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 دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

 

 پایدار توسعه جهت در زنان کارآفرینی هايفعالیت بر اجتماعی هايحمایت نقش بررسی
 
 

 پریا قاسمی
دبیر کمیسـیون کارآفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن /مدیریت بازاریابی -دکتري مدیریت بازرگانی

 و کشاورزي اهواز
 09161166114  شماره تلفن همراه: 
 pariaa.qasemi@gmail.com پست الکترونیکی: 

 
 

 چکیده
 نگی،فره اجتماعی، اقتصادي، هايفعالیت يکلیه در زیادي تحوالت مدرن، جوامع در کارآفرینی يعرصه در زنان فعالیت

 اضرح پژوهش از است. هدف قرارگرفته توجه مورد مدرن کارآفرینی ابزار ترینمهم عنوان به و آورده وجود به غیره و سیاسی
 هدف، لحاظ از حاضر هاي کارآفرینی زنان در جهت توسعه پایدار می باشد. پژوهشتحلیل نقش حمایت اجتماعی بر فعالیت

 می قرار همبستگی و پیمایش تحقیقات زمره در و توصیفی تحقیق روش، جهت از و گرفته قرار کاربردي تحقیقات گروه در
 استفاده با پرسشنامه باشد. روایینفر می 100بانوان کارآفرین در شهر اهواز به تعداد  شامل پژوهش این در آماري جامعه. گیرد

 از استفاده اب پرسشنامه پایایی گرفت و  قرار تایید مورد پژوهش موضوع به آشنا متخصصان نظر از استفاده با محتوا روایی از
باشد، ته میو محقق ساخ پرسشنامه استاندار از استفاده با نیز اطالعات آوري مورد تایید قرار گرفت، جمع  کرانباخ آلفاي ضریب

 تجزیه از حاصل نتایج. است شده استفاده SPSS22 افزار نرم از هاداده تحلیل و تجزیه و همبستگی تعیین براي همچنین
هاي کارآفرینی زنان و همچنین اقدامات توسعه پایدار تاثیر دهد که حمایت اجتماعی بر فعالیتنشان می هاداده تحلیل و

 معناداري دارد .
 

 واژگان کلیدي: حمایت اجتماعی، کارآفرینی زنان، توسعه پایدار. 
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 مقدمه
مللی و گذر از جامعه الو تغییرات سریع و شتابان محیط بیندر اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دنیاي کنونی که با تحوالت 

تصادي یاد عنوان موتور توسعه اقصنعتی به جامعه اطالعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، از کارآفرینی به
شود، تغال و رفاه اجتماعی میوري، ایجاد اشتواند در رشد و توسعه اقتصادي کشورها که منجر به افزایش بهرهشود که میمی

هاي نوسازي اقتصاد ملی ). امروزه میزان مشارکت و اشتغال، یکی از شاخص1390نقش مهمی را ایفاء نماید (رنجبریان، 
هاي هاي اقتصادي یکی از عوامل و شاخصشود و همچنین میزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف در فعالیتمحسوب می

ت و هاي اقتصادي، همواره در تاریخ پیشرفورت و التزام اقتصادي اشتغال و مشارکت زنان در فعالیتتوسعه است. با اینکه ضر
توسعه جوامع مختلف بشري مطرح بوده است هنوز در بسیاري از کشورها میان زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولی در 

جاد شده در بستر زمان باعث شده تا زنان از محدوده خانه هاي مختلف ایجاد نشده است. تغییرات ایاین زمینه و در فعالیت
خارج بشوند، جذب نظام شغلی جامعه گردند و در تغییر الگوي کار سنتی حاکم بر جامعه نیز تغییراتی ایجاد کنند. بدین ترتیب 

الب سنتی تغییر کرد و از قنمود این الگو که براساس جنسیت بود و کارها را بر مبناي طبیعت زنانه و مردانه بودن تقسیم می
 و رشد و هاخانواده ارتقاي براي اول امید توسعه، به رو کشورهاي در ). زنان1392بودن خود بیرون آمد (ممیز و همکاران، 

