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 بر کارآفرینی زنان مؤثرعوامل  یبندرتبهاسایی و شن

 چندمعیاره یریگمیتصم یهاکیتکنبا استفاده از  

 
  1اکرم شعبانی )نویسنده مسؤول(

  2خدیجه محمدی

 3سحر طاهری

 

 

 چکیده 
، تجاری و نیز موتور متحرک یخدمات ی،تولید یهانهیزمدر  تحوالت بزرگ منشأ کارآفرینی و کارآفرینان به عنوان نماد تالش و موفقیت و همچنین،

زنان  کارآفرینیبر  مؤثرعوامل  بندیرتبهاز انجام این پژوهش شناسایی و  هدف .رودیمتوسعه، پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل و اصالح اجتماع بشمار 

ن، شناسایی شد. جامعه آماری این پژوهش زنانی بر کارآفرینی زنا مؤثرعامل  31در این پژوهش  شدهانجام. با بررسی پیشینه و مطالعات باشدمی

ابزار  .باشندمیکارآفرین  ایگونهبهپرداخته و  خوداشتغالیبه  و کسب مهارت ایحرفهفنی و  مؤسساتآموزشی در  هایدورهکه با گذراندن  باشندمی

 سیسپتا چندمعیاره گیریتصمیم هایتکنیکنی زنان با استفاده از بر کارآفری مؤثر، عوامل هادادهاز گردآوری  پس. باشدمیپرسشنامه  هادادهگردآوری 

زنان و تجربه نشان داد که عوامل انگیزه زنان، منابع مالی و آموزش، مهارت  بندیرتبهحاصل از نتایج  عوامل شناسایی شدند. ترینمهمو  بندیرتبه

 .باشدمیکارآفرینی زنان  بر عوامل مؤثرترین

 

 .یاحرفه، تاپسیس، فنی و چندمعیاره یریگمیتصم یهاکیتکنکارآفرین، زنان کلید واژگان: 
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Multi-criteria decision making techniques 
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Abstract 

The purpose of this research is identifying and ranking factors influencing on women entrepreneurship. Through 

reviewing the and literature review were identified factors influencing on women entrepreneurship. The study 

population are Women That By passing the courses in Technical institutes and vocational and Acquire skills are 

entrepreneurs. Questionnaire is Data Collection tools. After collecting the data, factors influencing on women 

entrepreneurshipwere ranking by using Multi-criteria decision making techniques, TOPSIS and were identified 

The most important factors. The results of the ranking showed That Women motivating factors, financial 

resources and training, skills and experience of women is the most effective factors in women's entrepreneurship. 

 
Keywords: women entrepreneurship, Multi-criteria decision making techniques, TOPSIS, Technical and 

vocational 
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 جدید اقتصادی و اجتماعی نیازهای پیدایش و موجود امکانات و منابع کمبود جمعیت، روزافزون رشد کنونی، عصر در

 اقتصادی رکود در ریشه معضالت این از ایعمده بخش که ایگونهبه باشد،می توسعهدرحال کشورهای روی فرا بزرگ هایچالش

 این کاهش برای کارآمد ابزاری کارآفرینی که دریافت توانمی یافتهتوسعه کشورهای در توسعه روند به نگاهی با اما ؛دارند

 توسعه و ملّی اقتصادی نوسازی هایشاخص از یکی (.2931میردامادی،لشگرآراو طبیب زاده،) گرددمی شمار به هاچالش

 هایتوانایی لحاظ به زنان کارشناسان، اورب است. به اقتصادی ساختارهای در هاآن نقش ایفای نحوه و زنان مشارکت اجتماعی،

 یا موفقیت اصلی هاینشانه از زنان هایمشارکت نقش و میزان امروزه و بوده اثرگذار جوامع، در توسعه جریانات بر توانندمی خود

 هایعالیتف( 1009)1کاستانزا و همکارانش(. 2939یعقوبی فرانی و همکاران) رودمی شمار به ایتوسعه هایسیاست شکست

