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Abstract:
By reviewing the literature and examining the obstacles and harms
faced by women entrepreneurship in this field, it becomes clear
that the definitions provided by this concept do not give any
distinct identity to women entrepreneurship and practically this
ontological shortcoming is the basis for The main harms and
obstacles have caused the entry and growth of women in this field.
The main question is whether by redefining the concept of
entrepreneurship and replacing it with the concept of value
creation, the shortcomings in this field can be reduced? In order to
examine the necessary capacities to create a new personality in the
field of women entrepreneurship, a qualitative study and
purposeful and semi-structured interviews of a sample of 19
people from the statistical community of researchers, managers
and active policymakers in this field and Successful women
entrepreneurs. The presented answers were analyzed by thematic
analysis method. Complementarity of family and social roles, roleplaying appropriate to the spirits of women, the need to provide a
native model, are some of the 32 main axes identified in this study.
This means that the intersection of transgender traits of
entrepreneurship with gender roles of women in the objective and

practical field, gives a new ontological nature and identity to the
category of women's interpersonalism, and therefore the concept
of value creation of women as a new nature in their
interpersonalism and a new equivalent in language. Persian is
introduced to express this kind of effective women's activism and
has certain political indications
Keywords: Women entrepreneurship, gender differences, family
roles, new ontologies, women value creation
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چکیده
با مرور ادبیات و بررسی موانع و آسیبهای پیش روی کنشگری کارآفرینانه زنان در عرصه کارآفرینی
زنان مشخص می شود تعاریفی که از این مفهوم ارائه شده ،عمال هیچ تشخص و هویت متمایزی
برای کارآفرینی زنان قائل نبوده و عمال این نقیصه هستی شناسانه ،زمینه را برای بروز آسیب ها و
موانع اصلی ورود و رشد زنان در این عرصه را موجب شده است سوال اصلی این است که آیا با
بازتعریف مفهوم کارآفرینی و جایگزینی آن با مفهوم ارزش آفرینی می توان نارسایی های موجود در
این عرصه را تقلیل داد؟ بمنظور بررسی ظرفیتهای الزم برای خلق یک تشخص جدید به مقوله
کارآفرینی زنان ،مطالعه کیفی و مصاحبه هایی هدفمند و نیمه ساخت یافته از نمونه  19نفری ،از
جامعه آماری اساتید و پژوهشگران ،مدیران و سیاست گذاران فعال حوزه کارآفرینی و کارآفرینان
زن موفق بعمل آمد و پاسخ های ارائه شده به روش تحلیل مضمون تحلیل و بررسی شد .مکمل
 1ا ین یک م قا له دستتتترستتتی آزاد ت حت م
 )licenses/by-nc-nd/4.0/است.

وزCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
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بودن نقش های خانوادگی و اجتماعی ،نقش آفرینی متناسب با روحیات زنان ،لزوم ارائه مدل بومی،
مواردی از مجموع  32محور اصلی مشخص شده در این پژوهش هستند .به این معنی که تالقی
خصیصه های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش های جنسیتی زنان در عرصه عینی و عملی ،ماهیت و
هویت هستی شناختی جدیدی به مقوله آنترپرونری زنان می دهد و لذاست که مفهوم ارزش آفرینی
زنان به عنوان ماهیتی جدید در آنترپرونری ایشان و معادلی جدید در زبان فارسی برای بیان این
گونه از کنشگری موثر زنان معرفی شده و داللتهای سیاستی خاصی را در پی دارد.
کلیدواژهها :کارآفرینی زنان ،تفاوتهای جنسیتی ،نقشهای خانوادگی ،هستیشناسی جدید،
ارزشآفرینی زنان.
طبقه بندیL26:

تاریخ دریافت 1399/12/25 :تاریخ بازبینی 1400/03/2 :تاریخ پذیرش1400/03/26 :
فصلنامه راهبرد اقتصادی ،سال  ،10شماره  ،3پیاپی  ،39زمستان  ،1400صص 949-917

مقدمه
امروزه در بیشت ر امامب بر ترت رر فررنیربه بو نهما «ممتمر رشتتو و تمهت و»
اتفرقنظر وامد دارد .فررنیربهر ظرییتهری بزرت برای تمهت ت و اا تتترد در هر
فشمر هر هو .ن هر یرصتهری شغل اوبوی را یراهم م فههو و بو رونق اا رد
فمک م فههو .بریرری از صهربب وامد دارنو فو بو ابن ایراد اوبو م ک هر هو و
ن هر مهبب ا صل تملیو م شرغل اوبو مح رمب م شمنو .ط چهو هرل تذ ش و،
نشتتف

هری مخ لف اهرن وامد داش ت و و ایراد زبردی شتتغل رمد را از دهتتت

دادهانو .ب ریرری از ف شمرهر بر حذف چهوبن شغل نممم و دول

تحت فرهش

هزبهوهری مرل ارار تری وانو .در چهین شرابط  ،فررنیربه درمرن برای بیکرری و
مررئل رشو تلق شوه اهت (.)Ibrahim & Galt, 2011: 609
بوبه اهتتت بر یذبرر ابن فو فررنیربه بک از فلیویتربن مؤلفوهری تمه ت و و
یی شریت در ارم و ا هت؛ تماو بو ابن مم ضمع فو زنر بو نهما نیم از ام یت
ی رل ارم و ،در ابن نر صو در چو ارب ره ارار دارنو نیز اهمیت م بربو .چرا فو
وا

نیم از ام یت و نیروی فرر امامب را زنر تشتتکیل م دههو اط رً نم تما

نقش ن هر را در صحهو اا

ردی ،اا مرن و یرهه

نردبوه تریت؛ بهربرابن بک

از م یررهری ارزبرب ف شمرهر از نظر تمه و ،میزا ح ضمر و م شررفت زنتتتتر در
ی رلیتهری اا مرن و اا ردی اهت (.)Seymour, 2003: 2
بر مبهری همین ضرورت ،مرااب و هرزمر هری بینالملل بو مهظمر یراهمیت نشر
داد تماو بو نیروی فرر زنر و شهر هرنو رالایتهر و ا ه وادهری ننر ط هو
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دهو اریر ،تالرهری بریرری نممده و فمشیوهانو ااوامرت حمرب

اهت مشررفت

فرمل ننر را در یرنبهو تمهتت و یراهم نورنو .بو طمری فو هتترل  1975از هتتمی
هرزمر ملل «هرل ز » نرمیوه شو و دهو  1985-1975دهو زنر نرم تریت .در هرل
 ،1979در فهفرانس اهرن تم ه و رم ،اب ردی چم د ه ر ه بو مهربب و رومرت،
نممزر و ا ش غرل و حمربت از ت شکلهری زنر ممرد تأبیو ارار تریت؛ و برالرره
در چهررمین فهفرانس اهرن ز  ،در یکن ،در هرل  ،1995تماو بو مفهمم اهریت
و بو فررتیری ن در یروژههر و برنرمو هر ،مرهیت واا
فو امروزه مفرهیم و داللتهری اهرتتی

رمد را برزبریت .بو طمری

از املو روبکردهری اصتتل تمهتت و در

اهر بو شتتتمرر م نبو؛ امر بر وامد ابن ابیل ااوامرت ،نمررهر نشتتتر م دهو فو
یر صت هری فه ش ری زنر در یرابهو تم ه و و نرخ ا ش غرل زنر تح یلفرده بو
ر تم ،،در هترلهری اریر ،مرتبرً در حرل فرهش اهتت .ابن در حرل اهتت فو
زنر م تمانهو نقش مؤثری در تم ه و اا

ردی دا ش و بر شهو و ابن نیرز بو حمربت

دو لت هر ،ررنماده و ارم و دا رد فو بر طراح ال م هری فررنمو و م هرهتتتا بر
اا ضرئرت زنرنو ،روحیو فرر و نقشنیربه را در زنر  ،برط و تر رر داده و ممانب
ابجرد شوه در مریر اثرتذاری و نقشنیربه ابشر را فرهش دههو .بک از راههرب
فو اهت برو ریت از ابن وضتتت یت وامد دارد برزت ربف مفهمم فررنیربه بر
ا هرس مق ضیرت اه ری

ا هت .بو ابن م ه فو فررنیربن بو نهما م ردل یرر ه

اصتتتطالن نن ریرونر1تراموای نرمهرهتتتا اهتتتت و نم تمانو تمرم اب رد م هرب
اصتتتطالن نن ریرونر را بو وبژه در نرصتتتو زنر مه قل فهو .نن ریرونر نمیخ وای از
مفرهیم چم ربرکیذبری ،نمنوری ،تشخیص و رلق یرصتهری اوبو و نهرب رً
ارزرنیربه ا هت .ترامو ن بو فررنیربن نو تههر هر نمع از راهانوازی ف راوفرر،
ا ش غرلزاب بر فرریرمرب را بو ا ش بره بو نرم نن ریرونری ار زده بلکو در تالا ابن
مفهمم بر اب رد اا مرن و بو وبژه در حمزه مرتترئل زنر  ،اهرتتی