 بلکه ،شودمی اقتصادي سودهاي سبب تنها نه جوامع در کارآفرین زنان موفقیت. شوندمی محسوب خود کشورهاي يتوسعه
 شغل زا نارضایتی و دستمزدها کاهش و بیکاري جمله از متعدد دالیل به زنان. نمایندمی ایجاد هم فرهنگی و اجتماعی منافع
 آن تبع به و جوامع پایدار توسعه .است معمول بیکاري از رفتبرون براي راهی کارآفرینی چون. شوندمی کارآفرینی وارد قبلی،
 بستر منض بتوانند اجتماعی و اقتصادي عامل ترین قدرتمند عنوان به ها دولت که است آن به وابسته انسانی منابع توسعه
 زن از ماع اقتصادي فعال جمعیت کل توان از انسانی هاي استعداد شکوفایی و رشد جهت الزم فضاي ایجاد و مناسب سازي

 زنان ار آن از نیمی که است آن نشاندهنده کنونی جهان در جمعیت نمایند. ترکیب بخش اثر را توان آن و جسته بهره مرد و
 ارک نیروي عنوان به کشورها اجتماعی و اقتصادي چرخه در زنان نقش و استعداد به توجه لحاظ این به. دهند می تشکیل
 هاي تسیاس و تدابیر اتخاذ با اند توانسته خود اقتصادي سخت شرایط در ها دولت از بسیاري دلیل همین به.  دارد ضرورت

 حرکت تريسریع هايگام با توسعه مسیر در یا و آیند فایق اقتصادي بهران بر زنان کار نیروي از مندي بهره به نسبت ویژه
وردن عنوان فراهم آباشد. حمایت اجتماعی به می زنان اقتصادي و اجتماعی نقش دگرگونی نشاندهنده هادولت اقدامات کنند.

ف شده است که براي توانایی فرد در مقابله با استرس مفید و موثر است. شبکه اجتماعی از منابع روانشناختی و مالی تعری
باشد که فرد آنها را با توجه هاي اجتماعی والدین، دوستان و دیگر افراد مهم میها و حمایتمنظور از حمایت اجتماعی، کمک

سائل و متغیرهاي اجتماعی از جمله ). عدم توجه به م2011نماید (قاسمی و آریا، به شرایط اجتماعی و فردي خود درك می
هاي زیست محیطی یکی از خالءهاي تحقیقی در هاي کارآفرینی زنان در جهت حمایت از فعالیتحمایت اجتماعی بر فعالیت

ته باشد. چرا هاي زنان داشتواند نقش مهمی در فعالیتباشد. بنابراین با توجه به اینکه متغیر حمایت اجتماعی میاین زمینه می
ان در هاي کارآفرینی زنتواند دیگر متغیرها را در این زمینه تحت تاثیر قرار دهد و در توسعه فعالیتکه حمایت اجتماعی می

هاي زیست محیطی مهم واقع شود. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده؛ این پژوهش با هدف بررسی نقش درجهت حمایت
 ینی زنان در جهت توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت. هاي کارآفرهاي اجتماعی بر فعالیتحمایت
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 مبانی نظري پژوهش
 حمایت اجتماعی

را به  توان آنحمایت اجتماعی مفهومی چند بعدي است که به اشکال و طرق مختلفی تعریف شده است براي مثال ، می
مود استرس، یا یک مبادله اي از منابع تعریف نعنوان یک منبع فراهم شده توسط دیگران، به عنوان امکاناتی براي مقابله با 

). از سویی برخی از پژوهشگران، حمایت اجتماعی را میزان برخورداري از محبت، همراهی، مراقبت، 2014، 2و شوارتزر 1(شولتز
ن مهم دیگرااحترام ، توجه و کمک دریافت شده توسط فرد از سوي افراد یا گروه هاي دیگر نظیر اعضاي خانواده ، دوستان، و 

). برخی حمایت اجتماعی را واقعیتی اجتماعی و برخی دیگر آن را ناشی از ادراك و تصور 2000،  3تعریف کرده اند (سارافینو
) حمایت اجتماعی را مفهومی چند بعدي می دانند که هر دو بعد واقعی و تصوري را در بر 2001( 4فرد می دانند. ساراسون

ایت اجتماعی یعنی این احساس که شخص مورد توجه دیگران است و دیگران براي او ارزش گیرد. در مجموع شاید حممی
. این مفهوم با توجه به تعاریف و کاربرد آن داراي سه بعد گسترده؛ قائل اند و این که او به یک شبکه اجتماعی متعلق است

