تاريخ دريافت0191/4/01 :

مجله مديريت فرهنگي

تاريخ پذيرش0191/01/04 :

سال نهم /شماره بيست و هفتم /بهار 3194

بررسي تأثير آموزشهاي کارآفريني ،بهعنوان يک عامل فرهنگي ،بر
توانمندسازي زنان
مريم صوفي
دانشآموخته رشته مديريت امور فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران
( maryam.soufi@gmail.comمسئول مکاتبات)
علياکبر رضايي
استاديار و عضو هيئتعلمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران

dr.rezaei50@yahoo.com

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش:مهمترين عامل فرهنگي مؤثر در حركت كارآفريني از قوه به فعل ،بروز روحيه كارآفريني
در افراد از طريق آموزش ميباشد .بر همين اساس پژوهش حاضر ،با هدف بررسي تأثير آموزشهاي کارآفريني،
بهعنوان عامل فرهنگي،بر ارتقاء سطح توانمندي زنان سعي در پاسخگويي به اين سئوال دارد که آيا آموزشهاي
کارآفريني ارائه شده در مراکز کارآفريني شهرداري تهران بر سطح توانمندي زنان تهراني تأثيرگذار بوده است؟
روش پژوهش:در اين پژوهش  183نفر از زنان تهراني ساکن در مناطق  00 ،6 ،5 ،4 ،3و  06شهرداري تهران مورد
مصاحبه گرفتهاند که  310نفر از آنها زناني بودند که در دورههاي آموزش کارآفريني شرکت کردهاند و  080نفر
ديگر هرگز در اين دورهها شرکت نداشتهاند .نمونه انتخابي در گروه اول به روش نمونهگيري تمام شمار در مناطق
مذکور و در گروه دوم به روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انجام شده است.
يافتهها:در رابطه با متغير ميزان توانمندي زنان ،ميانگين نمره افرادي که در دورههاي آموزش کارآفريني شرکت
داشتهاند ( ،)99.94از ميانگين نمره افرادي که در اين دورهها شرکت نکردهاند ( ،)95.31کمتر است ،فرضيه مبني بر
وجود رابطهمعنيدار بين متغير مستقل «آموزشهاي کارآفريني» و متغير وابسته «توانمندي زنان» در اين بررسي،
مورد تأييد واقع ميشود.
نتيجهگيري:ميزان توانمندي زنان بهصورت چشمگيري تحت تأثير آموزشهاي کارآفريني قرار دارد .باال بودن ميزان
توانمندي رواني ،توانمندي اجتماعي ،استقالل فکري و احساس قدرت در نزد زنان شرکت کرده در دورههاي
آموزش کارآفريني ،در مقايسه با زناني که در اين دورهها شرکت نداشتهاند ،نقش تقويتکننده آموزشهاي
کارآفريني بر مقوله توانمندسازي زنان را آشکار ميسازد.
واژگان كليدي:کارآفريني ،کانونهاي کارآفريني ،توانمندي ،توانمندسازي زنان
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هاجتس ،0181 ،ص .)31از سوي ديگر ،پژوهشها

مقدمه
چالشهاي مربوط به اشتغال زنان نه فقط يكي از

نشان ميدهد كه مهمترين عامل فرهنگي و اجتماعي

مهمترين مسائل اجتماعي روز در كشور به شمار ميايد؛

مؤثر در حركت كارآفريني از قوه به فعل ،بروز روحيه

بلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته

كارآفريني در افراد از طريق آموزش ميباشد .بر اساس

ميتوان آن را مهمترين چالش اجتماعي چند دهه آينده

گزارش ،CLIيکي از هفت محدوديت عمدهاي که

نيز بهحساب آورد .از سوي ديگر تجارب كشورهاي

براي كارآفريني زنان شناسايي شده است ،سطوح

مختلف دنيا اعم از توسعهيافته و در حال توسعه،

آموزشي پايينتر آنان ،به دليل دسترسي محدود به

نشاندهنده آن است كه بهترين گزينه براي آماده نمودن

فرصتهاي آموزشي شغلي است (نيازي و همکاران،

زنان جهت اشتغال در بازار كار ،خوداشتغالي و آموزش

 .)3131در همين راستا ،در سالهاي اخير در کشور ما

كارآفريني است (زاهدي مازندراني .)3131 ،در بسياري

مراکزي تحت عنوان کانونهاي کارآفريني در برخي از

از جوامع ،برخي از گروههاي اجتماعي با تبعيضهاي

سازمانها ،خصوصاً شهرداريهاي مناطق  22گانه

فرهنگي و اجتماعي روبرو هستند که همين امـــر ،آنها

تهران ،شکل گرفته است که با ارائه برنامههاي آموزشي

را از دسترسي درست و دقيق به بازار کار و دستيابي به

و مشاورهاي ،در زمينه ارتقاء كارآفريني فعاليت ميکنند

حداکثر توان بالقوه محروم ميسازد .در اين ميان
محدوديتهاي فرهنگي و اجتماعي که در ايجاد اشتغال

بيان مسئله

و ارتقاء کارآفريني زنان وجود دارد ،در کم رنگ شدن

كارآفريني بهعنوان عامل كليدي رشد و توسعه

نقش آنها در توليد ناخالص ملي کشورها و در نتيجه

اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و در مركز

توسعه اقتصادي سهم بسزايي دارد .از اينرو کارآفريني

رقابت بينالمللي ،شرکتهاي كارآفرينانه هستند كه لبه

يکي از مهمترين عواملي است که ميتواند نقش تعيين

تيز رقابتي آنها معطوف به انعطاف سازماني و راهبرد

کنندهاي در ارتقاء ظرفيتهاي فرهنگي ،اجتماعي و

تغيير مستمر در فرايندها ،محصوالت و طرحهاست

اقتصادي زنان و بهتبع آن ارتقاء سطح توانمندي آنان

(پروكوپنكو و پاولين .)3993 ،طي چند ساله گذشته،

ايفاء نمايد .كارآفريني بهعنوان سمبل و نماد تالش و

دولتها بهطوري جدي به تشويق كارآفريني

موفقيت در امور تجاري بوده و كارآفرينان پيشگامان

پرداختهاند ،زيرا كارآفريني موجب بهرهمندي مردم و

موفقيتهاي تجاري در جامعه هستند .توانايي آنها در

كشور ميشود .قبل از آنكه مردم بتوانند كاري را

بهرهگيري از فرصتها ،نيروي آنها در نوآوري و

شروع كنند ،بايد داراي سرمايه ،فناوري ،تسهيالت الزم

ظرفيت آنها در قبال موفقيت ،بهعنوان معيارهايي هستند

براي توليد كاال و نيروي كار مناسب باشند .همچنين

كه كارآفريني نوين بهوسيله آنها سنجيده ميشود.

