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  1چکیده
 تجربه این، وجود با. است ایران جامعه انکارناپذیر واقعیت شاغل زنان مالحظه قابل ایشافز

 هاي فعالیت ظهور رايب. هستند کارآفرین شاغل زنان از کمی تعداد که است آن از حاکی اجتماعی
 زنان مشکالت مطالعه. است ضروري مناسب اجتماعی فرهنگی  شرایط و ها زمینه وجود کارآفرینانه
 و فردي کارآیی افزایش نهایت در و آتی مسیر اصالح موجود، هاي محدودیت شناسایی به کارآفرین
هایی است که زنان  یتبررسی مشکالت و محدود مقاله این هدفلذا، . کند می کمک آنان اجتماعی

گیري از پارادایم ها روبرو هستند. این مطالعه با بهره کارآفرین در روند فعالیت کارآفرینانه خود با آن
هاي نیمه ساختاریافته و  آوري اطالعات از مصاحبه و رویکرد گراندد تئوري انجام شد. جهت جمعکیفی

هدفمند شروع و در طی تکامل طبقات، با  گیري برداري استفاده شد. مطالعه با نمونه یادداشت
اي به شیوه استراوس  ها از روش تحلیل مقایسه گیري نظري ادامه یافت. براي تجزیه و تحلیل داده نمونه

نفراز زنان کارآفرین استان کرمانشاه که در سه بخش  15 و کوربین استفاده شد. در تحقیق حاضر
، شرکت کردند. نتایج نشان داد که زنان کارآفرین با کردند (صنعت، کشاورزي و خدمات) فعالیت می

عدم  باشند. مشکالت و موانع مالی، بازاریابی، شخصیتی، خانوادگی، فرهنگی و علمی روبرو می
ها و  وجود واسطه، عدم دسترسی به بازار، گذاران ها و سرمایهعدم اعتماد بانک، دسترسی به سرمایه

                                                             
  rezvangh20007@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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وجود ، فشارهاي روحی، ها تضاد نقش، مالی و حسابداريدانش ، دانش حقوقی، فقدان ها دالل
  باشند. از جمله این مشکالت می ترس از شکستو  وجود فرهنگ مردساالري در جامعه، ها تبعیض

  
 کارآفرینی، زنان کارآفرین، موانع کارآفرین، نظریه بنیانی :يکلیدهاي  واژه

  
  مقدمه

اي در سالمت رینی توسط زنان، نقش برجستههاي کارآفبسیاري از محققان معتقدند که فعالیت
اند با ورود به عرصه  دهد زنان در مدت کوتاهی توانستهها دارد. شواهد موجود نشان می اقتصاد ملت

دهد کسب و کار، تحوالت عظیمی در توسعه اقتصادي کشورها ایجاد کنند. چنانچه آمارها نشان می
کانتور، دهد (هاي اقتصادي جهان را تشکیل می فعالیت درصد کل 35تا  25هاي اقتصادي زنان فعالیت
 منشأ نان،یکارآفر عنوان به مبتکر و نوآور خالق، زنان ،یجهان عرصه در امروزه ،واقع در). 2002

 توسعه موتور عنوان به آنان نقش و اند شده یخدمات و يدیتول ،یصنعت يها نهیزم در یبزرگ تحوالت
 نهیگز اشتغال، جادیا عامل ،يگذارهیسرما مشوق و محرك ،یصنعت هتوسع و یمل قهرمانان ،ياقتصاد

 .است افتهی نییتب جوامع در بازار، يتنگناها و خلل رفع عامل و يفناور انتقال یاصل

 ياقتصاد مشارکت نرخ دهند، یم لیتشک را تیجمع کل از درصد 49 زنان رانیا در که نیا وجود با
یین بودن نرخ مشارکت اقتصادي در میان زنان در حالی است که پا باشد. می درصد 8/11 تنها گروه نیا

 است درصد 20بیش از نرخ بیکاري زنان  نرخ بیکاري زنان در جامعه نزدیک به دو برابر مردان است.
این میزان با  )،2011 ران،یا آمار مرکز( دباش یم درصد 4/50 ساله 24 تا 20 جوان زنان در نرخ نیا که

 که زنان ر،یاخ يهاسال در اي بسیار دارد. درصد) فاصله 30اقتصادي زنان در جهان ( میانگین فعالیت
 و اند کرده دایپ یدانشگاه التیتحص به يشتریب شیگرا دهند، یم لیتشک را کشور تیجمع از یمین

 اساس بر که یحال در. است شیافزا حال در سال به سال ها، دانشگاه به دختران و زنان ورود نرخ
 شیافزا حال در یتوجه قابل صورت به لکردهیتحص بانوان انیم در زین يکاریب نرخ ،یرسم ياآماره

 با اکثرا که موجود یدولت يها سازمان در کرده لیتحص يروین تعداد نیا جذب رسد یم نظر به .باشد یم
 در آن محدود گستره به توجه با زین یخصوص بخش. نباشد یعمل هستند، مواجه یانسان يروین تورم

، حل لذا. باشد داشته یتوجه قابل تیموفق یمل يها هیسرما نیا جذب در است نتوانسته    ًعتا یطب رانیا
 مطالعاتهاي دولت تبدیل کرده است. معضل بیکاري و ایجاد اشتغال را به یکی از مهمترین دغدغه



  فرحناز رستمیرضوان قمبرعلی و 

3 

 زنان. است تفاوتم مردان و زنان ياستراتژ ،ینیکارآفر در که دهد یم نشان جهان سطح در شده انجام
 ها یبررس نیا. کنند یم دنبال را یمتفاوت اهداف آن در بقا و کار بازار به ورود و کار و کسب يبرا

 و دهند یم حیترج يبرسودآور را یدرون يتمندیرضا زنان موارد، شتریب در که کند یم دیکأت نیهمچن
 و التیتحص و ها یآگاه شیافزا مرغ به گرید يسو  زا. مندندعالقه خود کار و کسب توسعه به کمتر

 درون ارتباطات یکم و خانه از رونیب و خانهدر  نقش تعارض ،مختلف يها حوزه در زنان تخصص
 يبرا زنان که یجهان يها چالش بر عالوه .است زنان ینیکارآفر يانزوا عوامل از زنان نیب یگروه