باشد. همگرایی اجتماعی به ارتباطات می 7دهو حمایت اجتماعی دریافت ش 6، حمایت اجتماعی ادراك شده5همگرایی اجتماعی
شود که اساسا از طریق هاي اجتماعی اطالق میفرد با دیگر اشخاص مهم محیط اجتماعی خود و به میزان تعلق فرد در گروه

جتماعی گیرد. حمایت اها و تماس با دوستان مورد ارزیابی قرار میها، مشارکت در سازمانروابط اجتماعی با همسر، خانواده
ع از گیري این نوگردد. اندازهادراك شده بوسیله ارزیابی شناختی از مرتبط بودن به روش مطمئن با دیگران مشخص می

حمایت شامل سواالتی با این مضامین است که آیا فردذي هست که موقع نیاز به او اعتماد کنند، از آنان مراقبت کند و یا آنها 
ند کن. در حمایت اجتماعی دریافت شده، افراد بطور مستقیم حمایت را دریافت و مشاهده میرا مورد حمایت عاطفی قرار دهد

آیا رفتار حمایتی مشخص مثل قرض گرفتن پول یا گوش دادن به سخنان او «وسیله پرسشی مانند و چگونگی سنجش آن به
 ). 2014قرائت و محمدي، باشد (می» توسط دوستی را دریافت کرده است؟

 ارآفرینیک مفهوم
 عی،اجتما و اقتصادي واحد یک ساختار تجدید یا ایجاد پذیري،مخاطره نوآوري، همچون مفاهیمی کارآفرینی يواژه امروزه

) Entrepreneurship( کارآفرینی کـه باورنـد  ایـن بر همه. سازدمی متبادر ذهن به را طلبیاستقالل شخصی ورضایت 
 به تیابیدس و ایجاد فرآیند کارآفرینی. است توسـعه حال در و یافته توسـعه کشورهاي اقتصادي يتوسعه يمحرکه موتور

 نیکارآفری اصلی هايجنبه از یکی. است موجود حاضر حال در که است منابعی به توجه بدون هاآن کردندنبال و هافرصت
 و وآورين فرآیند از است عبارت کارآفرینی. است کوچکتر هايشرکت گسترش براي هافرصت از برداريبهره و شناسایی

 سود کسب هانگیز با که اجتماعی و روانی مالی، هايریسک پذیرش با همراه و بسیار وپشتکار باتالش ها،فرصت از گیريبهره
 ).2000 ،8هیسریچ( صورتپذیرد اســتقالل و شخصی رضایت طلبی،توفــیق مالی،

1. Schulz 
2. Schwartzberg 
3. Sarafino 
4. Sarason 
5 Social integration 
6 Perceived social support 
7 Received social support 
8 Hisrich 
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 کارآفرینی زنان
تی، هاي صنععنوان کارآفرینان، منشا تحوالت عظیم و بزرگی در زمینهخالق، نوآور و مبتکر بهدر عرصه جهانی، زنان 

عنوان موتور توسعه اقتصادي، قهرمانان ملی و توسعه صنعتی، محرك و مشوق اند و نقش آنان بهتولیدي و خدماتی شده
امل رفع خلل و تنگناهاي بازار، در جوامع توسعه یافته هاي اصلی انتقال فناوري و عگذاري، عامل ایجاد اشتغال، گزینهسرمایه

ي زنانی که در زمینه فعالیت«) کارآفرینی زنان را اینگونه تعریف کرده است: 1992( 9). براش1390است (رنجبریان، 
وفسور پر». ردگیخوداشتغالی مشارکتی، خوداشتغالی مستقل، کارفرمایی و کسب و کارهایی با مالکیت انحصاري صورت می

اي، زن کارآفرین کسی است که به تنهایی یا با مشارکت یا با ارثیه«کند: )، زنان کارآفرین را چنین تعریف می1995( 10الوي
هاي مالی، هاي اجتماعی و اداري و مالی و ریسککاري را با خالقیت و نوآوري به راه انداخته یا پذیرفته و با پذیرش مسئولیت

در تحقیقات انجام شده در ). 1995(الوي، » رضه کرده تا در بازار خرید و فروش بر رقیبان چیره شوداي عهاي تازهفرآورده
 ایالت آمریکا نتایج زیر در ارتباط با تفاوت هاي میان زنان و مردان کارآفرین بدست آمده است :  48