بايد داراي روحيه مناسب و شرايط رواني متعادل براي

كارآفرينان از نظر رهبري ،مديريت ،نوآوري ،كارايي،

موفقيت در كارآفريني باشند (احمدپور دارياني و

ايجاد شغل ،رقابت ،بهرهوري و تشكيل شرکتهاي

مقيمي .)3131 ،از سوي ديگر ،توانمندسازي زنان نيز

جديد ،سهم مهمي در رشد اقتصادي دارند .بنا بر

موضوعي است که مورد توجه بسياري از محققان و

اعتقادي ،در جوامع الزم است كه انقالب كارآفريني رخ

تحليلگران اقتصادي و مديريتي بوده و تحقيقات زيادي

دهد .اين انقالب در قرن حاضر ،اهميتي به مراتب

بهمنظور روشن ساختن علل و ابعاد مختلف اين قضيه

بيشتر از اهميت انقالب صنعتي دارد (كوراتكو و

صورت گرفته است ،اما تحقيقات محدودي ،پديده
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توانمندسازي زنان را از زاويه ارتباط آن با آموزش

مروري بر مباني نظري موضوع

کارآفريني مورد توجه قرار دادهاند .به عبارت ديگر ،اين

يکي از مهمترين راههاي افزايش اختيارات زنان و

تحقيقات روشن نساختهاند که ميزان توانمندي زنان تا

به عبارتي توانمند نمودن آنها دادن آموزشهاي کافي و

چه حد ريشه در بحث کارآفريني دارد و تا چه حد

مجهز ساختن آنها به ابزار کارآفريني است که در

علل مربوط به اين پديده عللي اقتصادي و مديريتي

مطالعه حاضر قصد داريم به بررسي ابعاد اين موضوع

هستند ،بنابراين ميتواند گفت که موضوع مورد تحقيق

بپردازيم .با توجه به اينکه تاکنون هيچ تحقيقي در زمينه

در اين پژوهش ،موضوعي بديع بوده و پرداختن به آن

ارتباط ميان آموزشهاي کارآفريني و توانمندسازي

مهم و ضروري است .در اين بين محدوديتهايي که

زنان انجام نگرفته ،و نيز هيچ نوع نظريهاي پيرامون

در ارتباط با ظرفيتهاي موجود در اشتغال زنان وجود

رابطه ميان اين دو پديده تدوين نگرديده است،

دارد لزوم توجه نهادهاي خصوصي و دولتي به

بنابراين ،بررسي حاضر اولين مطالعهاي است که در اين

کارآفريني زنان را بيش از پيش نمايان ميسازد .بديهي

زمينه انجام ميگيرد ،و در نتيجه ،ما ناچاريم ادبيات

است که ايجاد ظرفيتهاي اشتغال زنان در قالب

نظري خود را به دو قسمت تقسيم کنيم :ادبيات مربوط

کارآفريني مستلزم توجه به زمينههاي آموزشي اين مهم

به کارآفريني و ادبيات مربوط به توانمندسازي زنان.

است .بر همين اساس ،بررسي تأثير آموزش کارآفريني
و اشتغال بر توانمند شدن زنان ،هم به لحاظ شناختي،

الف -ديدگاهها و رويکردهاي کارآفريني

و هم به لحاظ کاربردي از اهميت بااليي برخوردار

در مورد كارآفريني و مباحث مرتبط با آن تاكنون

است .از لحاظ شناختي ،همانطور که اشاره شد ،رابطه

ديدگاهها و رويكردهاي مختلف و متفاوتي ارائه شده

بين آموزش کارآفريني و توانمندسازي زنان ،کمتر مورد

ال به برخي از مهمترين آنها پرداخته
است .كه ذي ً

تحقيق و بررسي قرار گرفته و بنابراين پرداختن به اين

ميشود:

موضوع ميتواند ما را در شناخت بيشتر و بهتر اين

 -رويكرد فرهنگي  :اين رويكرد كارآفرين را به محيط

رابطه ياري نمايد .بر اين اساس ،در مقاله حاضر ،که بر

يا زمينه فرهنگي مرتبط ميكند و به فرهنگ

اساس يافتههاي يک پژوهش ميداني گرد آمده است،

بهعنوان عامل تعيينكننده كارآفريني مينگرد و

درصدد پاسخگويي به اين سئوال برآمدهايم که «آيا

براي رشد كارآفريني در يك جامعه تناسب بين

آموزشهاي مبتني بر کارآفريني منجر به ارتقاء سطح

سازههاي ايدئولوژيكي و رفتار اقتصادي را ضروري

توانمندي زنان ميشود؟» .به عبارت بهتر ،اين پژوهش

ميداند.ژوزف مك گواير معتقد است :نقش

با هدف بررسي تأثير آموزشهاي کارآفريني ،بهعنوان

كارآفريني در جوامع مختلف با توجه به تنوع

عامل اجتماعي و فرهنگي که در مراکز ياد شده ارائه

فرهنگي متفاوت است و منابع طبيعي و سرمايه

ميشود ،بر ارتقاء سطح توانمندي زنان و شناسايي

نقدي ممكن است يكسان باشد .اما آنچه را كه بايد

مکانيسمهايي که اين تأثيرگذاري از طريق آن محقق

در درك تفاوت رفتار مورد توجه قرار داد ،عواملي

ميشود ،به انجام رسيده است.

است همچون عقايد اجتماعي ،هنجارها ،پاداش
رفتارها ،آرمانهاي فردي و ملي.
 كارآفريني از ديدگاه اقتصاددانان :كارآفريني وكارآفرينان براي اولين بار مورد توجه و بحث
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اقتصاددانان بوده است ،بهگونهاي كه بيشتر مكاتب

كارآفرينان عرضه كردهاند .آنها همچنين كارآفريني را

اقتصادي از قرن شانزدهم ميالدي درباره آن سخن

بهعنوان فرايندي معرفي كردهاند كه سرانجام به ايجاد

راندهاند (احمد پور .)5 :0180 ،طبق نظر

شرکتهاي جديد ميانجامد .بر همين اساس نيز

اقتصاددانان ،كارآفرينان ،ويژگيهاي خاصي داشته

مدلهاي فرايندي متعددي در مورد چگونگي تأسيس

و كاركردها و فعاليتهاي متنوعي به آنها نسبت

شرکتها ارائه شده است كه در همه آنها بر نقش

داده ميشود.)3 .. .3991 ,snninne.( .

