

ی آنان تأثیرگذار است؛ زنان چه راهبردهایی اقتصادها و عواملی بر کارآفرینی زنان و مشارکت  زمینه

کنند و این راهبردها، چه پیامدهایی به دنبال دارد، به  ها و شرایط اتخاذ میهبرای مواجهه با این زمین

دنبال کشف و شناسایی الگوهای مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین شهر شیراز است. روش پژوهش از 

ساختاریافته است  ها، مصاحبه نیمه آوری داده ای )رویکرد سیستماتیک( و روش جمع نوع نظریه زمینه

های  مقوله اصلی شناسایی گردیده است. داده 91مقوله فرعی و  22مصاحبه انجام شده، تعداد  25که با 

ای استراوس و کُربین )باز، محوری و گزینشی( تحلیل  مرحله پژوهش بر اساس رویکردِ کدگذاری سه

وزی مستمر اند ها، تجربه های پژوهش بیانگر این است که نابسامانی خانوادگی، محرومیت اند. یافته شده

ای مقوالتی هستند که به صورتِ علی بر مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین  و دسترسی به منابع سرمایه

ای مشارکت  تأثیرگذار و الگوپذیری مادرانه، فرزندپروری مقتدرانه، هوش کارآفرینانه شرایط زمینه

نی اقتصادی، فضای اقتصادی زنان کارآفرین را شکل داده است. عدم تسهیلگری نهادی، نابساما

گری هستند که بر راهبردها و عمل/  های جنسیتی کار عوامل مداخله ای نوین، محدودیت رسانه

گیرند،  تعامالتی که زنان کارآفرین برای موفقیت اقتصادی و مشارکت اقتصادی مؤثر و موفق به کار می

انمندسازی تخصصی، توسعه اند از: مدیریت هوشمندانه، تو تأثیرگذار هستند. این راهبردها عبارت

سرمایه اجتماعی. کارآفرینی زنان و مشارکت اقتصادی آنان دارای پیامدهای گوناگونی است که شامل 

تغییر نگرش نسبت به زنان، تحوالت هویتی، تغییر سبک زندگی، چرخش از تبعیت به عاملیت است. 

ی )مقاومت در برابر ساختارهای محور و مقاومت توان گفت که زنان، کارآفرینی زنانه در نهایت می

 اند.  زده بازار کار( را به عنوان یک الگوی مشارکت اقتصادی ارائه داده جنسیت

 ای: مشارکت اقتصادی، کارآفرینی، جنسیت، زنانگی، نظریه زمینهواژگان کلیدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.  9

  sara.hemmat71@gmail.com 
 v.ghasemi@ui.ac.ir استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان؛.  2

 m.renani@gmail.comاستاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان؛ .  3

  b.yazdkasti@ui.ac.irدانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان؛ .  4

 ماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز؛گروه علوم اجت دانشیار،.  5
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 مقدمه و بیان مسئله

علووم انسوانی و اجتمواعی     ترین مفاهیم در حوزه امروزه مفهوم توسعه به عنوان یکی از زیربنایی

مطرح شده که درون این مفهوم، سه مؤلفه اساسی شامل، برابری فرصت برای همه افراد جامعوه،  

در  9پایداری و دوام این فرصت از نسلی به نسلی دیگور و توانمندسوازی افوراد بورای مشوارکت     

 گیرد.   ای و ذینفع شدن از این فرایندها جای می فرایندهای توسعه

هایی چون مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  موضوعی مشارکت را به گونه به لحاظ 

ها به دلیل درهم تنیدگی، هم پوشی و مکمل بودن به  کنند. هرچند تفکیک دقیق آن ... تقسیم می

 مشارکت اقتصادیباشد.  مدنظر می 2پذیر است، اما در اینجا مشارکت اقتصادی سختی امکان

آشکار فرد در حیات اقتصادی و تقبل مسئوالنه، فعاالنه، آگاهانه و  شرکت کم و بیش عبارت از

 (. 01:9116، 3)مقدم باشد یم های مختلف در حوزه اقتصادی آزادانه مسئولیت

ای داشوته   ها سهم منصوفانه  های مشارکت کننده باید از منافع حاصل از برنامه همه افراد یا گروه

شارکت، منافعی است که به فرد یوا گوروه مشوارکت کننوده     های م باشند. در واقع نتیجه تمام تالش

هوای مشوارکت    (.  یکوی از گوروه  226: 9329، رضوانی و فوردرو،  2696، 4گیرند )استفانو تعلق می

 اقتصوادی،  خوانوادگی،  های بحران بر غلبه امروز جهان کننده در فرایند توسعه، زنان هستند، زیرا در

 دارد و اقشار مختلف نیواز  ی جانبه همه مشارکت به پایدار ی توسعه به و دستیابی سیاسی و فرهنگی

 ایون  در زنوان  هسوتند. موفقیوت   خوود  توسعه جامعه و رشد و ها خانواده ارتقای برای اول امید زنان

اسوت   فرهنگوی  و اجتمواعی  منوافع  موجود  شود بلکه می کشور اقتصادی سود موجب تنها نه جوامع

نکه مشارکت اقتصادی زنان در جامعه، به عنووان یکوی از ابعواد    (، اما با وجود ای2: 2669، 5)سیمور

توسعه یا به عبارتی زیر بنای توسعه شناخته شده است، اموا همننوان فاصوله معنواداری بوین نور        

 گوزارش  اساس بر مشارکت زنان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه وجود دارد؛ به نحوی که

0جهانی بانک
میوانگین جهوانی نور  مشوارکت     در حالی کوه  ( 2691، 7ی)بانک جهان 2691 سال در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Participation 
2.Economic Participation 
3.Moghadam 

4.Stefano 

5.Seymour 

6.The world bank 
7.The world bank 
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نر  مشارکت اقتصادی زنان در ایران با فاصله زیادی نسوبت بوه   باشد،  میدرصد  09زنان  اقتصادی

 است. 52از  54رتبه ایران در کارآفرینی زنان نیز ، درصد قرار دارد 47مقادیر جهانی یعنی 

ساله و بیشوتر   95دهد که نسبت اشتغال جمعیت  می ایران نیز نشان در شاغالن ارقام و آمار   

درصد است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان بوده، بطوری که نسبت مذکور  5/32

ین ا  (.29: 9315درصد بوده است )مرکز آمار ایران،  5/93درصد و در بین زنان  1/03در مردان 

 منتهوی  مشارکت اقتصادی در زنان ای حاشیه قعیتمو به جنسیتی ابرابرینکه  دهد می نسبت نشان

 بورای  ریوزی  برناموه  شود. لوذا  نمی استفاده خوبی به قشر این های و توانمندی استعدادها از و شده

 بورای  الزم اصالحات انجام و زنان ی گسترده مشارکت به توجه مستلزم و انسانی پایدار ی توسعه

و قریشی  30: 9325است )کوالیی،  تولیدی های تفعالی ی عرصه در زنان مشارکت شرایط تسهیل

(.  در واقع دست یافتن به توسعه پایدار بدون مشوارکت زنوان در هموه    990: 9319و همکاران، 

، 9پذیر نیست )گبیان و هکابیان های خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان ها اعم از عرصه عرصه

2665 :94 .) 

روانشناختی نیوز   تر زنان در حوزه اقتصادی، اثرات نهفراهم آوردن زمینه مشارکت فعاال   

دهند  باالتری از خود نشان می نفس به زنان شاغل اعتماد برای آنان بدنبال دارد، به نحوی که

 توانود  اقتصوادی زنوان موی    کنند. عالوه بر این، مشوارکت  می جامعه در بودن مفید و احساس

 شوربتیان، ) زنوان  هوویتی  و عواففی  نیازهای نبرآورد و ها توانایی و استعدادها تحقق موجب

 ناخوالص  درآمد افزایش ،(2: 2669 سیمور،) شغلی بازدهی خانواده، رفاه تحقق ،(20: 9322

 انسوانی  نیوروی  بور  مضاعف فشار کاهش اقتصادی، بار و وابستگی نسبت میزان کاهش ملی،

( 25: 9322 ربتیان،شو ) جامعوه  فرهنگی و اجتماعی رشد خانواده، آگاهی سطح افزایش فعال،

 هادیوان  ؛9370 ابتکار، ؛9177 ،2بولینگ)گردد   جامعه یافتگی توسعه و پیشرفت نهایت در و

 .(9372 پور، حیدر و

با توجه به اینکه زنان در ردیف بزرگترین ذخایری هستند که هنوز از وجودشوان اسوتفاده      

عی و نظم اقتصادی را توسعه دهود  بهینه به عمل نیامده است و هر نهضتی که بخواهد رفاه اجتما

، مند گردد دهند، بهره ای که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می ناگریز است که ازهمکاری فبقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Gobayan & Hakobian 
2.bowling 
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تر از  گیری جدی برای مشارکت بیشتر زنان و بهره الزمهای  در عصر حاضر فراهم کردن زمینه لذا

 .قرار گیردهای نوین  ریزی هاولویت برنامها باید در  قدرت تفکر، ابداع و خالقیت آن

تواند مشارکت اقتصادی زنان  هایی که می با توجه به اهمیت این مسئله، کشف دالیل و انگیزه

های مختلف بنا بوه دالیول    را افزایش دهد اهمیتی دوچندان می یابد. مشارکت اقتصادی در حوزه

تصوادی در حووزه   تواند ر  دهد. آننه در ایون پوژوهش مودنظر اسوت مشوارکت اق      مختلفی می

ای به خود گرفته و به سوی خودکارفرمایی و  امروزه کار و فعالیت شکل تازهباشد.  کارآفرینی می

کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیودی در رونود توسوعه و    بنابراین خوداشتغالی در حرکت است. 

 .کنند پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می

و  اقتصادی مشارکت داشتن به ایرانی زنان تمایل اخیر های سال در اینکه رغم از سوی دیگر به

 نشوده  میسر جامعه امور اقتصادی در ها آن مشارکت از بهینه استفادة است، یافته افزایش اجتماعی

درصود  26 از بیش جوان نیروی وجود (،0/94کل) بیکاری نر  (. وجود13: 9325است )آراستی، 

 از یکوی  بوه  را اشوتغال  ایجواد  و بیکواری  معضل حل ایران، در زنان اقتصادی فعالیت پایین ر و ن

 بیکاری معضل رفع مهم های حل راه از یکی و کارآفرینی است کرده تبدیل دولت مهم های دغدغه

 (.9322)گلرد،  شود می محسوب زنان

توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سوابقه درخشوان کارآفرینوان در توسوعه بسویاری از       اب

، بسترسازی برای استتوجه به مشکالت اقتصادی زیادی که کشور ما با آن مواجه  کشورها و با

برای تمامی جوامع بووه خصوص برای جوامع درحال توسعه ای مانند ایوران   یکارآفرین گسترش

. در این راستا پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است

ای و مصاحبه با زنان کارآفرین، به این پرسش پاسو  دهود کوه چوه     زمینهاز روش تحقیق نظریه 

ی آنان تأثیرگذار است؟ زنان چه اقتصادها و عواملی بر کارآفرینی زنان و مشارکت شرایط، زمینه

کنند؟ و این راهبردها، چه پیامودهایی  ها و شرایط اتخاذ میراهبردهایی برای مواجهه با این زمینه

گذاری دقیوق و اثوربخش، جهوت     تواند یاری دهنده سیاست نتایج این پژوهش می به دنبال دارد؟

 افزایش مشارکت اقتصادی زنان و حمایت از زنان کارآفرین باشد. 
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 پیشینه تجربی

توان در قالب دو مضمون  های انجام گرفته در حوزه مشارکت اقتصادی زنان را می پژوهش

در زنان از مشارکت اقتصادی  زنان و عوامل بازدارندهعوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی ی؛  عمده

ترین مطالعاتی که به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان پرداخته را  نظر گرفت. مهم

 بندی کرد: توان به شرح ذیل دسته می

توانند میزان  سواد، آموزش و تحصیالت عالی میاین است که دسته اول مطالعات بیانگر 

صادی زنان را افزایش دهند و بین تحصیالت و مشارکت اقتصادی زنان رابطه مثبت مشارکت اقت

(، باتلر و مک2695) 2(، سورسا و همکاران2692) 9و معناداری وجود دارد. مطالعات اسپینو

(، 2696) 0فافیما(، 2699) 5(، پیترز و کالسن2693) 4(، ایجاز غنی و همکاران2693) 3گینس

 .اند بحث پرداخته به این (، 9310(، اسدزاده و همکاران )9317) عالءالدینی و رضوی

دهد و بر این باور  دسته دوم تأثیرات عوامل جمعیتی بر مشارکت اقتصادی زنان را نشان می

است که عوامل جمعیتی، نر  باوروری، تعداد فرزندان، سن و... بر میزان مشارکت اقتصادی 

 2(، دومیناک و همکاران2695) 7ات مانند عظیمیزنان مؤثر است، به نحوی که غالب مطالع

(، 2699) 92لی و (، جاو2699) 99(، ببالی2699) 96(، عبداهلل و ابوبکر2699) 1(، پرایبی2694)

95سیان موره (،2696) 94(، اسمیت و مشیرا2690) 93مجبوری
( 9310کمائی و افشاری )(، 2696) 

معکوس بین این عوامل و میزان ( وجود رابطه منفی و 9312و کریمی موغاری و همکاران )

 کنند. مشارکت اقتصادی زنان را مطرح می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Espino 

2.Sorsa et al 
3.Butler & McGinns 

4.Ejaz et al 

5.Pieters and Klasen 

6.Fatima 

7. Azimi 
8.Dominiak et al 

9.Priebe 
10.Abdullah and Abu Bakar 

11.Bbaale 

12.Jao & Li 

13. Majbouri 

14.Smyth & Mishra 
15.Sian Moore 
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کند و  بر مشارکت اقتصادی زنان را مطرح می ICTدسته سوم نقش فناوری افالعاتی و ارتبافی

های شغلی بیشتری را برای زنان فراهم  بر این باور است که فناوری افالعاتی و ارتبافی فرصت

های جنسیتی این قدرت را به زنان  دادن آموزش، ضمن کاهش نابرابری نموده و با در دسترس قرار

