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Abstract 

The experience of many developed countries shows that entrepreneurship 

leads to wealth creation, technology development and productive 

employment, and increases the efficiency and productivity of the production 

factor. One of the best platforms for entrepreneurship development is to 

provide the participation of women as half of the population of each country 

in this field. Women's entrepreneurship is both a global necessity and 

approach and is pursued as a strategy to improve family livelihoods and 

increase women's participation in society. On the other hand, economic 

security is the basic platform for economic growth and development, and 

entrepreneurship, as the core of economic growth, requires a secure 

atmosphere at the macroeconomic level. In this regard, the present article 

seeks to outline the interaction and relationship between women's 

entrepreneurship and economic security. As the methodology, author has done 

a systematic review of 125 quantitative and qualitative articles and then tried 

to present thematic (thematic analysis) of more than 10 qualitative papers sited 

in two scientific-research websites. The findings show that: the strategies of 

Women's entrepreneurship can be classified into 4 main themes, 7 sub-themes 

and 25 concepts. At the social level: promoting interactive networks; At the 

cultural level: women’s purposeful education, development of consulting 

services, pursuing the entrepreneurship’s models of similar countries; At the 

economic level: facilitating access to resources and assets for women; At the 

institutional level: institution building, enacting and enforcing supportive 

regulations and policies to support women entrepreneurship. 
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 کيدهچ

ناوری و فدهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می تجربه

ناسب برای یکی از بسترهای م حالنیشود، درعوری عامل تولید میاشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره

 .حوزه است عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در اینکارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به توسعه

ت زنان در زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارک ینیکارآفر

شود. از سوی می ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبالآن هایها و توانمندیجامعه و استفاده از قابلیت

عنوان هسته هبامنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی  ،دیگر

له حاضر، اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کالن است. در این راستا، مقا

پس از ، یشناسسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روشدنبال تربه

فی در دو مقاله کی 10)تحلیل تماتیک( و فراترکیب  یبندمقاله کمی و کیفی و تم 125مرور سیستماتیک 

در  توانیرا مزنان  یِنیتوسعه کارآفر یراهکارها ها حاکی از آن است که:؛ یافتهپژوهشیـ  سایت علمی

 یهاهشبک ی: ارتقایدر سطح اجتماع .کرد یبندمفهوم دسته 25و  یمقوله فرع 7 ،یمقوله اصل 4قالب 

توسعه  یهااز مدل یریالگوگ ،یا: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاورهیدر سطح فرهنگ ؛یتعامل

در سطح  زنان؛ یبرا هاییبه منابع و دارا یدسترس لی: تسهیدر سطح اقتصاد مشابه؛ یکشورها ینیکارآفر

 .زنان ینیاز کارآفر یتیحما یهااستیتوسعه س ،یتیوضع و اعمال مقررات حما ،ی: نهادسازینهاد

 واژگان کليدی

 فراترکیب. ؛محیط نهادی ؛امنیت اقتصادی زنان؛ وکارکسب ؛کارآفرینی زنان
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 مقدمه

با  نندتواهای کارآفرینانه میفعالیت. است کارآفرینی برای یک اقتصاد پویا، بسیار مهم
یشتر ببا افزایش  همچنین جدید به بازار وی یندهای تولیداها و فرخلق محصوالت، روش

 ند.اربگذوری و رقابت، بر عملکرد اقتصادی و رشد اقتصادی کشور اثر بهره
مادی  بهبود رفاهدر مواردی چون:  توانیمهر کشوری را  اهداف اصلی رشد اقتصادی

سرانه درآمد جمعیت، افزایش کمی و کیفی کاالها و دلیل افزایش متوسط جمعیت به
افزایش بازده  ،؛رشد اقتصادی مؤثر ؛تضمین امنیت ملی کشور ؛خدمات تولید داخلی

های مؤثر برای های مدیریتی و استفاده از انگیزهاستفاده از منابع تولید با افزایش مهارت
یندهای اهای جدید به فروریاورود فن ؛هانیروی کار در شرکت وریتحریک رشد بهره

در تعریف یک  ، خالصه کرد که همه موارد،های تولید و غیرهمنظور کاهش هزینهتولید به
توان حاصل رشد اقتصادی را می (.2019، دیگرانو  1گنجد )بلیایواکارآفرینی موفق می

در یک  ههای خصوصی و اقدامات کارآفرینانگذاریهای دولتی یا سرمایهگذاریسرمایه
مشروط به محیط  نیز هاآنان و عملکرد کارآفرینی . رفتار کارآفرینبستر نهادی امن، دانست

ار انگیزشی دهی ساختتوانند با شکلنهادها میاست و قتصادی معطوف به عوامل ا نهادی
مناسـب بـرای کارآفرینی،  ـ اقتصادیـ معطوف به عوامل  و فراهم کردن محیط نهادی

 (. حال119 ، ص.1385نمایند )آذرمنـد، ایفا ای در گسترش کارآفرینی کنندهنقش تعیین
گردد می که بهبود کیفیت نهادهـا منجر به ایجاد و افزایش کیفیت محیط نهادی اقتصادیآن
. رشد اقتصادی هر کشوری نیز با الزم و ضروری است های کارآفرینیفعالیتبرای  که

معنای عدم انتظار خطر و به ،امنیت اقتصادیارتباط ناگسستنی دارد.  امنیت اقتصادی آن
پذیری در مرزهای اقتصاد )تولید و توزیع( و در هدف آن )مصرف یا استاندارد آسیب

معنای حفظ و ارتقای ندل، امنیت اقتصادی را به. رابرت ماباشدمیزندگی یک جامعه( 
شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و خدمات و هم از مجرای عملکرد 

 74 ، صص.1396جعفری و آذری، داند )المللی میداخلی و هم در حضور بازارهای بین
قوانین و مقررات شفاف  یدر گرو ،امنیت اقتصادی کشور یکه ارتقابه این توجه با. (75 و

برای رشد مستمر را بستر الزم  تواندیمو  است گذاری مناسب دولتو باثبات و سیاست

_______________________________________________________ 
1. Belyaeva 



 109  مطالعات امنیت اقتصادی حميده دباغي   / رابطه دوسویه کارآفریني زنان و امنيت اقتصادی

بهبود محیط  که توان گفتمیفراهم آورد؛  و باثبات اقتصادی و اطمینان نسبت به آینده
بادی آ)شاه باشدنیز میبیانگر امنیت اقتصادی  ـ اقتصادیمعطوف به فاکتورهای  ـ نهادی

کاهش عدم  موجب . بهبود نهادی و ثبات امنیت اقتصادی درواقع،(1398و دیگران، 
(؛ 119 ، ص.1385گردد )آذرمنـد، یهای اقتصادی مهای مبادله در فعالیتاطمینان و هزینه

 ی با کارآفرینی زنان دارد؟ارابطهاما رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی چه 
عنوان یک دستورالعمل سیاستی یا یک استراتژی در بهفقط نه، رآفرینیکابه وزه امر

بخش مهمی از رشد اقتصادی و درنتیجه  عنوانزایی، بلکه بهجهت کاهش فقر و اشتغال
به نقش مهم  توجه با. موضوع کارآفرینی زنان نیز شودیم، نگاه امنیت اقتصادی کشور

سطح تحصیالت و  افزایشی، روندهای و توسعه اقتصادی تولید ناخالص ملیدر  هاآن
کاهش جذب ها در اشتغال و افزایش آمار زنان سرپرست خانوار، مشارکت بیشتر آن

در قالب و ورود به بخش خصوصی  هاسازماننیروی کار در بدنه رسمی دولت و 
آخرین  براساس .ی، حائز اهمیت استو اشتغال در صنایع خانگ یخوداشتغال، کارآفرین
در میان  72، ایران دارای رتبه 2018( در سال GEM) ینیی کارآفرجهان باندهیگزارش د

 کشور واقع در منطقه خاورمیانه دارد. 14را در میان  11کشور است و همچنین رتبه  137

 : وضعيت کارآفریني ایران(1)نمودار 
 (2018بان جهانی، )گزارش دیدهمنبع: 
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ینان در درصد از کارآفر 9آمارها نیز حاکی از حضور زنان در این بخش است. اکنون، 
 17.5عادل با دهند که تقریباً نصف آمار کارآفرینی مردان یعنی مایران را، زنان تشکیل می

ی کارآفرینانه هاتیفعال ازآنجاکه(. 2015بان جهانی کارآفرینی ایران، درصد است )دیده
دی ـ است که در محیط نها وامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعددیع زنان نیز پیرو

فاف ، الزم است تا وضعیت اثر این متغیرها و ابعاد مشخص و شردیگیمشکل  اقتصادی
 گردد.

