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كارآفريني با محوريت زنان(مرور سیستماتیک)
مريم

خانلرزاده1

 -1دانشجوي کارشناسی ارشد کارآفرينی-کسب و کار جديد
چکیده
توجه به نقش زنان در اداره و اجراي کسب وکارها در اقتصاد جهانی معطوف شده ،که عمدتا به دلیل افزايش تاکید بر برابري
جنسیتی است .علیرغم اهمیتی که کارآفرينی زنان دارد ،اخیراً توجه تحقیقات به کارآفرينی در زمینه پويايی کارآفرينی زنان افزايش
يافته است .اين مقاله با مطالعه مروري مقاالت کارآفرينی زنان ،دو هدف را دنبال می نمايد :اوال با بررسی بخشی از مقاالت منتشر
شده بین سال هاي  0222تا  ،0210مايل به پیشرفت ادراکاتمان از تحقیقات کارآفرينی زنان در ساير کشورها هستیم ،ثانیا :شكاف
هاي موجود در ادبیات تحقیق را مشخص می کنیم.
واژگان كلیدی :کارآفرينی ،کارآفرينی زنان ،کسب وکار ،بررسی سیستماتیک
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 -1مقدمه
امروزه کارآفرينی و مشارکت زنان در اين زمینه بعنوان ابزارى مرتبﻂ با توسعه اقتصادى در نﻈر ﮔرفته می شود.
درواقﻊ در سال  1٨١ ،0212میلیون زن در سرمايه ﮔﺬارى و مديريت مشارکت داشته ؛ بدين معنی که تقريبا ٢0
درﺻد کارآفرينان در جهان زن بوده اند  .ارتباط موﺿوع کارآفرينی زنان هم در موﺿوعات تحقیقاتی و هم در زمینه
اجرايی ما را ملزوم به بسﻂ يک ادبیات سیستماتیک مرتبﻂ با موﺿوع کرده است  .به اين دلیل که آخرين تحلیل
هاى نﻈام مند مرتبﻂ با اين موﺿوع به مقاالت منتشر شده در سال  0222برمی ﮔردد ( .)Ahl, 2006در بین اين
موﺿوعات دو موﺿوع رايﺞ و خیلی ﭼالشی خود نمايی می کند  )1:نقش کارآفرينان زن و  )0روابﻂ کارآفرينان مهاجر
زن .مطالعات قبلی در زمینه زنان کارآفرين( & Ahl,2006;Brush,1992;Gundry, Ben Yoseph
 )Posing,2002بر ارتباط اين موﺿوعات تاکید نداشته و بجاى آن تنها بر مشخصات زنان کارآفرين  ،روانشناسی
 ،انﮕیزه ها  ،فعالیت هاى شبكه اى ،عملكرد و رشد در کشورهاى توسعه يافته بويﮋه آمريكا  ،کانادا و انﮕلستان تمرکز
داشته اند .اين ايده با مطالعات انجام شده در آسیا ،خاورمیانه ،آسیاي شرقی و اقیانوسیه و با مهاجرت زنان کارآفرين
از کشورهايشان که جديدا در مجﻼت بین المللی مطرح شده ،می تواند تعديل شود .در اين راستا ،هدف ما تعمیق
سیل تحقیقات جديد و نويد دهنده در اين زمینه به دو دلیل است .از يک ﻃرف با تجزيه و تحلیل ويﮋﮔی هاى
ﺻاﺣبان مشاغل زنان  ،امكان مشارکت در افزايش درك نسبت به پديده ى ﭼند وجهی کارآفرينی وجود دارد .ويﮋﮔی
هاى يک کشور همﭽون ويﮋﮔی هاى فرهنﮕی اجتماعی و جو سازمانی نقش اﺻلی را در تعیین میزان فرﺻت هاي
زنان جهت دسترسی به راه هاى کارآفرينی و موفقیت کارى آنان دارد ،بنابراين شانﺲ آزمون ترکیب تﺌورى ها و
بررسی اينكه به ﭼه شكلی تعلق به يک فرهنﮓ خاص به اشكال متﻔاوتی تجارب کارآفرينی زنان و تمايﻼت آنها را
تحت تاثیر قرار می دهد را براى ما فراهم آورد .از ﻃرف ديﮕر زنان کارآفرين در ﻃول تاريﺦ نقش مهمی در رشد