های  های خود را ارتقا دهند که این امر شرایط حضور بیشتر آنها در فعالیت داده تا دانش و مهارت

های افالعاتی و ارتبافی تأثیر مثبتی بر  اقتصادی را مهیا کرده است. بر اساس این مطالعات فناوری

 2(، فاستین و گالیکن2695) 9اقتصادی زنان دارد. گروه مطالعات بانک جهانی فرایند مشارکت

(، 2699) 4(، اوکی و همکاران2692) 3(، محمدمحمودی2693(، سپهردوست و خدایی )2694)

 از این دسته مطالعات هستند.( 9314( و آرمن و همکاران )9315بدری ) دیزجی و کتابفروش

پردازند که زنان را از  لعات پیشین به بررسی عواملی میدومین مضمون عمده در بررسی مطا

مشارکت اقتصادی باز داشته و یا فرایند حضور آنان در این عرصه را کند نموده و یا به تأخیر 

 گردد. انداخته اند. مطالعات پیشین این مضمون نیز در دو دسته به شرح ذیل بیان می

های فرهنگی و اجتماعی از مشارکت دسته اول معتقد است برخی از عوامل و ساختار

اقتصادی زنان در جامعه ممانعت نموده و یا آنان را به حاشیه کشانده تا از حضور آنان در 

 0(، آل بوتمه2693) 5(، کومبار2695های عمومی جلوگیری نماید. سورسا و همکاران ) عرصه

خانی  فاکیش و محسن(، ص2696) 2(، الیسیا و همکاران2699) 7(، دوالت و سویالسنتر2693)

 (، از جمله این مطالعات هستند.9315(، امینی و فاهری )9315)

پردازد که مشارکت  دسته دوم از عوامل بازدارنده زنان از مشارکت اقتصادی به مطالعاتی می

داند. این مطالعات بر این  اقتصادی پایین زنان را نتیجه ساختارهای دینی و مذهبی در جامعه می

های  ه ساختارهای دینی با ترویج باورهای مذهبی و ترغیب زنان به انجام فعالیتباور است ک

 1مطالعات آکار و همکاران ای در مشارکت اقتصادی آنان دارند. حوزه خصوصی نقش بازدارنده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( نیز به 2663) 4( و سعید2664) 3(، کار و چن2664) 2مشیرا (،2664) 9بانک جهانی (،2696)

 اند. ر مشارکت اقتصادی زنان پرداختهنقش بازدارنده دین د

 چارچوب مفهومی پژوهش

ای آن را هودایت   با توجه به انجام این پژوهش به روش کیفی، هیچ نظریه از پویش تعیوین شوده   

گیرد. مرور مفاهیم نظری مرتبط بوا مسوئله پوژوهش نیوز      نکرده و مبنای نظری پژوهش قرار نمی

ت. در ادامه مورور مختصوری بور نظریوه هوای      جهت ایجاد حساسیت نظری صورت پذیرفته اس

 گردد: مرتبط با اشتغال زنان ارائه می

ی اشتغال زنان و تفاوت جایگاه زن و مرد در  های نئوکالسیک برای تبیین مسئله در نظریه

وری  شود. بر اساس این دیدگاه زنان به سبب بهره بازار کار، از عوامل اقتصادی استفاده می

تری برخوردارند. از مفروضات اقتصاددانان  مردان از جایگاه و درآمد نازلکمتر در مقایسه با 

کالسیک این است که در شرایط رقابتی به کارگران، مزدی معادل ارزش نهایی محصول 

مندی کمتر زنان از آموزش، دوری متناوب آنان از کار به دلیل مسایل  شود و بهره پرداخت می

ن و کمتر بودن تجربه و مهارت شغلی آنان به دلیل همین مربوط به بارداری و پرورش کودکا

شود تا  دوری متناوب از محیط کار، عواملی است که از نظر متفکران نئوکالسیک موجب می

تر و جایگاه  وری پایین مند شوند و در نتیجه بهره ی انسانی کمتری بهره زنان از سرمایه

(. این تئوری 0: 9376؛ زنجانی زاده 92: 9371، تری در بازار کار داشته باشند )انکرو هین نازل

های خانوادگی را  های متعدد و مسئولیت بخشی از مسائل مربوط به اشتغال زنان از جمله نقش

تواند  تر می دهد، اما با این که روشن است سطح آموزش و پرورش و مهارت پایین توضیح می

فرض تقسیم بازار کار بر مبنای جنسیت را  عامل مهمی در ناتوانی زنان در بازار کار باشد؛ این

های جنسیتی در سرمایه انسانی تبیین کرد نادیده  توان آن را با تفاوت که به سادگی نمی

(. همننین به مسائل و موانع اجتماعی و فرهنگی مرتبط با 95-26:  9324گیرد )کار  می

 کند.  ای نمی اشتغال زنان اشاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ط با تجزیه شدن بازار کار، نظریه بازار کار دوگانه است. این های مرتب از عمده ترین نظریه

هایی که امکان آموزش و  متشکل از حرفه»نظریه تمایز میان دو بازار کار قائل است؛ بازار اولیه 

و دارای موقعیت باثبات با درآمد خوب و فرصت پیشرفت و « ها وجود دارد پیشرفت در آن

مرتب و امکان باز خرید خدمت هستند و بازار ثانویه  های ساالنه ترقی در آینده، مرخصی

هایی چون مزد پایین،  که دارای ویژگی« های غیرتخصصی کم درآمد و نامطمئن متشکل از حرفه»

و انکر و  95-23: 9112)انکر، باشند  العاده محدود می امنیت شغلی کمتر و امکان پیشرفت فوق

های کسادی به سادگی  کنند در دوره ویه کار می. کسانی که در بخش ثان(92: 2663همکاران، 

:  9377شوند، دستمزدشان کم است و از شرایط کار نامساعدی برخوردارند )سفیری،  اخراج می

( و عموماً 0:  9376(. وجود این تفکیک و تقسیم بر پایه جنسیت می باشد )زنجانی زاده 52

هایی چون بی ثباتی در کار، حقوق  دودیتشوند و با مح زنان در مشاغل ثانویه به کار گرفته می

سطح آموزش، وضعیت خانوادگی )تجرد یا  مزایای کمتر و امکان پیشرفت کم رو به رو هستند.

موجب ناپیوسته بودن و   دار بودن یا نبودن( و محل اقامت )شهری یا روستایی( تأهل، فالق، بنه

زندگی خود بارها  در فولآنان ، شود می زنان در اقتصاد و بازار کارقطعه شدن مشارکت  قطعه

 .شان تحت تأثیر تغییرات زندگی است شوند و الگوی مشارکت وارد بازار کار می

های نژادی، قومی و جنسیتی در مشارکت  نظریات معطوف به نقش جنسیت، به تفاوت

نیروی کار توجه و با پذیرش جنسیت بعنوان عامل تفکیک مشاغل و در نتیجه وجود تمایزات 

ی انسانی برای تبیین  پردازد. بر فبق این نظریات متغیرهای سرمایه ر بازار کار، به تبیین آن مید

هایی در بازار کار  ها مربوط به مکانیسم های موجود در بازار کار کافی نیستند، این تفاوت تفاوت

(. 293، 2665، 9کند )سالیوان است که کارگران خاصی را به مشاغل یا صنایع خاص هدایت می

های جنسیت تقاوت در شخصیت اجتماعی را از فریق سه مدل، بیولوژی، فرهنگی و  نظریه

های فیزیکی میان دو جنس از سوی بسیاری  دهد. تفاوت اجتماعی و اجتماعی زیستی توضیح می

شناختی جنسیت و روندی که بر  شود. اما درک فبیعت زیست از محیط گرایان نیز تصدیق می

شود، پیجیده و مشکل است. این پینیدگی از تعامل  های جنسیتی ایجاد می دیبن اساس آن گروه

های بیولوژیکی از عوامل اجتماعی و  شناختی، اجتماعی و تأثیرپذیری پدیده عوامل زیست

 (. 22: 9110شود )فاین گولد،  فرهنگی ناشی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به سه گروه ها در مورد مشارکت اقتصادی و حضور زنان در بازار کار  دیدگاه فمینیست

 شود.  عمده مارکسیستی، رادیکال و سوسیالیستی تقسیم می

فمینیسم مارکسیسم با این باور شکل گرفت که آزادی زنان در گرو مبارزه آنان با نظام 

های  داری و مقوله جنسیت را در اولویت برنامه داری است و پینیدگی روابط نظام سرمایه سرمایه

یز در کتاب خود ستم امروز بر زنان، نظام خانواده را رمز خود قرار دادند. میشل بارت ن

دیدگی آنان برشمرد. به عقیده وی بر اساس تقسیم نامتوازن کار، کار بی مزد خانگی نصیب  ستم

های نظام  شود که این وضع از ویژگی زن و کسب درآمد و اعتبار اجتماعی نصیب مرد می

 (. 76: 9121، 9داری است )بارت سرمایه

واخر دهه شصت فمینیسم رادیکال و لیبرال از تأثیرگذارترین نظریات بر روند از ا

نیازی زنان از  گیری نظام فکری و ارزشی زنان بودند. این دو شاخه فمینیست با فرض بی شکل

هایی چون رفع سلطه مردان و رفع  مردان به ترسیم فضای جدیدی می پردازند که با وعده

های رادیکال با توجه به نظام مردساالری معتقدند که  فمینیستخشونت با زنان همراه است. 

دهد و به سود آنان است که  شیوه تولید خانگی، زنان را تحت استثمار و سلطه مردان قرار می

زنان را برای رفع نیازهای خود در خانه نگه دارند. آنان در راهبردهای خود برای تعریف 

ها در عرصه اجتماعی  ورهای جدید و آزمون آنهویت جدید به محو ارزشها و فراحی با

های مرد ساالرانه  پرداختند به نحوی که اخالق سنتی و قیود خانوادگی را زاییده اندیشه

های  دانستند و در برابر هرگونه نظامی که به دست مردان هدایت شود، موضع گرفتند. فمینسم

از حقوق شهروندی مساوی با مردان  لیبرال نیز بدنبال احقاق حقوق برابر و برخورداری زنان

های قابل مشاهده میان دو جنس نه تنها ذاتی  ها معتقدند تفاوت (. آن266: 9325بودند )ریو، 

سازی جنس و نقش است. بر این اساس تفاوت  پذیری و همگون نیست بلکه نتیجه جامعه

تماعی است که مانع مشارکت اقتصادی زنان برخاسته از نظام مرد ساالرانه حاکم بر روابط اج

 شود.  مشارکت اقتصادی زنان می

های سوسیالیست نیز معتقدند جنسیت، قومیت، نژاد، فبقات اجتماعی،  فمینیست

های اقتصادی پدیده آورنده ستم بر زنان هستند اما هیچ یک از  المللی و نظام های بین مرزبندی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Barrett 



 

 

 

 

 

 1000، پاییز و زمستان 2، شماره 12ن، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایرا  70 

  

 

همنون فمینیسم مارکسیسم، نظام  تر نیست. این شاخه از فمینیسم انواع ستم از دیگری اساسی

داری را عامل سوق دادن زنان به سوی دستمزد کمتر و حضور در تولید و کار نابرابر  سرمایه

های مادری و  که نتیجه آن روی آوردن آنان به ازدواج برای تأمین زندگی و پذیرش نقش  دانسته

های خصوصی و  با تمایز حیطهسازد و غیرمستقیم  ها را وابسته و محدود می همسری است که آن

(.  بر پایه 213و  222: 9326انجامد )آبوت و واالس، عمومی به استواری نظام مردساالری می

اند و هم  ای با اقتصاد دارند. هم مصرف کننده های فمینیسم سوسیالیسم، زنان رابطه دوگانه اندیشه

ننده کاالهای است که دار مصرف ک گیرند به نحوی که یک زن خانه مورد مصرف قرار می

شود، آن هم نه با پول خود، بلکه با پول دیگری و این مسئله قدرت اندکی به وی  خریداری می

بخشد و او تنها یک موجود منفعل مصرف کننده است. از سوی دیگر وی به منزله یک کاال  می

     (.9170، 9گیرد )باربارا مورد مصرف قرار می

 روش پژوهش

ای انجوام شوده اسوت.    س رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینهاین پژوهش بر اسا

هایی اسوت کوه در فوی فراینود پوژوهش بوه        ای، نظریه برگرفته از داده نظور از نظریه زمینهم

-(. روش جموع 3: 9107، اسوتراوس )گلیوزر و   انود  مند گردآوری و تحلیل شده صورت نظام

اسوت. مصواحبه شووندگان پوژوهش حاضور زنوان        سواختاریافته ها، مصاحبه نیموه آوری داده

ی ریو گ نمونوه کارآفرین شهر شیراز )مشخصات آنوان در جودول ذیول( بودنود کوه از فریوق       

هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. قابل ذکر است فهرسوت زنوان کوارآفرین شوهر     

اموور زنوان و    های متولی؛ دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس، دفتور  شیراز از سازمان

ای، سازمان صنعت، معودن و تجوارت، اداره    خانواده فرمانداری شیراز، اداره کل فنی و حرفه

کار و تعاون، اتاق بازرگانی فارس، اتاق اصناف، سازمان میراث فرهنگی، اداره کل فرهنگ و 

مصاحبه انجوام و   25ارشاد اسالمی و... جمع آوری گردید. برای پژوهش حاضر در مجموع 

 ورد تحلیل قرار گرفت.  م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Barbara 
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 (: مشخصات زنان کارآفرین پاسخگو1جدول )

 تعداد حوزه کارآفرینی تعداد میزان تحصیالت تعداد سن

 4 خدمات 3 زیر دیپلم و دیپلم 93 31-21

 5 صنعت

 4 تجارت 96 لیسانس 0 56-46

 4 کشاورزی

09-59 4  

 فوق لیسانس

 3 غذایی مواد 2

 2 فنی

 9 قیقاتیتح

 2 استارتاپ 4 دکتری 2 72-02

 25 جمع 25 جمع 25 جمع

ایجاد سووگیری در   ازبا کیفیت مناسب و با پرهیز  ها مصاحبهدر فرایند مصاحبه سعی گردید 

نظور   شونده انجام شود تا اعتبار پژوهش حفظ گردد. برای سنجش پایایی، نیز دو صاحب مصاحبه