ها و آمارهای سازمانی در سطح ملی و نهادی گزارشی، بررسی سازشفافبرای 
های لوسیعی از اطالعات مهم و تحلیحجم  مطالعه و همچنینپیرامون کارآفرینی زنان 

 تواندیماست و  حائز اهمیت در مطالعات دانشگاهی، مؤثر در زمینه کارآفرینی زنان
ف در حوزه کارآفرینی زنان معطوریزی گذاری و برنامههای مهمی برای سیاستظرفیت

له حاضر قابه رشد و امنیت اقتصادی فراهم آورد. در این راستا و برای حصول این مهم، م
 در نظر دارد تا به سه سؤال مهم پاسخ دهد:

به  پرابلماتیک و مسئله اصلی در حوزه کارآفرینی زنان که در تحقیقات علمی -
 آن توجه شده، چیست؟

عات، راهکارها و استراتژی غلبه بر موانع کارآفرینی زنان در خالل این مطال -
 چیست؟

 ادی چیست؟دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتص یهاداللت -

ت هدف از نگارش مقاله حاضر، پاسخ به سه سؤال فوق از خالل فراترکیب مطالعا
 بوده است. موردتوجهدانشگاهی است که کمتر 

 کارآفریني زنان در مطالعات دانشگاهي. 1

مطالعات دانشگاهی، فعالیتی نسبتاً جدید در عنوان یک موضوع پدیده کارآفرینی زنان به
، اقتصاددان متقدمی است که بسیاری او را مبدع اصطالح 1است. ژان باتیست سه

دانند. او، زمانی که در حال توصیف مردان و زنان تاجر قرن چهاردهم می« کارآفرین»
گرین عنوان اولین کارآفرینان فرهنگ غرب بود، زنان را نیز در همین اصطالح جای داد )به

_______________________________________________________ 
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 111  مطالعات امنیت اقتصادی حميده دباغي   / رابطه دوسویه کارآفریني زنان و امنيت اقتصادی

هستند که متون منتشرشده در اواخر ، محققان دیگری 2. باتنر و مور1(2014، دیگرانو 
 اصطالح سنتی متمایز از سایر زناناشتغال و بهاند و اساساً زنان خودرا مرور کرده 80دهه 

اند. مطالعه این زنان خوداشتغال در نظر گرفته عنوان کارآفرینبهـ تر را نهایتاً از دید مدرنـ 
تجربه مدیریتی و تحصیل علمی  طه باکه درآمد کمتر و سرمایه انسانی محدودشان در راب

، این محققان بوده است. این متون در مورد مطالعهاست، موضوع  شدهیبررسیا تجاری 
شناختی پیش روی های خانوادگی و موانع روانکارآفرینی زنان، دور شدن زنان از حوزه

باتنر و مور دهند. لحاظ سنتی تحت تسلط مردان بوده را نشان میها در صنایعی که بهآن
بررسی خود از تحقیقات اولیه پیرامون کارآفرینی زنان را در مورد زنان سنتی خوداشتغال 

« هامدرن»ادامه داده و به تضادهایی با تحقیقات مربوط به کارآفرینان زن نسل دوم یا 
در آمریکا ظهور  80تا  70ها، در میانه دهه رسیدند. زنان کارآفرین نسل دوم یا مدرن

دهد که ظهور این کارآفرینان زن شکلی جالب، تحقیقات باتنر و مور، نشان مید. بهکردن
هایی زمانی داشته، یعنی همان پدیدههای فرهنگی همبا سایر پدیده 1984تا  1978مدرن از 

اند هایی مبنی بر این بودهفرضها دارای پیشکه موجب تغییر در ادراک افراد شده و آن
. اولین (1997باتنر و مور، نظر جنسیتی باشند ) دانه، زنانه یا خنثی ازکه مشاغل باید مر

منتشر شد. مقاله النور برانتلی  70توجه در مورد کارآفرینی زنان، در میانه دهه مقاله قابل
هایی مصاحبه بریمبتن ،«ای جدید برای زنانجبهه کارآفرینی،»( با عنوان 1976) 3شوارتس

ها ها، انگیزهاو، تحقیقات اکتشافی و توصیفی را ترکیب کرد تا ویژگی با زنان کارآفرین بود.
های فردی مشترک زنان کارآفرین را شناسایی کند و به این نتیجه رسید که انگیزه و نگرش

، رضایت شغلی، سود اقتصادی و استقالل «نیاز به موفقیت»اصلی زنان در کارآفرینی، 
مشاهده است )کالینز و مورد کارآفرینان مرد هم قابلهایی که در است، یعنی همان انگیزه

دهی سرمایه، تحت ( ولی برخالف مردان، زنان کارآفرین در مرحله شکل1964مور، 
های خود با متون موجود گیرند. شوارتس با مقایسه یافتهتبعیض در دریافت اعتبار قرار می

صفات شخصیتی  ازنظرندانی در مورد کارآفرینان مرد، به این نتیجه رسید که تفاوت چ

_______________________________________________________ 
1. Greene et al. 

2. Buttner & Moore 

3. Schwartz 
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، چند محقق دیگر 80(. طی دهه 1976 ،میان کارآفرینان مرد و زن وجود ندارد )شوارتس
مقاله دیگر در ارتباط با مسائل مرتبط با  31توجه خود را معطوف به این موضوع کردند. 

ی منتشر شد که بیشتر این مطالعات، توصیف 1989تا  1980های کارآفرینان زن بین سال
(. مجموعه موضوعات در تحقیقات اولیه پیرامون 1986 ،1بودند )هیسریچ و براش

ویژه تحصیالت، تجربه ها بههای فردی زنان کارآفرین مانند سرمایه انسانی آنجنبه
ها و تمایل به شناختی مانند انگیزههای خاص و وضعیت روانتجاری، مجموعه مهارت

 پذیرش ریسک بود.
که است شده ت و مطالعات متعددی در حوزه کارآفرینی زنان انجامدر ایران، تحقیقا

بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان  منظوراین مطالعات به ،های کمیدر بعضی از روش
های . در برخی از مطالعات نیز با استفاده از روشاست گرفتهصورت  هاو یا پیامدهای آن

شان مطالعه شود. همچنین از مسیر کارآفرینی ینکیفی سعی شده تا ادراک زنان کارآفر
؛ انتشارات مدرسه 2018، 2طور مثال گرین و براش)به یبسیاری از مطالعات و کتب خارج