اقتصادى کشورهاى در ﺣال توسعه ،از ﻃريق نقش مديريتی در کارهاى تولیدى ،دست يابی به برابرى جنسی و
کاهش فقر ايﻔا کرده اند ،بنابراين تحلیل ويﮋﮔی هاى اﺻلی آنها می تواند در موفقیت آمیز بودن سیاست هاى مرتبﻂ
با کارآفرينی و در جهت درك ﻇرفیت رشد و رقابت يک کشور مﻔید واقﻊ شود .تحلیل هاى ﺻورت ﮔرفته در تحقیق
پیش رو با رويكردى بین رشته اى و مبتنی بر هردوى ابعاد مديريتی و جامعه شناسی می باشد.ﭼنین انتخابی با در
نﻈر ﮔرفتن اينكه شكاف هاى موجود در تحقیقات کارآفرينانه را می توان تا ﺣدى به بنیاد قوى تﺌورى هاى کارآفرينانه
که تنها در اقتصاد ريشه يابی می شود نسبت داد( )Hebert & Link,1982;Shane,2003در ﺻورتی که
بعﻀی از جنبه هاى برجسته ى زنان کارآفرين را می توان تنها از ﻃريق يكﭙارﭼه سازى رويكردهاى تﺌوريكی و
ﻇرفیت ها و تناسب هاى متﻔاوت مورد بررسی قرار داد.عواملی همانند محدوديت هاى خانوادﮔی يا تﻔاوت هاى
جنسی که به ﻃور خاﺻی توسﻂ جامعه شناسان مورد بررسی قرار می ﮔیرد،نقش محورى را در انتخاب زنان بعنوان
واﺣد تحلیل داشته است .تحلیل هاى ﺻورت ﮔرفته نتايﺞ جالب توجهی را نشان می دهد .اﮔرﭼه درجه تاثیر ﮔﺬارى
ابعاد ساختار جامعه ،فرهنﮓ و ارزشها بر زنان کارآفرين وابسته به جو خاص ﺣاکم بر جامعه آنها می باشد ،اما
خصوﺻیات براى هر ناﺣیه جﻐرافیايی نشان داده شده است .تاثیر مﺬهب (در آسیاى شرقی و ناﺣیه اقیانوسیه) ،تﻔكیک
اجتماعی(در منطقه خاورمیانه ) و موﺿوع مشروعیت اجتماعی در فعالیت به عنوان يک کارآفرين (جنوب آسیا و جنب
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ﺻحراى آفريقا )همﮕی بعنوان فا کتورى محورى در دينامیک زنان کارآفرين خود نمايی کرده اند .در بخش هاى
بعدى به توﺿیﺢ روش تحقیق مقاله و سﭙﺲ بحﺚ و نتايﺞ می پردازيم.
 -2مباني نظری
معیارهای انتخاب شده و شواهد
بخش هاى اولیه ى مقاله در رابطه با کارآفرينی زنان مبتنی بر مرورى برمبانی نﻈرى در اين ارتباط است.بعد از اين
فرآيند مرسوم ،بعنوان منبﻊ اﻃﻼعاتی تحقیق نشريات " "EBSCOو اﻃﻼعیه ها و سايتSineceDirect
انتخاب شده اند .در اين راستا از سه استﺜنا بعنوان معیار انتخاب منابﻊ بهره ﮔرفته شده است :الﻒ)استﻔاده از مقاالت
مشترك مجﻼت به منﻈور افزايش کنترل کیﻔیت ،بنابراين کتاب ها ،فصل هايی از کتاب ها،ﮔزارشات ،کنﻔرانﺲ ها
و مقاالت در ﺣال اجرا و ديﮕر کارهاى ﭼاب نشده مستﺜنی شد؛ ب)مقاالتی که به انﮕلیسی نوشته شده اند؛ و
ج)کاراهايی که در دوره زمانی ژانويه ى  0222تا ژانويه ى  0210منتشر شده اند .سﭙﺲ مقاالتی را که در ﭼكیده
خود از کلمات کلیدى همﭽون "زن" يا "جنﺲ" استﻔاده کرده بودند را انتخاب کرديم .در نهايت در جهت تﻀمین
ارتباط اساسی سهم مديريتی هريک از مقاالت بواسطه جمﻊ آورى مقاالتی که ﺣداقل داراى هشت کلمه کلیدى
ديﮕر عﻼوه بر کلمات کلیدى اﺻلی شامل "موسسه " يا "بخش اول کلمه کارآفرينی "( )Enterيا "شخص" يا
"مشاغل" يا "مشارکت" يا "شرکت" يا "منبﻊ" يا "نوآورى" بودند انتخاب ﮔرديد.
