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 چکیده

کارآفرینی فرایندي اســت که در شــبکه ي متغیري از روابط اجتماعی واقع شده است. روابط 
اجتماعی می توانند رابطه ي کارآفرین را با منابع و فرصت ها، محدود یا تســهیل کنند. براین اساس 
مطالعه، شناخت  و تحلیل  روحیه ی کارآفرینی از رویکردی جامعه شناختی اهمیتی دو چندان می یابد. 
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان روحیه ی کارآفرینی و ارزش های فرهنگی باتوجه به نقش 
میانجی باورهای قالبی اســت. جمعیت آماري شــامل کلیه ی زنان کارآفرین )اعم از زنان فعال در 
هسته های فناور( استان خوزستان است که طبق آمار ارائه شده از سوی امور بانوان استانداری 264 
نفرنــد. روحیه ی کارآفرینی برمبنای دیدگاه نیاز به موفقیت، ارزش های فرهنگی باتوجه به دیدگاه 
پارسونز و همچنین باورهای قالبی به عنوان متغیر میانجی برمبنای نظریه ی جامعه پذیري جنسیتي 
تبیین نظری شــده اســت. حجم نمونه با توجه به خطاي نمونه گیري 05/ 0 و سطح اطمینان 0/95 
بــا آماره ی مجذور کاي براي یك درجه ی آزادي مقدار n=140 به دســت آمد. یافته های پژوهش 
نشانگر اثرگذاری ارزش های فرهنگی در چهار بعد توزیع قدرت، درجه ی پذیرش ابهام، مردانگی 
و فردگرایی بر روحیه ی کارآفرینی با توجه به میانجی گر متغیر باورهای قالبی است. براین مبنا برای 
تقویت روحیه ی کارآفرینی عالوه بر شناسایی ظرفیت های زیست بوم کارآفرینی در استان خوزستان، 
توجــه به فرهنگ ایده پروری و ایده پردازی و همچنین ایجاد تغییر و تحول ســاختاری به ویژه در 

حیطه ی باورهای  قالبی ضرورت می یابد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
کارآفرینی پدیده ای اجتماعی است. این پدیده یک رفتار اجتماعی مطلوب است که نمی تواند 
صرفاً محصول خالقیت اجتماعی باشد، بلکه حاصل تعامل سازنده ی فرد در بافت جامعه است. 
به عبارتی بسترهای اجتماعی و فرهنگی می توانند زمینه ساز شکوفایی خالقیت و یا به عکس عامل 
افول آن باشند. از نظر تیمونز کارآفرینی ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است 
که قدرت درک باال و توانایی یافتن فرصت ها را دارد و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده ی 
خود و تبدیل به محصول یا خدمتی، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید )کالنتری و همکاران، 
1383: 165(. در عصر حاضر، با مطرح شدن مفهوم عاملیت انساني در نظریه های توسعه، یکي از 

شاخص هاي مهم براي ســنجش توسعه ي هر کشور، وضعیت زنان و ســطح توانمندسازي این 
قشر از جامعه است )حاجی لو و همکاران،1399: 95(. در جامعه ي امروز که مقوله ي کارآفرینی به 
سرعت در حال گسترش است، زنان نقش مهم و رو به رشدي در توسعه ي کسب وکار به عهده 
گرفته اند و کارآفرینی زنان به موضوع مهمی در سراسر جهان تبدیل شده است. گزارش سال 
2002 کارآفرینی جهان -که مرکز کارآفرینی کافمن آن را منتشر کرده است - تأکید می کند، 
کارآفرینی زنان نقش برجسته اي در سالمت اقتصاد ملت ها دارد)ربیعی و سرابی،1392: 35 به نقل از 
مرکز مطالعات کارآفرینی جهان،2002(. از طرفی، اجتماعی که کارآفرین در آن قرار می گیرد، نقش 

بسیار مهمی در سوق دادن وی به کارآفرینی و موفقیت او دارد. ساختار ها و بستر های اجتماعی 
موجود می توانند تقویت کننده یا تضعیف کننده ی فرایند کارآفرینی باشند. از این عوامل می توان 
به نظام تعلیم و تربیت، رسانه های جمعی، هنجارهای اجتماعی رسمی و غیررسمی، نوع نگرش 
جامعه به شیوه ی تقسیم کار، باورهای کلیشه ای، الگوهای نقش، تضاد نقش و تعدد مسؤلیت های 
زنان و... اشاره کرد. براساس تئوری های اجتماعی ساختارهای اجتماعی مانند خانواده، محیط کار 
و روابط اجتماعی در دسترسی زنان به فرصت های شغلی تأثیر داشته و می توانند در عمکرد آنها 

مؤثر باشند )گلرد و احمدپور، 1389: 224(. 
زنان در کشورهاي درحال توسعه، امید اول براي ارتقاي خانواده ها و رشد و توسعه ي کشورهاي 
خود هستند. موفقیت زنان کارآفرین در این جوامع نه تنها موجب سود اقتصادي می شود، منافع 
اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می کند )Seymour,2001:2(. در نگاه گیدنز، مشاغل زنان در بازارهاي 
کار، دومین تمرکز را یافته  است. این بازارها شامل شغل هاي مختلف بی ثبات است، تأمین شغل و 
دستمزدها در آن اندک بوده، فرصت هاي کمی براي پیشرفت و ترفیع شغلی وجود دارد و شرایط 

کار غالباً نامناسب است )گیدنز،1389: 546(.