درصود  (. 9موضوعی دو کدگذارپرداختند )روش توافق درون هاسه مورد از مصاحبه به کدگذاری

رود با استفاده از فرمول زیور   عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می توافق درون موضوعی که به

 شده است. محاسبه 

 

کدگذار در این فرمول تعداد توافقات اشاره به تعداد کدهای مشترک و یکسان بین محقق و 

همکار اشاره دارد. تعداد کل کدها نیز مجموع کدهای استخراجی بین محقق و کدگذار همکار 

پایایی بین کدگذاران برای زیر آمده است. ها در جدول  باشد. نتایج حاصل از این کدگذاری می

ا درصد است. ب 70گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول ذکرشده برابر  های انجام مصاحبه

( قابلیت اعتماد 2662درصد است )کوال،  06توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intercoder Reliability (ICR) 

 تعداد کل کُدها

 یدرون موضوعدرصد توافق 
100% 

 2تعداد توافقات * 

= 
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ها در پژوهش توان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه ها مورد تائید است و می کدگذاری

 مناسب است. حاضر

 محاسبه پایایی بین دو کُدگذار(: 2جدول )

 پایایی بین دو کدگذار )درصد( عداد توافقاتت تعداد کل کُدها عنوان مصاحبه ردیف

 %26 32 26 5شماره  9

 %73 91 52 1شماره  2

 %79 90 45 92شماره  3

 %70 07 977 کل

 ،9باز) (9319و کُربین ) استراوسای مرحلههای پژوهش بر اساس رویکردِ کدگذاری سهداده

2محوری
گر بیشتر با مفاهیم پژوهش اند. در مرحله کدگذاری بازتحلیل شده( 3گزینشی و 

سروکار دارد، کانون اصلی کدگذاری محوری مقوالت هستند و در مرحله کدگذاری گزینشی 

کنند )استراوس و ها و به عبارت دیگر قضایا هستند که بروز و ظهور پیدا میارتباط بین مقوله

به سطر تحلیل  ها به صورت سطر(. در پژوهش حاضر نیز متن حاصل از مصاحبه9319کُربین، 

و در مرحله کدگذاری باز، کدها و مفاهیم اولیه استخراج و در مرحله کدگذاری محوری، با 

گیری از مفاهیم مربوط به مرحله کدگذاری باز کدهای مرتبط با هم به محوریت یک مقوله بهره

 دهی و مقوالت اصلی پژوهش به دست آمدند.  اصلی سازمان

 های پژوهش یافته

ها در خصوص الگوی مشارکت  و تفسیر افالعات استخراج شده از مصاحبه لپس از تحلی

مقوله اصلی شناسایی  91مقوله فرعی و تعداد  22عبارت مفهومی،  254اقتصادی زنان کارآفرین، 

اندوزی مستمر، و ها، تجربهگردید. مقوالت اصلی شامل نابسامانی خانوادگی، محرومیت

، هوش 9، فرزندپروری مقتدرانه4الگوپذیری مادرانهایط علی(؛ ای )شردسترسی به منابع سرمایه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Open Coding  

2.Axial Coding 

3.Selective Coding 

 رش. الگوگیری فرد کارآفرین از ماد 4
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ای نوین، ای(؛ عدم تسهیلگری نهادی، نابسامانی اقتصادی، فضای رسانه کارآفرینانه )شرایط زمینه

، و مدیریت هوشمندانه، توانمندسازی تخصصیگر(؛  )شرایط مداخله های جنسیتی کارمحدودیت

تغییر نگرش نسبت به زنان، تحوالت هویتی، ها(؛  و استراتژی )راهبردهاتوسعه سرمایه اجتماعی 

باشد. در ارتباط با یکدیگر مدل  می تغییر سبک زندگی، چرخش از تبعیت به عاملیت )پیامدها(

 اند. پارادایمی )الگوی مشارکت اقتصادی زنان( را شکل داده

 زنان(. اجزاء پارادایم، مقوالت اصلی و فرعی مشارکت اقتصادی 1جدول )

مقوله 

 مرکزی 
 مقوالت فرعی مقوالت اصلی

اجزاء 

 پارادایم

انه
ِ زن

نی
فری

رآ
کا

ت
وم

مقا
ه 

ثاب
ه م

ر ب
حو

م
 

 ضعف تعامالت خانوادگی/ مادری زودهنگام/ خانواده گسیخته نابسامانی خانوادگی

 

 

 شرایط

 علی

 های جنسیتی/ ناکامی اجتماعی محرومیت اقتصادی/ محرومیت ها محرومیت

 دوزی مستمرانتجربه
استفاده از تجربیات خانوادگی/ ایجاد فضای کسب تجربه/ 

 افزایش مهارت کاری

دسترسی به 

 ای سرمایه منابع

اقتصادی/ داشتن سرمایه  فرهنگی/ داشتن سرمایه داشتن سرمایه

 انسانی/ داشتن سرمایه اجتماعی

 الگوپذیری مادرانه
مادر/ مدیر و مدبر  گرا بودن مادر/ الگو بودن اقتدار مادر/ عمل

 بودن مادر/ مقاوم بودن مادر
 

 

 شرایط

 ایزمینه

 فرزندپروری

 مقتدرانه

پذیری/ اعتماد داشتن والدین  پذیری والدین/ مسئولیت انعطاف

به فرزندان/ فرصت دادن به فرزندان جهت ابراز وجود/ انتقال 

 ها/ تعلق خانوادگی ارزش

 هوش کارآفرینانه
سورانه/ هوش معنوی/ هوش هوش شناختی/ هوش ج

 اجتماعی/ بینش کارآفرینانه

 عدم تسهیلگری

 نهادی

عدم وجود الزامات قانونی حمایتگر/ ضعف اکوسیستم 

وکار/ عدم  کارآفرینی شیراز/ ناشناخته بودن فرایندهای کسب

 ها کارایی سازمان

 

 

 شرایط

 گر مداخله
 نابسامانی اقتصادی

ها/ افزایش ریسک کار/  حریمکاهش تقاضا/ تورم باال/ وجود ت

 ناپایدار بودن بازار

کارایی ضعیف فضای مجازی/ کاهش بعد مکان در فضای  ای فضای رسانه

                                                                                                                               

 . سبک فرزندپروری والدین فرد کارآفرین 9
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مقوله 

 مرکزی 
 مقوالت فرعی مقوالت اصلی

اجزاء 

 پارادایم

مجازی/ تسریع فرایند کار در فضای مجازی/ فضای ناایمن  نوین

 ای رسانه

های  محدودیت

 جنسیتی کار

 های برابر/ نابرابر بودن شرایط کار/ وجود ساختار نبود فرصت

 های جنسیتی مردساالرانه/ کلیشه

 مدیریت هوشمندانه

اقدام مبتنی بر مطالعه/  مدیریت بازار متناسب با شرایط/ 

مدیریت بهینه نیروی کار/ مدیریت تولید متناسب با شرایط/ 

 مدیریت کار مبتنی بر عقالنیت

 

 راهبردها
توانمندسازی 

 تخصصی
 استفاده از تجربه های تخصصی/ آموزش مداوم/ استفاده از دوره

 توسعه سرمایه

 اجتماعی

های  استفاده از بسترهای تکنولوژیک نوین/ استفاده از شبکه

اجتماعی واقعی/ کسب اعتبار/ جلب اعتماد/ اعتبار کاری به 

 مثابه تسهیل گر

تغییر نگرش )منفی به 

 مثبت( نسبت به زنان

کسب حمایت/ تغییر نگرش مردان نسبت به زنان/ تغییر 

های جنسیتی نسبت به زنان/ تغییر نگرش زنان نسبت به  نگرش

 زنان

 

 

 پیامدها

 تحوالت هویتی

به چالش کشیدن نقش مادری/ پایین آمدن ارزش کار خانگی/ 

فلبی/  ها/ تقویت روحیه استقالل ها و اولویت جایی نقش جابه

گیری زن در خانواده/ افزایش منابع  افزایش قدرت تصمیم

 ایسرمایه

 تغییر سبک

 زندگی

تغییر روابط اجتماعی/ مدیریت بدن/ تضعیف نقش پدر در 

خانواده/ تضعیف نقش همسر )شوهر(/ افزایش رفاه خانواده/ 

 های چندگانه/ فشار مضاعف ایفای نقش

 

چرخش از تبعیت به 

 عاملیت

گیرنده/ ایفای نقش مشاور به  دهنده به جای آموزش آموزش

بودن به جای وابستگی/  جای مشورت گیرنده/ مستقل

گیرنده شدن به جای تبعیت محض/ ایفای نقش  تصمیم

 کننده تولیدکننده بجای مصرف
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 الف( شرایط علی

ی ای از حوادث، وقایع و اتفاقاتی هستند که به وقووع یوا گسوترش پدیوده    شرایط علی مجموعه

ان کوارآفرین شوهر شویراز،    های انجام شده با زنو انجامد. بر مبنای کدگذاری مصاحبهموردنظر می

هوا،  اند از: نابسامانی خانوادگی، محرومیوت  شرایط علی مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین عبارت

 ای. اندوزی مستمر، و دسترسی به منابع سرمایهتجربه

 نابسامانی خانوادگی

آفرین یکی از شرایط علی مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین، نابسامانی خانوادگی است. زنان کار

ها در نهاد خانواده و روابط خانوادگی فرمی از تجربه شهر شیراز معتقدند که وجود این نابسامانی

هموراه بووده   « تجربه شکست و ناکامی»زیسته نامطلوب را در آنان شکل داده است که عموماً با 

بازار کار و رفت از این موقعیت و فراموشیِ تجربهِ ناکامی و شکست، زنان وارد است. برای برون

شوند. در واقع، آنان کارآفرینی را به عنوان یوک ابوزار جهوتِ جبورانِ     ویژه حوزه کارآفرینی می به

کننود.  دهی به موفقیت )هم اقتصادی، هم شخصیتی و هم اجتمواعی( قلموداد موی   ناکامی و شکل

عی مور   بوودنِ دوران کوودکی )و بوه نوو    مسئله دیگر در این زمینه، ازدواج زودهنگوام و کوتواه  

کودکی( است که سبب شده است انگیزه اقتصادی و تبدیل شدن به کارآفرین در زنان را افزایش 

بدهد. زنان کارآفرین، موفقیتِ اقتصادی و اجتماعی را تالشی در جهتِ نشان دادنِ خودشوان بوه   

جایگواه  ویوژه نهواد خوانواده( و تثبیوتِ      ها به افراد نزدیک به خود )بهجامعه و نمایشِ این تالش

دانند. در واقع، کارآفرین شدن یک استراتژی است بورای تثبیوتِ موقعیوت    اجتماعی خودشان می

های فوراوان اجتمواعی، فرهنگوی و    ها و محدودیتزنان، و نمایشِ موفقیت آنان با وجود کاستی

-اقتصادی موجود در نهاد خانواده. برای نمونه، زهرا یکی از زنان کوارآفرین، ضوعف مسوئولیت   

 داند. یری اعضای خانواده خود را عاملی برای شروع کارآفرینی خود میپذ

ساله  96از زمانی که چشم باز کردم، مادرم بیمار بود، فرزند آخر خانواده بودم و زمانی که »

زدند و بودن و  دیر به ما سر می ها دیربه شدم همه خواهر و برادرهایم ازدواج کرده بودند، آن

تنها انجام امور منزل بلکه مسئولیت پرستاری از مادر نیز بر عهده من  ت. نهنبودنشان فرقی نداش

بود. من و مادرم جز همدیگر هیچ حامی نداشتیم. از کودکی گل من با زحمت و سختی سرشته 

 «.تر آماده کرد های بزر  ها مرا برای پذیرش مسئولیت شده بود، هرچند ایفای این مسئولیت
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 ها محرومیت

شرایط نابرابری هستند که میان افراد یک جامعه در برخورداری از امکانات و منوابع  ها  محرومیت

های اجتماعی دچار محرومیت )به ویوژه  وجود دارد. زنان به دالیل مختلف، بیشتر از دیگر گروه

در حوزه اقتصادی( هستند. زنان کارآفرین، ورود به حوزه کارآفرینی را فراینودی موؤثر در رفوع    

محرومیوت  »، «محرومیوت اقتصوادی  »هوا شوامل سوه دسوته     دانند. ایون محرومیوت   میاین مسئله 

هستند. زنان کارآفرینی را یک استراتژی در جهتِ دستیابی بوه  « محرومیت جنسیتی»و « اجتماعی

مثابوه  کنند. این مسئله بوه های اقتصادی قلمداد میسرمایه مالی و منابع اقتصادی و کسب فرصت

گیری شخصیتِ کارآفرین در زنان عمل کرده است. اعظوم کوه در   شکل یک انگیزه مناسب برای

بخوش بورای   کند، تحقیرهای اقتصادی افرافیان را عاملی انگیوزه زمینه پرورش ماکیان فعالیت می

 گرفتن کارآفرینی و تالش مضاعف برای موفقیت در این حوزه قلمداد کرده است. درپیش

مستقر شدیم، هزینه آب و برق و گاز را پدرم پرداخت  بعد از ازدواج در زیرزمین خانه پدرم»

ها مادرم به دور از  کرد. شوهرم کارگر ساختمانی بود و غالب اوقات بیکار. خیلی وقت می

زد که دلم خوش است دختر شوهر  کرد.مدام غر می چشم پدر شام و نهارمان را هم تأمین می

 «.قیرها فکری کنمدادم. اینجا بود که تصمیم گرفتم در جواب  این تح

توان مرتبط به محرومیت جنسیتی دانست کوه در ایون   های زنان را میریشه اصلی محرومیت

شووند. محرومیوت جنسویتی، بوه     هوا محوروم موی   بستر زنوان از دسترسوی بوه منوابع و فرصوت     

های خانوادگی بر اسواس   های جنسیتی، تقسیم مسئولیت های زنان در ارتباط با تفاوت محرومیت

و محدود نمودن زنان در فضای خصوصی به دلیل ایفای نقش همسری و مادری اشواره   جنسیت

انود و فشوارهای    دارد که همگی جزئی از یک نظام اجتماعی است کوه در آن زنوان توابع موردان    