):  تفاوت هاي میان زنان کارآفرین با مردان کارآفرین1جدول شماره (  
کارافرینزنان   ویژگی ها مردان کارافرین 

وفاداري به هدف استقالل  -فعالیت
احساس نیاز  -انجام کار به تنهایی

به رضایت از کار که از نارضایتی از 
 کار قبلی منشا می گیرد 

 -در دستگیري مهار امور -فعالیت
باور کردن اینکه  -استقالل شخصی

موقعیت آنها در کار فعلی درون شان 
و کارشان بی اهمیت می آنان است 

 باشد 
احساس رضایت از کار که از نیاز به 

 خود کنترلی منشا می گیرد 

 انگیزه
 

 نارضایتی از کار 
عالقه و باز شناسی موقعیت تغییر 

 در محیط پیرامون( روابط شخصی) 

نارضایتی از کار فعلی کار فرعی با 
ارتقاع به شغل بهتر اخراج شدن  و 

 یا معلق شدن 
شروعنقطه   

 دارائیها و پس انداز شخصی 
 قرض شخصی 

دارائیها و پس انداز شخصی سرمایه 
گذاري بانکی وام از دوستان یا 

 خانواده 
 منابع مالی

 تجربه در زمینه کار 
سابقه متوسط مدیریتی یا اداري در 

 زمینه کار 
 سابقه انجام امور خدماتی 

 تجربه در زمینه کار 
شناسایی یک متخصص یا کسی که 
در این زمینه کار فراوانی انجام داده 
داراي شایستگی در عملیات مختلف 

 کاري 

 سوابق حرفه اي

9 Brush 
10 lavoie 
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انعطاف پذیري و مالیم هدف مند 
واقع بین و افریننده داراي اعتماد به 

 نفس متوسط پر شور و انرژي 
 توانایی انطباق با محیط 

 اجتماعی و اقتصادي 

خود راي و مستقل هدف مند مبتکر 
 ارمانگر راي اعتماد به نفس فراوان 

 پرشور و انرژي و حرارت 
 باید رئیس خود باشد

 ویژگی هاي شخصیتی

سال  45تا  35سن شروع کار از   
 داراي پدر خود اشتغال 
مدرك  -فارغ التحصیل دانشگاه

 هنرهاي زیبا 
 اولین فرزند 

سال  35تا  25سن شروع به کار   
داراي پدر خود اشتغال درجه 

دانشگاهی( معموال داراي مدرك 
اولین  -مهندسی) یا تجاري یا فنی

 فرزند خانواده 

 سوابق فردي

 دوستان نزدیک همسر 
 خانواده گروه هاي حرفه اي زنان 

 جمعیت هاي تجاري 

دوستان اشنایان حرفه اي ( وکال 
 حسابدان) 

 همکاران همسر 
 گروه هاي حامی

خدمات اموزشی یا  -خدمات وابسته
 مشاوره اي 

 کارخانه داري و ساختمان سازي 
 نوع مشاغل راه اندازي شده

اي، عوامل سازمانی دهد که عوامل موثر در کارآفرینی زنان در چهار حوزه عوامل فردي، عوامل شبکهمطالعات نشان می
 شوند. بندي میو عوامل محیطی دسته

شناختی مربوط به زنان ها، اهداف و عوامل جمعیتهاي شخصیتی، انگیزهعواملی که گویاي ویژگی عوامل فردي:
اي فطري و تا حدودي محصول آموزش و تاثیر جامعه هستند (پریس اورتیز و کارآفرین است. این خصوصیات تا اندازه

فت میان توان گشناختی مدنظر است و مییتهاي جمعهاي شخصیتی و ویژگی). در این بعد، بیشتر ویژگی2011، 11همکاران
ي متقابل وجود دارد؛ بطوري که پنداشت از خود هاي همچون اعتماد به نفس و پنداشت از خود با اشتغال زنان رابطهتوانایی

 و اعتماد به نفس باال تاثیر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. 
هاي تخصصی و بازرگانی و نیز دوستان نزدیک، کارآفرین را با مشاوران، انجمن هاي زنانارتباط اي:عوامل شبکه

 دهد.باتجربه و مورد اعتماد توضیح می
هاي مدیریتی، انتخاب روش توان از مهارتدر میان مهمترین عوامل سازمانی در کارآفرینی زنان، می عوامل سازمانی:

