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چکیده
کارآفرینی و کارآفرینان به عنوان نماد تالش و موفقیت و همچنین ،منشأ تحوالت بزرگ در زمینههای تولیدی ،خدماتی ،تجاری و نیز موتور متحرک
توسعه ،پیشرفت اقتصادی ،ایجاد شغل و اصالح اجتماع بشمار میرود .هدف از انجام این پژوهش شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان
میباشد .با بررسی پیشینه و مطالعات انجامشده در این پژوهش  31عامل مؤثر بر کارآفرینی زنان ،شناسایی شد .جامعه آماری این پژوهش زنانی
میباشند که با گذراندن دورههای آموزشی در مؤسسات فنی و حرفهای و کسب مهارت به خوداشتغالی پرداخته و بهگونهای کارآفرین میباشند .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد .پس از گردآوری دادهها ،عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره تاپسیس
رتبهبندی و مهمترین عوامل شناسایی شدند .نتایج حاصل از رتبهبندی نشان داد که عوامل انگیزه زنان ،منابع مالی و آموزش ،مهارت و تجربه زنان
مؤثرترین عوامل بر کارآفرینی زنان میباشد.
کلید واژگان :زنان کارآفرین ،تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره ،تاپسیس ،فنی و حرفهای.
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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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در عصر کنونی ،رشد روزافزون جمعیت ،کمبود منابع و امکانات موجود و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی جدید
چالشهای بزرگ فرا روی کشورهای درحالتوسعه میباشد ،بهگونهای که بخش عمدهای از این معضالت ریشه در رکود اقتصادی
دارند؛ اما با نگاهی به روند توسعه در کشورهای توسعهیافته میتوان دریافت که کارآفرینی ابزاری کارآمد برای کاهش این
چالشها به شمار میگردد (میردامادی،لشگرآراو طبیب زاده .)2931،یکی از شاخصهای نوسازی اقتصادی ملّی و توسعه
اجتماعی ،مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنها در ساختارهای اقتصادی است .به باور کارشناسان ،زنان به لحاظ تواناییهای
خود میتوانند بر جریانات توسعه در جوامع ،اثرگذار بوده و امروزه میزان و نقش مشارکتهای زنان از نشانههای اصلی موفقیت یا
شکست سیاستهای توسعهای به شمار میرود (یعقوبی فرانی و همکاران .)2939کاستانزا و همکارانش )1009(1فعالیتهای
کارآفرینی زنان را از عوامل مهم در ایجاد و افزایش فرصتهای اشتغال و حصول اطمینان از رشد اقتصادی میدانند ( Hossain
 .)et al.,2009کارآفرینی زنان یکی از موضوعات مهم و اساسی تحقیق و بحث در ایاالت متحده از سال  2390بوده است و از
سال  2390کشورهای در حال توسعه کارآفرینی زنان را مورد توجه قرار دادند( .)Giovannelli et al., 2003زنان با کارآفرینی
میتوانند توانایی های خود را آشکار سازند و موانعی که در بروز استعدادهای خود دارند رفع نموده و هرروز بیشتر و بیشتر بر
جسارتهای خود بیفزایند .زنان در کشورهای در حال توسعه ،امید اول برای ارتقا خانوادهها و رشد و توسعه کشورهای خود
هستند .موفقیت زنان کارآفرین در این جوامع نه تنها سبب سود اقتصادی میشود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد
مینماید؛ اما میلیونها زن در این کشورها با موانع ساختاری و فرهنگی در کسبوکار مواجهاند و مشکالت متعددی مانند فقدان
سرمایه و قدرت اقتصادی را تحمل میکنند(گلرد .)2991،دوام فعالیتهای کارآفرینانه زنان بستگی به مهارت ،دانش ،استعداد،
تواناییهای شغلی و تمایل آنها به مفید بودن در جامعه دارد(میردامادی،لشگرآراو طبیب زاده .)2931،کارآفرینان برای
راهاندازی و اداره یک کسبوکار موفق ،به مهارتهای گوناگون نیاز دارند .توانایی در بهکارگیری صحیح دانش کسبشده و
استفاده از آن در اداره کسبوکار ،نمایانگر سطح مهارت تخصصی یک کارآفرین است .این مهارتها در کسبوکارهای گوناگون
متفاوت است ،ازاینرو مسلم است که هر کسبوکاری به مهارت و دانش تخصصی خاص نیاز دارد( احمدپورداریانی و مقیمی،
.)2990
آموزشهای فنی و حرفهای مجموع آموزشهای نظری و عملی است که باهدف ارتقا دانش افراد و ایجاد مهارتهای الزم و
به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته در ایشان اجرا میگردد و مهارت آموزان را برای احراز شغل ،حرفه و کسبوکار در مشاغل
گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرف مختلف افزایش میدهد .مهارت
آموزان پس از گذراندن دورههای آموزشی و کسب مهارت و تجربه میتوانند به کسبوکار در زمینه تخصصی خود بپردازند و
بهنوعی کارآفرینی انجام دهند .بر همین اساس پژوهش حاضر با درک اهمیت کارآفرینی زنان ،شناسایی عوامل مؤثر بر
کارآفرینی زنان موردنظر قرار داده و درصدد آن است که مهمترین عوامل مؤثر را در جهت بهبود وضعیت کارآفرینی زنان در