( و بسیاری نیز داخلی 2012، 5؛ هیوز و جنینگز2013، 4؛ کاریو2008، 3تجارت کپنهاگ
و بسیاری  1388احمدی، عالیشوندی و ؛ 1393موحدی و یعقوبی فرانی، ؛ 1384)گلرد، 

عوامل اثرگذار نهادی و شناسی، دهنده روند مسئلهای که نشاندیگر( هستند؛ اما مطالعه
است. در جدول زیر تعدادی از  شدهانجامکمتر راهکارهای بهبود محیط نهادی باشد، 

ه عنوان نمونه در حوزمقاالت در قالب فراترکیب )فرامطالعه کیفی( فارسی و انگلیسی، به
طورکلی تعداد مقاالت از جنس مروری و کیفی، است. به شدهگزارشکارآفرینی زنان 

 .عنوان فرامطالعات کمی و سیستماتیک استمقاالت به لیتحل فراکمتر از 
  

_______________________________________________________ 
1. Hisrich, R. D. and Brush, C.G. 

2. Greene & Brush 

3. Copenhagen Business School Press 

4. Kariv 

5. Hughes & Jennings 
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 : مروری بر مطالعات فراترکيب داخلي و خارجي مرتبط با کارآفریني زنان(1)جدول 

 چکیده سال عنوان پژوهش پیشینه

 داخلی

فراترکیب عوامل مؤثر بر 
وکارهای توسعه کسب

فناورانه نوپا در اکوسیستم 
 کارآفرینی

1398 

روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی و 
برحسب روش گردآوری اطالعات، فراترکیب است. 
همچنین جامعه آماری، مطالعات مرتبط با موضوع 

  Web of Science و  Scopus پژوهش در مجالت
های گردآوری اطالعات، مطالعات دادهبوده و ابزار 
دا با یند این تحقیق، ابتاای است. در فرثانویه کتابخانه

های محتمل استفاده از روش فراترکیب، ابعاد و مؤلفه
 گیری ازاکوسیستم یادشده شناسایی شد. سپس با بهره

نظر خبرگان، نتایج حاصل از این روش مورد تحلیل 
مؤلفه  12بر این اساس آزمایی قرار گرفت. و راستی
های آموزش عالی و گذاران، مؤسسهسیاست
گران، بازارها، عوامل سازمانی، ها، حمایتدانشگاه

 گذاران، نهادها،دهندگان، سرمایهانکوباتورها، شتاب
 نفعان، فرهنگ و اجتماع و عوامل فردیبازیگران و ذی
ن بُعد خرد، میانی و کال 3مفهوم در  36با دربرداشتن 

 گیری شده است.تیجهن

گیری مدل تصمیم
کارآفرینی: رویکرد 

 فراترکیب
1398 

این پژوهش از رویکرد اساسی نوبلیت و هیر 
استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 

های اند که بین سالهایی بودهنامهمقاالت و پایان
گیری و با تأکید بر تصمیم 2018تا  2000

است. محقق در این مقاله،  شدهانجامکارآفرینانه 
پس از جستجو در سایت گوگل اسکالر، با سه 

گیری کارآفرینی، فرایند عبارت دقیق: مدل تصمیم
گیری کارآفرینی، مدل تصمیم کارآفرینی، به تصمیم

مطالعه رسیده و سپس با معیار داشتن مدل  434
مقاله را برای  10گیری کارآفرینی، در آخر تصمیم

ل نهایی انتخاب کرده است. همچنین در این تحلی
مقاله، از روش پایایی کدگذار هم برای پایایی یافته 

است. در این مطالعه سه مرحله  شدهاستفاده
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 چکیده سال عنوان پژوهش پیشینه
شده و گزینشی انجام و کدگذاری باز، محوری

گیری و شرایط سببی کارآفرینی، راهبردهای تصمیم
 شدهیبررسکننده برای کارآفرینی شرایط مداخله

دهند که های این مقاله نشان میاست. یافته
های چالش تانتظارات از رویدادهای آینده، مطابق

عنوان معیار تصمیم دانش فردی، اهداف به آینده با
گیری جزئی از شرایط سببی برای تصمیم ...و 

نیاز به استفاده از  نیکارآفرینی هستند. همچن
مانند  د،باشمیگیری راهبردهای عملی برای تصمیم

تعادل فرد با دیگران، تنوع محصول، جستجوی 
 ها.پیوسته اطالعات و مانند این

طراحی الگوی بومی 
مدیریت توسعه کارآفرینی 
زنان ایران در امور بانوان 

 شهرداری تهران

1399 

ترکیب، در این تحقیق با استفاده از تکنیک فرا
های مطالعات داخلی و خارجی مرتبط یافته

ای مند با روش هفت مرحلهصورت نظامبه
قرار گرفت. از  یموردبررسساندولوسکی و بارسو 

مقاله  70مقاله جستجو شده در این حیطه،  120
عامل مؤثر بر مدیریت  22آن  براساسمنتخب که 

توسعه کارآفرینی زنان شناسایی و استخراج شد. 
کارآمد تبیین  یارائه الگو باهدفش حاضر پژوه

عوامل مؤثر بر مدیریت توسعه کارآفرینی زنان کشور 
. جامعه آماری پژوهش حاضر است شدهانجامایران 

نفر از خبرگان و اساتید و در  30در بخش کیفی 
 موردمطالعهبخش کمی نیروی انسانی ارشد حوزه 

 196بر با های تابعه که براشهرداری تهران و سازمان
های پژوهش نشان افتهیدهند. نفر است تشکیل می

اقتصادی/  ،شخصیتی داد عوامل اصلی بعد فردی/
مفهوم  22سیاسی/ اداری و  ،فرهنگی/ اجتماعی ،مالی

بر مبنای  .بر توسعه کارآفرینی زنان تأثیر دارد فرعی
های فردی یژگیتوان ومی شده،انجام نتایج پژوهش

را از مؤثرترین عوامل در فرایند مدیریت توسعه 
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 چکیده سال عنوان پژوهش پیشینه
شود با میکارآفرینی زنان در ایران دانست. پیشنهاد 

توسعه  ،های علمیتدوین، اجرا و نظارت بر برنامه
روز و مؤثر( در هر موقعیت جغرافیایی کارآفرینی )به

مورد هدف در ایران؛ اعتالی  جامعهو سطح زندگی 
کارآفرینانه زنان با  یبخشنگرش، انگیزه سطح دانش،

عامل و همچنین  کارآمدحمایت دولتی مؤثر و 
قدرتمندترین  عنوانتوان بهشخصیتی را می /فردی

امل در مدیریت توسعه کارآفرینی زنان در ایران وع
 .در نظر گرفت

 

فراتحلیل کیفی ابعاد 
توسعۀ کارآفرینی زنان 

 روستایی

 

1400 

ینی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرهدف این مقاله 
لحاظ ارزش و  ها ازبندی آنزنان روستایی و طبقه

شده  اهمیت است که به روش فراتحلیل کیفی بررسی
ـ  مقاله علمی 112است. در این تحقیق، از مجموع 

با  مقاله کامالً مرتبط 46یافته، تعداد پژوهشی انتشار
 و میدانی انجامصورت پیمایشی موضوع تحقیق که به

 زمانی تحقیقات نیز بیناست؛ بازه شدهیبررساند، شده
های تحقیق، است. طبق یافته 1399تا  1384های سال
ترین عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی زنان مهم

سطح سواد و دانش فردی ( 1اند از: روستایی عبارت
های آموزشی شرکت در دوره( 2زنان روستایی، 

های عضویت در گروه (4کسب درآمد، ( 3کارآفرینی، 
 حمایت نهادهای دولتی(6حمایت خانواده، ( 5ثانویه، 