 . مناسب در زمینه مدیریت و تامین منابع نام برد
محیطی است  يکنندهالملل، توصیفعوامل اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیک و بین عوامل محیطی:

 ). 1391تواند شرایط مساعد براي ایجاد و رشد کارآفرینی فراهم آورد (ربیعی و سرابی، که می

 توسعه پایدار

11 Peris-Ortiz et al 
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 عالوه. شدمی استفاده ايرشته چند متون در همچنین زیست طمحی و اقتصاد در ابتدا در پایداري مفهوم تاریخی، لحاظ به
 را آنها تعامل احتمال و پایداري متعدد بسیار کاربران و بوده گسترده جهانی و خرد فرآیندهاي زوایاي از پایداري مفهوم آن بر
 زیادي احثمب پایدار توسعه تعاریف و تفاسیر ولی است روشن حدودي تا »پایدار توسعه ماهیت« مفهوم گیرد. اگرچهمی بر در
 وششپ را »پایداري« هم و »توسعه« هم زیرا گرددمی بر آن دوگانه ماهیت به پایدار توسعه مفهوم در ابهام. است شده منجر را

 ارائه تعریف از دارد جا. است شده ارائه محیطی زیست پایدار توسعه براي تعریف 70 محیطی و اقتصادي ادبیات در. دهدمی
 از نوعی پایدار توسعه« کنیم؛ استفاده کندمی ارائه پایدار توسعه مورد در بهتري ایده که  برانتلند کمیسیون گزارش در شده

. کند ارضاء آینده هاينسل نیازهاي تأمین براي آن هايفرصت انداختن خطر به بدون را امروز نسل نیازهاي که است توسعه
 ازمانس محیط و تکنولوژیکی موجود منابع از استفاده ولی دارد -محدودي مطلقاً نه -مشخصی مرزهاي پایدار توسعه مفهوم

 توسعه از منظور»                                                کندمی محدود را انسانی فعالیتهاي اثرات جذب ظرفیت و اجتماعی
 ندگیز امکانات و عدالت که رشدي است، اقتصادي رشد از جدیدي مفهوم بلکه نیست، زیست محیط از حفاظت تنها ، پایدار

 جاري،ت مالی، اقتصادي، هايسیاست پایدار توسعه فرایند در. است برگزیده افراد اندکی تعداد نه و جهان مردم تمام براي را
. خشدب تداوم را محیطی زیست و اجتماعی ، اقتصادي توسعه که شود می طراحی اي گونه به...  و صنعتی ، کشاورزي انرژي،

 آینده هاينسل عهده بر آن پرداخت باز که اقتصادي هايبدهی جاري، مصارف مالی تامین براي توان نمی دیگر اساس این بر
 هايسلن به محیطی زیست یا اجتماعی ، اقتصادي هاي آسیب تحمیل عدم معنی به پایدار توسعه نهایت در .کرد ایجاد است
 به دستیابی ا،انسانه اساسی نیازهاي رفع توسعه، و زیست محیط حفاظت پیوستگی هم به پایدار توسعه الگوي در .است آینده

 شناسی ومب تمامیت نگهداري باالخره و فرهنگی گونی گونه و اجتماعی خودگردانی گرفتن نظر در اجتماعی، عدالت و برابري
. 4رشد،  .افزایش3،  اشتغال براي ضروري نیازهاي .رفع2رشد،  کیفیت . تغییر1 :پایدار توسعه کاربردي اهداف. است مدنظر

 )1374 حیاتی،( اقتصاد قراردادن .مدنظر6فنی،  .دگرگونی5،  منابع نگهداري و حفاظت

 روش پژوهش
 میدانی مطالعات شاخه از و توصیفی تحقیقات نوع از ها داده آوري جمع نظر از و کاربردي هدف، لحاظ از حاضر پژوهش   
 که دهبو پیمایشی بصورت پژوهش انجام روش. است علی نوع از پژوهش متغیرهاي بین ارتباط حیث از و آید می شمار به

باشد، نفر می 100زنان کارآفرین شهر اهواز به تعداد  حاضر پژوهش آماري جامعه. است نتایج تعمیم قابلیت آن مزایاي مهمترین
 اندارداست پرسشنامه از اطالعات، آوري جمع شدند. براي انتخاب نمونه عنوان جامعه بهبا توجه به تعداد محدود جامعه، کل  که