و ررنمادت بر

فمبمدهر و نررهرب هری مخ لف ممااو م شمد .بر همین اهرس مرئلو مهم در ابن
یژوهش ابن ا هت فو مهمتربن مق ضیرت و م ررئل زنر در نر صو فررنیربه فوام
1Entrepreneur
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ا هت؟ مفهمم نن رویرونر در تالا بر ادبیرت حمزه زنر و اه ریت چو نر صوهری
اوبوی را شتترمل م شتتمد؟ و نبر بر برزت ربف مفهمم نن رویرونر در حمزه زنر و
ارب زبه مفهمم ارزرنیربه

بو اری فررنیربه  ،م تما نررهتتترب هر و ممانب

ابجرد شوه در نر صو فررنیربه زنر را فرهش داد؟ ابن ب رط و یرالبش مفهمم ،
چو داللتهری هیر ه

برای هیر هت تذارا ابن نر صو در ی دارد؟ ییشیرض

ابن تحقیق ابن ا هت فو اوالً ن هیا شهر ه م شکالت ارری در حمزه ی رلیت و
نقشنیربه ز نر در تمهتتت و ،بو نمااص چررچمب هری مفهمم ال م هری رابج
برزم تردد؛ ثرن یرً ارت قرء ابن چررچمب مفهمم

بر روبکرد هر و تحمالت نمبن و

همچهین بر لحرظ اب رد اهرتتتی  ،ضتتتمن ابجرد یرصتتتتهری نمبن در برزت ربف
نقشنیربه زنر در تمه و ،هیرهتهرب را اا ضر م فهو فو در فرهش نهیاهری
م ررف مؤثر اهت.

 1ـ پیشینه تحقیق
برر ه یژوهشهر م شخص م فهو ،یردار ن بو مم ضمع فررنیربه زنر و ممانب و
م شکالت ابجرد شوه در ابن م ریر برای زنر  ،بک از مهمتربن مم ضمنرت بمده
ا هت فو تماو یژوه ش را و محققین را بو رمد الا نممده ا هت .در ابن بخش
نممنوای از ابن تحقیقرت فو در یرب رههری نفردمیک و م بر نلم مل و بینالملل
مه شر شوه اهت ،م ری م شمد:

نوروزی و سریعالقلم ( )1388در مقرلو بر نهما "فررنیربن دان ش ره  :شهر هرب

ممانب فررنیربه دانش ت ره و راهکررهری تقمبت ن " بو دوازده مرنب اصتتل ر ی
ورود زنر بو نرصتتو فررنیربه اشتترره م فههو .گلرد ( )1384در مقرلوای بر نهما

"نمامل مؤثر فررنیربه در زنر ابران " ممانب فررنیربه زنر را در چهرر تروه:
 -1نمامل یردی - 2 .نمامل هتترزمرن  - 3 .نمامل شتتبکوای - 4 .نمامل محیط
1

دهتت وبهوی و هر بک را بو تفکیک تشتتربک فرده اهتتت .حسیی ز زادو و ظمی

1

Hosseinzadeh and Kazemi
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( )2018در مقرلو بر نهما " شهرهرب ممانب و راهکررهری بهبمد هیر م فررنیربه

زنر بر اهتتت فرده از روبکردهری تحقیق در نملیرت هتتتخت و نرم " در مجممع

بی رتو هو مرنب را از ممانب ا صل فررنیربه زنر م ری م فهو .ممینم )2015(1در

مقرلو بر نهما "نملکرد مؤثر بر شتتترفت هری فمچک م لق بو زنر در فیمو "
و مهررت فری

شهر هرب م فهو فو نوم ت ردل بین م رئملیتهری شغل و ررن

در تجررت بر نملکرد شتتترفت هری فمچک م لق بو زنر در شتتتهر فیمو فهیر

تأثیرتذار اهتتتت .الوالیز و ه کمران )2014(2در مقرلو بر نهما "فررنیربه زنر

در مرلزی :ارزبرب تجرب چرلشهری صرحبر مشرغل ررد و فمچک در فمچیهگ-
هتترراوا

"  31ز فررنیربن را در بخشهری رردهیروشتت و رومرت در مرلزی

بررهت فردنو و چهوبن چرلش را برای ییشتبرد فررنیربه زنر شتهرهترب فردنو.
شمرمم )2013(3در مقرلو بر نهما "زنر فررنیربن در ههو " از ممان

چم روابط

ررنمادت  ،ارم و مردهتترالر ،هتتمابق نممزشتت نرفری  ،ممانب اا مرن  ،مشتتکل
د ه ر ه بو مهربب مرل و نوم ان مردبونفس برای ی رلیتهری زنر نرم م برد؛ و در

نهربت راگوانشیی  )2017(4در مقرلو بر نهما " تحلیل ممانب فررنیربه زنر " و

ظو ممری آمری تم و ه کمران )2018(5در م قر لو بر نهما " تجز بو و تحل یل ممانب

ممامد در فررنیربه زنر " نیز هر بک ،ممان

را برای نقشنیربه زنر م ری و

تشربک م نمربهو.

 2ـ مروری بر ادبیات نظری
 .2.1مفهوم کارآفرینی زنان

واژه فررنیربه از اصتتطالن یرانرتتمی  entrepreneurاز ادبیرت اا تتردی فشتتمر
یرانرتتو در ار  17و  18میالدی اا برس شتتوه اهتتت ( )Burch, 1986: 3و ترربخ
1Maina

and et al

2Loveline
3Sharma

4Raghuvanshi

Amrita Tripathi and Saumya Singh

5Kumari
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یربرری در یس رمد دارد .اب وا اا تترددانر بمدنو فو بو ابن مفهمم تماو فردنو و
هپس بو حمزه موبربت و نلمم اا مرن ت رری بریت .اا

رددا یران رمی فو در

ار  19م هری اوبوی بو ابن فلمو بخشتتیو ،ار برتیرتتت هتت 1بمد .در ار 20
میالدی ژوزف شتتممپی ر2فررنیربن را نیروی محرفو و ممتمر تمهتت و اا تتردی و
فررنیربه را اصتتالن و تغییر ال می تملیو دانرتتت .بو زنم وی وبژت ت یینفههوه
فررنیربن ،انجرم فررهری اوبو و بر ابواع رورهری نمبن در انجرم فررهری ارری
اهتتتت .ننچو امروزه بو نهما مبهری ت رربف نمبن فررنیربه بو فرر م رود بر یربو
ت رربف برتیرتتت تتتتتت شتتممپی ر فو فررنیربهر را «نمنورا  ،نرمل تغییر و ممتمر
محرفوی در یس تم ه و اا

ردی» نرمیوه بمدنو ،بهر شوه ا هت (احمویمر:1385 ،

.)8-6
هتتیر تالرهری نظری و تحمالت نمل حمزه فررنیربه بو وضتتمن نشتتر داد فو
مرنهو هر یوبوه انرترن دب ر ،مقملو اهرتیت و مرتئلو نرهم ه نقشهر و فهشهر
بین دو اهس ز و مرد در بحث فررنیربه نیز مطرن اهتتتت .در وااب تحقیقرت،

هتتتیرهتتتتهر و برنرموهری حمزه فررنیربه نموترً بر ییشیرض "فررنیربن مرد "

مب ه انو و ت مربل بو "مردانو بمد و مردانو شتتتو " دارنو در ن یجو بو ارئت
م تما تفت غرلبرً نیرزهر ،زمیهوهر ،یر صتهر و حمربتهری الزم برای نقشنیربه
زنر فررنیربن و فررنیربهر ز در هتتتیرهتتتت هری و تهظیمتریهر در نظر تری و
نم شمنو (.)OECD, 2004: 5
ن ره بو ت رربف ممامد از فررنیربه زنر نیز نشتتتر م دهو فو برر از ن هر
نمالً مورلی

برای نرمل اه ریت در حو و ر هم ت رربف ارئل نبمده و صریرً بو

اهت اهس فهش ر ،فررنیربه را م ف بو زنر فردهانو .بو طمر مثرل از میر ابن
نمع از ت ربف ارائو برای مفهمم فررنیربه زنر م تما بو برش )1990(3اشتتترره
فرد فو فررنیربه زنر را شتتترمل فلیو ی رلیت هری زنر در زمیهو رمداشتتت غرل
Say

1Jean-Baptiste

Schumpeter

2Joseph
3Bruch
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و

م شررف  ،رمدا ش غرل م ر قل ،فرریرمرب و فلیو ف راوفررهری تک مرلکی
اوبو م دانو (.)Djivre, 2006: 3
ن  )2011(1در ر هرلو دف ری رمد زنر فررنیربن را ابنتمنو تم صیف م فهو :زنر

فررنیربن ایراد ارهطلا ه ر هو .ن هر بوو محوودبت ،م رئملیتهری مهم را بر
نهوه م تیرنو و مربلانو محیط را فو اداره م فههو فه رل فههو .ی ش کرر و تمانرب
فرر در بک تیم ،مهمتربن وبژت هری زنر ترار در نظر تری و م شمد

( On, 2011:

 .)140یروا ضک ا هت فو ابن ت رربف نمالً ت ربف برای فررنیربه برنما مح رمب
نشوه و تشخص و همب

م مربز بو مقملو فررنیربه نم دههو بو نحمی فو بر تغییر

فلمو زنر بو مردا بر فه ش ری رهث  ،فلیّت ت ربف تغییری نم فهو .بوبه ا هت
ابن نقی و مفهمم و م ری  ،رمد را در ض فهری نهیا شهره بر یهم ممانب و
ارائو تمصیوهرب برای ریب ن هر نشر م دهو.