 موانع با یرانیا زنان هستند، رو روبه نآ با گرانید و خود يبرا کار و کسب يانداز راه و ینیکارآفر
 طیمح از یناش موانع نیا از یبخش ياقتصاد و یاجتماع کارشناسان گواه به که هستند رو روبه جداگانه

لذا، هدف این مقاله شناسایی مشکالت و  .است زنان یتیترب و یتیشخص يتنگناها تابع گرید یبخش و
 موانع مطالعه باشند.هاي کارآفرینانه خود با آن روبرو می لیتباشد که زنان کارآفرین در فعاموانعی می
 کارآیی افزایش نهایت در و آتی مسیر اصالح موجود، هايمحدودیت شناسایی به زنان کارآفرینی

  .کندمی کمک آنان اجتماعی و فردي
نان، تعریف با توجه به محدود بودن تحقیقات درباره کارآفرینی ز: مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق

) ارائه شده 1997باشد. یکی از معدود تعاریف توسط براش (واژه کارآفرینی زنان بسیار محدود می
فعالیت زنانی که در زمینه خوداشتغالی مشارکتی، خوداشتغالی مستقل، کارفرمایی و کسب و "است 

این شکل  را به) نیز زنان کارآفرین 1995. الوي ("گیردکارهایی با مالکیت انحصاري صورت می
که به تنهایی یا با مشارکت، کسب و کاري را ایجاد کرده و یا از طریق ارث   زنانی"کند تعریف می

هاي مالی، اجتماعی، اخالقی و روانی، با خالقیت و نوآوري محصوالت  اند و با قبول ریسک پذیرفته
 چهار حول ایدن نیکارآفر زنان). 2004(گلرد،  "جدیدي را تولید کنند تا در بازار بر رقبا غلبه یابند

 کار و کسب يها فرصت جادیا" ،"مهارت و دانش شیافزا قیطر از ینیکارآفر تیقابل" یاساس محور
 و "یمال التیتسه جمله از کار و کسب جادیا امکانات يواگذار" ،"ياقتصاد مختلف يهابخش در
 اقدامات نیا مجموع .اند داده سامان ار خود يهاتیفعال "یجهان و يا منطقه ،یمحل يها شبکه لیتشک"

 جوامع نانهیکارآفر يهاتیفعال در را يا عمده سهم زنان جهان يکشورها از ياریبس در تا شده سبب
  ).2002 صابر،( کنند وابسته خود به يادیز حد تا را یمل اقتصاد و رندیبگ عهده به خود

 که، معتقد است توسعه حال در يکشورها در ینیکارآفر موجود اتیادب به توجه با) 2009تامبونن (
 چطور که نیا براساس هاهطبق نیا. شده خلق و ياجبار ،یتصادف. دارد وجود زن نیکارآفر گروه سه
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 چه کارشان و کسب يانداز راه از هاآن یاصل زهیانگ و لیدال ای است شده شروع ها آن کار و کسب
 گونهچیه بدون را کارشان و کسب که هستند ییهاآن یتصادف نانیکارآفر .، متفاوت هستنداست بوده

 بهو یا  شده ظاهر اتیمشغول و یسرگرم شکل به احتماال ها آن کار .اندکرده شروع یطرح و اهداف
 اسطهبه و که هستند ییهاآن ،ياجبار نیکارآفر .شود ی در نظر گرفته میاضاف ياقتصاد تیفعال صورت

 کنند، شروع را کارشان) یمال مشکل با خانواده شدن واجهم همسر، مرگ مثل( شدند مجبور طیشرا
 و قیتشو شدند، حتهیبرانگ که هستند ییهاآن شده خلق نانیفررآکا. است یمال مسأله ها آن هیاول زهیانگ

 ).2009(تامبونن،  و عالقه فراوان به کارآفرینی دارند اند کرده دایپ توسعه

 روبرو یمشکالت با زنان عمل در ،است کسانی مردان و نانز يبرا ینیکارآفر ندیفرا که نیا وجود با
 نیفرآکار عنوان به را خود کامل لیپتانس ها آن شود یم مانع و دارند یمتفاوت يهااندازه و ابعاد که هستند

 و دهندیم انجام را نانهیفرآکار تیفعال یرسم ریغ طور به زنان از يادیز تعداد بنگالدش، در. رندیگ کار به
 يهافرصت اطالعات، فقدان با نانیکارآفر نیا .رندیگینم قرار توجه مورد کشورشان اقتصاد در اه نآ

 نآ باکارآفرین  زنان که یمشکالت ،نپال در. هستند مواجه یاجتماع و یقانون يهاتیحما و یابیبازار
 و نیزم به یرسدست فقدان ،یابیبازار یارتباط يها شبکه و اعتبارات به نییپا یدسترس هستند روبرو

 و یشخص تیامن فقدان مدرن، يتکنولوژ به یدسترس فقدان ،يریپذ سکیر تیظرف کاهش ،ییدارا
 موانع و ییخوداتکا نییپا سطح ،یالملل نیب و یمل يبازارها در افتهی انمساز يواحدها دیشد رقابت
(تامبونن،  باشند می تحرك در تیمحدود و خانه کار يبرا يانحصارمسؤولیت  و ،یفرهنگ و یاجتماع
 در يارذگهیسرما جهت یمال يهاسازمان به یدسترس فقدان ه،یسور در زنان یاصل تیمحدود ).2009
 یشخص هیسرما بر فراوان طور به زنان که داد نشان شواهد. است آن توسعه و کارشان و کسب شروع

 نیا بواسطه شتریب یارجخ هیسرما به یدسترس عالوه به. دارند هیتک یخارج هیسرما به نسبت خودشان
 زنان. ، محدود شده استکنند دایپ دست یرسم هیسرما به چطور دانندینم اغلب زنان که قتیحق

 هاسازمان يسو از ضیتبع و وام گرفتن جهت قهیوث فقدان همچون يشتریب مشکالت با نیکارآفر
 جهت یفراوان يهاتیمحدود با یکل طور به کامرون در زنان). 2010مجد و همکاران، ( باشندیم روبرو