85

 باقری و همکاران، بررسی رابطهی ارزشهای فرهنگی و روحیهی کارآفرینی 

عالوه براین، گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی در سال 2011 این نکته را خاطرنشان می کند 
که کارآفرینی در جهان امروز در حال پیشرفت سریع است و کارآفرینی زنان موضوع  پرالتهاب 
کشورهاست. این در حالی است که درصد کارآفرینی زنان در بیشتر کشورها پایین تر از کارآفرینی 
مردان است. زنان منبع حیاتی رشد درجهت ارتقای اقتصاد کشورها هستند؛  با این حال زنان هنوز 
با چالش های اساسی برای رسیدن به بیشینه ی ظرفیت خود در فعالیت های اقتصادی مواجه اند 

 .)Kelley & et al, 2010: 8(

هنجارهاي رایج در زمینه ي تقسیم کار، وجود نوعی مرزبندي طبیعی میان کار زنان و مردان، 
مسئله ي تعدد نقش زنان به طوري که انتظار انجام مسئولیت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، 
خانه دار،  شاغل و ... مواردی هستند که زنان را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهاي ناشی از 
آن می کند. همچنین کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگی و اجتماعی، حرفه اي و 
شرکت نکردن در تشکل هاي صنعتی حرفه اي و فعالیت هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به استمرار 
ساخت نابرابر کمک می رساند )رستمعلی زاده و جمعه زاده، 1396: 156 به نقل از یوسف پور و همکاران، 
1391(. بنابر عقیده ي ویلیام بایگرو، تصمیم گیري یا فقدان تصمیم گیري براي ورود به کسب وکار 

و تعقیب ایده ي کارآفرینی به عواملی نظیر شرایط کودکی، وضعیت نظام خانواده، دوستان، الگوي 
نقش و وضعیت اقتصادي تجارب قبلی بستگی دارد )رستمعلی زاده و جمعه زاده، 1396: 156 به نقل از  
یوسف پور و همکاران، 1391(. بر این مبنا واکاوی  علمی و تحلیل جامعه شناختی این پدیده باتوجه به 

شرایط زیستی و تنوع قومیتی و وجود ظرفیت های بالقوه کارآفرینی اعم از کارآفرینی در حوزه های 
دانش بنیان و حوزه هایی چون کسب وکار خانگی در استان خوزستان اهمیتی دوچندان می یابد. در 
این پژوهش، ارتباط ارزش های فرهنگی و  روحیه ی کارآفرینی زنان باتوجه به میانجی گری متغیر 

باورهای قالبی زنان بررسی و تحلیل جامعه شناسی شده است.

2. پیشینه ی پژوهش 
بیشتر مطالعات انجام شده  در موضوع  کارآفرینی زنان بر ویژگی هاي شخصیتی زنان کارآفرین 
و نیز محدودیت ها، موانع و چالش هاي پیش روي این زنان متمرکز بوده است. در این میان، به 

ساختارهایی از قبیل ساخت های ذهنی و اجتماعی کمتر توجه شده است. 
در عرصه ی  انسانی  علوم  آموختگان  دانش  کارآفرینی  میزان  در مطالعه ای     هزارجریبی 
نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را بررسی کرده است. وی همچنین ویژگی هاي مختلف 
کارآفرین را آزموده  و سپس رابطه ي آنها را با متغیرهایی نظیر مهارت هاي فردي، انگیزه ی فردي، 
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ریسک پذیري، نیاز به موفقیت و خالقیت از طریق آزمون هاي مختلف سنجیده و به نتایجی رسیده 
است که می توان از جمع آنها دریافت که با تعیین ویژگی هاي کارآفرینان متغیرهاي فوق بین 
سنین 30-20 سال تأیید شده است. از نظر سنی، جوانان فرهیخته در فعالیت هاي اندیشه سازي 
و اطالع رسانی بیشترین حضور را داشته ولی از لحاظ جنسیتی تفاوت نداشته اند)هزارجریبی، 1383(.
میرغفوري و همکاران، در پژوهشی با عنوان »تبیین و تحلیل موانع مؤثر بر کارآفرینی« به 
این نتایج رسیدند که عوامل خانوادگی، مالی، شخصیتی و علمی-تحصیلی از مهم ترین موانع 
در کارآفرینی زنان بوده است )میرغفوری و همکاران، 1388(. گلرد در پژوهشی با عنوان »خانواده 
و راهکارهاي توسعه ي کارآفرینی زنان ایرانی« شرایط خانوادگی زنان کارآفرین و حمایت هاي 
کارآفرینی زنان ایرانی خانواده ي زنان را مطالعه کرده است. نتایج این مطالعه نشان داده است 
که نیازهاي اقتصادي خانواده مهم ترین عامل در ورود زنان به کارآفرینی محسوب می شود و 
بعد از آن، خانواده ی کارآفرین، حمایت عاطفی خانواده، فوت همسر، متارکه، حمایت مالی و در 
نهایت حمایت شبکه اي خانواده از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه ي کارآفرینی زنان هستند 

)گلرد، 1388(.

نیازکار و عرب مقدم نیز در پژوهشی موانع توسعه ی کارآفرینی زنان از منظر کارآفرینان زن 
دانشگاهی را بررسی کردند. یافته ها نشان داده که مهم ترین موانع بر سر راه کارآفرینان موانع 
اقتصادی، مالی و تجاري و بعد از آن موانع ساختاري و سپس موانع اجتماعی - فرهنگی است )نیازکار 
و عرب مقدم، 25-5: 1389(. یعقوبی فرانی و همکاران نیز به این نتایج رسیدند که بین ویژگی های 

شخصیتی، وضعیت اقتصادي و شرایط اجتماعی - فرهنگی زنان با سطح کارآفرینی آنها رابطه ی 
معناداري وجود دارد )یعقوبی فرانی و همکاران، 1393(. جمشیدي و همکاران در پژوهشی عوامل 
پیش برنده و بازدارنده ی توسعه ی کارآفرینی زنان در  روستاهاي شهرستان اردل را بررسی کردند. 
در این پژوهش شش عامل اقتصادي، اجتماعی، زیرساختی، ترویجی، فردي - رفتاري و محیطی به 
عنوان عوامل پیش برنده در توسعه ی کارآفرینی زنان شناسایی شدند. همچنین بیشترین اثرگذاري 
مربوط به عوامل اقتصادي و سپس مربوط به عوامل اجتماعی بوده که روي توسعه ی کارآفرینی 
زنان مؤثرند. در نهایت، عوامل آموزشی و مدیریتی، روان شناختی، فنی و سیاست گذاري به عنوان 