 .2.2موانع کارآفرینی زنان

همر تمنو فو در بخش ییشیهو تحقیق اشرره تردبو تر فهم محققین و یژوهش را
زبردی بو مطرل و و یژوهش در ر تتم ،ممانب ابجرد شتتوه در نرصتتو فررنیربه
برای زنر یردار وانو .در افثر ابن تحقیقرت ،یژوه ش را صریرً بو بر شمرری نلل
اصتتتل نوم تمربل و رغبت زنر برای ورود بو نرصتتتو فررنیربه و مؤلفو هری
اثرتذار در دلزدت و فهررهتیری فرد زنرن فو بو ابن نرصو وارد شوهانو ،اشرره
داش وانو؛ امر برر دب ر از محققین و نظربویردازا ه ر هو فو برای ریب ابن ممانب
راهحلهرب نیز ارائو دادهانو .بر مرور یژوهشهری انجرم شوه م تما از دو نرمل:
 1ت تضرد نقشهری زنر فررنیربن
 - 2تمربز در دهتت رهتت بو مهربب و یرصتتتهر میر زنر و مردا فررنیربن و بو
نهما مهمتربن و یرتکرارتربن ممانب در یرنبهو فررنیربه زنر نرم برد.

1On
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 -2-1نقشهای چندگانه زنان کارآفرین

بک از یررنگتربن مبرحث فو همماره ممرد تماو اهتترتیو و صتترحانظرا حمزه
فررنیربه زنر بمده اهت بحث ت ررض نقشهر برای ز فررنیربن اهت .بو نقیوه
ابشر  ،دنمت از زنر بو نرصو فررنیربه بوو در نظر تری ن مرئملیتهری ابل
اب شر بو مهزلو ا ضریو فرد بک شغل بو شغلهر و م رئملیتهری ابل زنر ا هت.
در ممرد ضتتترورت ابفری همزمر نقش هری مخ لف زنر نظرات م فروت وامد
دارد فو ذبل مفهمم ت ررض نقشهر از ن بو نهما بک مرنب اوی برای حضتتتمر
مؤثر و مفیو زنر در ارم و برد م شمد .تماو بو ابن نک و از ن اهت حرئز اهمیت
اهتتت فو مرتتئملیت مردرا در طمل زمر ایزابش بری و اهتتت .هر چهو تحمالت
یهروری ،بخشتت از وظربف ررنو و ررنوداری را از دور زنر برداشتت و اهتتت امر
امروزه وظربف مردرا بو ن هواری و حفرظت ارمرن از یرزنوا محوود نم شمد
بلکو شتتترمل تماو دایقتر بو رشتتتو روان  ،اا مرن و یکری ننر نیز م برشتتتو
( .)Bilton, 1997: 219الب و میزا تأثیر ابن هتتترر ررهر در زنر فررنیربن تر حوود
زبردی بر

بو بریت فشمرهر دارد .ظرییت یذبرر مشررفت زنر در فررنیربه ،

بر و بو تما رت و ارزرهری یرهه

ارم و در رابطو بر زنر  ،از فشمری بو فشمر

دب ر م فروت ا هت ( .)GEM, 2007: 30در نلمر غرب ههمز وظیفو ا صل زنر را
رر نوداری و مراا بت از فمد فر م دان هو و نقش ز نر را مرتبط بر رر نو و
مرتتتئملیت هری ررنمادت ت ربف م فه هو و لذا فررنیربه را برای زنر چ هوا
مطلمب نم دانهو ( .)Welter, 2006: 7همچهین ،ن ربج تحقیقرت دربرره تفروت هری
زنر فررنیربن در روهتتتیو نشتتتر داد فو ن هر فمرفر بو نحم یررن

اهرتتتی

مرئملیتهرب مرنهو ررنوداری و تربیت یرزنوا را بر نهوه دارنو .وامد مرئملیت
مضرنف و ت ضرد نقش برای زنر روه برنث شوه اهت تر ن هر ن مانهو در شغل
رمد بو انوازه مردا مراحل ییشتتتریت را ط فههو .حضتتتمر نرم هرهتتتا ن هر در
فررهری ده
2002: 6

و فررهری اغلا هطک یربین ،بیرن ر ابن ممضمع اهت

 .)& Yelliene,در ن یجو بک از ممان

( Chechurina

فو در برتتتیرری از یژوهشهر در
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ر م ،زنر فررنیربن بو ن ا شرره شوه ا هت ،ت ضرد بین فرر و ررنماده ا هت
(نبمی و همکررا .)23 :1393،
-2-1نقد تمایز در دسترسی به منابع و فرصتها

ابن واا یت فو ممانب اهرتتی

بر ت تتمیم زنر در ممرد شتتروع فررنیربه تأثیر

م تذارد فم ر در ادبیرت ممرد تماو بمده اهتتتت .نممنوای از تماو بو نربرابری
اهرتتی

را در مطرل وای فو هتترزمر مل شتترفتهری فمچک و م مهتتط رومرن

( )ANIMMC1در هرل  2006انجرم داده اهت 2،م تما دبو.



موانع جنس ت
فلیشوهری حریوای (ده مزد م مهط



موانع مشترک ظمرآفرین
مشکالت مرل

فم ر برای زنر  ،دشماری در فرا



دشماری در بری ن ارتبرط مهرها برای

مشرغل رر ،و غیره)


ذههیت ام



ت ردل بین زنوت

برت یراوا



فمبمد اطالنرت  /مشروره

حریوای و



فمبمد یننوری مور

 /ر مص ؛ بررداری و



یرههل فم برصالحیت

مراابت از فمدفر



یشرر مرلیرت

ارتقرء فلیشوهری زنر در رهرنوهری



بروفراه

ررنمادت


مشرغل

هه  ،ت

ام

جدول شماره  :1موانع مشترک و جنسیتی کارآفرینی ( ANIMMC, 2006به نقل از )On, 2012: 142

بو نبررت اتر بو نظر م رهتتو فو زنر شتترغل فم ر فررنیربن هر ت هو ،نلت ن را
بربو در شتترابط ارتتتوام نممد فو مرنب شتتکلتیری چهین هتترر رر روان و
شخ ی

م شمد ( .)Khokhar, 2019: 12اهت فرهش م شکالت زنر فررنیربن،
1

The National Agency for Small and Medium Enterprise

 2شووورای ملی  SMEهای رومانی با تحقیق بر بیش از  1000شوورکت کو ک در سووال 2009
ت صویری از کارآفرین رومانی را تر سیم کرد .ویژگیهای مهم کارآفرینی در رومانی ،در مورد سطح
صالحیت کارآفرینان ،میانگین سنی ،جنسیت و غیره در این گزارش در دسترس است.
http://www.cnipmmr.ro/presa/ conferinte / 30.07.2009.pdf.
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فمیریم اا ردی هرزمر ملل م حو ،از نمامل زبر بو نهما مهمتربن مشکالت و
ممانب زنر فررنیربن نرم م برد:


د ه ر ه بو مهربب مرل  :د ه ر ه بو اممر مرل م رئلو ا صل زنر ا هت.
ده یرب بو ان برر ،بو وبژه برای راهانوازی بک شرفت ،بک از نموهتربن
محوودبتهرب اهت فو زنر فررنیربن بر ن روبرو هر هو.