شود زنوان از دسترسوی بوه    های مردساالرانه در زمینه جنسیت سبب میساختاریِ مرتبط با انگاره

تصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود محوروم شووند. فریبوا کوه در حووزه      های اقمنابع و فرصت

 کشاورزی مشغول فعالیت است، این مسئله را چنین توصیف نموده است:

وقتی تحصیالتم در مقطع ارشد به پایان رسید مشتاق حضور در بازار کار بودم، اما همسرم »

آوری  گفت نان پدرم هم می داری، مادری و پرستاری از مادرش را وظیفه من دانست. خانه

 «. ات برس وظیفه مرد است تو به بنه
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 کسب تجربیات مستمر   

منظور از کسب تجربیات مستمر، استفاده کارآفرین از تجربیات خانوادگی، استفاده از فضای 

باشد. در واقع، کارآفرین از تمام  وخطا در محیط کار جهت ایجاد فضای کسب تجربه می آزمون

وکار  اندازی و توسعه کسبفضاهای گوناگون جهتِ کسب تجربه به منظور راهها و فرصت

توان گفت که ها بیشتر باشد، می کند. هرچه میزان این تجربیات و کیفیت آنخودش استفاده می

آمیزتر خواهد بود. برخی از کارآفرینان زن از همان دوران دانشجویی شروع کارآفرینی موفقیت

های اقتصادی نموده و برخی دیگر از تجارب افرادی که سابقه بیشتری در به مشارکت در فعالیت

کنند و سعی دارند در کنار خودشان، حتماً از این افراد و وکار مرتبط دارند، استفاده می کسب

های مدیریتی را از زمان شروع توانند پستتجارب آنان استفاده نمایند. همننین کارآفرینان می

بر عهده بگیرند و در کنار آن، از مشاوره افراد باتجربه در این زمینه استفاده وکار  فعالیت کسب

نمایند. به هر حال، کارآفرینان الزم است از هر فضا و فرصتی برای کسب تجربه بیشتر استفاده 

 گوید:  نمایند. نسرین که در زمینه صنعتی فعالیت دارد، در این زمینه چنین می

کنم. کارم اصالً ارتبافی با رشته  عنوان مدیرعامل فعالیت میسال است که به  26حدود »

شناختم به  وآمد داشتم و کامل کار را می دانشگاهی ندارد. اما چون از بنگی در اینجا رفت

های جدید استفاده صورت تجربی کار را یاد گرفتم. البته سعی کردم از تجهیزات و تکنولوژی

 «. کنم برای توسعه کار

 ای نابع سرمایهدسترسی به م

ترین شرایط علی تأثیرگذار بر کارآفرینی زنان شهر شیراز، دسترسوی بوه انوواع     یکی دیگر از مهم

تواند عاملی محوری در موفقیت کارآفرینی ها می ای و دسترسی به آنسرمایه است. منابع سرمایه

نوه خاسوتگاه و   سورمایه هرگو ( 9120بوردیوو ) وکارهای آنان باشد. از نظور   زنان و توسعه کسب

مندی از منافع خاصی کوه در   سرچشمه در عرصه اجتماعی اسوت کوه در توانوایی فرد برای بهره

تواند منابع الزم بورای ایجواد و توسوعه    ها میاین سرمایه .گردد، واقع شود این صحنه حاصل می

ی و اقتصوادی  وکار توسط کارآفرینان را فراهم نماید. این منابع تنها محدود بوه منوابع مواد    کسب

نیسوت، بلکوه منوابع فرهنگوی      ؛ زمین، پوس انوداز، تسوهیالت بوانکی و ...(    انوواع منابوع مالوی)

)وجوود افوراد   انسوانی  و مووارد دیگور(،    انوووواع دانوووش   ،هوووا  هووای فرهنگووی، مهارتالکا)
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کواری و   متخصص و با دانش، استفاده از مشاورین با تجربه ، استفاده از افراد باسوابقه در حووزه  

را نیوز شوامل    و غیره( مشارکت ی و تعامالتی،ارتبافاتهای  )شامل شبکهو اجتماعی سایر موارد( 

ها و منوابع در ترکیوبِ بوا یکودیگر عمول کننود.       آل این است که این سرمایهشود. حالتِ ایدهمی

بنودی شووند،   لتوانند تأثیرگذار باشند، اما وقتی با یکدیگر مفصهرچند هر کدام نیز به تنهایی می

گردد. وکارهای جدید توسط آنان دوچندان می ها بر کارآفرینی زنان و ایجاد کسب تأثیرگذاری آن

دانود.  برای نمونه الهه، نقش سرمایه فرهنگی را در کارآفرینی خودش تأثیرگذارتر از بقیه ابعاد می

و سوواد دیجیتوال، و    ایمسلط بودن به زبان انگلیسی، داشتن تحصیالتِ دانشگاهی، سواد رسانه

هایی است که مرتبط با سورمایه فرهنگوی    های نظری از جمله مؤلفهتوانایی کاربرد عملیِ آموزش

 گوید: وی در این زمینه چنین می است.

لیسانس در رشته زبان انگلیسی بخوانم. در ذهنم این تصمیم به این دلیل  تصمیم گرفتم فوق»

دستی به صورت جدی وارد شوم و از فریق زبان  و صنایعبود تا بتوانم در کار تولیدات فرش 

انگلیسی هم این توانایی را داشته باشم تا با خریداران غیرایرانی در سایر نقاط جهان آشنا 

 «. لیسانسم را با این امید تمام کردم شوم و کار صادرات این محصول را انجام دهم. فوق

 ایزمینهالف( شرایط 

کند؛ یعنی ی موردنظر داللت میای است که به پدیدههای ویژهمشخصه ای مجموعهشرایط زمینه

محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده. زمینه نشانگر مجموعه شرایط خاصی است که در آن 

، «الگوپذیری مادرانه»های پذیرد. در این پژوهش مقولهراهبردهای عمل/تعامل صورت می

 دهند. ای را شکل میشرایط زمینه« ینانههوش کارآفر»و « فرزندپروری مقتدرانه»

 الگوپذیری مادرانه

بررسی تجارب زنان کارآفرین شهر شیراز تأییدکننده این مسئله است که مادران نقشی بنیادی در 

اند. نقش عمده آنان، انتقالِ بین نسلی روحیه کارآفرینی و روحیه مقاومت به این زمینه داشته

ع، زنانِ کارآفرین در بسیاری موارد، مادرانِ خود را به عنوان حامی دخترانشان بوده است. در واق

ها، اقتدار مادر دانند. یکی از این ویژگیهای اقتصادی میاصلی و الگوی زنانگیِ مرتبط با فعالیت

ورسومی که عموماً زنان را از حضور در حوزه  ها و آداباست. مقاومت مادران در برابر سنت
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های اقتدار آنان بوده است که نقشی بنیادی در ترین جنبهیکی از محوریکند عمومی منع می

شدنِ دخترانشان ایفا کرده است. در برخی موارد، به دالیل مختلف، مادران هم نقش کارآفرین

اند و هم نقش پدری را. این مسئله سبب شده است که زنان کارآفرین دارای مادری را ایفا کرده

ای باعث شده های مردانه و زنانه را دارا هستند. چنین ویژگیزمان ویژگی مادرانی باشند که هم

زمان که به  است که فرمی از زنانگیِ تلفیقی در کارآفرینان زن شکل بگیرد که بر مبنای آن هم

داشتن مادر  دهند، به بازار/ حوزه عمومی نیز اهمیت بدهند.خانه/ حوزه خصوصی اهمیت می

گیری روحیه کارآفرینی در آنان داشته نان کارآفرین نقشی بنیادی در شکلتالشگر و پرکار برای ز

است. برای تبدیل شدنِ یک فرد به کارآفرین، پشتکار و تالش مداوم دارای اهمیتی اساسی است 

و این دقیقاً چیزی است که در مادران وجود داشته است و به نوعی به زنان کارآفرین منتقل شده 

ها و مهارت مادران در حل مشکالت روزمره، و عمل کردن آنان به قول است. عالوه بر این،

ها، مقاوم بودن در برابر مسائل و مشکالت، و عدم گالیه از مشکالت، مواردی دیگر از وعده

ای که برای هایی هستند که از مادران به دختران انتقال پیدا کرده است؛ دو ویژگیویژگی

محدثه در  وکار موفق از اهمیت محوری برخوردار است. کسبکارآفرینِ موفق شدن، و ایجاد 

 این زمینه چنین اظهارنظر نموده است: 

کنم من هر چه دارم از مادرم  عالوه بر همسرم، مادرم بسیار توانمند بودند و احساس می»

ام. ایشان شاغل بودند ولی من را بسیار دارم. روحیه قوی و پشتکارم را از مادرم به ارث بده

وی بار آورند و شجاعت زیادی را به من دادند و به من یاد دادند هیچ وقت از عقیده و ق

پسر را با شرایط سخت بزر  کردند و به ما یاد داد اگر  5نشینی نکنم. ایشان  افکارم عقب

 «.کاری را شروع کردیم باید به اتمام برسانیم. ایشان واقعاً نقش رهبری را داشتند

 هفرزندپروری مقتدران

گیرانه توان در تقابل با سبک فرزندپروری استبدادی و سهلسبک فرزندپروری مقتدرانه را می

قرار داد. در الگوهای استبدادی، فرزندان عموماً حقِ اظهارنظر چندانی در مسائل ندارند و قاعدتاً 

ن به حدی گرایانه نیز، فرزنداگیرد. در الگوی سهلتعامل چندانی بین آنان و والدین صورت نمی

از اختیار و آزادی برخوردار هستند که ممکن است دچار کجروی شده و به مسیرهای نادرست 

-پذیری والدین یکی از مبناهای سبک فرزندپروری مقتدرانه است. انعطافکشیده شوند. انعطاف
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 پذیری به معنای این است که والدین نه فرزندان را به صورت استبدادی مورد نظارت شدید قرار

نظارتی  گونه چیهکنند و نه آنان را به حالِ خود رها کرده و گیری میداده و در مورد آنان سخت

پردازند و در بر آنان ندارند. برعکس، والدین به تنبیه و تشویقِ به موقع و مناسب فرزندان می

رایانه گگیری شدیدی دارند و نه سهلمورد مسائل خانواده و مسائل مرتبط با فرزندان نه سخت

اند، نگرند. فرزندانی که بر مبنای الگو و سبک فرزندپروری مقتدرانه تربیت شدهبه مسئله می

کنند به صورت آزمایش/خطا تر هستند و سعی مینسبت به همساالن خودشان در کودکی فعال

پذیر شود که در آینده ریسک(. این امر سبب می9107، 9مسائل مختلف را پیش ببرند )بامریند

باشند و مسیرهای گوناگون برای موفقیت را آزمون کنند. این مسئله دقیقاً آن چیزی است که در 

پذیری از آن یاد شد و برای کارآفرینی زنان دارای روحیه کارآفرینانه تحت عنوان روحیه ریسک

ر کند، در این زمینه چنین اظهارنظمرضیه که در زمینه بازرگانی فعالیت می اهمیت محوری است.

 نموده است: 

من حتی بخشی از بن کارمندی پدرم را که نیازی به آن نداشتیم مثل آرد و ... را »

زدم و... و از همان سن  رفتم با اینکه کالس پنجم بودم چانه می فروختم. به بازار می می

دادم و در مورد  پول دستم بود و پول کمی هم نبود. بعد با همان پول خرید و ... انجام می

 «. کردم ینه آن مدیریت میهز

 هوش کارآفرینانه

هوش کارآفرینی، توانایی کشف فرصت ارزشمند در فضای رقابتی است و نه درگیرشدن با 

(. هوش کارآفرینانه را هم متکی به عوامل ذاتی و هم تجربه و 2694، 2)اوه ها مدیریت هزینه

اتی و انتسابی دارد، اما بخش دانند. در واقع، هوش هرچند بعدی ذ آموزش و عوامل محیطی می

شود. هوش پذیری فراگرفته میدیگر آن اکتسابی و تجربی است که در فیِ فرآیندهای جامعه

توان در مراحل مختلف کارآفرینی تأثیرگذار باشد و به عنوان زمینه و بستری کارآفرینانه می

ب زنان کارآفرین شهر بنیادی برای کارآفرینی زنان و موفقیت آنان عمل نماید. بررسی تجار

های هوش کارآفرینانه زنان کارآفرین شامل پنج مضمون کلی  شیراز بیان از این دارد که ویژگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baumrind 
2.Awe 
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9بینش کارآفرینانه، هوش شناختی، هوش اجتماعی، هوش معنوی و هوش جسورانه است
)امینی  

فرینانه )بعد (. پروانه با بیان تأثیر کار کردنِ کودکی روی شخصیت کارآ9310و حسینی ماچک، 

های خاص شخصیتی و درونی  مرتبط با هوش شناختی که نشانگر حقیقت درک شده از ویژگی

 خود کارآفرین است( چنین اظهارنظر نموده است:

کنم کار کردن از کودکی، روی شخصیت مستقلم تأثیرگذار بوده است. همیشه  احساس می»

 «. آفرین باشم تم تأثیرگذار و نقشخواس خواستم در جامعه مفعول و منفعل نباشم و می می

 گرمداخله( شرایط ج

ی مووردنظر تعلوق دارنود و بور     ای هسوتند کوه بوه پدیوده    گر، شورایط سواختاری  شرایط مداخله

ها راهبردها را درون بستر خاصی محودود یوا تسوهیل     گذارند. آنتعامل اثر می راهبردهای عمل/

شوده بوا زنوان کوارآفرین شوهر شویراز، شورایط         های انجامکنند. بر مبنای کدگذاری مصاحبهمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های کارآفرینی اشاره دارد و بیان  این مضمون، به برداشت، شناخت و فرز تلقی از فرصت. بینش کارآفرینانه:  9

 کند و اینکه آیا فرصت موجود را فرصت ها را شناسایی می کند که کارآفرین چگونه و با چه نگاهی فرصت می

های مختلف را برای رسیدن  گویان: راه ای از اظهارات پاس  . نمونهدنبال کشف آن برای کارآفرینی باشد بیند تا به می

 .کردم تا در نهایت مسیر روشن را پیدا کردم به هدف امتحان می

های خاص شخصیتی و درونی خود کارآفرین  شده از ویژگی هوش شناختی: این مضمون نشانگر حقیقت درک

سوی کارآفرینی  کارآفرینی بزند، تأثیر فراوانی در حرکت به بهکند دست  ست. اینکه چه خصوصیتی او را وادار میا

ترساندند اما من به توانایی  گویان: خیلی از دوستانم مرا از آینده فعالیتم می ای از اظهارات پاس  نمونه .شخص دارد

 ها خود ایمان داشتم.