جامعه معرفی نماید .در همین راستا با مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران  29عامل مؤثر بر کارآفرینی زنان شناسایی و
به بررسی و اولویتبندی مهمترین عوامل پرداخته میشود .عوامل در جدول شماره  2نشان دادهشده است.
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پیشینه پژوهش
پژوهشهایی که در زمینه کارآفرینی زنان صورت گرفته به شرح زیر میباشد:
 مادن )1022(1پژوهشی با هدف بررسی ویژگی شخصیتی زنان کارآفرین و محرک های تاثیر گذار در تصمیم های
زنان برای ایجاد کسب و کار در ترکیه انجام داد .جامعه آماری این پژوهش زنان کارآفرین موفق در ترکیه و ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد .نتایج نشان داد که شباهتی میان زنان کارآفرین
ترکیه با توجه ویژگی های شخصیتی(مشخصات ،محرکها ،مشکالت ،حمایت و پشتیبانی و) وجود دارد وبررسی ها
نشان داد که زنانی سرسخت و مصمم دارای ذهنی قوی و نوآورانه هستند و از فرصت های منحصر به فرد در محیط
کسب و کار بخوبی استفاده می کنند .مهم ترین مشکلی که بین تمام زنان کارآفرین مشترک بود بحث حمایت مالی
است که زنان کارآفرین ترکیه از روش سنتی (وام و حمایت دولتی) برای دریافت حمایت مالی استفاده می کنند و
سرمایه گذاران بخش خصوصی زنان کارآفرین را پشتیبانی نمی کنند.
 نصرالهی و جلیلوند( )1021پژوهشی با هدف ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارافرینی زنان انجام دادند .جامعه
آماری این پژوهش زنان ساکن مناطق روستایی ایران و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است .نتایج نشان داد
که سرمایه اجتماعی(ابعاد ساختاری ،ارتباطی و شناختی) تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی زنان روستایی دارد.
 حسینی نیا و همکاران( )2939در پژوهش خود به بررسی سنجش عوامل مؤثر بر عملکرد کسبوکار زنان کارآفرین
پرداختند .روش مورد استفاده در این پژوهش مدلسازی معادالت ساختاری میباشد و ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه بوده که بین  222نفر توزیع و جمعآوری شد .نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای اهداف،
انگیزه ،داشتن مهارت برنامهریزی ،مهارتهای مختلف کسبوکار و برخورداری زنان از برخی نقاط قوت در کسبوکار
با عملکرد کسبوکار رابطه معناداری وجود دارد و این متغیرهای میتوانند بر عملکرد و توسعه کارآفرینی مؤثر باشد.
 یعقوبی فرانی و همکاران( )2939پژوهشی با عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی انجام دادند.
جامعه آماری این پژوهش زنان روستایی کارآفرین استان همدان میباشد .پرسشنامه بین  229نفر توزیع گردید.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی ،وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی -فرهنگی زنان با
سطح کارآفرینی آنها رابطه معناداری وجود دارد و بین وضعیت خانوادگی و سطح کارآفرینی رابطه معناداری وجود
ندارد.
 صابریان و صبوری( )2939در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی عضو صندوق خرد
سمنان پرداختند .در تحلیل عاملی صورت گرفته که بین  290نفر از اعضا صورت گرفت عامل سختکوشی بهعنوان
مهمترین عامل معرفی شد و دیگر عوامل در رتبههای بعدی قرار گرفت ک ب این شرح میباشد :کانون کنترل
درونی ،ریسکپذیری روانی ،ریسکپذیری مالی ،تحمل ابهام ،خالقیت ،پشتکار ،فرصتطلبی.
 نیازی( )2999پژوهشی در زمینه عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر کارآفرینی زنان دانشگاهی ایران انجام داد .در
این پژوهش نابرابری جنسیت مردان و زنان در جامعه به عنوان عاملی که از قابلیت کارآفرینی زنان میکاهد ،معرفی
شد .همچنین عواملی از جمله نگرش موافق اطرافیان ،ارزشها و باورها ،الگوهای نقش ،برقراری تعادل بین محیط
خانواده و کار و آموزش بهعنوان عوامل مهم در کارآفرینی زنان دانشگاهی اشاره شده است.
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 گلرد( )2991پژوهشی در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان ایرانی انجام داد .عوامل مؤثر در  1بخش
فردی ،شبکهای ،سازمانی و محیطی موردبررسی قرار گرفت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده که توسط  293زن
کارآفرین ایرانی پاسخ داده شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از میان عوامل نقش عوامل فردی در توسعه
کسبوکار زنان ایرانی مؤثرتر از دیگر عوامل میباشد همچنین مهمترین انگیزهها و اهداف زنان در کسبوکار ،رضایت
شغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه و مهمترین ویژگی آنان توفیق طلبی و خالقیت است.
جدول  -1عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان
منابع