 Hossain) دانندمیاشتغال و حصول اطمینان از رشد اقتصادی  هایفرصتکارآفرینی زنان را از عوامل مهم در ایجاد و افزایش 

et al.,2009). بوده است و از  2390االت متحده از سال کارآفرینی زنان یکی از موضوعات مهم و اساسی تحقیق و بحث در ای

زنان با کارآفرینی  (.Giovannelli et al., 2003)کارآفرینی زنان را مورد توجه قرار دادندتوسعه  در حال کشورهای 2390سال 

های خود را آشکار سازند و موانعی که در بروز استعدادهای خود دارند رفع نموده و هرروز بیشتر و بیشتر بر توانند تواناییمی

ها و رشد و توسعه کشورهای خود وسعه، امید اول برای ارتقا خانوادههای خود بیفزایند. زنان در کشورهای در حال تجسارت

شود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد هستند. موفقیت زنان کارآفرین در این جوامع نه تنها سبب سود اقتصادی می

اند و مشکالت متعددی مانند فقدان وکار مواجهها زن در این کشورها با موانع ساختاری و فرهنگی در کسباما میلیون ؛نمایدمی

 استعداد، دانش، مهارت، به بستگی زنان کارآفرینانه هایفعالیت (. دوام2991کنند)گلرد،سرمایه و قدرت اقتصادی را تحمل می

 برای (. کارآفرینان2931دارد)میردامادی،لشگرآراو طبیب زاده، جامعه در بودن مفید به هاآن تمایل و شغلی هایتوانایی

 و شدهکسب دانش صحیح کارگیریبه در توانایی .دارند نیاز گوناگون هایمهارت به موفق، وکارکسب یک اداره و اندازیراه

 گوناگون وکارهایکسب در هامهارت این .است کارآفرین یک تخصصی مهارت سطح نمایانگر وکار،کسب اداره در آن از استفاده

 مقیمی، و پورداریانیاحمد )دارد نیاز خاص تخصصی دانش و مهارت به وکاریکسب هر که است مسلم روازاین است، متفاوت

2990.) 

الزم و  هایمهارتارتقا دانش افراد و ایجاد  باهدفنظری و عملی است که  هایآموزشمجموع  ایحرفهفنی و  هایآموزش

در مشاغل  وکارکسبان را برای احراز شغل، حرفه و و مهارت آموز گرددمینهفته در ایشان اجرا  استعدادهایبه فعلیت رساندن 

مهارت  .دهدمیگوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرف مختلف افزایش 

ردازند و در زمینه تخصصی خود بپ وکارکسببه  توانندمیآموزشی و کسب مهارت و تجربه  هایدورهآموزان پس از گذراندن 

بر  مؤثربر همین اساس پژوهش حاضر با درک اهمیت کارآفرینی زنان، شناسایی عوامل  کارآفرینی انجام دهند. نوعیبه

را در جهت بهبود وضعیت کارآفرینی زنان در  مؤثرعوامل  ترینمهمقرار داده و درصدد آن است که  موردنظرکارآفرینی زنان 

و  بر کارآفرینی زنان شناسایی مؤثرعامل  29ا با مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران در همین راست جامعه معرفی نماید.

 است. شدهدادهنشان  2. عوامل در جدول شماره شودمیعوامل پرداخته  ترینمهم بندیاولویتبه بررسی و 
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 پیشینه پژوهش

 

 :شدبامیکه در زمینه کارآفرینی زنان صورت گرفته به شرح زیر  هاییپژوهش

 یها میگذار در تصم ریتاث یو محرک ها نیزنان کارآفر یتیشخص یژگیو یبا هدف بررس ی( پژوهش1022)1مادن 

و ابزار  هیموفق در ترک نیپژوهش زنان کارآفر نیا یانجام داد. جامعه آمار هیکسب و کار  در ترک جادیا یزنان برا

 نیزنان کارآفر انیم ینشان داد که شباهت جی. نتادباش یم افتهیساختار  مهیداده ها پرسشنامه و مصاحبه ن یگردآور