از سال  ،0222تحقیقات در ارتباط با کارآفرينی زنان رشدى اساسی داشته است .نتايﺞ نشان دهنده ى  1٢نشريه در
دوره  ،0222-022٢در ﺻورتی که در دوره ى  022٢-0211سالیانه  ٢ ,٢مقاله منتشر شده؛ همﭽنین با رسیدن تعداد
نشريات به  1٢در سال  ، 0211رشد توجهات به موﺿوع در سال هاى اخیر تايید می شود .ﭼند رشته اى بودن
موﺿوع ،سبب توجه به علوم مختلﻒ اقتصاد ،جامعه شناسی ،روانشناسی و مديريت در تحقیق در رابطه با نقشی که
زنان کارآفرين در کشورهاى درﺣال توسعه ايﻔا کرده و اينكه ﭼﮕونه زنان کارآفرين فعالیت هاى کارآفرينانه خود را
در کشورهاى خارجی بهبود می دهند ،شده است .بنابراين ،در پايﮕاه اﻃﻼعاتی تحقیق،تنوع ﮔسترده اى از مجﻼت با
علوم متﻔاوت همانند ،مجله بین المللی مديريت و تجارت ،اقتصادهاى فمنیستی ،سازمان انسانی ،روانشناسی
کاربردى:در يک نﮕاه بین اللملی ؛جامعه شناسی بین المللی و سرمايهى کارآفرينانه مورد استﻔاده قرار ﮔرفته است.
نتايج طبقه بندی
زنان كارآفرين
سازماندهی اين ساختار بر مبناى اين ﺣقیقت که تحقیقات مرتبﻂ با کارآفرينی معموال در برآورد ﭼﮕونﮕی اين که
کارآفرينی زنان بعنوان بازتابی از زمینه ى اجتماعی ،که مشاغل در آن راه اندارى می شوند ناموق عمل می کند
ﺻورت ﮔرفته است ..در اين راستا تصور مشخصات پايه ى کارآفرينی زنان به لحاظ ناﺣیه جﻐرافیايی ،باتوجه به اينكه
کدام فعالیت کارآفرينانه در فﻀاى قانونی و اقتصادى کشور و همﭽنین بطن اجتماعی فرهنﮕی آن قابل پﺬيرش بوده،
ريشه در نﻈريه نهادى دارد.