کارآفرینی زنان  پرسشنامه سوال،  33 داراي )،1983( 12حمایت اجتماعی مري پروسیدانو و هرلر پرسشنامه. است شده استفاده
 شده تنظیم سوال 12 سازمانی و عوامل محیطی دراي، عوامل بعد: عوامل فردي، عوامل شبکه 4 ) داراي1396محقق ساخته (

سوال  21مولفه (اقتصادي و زیست محیطی) که در  2 شامل و )،2012( 13توسعه پایدار دمپسی و همکاران پرسشنامه. است
 استفاده خکرونبا آلفاي شیوه از پرسشنامه پایایی آزمون براي و محتوا اعتبار روش از روایی سنجش تنظیم شده است. براي

  .است شده ارائه ،2 جدول در پژوهش متغیرهاي براي پایایی ضریب که است شده
 

12 Prosidano &  Heler 
13 Dempsey et al 
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 : ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش2جدول شماره 
 ضریب آلفاي کرونباخ  شاخص 

 0,89 حمایت اجتماعی
 0,77 کارآفرینی زنان
 0,84 توسعه پایدار

 مگنه پرسش ها نتیجه در و بیشتر سؤاالت بین درونی همبستگی نزدیکتر باشد، 1 به کرونباخ آلفاي شاخص هرقدر
 در. کرده است پیشنهاد زیاد را %95 ضریب و قبول، قابل و متوسط را  %75 کم، را %45پایایی ضریب کرونباخ.بود ترخواهند
 هاي شاخص ،)2(جدول به توجه با .شودمی تلقی مطلوب درآزمون 7/0 باالي آمده دست به مقادیر نیز منابع از بسیاري
 برخوردارند. مطلوبی پایایی از پژوهش

 تجزیه و تحلیل داده ها
، اطالعات به دست آمده مورد تجزیه و  SPSS22پس از جمع آوري داده ها از طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار 

اسمیرنوف براي مشخص کردن نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون -تحلیل قرار گرفته شد. و از آزمون هاي کولموگروف
راي آزمون ب همبستگی براي بررسی رابطه بین متغیرها و روش رگرسیون براي سنجش فرضیه هاي پژوهش استفاده گردید.

 از ات شود می استفاده اسمیرنوف-کولموگروف آزمون یا ویلک-شاپیرو عامل هاي به دست آمده از آزمون نرمال بودن نمره
 نرمال هاهداد توزیع اینکه بر مبتنی صفر فرض ما ها داده بودن نرمال بررسی گردد. هنگام حاصل اطمینان هاداده  بودن نرمال
 دلیلی صورت این در آید، بدست 0,05 مساوي بزرگتر آزمون آماره اگر بنابراین. کنیممی تست %5 خطاي سطح در را است
. ودب خواهد نرمال ها داده توزیع دیگر عبارت به. داشت نخواهد وجود است، نرمال داده اینکه بر مبتنی صفر فرض رد براي

 )، نشان داده شده است.3نتایج این آزمون در جدول(
 اسمیرونوف-کولموگروف: نتایج حاصل از آزمون 3جدول شماره 

Sig شاخص ها کولموگروف اسمیرنوف 
 حمایت اجتماعی 1,057 0,157
 کارآفرینی زنان 1,154 0,128
 توسعه پایدار 1,105 0,206

 آزمون نتایج که آنجایی از همچنین و است 0,05 از بیشتر تحقیق شاخص هاي )،sigمعناداري( سطح
بدین ترتیب براي آزمون فرضیه ها و سایر آزمون هاي آماري از  کرد، تایید را ها داده بودن نرمال اسمیروف،_کولموگروف

آمار پارامتریک استفاده گردید.  همچنین در این پژوهش به منظور بررسی رابطه میان شاخص ها از آزمون همبستگی پیرسون 
 افتد می فاقات جهت هم طور به متغیر ود تغییرات که است این معنی به باشد مثبت آمده بدست مقدار اگر استفاده شده است.