 و یسنت موانع که شودیم قتیحق نیا به منجر و این مسأله هستند روبرو منزل از رونیب در کار
 در زنان یاصل مشکالت .کند محدود منابع گرید و یمال منابع به یدسترس در را هاآن ی،سازمان

 يدزد و زمان فشار و کار يروین کمبود ه،یسرما شیافزا ،یکاف یزراع نیزم به یدسترس عدم کامرون،
 به یدسترس در نیکارآفر زنان ییتوانا عدم کهاست  معتقد ،)1997( برس. )2004فونجونگ، ( است
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 تحقیقی در .است يسواد یب و قهیوث فقدان ،ياعتبار يهاسازمان مورد در دانش فقدان لیدل به اعتبارات
 خانوادگی، موانع گرفته، صورت ایران در زنان رینیکارآف بر جنسیتی نابرابري تأثیر بررسی زمینه در که

 کار سازمان بر حاکم مناسبات و اي کلیشه باورهاي نقشی، انتظارات ناهمخوانی تربیت، و تعلیم نظام
 صورت بررسی در). 2005جواهري، ( است گردیده قید ایرانی زنان کارآفرینی موانع ترینمهم عنوان به

 و اعضا میان اختالف مالی، مشکالت مازندارن، استان هاي تعاونی در کارآفرین زنان بین در گرفته
کریمی، ( است گردیده مطرح هاتعاونی در زنان کارآفرینی موانع ترینمهم عنوان به زنان، علیه تبعیض
 وجود متعددي مشکالت و موانع زنان، کارآفرینانه هايفعالیت توسعه مسیر در که است بدیهی). 2006

  . شد خواهد امر این تسهیل به منجر هاآن رفع و ساییشنا که دارد
  

  روش تحقیق
 شروع هدفمند يریگ نمونه با مطالعه. شد انجام يتئور گراندد کردیرو و یفیک روش با مطالعه نیا

 روش دوصورت همزمان انجام شد.  ها به و تحلیل داده آوريجمع. افتی ادامه ينظر يریگ نمونه با و
ي. بردار ادداشتی و افتهیساختار مهین يها مصاحبه: گرفت قرار استفاده مورد ها هداد يآور جمع يبرا

ا با سؤاالت کلی و ساده شروع همصاحبه. گردید يورآجمع نانیکارآفر با مصاحبه 15 طهواسبه  ها داده
طول کشید. تمام  قهیدق 90 تا 45حدود  مصاحبهو هر  تر پیش رفتو به سمت سؤاالت جزئی

 هر از دهمآ دست به يها داده کنندگان رسید. ضبط و دست نویس شد و به تأیید مشارکت ها مصاحبه
اي مداوم و مطابق با و به روش تحلیل مقایسه درآمد ينوشتار صورت بهجهت کدگذاري  مصاحبه

   روش استراوس و کوربین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ها خط به خط خوانده شد و به کرات ه مصاحبهو کلی استخراج نوار از متون مصاحبه هر از بعد

و با استفاده از کلمات یا عبارات کلیدي موجود در متن یا استنباط شده توسط محقق  بازنگري شد
 در طول. شد انجام ها داده يرو بر یانتخاب و يحورم باز، يکدگذار مرحله سه. گردیدانجام  يکدگذار
 ارتباط و گرفت. تماس قرار استفاده مورد پایایی تحقیق و صحت از اطمینان براي هاییروش مطالعه،
 جلب اعتماد کنندگان، به  مشارکت و مربوطه مسؤولین تحقیق، هايمحل محقق با مدت طوالنی

 و هاداده صحت دییتأ يبرا کرد. محقق کمک توسط پژوهش محیط درك به نیز و کنندگان مشارکت
 کنندگان شرکت به مصاحبه متن يکدگذار از بعد یعنی. دش استفاده کنندگان شرکت يبازنگر از کدها

 کنندگان شرکت نظر از که ییکدها. شود حاصل نانیاطم ریتفاس و کدها صحت از تا شد بارگردانده
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که باعث اعتبار  باشدمیسازي  این روش یکی از وجوه مثلث. شد اصالح نبود، آنان دگاهید انگریب
  .گرددمیدرونی تحقیق 

نفر از زنان کارآفرین، اشباع اطالعاتی حاصل شد. دامنه سنی  15ر مجموع از مصاحبه با د: ها یافته
 و مجرد نانیکارآفر از نفر 7. بود سال 35 ها آن سن نیانگیم و سال 58 تا سال 25 از کنندگان شرکت

 5. بودند پلمید مدرك يدارا هقیب و بودند یدانشگاه التیتحص يدارا زنان از نفر 6. بودند متأهل هیبق
 شهرستان ساکن گرید نفر 6 و سنقر شهرستان ساکن نفر 4 بودند، کرمانشاه شهرستان ساکن آنان از نفر

مشاهده در محیط کسب و کار کارآفرینان) و روایات  15مشاهدات انجام شده (. بودند صحنه
 شده نیز به غناي اطالعات کمک نمود. آوري جمع

موانع و مشکالت زنان کارآفرین استان  ،محوري و انتخابی هايگذاري کدها و انجام هبا تلفیق داد
موانع شخصیتی، موانع مالی، موانع خانوادگی، موانع علمی، موانع  طبقه مفهومی 6کرمانشاه در قالب 

پس از انجام کدگذاري  گردند.استخراج گردید که در ادامه تشریح می فرهنگی و موانع بازاریابی
 بر تمرکز ضمن کدگذاري انتخابی متغیر اصلی شناسایی و تعیین گردید. محوري نهایتا در مرحله

 کدام که نمود معطوف امر این به را خود توجه ، در این مرحله محققبود نهفته ها داده در که فرایندي
 یکدیگر به را متغیرها سایر است قادر و شده تکرار هاداده در همه از بیش که است متغیر یا مقوله

 متغیرها سایر مستقیم غیر و مستقیم طور به که بود اصلی غیرمت "موانع فرهنگی". در این میان هدد ارتباط
الزم به ذکر است که این  طور بارز مطرح شده بود. ها به و در کلیه داده دادیم قرار خود تأثیر تحت را