 .نقلوحمل (7و 

 خارجی

Women 
Entrepreneurship: A 

Systematic Review to 
Outline the Boundaries 

of Scientific Literature: 
مرور کارآفرینی زنان: یک 

سیستماتیک بر مرزهای 
 ادبیات علمی

2020 

مرور سیستماتیک و فراترکیب  در این تحقیق که به
 2019مطالعات علمی زنان و کارآفرینی در سال 

میلیون چکیده در  27پرداخته است، از بیش از 
و درنهایت  شدهاستفادهسایت اسکوپوس 

 های زنان یا کارآفرین یاهایی که با کلیدواژهچکیده
های عنوان، زنان و کارآفرین بوده در همه بخش

و تحلیل نهایی  یموردبررسمحتوا و کلیدواژه، 
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 چکیده سال عنوان پژوهش پیشینه
مقاله بوده که  4164است. جامعه آماری  قرارگرفته

 ها. یافتهباشدمی 2019تا  1950های مربوط به سال
 ،دهد که در تحقیق پیرامون کارآفرینی زناننشان می

ن مطالعه مربوط به پیشرفت وجود داشته است. اولی
است و تعداد این مطالعات کم بود اما  1950سال 

رسد و در مطالعه می 61تعداد به  2006در سال 
مطالعه. این افزایش در تعداد  381به  2019سال 

مندی تواند بیانگر تغییر در عالقهمطالعات می
محققان علمی باشد و رشدی را در این زمینه نشان 

نویسنده این مقاالت  3903دهد. از میان می
نویسنده تقریباً یک  1.95مشخص گردید که هر 

اند. این مقاله بیشتر جنبه مروری و مقاله نوشته
 سنجی دارد.علم

 مفهوم امنيت اقتصادی. 2

« امنیت، عدالت و رفاه»حکومت، سه وظیفه اصلی  پیرامونها و مکاتب فکری در نظریه
 ،مفهوم امنیت .دارد را در بر ابعاد و وجوه متعددی ،امنیت، است که از این میان شدهمطرح

محیطی و غیره( ، زیستاقتصادی)سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  یهای مختلفاز مؤلفه
است )پژوهشگاه  امنیت عد اقتصادیهای آن بُترین مؤلفهشود و یکی از مهمتشکیل می

 .(1391علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
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  ابعاد امنيت در ادبيات نظری: (2)نمودار 
 های تحقیقمنبع: یافته

معنای نظم موجود میان عوامل اساسی تهیه برخی چون بوزان، امنیت اقتصادی را، به
، داندیمنیازهای معیشتی انسان، یعنی منابع اولیه تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه 

از نبود یا حتی احتمال نبود این  هاآنتأمین شود و  هاآننیازهای ضروری  کهی طوربه
سلب نشود. در تعریف دیگر  هاآنضروریات، احساس خطر نکنند و آرامش و آسایش 

امنیت اقتصادی را در این دانست که مردم، در اموالشان امنیت داشته باشند و  توانیم
متعادل  هاتقسممالیات اخذ کند؛ احتکار در میان نباشد و  هاآندولت با عدل و انصاف از 

 دالیل بنا به اقتصادی امنیت مقوله(. 75و  74 ، صص.1396جعفری و آذری، باشند )

 دالیلی مانند: .است شدهشناخته و کشورها جهان عرصه در اول اولویت عنوانبه متعددی
مشکالت  گیریاوج و مختلف کشورهای در اقتصادی مسائل و مشکالت بروز -

 ؛اقتصادی ساختاری

ای، رایانه نوین دستاوردهای و تکنولوژیک )فناورانه( سوم انقالب ظهور -
اطالعات و در حال حاضر انقالب صنعتی  و فناوری ارتباطات و بیوتکنولوژیک

 های ماشینهای بزرگ، هوش مصنوعی، رابط، دادهءچهارم با محوریت اینترنت اشیا
 ؛وری رباتیک و سنسور و ...اانسان، فن ـ
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 ؛عمومی انتظارات افزایش متعاقباً و جمعیت شهرنشینی، افزایش -

 ؛مردم نگاه در اقتصادی وضع بهبود و رفاه یافتن اولویت -

و  اطمینانینا شرایط به توجه با اقتصادی فزاینده و متقابل هایوابستگی افزایش -
 و صرف مسائل آمیزمسالمت حل سمتبه گرایش ،جهیدرنت آینده؛ وضع از نگرانی

 ؛ترمطمئن یاندهیآ تأمین و اقتصادی توسعه خصوص در هابودجه

 ؛ملی قدرت توسعه و رشد بر اقتصادی هایزمینه در فعالیت اساسی و مثبت تأثیر -

)جعفری و  ... سیاسی و نظامی نسبی قدرت بر اقتصادی پایدار رشد قطعی تأثیر -
 .(67 ، ص.1396آذری، 

ابعاد امنیت، به یک  عنوان یکی ازبه بعد، توجه به اقتصاد به 1990بنابراین از دهه 
های متنوعی در حوزه مؤسسات تحقیقاتی از شاخص رویکرد امنیتی در جهان تبدیل شد.
ها در جدول زیر آمده ای از شاخصگویند. مجموعهامنیت اقتصادی کشورها سخن می

 است:

 های امنيت اقتصادی: شاخص(2)جدول 

 منبع های امنیت اقتصادیشاخص

 PRSالمللی مؤسسه بین

حاکمیت ، فساد، ریسک منازعات خارجی، قدرت رهبری دولت
خطر جنگ  ،تروریسم سیاسی، های نژادیکشمکش، قانون

ریسک مصادره اموال )صادقی و ، ساالریکیفیت دیوان ،داخلی
 (.1393همکاران، 

 بنیاد هریتیج
قیمت و ، گذاری خارجیسرمایه، دخالت دولت ،سیاست تجاری

، بانکداری، سیاست پولی، مالیات، اتقوانین و مقرر، دستمزد
 .(1393)صادقی و همکاران،  اهیاقتصاد بازار س، حقوق مالکیت

اجتماعی ـ  برنامه امنیت اقتصادی
 المللی کارسازمان بین

وی کار، امنیت شغلی، امنیت محیط کار، امنیت درآمد، امنیت بازار نیر
 (.ILO, 2020داند )امنیت اشتغال، امنیت ایجاد مهارت می

 
اجتماعی، دقیقاً همان آثار ـ  المللی کار در برنامه امنیت اقتصادیتعریف سازمان بین

توانند در اقتصاد کشور ها اقتصادی خود میو پیامدهایی است که کارآفرینان با فعالیت
. هرچند که تعامل میان امنیت اقتصادی و عملکرد کارآفرینان، دوسویه است و دآورندیپد
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کارآفرینی و تضمین امنیت و ایجاد محیط محیط نهادی تواند بر امنیت اقتصادی هم می
 ،کارآفرینیاما پایدار اقتصادی و درنتیجه تضمین موفقیت کارآفرینان اثر بگذارد؛ 

و به بازتولید شرایط و ملزومات امنیت  استچرخه پایداری از اقتصاد  جادکنندهیا
دهد که ایران در نشان می 2018 ،بان جهانزارش دیده. مروری بر گپردازدیاقتصادی م

را به خود اختصاص کشور منطقه  14از میان  10منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه 
 آمده است. (3) های کارآفرینی آن در نمودار شمارهو شاخصداده 

زیرا  ،ترین امتیاز در این منطقه مربوط به ارکان رقابت و پذیرش ریسک استپایین
وکارها در اقتصادی منطقه تسلط داشته و کسبعوامل های بزرگ بر بسیاری از شرکت

های باالتری مواجه است. ایران در کشورهای منطقه ما نسبت به سایر نواحی با ریسک
بان جهانی کارآفرینی، مرتبه صعود در رتبه کارآفرینی منطقه بوده )دیده 4شاهد  2018سال 

رغم وجود ریسک و های کارآفرینی علیدهنده افزایش میزان پروژه( و این نشان2018
ناامنی اقتصادی است که خود، باعث توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش امنیت 

 اقتصادی در منطقه است.
 