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آسیای شرقي و اقیانوسیه
ناﺣیه محدوده اى وسیﻊ و شامل کشورهايی است که هرکدام از آنها از ديﮕرى بر مبناى تاريﺦ ،ارزشها و
فرهنﮓ(همانند مالزى ،اندونزى ،ﭼین ،کره ،و ويتنام) متﻔاوت می باشد ،بنابراين يک تحلیل جامﻊ بسیار مشكل می
باشد.تﻔاوت ها همﭽنین در نرخ کل کارآفرينی زنان نیز قابل اراﺋه است :براى مﺜال ،مالزى باالترين درﺻد زنان
کارآفرين را به خود اختصاص داده ،ﭼین با کمی اعتدال داراى سطحی باال بوده ،در ﺻورتی که کره داراى درﺻدى
خیلی پايین از زنان کارآفرين می باشد( .) GEM,2010علی رغم اين تﻔاوت ها،تحلیل هاى ما نشان می دهد که
موﺿوعی که در اين زير خوشه بیش از همه مورد بررسی قرار ﮔرفته ،تاثیر مﺬهب در فعالیت هاى کارآفرينانه می
باشد.الزم به ذکر است که در تمام اين سالها در کشورهاى توسعه يافته توجهات بسیار کمی به اين موﺿوع شده
است( .)Barro & McCleary,2003; Guisa & et al,2006با اين ﺣال مطالعات اخیر بیانﮕر اهمیت
مﺬهب و تاثیر آن بر کارآفرينی ﭼه بصورت مﺜبت و ﭼه بصورت منﻔی می باشد( &Audretsch,Werner
.) Jagannadha Pawan,2007در همﭙوشی با اين مطالعات  ،نتايﺞ مقاله ما بیانﮕر تاثیر پﺬيرى زياد فعالیت
هاى زنان کارآفرين از اﺻول و مبانی اسﻼم (بعنوان مﺜال در مالزى) و کنﻔوسیوس (بعنوان مﺜال در کامبوج و ويتنام
) می باشد(.)Faud & Bohari ,2011
با نﮕاهی خاص به محتواى مقاالت مربوط به اين خوشه با تاکید بر مالزى ،که  3مقاله در مجموعه داده ما را در بر
می ﮔیرد ،محتواها داراى ناهمﮕونی بسیار بوده اما خصوﺻیات اجتماعی و اقتصادى هرکشور در هر کدام از آنها ،
نشان داده شده است  .تجانﺲ فرهنﮕی جامعه مالزى ()Ahmad & Seet,2010نقشی که زنان در دوره هاى
بحران ايﻔا می کنند () Alam,Jani & Omar,2011تاثیرات اسﻼم ( )Faud & Bohari ,2011تحلیل
هاى شرايﻂ زنان کارآفرين را در کشور به ﻃور خاﺻی جالب می سازد.
بررسی خصوﺻیات زنان ﭼینی تنها در دو مقاله از مجموعه داده هاى ما ﺻورت ﮔرفته است  .اين نقص تحلیلی را
می توان از ﻃريق تاريﺦ کشور توﺿیﺢ داد:تنها از سال  1٨٨٨شرکت هاى خصوﺻی و فعالیت هاى تجارى قانونی
شده و در ﻃی اين سالها مسﺌله جنسیتی مورد غﻔلت بوده است  .با اين ﺣال نتايﺞ به دست امده جالب توجه می باشد.
با بررسی  3210شرکت خصوﺻی "اينهاى"( ) Enhai,2011دريافت که موسسات زنان به لحاظ تعداد کارمندان
 ،درآمد و سهم نسبت به همتاى مرد خود کوﭼكتر بوده ،بنابراين نتايﺞ ﺣاﺻل از کشورهاى توسعه يافته تايید شده و
همﭽنین اين که زنان کارآفرينبُعد خانوار کوﭼكتر و ﻃول مدت کارى بیشترى در شرکت هاى خود نسبت به مردان
کارآفرين دارند.