  اند. آورده شده )1(ها و در قالب جدول  ها در پایان قسمت یافته همراه زیر طبقه ها به مقوله
شمار  عدم اعتماد به نفس و پایین بودن انگیزه پیشرفت در زنان از موانع کارآفرینی به: موانع شخصیتی

طور تمایل  پذیري و همین دلیل گرایش به دستور آیند. بسیاري از زنان کارآفرین معتقد بودند زنان بهمی
دلیل فقدان دانش و  بیشتر زنان به روند.دهند به سراغ کارآفرینی نپذیري ترجیح می کم به ریسک

 هایی توانایی میان گفت توان میاندازي کارآفرینی با عدم اعتماد روبرو هستند.  اطالعات براي راه
 طوري به دارد، وجود متقابل رابطه زنان اشتغال بر خود، از پنداشت و نفسبه  اعتماد قبیل از شخصیتی

 نبود .دارد آنان شغلی موقعیت و زنان اشتغال بر مستقیم تأثیر االب نفسبه  اعتماد و خود از پنداشت که
. است بازدارنده موانع از خانواده ياعضا ژهیو  به انیاطراف مالمت و شکست از ترس نفس، به  اعتماد

شود. توانایی بدنی بسیاري از زنان در سطح پایین آموزش باعث سطح پایین اعتماد به نفس زنان می
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هایی که با زنان انجام طوري که طی مصاحبه باشد بهتر میکاري نسبت به مردان پایینتحمل فشارهاي 
معده درد،  کمر درد، چشم، یخستگ سردرد، ،استرس: ها به کرار از مشکالت سالمتی همچون شد آن

 به که یزنان در مشکالت نیا البتهی و کم خوابی شکایت داشتند. کوفتگ ،فشار خون، درد مفاصل
 ییابتدا يهاسال در که است آن لشیدل. بود شتریب ،بودند کرده يانداز راه را کارشان و سبک یتازگ

 نقش شتریب و ابدی یم کاهش نیکارآفر يها تیفعال حجم یمدت از بعد اما باشد یم باال کارها حجم
 و است کرده يانداز راه را کارش و کسب است سال چند که زنان از یکی .کند یم فایا را یتیریمد

 ها مشغله لیدل به رسمیم منزل به که یوقت روزها اغلب من "دیگویم باشدیم فرزند دو و همسر يدارا
 فرزندانم با ندارم حوصله یحت که هستم یکوفتگ و یخستگ دچار قدر آن فراوان يهااسترس و

   ."کنم یدگیرس ام خانواده امور به توانمیم یسخت به و کنم صحبت
 ذکر کردند که مشکل نیترمهمعنوان  ی را بهمال مشکلکنندگان در مطالعه حاضر،  شرکت: موانع مالی

 با تشانیفعال اداره طول در و شروع زمان در نیرفکارآ زنان. هستند روبرو آن با نانیکارآفر اکثر
 طول در شده صرف زمان ،یمال تیامن عدم وجود نه،یهز کمک و وام گرفتن همچون یمال مشکالت

 ها حساب ينگهدار و فیضع یمال تیریمد غرامت، پرداخت سفت و سخت برنامه وام، نگرفت ندیفرآ
 پس بر آنان شتریب و نندک استفاده یبانک اعتبارات ازاند  توانسته هازن از یکم تعداد. باشندیم برو رو

 از دهنددلیل وجود موانع در دریافت اعتبارات ترجیح می ها به کنند. آنمی هیتکخود  یشخص ياندازها
 از آمده دست به يدرآمدها مجدد يارذگ هیسرما و دوستان و خانواده همچون یخصوصمالی  منابع

 توانایی عدماساسی همچون:  اند که با مشکالت شان استفاده نمایند. بیشتر زنان ذکر کردهکار و کسب
و  )روستاها در یژهو به( کارآفرینی فعالیت یک اندازي راه جهت شده تضمین وثیقه یک کردن فراهم در

اي، و تأخیر در  هاي توسعه ، عدم پذیرش طرحزنان بهنسبت  مالی مؤسسات و ها بانک منفی نگرش
 توسط یبانک وام هرگونه از استفاده ارک و سبک توسعه مرحله در باشند.پرداخت وام روبرو می

 قبول مورد یارسال طرح موارد یبرخ در. باشدیم مشخص یطرح ارائه و هیته مستلزم نان،یارآفرک
 فراوان يریگیپ واسطهه ب و ریتأخ با موارد یبرخ در ای و شودینم واقع ربطیذ ریگمیتصم يها دستگاه

 فاتیتشر زین و ياعتبار يها تیمحدود لیدل به مواقع شتریب در .شودیم حاصل موافقت نانیارآفرک
  .است شدهي کارآفرینی زنان ها  تیفعال قیتعو و يندک موجب هک شود یم پرداخت رید ها وام يادار
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دهد بر سرمایه او ترجیح می "گوید: کرد، میزن کارآفرینی که در زمینه پرورش ماهی فعالیت می
باشد. لذا، او معتقد است براي  خودش تکیه کند چون گرفتن وام از بانک با مشکالت زیادي همراه می

  ."دنبال یک حامی باشد کارش باید به
باشند، مشکالت فرهنگی یکی از مشکالت اساسی که زنان کارآفرین با آن روبرو می: موانع فرهنگی

 اند گشته پذیرا خود محیط يسو از را يزیاد فشارداشتند که باشد. متأسفانه زنان کارآفرین اظهار میمی
 این به چه را زن« چون هم یمضامین قالب در کار و کسب شروع در متعدد يهاالعمل عکس با و

باشند و با  . زنان بیان داشتند که در جامعه با نوعی تبعیض جنسیتی روبرو میبودند مواجه» ها حرف
باشند،  شود که توانایی اداره و کنترل یک کسب و کار را ندارند و چون زن میاي رفتار می ها به گونه آن

باشد تنها  روبرو می الها برآیند و کارهاي اینچنین که با ریسک با   توانند از عهده این فعالیت نمی
توان گفت بزرگترین مانع زنان این  باشند. بنابراین می مخصوص مردان است که قوي و نیرومندتر می