 

 

 

 

 

 

 

  قای: وضعيت ایران در منطقه خاورميانه و شمال آفر(3)نمودار 
 (2018بان جهانی، )دیدهمنبع: 
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 کارآفریني زنان و امنيت اقتصادی. 3

بر کمک به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، به تنوع کارآفرینی در کارآفرینی زنان عالوه
بهبود  نیز وقتی امنیت اقتصادی زنان. (2006کنند )ورهیل و دیگران، جامعه نیز کمک می

جارت، صنعت و توجهی برای تشان، منافع قابلها در کار و رهبرییابد، مشارکت آنمی
استرالیا، نشان داد که  2020دنبال خواهد داشت. بیانیه امنیت اقتصادی زنان کل اقتصاد به

بهبود اقتصادی ایجادشده باعث ایجاد شغل، افزایش قدرت انتخاب کار از سوی زنان، 
ازجمله ـ  خشونت ،کند که زنانشود و تضمین میرفع موانع زنان شاغل در محل کار می

 .(2018، دیگرانکارانزا و را تجربه نکنند )ـ  اذیت جنسیآزار و 
برای  ی راریزان تمام کشورها سعی دارند تا بستر مناسبو برنامه گذاراناستیلذا س

ست ا اما واقعیت این ؛(2015فـراهم آورند )نوگوارا و دیگران،  ،تقویت کارآفرینی زنان
های شروع یـا توسعه فعالیتها و موانع بسیاری در که زنان کارآفرین با چالش

شان نظیر کیفیت پایین محیط نهادی، فقدان مهارت یا آموزش، محدودیت کارآفرینانه
مواجـه هستند  ،انداز و محدودیت ورود به برخی صنایعدسترسی به اعتبار، فقدان پس

تواند پیامدهای اقتصادی متنوعی مانند افزایش (. کارآفرینی زنان می2006)آکانجی، 
واسطه حضور بالـ  گذاری، ایجاد اشتغال برای زنانانداز و سرمایهآمد، افزایش پسدر

های رقابت، ارتقای اقتصاد زنان در خانواده و توسعه موفقیت در عرصهـ  زنان در بازار کار
 است، المللی کار نیز آمدهطور که در تعریف سازمان بیناقتصادی منطقه داشته باشد. همان

نوبه خود مترادف با امنیت اقتصادی است. امنیت و رشد اقتصادی نیز بهها این شاخص
خوبی این به (4)کند. نمودار بر روی اکوسیستم کارآفرینی اثر گذاشته و آن را تقویت می

و پاسخ به سؤال سوم تحقیق  استمقاله  بخش نظریرابطه را نشان داده و مستخرج از 
 است:
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 عنوان پيامد کارآفریني زنان : امنيت و رشد اقتصادی به(4)نمودار 
 های تحقیقمنبع: یافته

بستر امنیت  نیترکیفیت محیط نهادی اقتصاد کشور که مهم در توضیح باید گفت که
تواند کمک شایانی در توسعه عواملی که می نیترعنوان یکی از مهمبه ،اقتصادی است

شده و این در حالی است که کیفیت پـایین غفلت واقع کارآفرینی زنان داشته باشد، مورد
زنان ایجاد  ژهیومحـیط نهـادی، فضـای نـااطمینانی و با ریسک باال برای کارآفرینان به

شـود زنـان کـارآفرین انگیزه الزم کنند که خارج از کنترل آنان است. این امر باعث میمی
رغم کارآفرین علی انهـای کارآفرینانه را نداشته باشند. در این صورت، زنبرای فعالیت

ل دلیپذیری، انگیزه و تجربه، بههـای فـردی کارآفرینی نظیر آموزش، ریسکداشتن ویژگی
و از  نمایندبرداری های کارآفرینانه بهرهد از فرصتنفضای نامناسب امنیت اقتصادی نتوان

زنان کارآفرین در جهت تحقق بازده انتظاری  ،چه امنیت اقتصادی بیشتر باشدسو، هرآن
 .ردیگیمو کارآفرینی رونق  کمتر نگرانی خواهند داشت ،های خویشفعالیت
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 شناسي تحقيقروش. 4

است. فراترکیب، فرایند جستجو،  شدهاستفادهمطالعه از رویکرد کیفی در فراترکیب  در این
، 1ارزیابی، ترکیب و تفسیر مطالعات کمی یا کیفی در یک حوزه خاص است )کاتاالنو

ترین مراحل روش فراترکیب، ایجاد ( مهم2007) 2(. طبق نظر سندلوسکی و باروسو2013
ید، تبیین و استخراج أید منابع، تبیین مقاالت مورد تمنهای تحقیق، تحلیل قاعدهسؤال

نتایج، بررسی و ادغام نتایج، تعیین کیفیت نتایج و اعالم نتایج است. در این راستا پاسخ 
 به چند سؤال در جدول زیر، معیار و پارامتری برای تحلیل مقاالت است:

 چند معيار براساس: الگوی تحليل مقاالت (3)جدول 

 سؤال پارامتر

 چیستی؟
 ققان توجه مح پرابلماتیک و مسائل حوزه کارآفرینی زنان که در مقاالت مورد

 اند؟بوده، کدم
 شده است؟بینیها و راهکارهایی برای توسعه کارآفرینی زنان پیشچه استراتژی  چگونگی؟

 های تحقیقمنبع: یافته

آوری منظم و روشمند منابع انجام شد. روش مرسوم در در مرحله بعد، جمع
وجوی کلیدواژه و انتخاب یک دامنه مشخص برای جست براساسآوری منابع جمع

، از دو «زنان کارآفرین»و  «کارآفرینی زنان»هاست. در این پژوهش نیز دو کلیدواژه آن
 است. شدهاستخراج( SID) پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه

پژوهشی  ـ در این جستجو فقط کلمات موردنظر در عنوان و در مجالت علمی
است و  شدهانجام 1400خردادماه  23قرار گرفت. این جستجو در تاریخ  قیموردتحق

بالگری مقاله است که در مراحل بعدی مورد غر 125تعداد کل مقاالت مستخرج برابر با 
 مقاالت در این مرحله شامل:قرار گرفت. دالیل حذف 

آمده بود و  دستمقاله کمی و به شیوه پرسشنامه یا هر شیوه کمی دیگری، به -
 کیفی نبود.