ها  یو( وجود دارد وبررس یبانیو پشت تی)مشخصات، محرکها، مشکالت، حمایتیشخص یها یژگیبا توجه و هیترک

 طیمنحصر به فرد در مح یو نوآورانه هستند و از فرصت ها یقو یذهن یسرسخت و مصمم دارا ینشان داد که زنان

 یمال تیمشترک بود بحث حما نیتمام زنان کارآفر نیکه ب یمشکل نیکنند. مهم تر یم استفاده یخوبکسب و کار ب

کنند و  یاستفاده م یمال تیحما افتیدر ی( برایدولت تی)وام و حما یاز روش سنت هیترک نیاست که زنان کارآفر

 کنند. ینم یبانیرا پشت نیزنان کارآفر یگذاران بخش خصوص هیسرما

 زنان انجام دادند. جامعه  ینیبر کارافر یاجتماع هیسرما ریتاث یابیبا هدف ارز ی( پژوهش1021)لوندیو جل ینصراله

نشان داد  جیداده ها پرسشنامه بوده است. نتا یو  ابزار گردآور رانیا ییپژوهش زنان ساکن مناطق روستا نیا یآمار

 دارد. ییزنان روستا ینیبر کارآفر یمثبت و معنادار ری( تاثیتو شناخ یارتباط ،ی)ابعاد ساختاریاجتماع هیکه سرما

 (در پژوهش خود به بررسی سنجش عوامل 2939حسینی نیا و همکاران )زنان کارآفرین  وکارکسببر عملکرد  مؤثر

 هادادهو ابزار گردآوری  باشدمیمعادالت ساختاری  سازیمدلپرداختند. روش مورد استفاده در این پژوهش 

شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای اهداف،  آوریجمعنفر توزیع و  222ه که بین پرسشنامه بود

 وکارکسبو برخورداری زنان از برخی نقاط قوت در  وکارکسبمختلف  هایمهارت، ریزیبرنامهانگیزه، داشتن مهارت 

 باشد. مؤثربر عملکرد و توسعه کارآفرینی  ندتوانمیرابطه معناداری وجود دارد و این متغیرهای  وکارکسببا عملکرد 

 (پژوهشی با عنوان تحلیل عوامل 2939یعقوبی فرانی و همکاران )بر کارآفرینی زنان روستایی انجام دادند.  مؤثر

نفر توزیع گردید.  229. پرسشنامه بین باشدمیجامعه آماری این پژوهش زنان روستایی کارآفرین استان همدان 

فرهنگی زنان با  -شخصیتی، وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی هایویژگیش نشان داد که بین نتایج این پژوه

رابطه معناداری وجود دارد و بین وضعیت خانوادگی و سطح کارآفرینی رابطه معناداری وجود  هاآنسطح کارآفرینی 

 ندارد.

 (در پژوهش خود به بررسی عوامل 2939صابریان و صبوری )نی زنان روستایی عضو صندوق خرد بر کارآفری مؤثر

 عنوانبه کوشیسختنفر از اعضا صورت گرفت عامل  290سمنان پرداختند. در تحلیل عاملی صورت گرفته که بین 

: کانون کنترل باشدمیبعدی قرار گرفت ک ب این شرح  هایرتبهعامل معرفی شد و دیگر عوامل در  ترینمهم

 .طلبیفرصتمالی، تحمل ابهام، خالقیت، پشتکار،  یریپذریسکروانی،  پذیریریسکدرونی، 

 (پژوهشی در زمینه عوامل فرهنگی و اجتماعی 2999نیازی )بر کارآفرینی زنان دانشگاهی ایران انجام داد. در  مؤثر

 ، معرفیکاهدمیاین پژوهش نابرابری جنسیت مردان و زنان در جامعه به عنوان عاملی که از قابلیت کارآفرینی زنان 

و باورها، الگوهای نقش، برقراری تعادل بین محیط  هاارزششد. همچنین عواملی از جمله نگرش موافق اطرافیان، 