  ها زن هستند. وجود پدرساالري در جامعه مانعی را براي موفقیت زنان ایجاد کرده است. است که آن
در شغلم موفق باشم، باید حتی در  کردم تا من باید مثل یک مرد رفتار می"گوید یکی از زنان می

 " گوید. زن کارآفرین دیگري می "کردم هاي زنانه را فراموش می لباس پوشیدن و رفتارم هم عادت
اندازي کسب و کارم به اداره مربوطه مراجعه نمودم، آنجا یکی از  که براي اولین بار براي راه زمانی

لحن تندي به من گفت: خانم بیکاري اومدي دنبال این  کارمندان با نگاهی که حاکی از تحقیر بود و با
 و زن یاجتماع نقش به یمنف نگرشمتأسفانه  "هات رسیدگی کنی کارا بهتر نیست بري به شوهر و بچه

 ،يدار  بچه و يدار همسر ،يدارخانه امور در وظایفش نمودن محصور و او از مشخص یتعریف ارائه
و  شودیم زن یاجتماع حضور يها ممانعت و ها مخالفت دها،برخور موجب که است يااولیه دالیل

و نوعی عدم  خوردب چشم به یاجتماع ياقتصاد يهاسازمان در يبرخورد نحوهشود چنین باعث می
 مقابل در یمنف اظهارنظر و میمستق صورت به ای برخوردها نیا. وجود آورد خودباوري را در آنان به

 عدم و ارک و سبک توسعه و جادیا در ریتأخ صورت به ای و ندک یم ادیپ بروز هاينوآور و ابتکارها
 نیا ارگزارانک از ياریبس يبرا. گرددیم انینما موضوع با تفاوتیب برخورد و الزم امکانات ارائه

 مرد کی یتیحما چتر از جدا و مستقل طور به زن کی هک بوده نیسنگ اریبس شروع در ژهیو هب ها سازمان
  .دینما سیتأس يدیجد ارک و سبک ده،یا کی جادیا و خلق عمل، تکاراب با بتواند

 یبرخ در زنان حضور يبرا امن ییفضا هک است شده سبب ي فرهنگیباورها نیا همچنین
 ،یخارج و یداخل يسفرها ها،مکان یبرخ در ها آن آمد و رفت مثال عنوان به. نباشد فراهم ها صحنه
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 به ای و ستین ریپذ امکان زن کي یا بر ییتنها به ای هک است يردموا يشهر نیب يها جاده در یرانندگ
توانند به تنهایی و بدون حضور همسر، پدر یا یکی از محارمشان به زنان نمی .شود یم انجام یسخت

  شود آزادي تحرك زنان محدود گردد.  جاهاي دور سفر کنند. این امر سبب می
 مکرر طور به نیکارآفر زنان توسط که است یمشکالت از رگید یکی یابیبازار مشکل: موانع بازاریابی

 یکاف دانش فقدان همچون یخاص مشکالت با زنان د،یتول یابیبازار ندیفرا طول در. است دهیگرد انیب
 مکان صادرات، بازار از تیحما فقدان ،یناکاف فروش ها، واسطه وجود دات،یتول بازار مورد در

 لهیوس هیته مشکل و بزرگتر يواحدها سخت رقابت نقل، و حمل التیتسه فقدان فروشگاه، نامرغوب
 و کنند دایپ یدسترس يبازارها به چطور که نیا با رابطه در يریادگی به زنان شتریب. باشندیم روبرو هینقل

 از یکی ،نمونه يبرا، عالقمند هستند. ندینما استفاده کارشان و کسب رشد جهت يتکنولوژ از چطور
 با اوقات اغلب در من ": دیگویم بود، کرده يانداز راه را کارش و کسب یتازگ به که نیکارآفر زنان

 چطور دانمینم و ندارم یابیبازار نهیزم در يادیز مهارت من ،هستم روبرو داتمیتول یابیبازار مشکل
شود  اعث می. این امر برمیبگ کمک ها دالل از مجبورم لیدل نیهم به .کنم دایپ يمشتر داتمیتول يبرا دیبا

   "دهمب دست از را درآمدم از يقدارکه م
 مناسب یراهنمائ و مشاور خود رکا و سبک توسعه یحت و جادیا مرحله در نانیارآفرک از ياریبس

 مشاهده و یقبل رانیمد ریث تأ ،یشخص تجارب قیطر از اند ردهک افتی در آنچه. اند نداشته خود يبرا
 برخورد ند،ینما فایا خود صنعت در را مشاور نقش هک ينهاد با گاه چیه و است بوده گرانید تجارب
 وجود زنان، با رابطه در خصوص به و ینیکارآفر يها کار و کسب توسعه و رشد مهم عنصر .اند نداشته

 هنوز .باشد یم ییراهنما و هیتوص ،یفن مشاوره از،ین مورد اطالعات ارائه يبرا یکاف یتیحما يهانظام
 اکثر. کنندیم مشورت یداخل مشاور کی با زنان شتریب .است نشده فراهم یخارج مشاوران شبکه کی

 یتیحما يها شبکه توسعه عدم لیدل به و کنندیم مشورت يریگ میتصم يبرا خانواده ياعضا از زنان
  .کنندیم استفاده کم اریبس یخارج مشاوران از ها آن

 کینزد اعضاء يسو از هک است یموانع از دسته آن یخانوادگ موانع از منظور :موانع خانوادگی
 .است شده جادیا نیارآفرک زن کی يبرا) فرزندان و همسر خانواده همسر، ه،یاول خانواده( خانواده

شود زنان کمی بتوانند  تر خانواده باعث می ها، خانه و اعضاي مسن داشتن مسؤولیت اولیه براي بچه
عنوان مشکالت خانوادگی  دهند. از مواردي که زنان بههمه زمان و انرژیشان را به شغلشان اختصاص 
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 دخترانشان کارآفرینی هاي فعالیت با والدین مخالفتاند مخالفت و حساسیت همسرانشان و  ذکر کرده
همسرم دوست ندارد من در این حرفه  "گوید: باشد. یکی از زنان کارآفرین متأهل با ناراحتی میمی

  "فعالیت کنم
 داري و مراقبت از فرزندان و از سوي دیگر حجم باالي کار و کمبود وقت هوجود مسؤولیت خان