 مقاله ترجمه یا مروری بود و حاصل از تحقیق پژوهشی نبود. -

_______________________________________________________ 
1. Catalano 

2. Sandelowski & Barroso 
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مي کل مقاالت علمي ـ پژوهشي ک
و کيفي در دو سایت

عدد125

تعداد مقاالت کيفي و

قابل تحليل

عدد11

تعداد مقاالت

مخدوش و تکراری

عدد33

تعداد مقاالت کمي و 
غير قابل تحليل 

عدد81

 1يموردبررسهای مقاالت فارسي : تعداد مقاالت در پایگاه(4)جدول 

نام پایگاه 
 مقاالت

تعداد مقاالت با 
 جستجوی کلمه

 تعداد کل مقاالت
جمع مقاالت 

مستخرج از هر 
 پایگاه

تعداد مقاالت 
 لیتحلقابلکیفی و 

پرتال جامع 
 علوم انسانی

 مقاله 10 زنان کارآفرین
 مقاله 1 مقاله 34

 مقاله 24 کارآفرینی زنان

SID 
 مقاله 26 زنان کارآفرین

 مقاله 10 مقاله 91
 مقاله 65 کارآفرینی زنان

 الهمق 125مجموع مقاالت در دو سایت و با دو کلمه )کمی و کیفی و مشترکات( برابر با 

له از ، در این مقاشدهیآورجمعاز منابع  هامنظور استخراج یافتهدر بخش بعدی و به
تحلیل  شده است. تحلیل تماتیک، تکنیکی برای شناسایی، تکنیک تحلیل تماتیک استفاده

ها را با دهی حداقلی دادهسازمان باشد کهمیها داده های درونِتمو گزارش الگوها یا 
تر یشکند. هرچند که گاهی از اوقات از این نیز پیات بیشتر توصیف و مدیریت میئجز
 (.1998کند )بویاتزیس، های مختلف موضوع تحقیق را تفسیر میرود و جنبهمی

 

 

 

 

 

 

 قيموردتحقهای اهوبگ: مراحل انتخاب مقاالت از (5)نمودار 
 های تحقیقمنبع: یافته

_______________________________________________________ 
نظر تعداد و سال مقاالت  صورت روزانه و ازذکر است که بارگذاری مقاالت در این دو پایگاه بهالزم به. 1

است و تابع نظم خاصی نیست و بیشتر به دسترسی این پایگاه به فایل مقاالت از طریق  قاعدهیشده، ببارگذاری

 نتیجه متفاوتی را نشان دهد. تواندیها مربوط است؛ بنابراین همین جستجو در تاریخ دیگر مفصلنامه



 1400بهار (، 3)پياپي سوم ، شماره اولسال   اقتصادیمطالعات امنیت   124

0
1 1

4

1

5
4

6

3
2

14

9

4

7

10 10

3

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1375 1380 1385 1390 1395 1400 1405

که درحالی ،شودعنوان روش تحلیل معرفی نمیتکنیک تحلیل تماتیک، اغلب به
کنند از تکنیک تماتیک استفاده می طورقطعبهها واقعیت امر آن است که بسیاری از تحلیل

بندی در این مرحله کامالً به شیوه باز کدگذاری و تم(. 2000)میهان، ور میر و وینسور، 
رحال این فرایند تحقیق است که ه(، به2001است اما به قول تیلو و یوشر ) شدهانجام

است و بایستی به خوانندگان گزارش داده شود  موردپسندها یک از تمدهد کدامنشان می
 یک خیر!و کدام

 موردمطالعهرخ توصيفي از مقاالت نيم. 5

 زماني انتشار مقاالتبازه. 5-1

های زمانی سالبه بازه توجه بابندی جامعه آماری مقاالت که کمی و کیفی بودند و با دسته
مقاله و  14بیشترین تعداد مقاله برابر با  1392، مشخص گردد که در سال 1400تا  1383

موضوع مقاله با  یک، کمترین تعداد مقاله یعنی 1400و  1386، 1384، 1383های در سال
 ، انتشاریافته است.موردمطالعهزنان کارآفرین یا کارآفرینی زنان در این دو سایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1390و  1380های دو دهه : تعداد فراواني مقاالت به تفکيک سال(6)نمودار 

 های تحقیقمنبع: یافته
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11%

[]
31%

13%
2%

یکنفره دونفره سه نفره چهار نفره پنج نفره

 تعداد نویسندگان براساستعداد انواع مقاالت  -

 2مقاالت نشان داده که بیشترین تعداد مقاالت با همکاری مروری بر تعداد نویسندگان 
همچنین کمترین  دهند.خود اختصاص میدرصد مقاالت را به 43شود که نفر، نگارش می

صورت درصد به 2تعداد مقاالت در حیطه موضوعی کارآفرینی و زنان یعنی معادل با 
 شود.نفره نگاشته میتک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقاالت به تفکيک تعداد نویسندگان در حيطه زنان و کارآفریني: (7) نمودار
 های تحقیقمنبع: یافته

 موردمطالعههای تحليلي از مقاالت یافته. 6

 بندی مقاالت کمي و کيفي حوزه کارآفریني زنانموضوع. 6-1

حیطه کارآفرینی  شامل تمام مقاالت کمی و کیفیِکه جامعه آماری تحقیق  ،در این بخش
مقاالت در حوزه مطالعه  نمشخص گردید که بیشتری اند،شدهبندی موضوعباشد و می زنان

الزامات  مربوط بهدرصد( و کمترین تعداد مقاالت  53عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان )
 .باشدمیدرصد(،  4های توسعه کارآفرینی زنان )درصد( و استراتژی 4کارآفرینی زنان )
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 بندی مقاالت جامعه آماری مقاله در حوزه کارآفریني زنانموضوع: (8)مودار ن
 های تحقیقمنبع: یافته

 بندی مقاالت کيفي مورد تحليلموضوع. 6-2

کنید، موارد مطالعاتی در این مقاله با مشاهده می (5)طور که در جدول شماره همان
موضوع زنان کارآفرین و کارآفرینی زنان با روش کیفی، فهرست شده است. جدول زیر 

شده  آغاز 1389دهد که رویکرد کیفی در تحقیق پیرامون کارآفرینی زنان از سال نشان می
 است. 1397و بیشترین تعداد مربوط به سال 

 مقاالت مورد تحليل در مقاله حاضر : اسامي(5)جدول 

کد 
 مقاله

 بندیموضوع سال نویسندگان مقاله عنوان

01 
زنان کارآفرین دانشگاهی نسبت به 

 موانع توسعه کارآفرینی زنان

نیازکار و 
 دیگران

 موانع کارآفرینی 1389

02 
های زنان کارآفرین شناسی انگیزهنوع

 ایرانی
آراستی و 

 همکار
1390 

زنان کارآفرین یا تیپولوژی 
 وکارکسب

03 
های تولید ورمی فعالیت در تشکل

کمپوست راهکاری برای توانمندسازی 
 زنان روستایی

مقدم و رضائی
 دیگران

 پیامدهای کارآفرینی زنان 1393

4% 4%

21%

53%

13%

5%

استراتژی های توسعه  

الزامات و پیش نیازهای توسعه  

موانع کارآفرینی

عوامل مؤثر بر کارآفرینی

مدل توسعه کارآفرینی

کارتیپولوژی زنان کارآفرین یا کسب و
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کد 
 مقاله

 بندیموضوع سال نویسندگان مقاله عنوان

04 
زنان کارآفرین مطالعه موردی و مقایسه 

 دو استان تهران و سمنان
فر و وارسته

 دیگران
 زنانمدل کارآفرینی  1395

05 
ها هوش کارآفرینانه شناسایی ویژگی

ده ای کیفی با استفازنان کارآفرین مطالعه
 از تحلیل محتوای قراردادی

امینی و 
 دیگران

1396 
عوامل مؤثر بر کارآفرینی 

 زنان

06 
های زنان روستایی پتانسیلی تعاونی

 برای کارآفرینی اجتماعی
فیروزآبادی و 

 همکاران
 کارآفرینی زنانپیامدهای  1397

07 

های کارآفرین یا تولیدکننده؟ سنت
های جنسیتی و مردساالرانه هویت

تأملی بر فعالیت  ،کاروماندگاری کسب
زنان در بخش کشاورزی نواحی 

 روستایی دوردست دهستان جیرستان

 1397 خسروبیگی
تیپولوژی زنان کارآفرین یا 

 وکارکسب

08 

شناسی الگوهای ذهنی زنان گونه
های برندهروستایی در زمینه پیش

توسعه کارآفرینی روستایی: کاربست 
 شناسی کیوروش

آرایش و 
 دیگران

1397 
عوامل مؤثر بر کارآفرینی 

 زنان

09 

طراحی و تبیین مدل پارادایمی 
کارآفرینی اجتماعی با رویکرد 

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
 کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 مدل کارآفرینی زنان 1398 دیگرانو زارع 