عوامل بازدارنده شناسایی شده اند.
نتایج مطالعات پیتر دراکر درمورد نقش کارآفرین در ایجاد اشتغال در آمریکا نشان می دهد که 
افزایش اشتغال در آمریکا را نمي توان به فناوري برتر نسبت داد، بلکه عامل اصلي افزایش اشتغال، 
کارآفریني در صنایع کوچک و متوسط بوده است. همچنین نتایج مطالعات وي نشان مي دهد که 
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خالقیت و نوآوري با کارآفریني الزم و ملزوم یکدیگرند )Drucker, 1985(. نوآوري و خالقیت به 
دانش، قوه ی ابتکار و تمرکز نیاز دارد. عده اي از افراد استعداد بیشتري براي نوآوري نسبت به بقیه 
دارند. در مطالعه ی باتنر که روي 129 زن کارآفرین در آمریکا انجام شده است، تعدادي از زنان 
کارآفرین ابراز داشتند که به علت زن بودن قادر به ورود به برخی از محافل اجتماعی نبوده اند. 
به نظر می رسد در زمینه ی ایجاد شبکه هاي ارتباطی و تماس، مردان نسبت به زنان امتیازات و 
 .)Buttner, 1997(  امکانات بیشتري دارند. این موضوع در مورد زنان سیاهپوست شدیدتر است
شابیر و گریگوریو نیز ارتباط بین اهداف فردي زنان و عوامل ساختاري مؤثر براي تصمیم به شروع 
کسب وکارشان را بررسی کردند. این مطالعه به صورت کیفی با رویکرد گراندد تئوري  از طریق 
مصاحبه با زنان کارآفرین انجام شده است. هدف از این مطالعه نگاه دقیق تر به این موضوع است 
که زنان کارآفرین چگونه مزیت ها و محدودیت هاي اهداف و دیدگاهشان را در مواجه با شروع 
کسب وکار به صورت واقعی و بالقوه تعریف می کنند. یافته هاي این مطالعه نشان داد، عوامل ساختاري 
که زنان نیاز دارند )صالحیت/ تجربه ی کاري و حمایت خانوادگی( موجب عملیاتی شدن اهداف 

 .)Shabbir & Gregorio, 1996( و تصمیمات کسب وکار آنها می شود
لی در مطالعه اي با عنوان »انگیز ه های زنان کارآفرین در سنگاپور«، انگیزه هایی که زنان را به 
صاحبان کسب وکار تبدیل می کنند را بررسی کرده است. اهداف این تحقیق کشف خصوصیات 
یک زن کارآفرین معمولی در سنگاپور، نیازهاي انگیزشی زنان کارآفرین و عوامل مؤثر در نیازهاي 
نیاز به عنوان چارچوب نظري براي مطالعه ی  از نظریه ی  انگیزشی زنان کارآفرین بوده است. 
انگیزه ی زنان کارآفرین استفاده شده است. فرض است که مالکیت کسب وکار برآیند ظهور چهار 
نیاز موفقیت، وابستگی، استقالل و سلطه است. نتایج نشان می دهد که زنان کارآفرین انگیزه ی 
نیاز باالیی براي دستیابی به موفقیت، انگیزه ی نیاز کمی براي سلطه و انگیزه ی نیاز متوسطی به 

 .)Lee, 1966( وابستگی و استقالل را دارند
 رامان و همکاران در مطالعه ی مقایسه اي بین زنان کارآفرین و زنان غیر کارآفرین در مالزي 
عوامل محیطی، شخصیتی و انگیزشی که می تواند به تصمیم کارآفرینی منجر شود را بررسی 
کرده اند. مقایسه ی این سه عامل در میان زنان کارآفرین در شرکت هاي کوچک و متوسط با زنان 
غیرکارآفرین انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تفاوت عوامل محیطی، شخصیتی 
و انگیزشی در زنان کارآفرین و غیرکارآفرین قابل توجه است. عوامل محیطی، حمایت روانی، 
بهره مندي از محیط و شرایط کار قبلی به مثابه عوامل معنی دار در کارآفرینی زنان بوده است. 
تفاوت هاي شخصیتی نیز در این مطالعه نشان می دهد که کارآفرینان مهارت های استداللی، ثبات 
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احساسی، هوشیاري و انتزاع بیشتري را به تصویر می کشند. عالوه بر این، کارآفرینان خصوصیات 
باالیی همچون انعطاف پذیري براي تغییر، کمال گرایی، تنش بیشتر و سرزندگی کمتري دارند.  
به طور کلی عوامل مؤثر در کارآفرینی زنان در این پژوهش ها عبارت اند از: ویژگی ها و خصایص 
 Raman(  شخصیتی و فردي، شرایط اجتماعی و فرهنگی، نیازهاي اقتصادي و عوامل ساختاری

  .)& et al, 2013

 تالیس در پژوهشی با عنوان »موانع فرهنگی کارآفرینی زنان: بینشی از جامعه امارات متحده 
عربی« بر مبنای رویکرد برساخت گرایی و به روش مصاحبه ی ساختار نیافته و عمیق با 20 زن 
کارآفرین در امارات متحده عربی، بر مبنای نوع شناسی ارزش های فرهنگی هافستد ارتباط متقابل 
جنسیت، عوامل فرهنگی و آموزه های اسالمی را در تبیین موانع پیش روی کارآفرینی زنان مطالعه 
کرده است. یافته های پژوهش بر حمایت خانواده و نقش ارزش های فرهنگی در تقویت اعتماد به 

 .)Tlaiss, 2014( نفس زنان کارآفرین تأکید دارد
 براچز و الیوت در مقاله ای با عنوان »تبیین جایگاه کارآفرینی: مطالعه ای درباره ی زنان کارآفرین 
آلمانی« به نقش جنسیت و باورهای قالبی در تبیین کارآفرینی زنان می پردازد. یافته های این مطالعه 
نشان می دهد، به دلیل محدودیت های ساختاری ناشی از باورهای قالبی، مشاغل کارآفرینانه انتظارات 
زنان را برآورده نمی کنند، همچنین در کشوری با نرخ اشتغال باال وجود نابرابری جنسیتی در زندگی 
.)Braches & Elliott, 2016( زنان کارآفرین در انگیزه های فردی و روحیه ی کارآفرینی تأثیر دارد
نامبیر و همکاران در پژوهشی با عنوان »اکوسیستم کارآفرینی زنان در شهرهای آفریقای 
با زنان کارآفرین وضعیت اکوسیستم  یافته  نیمه ساختار  انجام 40 مصاحبه  از طریق  جنوبی« 
کارآفرینی در آفریقای جنوبی را ارزیابی کرده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، زنان کارآفرین 
در زمینه های پیچیده و محیط های کم درآمد شهرهای آفریقای جنوبی با چالش های روانی-اجتماعی 
ناشی از طیف وسیعی از روابط ذی نفعان روبه رو هستند و مسیر و الگوی  شغلی متفاوتی نسبت 