توانند همه زمان و انرژیشان را به شغلشان باعث بروز مشکالتی براي زنان شده است. زنان کمی می
باشند از یک طرف باید در خانه نقش همسر و مادر را اي می اختصاص دهند. زنان داراي نقش دوگانه

باید بتوانند از فرزندانشان مراقبت کنند و از طرف دیگر، در محیط کار نیز نقش خود را به  بازي کنند و
ها وابسته به حمایت اعضاي  خوبی ایفا کنند. بسیاري از زنان کارآفرین بیان کردند که موفقیت شغلی آن

ل مهمی در تحقق خانواده از آنها در فرایند شغل و مدیریت است. بنابراین، عالقه اعضاي خانواده عام
آرزوهاي زن است. با این وجود بعضی از کارآفرینان اظهار داشتند که در شروع کسب و کارشان با 

عنوان مثال، یکی از زنان اظهار  گونه حمایت معنوي از سوي خانواده اشان دریافت نکردند. به هیچ
د و من هیچ حمایتی را از آنان ها تجربه کارآفرینی نداشتن آن خانواده من، مرا باور نداشتند."داشت: 

ام موفقیتم را خندید. وقتی خانوادهکس مرا حمایت نکرد و هر کسی به من می دریافت نکردم، هیچ
  "دیدند گفتند ما معتقد نبودیم که تو بتوانی موفق شوي.

 روممح ها فرصت از را زنان از بسیاري که است موانعی ترینمهم جمله از تحصیلی موانع: موانع علمی
 و کار و کسب محیط از زنان آگاهی و درك عدم و زنان در پایین تحصیالت سطح .است ساخته
 زنان از یبرخ مشکالت متعددي را براي زنان کارآفرین ایجاد کرده است. آن بر حاکم محیطی عوامل

 ها آن از استفاده در و هستند اطالع یب ها آوريفن از ها ناظهار داشتند که آ مطالعه مورد کارآفرین
آوري فن يها شرفتیپ رغم یعل .کنند دایپیز دست ن الزم آموزش به ستندین قادر اغلب و ندارند مهارت

 از یفن يها  آموزش به یدسترس عدم و يساختار مشکالت زنان، يسواد یب است، گرفته صورت که
 مهارت و دانش کمبودز ها ا بسیاري از آن .کندیم يریجلوگ آن به یدسترس یحت اآوري یفن بودن دیمف
 يموارد جز بهشکایت داشتند.  یبازاریاب و فروش ،یمال اطالعات حقوق، مدیریت، يهازمینه در یکاف

 آنان از یبرخ و اند نکرده یط زمینه این در یآموزش يا برنامه یا دورهکردند که بیان می آنان اکثر اندك،
 هاآن .اندکرده جبران دیگران تجارب از استفاده یا و همسر يهمکار جلب طریق از را خود يهاکمبود

زنان بیان داشتند که  .هستند تجاري مناسب گیري تصمیم اخذ و بازار بررسی هاي تکنیک فاقد همچنین
گردند. دهند و دچار زیان میها را از دست می داراي مهارت مذاکره نیستند و در اغلب موارد فرصت
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شد. یکی که به تازگی کار خود را شروع کرده بودند بیشتر مشاهده میالبته این مشکل در کارآفرینانی 
توانم خوب صحبت کنم و همیشه در خرید من نمی "گوید از زنان که داراي دو سال سابقه بود، می

مواد اولیه، دستمزد کارکنانم و فروش محصوالتم با مشکالت فراوانی روبرو هستم. در اکثر مواقع من 
  "دانم باید چه کار کنمتوانم خوب مذاکره کنم و نمیون نمیشوم، چتسلیم می

  
  .(موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان) ها داده از شده استخراج طبقات و زیرطبقات -1 جدول

موانع زنان 
 کارآفرین

طبقات 
 اصلی

 زیرطبقات

 موانع مالی
هزینه  اداري، اخذ مجوز، کمبود سرمایه شخصی، عدم دسترسی به سرمایه، بروکراسی

 گذاران، هزینه تأمین مواد اولیه ها و سرمایهباالي تولید، عدم اعتماد بانک

موانع 
  بازاریابی

دسترسی به بازار، عدم شناخت در مورد چگونگی ورود به بازار، عدم آشنایی با عدم 
هاي جذب مشتري، فقدان مهارت مذاکره، عدم آگاهی از چگونگی ورود به بازار  مهارت

ها، فقدان تسهیالت حمل و  ها و دالل ها، وجود واسطه دم اطالع دقیق از قیمتصادرات، ع
  نقل، مشکل بودن رقابت با واحدهاي بزرگتر

 موانع علمی

دانش حقوقی، دانش مالی و حسابداري، دانش و فقدان تحصیالت پایین،  سطح
ریزي، دانش  مههاي بازاریابی، دانش فنی، دانش برنا هاي اطالعاتی، دانش و مهارت مهارت

 و مهارت رهبري و مدیریت

 موانع
 خانوادگی

ها، نگرش همسر نسبت به  کمبود حمایت معنوي و مادي از سوي خانواده، تضاد نقش
نداشتن خانواده همسر، فرزندان، برقراري تعادل بین کار و زندگی شخصی، کارآفرینی، 

 زمان کافی براي گذراندن با خانواده

موانع 
  شخصیتی

هاي روحی، کمبود توانایی جسمی زنان براي تحمل فشارهاي کاري، کمبود اعتماد فشار
  پذیري پایین زنان، ترس از شکست به نفس در زنان، ریسک

موانع 
  فرهنگی

عنوان صاحب کسب و کار،  عدم پذیرش زنان در کسب و کار، جدي نگرفتن زنان به
هاي اجتماعی، وجود امنی ا، ناه ها، برخوردهاي نامناسب برخی از سازمان وجود تبعیض

  هاي بین شهري فرهنگ مردساالري در جامعه، عدم آزادي زنان در سفر، رانندگی در جاده
  

 گیري نتیجه
دهد که زنان کارآفرین با مشکالت متعددي در زمینه کسب و  خوبی نشان می نتایج این پژوهش به