 عوامل مهم در کارآفرینی زنان دانشگاهی اشاره شده است. عنوانبهخانواده و کار و آموزش 

                                                 
1 Maden 
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 (پژوهشی در زمینه عوامل 2991گلرد )بخش  1در  مؤثرجام داد. عوامل بر توسعه کارآفرینی زنان ایرانی ان مؤثر

زن  293پرسشنامه بوده که توسط  هادادهقرار گرفت. ابزار گردآوری  موردبررسی، سازمانی و محیطی ایشبکهفردی، 

کارآفرین ایرانی پاسخ داده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از میان عوامل نقش عوامل فردی در توسعه 

، رضایت وکارکسبو اهداف زنان در  هاانگیزه ترینمهمهمچنین  باشدمیاز دیگر عوامل  رترمؤثزنان ایرانی  وکارکسب

 ویژگی آنان توفیق طلبی و خالقیت است. ترینمهمشغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه و 
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 روش پژوهش

بر کارآفرینی زنان انجام شده است. روش پژوهش از طریق انجام  مؤثرشناسایی متغیرها و عوامل  باهدفپژوهش حاضر 

آموزشی  هایدورهکه  باشدمیو جامعه آماری پژوهش زنان کارآفرینی  باشدمیپارادایم کمی  کارگیریبهمطالعه پیمایشی و 

و در  کارآفرین در جامعه فعالیت دارند عنوانبهگذرانده و استان فارس  ایحرفهفنی و  هایآموزشگاهرفه و مهارت را در کسب ح

 .از طریق پرسشنامه بسته و پاسخ با مقیاس طیف لیکرت پنج تایی ارائه شد هاداده آوریجمع .خود موفق هستند وکارکسب

است. در  شدهگرفتهبکار  بر کارآفرینی زنان مؤثرعوامل  بندیرتبهکه برای  باشدمی TOPSISدر این پژوهش  مورداستفادهروش 

 .شودمیادامه به شرح این تکنیک پرداخته 
 

 (TOPSIS) یستاپسروش 
 مورداستفاده گسترده طوربه MADM هایتکنیکیکی از  عنوانبهآن  ریزیبرنامهقابلتاپسیس به دلیل سادگی و ماهیت 

به کار گرفته شد.  هاگزینه بندیرتبهمطرح و برای  2392. این تکنیک اولین بار توسط هوانگ و یون در سال گیردمیقرار 

که بیشترین فاصله  ایگزینه. بدین ترتیب که باشدمیایده ال  حلراهاساس این تکنیک، تعیین بهترین گزینه بر مبنای مفهوم 

 .(2939میرغفوری و همکاران،) گیردمیثبت را دارا باشد، در اولویت باالتری قرار با ایده ال منفی و کمترین فاصله با ایده ال م
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 :باشدمیبه شرح زیر  تاپسیس هایگام

 .گرددمی( استفاده 2رابطه) اقلیدسی، بدین منظور از بی مقیاس کردن گیریتصمیمبی مقیاس گردن ماتریس  گام اول:

(2) 
 

2

1

, 1,..., , 1,...,
ij

ij
m

ij

i

x
r x i m j n

x


  



  

 .کندنمیپس از بی مقیاس سازی تغییر  هاشاخصاز خصوصیات این روش بی مقیاس کردن این است که جهت 

تاپسیس وزین کردن ماتریس بی مقیاس شده مقایسات زوجی  درروشمحاسبه ماتریس بی مقیاس وزین؛ دومین گام گام دوم: 

 است.