ردیف

معیارها

2

فرهنگ حاکم بر جامعه

1

آموزش ،مهارت و تجربه زنان

9

جایگاه اجتماعی

Naser, K.et al(2009).

1

هنجارهای اجتماعی

Naser, K.et al(2009).

2

سیاست و قوانین دولت و حمایتهای دولت

Naser, K.et al(2009).

6

منابع مالی

Naser, K.et al(2009). Hossain et al (2009).

9

تعهد خانواده

Naser, K.et al(2009). Hossain et al (2009).

9

ماهیت کارآفرینی زنان

3

انگیزه

20

مشخصات و ویژگیهای شرکتها

Naser, K.et al(2009).

22

یارانههای دولتی

Naser, K.et al(2009).

21

محل زندگی

Naser, K.et al(2009).

29

اهمیت تحصیالت از کشور و خانواده

Naser, K.et al(2009). Hossain et al (2009).

نیازی( ،)7831یعقوبی فرانی و همکاران()7838
Naser, K.et al(2009). Hossain et al (2009).

حسینی نیا و همکاران()7838

Naser, K.et al(2009).
Naser, K.et al(2009). Hossain et al (2009).

گلرد(،)7831حسینی نیا و همکاران()7838

)Naser, K.et al(2009

یعقوبی فرانی و همکاران(.)7838

روش پژوهش
پژوهش حاضر باهدف شناسایی متغیرها و عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان انجام شده است .روش پژوهش از طریق انجام
مطالعه پیمایشی و بهکارگیری پارادایم کمی میباشد و جامعه آماری پژوهش زنان کارآفرینی میباشد که دورههای آموزشی
کسب حرفه و مهارت را در آموزشگاههای فنی و حرفهای استان فارس گذرانده و بهعنوان کارآفرین در جامعه فعالیت دارند و در
کسبوکار خود موفق هستند .جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه بسته و پاسخ با مقیاس طیف لیکرت پنج تایی ارائه شد.
روش مورداستفاده در این پژوهش  TOPSISمیباشد که برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان بکار گرفتهشده است .در
ادامه به شرح این تکنیک پرداخته میشود.
روش تاپسیس ()TOPSIS

تاپسیس به دلیل سادگی و ماهیت قابلبرنامهریزی آن بهعنوان یکی از تکنیکهای  MADMبهطور گسترده مورداستفاده
قرار میگیرد  .این تکنیک اولین بار توسط هوانگ و یون در سال  2392مطرح و برای رتبهبندی گزینهها به کار گرفته شد.
اساس این تکنیک ،تعیین بهترین گزینه بر مبنای مفهوم راهحل ایده ال میباشد .بدین ترتیب که گزینهای که بیشترین فاصله
با ایده ال منفی و کمترین فاصله با ایده ال مثبت را دارا باشد ،در اولویت باالتری قرار میگیرد (میرغفوری و همکاران.)2939،
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گامهای تاپسیس به شرح زیر میباشد:
گام اول :بی مقیاس گردن ماتریس تصمیمگیری ،بدین منظور از بی مقیاس کردن اقلیدسی (رابطه )2استفاده میگردد.
()2
x ij
rij  x  
, i  1,..., m , j  1,..., n
m