 رغم علی مطالعه مورد کارآفرینزنان  هک است آن دارد اهمیت که آنچهکارشان روبرو هستند. اما 
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 را خویش یکارآفرین مسیرو  کنند عبور موانع سد از اند توانسته خالقانه، اشاره مورد يها محدودیت
   عنوان کارآفرینان موفق شناخته شوند. و به سازند هموار

دم توانایی توان به موانع مالی همچون عدم دسترسی به اعتبارات، عهاي این پژوهش می از یافته
و روند طوالنی گرفتن وام  زنان هاي توانایی بهگذاران  سرمایه اعتماد عدمزنان در فراهم نمودن وثیقه، 

 توسط ها افتهی نیاترین مشکل زنان کارآفرین در این پژوهش شناخته شد. عنوان مهم اشاره نمود که به
 منابع به يکمتر یدسترس مردان با سهیمقا در زنان معتقدند ها آن است شده دییتأ زین گرید محققان

  ).2000؛ بودن و نوسی، 2004؛ کلمن، 2005؛ هریسون و میسون، 2002(براش و همکاران،  دارند
 يبرا. هستند اعتماد قابل و دارند ییتوانا کمتر مردان به نسبت زنان کنندیم احساس دارانهیسرما

 لیدل به مردان معتقدند بانکدارها که کنندیم زارشگ) 1993( امیلیو و يفا ،)1998( روزن و باتنر نمونه
 امر نیا و. هستند ترموفق زنان به نسبت ینیکارآفر با ارتباط در شتریب يهااقتیل و هاییتوانا داشتن

 یاجتماع ارتباطات فقدان و زنان یخانوادگ يهامسؤلیت مرتبط، يکار تجربه فقدان لیدل به احتماال
خطر  دیگر از مشکالت زنان کارآفرین بهیکی). 2007بکر و جفري، د (باش یم دارانهیسرما با ها آن

باشد. بسیاري از کارآفرینان اظهار داشتند که در زمان ها در طی فعالیت کارآفرینانه میافتادن سالمتی آن
ر خوبی به امو توانند بهطوري که نمی برگشت به منزل با سردرد، خستگی و کم خوابی روبرو هستند به

 جهینت نیا به نیکارآفر زنان مشکالت یبررس در خود مطالعه در) 1993( اداومنزل رسیدگی کنند. ی
 که هستند مواجه یخستگ و یکوفتگ احساس با منزل به برگشت در نیکارآفر زنان از ياریبس که دیرس

همکاران،  نایر و( باشد نیسنگ روزانه برنامه و یکاف خواب و استراحت فقدان جهینت در تواندیم
2007(. 

معتقد  )1992( براشباشد. ها می ساز مشکالت زنان، تعهدات خانوادگی آن یکی از عوامل زمینه
 يریپذ انعطاف اجازه ها آن به که شوندیم ختهیبرانگ يکار و کسب يانداز راه يبرا شتریب زناناست 
. به باور کندیم دییتأ را جهینت نیا) 1993( باتنر. کنند برقرار تعادل خانواده و کار نیب بتوانند و بدهد

 قرار ریتأث تحت ياقتصاد يهازهیانگ واسطهبه  مردان و خانواده يازهاین واسطهه ب شتریب زنان ایشان،
باشد که مشکالتی را  اي میتبعیض جنسیتی یکی دیگر از عوامل زمینه .شوندیم ختهیبرانگ و رندیگ یم

 والدز و يفازهاي این نتیجه در تأیید یافتهوجود آورده است.  بهدر رابطه با فعالیت زنان کارآفرین 
 نیا و هستند روبرو یموانع با تشانیجنس لیدل به زناناست که معتقدند  )2011( الکسمیو  )1998(

 مانع نیبزرگتر .است ارتباطات و یخانوادگ يهانقش و یآموزش تجربه ،یاجتماع اقدامات جهینت موانع



  فرحناز رستمیرضوان قمبرعلی و 

13 

 يبرا را یمانع جامعه در يپدرساالر وجود .هستند زن هاآن که است نیارشان در کسب و کا زنان
 که است داران هیسرما يبرا سکیر نیبزرگتر نیا کنندیم فکر مردان .است کرده جادیا زنان تیموفق
دلیل جنسیتشان با مشکالتی همچون عدم اعتماد  بهزنان  .شود اداره زنان واسطهبه  یمال امور

هاي مدیریتی، رقابت زنان و مردان، هزینه ، پایین بودن مهارتلی، تعهدات خانوادگیهاي ما سسهؤم
. زنان کارآفرین داراي باشندروبرو میهاي مذاکره باالي تولید، عدم دسترسی به منابع خام و مهارت

   باشند. انگیزه پیشرفت پایینی می
هاي  باشد. بسیاري از زنان فاقد مهارتها می دیگر از موانع زنان کارآفرین سطح پایین دانش آنیکی

جا که رهبري و مدیریت جزء خصوصیات فرد کارآفرین است، عدم  باشند. از آنرهبري و مدیریتی می
ها در زمینه ام شخصیتی آنشود ساختار روانی و نظتی موجب میارتقاي زنان به مواضع مدیری

حدودي که امکان تصدي زنان در امر مدیریت هاي کارآفرینانه شکوفا نشود. حتی در موارد م فعالیت
هاي خود دارند از شود که آنان بر اساس تصور ضعیفی که از تواناییآید گاه مشاهده میوجود می به
از دیگر مشکالت زنان ). 2004د (جواهري، ورزنهاي خطیر امتناع میعهده گرفتن مسؤولیت به

بر طبق مطالعات انجام تی و شبکه هاي ارتباطی می باشد. ها به منابع اطالعا کارآفرین دسترسی پایین آن
گرفته در کشورهاي غربی مشکالت زنان شامل تعهدات خانواده، عدم دسترسی به سرمایه و شبکه 

نسبت به مردان  ) معتقدند زنان کارآفرین زمان کمتري را2000باشد. ورهول و توریک ( ارتباطی می
ی که در آمریکا جهت دسترسی یکسان به اعتبار و سرمایه رغم تالش کنند علی صرف ارتباطات می