 .شودمی( ضرب 1رابطه ) هاشاخصبی مقیاس شده در ماتریس محاسبه این ماتریس، ماتریس  منظوربه

(1)     , 1,..., , 1,...,ij j ijv x w r x i m j n   

ت و منفی از ایده ال مثب هاگزینه یفاصلهایده آل مثبت و منفی؛ اساس روش تاپسیس، محاسبه میزان  حلراهتعیین  گام سوم:

استفاده  1و  9از رابطه  هاحلراهجهت تعیین این  شوندمیین ایده ال مثبت و منفی تعی حلراهحله بنابراین در این مر ؛است

 .شودمی

(9)        

      
1 2

1 2

, ,..., ,...,

max , min 1,...,

j n

ij ij
ii

A v x v x v x v x

v x j J v x j J i m

    

   
 

(1)        

      
1 2

1 2

, ,..., ,...,

min , max 1,...,

j n

ij ij
i i

A v x v x v x v x

v x j J v x j J i m

    

   
 

j2 وj1   باشدمیمثبت و منفی  هایشاخصبه ترتیب مربوط به. 

 ایده ال مثبت و منفی هایحلراهمحاسبه میزان فاصله از  مرحله چهارم:

بنابراین  ؛کندمی بندیرتبهرا بر مبنای میزان نزدیکی به ایده ال مثبت و دوری نسبت به ایده ال منفی  هاگزینهش تاپسیس رو

 .شودمیانجام  6و  2فاصله هر گزینه تا ایده ال مثبت و منفی با استفاده از رابطه  یمحاسبهدر این مرحله 

(2) 
   

2

1

, 1,...,
n

i ij j

i

D v x v x i m 



     

(6) 
   

2

1

, 1,...,
n

i ij j

i

D v x v x i m 



     

 محاسبه میزان نزدیکی گزینه به ایده ال مرحله پنجم:

 .شودمیمحاسبه  9ایده ال از طریق رابطه  حلراهدر این گام میزان نزدیکی هر گزینه نسبت به 

(9)  * / , 1,...,i i i iC D D D i m     

این است که آن گزینه فاصله تا ایده ال مثبت و فاصله  باشد. بیانگر ترنزدیکیک گزینه به یک  Ciدر این رابطه است. هر چه 

 .شوندمی بندیرتبه *Ciبر اساس ترتیب نزولی  هاگزینهبنابراین،  ؛بیشتری تا ایده ال منفی دارد
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 هببرای  کهاینمعرفی شد. با توجه به  بر کارآفرینی زنان مؤثرعامل  29که در جدول شماره یک آمده است،  طورهمان

آوردن فاصله از ایده آل و ضریب نزدیکی به  دست بهآوردن باالترین درجه اهمیت ابعاد از روش تاپسیس استفاده شد، با  دست

 ابعاد پرداخته شد. بندیرتبه

 است. شدهدادهاین تکنیک در جدول زیر نشان  و پنج چهار هایگامنتایج 

 
 تاپسیس از استفاده با هاداده تحلیل به مربوط نتایج -2جدول

 معیارها ردیف
فاصله از ایده 

 ال مثبت

فاصله از ایده 

 ال منفی

ضریب 

iنزدیکی )
*C) 

-رتبه

 بندی

 9 262/0 001/0 009/0 فرهنگ حاکم بر جامعه 2
 9 9699/0 0006/0 0002/0 و تجربه زنان ،مهارتآموزش 1
 1 61/0 001/0 0021/0 جایگاه اجتماعی 9
 2 232/0 0022/0 0022/0 هنجارهای اجتماعی 1
 6 230/0 00012/0 00023/0 دولت هایحمایتسیاست و قوانین دولت و  2
 1 9699/0 0060/0 0003/0 منابع مالی 6
 22 22/0 0012/0 0010/0 تعهد خانواده 9
 29 11/0 00022/0 00092/0 زنان کارآفرینیماهیت  9
 2 99/0 00021/0 00006/0 انگیزه زنان 3
 21 16/0 00022/0 00092/0 هاشرکت هایویژگیمشخصات و  20
 3 22/0 00022/0 00021/0 دولتی هاییارانه 22
 20 21/0 0013/0 001/0 محل زندگی 21
کشور و خانواده از التیتحص تیاهم 29  0029/0 0011/0 263/0 9 

 

آموزش،مهارت  و منابع مالی ،انانگیزه زنعوامل صورت گرفته در جدول باال  بندیرتبهو  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