عوامل محيطي و فردي اثرگذار بر فرايند تأسيس

شومپيتر از معروفترين دانشمندان رشته اقتصاد
است كه درباره كارآفريني و كارآفرينان نظريات جالب

شرکتها تأكيد شده است (

Amit et al, 1993, p.

.)820

و درخور توجهي را ارائه داده است .شومپيتر معتقد بود

 -كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت :اگر چه

كه كارآفرين ،نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصاد

شروع نظريهپردازيها در مورد كارآفريني و كارآفرينان

است و نقش وي عبارت است از نوآوري يا ايجاد

با دانشمندان رشته اقتصاد و ادامه آن نيز با رفتاريون

ترکيبهاي تازه از مواد(.)3932 Ioeean

بوده است اما به جرأت ميتوان ادعا كرد كه بيشترين
و

كار در مورد موضوع را علما و دانشمندان مديريت

درمجموع

ميتوان گفت

كه

ديدگاهها

رويكردهاي مختلف اقتصادي همواره در جستجوي

انجام دادهاند .پيتر دراكر از جمله معروفترين

يافتن عامل اصلي ايجاد و توزيع ثروت ،و يا به عبارتي

دانشمندان مديريت است كه در مورد كارآفريني و

به دنبال عامل ايجاد ارزش اقتصادي در جامعه بودهاند

كارآفرينان نظرات جالبي را ارائه كرده

است( Drucker,

كه به شكلي آن را در كارآفريني و كارآفرين ميديدهاند

 .)1985او در يكي از تعاريف اينگونه بيان کرده است:

(.)3991 ,namon.

كارآفرين كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و

 -كارآفريني از ديدگاه دانشمندان علوم رفتاري :با

جديدي را با سرمايه خود شروع ميكند .در تمامي

جمعبندي نظريات دانشمندان علوم رفتاري در مورد

ديگر تعاريف ارائه شده از سوي دراكر اشاره شده

كارآفريني و كارآفرينان ميتوان گفت كه با خارج شدن

است كه كارآفرينان تغييردهنده ارزشها هستند ،ريسك

بحث مذكور از نظريات اقتصادي همراه با

پذيرند ،به سرمايه نياز دارند ،هيچوقت سرمايهگذار

پررنگترشدن نقش كارآفرينان در رشد و توسعه

نيستند ،بهدرستي تصميم ميگيرند ،همواره به دنبال

اقتصادي كشورها ،روانشناسان ،با هدف ارائه نظرياتي

تغيير بوده و آن را اصل مسلم و سالم ميدانند ،قدرت

مبتني بر ويژگيهاي شخصيتي و تفاوت قائل شدن بين

شناسايي فرصتها را دارند ،مفاهيم و فنون مديريتي را

كارآفرينان و غير کارآفرينان ،به بررسي ويژگيهاي

بكار ميگيرند ،رفتارگرا و عملگرا هستند و باالخره

بر

اينكه بر مبناي نظريات اقتصادي و اجتماعي عمل

روانشناختي

كارآفرينان

پرداختند.

عالوه

روانشناسان ،جامعهشناسان نيز ديدگاههاي جديدي

ميكنند.

درباره كارآفريني و كارآفرينان ارائه كردهاند .ابداع و

 -جمعبندي ديدگاهها و رويكردهاي كارآفريني

معرفي نظريههاي اجتماعي -فرهنگي ،يعني مطالعه

همانگونه كه در صفحات پيشين آمده است ،كانون

تأثير محيط و فرهنگ در اقدام افراد به كارآفريني ،و

توجه اقتصاددانان به مبحث كارآفريني و كارآفرينان

كارهاي

عموماً بر فضاي اقتصادي آن حاكم بوده است .به

جامعهشناسان ميباشد كه به دنياي كارآفريني و

عبارت ديگر ،آنها از ويژگيها و عوامل فردي و

نظريه

شبكههاي
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اجتماعي مثبت و منفي مؤثر بر كارآفريني غافل بودهاند،

رويکرد ارتباطي :از اين ديدگاه ،توانمندسازي ،به

درحاليکه كارآفرينان عموماً مطابق با ويژگيهاي

معناي تفويض اختيار و فرايندي است که از طريق آن،

روانشناختي و جمعيت شناختي خود فعاليت خاصي

رهبر يا مدير سعي در تقسيم قدرت خود بين

را پيگيري و انجام ميدهند .البته عليرغم ناتواني

زيردستانشان دارد .برخي از صاحبنظران اين رويکرد

اقتصاددانان در توصيف و تشريح نقش كارآفرينان در

عبارتند از:

نظريات رشد و توسعه اقتصادي ،شومپيتر ازجمله

بالنچارد و همکارانش ،توانمندسازي را سهيم شدن

كساني بوده است كه بر نقش كارآفرين در اقتصاد تأكيد

کارکنان در اطالعات ،تشکيل گروه و طراحي ساختاري

كرده و تفاوتهايي را بين مدير و مالك شرکتها قائل

سازماني مناسب ميدانند (بالنچارد و همکاران:3133 ،

شده بود.

.)311

پس از اتمام حكومت اقتصاددانان بر مطالعات

به نظر فوي ،توانمندسازي عبارت است از توزيع

كارآفريني و كارآفرينان ،رويكردهاي غيراقتصادي

قدرت تصميمگيري بين افرادي که آن را در سازمان

مختلفي در مورد كارآفريني و كارآفرينان به وجود

ندارند ( .)22 .. .3991 .yoFهمچنين ،پيترز وبالک،

آمدند كه بيشتر بر ابعاد رفتاري موضوع تأكيد کردهاند

توانمندسازي را فرايند تقسيم قدرت بين افراد سازمان

( .)174 .p J4991 ,gnnnneJكه بهطور كلي ميتوان

تعريف کرده است .باون و الور ،مشارکت در چهار

آنها را به دو گروه تقسيم كرد :گروه اول ،كه مورد

عنصر سازماني ،اطالعات ،پاداش ،قدرت تصميمگيري

توجه روانشناسان بودهاند ،شامل مطالعه بر روي

و دانش را توانمندسازي ميدانند (& nawsn

متغيرهاي شخصيتي و روانشناختي کارآفرينان بوده

.)12 .. .3992 Lowlsa.