ده ت ره ت بو برزارهری اوبو :تمانرب اه ت فرده از برزارهری اوبو نیرز بو
تخ ص ،دانش و ارتبرط دارد .زنر اغلا از ده ره بو نممزر و تجربو
چ من

مشتتررفت در برزار ب بهره هرتت هو و بهربرابن اردر بو برزاربرب

ا ه راتژبک فرالهر و رومرت نی ر هو؛ بهربرابن ،ف راوفررهری فمچک و
م مهتتتط ( )1SMEم لق بو زنر اغلا اردر بو تملیو و برزاربرب فرالهری
رمد نیر هو.


ده ره بو نممزر :زنر در نهیری اهمب بو نممزرهری یه و حریوای
محوود هرتت هو .در وااب ،زنر بو طمر م مهتتط از مردا فم ر بو نممزر
ده ت ره ت دارنو و برای ن هر ارتقر در مهررتهری یه و حریوای یقط تر
نممزر مقومرت و م مهطو اربل تحقق اهت (.)UNECE2, 2004:28-30

بو طمر فل م تما تفت در حرل حرضتتر نلت تفروتهری م همع و ییچیوه
فررنیربه زنر و مردا بر هر ار الف در د ه ر ه بو هرمربو ان ررن  ،مرل
و اا مرن اهتتت .هتتو دهتت و هتترمربو  -انرتترن  ،مرل و اا مرن برای
هرمربوتذاریهری فررنیربن ب ریرر مهم و بو هم ییم ه و ا هت .زنر تمانرب
فم ری در دهتت رهتت بو ابن مهربب دارنو و لذا از یرصتتتهر و مما یتهری
ممامد فم ر بهرهمهو و بررمردار م شمنو ()BCG3, 2014:4
 -2-2عدم ب ستر سازی منا سب اقت صادی و اجتماعی برای ورود زنان به عر صه
کارآفرینی
& Medium Enterprises

1Small

Nations Economic Commission for Europe

2United

Consulting Group

3Boston
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ابن ممانب در یژوهشهرب فو بر روبکردهری یمیهی ر

تألیف شوه ا هت ،بی ش ر

تکرار و تأفیو شوه اهت .از دبو یمیهیرتهر ،نم تما ییشریت اا ردی را صریرً
ردی بربو بر

بر مبهری فرالهر بر مح مل نرررلص دارل ههجیو بلکو یی شریت اا

ا هرس ریره ان ررن 1ممرد ههجش ارار ب یرد .حر صل ان قرد یمیهی رتهر از اا
هتته

ابن اهتتت فو شتتررصهرب مرنهو شتتررص تمانمهوی اهرتتی

رد

(2)GEMو

شتتررص تمه ت و اهرتتیت محمر (3)GDIاز هتترل  1995بو شتتررصهری تزارر
تمه و انررن اضریو تردبوهانو (.)Klasen, 2009:112
مهمتربن محمرهرب فو در برت ت رهتتترزیهری اا مرن و اا تتتردی ،برای ورود
نقشنیربه فرمل زنر در نر صو فررنیربه الزم ا هت بو ن تماو شمد نبررتانو
از:
الف) عدم محمسبه مسئول تهمی خمنگ زنمن در حسمبهمی مل

برتتت یرری از ی رل یت هری غیر برزاری 4ز نر از اب یل ته یو غذا ،مراا بت از رر نو،
ن هواری از فمدفر  ،بیمررا  ،هرلمهوا و  ...غیراا ردی در نظر تری و م شمنو و
لذا در تحقیقرت اا

ردی ارب ره نخماههو داشت .ابن بک از نخ ر ین ان قردات

اهتتت فو اا تترددانر یمیهیرتتت بر نلم اا تترد م ررف وارد دانرتت وانو .ن هر
م تمبهو فرر زنر از ابیل زابمر و بزرگ فرد فمدفر  ،ن هواری از ررنو ،یراهم
فرد غذا ،حمربت اهره و مراابت از هرلمهوا هرده ان رش و م شمد؛ در حرل
فو اتر همین رومرت تمهتتط برزار بر دولت ارائو شتتمد ،اا تتردی المواد م تردد
(.)Folber, 1994
well-being
)Empowerment Measure (GEM
)Development Index (GDI

1
Human

2Gender

3Gender-related

 4برزار از دبوترههری اا ردی تههر محل فو در ن داد و ه و انجرم م شمد نیرت .بلکو یضری بریرر وهیب
تری دارد .برای مثرل برزارهری مجرزی را نیز شرمل م شمد .هرممئلرم و نردهروس ( )1998م تمبهو برزار
هرز و فرری اهت فو بو وهیلو ن رربوارا و یروشهوتر بر ت رمل (نزاد) ایمت و مفوار فرالهر و رومرت
را ت یین م فههو (تمفل .)18 :1380 ،
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ب) عدم توجه به تص مهمی اقتصمدی خمنوادو

اا

رد نئمفال هیک نلیرغم طرن ررنمار بو مثربو م رففههوه و تأمینفههوه مهربب

تملیو نرتتتبت بو ررنماده فرمالً ب تماو م برشتتتو .ابن غفلت تمهتتتط تری بکر-1
اا تتترددا نئمفالهتتتیک و برنوه اربزه نمبل در هتتترل  -1992و برر دب ر از
انوب شمهوا فو رمد را اا

رددا ررنو2م نرمیونو ممرد تماو ارار تریت .بکر بو

ابن ن یجو م ر هو فو در ررنماده نیز تخ صتراب اه ری

در فرر رخ م دهو.

ز در انجرم فررهری ررنو و مرد در ی رلیت بیرو از ررنو تخ تتص بری وانو و ابن
وض یت همر حرلت بهیهو اهت ( .)Van Veizen, 1994 : 121م أهفرنو ت رمل همایزا
و مؤثری بین ادبیرت م ررف فررنیربه و تر ت ره اوبو مطرل رت اا تترد ررنماده
مشرهوه نم شمد.
ج) اقتضمئمت جنس ت بمزار ظمر

بمری و همکررا ( )2002ن شر م دههو فو در تمرم ف شمرهر ،زنر تمربل بی ش ری
بو مشرغل یرره وات دارنو .در میر ایراد مجرد بوو یرزنو ،زنر از  %1/5در یهالنو
تر  %91در هلهو ،بیش از مردا بو فرر یرره وات م شغمل ه ر هو .برای ایراد م أهل
ابن میزا ایزابش بری و و بو برالی  %25در برر از فشتتمرهری ارویری شتتمرل و
ح

 %45در هلهو م ر هو و برای زنر دارای یرزنو از ابن میزا نیز بی ش ر ا هت.

در حرل فو درنمو مشتتترغل تمرم وات همماره بیش از یرره وات اهتتتت ،زنر بو
صمرت ارادی رماهر اش غرل در مشرغل یرره وات هر هو .ابن ابیل از وبژت هری
و اا ضتتترئرت اهرتتتی

برزار فرر زنر  ،چو در امانین فرر و چو در یرابهوهری

فررنیربه و مطرل رت مربمط بو ن هر فمرنگ بر مغفمل اهت.
و) سقف ش شهای و ظل شههمی جنس ت برای زنمن

Becker
economist

1Gary

2Home
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هتتقف شتتیشتتوای اصتتطالح برای نشتتر داد محوود بمد زنر و المتیری از
ده ره ننر بو هطمن برالی مما یت اداری در هرزمر رمد اهت

( Reid and et

 .)all, 2003: 106ر مصیتهر و مشخ وهری م فروت زنر نربت بو مردا مرنب از
ارتقرء شتتغل ن م شتتمد .نلت دب ر ،تفروت در ترایحرت دو اهس اهتتت .زنر
ممکن اهت بو دلیل ترابشهری اا مرن رمد مرنهو ررنماده و تأثیر برلقمه شغل بر
زنوت ررنمادت  ،تضتتترد نقشهر و یشتتترر مضتتترنف فرر ررنو و بیرو  ،وامد
فلی شوهری اه ری

و یرههگ ارم و ،هه ین و واتتیر بمد م شرغل موبرب ،

نیرز نواشتتت ن بو درنمو برالتر و بر بو دالبل م ود دب ر ترایک دههو در هتتتطمن
یربینتر شغل فرر فههو و فررتری و فررمهوی را بر فررنیربه ترایک دههو (ملک ،
.)227 :1384
و) شب ه شدن زنمن به مردان

این ب کو الش ین1از نحلو یمیهیرتهری ررنمادهترا ،م قو اهت ابن ادنر فو زنرن
فو مردری و همرتتتری را ان خرب م فه هو فمتویکرنو و زنرن