010 

های موفقیت موانع و محدودیت
های خودکفایی و کارآفرینی کمیته طرح

 مورد مطالعاتی:)ره(  امداد امام خمینی
زنان سرپرست خانوار دهستان هرسم 

 آباد غربشهرستان اسالم

جلیلیان و 
 دیگران

 موانع کارآفرینی 1398

011 
توسعه کارآفرینی فراتحلیل کیفی ابعاد 

 زنان روستایی
یاسوری و 

 دیگران
1400 

از نمونه مطالعاتی حذف 
 شد
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18%

[]

18%
18%

18%
0%

موانع کارآفرينی

تیپولوژی از کسب و کار  

پیامدهای کارآفرينی زنان

مدل کارآفرينی زنان

نانعوامل مؤثر بر کارآفرينی ز

استراتژی های کارآفرينی

علت متفاوت بودن جامعه آماری که همانا زنان نیز به (5)مورد آخر در جدول 
حذف  ها بود نیزوکار کارآفرینی نبود، بلکه مقاالت و تحلیل محتوای آنکارآفرین یا کسب

 مقاله محدود گشت. 10در این مقاله به  موردمطالعهگردید و کل نمونه 
 شدهانجاممروری بر مقاالت کیفی که یا با روش تحلیل تماتیک و یا تحلیل محتوا 

حوزه مشخص متمرکز است. بیشترین  پنجها در بندی آنبودند، نشان داد که موضوع
 تمرکز مقاالت کیفی بر روی مطالعه عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بندی مقاالت کيفي مورد تحليل در حوزه کارآفریني زنان: موضوع(9)نمودار 
 های تحقیقمنبع: یافته

 مورد مصاحبه در مقاالت کيفي مورد تحليل افرادتعداد . از منظر 6-3

مورد  مقاله 10در  ،عمیق یا گروهی قرار گرفتندکل افرادی که مورد مصاحبه عمیق، نیمه
های هدفمند یا گلوله برفی انتخاب زن است که به شیوه 275تحلیل این مقاله برابر با 

 شدند.

 عوامل مؤثر بر کارآفریني. 6-4

پس از مرور و بازخوانی کلیه عواملی که در مقاالت  ،های تحلیلیدر بخش اول یافته
گیری و یا موانع بر شکلعنوان عوامل اثرگذار ها، بههای آنو در بخش یافته موردمطالعه

وجود این متغیرها و مثبت  که شده بودند، مشخص گردیدتوسعه کارآفرینی زنان، معرفی
روی ِمنزله موانع پیشها، بهگر و عامل کارآفرینی زنان و فقدان آنها، تسهیلبودن آن
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اهیم مف 96مقوله فرعی و 14مقوله اصلی،  5کارآفرینی زنان است. این متغیرها در قالب 
صورت کد قابل ارجاع به جدول مقاله، بازشناسی شدند. منبع هر مقاله به 10مستخرج از 

 است. ذکرشده (6)شماره 

 گيری و توسعه کارآفریني زنانبندی عوامل و موانع مؤثر بر شکل: مقوله(6)جدول 

 کد مقاله مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی

 عوامل فردی

های ویژگی
 شخصیتی

 ،پذیریانعطاف ،طلبیاستقالل ،طلبیتوفیق
های مهارت ،میزان خالقیت ،پذیریریسک
مهارت  ،های مدیریتیمهارت ،تعاملی

نیاز  ،هاکشف فرصت ،گراییآرمان، کارگروهی
 ،هوش شناختی، بینش کارآفرینانه ،به پیشرفت
 ،بلندپروازی ،پشتکار ،خودشناسی ،ثبات روانی

 ،هاها و شکستدر برابر سختی یآورتاب
نظم و  ،اصرار به حل مسئله ،تحمل استرس
شناسایی الگوی مناسب  ،انضباط فردی

باور به رویکرد ، کارآفرینی متناسب با محیط
 .شکنیسنت ،نگریآینده ،توانمندسازی

04-02-05-
08-06-09- 

های ویژگی
 اجتماعی فرد

، طلبیحق ،یابیپشتیبان ،انگیزیشوق
مندی فرد کارآفرین به عالقه، خوداثباتی

 ،یانگیزه اجتماع ،پردازیتنوع در ایده ،پروژه
 .گراییجمع

05-010- 09- 

های ویژگی
 ایزمینه

 ،سن فرزندان ،تعداد فرزندان ،سن
 ،تجربه کاری ،رشته تحصیلی ،تحصیالت

گرایی و عمل ،دانش فنی و تخصصی
مندی دانش محلی و بهره ،جسارت انجام کار

عنوان جایگاه زنان به ،از منابع اطالعاتی بومی
سرپرست خانوار یا استقالل از سرپرست 

 .آزار و اذیت شغلی، خانوار

04-05- 07-
09- 

وضعیت 
 خانوادگی

 ،همسویی خانواده )عامل کارآفرینی(
 ،)مانع کارآفرینی( یمشکالت خانوادگ

01-06-010- 
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 کد مقاله مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی
موقعیت فرودست در  ،خودسرپرستی

 ،مشارکت و تشویق افراد خانواده ،خانواده
 .فرهنگ کارآفرینی در خانواده

 عوامل اجتماعی

 شبکه تعامالتی

های انجمن ،های دوستاندسترسی به: گروه
 ،های زنانانجمن ،تخصصی و شغلی

های گروه، مشاوران تخصصی
 از استفاده ،سرمایه اجتماعی ،التحصیالنفارغ

تلفیق  ،های اقتصادی و اجتماعیفرصت
مثابه زنان به ،کشاورزی و کارآفرینی

ارتباط با  ،گران فرهنگ و سنتمیانجی
تعامالت  ،کارآفرینان موفق استانی و کشوری

 .های مرتبط با کارآفرینیبا سازمان

04- 07-08 

آموزش 
 کارآفرینان

 -08 .های مهارتیبرگزاری دوره

 فرهنگ جامعه

دیدگاه و نگرش جامعه به کار زنان )که اگر 
مثبت باشد، عامل و اگر منفی باشد مانع 

نگرش مسئوالن به  ،کارآفرینی زنان است(
 یتیروستابودگی جنس، اهمیت حضور زنان

دنبال شغل و )ترک روستا از سوی مردان به
 ،ها به کار(تنها ماندن زنان در روستا و نیاز آن

عنوان تواند بهمی محور کهکشاورزی تولید
 ،شدمتغیری در مقابل کارآفرینی یا همراه آن با

تغییر نگرش بانک و مؤسسات مالی به زنان 
اعتمادی میان دولت و رفع بی ،کارآفرین

حمایت بومی مردم محلی از  ،کارآفرینان
 .وکار زنانکسب

01-07-08- 

 عوامل اقتصادی
وضعیت درآمد و 

 سطح اقتصادی

 تیتأمین امن ،اقتصادیمیزان نیازمندی 
، های توزیعدسترسی به راه، )اقتصادی(

باال بودن درآمد  ،توانایی بازاریابی محصوالت

04- 08-010-
09- 
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 کد مقاله مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی
تأمین  ،ناخالص از شغل اصلی کارآفرین