است .هدف روانشناسان در حقيقت چگونگي ايجاد

به باور شوول و همکارانش ،توانمندسازي عبارت

ويژگيهاي كارآفرينانه در افراد بوده است كه در

است از اعطاي اختيارات بيشتر به کارکنان براي اتخاذ

مجموع تحقيقات آنها را بهعنوان رويكرد شخصيتي يا

تصميمات الزم بدون آن که در ابتدا به تأييد مقاالت

ويژگيها مينامند .و گروه دوم ،كه به رويكرد رفتاري

باالتر سازمان برسد (.)Schoell et al, 1993, p. 213

معروف هستند ،متغيرهاي جمعيت شناختي كارآفرينان

رويکرد انگيزشي :به نظر صاحبنظران اين

را مورد بررسي قرار دادهاند .در اين رويكرد به

رويکرد ،توانمندسازي ريشه در تمايالت انگيزشي افراد

فعاليتهاي كارآفرينان ،داليل و چگونگي تشكيل

دارد .هر راهبردي که به افزايش حق تعيين فعاليتهاي

كسب و كار ،و فرايندي كه طي آن شرکتها پا به

کاري (خود تصميمگيري) و خودکار آمدي کارکنان

عرصه وجود ميگذارند توجه ميشود.

منجر شود ،توانمندي آنها را در پي خواهد داشت.

ب -رويکردهاي توانمندسازي

کانگرو و کاننگو ،معتقد هستند که توانمندسازي

مفهوم توانمندسازي در دو دهه اخير مورد توجه

عبارت است از فرايند افزايش احساس خودکارآمدي

صاحبنظران مديريت و سازمان قرار داشته است.

در افراد ،از طريق شناسايي و حذف شرايطي که

بررسي ادبيات موضوع حاکي از آن است که

موجب ناتواني کارکنان شده است .آنها توانمندسازي را

توانمندسازي منابع انساني از سه رويکرد ارتباطي،

رويکردي انگيزشي به معني «قادر بودن» (3نه تفويض

انگيزشي و شناختي به شرح زير مورد مطالعه قرار

اختيار) ميدانند .توانمند بودن به ايجاد شرايطي براي

گرفته است:

افزايش انگيزش انجام وظايف محوله از طريق تقويت
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احساس خودکارآمدي شخصي اشاره دارد .تفويض

 -1معناداري :2اين شناخت به ارزش يک هدف

اختيار يا قدرت و يا سهيم شدن در نتايج ،فقط

کاري بر مبناي ايده آلها و استانداردهاي فرد اشاره

مجموعهاي از شرايط هستند که ممکن است (نه الزاماً)

دارد .اگر فرد وظيفهاي را که انجام ميدهد با ارزش

کارکنان را توانمند سازند .بدين ترتيب ،عالوه بر

تلقي کند ،آن وظيفه داراي ويژگي معناداري است.

تفويض اختيار ،شرايط ديگري براي توانمندسازي

 -1حق انتخاب :1اين وظيفه به آزادي عمل شاغل

وجود دارد .بنابراين توانمندسازي ،عبارت است از

در تعيين فعاليتهاي الزم براي انجام وظايف شغلي

فرايند افزايش حس خودکارآمدي در ميان کارکنان از

خود اشاره دارد ( ;Kenneth & Velthouse, 1990, 667

طريق شناسايي و حذف شرايطي که موجب ناتواني

.)Spritzer, 1995, 1443; Robbins, 1993, 680

آنان شده است .همچنين ،آنها معتقد هستند،
توانمندسازي کارکنان بهعنوان يک مفهوم نظري ،تأثير
زيادي بر اثربخشي سازمان ،مديريت و ابتکار سازماني
دارد (همان).

الگوي نظري پژوهش
در اين بخش سعي بر آن بوده است تا ديدگاههاي
نظري موجود در زمينه آموزش کارآفريني و نيز

رويکرد شناختي :2نظريهپردازان اين رويکرد که در

توانمندسازي زنان مورد مطالعه قرار گيرد .در اين

رأس آنها توماس و ولتهاوس قرار دارند ،معتقدند که

راستا ،از رويکردهاي ياد شده در زمينه توانمندسازي

توانمندسازي موضوعي چندوجهي است و نميتوان

زنان ،و رويکرد اجتماعي -فرهنگي ،در زمينه آموزش

صرفاً بر پايه يک مفهوم خاص به بررسي آن پرداخت.

کارآفريني ،بهره گرفته و با الهام از اين نظريات و

از همين رو ،توانمندسازي را بهعنوان افزايش انگيزش

پيشينه تجربي تحقيق ،مدل تحليلي پژوهش در شکل

دروني وظايف محوله به کارکنان تعريف کردهاند که در

شماره  3ارائه ميگردد.

يک مجموعه از ويژگيهاي شناختي زير متجلي
ميشود:

روش تحقيق

 -3مؤثر بودن :1وظيفهاي که داراي ويژگي مؤثر

در تحقيق حاضر از روش آزمايشي بهره گرفته شده

بودن است ،از سوي فرد بهعنوان منشأ اثر در جهت

است .در اين روش با کنترل يک يا چند عامل (متغير)

دستيابي به اهداف وظيفهاي تلقي ميشود .به عبارت

در يک پديده اجتماعي به مطالعه کارآيي و نقش يک

ديگر ،فرد بايد به اين باور برسد که در انجام وظايف

يا چند عامل ديگر ميپردازيم .به زبان سادهتر و رياضي

ميتواند نقش مهمي در جهت تحقق

بايد گفت با تحليل يک متغير به جستجوي متغير ديگر

شغلياش

اهداف تعيين شده ايفا کند.

ميپردازيم.

 -2شايستگي :1شايستگي يا کفايت نفس عبارت

جامعه آماري تحقيق را کليه زنان ساکن در

است از باور فرد نسبت به قابليتهايش براي انجام

مناطق  33 ،1 ،2 ،1 ،2و  31شهرداري تهران تشکيل

موفقيتآميز وظايف محوله .اگر وظيفه به گونهاي باشد

ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود انتخاب مناطق

که فرد بتواند با مهارت ،فعاليتهاي موظف خود را به

به گونهاي است که از هر کدام از بخشهاي پنجگانه

انجام رساند ،بر احساس او از کفايت خود ،تأثيري

شهر تهران (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) يک

مثبت به جاي خواهد گذاشت.