 جهت در متغیر دو اینکه یعنی شد منفی r مقدار اگر برعکس و یابد می افزایش نیز دیگر متغیر متغیر، هر در افزایش با یعنی
 آمده بدست رمقدا اگر.برعکس و یابد می کاهش دیگر متغیر مقادیر متغیر یک مقدار افزایش با یعنی کنند می عمل هم عکس

 )، نشان داده شده است.4ندارد.نتایج آزمون پیرسون در جدول( وجود متغیر دو بین اي رابطه هیچ که میدهد نشان شد صفر
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 : نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهاي پژوهش4جدول شماره 
سطح  سطح خطا متغیروابسته متغیرمستقل ردیف

 معناداري
ضریب 

 همبستگی
 0,533 0,000 0,05 کارآفرینی زنان حمایت اجتماعی 1
 0,761 0,000 0,05 توسعه پایدار حمایت اجتماعی 2
 0,826 0,000 0,05 توسعه پایدار کارآفرینی زنان 3

)، یافته نشان می دهند که بین حمایت اجتماعی و متغیرهاي کارآفرینی زنان و توسعه پایدار و 4با توجه به نتایج جدول (
صدق  %95همچنین بین کارآفرینی زنان و توسعه پایدار رابطه مثبت و معناداري برقرار است و این رابطه در در سطح اطمینان 

سعه هاي کارآفرینی زنان در جهت توهاي اجتماعی بر فعالیتنقش حمایت تبیین و بینیپیش منظوربههمچنین می نماید. 
 . تاس شده زیر ارائه جداول در آن نتایج که است شده استفاده گامبهگام روش به چندگانه رگرسیون تحلیل از پایدار

 کارآفرینی زنانهاي : آزمون رگرسیون براي بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر فعالیت5جدول شماره 
 نتیجه آزمون t R2آماره  β متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید 0,421 7,289 0,533 کارآفرینی زنان حمایت اجتماعی

بدسـت آمده است  0,533هاي کارآفرینی زنان برابر رابطه سـازه حمایت اجتماعی و فعالیت )Bبا توجه به نتایج، ضـریب بتا (
باشد؛ بیشتر می 1,96بدسـت آمده اسـت که از مقدار  7,289نیز  tکه نشـان می دهد این رابطه مطلوب و قوي اسـت. آماره 

زنان تاثیر مثبت  معناداري دارد. همچنین هاي کارآفرینی درصـــد حمایت اجتماعی بر فعالیت 95بنابراین در ســـطح اطمینان 
 کند. هاي کارآفرینی زنان تبیین میفعالیت %42دهد که حمایت اجتماعی به میزان نتایج نشان می

 : آزمون رگرسیون براي بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توسعه پایدار6جدول شماره 
 نتیجه آزمون t R2آماره  β متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید 0,472 9,754 0,761 توسعه پایدار حمایت اجتماعی

بدسـت آمده است که نشان می  0,761رابطه سـازه حمایت اجتماعی و توسـعه پایدار برابر  )Bبا توجه به نتایج، ضـریب بتا (
نابراین در سطح باشد؛ ببیشتر می 1,96بدست آمده است که از مقدار  9,754نیز  tدهد این رابطه مطلوب و قوي اسـت. آماره 

ــان می 95اطمینان  ــعه پایدار تاثیر مثبت  معناداري دارد. همچنین نتایج نش ــد حمایت اجتماعی بر توس  دهد که حمایتدرص
 کند. توسعه پایدار را تبیین می %47اجتماعی به میزان 

 گیريبحث و نتیجه
. شوندمی محسوب خود کشورهاي يتوسعه و رشد و هاخانواده ارتقاي براي اول امید توسعه، به رو کشورهاي در زنان
. نمایندمی ادایج هم فرهنگی و اجتماعی منافع بلکه شود،می اقتصادي سودهاي سبب تنها نه جوامع در کارآفرین زنان موفقیت

 کارآفرینی چون. شوندمی کارآفرینی وارد قبلی، شغل از نارضایتی و دستمزدها کاهش و بیکاري جمله از متعدد دالیل به زنان
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 توسعه ثروت، تولید کارآفرینی، مقوله به توجه براي کشورها مهم دلیل سه است. معمول بیکاري از رفتبرون براي راهی
 براي فقط و شدهمترادف زاییاشتــغال با صرفاً مفهوم این اشــتباه به ما کشور در که درحالی. است مولد اشتغال و تکنولوژي