 .)Nambiar & et al, 2019( به مردان دارند
 مالمستروم و همکاران در پژوهش خود ضمن مطالعه و تجزیه و تحلیل چند متغیره داده های 
مربوط به 131 برنامه ی سرمایه گذاری مخاطره آمیز تأثیرات باورهای قالبی و تبعیض جنسیتی در 
روحیه ی کارآفرینی زنان را بررسی کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، زنان کارآفرین به واسطه ی 
باورهای قالبی و تبعیض جنسیتی در حوزه ی جذب سرمایه نسبت به مردان آسیب پذیرتر بوده اند 
)Malmstrom & et al, 2020(.  پژوهش های علمی مذکور اغلب به تحلیل ویژگی های شخصیتی 

زنان کارآفرین، موانع اثرگذار بر روحیه ی کارآفرینی زنان و انگیزه های آن ها پرداخته اند. وجه تمایز 



89

 باقری و همکاران، بررسی رابطهی ارزشهای فرهنگی و روحیهی کارآفرینی 

پژوهش حاضر توجه به ارتباط مقوله ی ارزش های فرهنگی و باورهای قالبی با روحیه ی کارآفرینی 
از منظر ساختاری و بافت خاص جامعه مورد مطالعه است.

3. چارچوب نظری پژوهش
مک کله لند روان شناس اجتماعی، نظریه ی نیاز به موفقیت را برای اولین بار در مباحث اجتماعی 
مطرح کرد. وی معتقد است، در جوامع کمتر موفق، میزان سرمایه گذاری و خطرپذیری پایین و در 
نتیجه توسعه نیافته هستند و در جوامع موفق میزان سیاست گذاری و خطرپذیری باالست. در این 
جوامع افرادی پیدا می شوند که کسب وکار جدیدی راه اندازی می کنند؛ شرکت یا واحد اقتصادی را 
سازماندهی می کنند و ظرفیت تولیدی و بهره وری آن را افزایش و بهبود می بخشند. مک کله لند 
چنین افرادی را کارآفرین می نامد و عواملی نظیر شیوه ی جامعه پذیری، شیوه ی تربیتی والدین، 
طبقه ی اجتماعی والدین، ایدئولوژی حاکم، مذهب و تحرک اجتماعی را عوامل مؤثر در توسعه ی 
فرهنگ کارآفرینی می داند. توجه خاص او به فرهنگ در امر کارآفرینی است و مناسب ترین نوع 
جامعه پذیری را تقویت استقالل فردی و ایجاد اعتمادبه نفس می داند که موجب کارآفرینی می شود 
)غالمیان و نازک تبار، 2:1386(. فعالیت هاي پارسونز با ارائه ی نظریات خود در باب سیستم، آشکارا بر 

نقش حیاتی فرهنگ در نظریه ی سیستم اجتماعی تأکید دارد. پارسونز تالش می کند تا با تئوریزه 
کردن فرهنگ به منزله ی حوزه یا نظامی مستقل، نهادهاي فرهنگی و اجتماعی را از یکدیگر متمایز 
کند و معتقد است فرهنگ به عنوان سیستم نمادین معنادار )الگوهاي ایده ها، ارزش ها( هم رفتار 
انسان و هم نتایج حاصل از آن را شکل می دهد. وی به لحاظ تجربی در مقایسه با جامعه، برای 
فرهنگ استقالل فراوانی قائل است )صالحی امیري، 1386 :10(. در این پژوهش روحیه ی کارآفرینی 
برمبنای دیدگاه نیاز به موفقیت و ارزش های فرهنگی با توجه به دیدگاه پارسونز و همچنین باورهای 

قالبی به عنوان متغیر تبیین شده است.  
 طبق نظریه ی جامعه پذیري جنسیتی، پسرها و دخترها نقش هاي جنسیتي و هویت های مذکر 
و مؤنث را که با این نقش ها همراه است به کمک کارگزاران اجتماعي مثل خانواده و رسانه ها  

می آموزند )گیدنز، 1389: 185(. 
مفهوم طرح واره به یک ساخت شناختی اطالق می شود که نشان دهنده ی آگاهی و شناخت فرد 
راجع به یک مفهوم یا یک نوع محرک )شامل اسنادهای آن و روابط میان اسنادها( است. طرح واره 
به عنوان شیوه های مهم قالب سازی دیدگاه یک فرد درباره ی جهانش درنظر گرفته می شوند، چراکه 
در فرآیندهای توجه، حافظه و استنباط اجتماعی تأثیر می گذارد. یکی از مهم ترین طرح واره های 
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بررسی شده، طرح واره ی جنسیت است که مطالعه درباره ی آن به ارائه ی نظریه ی طرح واره منجر 
شده است. ساندرا بم این نظریه را که در چارچوب نظریه های مربوط به هویت جنسیتی است، 
مطرح کرده است. هویت جنسیتی زمانی شکل می گیرد که کودکان معنا و تصویری از خود 
می سازند که دربردارنده ی مفاهیم مردانگی یا زنانگی است و جنسیت به بخشی از خودپنداره ی 
آنها تبدیل می شود. کودکان بین سنین چهار تا هفت سالگی، به تدریج مفهوم ثبات جنسیتی را 
می فهمند، بدین معنی که تشخیص می دهند جنسیت یک ویژگی اساسی و بنیانی برای تعریف و 
شناخت هرکس است. پس از استحکام این شناخت ها، ادراکات فرد متأثر از آنچه درباره ی جنسیت 
یاد گرفته اند، قرار می گیرد. به عقیده ی بم، کودکان این آگاهی عمومی را دارند تا اطالعات راجع 
به خودشان را بر مبنای تعاریف اجتماعی رفتارهای مناسب برای هر جنس، سازماندهی کنند. 
به موازات رشد کودکان، آنها به تفصیل عقاید مربوط به مرد یا زن بودن را در فرهنگ خودشان 

می آموزند )ریاحی، 1386: 115(. 
طبق نظریه ی طرح واره ی جنسیت، جنسیت یک ویژگی اساسی و بنیادی برای تعریف و شناخت 
هرکس است. پس از استحکام این شناخت ها، ادراکات فرد متأثر از آنچه که درباره ی جنسیت یاد 
گرفته  است، قرار می گیرد. به عقیده ی بم، کودکان این آمادگی عمومی را دارند تا اطالعات راجع 