منطقه بهعنوان نماينده آن بخش از شهر در بين مناطق
انتخاب شده قرار گرفته است .نمونه انتخابي در واقع
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شكل  :3مدل نظري پژوهش
ظرفیتهای

آموزش ،به عنوان مقولهای فرهنگی

اجتماعی زنان
ظرفیتهای
اقتصادی زنان

محتوای آموزش

ظرفیتهای روانی
سطح آموزش

آموزشهای

توانمندسازی

کارآفرینی

زنان

زنان

ظرفیتهای سیاسی
زنان
امکانات آموزش
آزادی عمل زنان

استقالل فکری
زنان
ویژگیهای فردی

شامل دو گروه از زنان است؛ گروه اول ،آن گروه

که در دورههاي آموزش کارآفريني شرکت کردهاند و

از زنان که در دورههاي آموزش کارآفريني شرکت کرده

 333نفر ديگر هرگز در اين دورهها شرکت نداشتهاند.

و در معرض اين آموزشها قرار گرفتهاند و گروه دوم،
شامل زناني که تاکنون در اين دورهها شرکت نکردهاند.

سؤاالت تحقيق

انتخاب نمونه در گروه اول ،با استفاده از فهرست

سوال اصلي تحقيق به اين ميپردازد که آيا

اسامي موجود در مراکز کارآفريني شهرداريهاي

آموزشهاي مبتني بر کارآفريني بر ارتقاء سطح

مناطق 33 ،1 ،2 ،1 ،2و  31و به صورت تمام شماري

توانمندي زنان تأثيرگذار است؟

انجام شده است .اما در انتخاب گروه دوم ،يعني زنان
ساکن در مناطق ياد شده که در دورههاي آموزش
کارآفريني شرکت نکردهاند ،از روش نمونهگيري
خوشهاي چندمرحلهاي بهره گرفتهايم .بهاينترتيب ،در
پژوهش حاضر در مجموع  132نفر از زنان تهراني
مورد مصاحبه گرفتهاند که  213نفر از آنها زناني بودند

سؤاالت فرعي:
آيا آموزشهاي کارآفريني بر ارتقاء ظرفيت اقتصادي
زنان تأثيرگذار است؟
آيا آموزشهاي کارآفريني بر ارتقاء ظرفيت اجتماعي
زنان تأثيرگذار است؟
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آيا آموزشهاي کارآفريني بر ارتقاء ظرفيت رواني زنان
تأثيرگذار است؟

نديدهاند از نقش بيشتري در تصميمگيريها
برخوردارند.

آيا آموزشهاي کارآفريني بر ارتقاء ظرفيت انساني زنان
تأثيرگذار است؟

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

آيا نقش آموزشهاي کارآفريني بر افزايش آزادي عمل
زنان تأثيرگذار است؟

در پژوهش حاضر دو متغير «آموزشهاي
کارآفريني» و «توانمندسازي زنان» بهعنوان متغيرهاي

آيا آموزشهاي کارآفريني بر افزايش نقش زنان در
تصميمگيريها تأثيرگذار است؟

اصلي در نظر گرفته شدهاند .سنجش و اندازهگيري اين
متغيرها از طريق سنجش شاخصهاي تشکيلدهنده
آنها بوده است.

فرضيههاي تحقيق

 -توانمندسازي زنان :در اين پژوهش مفهوم توانمندي،

فرضيه اصلي تحقيق به تأثيرگذاري آموزشهاي

بر اساس  1شاخص توانمندي اقتصادي ،توانمندي

کارآفريني بر ارتقاء سطح توانمندي زنان ميپردازد.

اجتماعي ،توانمندي سياسي و توانمندي رواني،
احساس قدرت و استقالل فکري ،مورد بررسي
قرار گرفت:

فرضيات فرعي:
• زناني که در معرض آموزشهاي کارآفريني قرار

 -توانمندي اقتصادي :اين شاخص با متغيرهاي «كسب

گرفتهاند ،نسبت به زناني که اين آموزشها را

يا افزايش درآمد»« ،قدرت پسانداز كردن» و

نديدهاند از ظرفيت اقتصادي باالتري برخوردارند.

«ثروت شخصي» تعريف شده است.

• زناني که در معرض آموزشهاي کارآفريني قرار

 -توانمندي رواني :با استفاده از دو شاخص افزايش

گرفتهاند ،نسبت به زناني که اين آموزشها را

عزت نفس و افزايش خود اثر بخشي تعريف شده

نديدهاند

از

ظرفيت

اجتماعي

باالتري

است:
الف -عزت نفس :با الهام از پرسشنامه عزت نفس

برخوردارند.
• زناني که در معرض آموزشهاي کارآفريني قرار

كوپر اسميت (( )3911به نقل از موسوي،)3131 :32 ،

گرفتهاند ،نسبت به زناني که اين آموزشها را

مقوالتي چون« :احساس موفقيت در زندگي و داشتن

نديدهاند از ظرفيت رواني باالتري برخوردارند.

تواناييهاي زياد»« ،احساس رضايت از خود»،

• زناني که در معرض آموزشهاي کارآفريني قرار

«احساس شرمندگي از خود در غالب اوقات»«،،توانايي

گرفتهاند ،نسبت به زناني که اين آموزشها را

كمك مؤثر براي اطرافيان در صورت بروز مشكل» و

نديدهاند از ظرفيت انساني باالتري برخوردارند.

«احساس بيفايده بودن درگاهي اوقات» بهعنوان

• زناني که در معرض آموزشهاي کارآفريني قرار
گرفتهاند ،از آزادي عمل بيشتري نسبت به زناني
که اين آموزشها را نديدهاند برخوردارند.

گويههاي مورد بررسي مد نظر قرار گرفتند.
ب -خود اثربخشي :مقياس اين مؤلفه از طريق
هفت مقوله «احساس توان بهبود وضع آينده خود و

• زناني که در معرض آموزشهاي کارآفريني قرار

خانواده»« ،باور به حل مشكل با سعي و تالش در

گرفتهاند ،نسبت به زناني که اين آموزشها را

صورت رويايي با آن»« ،احساس ناتواني در تغيير
زندگي خود و خانواده با امكانات موجود»« ،احساس
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بيفايده بودن تالشهاي فردي و بدتر شدن فزاينده

محدوديت نقش زنان به كار درون خانه (خانهداري و

وضع زندگي»« ،خوداتكايي در مواجهه با مشكل»،

بچهداري) و «باور به موفقتر بودن مردان در كار خارج

«توانايي حفظ خونسردي در برخورد با مشكالت» و

از خانه نسبت به زنان» مورد سنجش قرار گرفته است.

«توان استفاده از مهارتها براي اداره زندگي» به

 -استقالل فكري :اين مفهوم به اعتماد بيشتر زنان

صورت گويه از پاسخگويان پرسيده شده است.