آمريکاى ﻻتین و ﺣوزه كاراﺋیﺐ
تحلیل هاى اخیر اراﺋه شده از سوى بانک جهانی و وزارت جهانی کارآفرينی در مورد نقش اجرايی زنان بعنوان
کارآفرين در آمريكاى التین و کشورهاى ﺣوزه کاراﺋیب به ﻃور قابل توجهی نشان میدهد که در اين نواﺣی تﻔاوت
خیلی زيادى بین جنسیت باتوجه به نرخ کل فعالیت هاى کارآفرينانه وجود دارد .عﻼوه براين ،ﮔزارشات اخیر شرکت
مالی بین المللی بانک جهانی نشان می دهد که بیش از  ٢2درﺻد مشاغل شناسايی شده در آمريكاى التین و ﺣوزه
کاراﺋیب در تملک زنان کارآفرين می باشد .بانﮕاهی خاص به هرکدام از کشورهاى مورد بررسی نتايﺞ نشان میدهد
که دو مقاله در مجموعه اﻃﻼعاتی ما شرايﻂ زنان کارآفرين را در برزيل مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند .نمونه
کوﭼكی از زنان مجرد در اينجا مورد بررسی قرار ﮔرفته و نتايﺞ مشابهی براى آنها همانند ديﮕر زنان کارآفرينی که
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در نواﺣی جﻐرافیايی ديﮕر وجود دارند آشكار شد :زنان کارآفرين در اين ناﺣیه از آموزش زيادى برخوردار بوده ولی
هنوز از داشتن مشكﻼت مالی در مرﺣله راه اندازى مشاغل خود رنﺞ میبرند ؛ بنابراين آنها متكی به پﺲ انداز شخصی
در شروع مشاغل خود می باشند( Smith Hunter & Leone, 2010a; Smith Hunter & Leone,
 .)2010bهدف اﺻلی هريک از اين مقاالت تحلیل اعتبارات خرد در رابطه با زنان کارآفرين می باشد .يک تصوير
واﺿﺢ از کارآفرينی زنان را در اين نواﺣی جﻐرافیايی ترجسن و آمورس ()Terejesen and Amoros ,2010
اراﺋه میدهند ،که فعالیت هاى کارآفرينانه زنان را در  13کشور آمريكاى التین و ﺣوزه کاراﺋیب مورد بررسی قرار داده
اند  .با بهره ﮔیرى از داده هاى وزارت جهانی کارآفرينی ،اين محققان برنقشی که موسسه هاى رسمی و غیر رسمی
در بهبود کمیت و کیﻔیت زنان کارآفرين می تواند داشته باشند تاکید می کنند.
خاورمیانه
وﺿعیت زنان کارآفرين در خاورمیانه در مقايسه با ديﮕر کشورهاى در ﺣال توسعه بیانﮕر خصوﺻیات غیر معمولی
است که اساسا ناشی از ساختار اجتماعی اين نواﺣی می باشد .تحقیقات بین کشورى وزارت جهانی کارآفرينی و بانک
جهانی نشان دهنده پايین ترين نرخ مشارکت نیروى کار زن در ناﺣیه خاورمیانه نسبت به سطﺢ جهانی می باشد؛
بنابراين،کارآفرينی میتواند فرﺻت هاى جديدى را براى زنان در راستاى تولید درآمد خود و به منﻈور تقويت شرايﻂ
اجتماعی و شخصی آنها فراهم آورد .آنﭽنان که در مقاالت اراﺋه شده بوسیله ى ال آلک و الحداد( Al-Alak and
 ) Al- Haddad, 2010و الدجدانی و مارلو( ) Al, Dajani and Marlow, 2010نسبت قدرت مردان
به لحاظ فرهنﮕی  ،اجتماعی  ،سیاسی و مهمتر از همه مﺬهبی تعبیه شده و زنان اغلب وابسته به مردان می باشند.
نتیجتا ،اﺣتمال يا ﺣق ايجاد يک شرکت خانه -محور يک فرآيند ساده نیست.