به خودشان را بر مبنای تعاریف اجتماعی رفتارهای مناسب برای هر جنس، سازماندهی کند.
کودکان به موازات رشدشان، باورهای مربوط به مرد یا زن بودن را در فرهنگ خودشان به 
تفصیل می آموزند. پیش فرض ما این است که طرح واره های جنسیتی و باور قالبی اساس ذهنیت 
افراد را در ارتباط با کار و روحیه ی کارآفرینی شکل می دهند. بر این اساس فرضیه های این پژوهش 

به شرح ذیل است:
بین ارزش های فرهنگی  و روحیه ی کارآفرینی رابطه وجود دارد. -
بین ارزش های فرهنگی و باورهای قالبی رابطه وجود دارد. -
بین باورهای قالبی و روحیه ی کارآفرینی رابطه وجود دارد. -
متغیر باورهای قالبی در ارتباط با ارزش های فرهنگی و روحیه ی کارآفرینی نقشی میانجی دارد. -
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باورهایقالبی

روحیهیکارآفرینیارزشهایفرهنگی

شکل )1( مدل نظری تحقیق

4. روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش پیمایشي و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. جمعیت آماري شامل 
همه ی زنان کارآفرین )اعم از زنان فعال در هسته های فناور( استان خوزستان است که طبق آمار 
ارائه شده ازسوی امور بانوان استانداری 264 نفر می باشند. حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از 
فرمول کوکران، با توجه به خطاي نمونه گیري 0/05 و سطح اطمینان 0/95 با آماره ی مجذور کاي 
براي یک درجه ی آزادي، مقدار n=140 به دست آمد. در انتخاب جمعیت نمونه در این تحقیق، 
از نمونه گیري تصادفی طبقه ای استفاده شده است. براي حصول روایي مقبول در این تحقیق، 
ابتدا طي جلسات متعدد با کمک اساتید متخصص معتبرترین شاخص هاي گردآوري شده از بین 
شاخص هاي حاضر در پرسش نامه هاي موجود و آزمون شده قبلي، انتخاب شدند. سپس چند تن از 
اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع تمامي گویه هاي استخراج شده را مطالعه کردند. اشتراک نظر 
آنها بر گویه ها مبني بر معتبربودن سنجه ی مورد نظر بود. به منظور ارزیابي میزان پایایي مفاهیم 
و ابعاد مورد سنجش، روش همبستگي درونِي آلفاي کرونباخ استفاده شد )جدول شماره ی 1(.                         

جدول ) 1(:  نتايج پايايي 

مقدار آلفاي كرونباخمتغير

0/852روحيه ی كارآفرینی

0/721ارزش های فرهنگی

0/691باورهای قالبی

تعريف متغیرهاي اصلي

الف- روحیه کارآفرينی: منظور از روحیه ی کارآفریني داشتن اشتیاق و عالقه بـراي ارائه ی 

ایدههـاي نـو، خـالق و همچنین داشتن روحیه ی ریسک پذیري، استقاللطلبي، موفقیتطلبي، 
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ابهامپذیري و کنترلپذیري است که به ایجاد کسب و شرکتهاي نو، سازمان هاي جدید و نوآور 
رشدیابنده مبادرت مي ورزد )منصوري نژاد، 1389: 8(. به منظور تعریف عملیاتی روحیه ی کارآفرینی 
مقیاس روان شناختانه کارولند و همکاران )1984( به کار گرفته شد. این مقیاس 6 بعد روحیه 
ریسک پذیری، استقالل طلبی، موفقیت طلبی، نوآوری، کنترل پذیری، ابهام پذیری )تحمل ابهام( را 

می سنجد )کارولند و همکاران 1984، به نقل از منصوری نژاد، 1389(. 
ب- ارزش های فرهنگی: فرهنگ در فعالیت هاي بشر نقش بسیار وسیعي را ایفا مي کند و بر 

زمینه هاي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي زندگي انسان تأثیرگذار است. هافستد1 پنج بعد براي 
ارزش هاي فرهنگي مطرح کرده است؛ این ابعاد عبارت اند از: 

توزیع قدرت: »هر اندازه که افرادي با قدرت کمتر در یک جامعه نابرابري در قدرت را مي پذیرند  -
و آن را امري معمول مي دانند« )Hofstede, 1986: 307(. این بعد میزان توزیع قدرت را نشان 

مي دهد. 
فردگرایي: این مورد عبارت است از »میزاني که افراد در یک کشور ترجیح دهند به عنوان فرد  -

عمل کنند تا اعضاي یک گروه« )Ibid, 1994: 6(. فرهنگ هاي فردگرا تصور مي کنند هر فرد 
ابتدا به دنبال عالقه مندي خود و سپس عالقه مندي خانواده ی خود )همسر و فرزندان( است. در 
فرهنگ هاي جمع گرا هر فرد خود را به یک یا چند گروه داخلي متعلق مي داند که نمي تواند از 
آن جدا شود. این گروه داخلي )چه خانواده باشد یا طایفه یا سازمان( از عالقه مندي اعضاي خود 
حمایت مي کند، اما در مقابل از آنها انتظار وفاداري مداوم دارد )Ibid: 1986: 307(. در بسیاري 
از فرهنگ هاي شرق دور به عنوان نماد فرهنگ هاي جمع گرا، مردم به گونه اي اجتماعي مي شوند 
تا روابط هماهنگ و یکپارچه اي با دیگران داشته باشند. تالش افراد در چنین فرهنگي داشتن 

پیوند با دیگران و رفتارهاي متناسب با گروه اجتماعي است. 
مردانگي: عبارت است از »میزان بهادادن به ارزش هاي مردانه همچون پیشرفت، کسب درآمد،  -

آموزش، و ارزش هاي زنانه همچون جو دوستانه، امنیت جایگاه، شرایط فیزیکي و همکاري«؛ میزان 
بهادادن بیشتر به ارزش هایي همچون جرأت، عملکرد، موفقیت و رقابت نسبت به ارزش هایي 
همچون کیفیت زندگي، حفظ ارتباطات گرم شخصي، خدمات ارزش هاي غالب در فرهنگ هاي 
مردانه پیشرفت و موفقیت بوده، حال آنکه در فرهنگ هاي زنانه کیفیت زندگي و مراقبت و توجه 