به خودشان در اتخاذ تصميم و بيان ايده و نظرات و

 -توانمندي سياسي :اين متغير ،به علت ويژگيهاي

مشاركت در بحثهاي خانوادگي اطالق ميشود

خاص جامعه مورد مطالعه و حساسيتهايي كه

(كيشور3992 ،؛ به نقل از علي ماندگاري.)32 :3131 ،

پس از مطالعه مقدماتي آشکار شد ،مورد

در اين مطالعه ،استقالل زنان در مواردي چون

اندازهگيري قرار نگرفت و فقط ميزان شركت

«مديريت خرج خانه»« ،خريد يا تغيير منزل»« ،ازدواج

جامعه مورد مطالعه در فعاليتهاي سياسي نظير

فرزندان» و «تعيين مدرسه و رسيدگي به مسائل

مشاركت در انتخابات و راهپيماييها در ذيل

تحصيلي فرزندان» در قالب گويههايي بررسي شدند.

توانمندي اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.

 -احساس قدرت :مقصود داشتن قدرت كافي براي

 -توانمندي اجتماعي :با شاخصهاي تغيير نگرش

مهار رويدادهاي سياسي و اقتصادي و پيامدهاي آنها

نسبت به نقش زنان و مشاركت در امور اجتماعي

است .با الهام از پژوهشها و مقياسهاي توصيه شده

تعريف شده (شادي طلب )3131: 21 ،و به شرح

براي سنجش قدرگرايي و بيقدرتي (ميلر )3931،و

ذيل مورد بررسي قرار گرفته است:

پس از بررسيهاي مقدماتي ،گويههايي در محورهايي

الف -شركت در فعاليتهاي اجتماعي :اين مؤلفه با

چون «باور به داشتن توان در تغيير سرنوشت»« ،باور به

گويههايي چون «شركت در انتخابات»« ،شركت در

داشتن توان در اثرگذاري بر رويدادهاي جامعه (اقتصاد،

مجالس مذهبي (روضهخواني ،سفره و « ،»...شركت در

سياست و  »)...و «باور به داشتن توان براي از بين بردن

امور اجتماعي مانند انجمن اولياء و مربيان ،انجمنهاي

فقر و نيازمندي» انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند.

فرهنگي و « ،»...شركت در فعاليتهاي خيريه (كمك به

تمام گويهها براي بررسي معرفها يا مقوالت

سالمندان ،تهيه مواد خوراكي براي زلزلهزدگان و ») ...

مرتبط با توانمندي در سطوح (ابعاد) توانمندسازي ،با

و «همكاري با همسايگان و انجام فعاليتهاي گروهي

استفاده از طيف ليكرت با گزينههاي پنجتايي (کامالً

در محل» مورد مطالعه قرار گرفتند.

موافق ،موافق ،تا حدي موافق ،مخالف ،کامالً مخالف)

ب -تغيير نگرش نسبت به نقش زنان :اين مؤلفه با

مطرح شدهاند.

گويههايي چون« :داشتن مشاغلي همانند مردان»« ،توان
زنان براي بر عهده گرفتن امور بيرون از منزل»« ،عدم
جدول :3رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و «ميزان توانمندي رواني (عزت نفس)»
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
عزت نفس

با فرض برابري واريانسها
با فرض نابرابري واريانسها

4,9

F

معنيداري
1.11

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار
1.1
1.2
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T

معنيداري
1.11
1.11

اختالف ميانگين
1.93
1.93

23

مریم صوفی و علیاکبر رضایی

نتايج به دست آمده حاکي از آن است که شرکت يا

تحليل يافتهها
متغير آموزشهاي کارآفريني

عدم شرکت در دورههاي آموزش کارآفريني تأثيري در

بهصورت يک متغير اسمي دو حالته يعني شرکت يا

خود اثر بخشي زنان نداشته و رابطه بين آن دو نيز به

عدم شرکت در دورههاي آموزش کارآفريني سنجيده

لحاظ آماري معنيدار نيست که همين عامل دليلي بر

شده و هر کدام از شاخصهاي مربوط به توانمندي

رد فرضيه تدوين شده با اين مضمون ميشود.

در اين بررسي،

زنان ،همانطور که اشاره شد ،از مجموع چند گويه و

نتايج حاصل از بررسي نشان ميدهد که شرکت يا

در سطح فاصلهاي مورد اندازهگيري قرار گرفته است.

عدم شرکت در دورههاي آموزش کارآفريني بر ميزان

بنابراين براي بررسي ارتباط بين آموزشهاي کارآفريني

شرکت زنان در فعاليتهاي اجتماعي تأثير داشته است.

و شاخصهاي توانمندي زنان ،از آزمون تفاوت

بدين معني که افرادي که در دورههاي آموزشي شرکت

ميانگينها ( )Tبهره گرفتهايم .نتايج حاصل از اين

داشتهاند در مقايسه با گروه ديگر ميزان مشارکت

بررسي در ادامه آمده است.

بيشتري در فعاليتهاي اجتماعي از خود نشان دادهاند.

اطالعات جدول شماره  3نشان ميدهد که بين

با اين توضيح ميتوان گفت که رابطهاي که بين دو

شرکت يا عدم شرکت در دورههاي آموزش کارآفريني

متغير آموزشهاي کارآفريني و ميزان شرکت در

و توانمندي رواني (عزت نفس) زنان در امور جامعه

فعاليتهاي اجتماعي ،بر اساس يافتههاي اين بررسي،

رابطه معنيداري وجود داشته است که اين موضوع بر

معنيدار بوده و بر اين اساس فرضيه ياد شده مورد

تأييد فرضيهاي که در خصوص رابطه بين اين دو متغير

تأييد واقع ميشود.

تدوين شده است ،اشاره دارد.
جدول  :2رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و «ميزان خود اثر بخشي»
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
خود اثر

با فرض برابري واريانسها

بخشي

با فرض نابرابري واريانسها

معنيداري

F

3.13

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار

1.39

معنيداري

اختالف ميانگين

3.11

1.23

1.12

3.12

1.29

1.12

T

جدول  :1رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و «ميزان شرکت در فعاليتهاي اجتماعي»
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
شرکت در

با فرض برابري واريانسها

فعاليتها

با فرض نابرابري واريانسها

معنيداري

F

2.23

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار

1.13

معنيداري

اختالف ميانگين

2.21

1.23

3.19

2.11

1.29

3.19

T

جدول  :1رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و « تغيير نگرش نسبت به نقش زنان »
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
تغيير نگرش نسبت