2
ij

x
i 1

از خصوصیات این روش بی مقیاس کردن این است که جهت شاخصها پس از بی مقیاس سازی تغییر نمیکند.
گام دوم :محاسبه ماتریس بی مقیاس وزین؛ دومین گام درروش تاپسیس وزین کردن ماتریس بی مقیاس شده مقایسات زوجی
است.
بهمنظور محاسبه این ماتریس ،ماتریس بی مقیاس شده در ماتریس شاخصها (رابطه  )1ضرب میشود.
()1
v ij  x   w j rij  x  , i  1,..., m , j  1,..., n
گام سوم :تعیین راهحل ایده آل مثبت و منفی؛ اساس روش تاپسیس ،محاسبه میزان فاصلهی گزینهها از ایده ال مثبت و منفی
است؛ بنابراین در این مرحله راهحل ایده ال مثبت و منفی تعیین میشوند جهت تعیین این راهحلها از رابطه  9و  1استفاده
میشود.
()9
A   v   x  ,v   x  ,...,v   x  ,...,v   x 





j

n



1

2







 maxv ij  x  j  J 1 , minv ij  x  j  J 2 i  1,..., m
i

i





A   v 1  x  ,v 2  x  ,...,v j  x  ,...,v n  x 

()1









 minv ij  x  j  J 1 , maxv ij  x  j  J 2 i  1,..., m
i

i

 j2و  j1به ترتیب مربوط به شاخصهای مثبت و منفی میباشد.
مرحله چهارم :محاسبه میزان فاصله از راهحلهای ایده ال مثبت و منفی
روش تاپسیس گزینهها را بر مبنای میزان نزدیکی به ایده ال مثبت و دوری نسبت به ایده ال منفی رتبهبندی میکند؛ بنابراین
در این مرحله محاسبهی فاصله هر گزینه تا ایده ال مثبت و منفی با استفاده از رابطه  2و  6انجام میشود.
n
()2
2
D i   v ij  x  v j  x   , i  1,..., m
i 1

()6

n

 v ij  x  v j  x  , i  1,..., m
2

i 1

D i 

مرحله پنجم :محاسبه میزان نزدیکی گزینه به ایده ال
در این گام میزان نزدیکی هر گزینه نسبت به راهحل ایده ال از طریق رابطه  9محاسبه میشود.
()9
C i*  Di /  Di  Di  , i  1,..., m
در این رابطه است .هر چه  Ciیک گزینه به یک نزدیکتر باشد .بیانگر این است که آن گزینه فاصله تا ایده ال مثبت و فاصله
بیشتری تا ایده ال منفی دارد؛ بنابراین ،گزینهها بر اساس ترتیب نزولی * Ciرتبهبندی میشوند.
یافتهها
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همانطور که در جدول شماره یک آمده است 29 ،عامل مؤثر بر کارآفرینی زنان معرفی شد .با توجه به اینکه برای به
دست آوردن باالترین درجه اهمیت ابعاد از روش تاپسیس استفاده شد ،با به دست آوردن فاصله از ایده آل و ضریب نزدیکی به
رتبهبندی ابعاد پرداخته شد.
نتایج گامهای چهار و پنج این تکنیک در جدول زیر نشان دادهشده است.
جدول -2نتایج مربوط به تحلیل دادهها با استفاده از تاپسیس
معیارها

ردیف
2

فرهنگ حاکم بر جامعه

1

آموزش،مهارت و تجربه زنان

9

جایگاه اجتماعی

1

هنجارهای اجتماعی

2

سیاست و قوانین دولت و حمایتهای دولت

6

منابع مالی

9

تعهد خانواده

9

ماهیت کارآفرینی زنان

3

انگیزه زنان

20

مشخصات و ویژگیهای شرکتها

22

یارانههای دولتی

21

محل زندگی

29

اهمیت تحصیالت از کشور و خانواده

فاصله از ایده

فاصله از ایده

ال مثبت

ال منفی

0/009
0/0002
0/0021
0/0022
0/00023
0/0003
0/0010
0/00092
0/00006
0/00092
0/00021
0/001
0/0029

0/001
0/0006
0/001
0/0022
0/00012
0/0060
0/0012
0/00022
0/00021
0/00022
0/00022
0/0013
0/0011