جنوب آسیا
به نﻈر می رسد ﮔسترش فعالیت هاى کارآفرينانه در جنوب آسیا در سطﺢ موسساتی  ،تا ﺣد زيادى وابسته به سطﺢ
آموزش زنان می باشد .سالز لوزاك ( )Salz-lozach,2011از سوى بنیاد آسیايی بیان می کند که اولین و
مهمترين محدوديت در مقابل مالكان مشاغل در آسیاى جنوبی معموال ترکیب سطﺢ پايین آموزش و محدوديت
دسترسی به اعتبارات می باشد .مقاالت مرتبﻂ با اين خوشه نقش استراتﮋيكی که زنان کارآفرين می توانند در توسعه
اقتصادى کشورهاى خود ايﻔا کنند را تحلیل کرده و نتیجتا مهمترين مسايلی که مانﻊ اين توانايی هاى توسعه اى می
شود را بازتاب می دهد .بنابراين مقاالت دو موﺿوع اﺻلی را مورد بررسی قرار داده اند ،اولین موﺿوع در رابطه با
مقبولیت زنانی است که تصمیم ﮔرفته اند کارآفرين باشند اما هنوز در انتخاب بخش سرمايه ﮔﺬارى خود و امكان
بسﻂ مشاغل خود با محدوديت روبه رو هستند  .دومین موﺿوع به نیاز زنان به ﺣمايت نه تنها در شكل اعتبارات خرد
بلكه همﭽنین برنامه هاى آموزشی خاص به منﻈور ترقی مهارت ها و شايستﮕی هايشان در راستاى تسريﻊ رشدو
عملكرد مشاغل خود و بنابراين توسعهى کمی و کیﻔی مشاغل خود مرتبﻂ می باشد( Ayadurai & Sohail,
;.) Bhatti Shar, & Shaikh, 2010,2006
در میان کشورهاى موجود در اين خوشه هندوستان يكی از آنهايی است که بیشتر مورد تحلیل قرار ﮔرفته  :نتايﺞ
نشان می دهند که سیستم کاست هنوز بیشترين تاثیر را بر زندﮔی زنان و متعاقبا مشاغل و فعالیت هاى آنها دارد:زنانی
کـه تصـمیم بـه شـروع کـارى دارند اساس در فعالیت هاى کارآفرينانه غیر انتﻔاعی مشارکت داشته و سرمايه هاى
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آنها معموال در ابعاد خـرد و خیلـی کوﭼـک مـی باشد( Handy & et al, 2007; Menon & van de,
.)Meulen, 2011, Nagadevara, 2009
کارهاى انجام شده در ارتباط با جنوب آسیا همﭽنین به تحلیل شرکت هاى با مالكیت زنان در بنﮕﻼدش پرداخته و
اشاره دارند که اﮔرﭼه زنان ﺣدود نیمی از جمعیت اين کشور را تشكیل می دهند ،وجود موانﻊ اجتماعی و فرهنﮕی
زنان را در راه اندازى مشاغل خود مـانﻊ مـی شود .با وجود آن که زنان امروزه بیشتر نسبت به توانـايی هـا و اسـتعداد
هـاى خـود مطلـﻊ هسـتند .سیسـتم اقتصادى ﺣاکم آنها را به نقش ﺣاشیه اى در جامعه هدايت می کند ( Kabir
.)& Huo,2011
در نهايت  ،مقاالت انجام شده در زيرخوشه ها نیز نشان می دهنـد زمـانی کـه زنـان تصـمیم بـه شـرکت در
سـرمايه ﮔـﺬارى هـاى کارآفرينانه در جنوب آسیا می کنند ،کارآفرينی روستايی اولین انتخاب آنها می باشد ،بنابراين
در راسـتاى ﺣمايـت از فعالیـت هـا و پروژه هاى کارآفرينانهى آنها ،برنامه هاى اراﺋه اعتبار خرد مورد نیاز می
باشد(.)Afrin & et al, 2010
زنان كارآفرين مهاجر
با انجام تحلیلی که بطور خاﺻی بر ملیت زنان کارآفرين متمرکز می باشد می توان ﮔﻔت با اينكه اکﺜريت کارها در
مجموعهى اﻃﻼعاتی ما بر نقشی که زنان در کشورهاى مبدا خود ايﻔا می کنند ،متمرکز هست  ،اما جريان هاى
امیدوارکننده اى از تحقیقات اﮔرﭼه به ندرت ،نقش خاﺻی که زنان کارآفرين مهاجر میتوانند در کشورهاى توسعه
يافته ايﻔا کنند را مورد مطالعه قرار داده اند(.)Azmat,2010:Collins & Low,2010
آنﭽه که آشكار میشود تجانﺲ قومیتی مهاجران مورد بررسی میباشد :تجارب زنان کارآفرين ،آفريقايی  ،عرب،
آسیايی ،هندوستانی  ،موراکويی،و ترکیه اى در  12مقاله شرايﻂ و مشخصات کارآفرينانهى آنها را در کشورهاى توسعه
يافته مختلﻒ :هلند(  ،Essers & (Benschop, 2007, 2009; Essers & et al, 2010نیوزيلند(( Pio,
 ،2006, 2007استرالیا(( ،Collins & Low, 2010ايالت متحده ( Low,2008; McQuaid, & et
 ، )al, 2010اسراﺋیل ( )Heilbrunn & Abu-Asbah, 2011و ژاپن ( Billore (Zainuddin, Al-
 Haj, & Halkias, 2010مورد بررسی قرار داده است.