با فرض برابري واريانسها

به نقش زنان

با فرض نابرابري واريانسها
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F

1.13

معنيداري
1.11

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار

T

معنيداري اختالف ميانگين

1.11

1.11

3.11

1.13

1.11

3.11
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نتايج به دست آمده نشان ميدهد ميزان تغيير

نتايج به دست آمده بيانگر وجود رابطه معنيدار بين

نگرش پاسخگويان نسبت به نقش زنان برحسب

دو متغير آموزشهاي کارآفريني و ميزان احساس

شرکت يا عدم شرکت در دورههاي آموزشي کارآفريني

قدرت زنان در امور زندگي ميباشد .اين نتايج نشان

متفاوت است ،بدين معني که افرادي که در اين دورهها

ميدهد که ميزان احساس قدرت زنان در امور زندگي

شرکت داشتهاند در مقايسه با گروه ديگر ،تغيير نگرش

برحسب شرکت يا عدم شرکت آنها در دورههاي

زيادي را نسبت به نقش زنان در امور جامعه از خود

آموزش کارآفرين متفاوت است .به عبارت ديگر ،متغير

نشان دادهاند .بنابراين ،فرضيه مربوط به رابطه بين دو

شرکت يا عدم شرکت در دورههاي آموزش کارآفريني

متغير ياد شده مورد تأييد واقع ميشود.

بر ميزان احساس قدرت زنان در امور زندگي تأثير

يافتهها حاکي از آن است که شرکت يا عدم شرکت
افراد در دورههاي آموزش کارآفريني بر ميزان استقالل

دارد .بنابراين فرضيه مربوط به اين رابطه نيز برحسب
يافتههاي اين بررسي مورد تأييد قرار ميگيرد.

فکري زنان تأثير داشته و فرضيه مربوطه مطرح با اين
بررسيها مورد تأييد واقع ميشود.
جدول  :2رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و «ميزان استقالل فکري»
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
استقالل فکري

با فرض برابري واريانسها
با فرض نابرابري واريانسها

F

1.31

معنيداري

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار

1.13

معنيداري

اختالف ميانگين

2.12

1.13

1.12

2.11

1.13

1.12

T

جدول  :1رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و «ميزان احساس قدرت»
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
احساس قدرت

با فرض برابري واريانسها
با فرض نابرابري واريانسها

F

32.3

معنيداري

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار

1.11

معنيداري

اختالف ميانگين

2.11

1.13

1.13

2.12

1.13

1.13

T

جدول  :1رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و «ميزان توانمندي اقتصادي»
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
توانمندي

با فرض برابري واريانسها

اقتصادي

با فرض نابرابري واريانسها

F

2.23

معنيداري

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار

1.31

معنيداري

اختالف ميانگين

1.23

1.2

1.11

1.23

1.2

1.11

T

جدول  :3رابطه متغير «آموزشهاي کارآفريني» و «ميزان توانمندي»
آزمون لوين براي بررسي برابري واريانسها
مقدار
توانمندي کل

با فرض برابري واريانسها
با فرض نابرابري واريانسها

F

9.11

معنيداري

آزمون  Tبراي بررسي برابري ميانگينها
مقدار

1.11
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T

معنيداري

اختالف ميانگين

1.33

1.11

1.21

2.91

1.11

1.21
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بر اساس بررسي صورت گرفته ،ميزان توانمندي

زنان ،نشان از ارتقاء ظرفيتها و توانمنديهاي زنان

اقتصادي زنان برحسب متغير آموزش کارآفريني

بهموازات شرکت در اين دورهها دارد .ارزيابيهاي به

(شرکت يا عدم شرکت در دورههاي آموزش

عمل آمده در اين خصوص حاکي از آن است که:

کارآفريني) گرچه تفاوتي جزئي نشان ميدهد ،اما اين

• بين شرکت زنان در دورههاي آموزش کارآفريني و

اختالف به لحاظ آماري معنيدار نبوده و در نتيجه

شاخصهايي از قبيل رضايت از زندگي،

فرضيهاي که با اين مضمون تدوين گرديده ،بر اساس

اقتدارگرايي ،اميد به آينده و در کل احساس خود

اين يافتهها تأييد نميشود.

ارزشمندي و عزتنفس در بين آنها ارتباط مثبت

يافتههاي حاصل از بررسي حاضر نشان ميدهند که

و معنيداري وجود داشته است .بنابراين ،شرکت

در رابطه با متغير ميزان توانمندي زنان ،ميانگين نمره

زنان در اين دورهها ،عزتنفس و بهتبع آن

افرادي که در دورههاي آموزش کارآفريني شرکت

توانمندي رواني آنان را ارتقاء داده است.

داشتهاند ( ،)99.11از ميانگين نمره افرادي که در اين

• بين آموزشهاي کارآفريني و شرکت زنان در

دورهها شرکت نبردهاند ( ،)92.21کمتر است ،اين امر

فعاليتهاي اجتماعي از يکسو و بين اين

نشاندهنده اختالف ميانگين در بين پاسخگويان

آموزشها و تغيير نگرش نسبت به نقش زنان از

برحسب شرکت يا عدم شرکت در اين دورهها است

سوي ديگر ارتباط معنيدار و مثبتي وجود داشته

که رقم مربوط به اين اختالف نيز ( )1.21ميباشد.

است .به عبارتي ،شرکت در دورههاي آموزش

اختالف مزبور به لحاظ آماري معنيدار است و رقم

کارآفريني باعث شده است که ميزان تمايل زنان

اختصاصيافته به اين مورد ( )1.11مؤيد اين امر

به شرکت در فعاليتهايي از قبيل مجالس فرهنگي

ميباشد .بنابراين ،مقايسه دو گروه ياد شده نشان

و مذهبي و نيز نگرش آنان در ارتباط با نقشهايي

ميدهد که توانمندي زنان برحسب شرکت يا عدم

که در امور جامعهاي ايفا ميکنند ،بهشدت تحت

شرکت در دورههاي آموزش کارآفريني متفاوت بوده

تأثير قرار گيرد .مجموعه اين عوامل توانمندي

است ،بدين معني که زناني که در اين دورههاي

اجتماعي زنان را ارتقاء داده و سبب تقويت آن

آموزشي شرکت داشتهاند از توانمندي باالتري در

ميشود.

مقايسه با گروه ديگر نشان برخوردارند .بنابراين،
ميتوان نتيجه گرفت که فرضيه مبني بر وجود رابطه
معنيدار بين متغير مستقل «آموزشهاي کارآفريني» و
متغير وابسته «توانمندي زنان» در اين بررسي ،مورد
تأييد واقع ميشود.