 در تغییر علت به پیشرفته کشورهاي از بسیاري در 70يدهه اواخر در. رویممی پیش کارآفرینی سمت به اشتغال مشکل حل
. دآم وجود به اشتغال خود افراد و کوچک کارهاي و کسب از موجی شناختی، جمعیت تغییرات و جامعه هايگرایش و هاارزش

 در جدید اشتغال میزان بیشترین شمسی هجري 1355 ـ 75 هايسال فاصله در که دهدمی نشان ایران در مطالعات همچنین
دادن  سوق و نکارآفرینا این از حمایت عدم دلیل به متأسفانه. است بوده) فرما خویش( مستقل کارکنان شکل به ایران اقتصاد

 در اگر که حالی در. است بیکاري بحران بعد به 1380 يدهه در ایران اقتصاد چالش بزرگترین توسعه، و رشد مسیر در آنها
 خوداستخدام به را دیگر نفر یک تنها یک هر که ايگونه به ،گرفتمی صورت کارآفرینان از جدي حمایتی مذکور سال 20 فاصله

این پژوهش با  .بودمی کار نیروي کمبود ایران اقتصاد در 1380 يدهه اقتصادي مشکل بزرگترین صورت این در آورند، در
هاي کارآفرینی زنان در جهت توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج هاي اجتماعی بر فعالیتهدف بررسی نقش حمایت
هاي کارآفرینی زنان و با ضریب تاثیر بر فعالیت 0,533باشد که حمایت اجتماعی با ضریب تاثیر پژوهش حاکی از آن می

)، ستیاوان 2015هاي عرب و رشید (ر مثبت و معناداري دارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشبر توسعه پایدار تاثی 0,761
)، و ........ همخوانی دارد. در 1394)، مصباحی و همکاران (1395)، صفرزاده و زاهدي (2013)، تورکینا و همکاران (2014(

از  دامات توسعه پایدار نیازمند تکامل الگوهاي ذهنی مشتركتوان بیان نمود که فرآیند کارآفرینی و اقتبیین یافته حاضر می
 هاي توسعه پایدار هنگامی تحققهاي سازمانی خواهد بود. بدین ترتیب فرآیند کارآفرینی و همچنین فعالیتفرهنگخرده

اعی صورت هاي اجتمحمایتیابد که تغییري در رفتار و عملکرد افراد دیده شود. از اینرو براي بهبود این دو متغیر الزم است می
بانوان در  هايهاي خود را انجام دهند. از آنجایی که فعالیتبگیرد تا این بانوان بتوانند بودن استرس و دغدغه فکري فعالیت

ها از این قشر مثمرثمر خواهد رشد و توسعه اقتصادي کشور نقش بسزایی دارد لذا اتخاذ تدابیر الزم در جهت اعمال حمایت
 یاديز تحوالت مدرن، جوامع و توسعه پایدار چه اقتصادي و چه زیست محیطی در کارآفرینی يعرصه در بانوان الیتبود. فع

 مدرن ینیکارآفر ابزار ترینمهم عنوان به و آورده وجود به غیره و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، هايفعالیت يکلیه در
 عنوان به باال، هايمهارت از برخودار و خالق دیدي داشتن با زنان شد، گفته که گونههمان و است قرارگرفته توجه مورد
 یاسالم جامعه در و دارند جامعه و خانواده اقتصاد يچرخه در مهمی بسیار نقش فرزندان تربیت اصلی عامل و خانواده آورنان

 زنان کارآفرینی يتوسعه براي شود.  گرفته نادیده نباید امروزي پیشرفته دستاوردهاي درتمامی حتی هاآن حضور و وجود
 :گیرد قرار توجه مورد زبر موارد شودمی پیشنهاد
 زنان؛ يکارآفرینانه هايفعالیت براي شغلی و ايحرفه مراکز تأسیس -
 بانوان؛ براي جنسیتی نگرش با ویژه امکانات يارائه ،]ایران[کشور  اساسی قانون 44 اصل به توجه با -
 مالی؛ خدمات به زنان ترآسان دسترس براي الزم تسهیالت يارائه -
 سال؛ و سن هر در کشور خرد اقتصاد در آنان کشارکت و زنان کارآفرینی به دادن اهمیت -
 آنان؛ کارآفرینی گسترش براي آموزشی کمک و آموزشی هايبرنامه يارائه -
 .جنسیت بر تأکید با آنان به مربوط هاییبرنامه و زنان از قانونی حمایت -
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