فو بیش از ه مو

مربلانو در نقشهری اا مرن و شغل حرضر بشمنو روشهفکر هر هو ،رشم زنرن
را فو بو دلیل ان خرب شر ممرد اهرنت ارار تری وانو ،بران یخ و ا هت .ال ش ین تذفر
م دهو ابن امر بر اصتتمل اولیو لیبرالیرتتم مبه بر نزادی ان خرب و اح رام ،مخرلفت
دارد .اصترار بر تغییر نقشهر و شتبیو فرد زنر و مردا بو بکوب ر در فمترهموت
امکر یذبر نیرت و اابرر ایراد بر تغییر نیز هم چهر بر اصمل لیبرالیرم تهراض دارد
( Elshtain, 1995بو نقل از ترنگ.)61-3 :1387 ،
بو ابن ترتیا و بر اهرس مرور یژوهشهری انجرم شوه ،مهمتربن ممانب ابجرد شوه
در نرصو فررنیربه زنر را م تما ابنتمنو نمربش داد:

Bethke Elshtain

1Jean
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مسئولیت رشد روانی و اجتماعی •
کودکان در کنار رشد جسمانی
عدم توجه به اهمیت نقش های •
خانوادگی زنان در توسعه

تضاد و تعارض نقش ها

عدم توجه به تفاوت های جنسیتی •
در پذیرش مسئولیت ها
تحت الشعاع بودن هویت شغلی با •
نقش های خانوادگ
مغایرت شاختارهای شغلی با حیات •
روانی و شخصیتی زنان
کمبود بودجه و تسهیالت اختصاص •
یافته به زنان

موانع دسترسی به منابع و

فرصت ها

نابرابری در دسترسی به اطالعات •
بی توجهی به مهارت افزایی زنان •

عدم محاسبه مسئولیت های خانگی •
زنان در حساب های ملی
عدم توجه به تمایل زنان برای •
حضور در مشاغل غیر رسمی
از میان برداشتن سقف سیشه ای و •
کلیشه های اجتماعی نسبت به زنان

عدم بسترسازی مناسب
اقتصادی و اجتماعی

شکل شماره  :1مهمترین موانع ایجاد شده در عرصه کارآفرینی زنان (یافته پژوهش)

 -3روش تحقیق
اهت یرهتتتخ مب بو هتتتؤاالت تحقیق و بو نبررت ان بررهتتتهج مهمتربن و
اثرتذارتربن ممانب ییش روی زنر در نرصتتتو فررنیربه از رور فیف بهرهتیری
شتتوه اهتتت .اهت تردنوری دادههر از رور م تترحبو نمیق نیمو هتتررت بری و
ا ه فرده شوه ا هت .ارم و نمرری ابن یژوهش ا هرتیو و نخب ر حمزه فررنیربه
زنر  ،موبرا و هیر هتتذارا ابن نر صو و فررنیربهر ممیق ز بمدنو فو هم
در ت یین و تبیین مفهمم فررنیربه زنر و ممانب ابجرد شوه در ابن نرصو ،صرحا
ابوه و نظر فررشتتهرهتت و تجرب هرتت هو .رور نممنوتیری در تحقیقرت فیف از
نمع هویمهو بمده و حجم نممنو نیز بو هطک ا شبرع نظری هؤاالت تحقیق ب ر
دارد .اشتتتبرع نظری زمرن اتفرق م ای و فو محقق بو ابن ن یجو برهتتتو فو در بک
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مرحلو از فرر بو مفرهیم و یرهتتخهری مشتتربو دهتتت بری و و مفرهیم اوبوی ظهمر
نیربهو

(1967:61

 .)Glaser & Strauss,بر همین اهتتترس ،بر اهت ت فرده از نممنوتیری

هویمهو مجممنرً بر  19نفر از ایراد نممنو ،م تترحبوهری نمیق و تخ ت ت تری و
شوه اهت .بو طمری فو از ابن ت واد 5 ،نفر از اهرتیو و یژوهش را برار و حمزه
فررنیربه زنر  6 ،نفر از موبرا و هیرهتتذارا اثرتذار ابن حمزه و در نهربت 8
نفر از فررنیربهر ممیق ز فو تجربیرت مهم و اربلتماه در ابن نرصو داش وانو،
ح ضمر دارنو .دادههری تردنوری شوه بر رور تحلیل م ضمم 1تحلیل و برر ه
شونو .در تحلیل م ضمم محقق بر طبقوبهوی و مقملوبهوی دادههر بو ا ه خراج بک
هری مفرهیم و ال مهری بهیردبن م هرب م یردازد (محمویمر.)148 :1388 ،
 -3-1یافتهها

در ابن یژوهش اهت انجرم تحلیل دادههر بو رور تحلیل مضتتمم  ،اب وا همو 19
م رحبو ییرده و بو داده م ه تبوبل شوه و هپس بو برره م ن برای بری ن مفرهیم
مهم در رابطو بر ممضتتمع یردار و شتتو .مقملوهری نموه اهتت خراج شتتوه در ابن
مرحلو ،بر بکوب ر مقرب رو شوه و ن هرب فو ا ش را

مهطق و م هرب نزدبکتر بو

بکوب ر دا ش هو ذبل بک مفهمم ان زان تر د ه وبهوی مجود شونو .مفرهیم ان زان
اه خراج شوه در ابن بخش نبررتانو از:

Thematic Analysis1
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شکل شمرره  :2وبژت هر ،ممانب و مؤلفوهری فلیوی در ریب ممانب فررنیربه زنر
(بری و یژوهش)
در اوول شتتمرره  2بخشهرب از م تترحبوهر فو تمبری محمرهری یمق هرتت هو،
اربل مشرهوه اهت:

محورهمی
مهم
مفهوم ظمرآفرین زنمن

خلق
فرصت

برشهمی از مصمحبههم
لط ف (عضو ه ئت عل

دانشگمو) :نذرمره تذش و فو ابه رنتهر اطب

شو همو تف هو چو فهیم چو نکهیم امر بک فررنیربن نرمایزارِ بلو را ارائو
فرد فو اح یرج بو ابه رنت هم نواشت و تهوبو را تبوبل بو بک یرصت
فرد.

خودآغمزگر
بودن

شریف عسگری (مدرس ظمرآفرین ) :فررنیربن برای حل مرئلو مه ظر
نم مرنو فر بو او ب مبو مرئلو را حل فن .مثل موبر بک اداره دول
تر یروژهای ت ربف شمد بو او ابالغ فههو .او رمدنغرزتر اهت.

عدم توجه به نقش همی خمنوادگ زنمن
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تضمد
نقشهم

بدرو (عضو ه ئت عل

دانشگمو) :زن فو شرغل هرت مثالً فررمهو

هرت هم فرر بیرو از ررنو را انجرم م دهو هم فرر دارل ررنو را انجرم
م دهو ابن ب ه ریل از ررنمهر مثالً فالً یهج شش هرنت در شبرنوروز
را م رمابهو اتر فم ر نبرشو .ضمن ابهکو وظیفو اا ردی دارنو،
درنموزاب دارنو ،فرر ررنو را هم انجرم م دههو؛ ابن ب ه یرهمدت ،
ابن ب ه در حقیقت فرر مضرنف و یشرر مضرنف فو بو ن هر م نبو.

ترب ت نسل
آیندو

دهقمن (مدیر و س مستگذار) :ب ه اتر واا رً مال تملیو ارزر برشو
ح

همر ی رلی

فو مردر ررنو بو نهما تربیت یرزنو انجرم م دهو

بک ارزر بو م ه واا

اهت .بک ررصیت اهت .ارزر ب ه بک

ی رلیت فو هم برر مردی دارد و هم برر م همی.

م قمب له گری

ظرم ( س م ستگذار) :امر در حرل حر ضر در هی ر م نممز ش مر طمری

نیی ی ییییمم

بررمرد م شتتمد فو مثالً در رش ت و رمدم داروهتترزی را م تمبم فو اتر

آموزش

بخماه بو ازدواج و مردر شتتتو یکر فه ممرد هجمو ارار م تیری تر
ابن حو ابن اتفرارت مذممم شمرده م شمد.
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عدم توجه به ویژگ همی جنس ت زنمن

یک عنصر
افسردو و
ب خمص ت

مح دی (س مستگذار) :هیرهتتذاریهر و برنرموربزیهر بو هم
ییش بردهابم فو بک ررنم وارد یضری شغل بیرو از ررنو م شمد؛ ب و
از چهو هرل فو از نمر و زنوت امان او م تذرد وا

بر رمد رلمت

م فهو م بیهو فو بخش زبردی از نمر رمد را صریرً بر یمل م روضو
فرده اهت؛ نو تمانر و اهت اثرتذاری اوی اا مرن و اا ردی در
ارم و داش و برشو ،نو از ابن طرف برای یرزنوا و ررنو و زنوت ار
وات فری را صرف فرده اهت .همین برنث م شمد نرامش روان ابن
ز بو هم بربزد .ابنتمنو م شمد فو بک نه ر اثرتذار بو بک نه ر
ایررده و ب ررصیت و م رففههوه در ارم و تبوبل م شمد .ابن دایقرً
همر بحث اش غرل زنر اهت فو امروز مواوم ررنمهر را بو غلط بو
همت ن تشمبق م فههو.