نتیجه کلی اين مقاالت به رنﺞ بردن زنان کارآفرين مهاجر از دو نقطه ﺿعﻒ اشاره دارد :آنها زن و متعلق به يک
اقلیت ملی هستند  .بنابراين جاى تعجب ندارد که آنها معموال از نرخ خیلی باالى کارآفرينی در کشورهاى میزبان
برخوردار نیستند(.)Heilbrunn & Abu-Asbah, 2011; Pio, 2006, 2007
 -3نتیجهگیری
اين مقاله در شكل مرورى بر ادبیات موﺿوع ،يک ديدﮔاه جامﻊ از تحقیقات بین رشته اى را در رابطه با زنان کارآفرين
را به منﻈور ﻃبقه بندى ادبیات و بسﻂ فهم ما از مشخصه هاى زنان کارآفرين ﺻورت ﮔرفته است .باوجود ادبیات
مربوط به کارآفرينی در زبان هاى محلی توجه به زنان کارآفرين  ،اخیرا فقﻂ در مجﻼت انﮕلیسی بین المللی ﺻورت
ﮔرفته است .اين موﺿوع آکادمیكی جديد ،در سطﺢ بین المللی از ﻃريق نرخ باالى کارآفرينی زنان در کشورهاى در
ﺣال توسعه قابل توجیه است که اين موﺿوع به اين ﺣقیقت که اين زنان اقتصادى معموال با ﭼندين مشكل و مانﻊ
در دسترسی به بازارهاى نیروى کار رسمی روبه رو هستند ،وابسته می باشد .بنابراين زنان کارآفرين با بﭽه هاى
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جوان بیشتر عﻼقه مند به ورود در مسیرهاى کارآفرينانه می باشند ﭼرا که کارآفرينی تنها راه آنها در جهت فرار از
بیكارى است .با اين ﺣال اهمیت مطالعه و پیﮕیرى اين موﺿوع ،اساسا به نقشی که کارآفرينیزنان هم در بُعد اجتماعی
و مه در بُعد اقتصادى در اين کشورها ايﻔا می کند مرتبﻂ می باشد  .از ديدﮔاه اقتصادى در اين کشورها نقش زنان
در ايجاد و راه اندازى مشاغل يک محرك بنیادى در رشد و توسعه اقتصادى در کل جامعه می باشد .از ديﮕاه اجتماعی
 ،ايده کارآفرينی نه تنها زمینه رهايی افراد و خانوارها را از فقر فراهم می آورد بلكه به آنها در جستجوى نیروهاى
رهايی بخش از انجام کارها کمک می کند .با اين ﺣال ،زنان کارآفرين نقش مهمی را در اقتصاد و فرآيند توسعه اين
کشورها ايﻔا می کنند .اکﺜر شرکت هاى در مالكیت زنان در ايجاد خدماتی که شرايﻂ کل جامعه را بهبود می بخشد
مشارکت دارند .به همین دلیل و داليلی ﭼون اثرات مﺜبت فعالیت هاى آنها بر روى اقتصاد محلی در برنامه هاى
اعتبارات خرد بین المللی زنان نسبت به مردان از امتیازات خاﺻی برخوردارند .عﻼوه بر اين زنان در فقیرترين کشورها
،نسبت به توانايی ها و مهارت هاى خود اعتماد داشته و در مقايسه با زنان کشورهاى توسعه يافته نسبت به شكست
ترس کمترى دارند .اين موﺿوع وابسته به اين ﺣقیقت می باشد که اوال در بسیارى موارد براى زنان کارآفرين شدن
تنها راه عملی براى داشتن شﻐل می باشد دوما تاثیر فرهنﮕی شديد مانعی در برابر زنانی است که تمايل به قرار ﮔیرى
در فرآيند رقابت با مردان دارند.
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