را کمترین اولویت  و تعهد خانواده هاشرکت هایویژگیزنان، مشخصات و  کارآفرینیماهیت عوامل  و ولویتین اباالتر و تجربه

 دارا هستند

 

 گیرینتیجه

 

 قبول با و فتهپذیر یا و کرده ایجاد را وکاریکسب مشارکت، با یا تنهاییبه که شخصی از است عبارت کارآفرین زن
 به ورود منظوربه را مالی خطرات که شخصی .جویدمی شرکت روزانه امور اداره در مالی، و اداری و اجتماعی هایمسئولیت

 بازار در تا دهدمی گسترش را جدید تولیدات و ایجاد را جدیدی محصوالت نوآوری و خالقیت با و پذیردمی وکاریکسب
 (.9831)میرک زاده و بهرامی،دیاب غلبه رقبا بر خریدوفروش

فرهنگ  "عوامل شدهانجام، پرداخته شد. با مطالعات باشدمی مؤثردر این پژوهش به بررسی عواملی که بر کارآفرینی زنان 

 هایحمایتسیاست و قوانین دولت و  مهارت و تجربه زنان، جایگاه اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، آموزش، حاکم بر جامعه،

دولتی، محل  هاییارانه، هاشرکت هایویژگیزنان، انگیزه زنان، مشخصات و  کارآفرینیع مالی، تعهد خانواده، ماهیت مناب ،دولت

زنان مهارت دیده از  برخی بینشناسایی شدند. این عوامل به صورت پرسشنامه  "کشور و خانواده از التیتحص تیاهمزندگی و 

 آوریجمعپس از  گردید. آوریجمعتوزیع و  ،که به کارآفرینی پرداخته بودند ساستان فار ایحرفهفنی و  هایآموزشگاهدر 
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 آموزش،"و  "منابع مالی"، "انگیزه زنان "عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداخته شد که عوامل  بندیاولویتبه  هاداده

تعهد "و  "هاشرکت هایویژگیمشخصات و "، "زنان کارآفرینیماهیت " و عوامل در باالترین رتبه "مهارت و تجربه زنان

هستند در کارآفرینی  تأثیرگذارعواملی که  ترینمهم آمدهدستبهبا توجه به نتایج  قرار گرفتند. تریپاییندر اولویت  "خانواده

عامل در  مؤثرترینو  شدیدترینانگیزه را  (9199) 1مک کله لند .باشدمی یکار آفرین برای انگیزه زنان میزان ه اولهلزنان در و

نیاز به موفقیت، کسب فرصت و جایگاه اجتماعی، میل به کمک به دیگران و رضایت  نی معرفی کرده است.یموفقیت کارآفر

به  ایحرفهفنی و  مؤسسات . زنان با کسب مهارت ازباشدمیبه یک کارآفرین  شدنتبدیلدالیل زنان برای  ازجملهشخصی 

و  بامهارت روازاینموفق شوند.  کارآفرینارت و تجربه خود را ارزیابی کنند و تبدیل به یک هستند که مه هاییفرصتدنبال 

به  توانندمیمالی  مؤسساتاز طریق  شدهتأمینو منابع مالی  وکارکسباطالعات مربوط به محیط  آوریجمعدانش فشرده و 

برای حمایت از زنان کارآفرین و عامل  ایوسیلهام مالی دولت و یا و هایکمککارآفرینی در حوزه تخصصی خود بپردازند. 

. با توجه به موقعیت اجتماعی و باشدمیو پیشرفت در حوزه اقتصادی کشور  وکارکسبمهمی برای موفقیت زنان در 

بانکدار به موفقیت زنان در  اعتمادیبی ازجمله با مشکالتی مؤسساتو  هابانکزنان برای دریافت وام از  هایمحدودیت

که کارآفرینی زنان در رشد  مؤثریو با توجه به نقش  شوندمیمواجه و عدم تمایل عموم مردم برای ضامن شدن  وکارکسب

 مند هستند.دولت نیاز بیشتر به حمایت و پشتیبانی ، زنانداشته باشند توانندمیاقتصادی 

 