اصلی آنها بر توانایی افراد در  تمرکز های هوش کارآفرینانه است که از ویژگیهوشمندی اجتماعی: آن دسته 

گویان: وجود دوستان کاری،  ای از اظهارات پاس  نمونههای تعاملی و ارتبافی با دیگران است.  مندی از فرصت بهره

 همسر و دخترم در این مسیر غیر قابل توصیف است، آنها همیشه بودند.

های هوش کارآفرینانه که بر هشیاری یا احساس پیوند با یک قدرت برتر  آن دسته از ویژگی هوشمندی شهودی: به

گویان: توکل بخدا و اعتماد به برکت و روزی را سرلوحه کارم قرار  ای از اظهارات پاس  . نمونهدرونی متمرکز است

 دادم.

پردازد.  دادن کارها می لی برای انجامجسورانه: این مقوله به توانمندی کارآفرین در بروز جسارت عم هوشمندی

ای از اظهارات  نمونه .زند هایش با جسارت دست به عمل می دادن کارها و تصمیمگیری کارآفرین در انجام

ای  ی این سالها هینگاه اجازه ندادم که شغلم مانع ایفای نقش همسری و مادریم باشد، مسئله گویان: در همه پاس 

 ه ام عامل نگرانی و دغدغه بود.که در ابتدا برای خانواد
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گری نهادی، نابسوامانی   اند از: عدم تسهیل گر بر مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین عبارت مداخله

 های جنسیتی کار. ای نوین، محدودیت اقتصادی، فضای رسانه

 گری نهادی عدم تسهیل

 دستیابی در جوامع به و تسهیل را و فرایندهایی دارد ها ظرفیت تقویت در اساسی نقش تسهیلگری

 و دولتی های سازمان با تعامل در اجتماعی مشکالت کاهش زمان به هم و کند می کمک اهداف به

ها و  رساند. منظور از عدم تسهیلگری، موانع و مشکالتی است که در سازمان یاری می غیردولتی

دم رعایت الزامات قانونی نهادها فرایند کارآفرینی را با کندی مواجه کرده است، مانند ع

ها، نابرابری در توزیع  وکار، عدم کارآیی سازمان گر، عدم شفافیت فرایندهای کسب حمایت

ها. شواهد موجود که برگرفته از تجارب زنان کارآفرین شهر شیراز است،  امکانات در بین استان

، عدم وجود الزامات تسهیلگری نهادی جدی در این زمینه دارد که عامل اصلی آن  نشان از عدم

قانونی است. در واقع، به دلیل فقدان چنین الزاماتی، نهادهای دولتی خود را موظف به حمایت از 

پذیری بسیار ضعیفی های مختلف عموماً در این زمینه مسئولیتدانند. سازمانکارآفرینی نمی

این زمینه ندارند.  ای درپذیری جدیگونه مسئولیتدارند و در برخی موارد نیز اساساً هیچ

قیمت و عدم توان رقابت کاالهای تولیدی کارآفرینان ایرانی با کیفیت و ارزانواردات کاالهای بی

گذاران از کارآفرینان از جمله حمایت قانون شده بیشتر، در کنار عدماین کاالها به دلیل هزینه تمام

ود مشکالت قانونی در فرح عواملی است که سبب تضعیف موقعیت کارآفرینان شده است. وج

ها، وجود قوانین دست و پاگیر از یک فرف و عدم وجود قوانین مؤثر و و پذیرش نوآوری

کارآمد از فرف دیگر، سود باالی تسهیالت بانکی و عدم وجود قوانین و مقرراتی برای دریافت 

ینی را به دنبال تسهیالت با بهره پایین به کارآفرینان از جمله عواملی است که تضعیف کارآفر

ها و یا حمایت از کارآفرینان در مواجهه با  گونه الزامِ قانونی جدی برای مقابله با آندارد، اما هیچ

 گوید: این مسائل و عوامل وجود ندارد. رخساره در این زمینه چنین می

ده خواهند مسئولیت بر عهها کمک کننده نیستند. چون نمیدر استان فارس معموالً سازمان»

ها  حمایت سازمان بگیرند؛ به خصوص در زمینه مواد غذایی و خوراکی و این مسئله عدم

 «. شود که خود فرد تالش بیشتری بکندباعث می
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 نابسامانی اقتصادی

این وضعیت شامل شرایطی است که حضور کارآفرینان را در بازار با مشکل مواجه نموده و 

تقاضا، افزایش ریسک کار و ناپایداری بازار است که  ها، تورم باال، کاهش شامل وجود تحریم

کند. چنین شرایطی سبب شده است که  موجبات ضرر و زیان برای کارآفرینان را فراهم می

وکارها توسط کارآفرینان به شدت افزایش پیدا کند.  گذاری، ایجاد و توسعه کسبریسکِ سرمایه

ید عمومی، تقاضا برای کاالهای تولید شده شرایط اقتصادی نابسامان به دلیل کاهش قدرتِ خر

شود. به هر حال، توسط کارآفرینان زن را کاهش داده و از این فریق نیز کارآفرینان متضرر می

آفرینی گر در کارآفرینی زنان شهر شیراز نقشای مداخلهشرایط اقتصادی نابسامان به عنوان مقوله

 نموده است: کند. فافمه در این زمینه چنین اظهارنظر می

های اخیر قدرت خرید مردم کم شده است و واقعاً مردم در تأمین نان و خوراک در سال»

کنند اند. چون شیرینی جز نیاز اولیه نیست، مردم سعی میشان به مشکل خوردهاولیه

کنند و این شرایط بد شان را تأمین کنند. مردم معموالً کمتر خریداری می ضروریات زندگی

 «. الشعاع قرار داده است ، شرایط فروش ما را نیز تحتاقتصادی

 ای نوین فضای رسانه

وکار،  گر  بر کاهش بعد مکان در فرایند کسب ها به عنوان یکی از شرایط مداخله این تکنولوژی

باشند. ظهور و توسعه فضای مجازی  های کاری تأثیرگذار می تسریع فرایند کار و دیگر فرایند

ویژه این مسئله در مورد  های اقتصادی را دچار تحول نموده است؛ بهبسیاری از ساختار

های نوین ارتباط دارند، اهمیت بیشتری دارد. بدون وکارهای نوین که عموماً با تکنولوژی کسب

-وکارهای جدید نمی ای نوین، کسبهای رسانهوجود یک ارتباط منطقی و عقالنی با تکنولوژی

وکارها مبتنی بر فضایِ وب  ت پیدا کنند. بسیاری از این کسبتوانند به موفقیت چندانی دس

اندازی و تبلیغات اولیه گرفته تا بازاریابی اینترنتی و تعامالت اینترنتی با کنند )از راهحرکت می

های دیگر( و مشخص است برای موفقیت در این زمینه، تسلط کافی بر فضای مشتریان و شرکت

 دار است. مژگان در این مورد چنین اظهارنظر نموده است: مجازی از اهمیت زیادی برخور
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از فضای مجازی استفاده زیادی داریم. از اینستاگرام به وسیله دو پیج کارهای خود را عرضه »

ایم مشتری و سفارش جذب کنیم. برای آموزشگاه هنرجو کنیم. در این فضا خیلی توانسته می

 «. استجذب کنیم و بسیار به من کمک کنند بوده 

 های جنسیتی کار محدودیت

های جنسیتی در فضای گر کارآفرینی زنان شهر شیراز، محدودیتیکی دیگر از شرایط مداخله

های دیگر نیز اشاره شد، فضای بازار کار در ایران اساساً فور که در بخشوکار است. همان کسب

ن صورت که برخی به صورت جنسیتی تقسیم شده است؛ بدی« کار»فضایی جنسیتی است و 

شوند. این مسئله سبب شده است فضای کارها، مردانه، و برخی کارهای دیگر زنانه قلمداد می

گردد، فضایی مردانه دانسته شده و حضور زنان در وکار که فضایی عمومی محسوب می کسب

ین های فرهنگی است که سبب شده است چناین فضا مطلوب انگاشته نشود. در واقع، این انگاره

های جنسیتی در توان گفت که محدودیتنگاهی به زنان و بازار کار شکل بگیرد. بنابراین، می

گر کارآفرینی زنان( امری فرهنگی است که وکار )به عنوان یکی از شرایط مداخله فضای کسب

هایی  های صورت گرفته، محدودیت در اقتصاد و بازار نیز ریشه دوانده است. با توجه به مصاحبه

های نقش جنسیتی، نابرابر بودن شرایط کار و  ه به دلیل وجود ساختارهای مردساالرانه، کلیشهک

های برابر در بازار کار برای زنان کارآفرین وجود دارد. سمیه تجربه خودش از این  نبود فرصت

 مسئله را چنین بیان نموده است: 

گفتند و مرا باور نداشتند و می برای شروع کارم حتی فامیل خیلی امیدی به کار من نداشتند»

تو تحصیالت نداری و یک زن هستی. این کار را نکن. دو روز دیگر حتی فرش زیر پایت را 

گفتند پول دستش نده و اجازه نده این کار را بکند. پول برند. حتی به شوهرم میفلبکارا می

شناسد. تا  و مرد نمی . فلبکار و قانون و زندان زنشود یمبه درک، آبرویت هم کم و زیاد 

 «. حاال با آبرو زندگی کردید. زن را چه به بازار

 هاراهبردها و استراتژی( د

موردنظر هستند.  هایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیدهراهبردها مبتنی بر عمل / تعامل

های مصاحبهگیرند. بر مبنای تحلیل راهبردها مقصود داشته، هدفمند بوده و به دلیلی صورت می



 

 

 

 

 

 99 ه مقاومت در برابر ساختارهای جنسیتی  مثاب محور به کارآفرینی زنانه

 

 

اند از:  انجام شده با زنان کارآفرین شهر شیراز، راهبردهای مشارکت اقتصادی زنان عبارت

 سازی اجتماعی، و اعتبارسازی اجتماعی. مدیریت هوشمندانه، توانمندسازی تخصصی، شبکه

 مدیریت هوشمندانه و بازاندیشی مداوم اقدامات

کارآفرین شهر شیراز )عمل/ تعامل( جهت  های ذهنی زنانگیرییکی از راهبردها یا جهت

کارآفرینی، مدیریت هوشمندانه و بازاندیشی مداوم اقدامات است. در واقع، زنان کارآفرین 

مدیریت هوشمندانه را به عنوان یک استراتژی جهت موفقیت در کارآفرینی خودشان قلمداد 

توانایی کارآفرین در حل  کنند. مدیریت هوشمندانه و بازاندیشی مداوم اقدامات بیانگرمی

ها  و بازنگری مدام و مستمر اقدامات انجام شده است که شامل اقدام مبتنی بر  مشکالت، چالش

مطالعه، خالقیت در فرآیند کار، مدیریت کار که مبتنی بر عقالنیت، شرایط و بازار است. زنان 

ارند و بدون آن توانایی وکار خودشان به افالعات یاز مبرم د کارآفرین برای موفقیت در کسب

مدیریت شرایط خودشان را ندارند. این افالعات جامع شامل افالعات اقتصادی کالن، افالعات 

های مهم آن، نیازسنجی بازار در حوزه فعالیت خود، بررسی تغییرات در سالیق بازار و شاخص

زمان که میزان تولید و  متوانند هباشد. کارآفرینان با رصد این افالعات میمصرفی مردم و ... می

کنند، نیازهای مصرفی جامعه هدف را نیز  مورد نوع محصوالت تولیدی خودشان را مدیریت می

گیرد که این امر هم به سود پوشش قرار بدهند. در واقع، تولید در راستای مصرف صورت می

مهتاب در این  کنندگان است، هم به سود کارآفرینان و هم به سود اقتصادِ کالن کشور.مصرف

 گوید: زمینه چنین می

دهد ما بر اساس آن  کنیم. هر سازمانی که درخواست می ما بر اساس نیاز بازار تولید می»

ها را هم نداریم. بخشی از مواد کنیم چون اصالً فضای دپو کردن لوله درخواست تولید می

 «. نیمک کنیم و بخشی را هم خودمان تولید می اولیه را از چین وارد می

 توانمندسازی تخصصی

توانمندسازی تخصصی یکی دیگر از راهبردهای کالنی است که زنان کارآفرین شهر شیراز 

 یک شدن برند. توانمندوکار اقتصادی خودشان به کار می جهت موفقیت در کارآفرینی و کسب

ند کار با استفاده هاست. کارآفرین از شروع فرای انسانی با استفاده از توسعه مهارت توسعه فرآیند
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های الزم و  های ضمن کار و سایر امکانات مهارت های تخصصی، آموزش از یادگیری دوره

گردد.  دهد که در نهایت منجر به توانمندسازی وی می ضروری را در خود افزایش می

، گیری از آنای باشد که زنان کارآفرین با بهرهتواند یک راهبرد حرفهای میتوانمندسازی حرفه

کنند. برخی از وکار موفق تنظیم می گیری ذهنی و عینی خودشان را به سوی یک کسبجهت

-های تخصصی مرتبط با فعالیتآنان برای گسترش و توسعه کارآفرینی به ادامه تحصیل در رشته

های پردازند و از این فریق سعی در بهبود و توسعه مهارتهای کارآفرینانه خودشان می

های تخصصی آموزی در دورهدارند. برخی دیگر از آنان به دنبال مهارت کاربردی خودشان

های آموزشی و های تخصصی، سمینارها، دورهمدت هستند که در قالب کارگاهمدت یا میانکوتاه

ای و کاربردی و آموزی، یادگیری حرفههای مهارتشود. هدف در همه این شیوه... برگزار می

 ه خویش در این زمینه را این گونه بیان نموده است: هدفمند است. الهام تجرب

ها، مجوزها، و... به وجود آمد که در آن وقتی وارد این کار شدم نیاز به یک سری دانش»