دلیل طبیعت مردانه ساختارهاي مالی و اعتباري و اطالعاتی  صورت گرفته است. این ممکن است به
 "دیده بان جهانی کارآفرینی") در 2004( ). نتایج پژوهش مینیتی و همکاران2004هاردینگ، باشد (

هایی کوچکتر و با دسترسی جغرافیایی کم درآمد، شبکهدهد که زنان در کشورهاي نشان می
سازند. این در حالی است که قرار هایی شخصی اما محکم می محدودتري دارند، در نتیجه بیشتر شبکه
اي بزرگتر، مهم است، زیرا که بر توانایی مشاهده الگوهاي نقش  گرفتن زن کارآفرین در داخل مجموعه

  ).2006ارد (آراستی، گذ میو دسترسی به منابع اثر 
بود. این متغیر  "موانع فرهنگی"عنوان متغیر اصلی شناسایی شد  متغیر اصلی که در این مطالعه به

گذارد و ردپاي آن را مستقیم بر تمام موانع شناسایی شده زنان کارآفرین تأثیر می طور مستقیم و غیر به
نمود. متأسفانه باورها و هنجارهاي فرهنگی  هاي زندگی زنان کارآفرین مالحظهتوان در تمام جنبهمی

ها براي زنان کارآفرین وجود آورده است و این محدودیت هاي زیادي را براي زنان شاغل بهمحدودیت
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باشد. زنان شاغل تحت تأثیر همین پذیر و خالقانه بیشتر می هاي ریسکها به فعالیتدلیل گرایش آن به
دهند توسط همتایان مرد خود به نحو مناسبی به رسمیت ال میهاي جنسی از آن جا که احتم برچسب

هراسند. این رسمی همکاران که بیشتر فضایی مردانه دارد، می شناخته نشوند از ورود به شبکه غیر
آید، دست می هاي کارآفرینی را که از خالل تعامل و گفتگو با دیگران بهوضعیت بعضی از فرصت

اي  . در سطح سازمان نیز مانند جامعه مصادیقی از باورهاي کلیشه)2004کلمن، سازد (محدود می
شود تواند همچون یک مانع ذهنی عمل کند. براي مثال گاهی گفته میدرباره زنان وجود دارد که می

انداز وسیع را ندارند و براي کار  آورند، توانایی دیدن چشمشود زنان تاب نمیوقتی کار سخت می
شود. بر  تأثیر موانع فرهنگی بر فعالیت زنان کارآفرین به موارد فوق محدود نمی تیمی مناسب نیستند.

رود اقدامات یا تصمیمات خود را با اجازه و اساس هنجارهاي فرهنگی جامعه از زنان متأهل انتظار می
 هاي خود از تجربه، کند تا زنان در فعالیت نظارت همسر خود انجام دهند. رعایت این قاعده کمک می

همین ترتیب گاهی نیز نا هماهنگی میان  همفکري و حمایت شوهرشان برخوردار شوند. اما به
هاي شغلی زنان شود. بنابراین، در بعضی از موارد  تواند مانع توسعه فعالیت ترجیحات زن و شوهر می

ست با هاي نو که از الزامات کارآفرینی ا ها و اندیشه  نوآوري، پیشگامی و توان محقق ساختن طرح
  ).1380نیا،  رود نا هماهنگ است (احمد میانتظاراتی که از یک زن در نقش همسري 

ي زیر در جهت رفع موانع کارآفرینی زنان و پیشنهادهادست آمده،  هدر نهایت با توجه به نتایج ب
  گردد:  فراهم نمودن بستر مناسب جهت فعالیت آنان ارائه می

 د از طرف دولت براي زنان توسعه داده شود.تدابیر و تسهیالت آموزشی بهتري بای  
 هاي مدیریتی به جامعه زنان ارائه شود. هاي آموزشی کافی در زمینه مهارت برنامه  
  آموزش و مشاوره در مقیاس وسیع براي زنان کارآفرین با هدف برطرف ساختن مشکالت

  گردد. ارائهاعتماد به نفس و ترس از موفقیت روانشناختی همچون فقدان 
 دیده شود. تدارك مشاوره  بازاریابی و فروش از طرف دولت براي زنان کارآفرینهاي  نامهبر.  
 هایی براي تشویق کارآفرینی در بین زنان در سطح محلی توسعه یابد. برنامه  
 استفاده شود.  زنان کارآفرین در سطح محلی در راستاي رفع موانع مالینظام اعتباري خرد هاي از برنامه 

 فیوظا انجام يبرا خانواده و جامعه سطح دو در کننده لیتسه امکانات گسترش و شیفزاا 
 .نشود ینیکارآفر عرصه در زنان حضور مانع که يوربه ط زنانی خانوادگ

 هاي اجتماعی و فرهنگی که زنان کارآفرین با آن  افزایش آگاهی فرهنگی براي آن که با محدودیت
  روبرو هستند، مبارزه کنند. 
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Abstract 1 
A significant increase of employed women is an undeniable fact of Iranian 

society. Yet, social studies show that only limited number of employed women is 
becoming entrepreneurs. Suitable socio-cultural context is essential for the 
emergence of entrepreneurial activities. Study the problems of women 
entrepreneurs contribute to identify existing constraints, the revision of the future 
path and ultimately increase their personal and social efficiency.Therefore, the 
purpose of this paper was to examine the problems and constraints faced by women 
entrepreneurs in the process of their entrepreneurial activities. This study was 
conducted by qualitative paradigm and grounded theory approach. Semi-structured 
interviews and taking notes were used for data collection. Study started with 
Purposeful sampling and during the evolution of classes, followed by theoretical 
sampling. Data was analyzed using comparative analysis as suggested by Strauss 
and Corbin. 15 women entrepreneurs participated in this study that working in 
three sectors (industry, agriculture and services). The Results showed that women 
entrepreneurs are faced with the financial, marketing, personality, family, cultural, 
and scientific challenges. Lack of access to capital, distrust of banks and investors 
to women, lack of access to the market, existence of midlemen and brokers, lack of 
legal knowledge, knowledge of accounting and finance, conflict of roles, stress, 
discrimination, the existence of patriarchy culture in society and fear of failure are 
some of these problems. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Women entrepreneurs, Entrepreneurship obstacles, 
Grounded thoery   
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