 . )Ibid, 1994: 6( به دیگران به عنوان ارزش هاي غالب مطرح اند

1-Hofstede, 1980, 1991.
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درجه ی پذیرش ابهام: عبارت است از: »میزان عصبي شدن افراد از موقعیت هایي که تصور  -
مي کنند سازماندهي شده، مشخص و پیش بیني  کردنی نبودند. این موقعیت ها مواردي هستند که 
آنها تالش مي کنند با حفظ اصول سخت رفتاري و اعتقاد به حقیقت محض، از آن اجتناب کنند« 
)Ibid, 1986:308( . درجه ی پذیرش ابهام را نباید با اجتناب از ریسک اشتباه گرفت. این مورد 

شامل تمایل فرد براي ریسک پذیري نیست، بلکه با اولویت هایي براي قوانین و اصول مشخص 
شده همراه است )Ibid, 2001: 149(. نجاتي و همکاران ساختار عاملي و پایایي پرسش نامه ی 
ارزش هاي فرهنگي را در ایران مورد بررسي قرار دادند و نتیجه ی بررسي این محققان مقیاسي 
16گویه اي مبتني برمدل اولیه هافستد است که در این پژوهش براي عملیاتي سازي مفهوم 
ارزش هاي فرهنگي به کار گرفته شد. این مقیاس به طور کلی تأثیر فرهنگ موجود در جامعه 
را بر ارزش های اعضای آن جامعه به تصویر می کشد؛ همچنین جنبه های مهمی از فرهنگ را 
مطالعه می کند و بر مبنای سنجشی قیاسی به آنها امتیاز می دهد )نجاتی و همکاران، 1392(.

ج- باور های قالبی: مجموعه اي از نقش هاي جنسیتی است و شامل ارزش ها، رفتارها و عالیقی 

است که هر فرهنگ خاص براي مردان و زنان مناسب می داند. بم در سال 1974 پرسش نامه
BSRL  را ارائه داد. این مقیاس توسط احمدی )1387(اعتبار یابی شده است و شامل 21گویه 

است)عنایتی و همکاران، 1389: 104(.

5. يافته هاي پژوهش

5-1- آماره هاي توصیفي متغیرها
سن پاسخگویان: آماره هاي توصیفي سن بدین قرار است که میانگین نمره اي که پاسخ گویان از 
مجموع نمرات این متغیر کسب کرده اند 40، انحراف معیار 7/35 و واریانس 33/61  است. حداقل 
نمره براي این متغیر )سن پاسخ گویان( 22 و حداکثر آن 51 است. جدول شماره ی 2 اطالعات 
توصیفي از قبیل واریانس، میانگین و  انحراف معیار مربوط به ارزش های فرهنگی، باورهای قالبی 

و روحیه ی کارآفرینی  را در آزمودني ها نشان مي دهد.
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جدول)2(:  آماره های توصیفی

بیشترینکمترینانحرافمعیارمیانگینشاخص/متغیر

48/237/291680ارزشهایفرهنگی

68/048/7422100باورهایقالبی

112/210/8933165روحیهیکارآفرینی

5-2- تحلیل استنباطي روابط میان متغیرها
پیش از ارزیابی مدل ساختاري ارائه شده، الزم است معناداري وزن رگرسیونی )بار عاملی( 
سازه هاي مختلف پرسش نامه در پیش بینی گویه هاي مربوطه بررسی شود تا از برازندگی مدل هاي 
اندازه گیري و مقبول بودن نشانگرهاي آنها در اندازه گیري سازه ها اطمینان حاصل شود. این مهم 
با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي )CFA( و نرم افزار  AMOS انجام شد. با توجه به 
اینکه در مدل CFA وزن رگرسیونی تمامی متغیرها در پیش بینی گویه هاي پرسش نامه در سطح 
اطمینان 0/99  است، تفاوت معنادار با صفر دارد. برمبنای تحلیل عامل تاییدی بعد ابهام پذیری 

از تحلیل کنار گذاشته شد. 

5-3- الگوسازی معادله ی ساختاری
مدل سازي معادالت ساختاري عضوي از خانواده ی مدل هاي آماري است که به دنبال توصیف 
روابط میان متغیرهاي چندگانه است. براي انجام این کار، مدل معادالت ساختاري، ساختار بین 
رابطه  اي که در مجموعه ی معادالت وجود دارد و مشابه مجموعه ی معادالت رگرسیون چندگانه 
است را می آزماید. این معادالت نشانگر کلیه ی روابط میان سازه هاي )متغیر مستقل و وابسته( 
درگیر تحلیل هستند. متغیرهایي که به طور مستقیم قابل اندازه گیري نیستند متغیرهاي پنهان یا 
سازه ها نامیده مي شوند که به مفاهیم نظري که قابل مشاهده نیستند اشاره مي کنند و شکل گیري 
روابط علیتي برآورد شده توسط مدل را ممکن مي سازند این متغیرها به طور تقریبي به وسیله 

مجموعه اي از متغیرهاي مشاهده شده نشان داده مي شوند )برمر و همکاران، 1397: 54(.
برای آزمون بررسی تأثیر ارزش های فرهنگی در روحیه ی کارآفرینی با میانجی گری متغیر 
باورهای قالبی ابتدا باید بررسی شود که ضریب رگرسیون مسیر ارزش های فرهنگی به روحیه ی 
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کارآفرینی بدون متغیر میانجی معنادار است، زیرا اگر این مسیر معنادار نباشد، امکان آزمون 
میانجی گری وجود نخواهد داشت. برای این منظور رابطه ی دو متغیر ارزش های فرهنگی با متغیر 
روحیه ی کارآفرینی بررسی شد، شاخص های برازش مدل نشان می دهند که مدل برازش خوبی 
دارد. برای بررسی برازش مدل پیشنهادی به چند شاخص توجه شد. یکی از این شاخص ها، 
شاخص کای اسکوئر بهنجار یا نسبی است که از تقسیم ساده ی مقدار کای اسکوئر بر درجه ی 
آزادی مدل محاسبه می شود. اغلب مقادیر بین 2 تا 3 را برای این شاخص مقبول می دانند. در 
مدل حاضر، x2/df معادل 1/600 به دست آمده است. بنابراین می توان گفت مدل برازش خوبی 
دارد. شاخص های برازش افزایشی )IFI( با مقدار 0/99، برازش تطبیقی )CFI( معادل 0/99، 
برازش هنجارشده بنتلر بونت )NFI( معادل 0/98 و نیکویی برازش )GFI( معادل 0/96 مدل 
پژوهش را تأیید می کنند. شاخص دیگر، شاخص ریشه ی دوم میانگین مربعات خطای برآورد 
است. مقدار مقبول RMSEA کمتر از0/1 است. در پژوهش حاضر، میزان RMSEA معادل 