• بين دو متغير آموزشهاي کارآفريني و استقالل
فکري زنان رابطه معنيدار وجود دارد .بدين معني
که زناني که در دورههاي آموزش کارآفريني
شرکت نمودهاند ،در مقايسه با زناني که از اين
دورهها بهرهاي نبردهاند ،از استقالل فکري بيشتري
در امور زندگي برخوردار بودهاند .بنابراين شرکت
زنان در دورههاي آموزش کارآفريني باعث ميشود

نتيجهگيري و پيشنهادها
يافتههاي اين بررسي درزمينهٔ اثرات شرکت در

که تصميمگيري در امور مختلف و استقالل فکري
آنها ارتقاء يافته و تقويت گردد.

دورههاي آموزش کارآفريني بر شاخصهاي توانمندي
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• دو متغير آموزشهاي کارآفريني و احساس قدرت

شهر تهران با کاستيهايي نيز دستبهگريبان بوده است.

در بين زنان نيز رابطه معنيدار و مثبتي با

کاستيهايي که نه به ماهيت خود اين آموزشها ،بلکه

همديگر نشان دادهاند .به اين معني که ،شرکت

بيشتر به نحوه اجراي آن مربوط است .مشکالت ياد

زنان در دورههاي آموزش کارآفريني ،پارامترهاي

شده را شايد بتوان با يک سري اقدامات جانبي رفع

احساس قدرت در آنان را تحت تأثير قرار داده و

نموده و يا به حداقل رسانده و مزاياي اين آموزشها را

باعث افزايش تواناييهاي شخصي و ميزان احساس

دوچندان کند .در همين راستا ،پيشنهادها زير ارائه

قدرت از سوي زنان شده است.

ميگردد:

• آموزشهاي کارآفريني ارتباطي با توانمندي

• الزم است نگرش مسئولين به هزينههايي که صرف

اقتصادي نداشته است .بنابراين آموزشهاي

آموزش ميشوند ،بهمثابه هدر دادن منابع نباشد،

کارآفريني براي زنان در افزايش يا کاهش

بلکه بايد همگان به آموزش بهعنوان نوعي

پارامترهايي از قبيل ثروت شخصي ،قدرت

سرمايهگذاري بلندمدت با بازده بنگرند .بر همين

پسانداز ،درآمدهاي شخصي و  ...تأثيري نداشته و

اساس پيشنهاد ميشود ثبتنام و شرکت در

ميزان توانمندي اقتصادي زنان در اين خصوص

دورههاي آموزش کارآفريني رايگان بوده و هزينهاي

حالتي خنثي از خود نشان داده است.

براي آن از سوي مراکز ياد شده دريافت نگردد .به

اما بهطورکلي ميتوان اذعان نمود که ميزان
توانمندي زنان بهصورت چشمگيري تحت تأثير
آموزشهاي کارآفريني قرار دارد .باال بودن ميانگين

نظر ميرسد اين امر ميتواند به تشويق بيشتر زنان
به شرکت در اين دورهها منجر گردد.
• يکي از مشکالتي که بهوضوح در مراکز کارآفريني

ميزان توانمندي رواني ،توانمندي اجتماعي،

يادشده به چشم ميخورد ،عدم توجه کافي به

استقالل فکري و احساس قدرت در نزد زنان

ويژگيها ،توانمنديها و استعدادهاي افراد شرکت

شرکت کرده در دورههاي آموزش کارآفريني در

کننده در اين دورهها است .به عبارت ديگر،

مقايسه با زناني که در اين دورهها شرکت

آموزشها متناسب با ويژگيهاي اين افراد طراحي

نداشتهاند ،بهراحتي نقش تقويتکننده آموزشهاي

نميشود و همه آنها در معرض آموزشهاي

کارآفريني بر مقوله توانمندسازي زنان را آشکار

يکساني قرار ميگيرند .بنابراين ،پيشنهاد ميشود در

ميسازد .ازاينرو ،فرضيههايي که با مضمون وجود

مرحله اول به تعيين وضعيت متقاضيان اين

رابطه معنيدار بين متغير آموزشهاي کارآفريني و

آموزشها پرداخته شود و با انجام بررسيهاي دقيق

متغيرهايي همچون توانمندي رواني ،اجتماعي،

و شناسايي درست ويژگيهاي آنها ،اين افراد به

استقالل فکري و احساس قدرت تدوين گرديده،

گروهها يا سطوح مختلف تقسيم شده و هدايت

مورد تأييد واقعشده تا بهموازات آن فرضيه اصلي و

آنها در کانال توانمندسازي مطابق با وضعيت تعيين

کلي تحقيق در خصوص رابطه معنيدار بين متغير

شده براي هر فرد انجام گيرد.

آموزشهاي مبتني بر کارآفريني و متغير توانمندي
زنان مورد تأييد واقع شود.

• همچنين ،پيشنهاد ميشود برنامهريزي در خصوص
توانمندسازي زنان ،بر اساس ماهيت مسائل پيش

اما با اين وجود ،به نظر ميرسد برگزاري دورههاي

روي و نياز آنها صورت گيرد .براي اين منظور الزم

آموزش کارآفريني در شهرداريهاي مناطق مختلف

است مراحلي جهت توانمندسازي گروه هدف
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مریم صوفی و علیاکبر رضایی

پيشبينيشده و بر اساس آن هر فرد مسير توانمند

كوراتكو ،دانلد اف .و هاجتس ،ريچارد ام".)3131( .

شدن و حل مشکالت را طي کند.

كارآفريني ،عامل محرابي" .مترجم :ابراهيم .و تبرائي،

• بهرهگيري از تجارب سازمانها و وزارتخانههاي
مرتبط همچون سازمان آموزش فني و حرفهاي
استان تهران ،آموزش و پرورش ،وزارت کار و امور
اجتماعي ،سازمان صنايع دستي ايران ،وزارت جهاد
کشاورزي ،وزارت کشور ،واحد مشاوره نيروي
انتظامي تهران بزرگ ،مرکز آموزشهاي مردمي قوه
قضاييه ،شهرداري تهران و  ...در تهيه محتواي
آموزشي دورههاي کارآفريني از جمله ديگر
اقداماتي است که ميتواند بازدهي و نتايج مثبت
اين آموزشها را افزايش دهد.
•

توجه بيشتر به اين نکته که بقا در شرايط توسعه
يافتگي ،هدفي است كه همه كشورها براي رسيدن
به آن تالش ميكنند يكي از مواردي كه توسعه
يافتگي را تحت تأثير قرار ميدهد ،وجود
فرصتهاي برابر براي توسعه توانمندي زنان و
مردان است.
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