های آموزشی ها را کسی کنم. دوره ها همه تالش و وقت خود را گذاشتم تا توانستم آنسال

ها کمک زیادی به من کرد تا راندم. این دورهالمللی بود را گذ مختلف مانند ایرو، فیباتا بین

 «. ونقل گسترش بدهم بتوانم کارم را گسترش بدهم و از بازرگانی صرف به بازرگانی و حمل

 توسعه سرمایه اجتماعی

های ذهنی گیریراهبرد و استراتژی کالن دیگری که زنان کارآفرین شهر شیراز برای تنظیمِ جهت

برند، توسعه سرمایه اجتماعی است. فقیت در کارآفرینی به کار میو عینی خودشان در راستای مو

سازی اجتماعی و اعتبارسازی اجتماعی است. منظور توسعه سرمایه اجتماعی به فور کلی شبکه

های  های مجازی و شبکه . شبکهباشد های اجتماعی مجازی و واقعی می شبکه ها؛ از شبکه

 کنند فرایندهای ای که ایجاد می گسترده تعامالت و ردهاکارک دلیل باشد که به اجتماعی عینی می

ها با ایجاد حس  کند این شبکه غیرمستقیم را تسریع و آسان می یا مستقیم راه از افالعات تبادل

ایجاد اعتماد و ... نقش  رسانی به افراد، تعلق و هویت جمعی، تقویت روابط اجتماعی، افالع

تواند یک سازی میکند. به هر حال، شبکه کارآفرینان ایفا می مهمی در ایجاد ارتبافات مولد برای

استراتژی کاربردی برای زنان کارآفرین به منظور تقویت تعامالت اجتماعی و اقتصادی خودشان 
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های اجتماعی زنان را وکار است. فرزانه شبکه باشد که برآیند نهایی آن موفقیت بیشتر در کسب

 گوید:  های اقتصادی قلمداد نموده و چنین میفعالیتبه عنوان یک منبعِ حمایتی در 

های زنان منبع حمایتی خوبی بود در دادن افالعات به روز جهانی بسیار کمک کننده شبکه»

کردند که تو  پرسیدم ماشین حمل بار از کجا پیدا کنم، تحقیرم می بودند. شاید از هر مردی می

خواهی کار صادرات انجام دهی و بازرگانی کنی.  یدانی چطور م که این مسئله ابتدایی را نمی

. شد یمها واقعاً عالی بود و سؤاالت من به موقع و کامل پاس  داده  اما حضور در شبکه

دادند و  که حالل مشکالتم بود و منابع هم در افالعات به من می شد یمها برای من باز کانال

 «. در این دو حوزه خیلی کمک کننده بودند

از اعتبارسازی، اقدامات کارآفرینان جهت کسب اعتبار و جلب اعتماد در بازار و منظور 

توان از این اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار یاد  وکار است که می فرایند کسب

قولی و  کرد. این مهم با راهبردهایی مثل داشتن صداقت در کار، تولید کاالی خوب، خوش

گردد. در واقع، آننه برای کارآفرینان اهمیت دارد  سفارشات و ... عملیاتی میتحویل به موقع 

-این است که در بازار اعتبار کسب کنند و این اعتبار بدونِ کسب سرمایه اجتماعی مؤثر امکان

پذیر نیست. به عبارتی دیگر، اعتباری دارای تأثیر است که با سرمایه اجتماعی همراه باشد. به هر 

گردد. شکوفه در سرمایه اجتماعی یکی از راهبردهای مؤثر در این زمینه محسوب میخلق  حال،

 این زمینه چنین اظهارنظر نموده است:

دهان چرخید و کارهای زیادی از سراسر ایران و حتی  به بعد از چند کار مرمت، کار ما دهان»

گویم  ختانه با افتخار میخارج از ایران از کشمیر، پاکستان، هند و ... به ما داده شد و خوشب

 «.که جوابگوی این اعتماد مردم چه در ایران و چه در خارج از ایران بودیم

 پیامدها( ه

بینی توان پیشها یا راهبردها هستند. پیامدها را همواره نمیپیامدها نتایج و حاصل عمل / تعامل

پیامدها ممکن است حوادث و اند. هایی نیستند که افراد قصد آن را داشتهکرد و الزاماً همان

اتفاقات باشند، شکل منفی به خود بگیرند، واقعی یا ضمنی باشند، و در حال یا آینده به وقوع 

های انجام شده با زنان کارآفرین شهر شیراز، پیامدهای بپیوندند. بر مبنای کدگذاری مصاحبه
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حوالت هویتی، تغییر سبک اند از: تغییر نگرش نسبت به زنان، ت مشارکت اقتصادی زنان عبارت

 زندگی، و چرخش از تبعیت به عاملیت. 

 تغییر نگرش )منفی به مثبت( نسبت به زنان

ها در ارتباط با  اولین پیامدِ راهبردهای اتخاذ شده توسط زنان کارآفرین و عمل/ تعامل آن

ای مختلف وکاره کارآفرینی زنان، تغییر نگرش نسبت به زنان است. تا هنگامی که زنان در کسب

کنند و دیدگاه موفق نشوند، عموماً خانواده، سازمان و نهادهای دیگر حمایت چندانی از آنان نمی

های اقتصادی آنان ندارند. اما بعد از موفقیت نسبی زنان در چندان مثبتی نسبت به فعالیت

کنند. حسین میپردازند و آنان را تها به حمایت از زنان میوکارهای کارآفرینانه، خانواده کسب

وکارهای کارآفرینانه( همسرانِ زنان کارآفرین و  بعد از تحقق این امر )موفقیت زنان در کسب

کنند. همننین آورند و آنان را باور میهای زنان ایمان میدیگر اعضای خانواده نسبت به توانایی

گیرد. همننین ر میکارآفرینی زنان پس از موفقیت توسط همکاران مرد آنان نیز موردپذیرش قرا

دهند، زیرا کم به استقالل مالی همسرانشان اعتماد کرده و آن را موردقبول قرار میمردان کم

رسد. به فور کلی، موفقیت زنان آمیز به نظرشان میتجارب اقتصادی آنان در کارآفرینی موفقیت

های لیتشود پذیرش زنان در مشاغل و فعاوکارهای مختلف سبب می کارآفرین در کسب

تر صورت بگیرد. فاهره در شوند، آساناقتصادی که به صورت سنتی مشاغلی مردانه تلقی می

 گوید:این زمینه چنین می

پدرم خیلی مخالف کار کردن من بود اما االن که سمینار یا همایشی است اولین نفری که »

ه افتخار من هستی و من گوید تو مای کند پدرم است. او االن می و مرا تشویق می شود یمبلند 

 «. شوم خیلی خوشحال می

 تحوالت هویتی

ها در  یکی دیگر از پیامدهای راهبردهای اتخاذ شده توسط زنان کارآفرین و عمل/ تعامل آن

ارتباط با کارآفرینی زنان، تحوالت هویتی است. کارآفرینی تحوالت هویتی را در سطح 

ال داشته است. این تحوالت شامل رها کردن فردی و اجتماعی برای زنان کارآفرین به دنب

گیری زن در  فلبی، افزایش قدرت تصمیم الگوهای زنانگی مرسوم، تقویت روحیه استقالل
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خانواده، افزایش رضایت و مشارکت عاففی همسران، تأثیر بر فرزندخواهی )تمایل به عدم 

دان، به چالش کشیدن فرزندآوری و یا تک فرزندی(، ارتقای جایگاه کارآفرین در نزد فرزن

های مادری به پرستار و یا موسسات خدماتی  نقش مادری )واگذاری بخشی از مسئولیت

باشد. این تحوالت هویتی در  های خانه( و ... می مانند: نگهداری از فرزند، انجام مسئولیت

ی هاارتباط مستقیم با هویت جنسیتی قرار دارد. در واقع، زنان کارآفرین به دلیل کلیشه

های جنسیتی در معرضِ تبعیض جنسیتی در بازار کار و اقتصاد قرار جنسیتی و نابرابری

ها را تنها این کلیشه کنند، نهاند، اما با موفقیت در کارآفرینی و راهبردهایی که دنبال میداشته

این اند. شیما در اند، بلکه الگوهای هویتی نوینی برای زنان نیز ترسیم نمودهزیر سؤال برده

 زمینه چنین اظهارنظر نموده است: 

ام، دار مادری و همسری کردهتوانم ادعا کنم به اندازه یک زن خانهواقعیت این است که نمی»

ام امکانات و شرایط دیگر را برای رفاه فرزندانم آماده کنم. اما از فرف دیگر سعی کرده

بدهد. این کارها را یک نفر دیگر  داری کاری نیست که حتماً باید مادر انجامآشپزی و خانه

 «. ها باید احساس کنند، مهر مادری استتواند انجام بدهد. آننه اهمیت دارد و بنه هم می

 تغییر سبک زندگی

ها در  یکی دیگر از پیامدهای راهبردهای اتخاذ شده توسط زنان کارآفرین و عمل/ تعامل آن

ست. تغییر شیوه زندگی، تعامالت، رفتارها و ارتباط با کارآفرینی زنان، تغییر سبک زندگی ا

دانند که در زندگی زنان  الگوهای عملی در زندگی روزمره را تغییر سبک زندگی می

های  کارآفرین به صورت تغییر در روابط اجتماعی، افزایش سطح رفاه خانواده، ایفای نقش

ر )شوهر(، چندگانه متعارض، فشار مضاعف ناشی از تعارضات نقش، تضعیف نقش همس

تواند کند. چنین تحوالتی لزوماً مثبت نیست و می تهدید سالمت جسمی و ... نمود پیدا می

ها و تعارضاتی در زندگی زنان کارآفرین شود. با این وجود، تغییر حتی منشأ ایجاد درگیری

گریز کارآفرینی زنان و راهبردهای اتخاذ شده توسط سبک زندگی به نوعی پیامد غیرقابل

ان جهت موفقیت در کارآفرینی است. به دلیل درگیری و مشغولیت زیاد زنان کارآفرین در آن

-های اقتصادی خودشان، عموماً همانند یک زنِ غیرکارآفرین نمیوکارها و فعالیت کسب

ویژه با اعضای خانواده و خویشاوندان خود داشته  توانند روابط و تعامالت اجتماعی، به
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ممکن است سبب بروز تعارضاتی در زندگی آنان گردد. به عبارت باشند که همین مسئله 

گری مناسبات کار و  دیگر زنان کارآفرین بواسطه ایجاد فضایی برای اشتغال در تنظیم

مشاهده است، تغییر اهمیتِ روابط در  شوند. آننه در اینجا قابل خانواده دچار مشکل می

شود. اری جایگزین ارتبافات خانوادگی میخانواده به روابط در محل کار است. ارتبافات ک

 گوید: نجمه در این زمینه چنین می

کنم کم نگذارم. دهم. سعی میام را به این مسئولیت میهام و خانوادهحق زیادی از بنه»

مدیریت خانه و خانواده کنم اما شاید اگر پای صحبت فرزند من بنشینید، گالیه کند و برای 

 «. بایست من باشم، اما نبودمخواست و میعی بوده که میهمسرم هم مسلماً مواق

 چرخش از تبعیت به عاملیت

ها در  یکی دیگر از پیامدهای راهبردهای اتخاذ شده توسط زنان کارآفرین و عمل/ تعامل آن

ارتباط با کارآفرینی زنان، عاملیت به جای تبعیت است. این مسئله از جمله پیامدهای مهم 

گیرنده،  دهنده بجای آموزش زنان کارآفرین بوده که خود را در قالب آموزشکارآفرینی برای 

گرایی،  ایفای نقش مشاور بجای مشورت گیرنده، استقالل بجای وابستگی، فردگرایی بجای جمع

کننده خود را نشان  گیرنده بجای افاعت محض و ایفای نقش تولیدکننده بجای مصرف تصمیم

ترین  زنان و گذار زنان از تابع بودن به عامل بودن یکی از مهم دهد. بر این مبنا، عاملیت می

 گوید: پیامدهای کارآفرینی زنان است. منیژه در این زمینه چنین می

های آموزشی کردم و تا به امروز بیش از لیسانس، شروع به برگزاری دوره بعد از گرفتن فوق»

ها نهایت  ها از این آموزش نفر از آن 9566ام. تقریباً نزدیک به  نفر را آموزش داده 4666

 «. اند و االن از این فریق تولیدات دارنداستفاده کرده
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 (. مدل پارادایمی کارآفرینی زنان شهر شیراز1شکل ) 

 محور به مثابه مقاومتمقوله مرکزی؛ کارآفرینی زنانه

های اقتصادی محدودی جهان سوم( از فرصتزنان در جامعه ایرانی )همانند بیشتر جوامع 

های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی سبب شده است برخوردار هستند و این امر در کنار محدودیت

که مشارکت اقتصادی پایینی در بازار اقتصادِ ایران داشته باشند. با این وجود، عدم رضایت از 

اجبارهای اقتصادی از جمله عواملی  های خانوادگی وفضاهای رسمیِ کار در ایران، نابسامانی

هستند که زنان را به حضور در بازار و کارآفرینی )به عنوان فرمی از مشارکت اقتصادی( سوق 

را در خود نهان دارند و زنان به نوعی مجبور به « اجبار»اند. هرچند این عوامل فرمی از داده

هستند، اما برخی عوامل دیگر مشارکت اقتصادی به منظور برفرف کردنِ نیازهای اقتصادی 

 شرایط علی

.............................................................. 
 ابسامانی خانوادگین

 هامحرومیت
 اندوزی مستمرتجربه

 ای دسترسی به منابع سرمایه

 محور به مثابه مقاومتکارآفرینی زنانه

 ها راهبردها و استراتژی

 مدیریت هوشمندانه
 توانمندسازی تخصصی
 اعتبارسازی اجتماعی

 سازی اجتماعیشبکه

 گر شرایط مداخله

.....................................  
 عدم تسهیلگری نهادی

 نابسامانی اقتصادی
 ای نوینفضای رسانه
های محدودیت

 جنسیتی کار

 ای شرایط زمینه

................................. 
 الگوپذیری مادرانه

 فرزندپروری مقتدرانه
 هوش کارآفرینانه

 
 