 تشکر و قدردانی
کمال کسانی که  کلیه ، زنان کارآفرین و فنی و حرفه ای ان و دیگر موسساتآموزشگاه فنی و حرفه ای ارمغ نویسندگان مقاله از مدیر

 نمایند.اند، کمال تشکر و قدردانی را میهمکاری با ما در انجام این پژوهش را داشته
 

 منابع
 

 شماره ر،تدبی مجله .کوچک وکارکسب صاحبان دانش بهبود در کارآفرینی آموزش نقش (.2990مقیمی،م.) م؛ احمدپورداریانی، .2

 .19-11،ص229

وکارهای زنان کارآفرین در روستاهای ( سنجش عوامل مؤثر بر عملکرد کسب2939.)، ا؛ سیدین، رحسینی نیا ،غ ؛ یعقوبی فرانی .1

 .229-212 ،ص1. شماره21شهرستان میانه ،زن در توسعه و سیاست. دوره 

سمنان،  خرد هایصندوق عضو روستایی زنان کارآفرینی توسعه بر مؤثر عوامل عاملی ( تحلیل7838صبوری، م. ) صابریان، م؛ .8

 .771 تا 701 صچهارم، شماره/ششم ایران، سال اجتماعی توسعه مطالعات مجله

 .211-202، ص22، شماره سیاست و توسعه در زن ،ایرانی زنان کارآفرینی توسعه در مؤثر عوامل(.2991.)گلرد،پ .1

 .13-11، ص38کارآفرین، شماره  زنان، کارآفرینی هایمهارت (. توسعه7833مرادی،ح؛ بیژنی، م؛ کرمی، غ.) .1

                                                 
1 Mcclelland 
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 - 266 شماره - جامعه و کار فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، ( ماهنامه2931میردامادی، م ؛ لشگرآرا ،ف ؛ طبیب زاده، م.) .6

 .29-21،صص

 افزارهاینرمراه با معرفی چند شاخصه )هم گیریتصمیم های(.روش2939میرغفوری، ح؛ اسدی اردکانی، ف؛ عزیزی، ف.) .9

 .انتشارات جهاد دانشگاهی.تهران.(کاربردی

سال دوم، شماره (.فناوری اطالعات و ارتباطات، موتور محرک کارآفرینی زنان.کارآفرین ناب، 2993میرک زاده،ع ؛ بهرامی،م.) .9

21. 

 71 ،701 جامعه شماره و کار .ایران در دانشگاهی زنان کارآفرینی بر مؤثر عوامل یشناختجامعه تحلیل (7831).نیازی،م .9

 .57تا

 شناختیروان اجتماعی مطالعات ،روستایی زنان کارآفرینی بر مؤثر عوامل تحلیل (.7838.)فرانی،ا؛سلیمانی،ع؛موحدی،ر یعقوبی .70

 .11تا 1 ، 1 شماره - 71 سال ،زنان
11. Giovannelli, C., Gunnsteinsdottir, H., & Me, A. (2003, September). The status of statistics on women 

and men’s entrepreneurship in the UNECE region. In Workshop on Improving Statistics on SMEs and 

Entrepreneurship, OECD, Paris (pp. 17-19). 

12. Hossain, A., Naser, K., Zaman, A., & Nuseibeh, R. (2009). Factors influencing women business 

development in the developing countries: Evidence from Bangladesh. International Journal of 

Organizational Analysis, 17(3), 202-224. 

13. Maden, C. (2015). A gendered lens on entrepreneurship: women entrepreneurship in Turkey. Gender in 

Management: An International Journal, 30(4), 312-331. 

14. Naser, K., Rashid Mohammed, W., & Nuseibeh, R. (2009). Factors that affect women entrepreneurs: 

evidence from an emerging economy. International Journal of Organizational Analysis, 17(3), 225-

247. 

15. Nasrolahi Vosta, L., & Reza Jalilvand, M. (2014). Examining the influence of social capital on rural 

women entrepreneurship: An empirical study in Iran. World Journal of Entrepreneurship, Management 
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