نقشآفرین

شکوه ن م (مدرس ظمرآفرین ) :مر در دنیر ب و از ن فر فو

متنمسب بم

موبرنرمل ن هرزمر اهت ،موبر مرل و موبر مهربب انررن دو یر

روح مت

هر هو فو شربو ازو مهمتربن یرتهر در هرزمر هر هو و در مراتا

زنمنه

برال فو بروبم ریل از هرزمر هر موبر مهربب انررن ن هر بو دلیل ابهکو
ارار اهت بر رمد انرر فرر فهو و ریل یرنبهو لطیف و دایق اهت ،از
ررنمهر ان خرب م شمنو.

ارائه
مدلهمی
بوم

دانشگمو) :در بحثهری فررنیربه زنر

زعفرانچ (عضو ه ئت عل

چم اهس ن از حمزه اا رد و موبربت ،شممپی ر اهت ،یس م لمم
اهت فو فررنیربه در بر ر اا ردی موبرب

بو دنیر نموه اهت .اتر

ابنطمر بو دنیر نموه نم تمانیم از ن ان ظرر مطربقت بر ارزرهری مونظر
رمد را داش و برشیم یس نرچرر هر یم برابش بک مفهمم اوبو بررزبم.

بهروگ ری از

دیداری (ظمرآفریز) :وا

من زمر اضریو دارم ،ررنم ررنو هر م ،بو

زممنهمی

بچوهربم رهیوم ،فررهربم را فردهام ،را اآل چو فرر فهم؟ تلفن را

اضمفه زنمن

بردارم دو هرنت بر بک نفر صحبت فهم .چهرر یهج هرنت در تمش
بچررم؟ ابن اولین تزبهو راح

اهت فو انرر ن را ان خرب م فهو و

نمل م فهو بر ابهکو انرر م تمانو بک مقوار هخ

بو رمدر بوهو تر

بک ن یجو و نبهوه به ری را ب یرد.

لزوم بمزتعریف مفهوم ظمرآفرین زنمن
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انعطمف

مح دی (س مستگذار) :ررنم ترایک م دهو صبک ب و از ابهکو بچوهر

شغل

بو مورهو ری هو فرر را شروع فهو مجود ظهر فو بچوهر از مورهو م نبهو
در ررنو برشو و ن ر مجود مقواری بو فرر بپردازد .در ابن شرابط بو
وظربف ررنمادت هم رهیوت فرده اهت و از لحرظ روان مشغلو
ذهه نوارد .در ابن صمرت م تمانو هم اثرتذاری اا ردی و اا مرن
داش و برشو هم بو همرر و یرزنوا رهیوت فهو.

اصالح

مهربمن فر (س مستگذار) :نمالً م نبهو بکرری ارائتهرب فو اصالً

تعمریف

ممکن اهت درهت نبرشو از فررنیربه ارائو م فههو ،ب و شرهو

نمدرست

مثرلهرب فو م نورنو از همر طیف هرت ،مثالً ررنم فو بر فرمیم
شن و مرهو اربوار م فرد بو نهما بک ز ممیق بو دب را م ری
م شو .ب و فمفم ابن مولهر و ال مهر اصرلت ییوا م فهو.

مک ل بودن

ظربالی (ظمرآفریز) :نقش زنر در بخشهری رهم و ررنمادت

نقشهمی

مکمل بکوب ر اهت .اتر زن در ررنو و موبربت اممر ررنو ممیق برشو

خمنوادگ و

در ارم و هم م تمانو ممیق برشو.

اجت مع
ارزشگذار

لط ف (عضو ه ئت عل

ی منمسب

انجرم م دههو ارب محرهبو نم شمد امر فرر بیرو محرهبو م شمد.

دانشگمو) :زنر م قونو فرری فو در ررنو

حرل هرز و فرری را ترتیا دهیم فو ی رلیتهری در ررنو نیز محرهبو
شمد .مطمئهرً اتر هرز و فرری ترتیا داده شمد فو ررنمهرب فو در ررنو
فرر م فههو هربقو بیمو برای ن هر محرهبو شمد بر بحثهری برزنشر
برای ن هر در نظر تری و شمد ،ریل از ررنمهر ترایک م دههو در ررنو
برشهو.
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اوول شمرره  :2ارائو بخشهرب از م رحبو مربمط بو مهمتربن محمرهر (بری و یژوهش)

گذار از کارآفرینی به مفهوم ارزشآفرینی زنان

مفهمم ارزرنیربه 1برای اولین برر در مقرلوای فو تمهتتط یمرتر و فرامر2در هتترل
 2006مه شر فردنو ،در نر صو ف را و فرر بو فرر ریت .طبق تف و یمرتر و فرامر
( ،)2011ارزرنیربه بو برر ه روابط اا

ردی و اا مرن بو مهظمر ابجرد مهریب

اا ردی و اا مرن  ،بو اری تمزبب ارزر ممامد اهت .ارزرنیربه روش برای
د ه یرب بو اهواف تجرری ا هت فو نالوه بر ابهکو از طربق نمنوریهرب فو نیرزهر
و چرلشهری ارم و را برطرف م فهو ،بک مزبت رارب
م فهو

(2011: 5

برای شرفتهر نیز ابجرد

 .)Porter & Cramer,همین هتتتیر تطمر مفهمم  ،نشتتتر م دهو

ظرییت رمب برای بوفررتیری ابن مفهمم در هربر نر صوهر وامد دارد .ابن مهم،
در نرصو برنما و ادبیرت مربمط بو مالحظرت اهری

هربقو نواش و اهت.

شکل شماره  :3خلق ارزشآفرینی ()Bockstette & Stamp, 2012

چرا مفهمم ارزرنیربه در مطرل رت فررنیربه زنر مهم اهتتت؟ در ت رربف ارائو
شتتوه از مفهمم فررنیربه زنر  ،یقط بو وبژت هری یرااهرتتی

فررنیربه از ابیل
Creation

1Value

& Cramer

2Porter
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نمنوری ،ربرکیذبری ،م رئملیتیذبری ،ان یزه دا ش ن ،تخ ص ،ی ش کرر و نرمل
تغییر بمد و  ...تماو شتتوه اهتتت .در تزارر برنک اهرن ( ،)2011دو تمنو مهم
از فررنیربه ارائو شتتوه اهتتت :فررنیربه "بر مبهری ضتترورت " و فررنیربه " بر

مبهری یرصتتتت " .بو نبررت بو طمر فل مردم ،زنر فررنیربن را بیشتت ر بو نهما

فررنیرب هر ضتتترورت م دان هو ( فو بو نهما نرربن چرره بو فررنیربه روی
م نوردنو) و فم ر بو نهما یرصت بو ن ن ربر و م شمد .ابن در حرل اهت فو
فررنیربه بو م ه

شهر هرب و بهرهبرداری از یر صتهر ا هت .اتر ایراد مهررت و

اربلیت بهرهبرداری از یر صت را دارا بر شو ،در ن صمرت م شررفت در فررنیربه
اتفرق رماهو ای رد ( .)OECD, 2004اتر ابن دبوتره مونظر بر شو م شخص م شمد
فو ننچو در نمل اتفرق م ای و بر ننچو یژوهشتتت را دنبرل م فههو تفروت م هردار
دارد .ننچو امروز و ض یت زنر را رر ،م فهو ابن ا هت فو ارم و زنر در حرل
شکلتیری و تجربو مولهری اوبوی از رهبری ،تجربو یرنبهوهری مهح ر بو یرد،
ادغرم ارزرهری فرر و ررنماده ،یمبرب یردی و شتتتخ تتت و تغییر م هرهتتتا بر
یرابهوهری تم ه و و هوابت م شرغل رمد ه ر هو و ابن امر مماا شوه تر مقملو
فررنیربه زنر از ان ملمژی و ه ر شهره م مربزی بررمردار شمد .بر همین مبهر
ضروری ا هت فو مطرل رت تم ه و اوالً ن ربت بو واا یتهری در اربر ب تفروت
نبمده و ثرنیرً برای شتتروع تحقیق و یژوهش اوی در ابن زمیهو م بربو از اربهری
مفهمم اوبو و ح

واژتر اوبو برای نرم تذاری ابن تغییرات نمظهمر ،فمک

تریت.
در نهربت ،بر تالا دادههری بو دهتتتت نموه از :اوالً ت رربف ارائو شتتتوه از مفهمم
فررنیربه زنر و تماو صتترف بو مؤلفوهری یرااهرتتی