0/057 شده است که این شاخص نیز برازش مدل را تأیید می کند.
جدول شماره ی 3 نشان می دهد که مسیر ارزش های فرهنگی به روحیه ی کارآفرینی با میزان 
ضریب مسیر استاندارد باالی 0/3 و قدر مطلق آماره ی T نیز بیشتر از عدد 2 است. به این ترتیب، 
فرضیه ی اصلی تحقیق یعنی رابطه ی ارزش های فرهنگی بر روحیه ی کارآفرینی تأیید می شود. 

بنابراین امکان انجام آزمون میانجی گری وجود دارد. 
جدول )3(: میزان ضرايب غیر استاندارد، استاندارد و آماره ی t در الگوی معادالت ساختاری

ضریبمسیرضریبمسیرغیراستانداردمسیرهایاصلیردیف
استاندارد

T

ارزش های فرهنگی به 1
0/3080/3846/637روحيه ی كارآفرینی

در این مرحله از پژوهش، متغیر میانجی )باورهای قالبی( به مدل اضافه و بررسی شد که آیا 
متغیر باورهای قالبی می تواند نقش متغیر میانجی را ایفا کند. شاخص های برازش مدل نشان 
می دهند که مدل برازش خوبی دارد. جدول شماره ی 4 نشان می دهد مسیر ارزش های فرهنگی 
به باورهای قالبی و مسیر باورهای قالبی به روحیه ی کارآفرینی با میزان ضریب مسیر استاندارد 
باالی 0/3 و قدر مطلق آماره ی T نیز بیشتر از عدد 2 معنادار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت 

که متغیر باورهای قالبی می تواند به عنوان یک متغیر میانجی در مدل ایفای نقش کند.
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جدول )4(: میزان ضرايب غیراستاندارد، استاندارد و آماره ی t در الگوی معادالت ساختاری

ضریب مسير مسيرهای اصلی
غيراستاندارد

ضریب مسير 
استاندارد

T Statistic

3/573-0/50-0/19-ارزش های فرهنگی به باورهای قالبی

3/929-0/75-1/55-باورهای قالبی به روحيه ی كارآفرینی

در این مرحله، مسیر مستقیم بین متغیر ارزش های فرهنگی و روحیه ی کارآفرینی در مدل 
اثر میانجی بررسی می شود. اگر ضریب رگرسیون این مسیر معنادار باشد، یعنی متغیر ارزش های 
فرهنگی از هر دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم در متغیر روحیه ی کارآفرینی تأثیرگذار است و به 
عبارت دیگر، متغیر باورهای قالبی به عنوان یک متغیر با نقش میانجی جزیی در مدل مطرح است. 
ولی اگر ضریب رگرسیون مسیر متغیر ارزش های فرهنگی به متغیر روحیه ی کارآفرینی معنادار 
نباشد، یعنی متغیر ارزش های فرهنگی فقط از طریق متغیر باورهای قالبی بر متغیر روحیه ی 
کارآفرینی تأثیرگذار باشد، متغیر باورهای قالبی به عنوان یک متغیر میانجی کامل در مدل ایفای 
نقش می کند. شاخص های برازش مدل نشان می دهند که مدل برازش خوبی دارد. جدول شماره ی5 
نشان می دهد که مسیر ارزش های فرهنگی به باورهای قالبی و مسیر باورهای قالبی به روحیه ی 
کارآفرینی با میزان ضریب مسیر استاندارد باالی 0/3 و قدر مطلق آماره ی T نیز بیشتر از عدد 
2، معنادار است، ولی مسیر ارزش های فرهنگی به روحیه ی کارآفرینی با میزان ضریب استاندارد 
پایین 0/3 و قدر مطلق آمار T نیز کمتر از عدد 2 معنادار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت 

که متغیر باورهای قالبی می تواند به عنوان یک متغیر میانجی کامل در مدل ایفای نقش کند.

جدول )5(: میزان ضرايب غیراستاندارد، استاندارد و آماره ی t در الگوی معادالت ساختاری

T Statisticضریب مسير استانداردضریب مسير غير استانداردمسير های اصلی

3/509-0/51-0/19-ارزش های فرهنگی به باورهای قالبی

3/730-0/76-1/56-باورهای قالبی به روحيه ی كارآفرینی

ارزش های فرهنگی به روحيه ی 
0/136-0/01-0/01-كارآفرینی
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بحث و نتیجه گیری

فرایند کارآفرینی زنان را می توان از چشم اندازهای متفاوتی بررسی کرد؛ این پدیده از عواملی 
چون ایستارها و نگرش ها در سطح خرد و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح 
کالن اثرپذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش میانجی باورهای قالبی در رابطه 
بین ارزش های فرهنگی و روحیه ی کارآفرینی به روش پیمایشی و با استفاده از الگوسازی معادالت 
ساختاری با نرم افزار amos  صورت پذیرفت. باتوجه به تحلیل استنباطی روابط میان متغیرها مسیر 
ارزش  های فرهنگی به باورهای قالبی و مسیر باورهای قالبی به روحیه ی کارآفرینی با میزان ضریب 
مسیر استاندارد باالی 0/3 و قدر مطلق آماره ی T نیز بیشتر از عدد 2، معنادار است، ولی مسیر 
ارزش  های فرهنگی به روحیه ی کارآفرینی با میزان ضریب استاندارد پایین 0/3 و قدر مطلق آمار 
T نیز کمتر از عدد 2 معنادار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت، متغیر باورهای قالبی می تواند 
به عنوان یک متغیر میانجی کامل در مدل ایفای نقش کند. براین اساس ارزش های فرهنگی در 
چهار بعد توزیع قدرت، درجه ی پذیرش ابهام، مردانگی و فردگرایی در روحیه  ی کارآفرینی اثرگذار 
است؛ لیکن این تأثیر باتوجه به میانجی گری باورهای قالبی تفسیر می شود. این یافته با پژوهش 