 
 

 پیامدها

....................................................................... 
 تغییر نگرش نسبت به زنان

 تحوالت هویتی
 تغییر سبک زندگی

 چرخش از تبعیت به عاملیت
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وجود دارند که نشان از عاملیتِ زنانه در کارآفرینی دارند. عواملی مانند داشتن روحیه 

های کارآفرینی، زنانگیِ مقاوم/تلفیقی، هوش کارآفرینانه و مواردی کارآفرینانه، درک فرصت

نی که نوعی مشارکت دیگر از جمله این عوامل هستند. به هر حال عاملیتِ زنانه در کارآفری

گردد، محسوس است؛ عاملیتی که سبب شده است زنان فقط به اجبارِ اقتصادی محسوب می

اقتصادی برگزینند. « انتخاب»مشارکت اقتصادی نداشته باشند، بلکه کارآفرینی را به عنوان یک 

ه وارد آن ریزی شدحتی زنانی که به اجبار وارد کارآفرینی شده )یا به صورت اتفاقی و برنامه

اند( در مراحل بعد به صورت جدی زنانگیِ خودشان را در کارآفرینی دخالت داده و در شده

 کنند. واقع، یک کارآفرینی زنانه را دنبال می

کارآفرینی زنان فرمی از مقاومت )و گاهی مبارزه( را در برابر ساختاری که مشارکت 

اند، وکارهایی که شروع کرده ا موفقیت در کسبباشد. زنان بکند، میاقتصادی آنان را محدود می

برند. چنین پیامدهایی هم ساختارهای مردساالرانه حاکم بر اقتصاد و اجتماع را زیر سؤال می

سبب تحول بنیادی در ساختار معنایی زنان شده است و نوعی تحول هویتی در آنان را سبب 

کند، هم ی برای آنان ایجاد میشده است. این ساختار معنایی جدید هم سبک زندگی نوین

های اجتماعی و خانوادگی آنان را شود و هم نقشتحوالت هویتی عظیمی در آنان را سبب می

های ساختاری و فرهنگی بسیار بیشتری کند. زنان کارآفرین هرچند محدودیتدچار تغییر می

نان در این حوزه دارد. اما نسبت به مردان در کارآفرینی دارند، اما تجارب آنان نشان از موفقیت آ

 توان دقیقاً دارای ساختاری مشابه با کارآفرینی مردان قلمداد نمود. کارآفرینی زنان را نمی

این ساختار معنایی نوین به نوعی یک جایگزین و آلترناتیو برای ساختار معناییِ مردانه حاکم 

ان فرمی از کارآفرینی آلترناتیو و وکار و بازار و به فور کلی اقتصاد است. کارآفرینی زن بر کسب

ای بر آن حاکم است و فراتر از آن، گردد که ساختار معنایی نوینِ زنانهجایگزین محسوب می

نوعی ساختار معنایی و هویتی نوینی برای زنان در جامعه ایجاد نموده است که برآیند نهایی آن 

توان تر باشد. کارآفرینی زنان را میسیعای وتواند بازتولیدِ مشارکت اقتصادی زنان در گسترهمی

توان فرمی از کارآفرینی آلترناتیو، به منظور مشارکت اقتصادی در جامعه، دانست. بر این مبنا، می

قلمداد نمود که « کارآفرینی زنانه»الگوی مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین شهر شیراز را نوعی 

 بودن آن است. محورِبودن و مقاومتخاصیتِ اصلی آن زنانه
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 گیریبحث و نتیجه

ها و پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سه پرسش اصلی بوده است. چه شرایط، زمینه

ی آنان تأثیرگذار است؟ زنان چه راهبردهایی برای اقتصادعواملی بر کارآفرینی زنان و مشارکت 

 ه پیامدهایی به دنبال دارد؟ کنند؟ و این راهبردها، چها و شرایط اتخاذ میمواجهه با این زمینه

ای به صورت گر و زمینهبرای پاسخگویی به پرسش اول، الزم است شرایط علی، مداخله

مستقل مورد بررسی قرار بگیرند. بر مبنای نتایج پژوهش، عواملی مانند نابسامانی خانوادگی، 

هستند که به صورت ای عواملی اندوزی، و میزان دسترسی به منابع سرمایهها، تجربهمحرومیت

علی بر کارآفرینی زنان تاثیرگذار هستند. نابسامانی خانوادگی یکی از این عوامل علی است. 

)مانند ضعف  کندمسائل و مشکالتی که نهاد خانواده را از حالتِ تعادل و ثبات خارج می

های الزم یزهتواند انگتعامالت اعضای خانواده با هم، ازدواج اجباری و زودهنگام، اعتیاد( می

دهی به شخصیتِ اقتصادیِ کارآفرین در افراد را فراهم نماید. تقسیم کار جنسیتی که برای شکل

نشات گرفته از حاکمیت منطق مردساالری بر ساختار خانواده است، یکی از دالیل این 

 ها است. مشارکت اقتصادی زنان کارآفرین تالشی برای رهایی از این وضعیت است.نابسامانی

های سوسیالیست مشاهده نمود. آنان بر این باور هستند  توان در نگاه  فمینیستاین مسئله را می

کار جنسیتی در همه قلمروها از بین برود.  یابد که تقسیم که رهایی زنان تنها در صورتی تحقق می

کار و رابطه  کار جنسیتی را در قلمرو خانگی و  بازار اما برای درک کامل ستم بر زنان باید تقسیم

ها عامل دیگر (. محرومیت213و  222: 9326میان این دو را بررسی کرد )آبوت و واالس،

کنند عامل دیگری در گرایش آنان به کارآفرین شدن و هایی که زنان تجربه میهستند. محرومیت

 شوند که زنان تالش بیشتریها سبب میمشارکت اقتصادی موفق است. در واقع، این محرومیت

را برای جبران انجام بدهند و به نوعی جامعه و الگوهای رفتاری آن را تغییر بدهند. مطالعات 

شده توسط زنان در گرایش آنان به  های مختلف تجربهتجربی مختلفی تأییدکننده نقش محرومیت

کارآفرینی و مشارکت اقتصادی دارد )برخی از این مطالعات تأثیر منفی و برخی تأثیر مثبت را 

های فرهنگی و الگوهای فرهنگی ( محرومیت2695اند(. سورسا و همکاران )تیجه گرفتهن

های فرهنگی را ( محرومیت2696بازدارنده را در این زمینه مؤثر دانسته است. الیسا و همکاران )

فور مشخص روی مسائلی مانند تحصیالت، مذهب، باورهای  دانند و بهبیشتر دارای اهمیت می
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های اقتصادی را در مشارکت ( نیز محرومیت2660یت و سن تأکید دارند. نانفابو )فرهنگی، جنس

اندوزی مستمر عامل دیگر است. این تجربیات در قالب داند. تجربهاقتصادی زنان دارای تأثیر می

های نوین، استفاده از تجربیات دیگران و حتی استفاده از تجربیات خانوادگی در آموزش مهارت

تواند تأثیری منفی بر موفقیت دهد. فقدان چنین تجربیاتی میفرینی خود را نشان میزمینه کارآ

( در بررسی 2662زنان در کارآفرینی و مشارکت اقتصادی داشته باشد. ابارا و همکاران )

 علل از اند. آنان معتقدند که یکیوکارهای کوچک در اوگاندا به همین نتیجه رسیده کسب

 جدید های فناوری از استفاده در افراد مهارت عدم وکارها کسب این رفتپیش عدم و ماندگی عقب

 در مورد را الزم افالعات که باشد می وکار کسب برای افالعاتی یکپارچه های سیستم نبود و

ای عامل علی تأثیرگذار دیگر بر فراهم نماید. دسترسی به منابع سرمایه وکار کسب های فعالیت

مایه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در این زمینه از اهمیت کارآفرینی زنان است. سر

وکار  تواند منابع الزم برای ایجاد و توسعه کسبها میمحوری برخوردار هستند. این سرمایه

( بر نقش سطح تحصیالت زنان 2696توسط کارآفرینان را فراهم نماید. در این زمینه، یاکوبو )

اشاره  ها آنسرمایه فرهنگی( در افزایش نر  مشارکت اقتصادی های  )به عنوان یکی از مؤلفه

اند که آموزش نتیجه دست یافته( به این 9313دارد. در همین راستا، علمی و روستایی شلمانی )

عالی، اثر مثبت و معناداری بر نر  مشارکت اقتصادی زنان دارد و نر  بیکاری و باروری نیز 

 ر شده است. سبب کاهش حضور زنان در بازار کا

ای تأثیرگذار در کارآفرینی زنان شهر بخش دوم پرسش اول پژوهش مرتبط با عوامل زمینه

شیراز بود. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر این عوامل عبارت بودند از الگوپذیری مادرانه، 

فرزندپروری مقتدرانه، و هوش کارآفرینانه. زنان کارآفرین تأثیرپذیری زیادی از مادرانِ 

اند و فرمی از زنانگی هایشان الگوپذیری نمودهدشان دارند و به نوعی از آنان و توانمندیخو

ای دیگر اند. فرزندپروری مقتدرانه عامل زمینهتلفیقی و مقاومتی را در خودشان شکل داده

است. سبک فرزندپروری مقتدرانه زنان را به سمتِ استقالل فکری و عملی سوق داده و از 

ازحد عاففی از سوی والدین است،  گرفته از وابستگیِ بیشقتصادیِ آنان که نشاتوابستگیِ ا

هایی وابسته و کند. در بافت سنتی دختران عموماً از لحاظ عاففی، شخصیتجلوگیری می

شوند که همین امر در آینده، سبب بازتولیدِ وضعیت وابستگی اقتصادی غیرمستقل تعریف می
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گردد. با این وجود، سبک فرزندپروری مقتدرانه، / برادر و....( میآنان به مردان )پدر/ شوهر

کارهای واندازی و توسعه کسبزنانی با شخصیت مستقل بار آورده است. این مسائل برای راه

اقتصادی و مشارکت اقتصادی موفقِ زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. این امر در برخی 

ده است و تحوالت هویتی را در زنان شکل داده است. های نقشی منجر شموارد به تعارض

ای دیگر مؤثر در کارآفرینی زنان، هوش کارآفرینانه است. هوش کارآفرینی، توانایی عامل زمینه

ها. هوش  کشف فرصت ارزشمند در فضای رقابتی است و نه درگیرشدن با مدیریت هزینه

دانند. این  و آموزش و عوامل محیطی میکارآفرینانه را هم متکی به عوامل ذاتی و هم تجربه 

اجتماعی کارآفرینان زن است که در آنان  –شناختی  های روانمسئله بیشتر مرتبط با ویژگی

استعداد و توانمندیِ مشارکت اقتصادی موفق و کنشگریِ کارآفرینانه را شکل داده است. این 

فلبی، تحمل ابهام،  ستقاللپذیری، میل به ا ها افراد کارآفرین را مستعد مخافرهویژگی

سازی، مرکز کنترل درونی، پیشگام بودن،  گرایی، خالقیت و ایده نفس، آرمان اعتمادبه

گرایی،  گرایی، خودمحوری، زیر پا گذاشتن قوانین و قواعد در صورت لزوم، هدف فرصت

بی و مراتب، دارای تفکر مثبت، واگرایی و داشتن تفکر جان قافعیت باال، عدم رعایت سلسله

ها، ثبات و استحکام کامل  ها، جستجوگر داده های جدید و توسعه آن عمودی برای خلق ایده

 نماید. و ... میها، توانایی باال در تشخیص الگوها  در برابر هیجان

گر تأثیرگذار در کارآفرینی زنان شهر بخش سوم پرسش اول پژوهش مرتبط با عوامل مداخله

پژوهش حاضر این عوامل عبارتند از عدم تسهیلگری نهادی، نابسامانی  شیراز بود. بر مبنای نتایج

های جنسیتی کار. عدمِ تسهیلگریِ نهادی یکی ای نوین، و محدودیتاقتصادی، فضای رسانه

گردد. بر مبنای تجارب دیگر از عواملی است که در مسیرِ کارآفرینی زنان یک مانع محسوب می

های مرتبط با کارآفرینی زنان در مسیر موفقیتِ ها و سازمانزنان کارآفرین شهر شیراز، نهاد

اند. در برخی موارد، جنسیتِ زنان و زنانگیِ آنان تراشی نمودهاقتصادی زنان کارآفرین نیز مانع

تراشی کنند. فراتر از این، عدم وجود سبب شده است نهادهای مرتبط در مسیر موفقیت آنان مانع

ت از کارآفرینان، موانع توسعه جهانیِ کارآفرینی، و ابهامِ فرآیندهای الزامات قانونی برای حمای

اند. ها و نهادها در این زمینه سبب عدم تسهیلگری نهادی شدهوکار و عدم شناختِ سازمان کسب

با عدم تسهیلگریِ « زن بودن»مسئله مهم در این زمینه نقشِ جنسیت است. زنان عموماً به دلیلِ 
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توان در دیدگاه چنین وضعیتِ نابرابری را میشوند. دهای مرتبط مواجه میبیشتری از سوی نها

داری در راستای ستمِ های سوسیالیست مشاهده نمود. آنان بر این باورند که نظام سرمایهفمنیست

های بندی حوزهکند و با تمایز جنسیتی کار و تقسیمهای اقتصادی حرکت میبر زنان در حوزه

زدگی را در روابط نهادی کار به وجود آورده است کار، نوعی جنسیت خصوصی و عمومی در

های محدودتری را از نهادهای شان فرصتکه برآیند نهایی آن این است که زنان به دلیل جنسیت

ای (. فضای رسانه213: 9326کنند )نگاه کتید به آبوت و واالس، دخیل در این حوزه دریافت می

های زنان برای کارآفرینی را گر است که راهبردها و استراتژیمداخلهدیگر از عوامل نوین یکی 

ای های رسانهتحت تأثیر قرار داده است. بدون وجود یک ارتباط منطقی و عقالنی با تکنولوژی

توانند به موفقیت چندانی دست پیدا کنند. بسیاری از این وکارهای جدید نمی نوین، کسب

اندازی و تبلیغات اولیه گرفته تا بازاریابی کنند )از راهمی وکارها بر فضایِ وب حرکت کسب