فررنیربه در ن هر؛ ثرنیرً

ممانب ابجرد شوه در زمیهو فررنیربه زنر فو ورود و ا ه مرار ح ضمر زنر در ابن
نرصتتو را برای زنر بر چرلشهری یراوا روبورو هتترر و اهتتت و ثرلثرً بری وهری
حرصتتل از م تترحبو بر انوبشتتمهوا و یژوهشت را و فررنیربهر ز مبه بر ممانب
اهرتتتی

و نوم تم او بو نقش هر و و ظربف ررنمادت ز نر و لزوم ارا ئو

چررچمب هری اوبو و بمم برای نقشنیربه زنر  ،نشتتتر م دهو فو مفهمم
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ال هیچ تشتتتخص و همبت م مربزی برای فررنیربه زنر ارئل
فررنیر به زنر نم ً
نبمده و نمالً ابن نقی و هر

شهرهرنو (ان ملمژبک) ،زمیهو را برای بروز نهیاهر

و ممانب اصتل ورود و رشتو زنر در ابن نرصتو یراهم فرده اهتت .بر همین مبهر
برزت ربف و تغییر مفهمم فررنیربه زنر الزم و ضروری رماهو بمد؛ چرا فو بهر بر
دالبل فو ذفر تردبو ابن مفهمم در حرل حرضتتتر در رمربیهرنوتربن حرلت یقط
تمبری نیم از مرهیت و همبت ا صل نقشنیربه زنر ا هت و برای تکمیل نیم
دب ر نیرز اهتتتت تر ابن مفهمم بر اهتتترس مرهیت اواترنو نقشنیربه هری رر،
برنما ت ربف و ارائو تردد .بو ابن م ه فو تالا مؤلفو هری یرااهرتتتی

چم

رالایت و نمنوری ،رب رکیذبری ،م رئملیتیذبری و رلق یر صتهری اوبو ،بر
نقشهری اه ری

شهرر

زنر در نر صو نیه و نمل  ،مرهیت و همبت ه ر

اوبوی بو مقملو نن ریرونری زنر م دهو فو بو زبر یرره در اصطالن فررنیربه
نم تهجو و لذاهتتتت فو ارب زبه و برزت ربف ابن مفهمم از اهمی
بررمردار تردد .ارزرنیربه زنر بو نهما مرهی

مضتتترنف

اوبو در نن ریرونری ابشتتر و

م ردل اوبو در زبر یرره برای ابنتمنو از فه ش ری مؤثر زنر م تمانو م ری
شتتتمد؛ بهربرابن م تما مفهمم ارزرنیربه زنر را بو نهما ارب زبن فررنیربه
زنر ییشههرد داد بر ابن اه والل فو مفهمم ارزرنیربه نالوه بر ابهکو شرمل تمرم
مؤلفوهری الزم از فررنیربه زنر اهتتت ،م تمانو نرصتتوهر و اب رد الزم دب ر در
فررنیربه ز نر از اب یل همز مرن نقش هری اا مرن و ررنمادت  ،مز بت هر و
تفروتهری اهری

زنر در فرر ،ده ره بو یرصتهر و مهربب م هرها بر مما یت

زنر و  ...را در بر تیرد و دبوتره فررنیربه مب ه بر یرصت را بیش ر و به ر مه قل
نمربو؛ بهربرابن م ری و ت ربف مفهمم ارزرنیربه در مطرل رت تم ه و ر م صرٌ
مطرل رت در زمیهو فررنیربه زنر مهم رماهو شو.

-2داللتهایی برای سیاستهای کلی نظام
بر اهرس ننچو در بخشهری ابل بو دهت نمو و بر تماو بو نقی وهری ممامد در
مفهمم فررنیربه زنر و چرلشهر و ممانب م ودی فو برای نقشنیربه واا

زنر
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در تمهتتت و بو وامد نموه اهتتتت ،ضتتتروری اهتتتت ی رال حمزه فررنیربه ،
هیرهتتذارا و ت میم هرزا ابن نرصو از ابن نقی وهر مطلب بمده و در تلوهری
مفهمم تری رر ن شمنو و بو ریب ابن ا شکرالت فمر همت ب ذارنو و موبرا نلم
و هیر هتتذارا نیز اهت تغییر رونو و م ریر ممامد ،تغییر و تحمالت در رونو
یژوه ش و هیر هتتذاریهر و ت میم هرزیهر در ابن زمیهو ابجرد فههو .بوبه
اهتتت ابن ممارد در هتتیرهتتتتذاری بمم و تالرهری مربمط بو نیل بو ال می
ابران اهتتتالم در حمزه فررنیربه زنر از ارب ره برارتتت و و مهم بررمردار
هرت ت هو .بر همین مبهر بر تذار از مفهمم فررنیربه بو ارزرنیربه زنر داللتهری
هیره

زبر مح مل رماهو بمد:

-1-1گسترش عرصههای نقشآفرینی زنان در توسعه
در حرل حرضر نقشنیربه مؤثر زنر در تمه و در تک نرخو حضمر و مشررفت
ابشر در مشرغل رهم رالصو شوه اهت .بو طمری فو ایزابش شررص اش غرل
زنر بو م ه ایزابش نقشنیربه و اثرتذاری زنر در تمهت ت و ت بیر م شتتتمد .بر
همین مبهر هیر هتتذارا و برنرمو ربزا ف شمر نیز در نر صو فررنیربه زنر بو
دنبرل ا ش غرل بی ش ر زنر ه ر هو و ابجرد صری ًر ا ش غرل برای ایراد بی ش ر را مال
هتتهجش ممیقیت در فررنیربه م دانهو .بر ارب زبه مفهمم ارزرنیربه ابن تربم
شتتکرتت و رماهو شتتو و ارزر واا

نقشهری مهم و اثرتذار اری رمد را در

ههجش میزا اثرتذاری زنر در تمه و برز رماهو فرد.

--1-2هدایت زنان به سمت کارآفرینیهای فرصتمحور
فررنیربه زنر در مریری نردرهت و حواال در حرل ییشریت اهت .هرزمر هری
م مل و مرتتتئمل در برنرموربزی و هتتتیرهتتتت تذاری در حمزه فررنیربه زنر ،
فررنیربه زنر را مح تتمر در تر ت رر فررترههری صتتهربب ده ت  ،ارلیبری و ...
م دانهو و همو امکرنرت و ظرییتهری در د ه رس رمد را برای ت ر رر ابن ابیل
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ااوامرت صتتترف م فه هو .در صتتتمرت

فو ابن ااوامرت یقط بخش فمچک از

فررنیربه زنر ا هت و همر تمنو فو م شخص ا هت ب ریرری از زنر ن مان ر وانو
رمد را در دابره ابن ااوامرت ت ربف فههو و در حرل حرضتتر هتتهم و ارب ره در
فررنیربه زنر نوارنو .بر برزت ربف مفهمم فررنیربه و رلق مفهمم ارزرنیربه
زنر یضری فررنیربه مب ه بر یرصت برای اشرهری مخ لف زنر بر مما یتهری
م فروت یراهم رماهو شو .بو نهما نممنو زنر اما تح یلفرده دان ش ره فو
در فرر تره هری ارلی بری

ارب برای نقشنیربه رمد ی یوا نم فه هو ،م تمان هو بر

اهتتترس اهتت واد ،تخ تتتص و تمانرب فو دارنو در ابن ترتت ره اوبو یضتتتری
نقشنیربه رمد را یراهم ببیههو.

-1-3بهرهوری از ویژگیها و مزیتهای جنسیتی زنان
نک و بریرر مهم و الب و مغفمل در حمزه نقشنیربه زنر در تمه و ،ت ربف نقشهر
و م رئملیتهری زنر در برزه اا ضرئرت و وبژت هری اه ری

ن هر ا هت .بو ابن

م ه فو زنر بو واهتتطو داشتت ن وبژت هرب چم دات برال ،تماو بو ظرایتهر و
مرتترئل ررد و  ...م تمانهو در مشتترغل بوفررتیری شتتمنو فو اتفرارً بو مؤلفوهر و
ر ی وهری ابنچهیه نیرز مبرم دارد .بو نبررت زنر در ابن مشرغل دارای مزبت
اه ری

ه ر هو .بر اهمیت بری ن رلق ارزر تم هط برنما  ،تماو بو ابن مم ضمع

بیش ر رماهو شو و تمرفز از صریرً شرغل بمد زنر ح

در مشرغل بریرر نرزل و

بوو اهمیت در چررو اا ردی فشمر ،برداش و رماهو شو.