ضریب
نزدیکی

()C*i

0/262
0/9699
0/61
0/232
0/230
0/9699
0/22
0/11
0/99
0/16
0/22
0/21
0/263

رتبه-
بندی

9
9
1
2
6
1
22
29
2
21
3
20
9

با توجه به نتایج بهدستآمده و رتبهبندی صورت گرفته در جدول باال عوامل انگیزه زنان ،منابع مالی و آموزش،مهارت
و تجربه باالترین اولویت و عوامل ماهیت کارآفرینی زنان ،مشخصات و ویژگیهای شرکتها و تعهد خانواده کمترین اولویت را
دارا هستند
نتیجهگیری
زن کارآفرین عبارت است از شخصی که بهتنهایی یا با مشارکت ،کسبوکاری را ایجاد کرده و یا پذیرفته و با قبول
مسئولیتهای اجتماعی و اداری و مالی ،در اداره امور روزانه شرکت میجوید .شخصی که خطرات مالی را بهمنظور ورود به
کسبوکاری میپذیرد و با خالقیت و نوآوری محصوالت جدیدی را ایجاد و تولیدات جدید را گسترش میدهد تا در بازار
خریدوفروش بر رقبا غلبه یابد(میرک زاده و بهرامی.)9831،
در این پژوهش به بررسی عواملی که بر کارآفرینی زنان مؤثر میباشد ،پرداخته شد .با مطالعات انجامشده عوامل" فرهنگ
حاکم بر جامعه ،آموزش ،مهارت و تجربه زنان ،جایگاه اجتماعی ،هنجارهای اجتماعی ،سیاست و قوانین دولت و حمایتهای
دولت ،منابع مالی ،تعهد خانواده ،ماهیت کارآفرینی زنان ،انگیزه زنان ،مشخصات و ویژگیهای شرکتها ،یارانههای دولتی ،محل
زندگی و اهمیت تحصیالت از کشور و خانواده" شناسایی شدند .این عوامل به صورت پرسشنامه بین برخی از زنان مهارت دیده
در آموزشگاههای فنی و حرفهای استان فارس که به کارآفرینی پرداخته بودند ،توزیع و جمعآوری گردید .پس از جمعآوری
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دادهها به اولویتبندی عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداخته شد که عوامل " انگیزه زنان"" ،منابع مالی" و "آموزش،
مهارت و تجربه زنان" در باالترین رتبه و عوامل "ماهیت کارآفرینی زنان"" ،مشخصات و ویژگیهای شرکتها" و "تعهد
خانواده" در اولویت پایینتری قرار گرفتند .با توجه به نتایج بهدستآمده مهمترین عواملی که تأثیرگذار هستند در کارآفرینی
زنان در وهله اول میزان انگیزه زنان برای کار آفرینی میباشد .مک کله لند )9199( 1انگیزه را شدیدترین و مؤثرترین عامل در
موفقیت کارآفرینی معرفی کرده است .نیاز به موفقیت ،کسب فرصت و جایگاه اجتماعی ،میل به کمک به دیگران و رضایت
شخصی ازجمله دالیل زنان برای تبدیلشدن به یک کارآفرین میباشد .زنان با کسب مهارت از مؤسسات فنی و حرفهای به
دنبال فرصتهایی هستند که مه ارت و تجربه خود را ارزیابی کنند و تبدیل به یک کارآفرین موفق شوند .ازاینرو بامهارت و
دانش فشرده و جمعآوری اطالعات مربوط به محیط کسبوکار و منابع مالی تأمینشده از طریق مؤسسات مالی میتوانند به
کارآفرینی در حوزه تخصصی خود بپردازند .کمکهای مالی دولت و یا وام وسیلهای برای حمایت از زنان کارآفرین و عامل
مهمی برای موفقیت زنان در کسبوکار و پیشرفت در حوزه اقتصادی کشور میباشد .با توجه به موقعیت اجتماعی و
محدودیتهای زنان برای دریافت وام از بانکها و مؤسسات با مشکالتی ازجمله بیاعتمادی بانکدار به موفقیت زنان در
کسبوکار و عدم تمایل عموم مردم برای ضامن شدن مواجه میشوند و با توجه به نقش مؤثری که کارآفرینی زنان در رشد
اقتصادی میتوانند داشته باشند ،زنان به حمایت و پشتیبانی بیشتر دولت نیازمند هستند.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای ارمغان و دیگر موسسات فنی و حرفه ای  ،زنان کارآفرین و کلیه کسانی که کمال
همکاری با ما در انجام این پژوهش را داشتهاند ،کمال تشکر و قدردانی را مینمایند.
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