تالیس )2014( همسو است.
درباره ی توزیع قدرت می توان گفت نهاد خانواده نیز مانند سایر نهادهای اجتماعي در قرن 
گذشته دستخوش تحوالتي شده است. فرایند توسعه ی صنعتي، اجتماعي و سیاسي، ساختار 
روابط خانوادگي و قدرت را به سستي کشانده  است. تحوالت نقش های جنسیتي، با شروع سده ی 
نوزدهم و اوایل سده ی بیستم وضعیت زنان را تغییر داد و یکي از بارزترین پیامدهای آن، تحول 
در ساختار قدرت بود )گروسی، 1387: 8(. اینگلهارت معتقد است، اولویت های ارزش فرد متأثر از 
محیط اقتصادیـ  اجتماعی که فرد در طول سالهای قبل از بلوغ در آن به سر می برد، شکل می گیرد 
و با تغییر شرایط محیط اقتصادی ـ اجتماعی اولویت های ارزشی متفاوت خواهد شد )گروسی و 
یاری نسب،1399: 132 به نقل از اینگلهارت،1383( . فرهنگ و ارزش های فرهنگی مقوله ای مهم در 

موضوع کارآفرینی زنان است، زیرا تعیین کننده ی نگرش زنان نسبت به پدیده ی کارآفرینی است 
ازاین رو مطابق نتایج پژوهش سلجوقی )1388(، براچز و الیوت  )2016( و مالمستروم و همکاران 
)2020(، ریشه های ضعف و قوت فرهنگ کارآفرینی را باید در حضور و وجود ارزش ها و عقایدی 
جست وجو کرد که در فرهنگ و در سلسله مراتب ارز ش ها جایگاهی فراتر از کار را به خود اختصاص 
داده اند و در تعارض و تقابل با کار و یا همنوا و همساز با کارآفرینی هستند. به عبارتی، ارزش های 
فرهنگی تشکیل دهنده ی بخش مهمی از ساختار آگاهی افرادند که این امر توجه ما را به سمت 
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متغیرهای مکنون رهنمون می کند؛ بنابراین در جریان پژوهش، فرضیه ی دوم مبنی بر ارتباط 
بین ارزش های فرهنگی و باورهای قالبی نیز تأیید می شود. همچنین مطابق تحلیل  استنباطی، 
مسیر ارزش های فرهنگی به باورهای قالبی و مسیر باورهای قالبی به روحیه ی کارآفرینی با میزان 
ضریب مسیر استاندارد باالی 0/3 و قدر مطلق آماره ی T نیز بیشتر از عدد 2، معنادار است. ولی 
مسیر ارزش های فرهنگی به روحیه ی کارآفرینی با میزان ضریب استاندارد پایین 0/3 و قدر مطلق 
آمار T نیز کمتر از عدد 2 معنادار نیست. در مدل معادله ی ساختاری پژوهش حاضر ضریب  مسیر 
استاندارد  ارزش های فرهنگی به روحیه ی کارآفرینی با مقدار  0/01- تأثیر کمی در تبیین تغییرات 
مشاهده شده در نمونه از نظر روحیه ی کارآفرینی داشته است؛ بنابراین با توجه به مدل نظری 
پژوهش اثر میانجی  متغیر باورهای قالبی سنجیده شد. مقدار ضریب مسیر استاندارد ارزش های 
فرهنگی به باورهای قالبی معادل 0/51- نشانگر ارتباط معکوس میان باورهای قالبی و روحیه ی 
کارآفرینی زنان است. به عبارت دیگر، به میزانی که باورهای  قالبی در ذهن زنان قوی تر باشد، 
میزان روحیه ی کارآفرینی زنان کمتر است و بالعکس. یافته های پژوهش نشان داد باورهای قالبی 
تأثیر بیشتری در روحیه ی کارآفرینی زنان دارد. باورهایی که تقویت آنها با نادیده گرفتن میزان 
توانایی و مهارت واقعی زنان در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه کارآفرینی همراه است. زنان 
کارآفرین نیز با تکیه به این  باورها  و تجویز دستورالعمل های مشخص خود را از قرارگرفتن در 

مسیر ارزش آفرینی دور می کنند.
از طریق شناسایی ظرفیت های زیست بوم  زنان  تقویت روحیه ی کارآفرینی  راستا،  این  در 
کارآفرینی در استان خوزستان، توجه به فرهنگ ایده پروری و ایده پردازی و همچنین ایجاد تغییر 
و تحول ساختاری در این حوزه عالوه بر حل معضل بیکاری موجبات توسعه ی اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی را فراهم می کند. همچنین معرفی الگوهای موفق زنان کارآفرین به ویژه در مناطق 
روستایی، تالش برای رفع نگرانی های زنان کارآفرین به ویژه در زمینه ی مشکل نگهداری فرزندان، 

حساسیت های همسر و خانواده نیز به عنوان جزء راهکارهای این مسئله مطرح هستند. 
در جامعه ی اسالمی، باید قابلیت ها و توانایی های زنان شکوفا شود و نگاه به زن و فعالیت های 
اقتصادی او، نگاهی معقول ،متناسب و برای رشد همه ی ابعاد شخصیتی و خانوادگی او و همچنین 
همسو با اهداف تعلیم وتربیت در جامعه باشد)موسوی لقمان و همکاران،1398: 84-83(. در نهایت، 
مطالعه ی عمقی چالش ها و فرصت های کارآفرینی باتوجه به تنوع اقلیم و قومیت ارائه ی آموزش های 
مدون برای تقویت نگرش ها و ایستارهای مربوط به خودباوری از ابتدای فرایند جامعه پذیری از سوی 
خانواده، مدرسه، نهادهای آموزشی و رسانه ضرورت می یابد؛ به عالوه بر نقش مسؤلین استانی در 
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برنامه ریزی های و  فرهنگ سازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیت های 
اقتصادی  از طریق تسهیل گری فرایند کارآفرینی و همچنین حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 

خوداشتغالی بانوان به شدت تأکید شده است.
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