 -1-4تحکیم نظام خانواده
بک از مهمتربن برزو هری ارزرنیربه ز نر  ،تم او بو نقشنیربه ز نر در
نرصتتوهری اا تتردی و اا مرن امامب در فهرر نقشنیربه ابشتتر در ررنماده
اهتتت .بو ابن م ه فو نقش زنر بو نهما رفن و نه تتر اصتتل بهیر ررنماده و
نقشنیربه ب بوبل ابشتتتر در تربیت یرزنوا بو نهما نیروی ی رل نبهوه ارم و،
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بک از مهمتربن ارزرنیربه هری زنر در تم ه و مح رمب شوه و ه

م شمد

هتتربر نقشهری زنر در تمهتت و بر محمربت نقشهری ررنمادت زنر مونظر ارار
تیرد .بو نبررت بر رلق مفهمم ارزرنیربه زنر در تمهتت و ،ممضتتمع ت ررض و
ت ود نقشهر فو از مرتترئل اوی حمزه زنر محرتتمب م شتتمد یرهتتخ نملیرت
م تیرد و م شکالت از ابیل تحتال ش رع ارار تری ن م رئملیتهری ررنمادت بو
وا هطو ح ضمر اا مرن زنر  ،اثرات روان

همء برای زنر بو دلیل نوم ر هیوت

بو هم رر و یرزنوا و م ررئل چم فرهش نرخ ازدواج ،نرخ برروری و  ،...فرهش
رماهو بریت.

 -1-5تقلیل مسائل اجتماعی حوزه زنان
فلیشوهری اا مرن و یرهه

رر ،نربت بو فرر زنر  ،تمربزات اوی میر زنر

و مردا در یر صتهری شغل و راهانوازی ف راوفررهر ،نوم د ه ر ه زنر بو
امکرنرت و ان بررات و ترهیالت مرل از املو ممانب و مررئل اوی زنر در حمزه
نقشنیربه زنر در تم ه و مح رمب م شمد .م شکالت و ممان

فو دلزدت را

برای زنر بو ارمغر نورده و برتتیرری از ننر را نرتتبت بو حضتتمر و اثرتذاری در
تمهت ت و امامب مه تتترف هتتترر و اهتتتت .راهحل فلیوی برای ریب و حل چهین
م شکالت  ،ابجرد و ت ر رر یر صتهری م همع برای نقشنیربه زنر در اا شرر و
مما یتهری مخ لف رماهو بمد .بو ابن م ه فو ز

هریر هت ررنمار ،ز اما

تح یلفرده در نه رنو یرزنونوری بر بر یرزنوا رردهرل ،ز میر هرل بر یرصت و
اوارت اضری بیش ر در شبرنوروز ،ز روه رب و  ...هر بک ب مانهو بوو دغوغو و
م هرهتتا بر شتترابط و اا ضتترئرت رمد مرتتیر رمد در نقشنیربه هری اا مرن و
اا تتردی را ردبرب فههو .تماو بو مقملو ارزرنیربه زنر  ،مرتتئمال و ت تتمیم
تیرا را برای هیر هتتذاری و برنرموربزی صحیک در ابن م ریر هوابت رماهو
فرد.
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ج عبندی و نت جهگ ری
در یژوهش حر ضر تالر شو بو ابن هؤال یر هخ داده شمد فو بر تماو بو ابهکو
نرصو فررنیربه زنر بک از فلیویتربن نرصوهری اثرتذاری و نقشنیربه زنر
در تم ه و اا مرن و اا

ردی م ری

شوه ا هت امر چرا ابن امر ترفهم محقق

نشتتوه اهتتت و ممانب و مشتتکالت ابجرد شتتوه بر هتتر راه ن روز بو روز در حرل
تر رر اهت؟ بو همین مهظمر اب وا ادبیرت تملیو شوه در حمزه فررنیربه زنر و
اه قراب از ممانب و نهیاهری ییش روی زنر در فهش ری فررنیربهرنو ابشر ارائو
تردبو .همچهین در ابن بررهت نشتتر داده شتتو فو ت رربف فو از ابن مفهمم ارائو
شوه نمالً هیچ تشخص و همبت م مربزی برای فررنیربه زنر ارئل نبمده و نمالً
ابن نقی و هر شهرهرنو زمیهو را برای بروز نهیاهر و ممانب اصل ورود و رشو
زنر در ابن نرصتتو را مماا شتتوه اهتتت .در ابن راهتت ر و بو مهظمر بررهتت
ظرییتهری الزم برای رلق بک تشتتتخص اوبو بو مقملو فررنیربه زنر  ،مطرل و
فیف و م رحبوهرب هویمهو از اهرتیو و یژوهش را برار و در حمزه فررنیربه
زنر  ،موبرا و هیرهتتذارا ی رل در ابن نرصو و همچهین فررنیربهر ز ممیق
فو بو ابن نرصتتتو ورود فرده و تجربو نملیرت در ن دارنو بو نمل نمو ،همین
مم ضمنرت در ارلا م رحبوهری تخ

و نمیق نیمو هررت بری و مطرن و

هپس یرهخهری ارائو شوه بو رور تحلیل مضمم تحلیل و برره شو .در نهربت
ابن ن یجو حرصتتتل تردبو فو بک از راههری برو ریت از ابن مرتتتئلو ،برزت ربف
مفهمم فررنیربه زنر اهتتت؛ بو نبررت دب ر مفهمم فررنیربه و بو نبررت دایقتر
نن رویرونری ز نر هرچ هو وا او مؤل فو هری نممم و مشتتت رف چم نمنوری،
رب رکیذبری ،م رئملیتیذبری ،تخ ص و رلق یر صتهری اوبو ،تمانرب فرر
تروه  ،تخ ص ،رمدنغرزتر بمد  ،ان مردبونفس ،رب رکیذبری و ی ش کرر ا هت
امر تالا ابن مؤلفوهر و ر ی وهر بر نقشهری اه ری
نمل  ،مرهیت و همبت هر ت شتتهرر

زنر در نر صو نیه و

اوبوی بو مقملو نن ریرونری زنر م دهو

فو بو زبر یرر ه در ا صطالن فررنیربه نم تهجو و لذا هت فو از ارزرنیربه
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زنر بو نهما مرهی

اوبو در نن ریرونری اب شر و م ردل اوبو در زبر یرر ه

برای ابنتمنو از فهش ت ری مؤثر زنر بربو برد فرد .در وااب ابن مونر م ضتتمن ابن
م ه اهتتت فو همو وبژت هرب فو الزم اهتتت بک فررنیربن ز داش ت و برشتتو بر
مرتتترئل اا مرن حمزه زنر  ،تفروتهر و مزبتهری اهرتتتی  ،مرتتتئملیتهری
ررنمادت و همزمرن و تم مر بمد ابن وظربف بر نقشهر اا مرن و مم ضمنرت
از ابن اب یل تالا ی یوا م ف هو .نوم تم او بو ابن ممضتتتمع در بر نر موربزی و
هیر هتتذاری در حمزه فررنیربه زنر ممانب و م شکالت اوی را برای ورود و
ییشریت زنر در ابن نرصو ابجرد فرده اهت .ابن مشکالت در دو تروه -1 :نوم
تماو بو نقشهری ررنمادت زنر و  - 2نوم تماو بو وبژت هری اهرتتتی

زنر

اربل تقریم اهت فو ذبل هر بک محمرهری مهم بیر تردبو .بو نقیوه م خ

ر

و فررشهرهر حمزه فررنیربه فو در ابن یژوهش مشررفت داش وانو ،برای ریب ابن
ممانب ،ارائو بک چررچمب مفهمم بمم برای بیر اثرتذاری و نقشنیربه واا
زنر در تمهتت و نیرز اهتتت فو ب مانو مؤلفوهرب چم ارزرتذاری مهرهتتا همو
نقش هری زنر  ،ان طرف شتتتغل  ،مکمل بمد نقش هری ررنمادت و اا مرن و
یراهم فرد ترتتتهیالت الزم برای نقشنیربه زنر را مه قل نمربو؛ بهربرابن اهت
ریب نررهتتترب هری مفهمم فررنیربه در بیر و ان قرل واا یت هری نقشنیربه و
اثر تذاری ز نر در تمهتتت و ،ضتتتروری رما هو بمد ابن مفهمم بر مفهمم دب ری
ارب زبن شمد .مفهمم ارزرنیربه زنر بر ابن اه والل فو م تمانو نالوه بر ابهکو
وبژت هری مهح ر بو یرد فررنیربن شو زنر را مه قل فهو ،م تمانو نر صوهر و
اب رد دب ری فو فررنیربه ز نر بر ن تره رمرده اهتتتت را دربرتیرد .م تما
امیووار بمد بر م ری و بوفررتیری ابن مفهمم در هیرهتتذاریهر و برنرموربزیهر،
بو مول و دبوتره فررنیربه مب ه بر یرصت زنر تقرب ار وابم.
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