های دیگر( و مشخص است برای موفقیت در اینترنتی و تعامالت اینترنتی با مشتریان و شرکت

این زمینه، تسلط کافی بر فضای مجازی از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات تجربی 

ای و افالعاتی در های نوین رسانهنقش فناوریمتعددی تأییدکننده این مسئله هستند که 

( معتقدند 9315کتابفروش بدری ) کارآفرینی و مشارکت اقتصادی زنان بنیادی است. دیزجی و

های نوین بر ساختار مشاغل نیز تأثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جوامع را از فریق که فناوری

تر شدن مشاغل، متحول  دن و تخصصیتر شدن، ناپایدارتر ش کاهش متوسط سختی کار، فکری

گر دیگر است. بازار کار در ایران اساساً کار عامل مداخلههای جنسیتی کرده است. محدودیت

فضایی جنسیتی است و فعالیت اقتصادی در آن به صورت جنسیتی تقسیم شده است؛ بدین 

د. این مسئله سبب شونصورت که برخی کارها، مردانه، و برخی کارهای دیگر زنانه قلمداد می

گردد، فضایی مردانه دانسته شده و وکار که فضایی عمومی محسوب می شده است فضای کسب

های فرهنگی است که سبب حضور زنان در این فضا مطلوب انگاشته نشود. در واقع، این انگاره

عیتی بازار کار شکل بگیرد. این تقسیم جنسیتی فضای کار وضشده است چنین نگاهی به زنان و 

را شکل داده است که بر مبنای آن، زنان به سوی دستمزدهای کمتر، حضور در کارهای خانگی 

شوند. همین مسئله سبب روی آوردن بدون دستمزد، حضور در تولید و کار نابرابر سوق داده می

ها را  های مادری و همسری شده است که آنزنان به ازدواج برای تأمین زندگی و پذیرش نقش
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های خصوصی و عمومی به استواری نظام  سازد و غیرمستقیم با تمایز حیطه ته و محدود میوابس

های سوسیالیست بحث شده و مورد تأکید قرار انجامد. این امر توسط فمنیست مردساالری می

های لیبرال، تقسیم جنسیتی کار را مرتبط با مردساالری حاکم بر گرفته است. برعکس فمنیست

دانند که برآیند نهایی آن نابرابری، ستم جنسیتی بر زنان، و رانده شدنِ زنان اری میدنظام سرمایه

( در 2661(.  فروتن )222: 9326خصوصی شده است )نگاه کنید به آبوت و واالس، به حوزه

های جنسیتی بازار گیری محدودیتنقش الگوهای دینی و مذهبی را در شکل تفاوترویکردی م

 یساختارهان، دارای اهمیت کمتری در مقایسه با عوامل دیگری مانند کار و اشتغال زنا

 داند. های انسانی، تحصیالت و سرمایه فرهنگی میی، سرمایهخانوادگ

ها و شرایط دومین پرسش پژوهش این بود که زنان چه راهبردهایی برای مواجهه با زمینه

که مدیریت هوشمندانه، توسعه کنند؟ نتایج پژوهش بیانگر این است کارآفرینی اتخاذ می

ها و های زنان در مواجهه با زمینهسرمایه اجتماعی، و توانمندی تخصصی راهبردها و استراتژی

شرایط کارآفرینی هستند. مدیریت هوشمندانه یکی از راهبردهای زنان کارآفرین است که 

خانواده، افالع  کاری )عدم بیان مسائل و مشکالت کاری درشامل برخی مسائل مانند پنهان

ندادن به خانواده در زمان رکود بازار و موارد دیگر( مدیریت بازار مبتنی بر شرایط، خالقیت، 

مدیریت کار مبتنی بر عقالنیت و موارد دیگری است. زنان کارآفرین با دنبال کردن این 

النی و وکارهای خودشان را به صورت عق ها به دنبال این هستند که مدیریتِ کسباستراتژی

وکارهایشان  فرآیندی انجام بدهند و تغییرات محیطی و اقتصادی تأثیر منفی زیادی بر کسب

سازی و اعتبارسازی کنند با شبکهنداشته باشد. عالوه بر این، زنان کارآفرین تالش می

کنند با استفاده اجتماعی، سرمایه اجتماعی خودشان را توسعه ببخشند. زنان کارآفرین سعی می

-های اجتماعی مجازی، شبکهبسترهای تکنولوژیک نوین از جمله فضای مجازی و شبکهاز 

ای بینِ زنان کارآفرین تشکیل بدهند. این مسئله در سازی نموده و یک ساختارِ معناییِ شبکه

سازیِ واقعیِ زنانه در مورد عرصه عینی نیز وجود دارد و زنان کارآفرین به دنبال شبکه

شود. های غیراقتصادی نیز میدی خودشان هستند که بعضاً وارد عرصههای اقتصافعالیت

های زیادی برای زنان تواند سودمندیاعتبارسازی از فریق توسعه سرمایه اجتماعی می

های مبادله، تقویت وکار، کاهش هزینه کارآفرین )از جمله تسهیلگریِ بیشتر فرآیندهای کسب
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توان در مخالفت با داشته باشد. این یافته را به نوعی می تعامالت اقتصادی و ...( را به دنبال

های مارکسیستی مانند میشل بارت قلمداد نمود. به عقیده وی بر اساس های فمنیستدیدگاه

خانگی نصیب زن و کسب درآمد و اعتبار اجتماعی نصیب مرد  مزد یبتقسیم نامتوازن کار، کار 

های (. یافته76: 9121داری است )بارت،  رمایههای نظام س شود که این وضع از ویژگی می

گونه نیست و زنان کارآفرین با تحوالتی که در  پژوهش حاضر نشان از این دارد که همیشه این

اند، این تقسیم نامتوازن کار را تا حدود زیادی زمینه اقتصادی، اجتماعی و هویتی ایجاد نموده

 اند.کار بوده تری از تقسیمازنهای متوزیر سؤال برده و به دنبالِ فرح فرم

های اتخاذشده توسط زنان کارآفرین سومین پرسش پژوهش این بود که راهبردها و استراتژی

چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ نتایج پژوهش بیانگر تغییر نگرش نسبت به زنان، تحوالت هویتی، 

یامدها تغییر نگرش نسبت تغییر سبک زندگی و چرخش از تبعیت به عاملیت است. یکی از این پ

شده است، اما موفقیت های اقتصادی در جامعه سنتی امری مردانه تلقی میبه زنان است. فعالیت

محوری نسبت به زنان تغییر های کلیشهاقتصادی زنان کارآفرین سبب شده است که چنین نگرش

ت هویتی است. پیدا کند. یکی دیگر از پیامدهای الگوهای مشارکت اقتصادی زنان، تحوال

داشته  به دنبالکارآفرین  زنانرا در سطح فردی و اجتماعی برای  تحوالت هویتی کارآفرینی

فلبی،  است. این تحوالت شامل رها کردن الگوهای زنانگی مرسوم، تقویت روحیه استقالل

گیری زن در خانواده، افزایش رضایت و مشارکت عاففی همسران، تأثیر  افزایش قدرت تصمیم

فرزندخواهی، ارتقای جایگاه کارآفرین در نزد فرزندان، جایگزینی برای نقش مادری و موارد بر 

های رادیکال که نزدیکی زیادی با این نتیجه در راستای دیدگاه فمنیستباشد.  دیگری می

های رادیکال این است  فورکلی محور بحث فمینیست های سوسیالیست دارند، است. بهفمنیست

بیولوژیک نابرابر میان زن و مرد در خانه و اجتماع،  کار میو تقسای جنسیتی ه که نابرابری

: 9114ترین شکل نابرابری اجتماعی است )فالمنگ،  و مهم مردساالرمحصول یک نظام مقتدر 

(. این مسئله به نوعی ترجمانِ این ایده سوسیالیستی است که نابرابری و ستم بر زنان 916

است؛ نظامی که مردساالریِ مقتدر را شکل داده است و همین امر،  داریمحصولِ نظام سرمایه

است که در چنین وضعیتی نابرابری اجتماعی و جنسیتی را به وجود آورده است. مشخص 

تواند امری مهم قلمداد شده و تالشی بنیادی برای تغییر نظامی باشد که تحوالت هویتی می
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آن زنان را به استثمار کشیده و هویت آنان را دچار  کار جنسیتی را شکل داده و بر مبنای تقسیم

فرسایش نموده است. زنان کارآفرین تحوالت هویتی عظیمی را در نتیجه موفقیت در کارآفرینی 

کنند که سبب تغییر جدی در سبک زندگی آنان شده است. وکارهای اقتصادی تجربه می و کسب

د و بخشی از این نقش را به نهادهای اجتماعی انزنان کارآفرین نقشِ مادری را به چالش کشیده

اند. تمایل آنان به فرزندخواهی کاهش پیدا کرده است و دیگر به فرزند به مثابه یک واگذار نموده

کنند و آننه نگرند. آنان کار خانگی را دارای ارزش چندانی قلمداد نمیبخش نمیمعنای هویت

رون از خانه است. بنابراین زمان بسیار کمی را صرف برای آنان ارزشمند است، کارِ اقتصادیِ بی

کار جنسیتی را بر این اساس زیر سؤال  کنند. زنان کارآفرین، تقسیمکارهای مرتبط با خانه می

-اند و بر این مبنا، قدرتِ بیشتری در تصمیماند. آنان استقالل مالی و اقتصادی پیدا کردهبرده

اند. منابع درآمدی آنان افزایش پیدا کرده است. ت آوردههای اقتصادی و خانوادگی به دسگیری

زمان سرمایه اجتماعی و فرهنگی آنان نیز افزایش یافته است که این موارد در کنار یکدیگر،  هم

ای که  قدرتِ زنان را افزایش داده و پذیرش اجتماعیِ بیشتر زنان را به دنبال داشته است؛ به گونه

 اند. کنشگرانِ اقتصادی موفق موردپذیرش جامعه قرار گرفته توان گفت زنان به عنوانِ می

 منابع

 نشر نی. تهران: عراقی. نجم منیژه ترجمه: زنان. شناسی جامعه(. 9326کلر ) واالس،و  پامال آبوت، -

(. زنان کارآفرین ایرانی، ساختار فرهنگی اجتماعی موثر در ایجاد کسب و 9325آراستی، زهرا ) -

-991: 2و  9دوره چهارم، شماره (، پژوهش زنان) زن در توسعه و سیاست مهفصلناکارهای زنان. 

13. 

 زمینه ای. نظریه تولید مراحل و فنون کیفی، پژوهش مبانی(. 9319) جولیت کُربین، و انسلم استراوس، -

 هران: نی.ت افشار. ترجمه: ابراهیم

(. 9310خانی، فروغ؛ اسمعیل درجانی، نجمه و هنردوست، عطیه ) اسدزاده، احمد؛ میرانی، نینا؛ قاضی -

، فصلنامه زن در توسعه و سیاستبررسی نقش اشتغال و تحصیالت زنان بر رشد اقتصادی در ایران. 

 .351-329: 3، شماره 95دوره 

زنان  ینانههوش کارآفر های یژگیو یی(. شناسا9310) یماش ی،ماچک پشت ینیو حس یرضاعل ینی،ام -

شماره ، 96دورة  ینی،توسعه کارآفر ی.قرارداد یمحتوا یلبا استفاده از تحل یفیک ی: مطالعهاینکارآفر

2  :173-153. 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1146
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. ترجمه: پروین رئیسی. تهران: های نابرابری جنسی نظریه(. 9371انکر، رینارد؛ هین، کاترین ) -

 روشنگران.

(. تأثیر فناوری افالعات و ارتبافات بر نر  9314فرازمند، حسن و دانش، حمیده )آرمن، عزیز؛  -

 ی،پرداختن.909 -924: 4، شماره 1، دوره فصلنامه توسعه اجتماعیمشارکت زنان در نیروی کار. 

 ارسباران. تهران: .یسازمان ینیبرکارآفر یدرآمد .(9325) یدحم زاده، یعشف و محمدحسن

(. بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر 9315بفروش بدری، آرش )کتا دیزجی، منیره و -

 .73- 13: 34، شماره 1سال  فصلنامه زن و مطالعات خانواده.. ICTگیری از. بهره

(. بررسی رابطه میان فناوری افالعات و ارتباط کارآفرینی و 9313رستمی، افشین و فرشنی، سمیرا ) -

 ها و صنایع.  های مدیریت فناوری افالعات در سازمان چالشاشتغال. اولین کنفرانس ملی 

. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و دولت مردم و همگرایی(. 9329رضوانی، اصغر؛ فردرو، محسن ) -

 ارشاد اسالمی.

ترجمه: عبدالوهاب احمدی. تهران: روشنگران و مطالعات  تاری  فمینیسم.(. 9325ریوسارسه، میشل ) -

 زنان.

مجله تخصصی زبان و . کار بازار در جنسی نابرابری های نظریه (. بررسی9376هما ) ده،زا زنجانی -

 .9  شماره .24  دوره ،ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد

 تبیان. انتشارات . تهران:اشتغال شناسی جامعه (.9377خدیجه ) سفیری، -

کشور.  ینانکارآفر یروان شناخت یها یژگیو .(9322) یمحمدتق ی،و  انصار یزاده، عباس یسلمان -

 .907-922: 33، شماره 1دوره  ی،رفاه اجتماع

علوم انسانی )ویژه علوم اد و موانع اجتماعی اشتغال زنان. (. بررسی ابع9322شربتیان، محمدحسن ) -

 .25-15: 3، شماره 7دوره  اجتماعی(،

فصلنامه علمی پژوهشی (. وضعیت مشارکت و اشتغال زنان. 9317عالءالدینی، پویا و رضوی، رضا ) -

 . 914-234: 92، شماره3سال رفاه اجتماعی،

(. بررسی عوامل موثر 9319دباقر و ترکمانی، اشرف )قریشی، فردین؛ علیزاده، اقدام؛ ابراهیمی، محم -

 دو فصلنامه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه،سال شهر تبریز.  26بر مشارکت اجتماعی زنان باالی 

 .995 -949: 2سال اول، شماره 

 تهران: انتشارات روشنگران و مرکز مطالعات. زنان در بازار کار ایران. (.9371کار، مهرانگیز ) -
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