توجه به  ،گذاریامنیت سرمایه
قیمت مواد  ،کشاورزیوکارهای غیرکسب
مالکیت ، شدهقیمت محصوالت تولید ،اولیه

همکاری  ،رینیمحل اجرای طرح کارآف
 ،های عامل در تأمین منابع مالیبانک

 .ناپایداری معیشتی

 وضعیت شغلی
، نیاز به شغل مناسب، میزان رضایت شغلی

های خاطر مسئولیتنیاز به شغل منعطف به
 .استقالل مالی ،خانوادگی

04-02 

تسهیالت و 
 اعتبارات موجود

ار آشنایی با ساخت، ازیموردندسترسی به منابع 
 .و قوانین رسمی بانکی

04- 08-010 

 04 نیروی انسانی متخصص منابع انسانی

های زیرساخت
 قانونی و نهادی

ها و سیاست
های حمایت

 قانونی

 ها، قوانین و مقررات درباره کارآفرینیسیاست
ایجاد  ،رسانیهماهنگی و اطالع، زنان

عدم دخالت  ،نهادیهماهنگی نهادی و بین
تعدیل قوانین خانواده  ،گذاریدولت در قیمت

ضعف  ،در زمینه منع خروج زنان از خانه
 .ساختار چابک سازمانی ،مدیریتی

04-01-08- 
06-09- 

های زیرساخت
تکنولوژیکی و 

 عمرانی

IT 

دسترسی به شبکه جهانی و عرضه 
دسترسی به  ،وکار در بازار مجازیکسب

 .الکترونیک های جدید و دولتفناوری
04- 

 عمران

ایجاد  ،ونقلدسترسی به جاده و حمل
های اندازی پروژهراه ،وکارهای کسبشهرک

 .مشارکتی
08- 

 های تحقیقمنبع: یافته

این است که عوامل و موانع هر دو در این  (6)توجه در مورد جدول یک نکته قابل
ها، عنوان عامل کارآفرینی و نبود آنفوق به هایلهمقاله یکی شده است؛ زیرا وجود مقو

 عنوان مانعی بر سر کارآفرینی زنان است.به
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 پيامدهای حاصل از فعاليت کارآفرینانه زنان. 6-5

در این بخش پس از مرور و بازخوانی پیامدهای مندرج در مقاالت مورد تحلیل کیفی، 
صحبت کرد. این پیامدها  توان از پیامدهای مختلف بر روی زنانمشخص گردید که می

بازشناسی هستند. منبع هر مقاله  مفهوم قابل 44مقوله فرعی و  8مقوله اصلی،  4در قالب 
 است. ذکرشدهبرای مراجعه خواننده، 

 بندی پيامدهای فعاليت کارآفرینانه زنان در مقاالت مورد تحليل: مقوله(7)جدول 

 کد مقاله مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی

 فردی

ارتقای کیفیت زندگی 
 روانی زنان

، نفساعتمادبه، یادگیری اطالعات
، آرامش روحی و روانی، انتقادپذیری

، مدیریت منزل ،ایجاد انگیزه
 ،ارتقای روحیه کار، خودباوری

ارتقای  ،گیریافزایش قدرت تصمیم
 ،شادابی زنان ،مهارت بیان عقاید

، تقویت جسمی و روانی
 .پذیریانعطاف

03-09- 

ارتقای کیفیت 
اجتماعی در زندگی 

 زنان

روحیه  ،های ارتباطیمهارت توسعه
ارتقای  ،مشارکت اجتماعی ،رهبری

توسعه شبکه  ،حس تعلق به گروه
تقویت همدلی میان  ،اعتماد میان زنان

آگاهی  ،شهامت در ایفای نقش، زنان
 ،همبستگی ،اجتماعی و فرهنگی

 ،افزایی جوانان و نوجوانانتوان
 ،ی مشارکت همدالنه و همیارانهارتقا

 ،افزایش سالمت اجتماعی
 .سازیظرفیت

03-07-06- 
09- 

 اجتماعی
ارتقای جایگاه زن در 

 خانواده

بهبود ، بهبود نقش زن در خانواده
گسترش چتر ، روابط خانوادگی

حمایت و کنترل در تربیت ، حمایتی
 .فرزندان

03-09- 
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 کد مقاله مفاهیم مقوله فرعی مقوله اصلی

ارتقای جایگاه زن در 
 جامعه

و تعصبات نادرست  هاحذف سنت
 ،نگریآینده ،پیرامون زنان در جامعه

مقابله با تفکیک  ،دفاع از حقوق زنان
 .استقالل جنسیتی، جنسیتی

03-06-09- 

 اقتصادی
اثر اقتصادی بر زندگی 

 زنان

انداز و افزایش پس ،افزایش درآمد
ایجاد اشتغال برای ، گذاریسرمایه

واسطه زنان در بازار حضور بال، زنان
 .های رقابتموفقیت در عرصه ،کار

03-06- 

 03 .جذب گردشگر ،توسعه روستایی اثر اقتصادی بر منطقه

سیاسی و 
 سیاستی

 ایجاد بستر 
 حمایتیـ  سیاستی

های و مقررات گیری سیاستشکل
 حمایت از کارآفرینی زنان

04- 

های زیرساخت
 حمایتی

های ها و زیرساختتوسعه استراتژی
 حمایت از زنان سازمانی برای

04- 

 های تحقیقمنبع: یافته

 راهکارهای توسعه کارآفریني زنان. 6-6

ها، و تحلیل آن موردمطالعهشده در مقاالت کیفی در این بخش با تلفیق راهکارهای بیان
پردازیم. راهکارهای مستخرج از های پیشنهادی میترین راهکارها و سیاستبه مهم

  اند.شدهمفهوم مشخص 25مقوله فرعی و  7مقوله اصلی،  4مقاالت مورد تحلیل در قالب 

 بندی راهکارهای توسعه کارآفریني زنان در مقاالت مورد تحليل: ترکيب و مقوله(8)جدول 

 اصلیمقوله 
 یمقوالت فرع

 )هدف اصلی(
 کد مقاله مفاهیم )راهکارهای مطروحه(

بسترسازی 
 اجتماعی

 سازیارتقای شبکه
ای و زنانه برای های شغلی و حرفهایجاد تشکل

 ایجاد شبکه تعاملی
03-04- 

بسترسازی 
 فرهنگی

 آموزش هدفمند

های زمانی آموزشهم ،گذاری آموزشیسرمایه
شبکه آموزشی و انتقال ایجاد ، علمی و عملی

 تجارب زنان موفق به دیگران
03-06- 

ایجاد فرهنگ 
 کارآفرینانه

، هااز طریق نظام آموزشی در مدارس و در دانشگاه
 رسانیای و اطالعایجاد مراکز خدمات مشاوره

01 
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 اصلیمقوله 
 یمقوالت فرع

 )هدف اصلی(
 کد مقاله مفاهیم )راهکارهای مطروحه(

الگوسازی و آگاهی 
 های مختلفاز مدل

مطالعه تجارب کشورهای خارجی در حوزه 
 زنانکارآفرینی 

01 

بسترسازی 
 سیاستی

 مقررات حمایتی
 ،سازی شرایط بیمهمتعادل ،کاهش کارمزد

، پاگیروسازی مقررات پیچیده و دستساده
 اصالح نظام مالیاتی

04-01 

 یگذاراستیس
 حمایتی

های شخصیتی در توجه به تفاوت
های زنان در توجه به انگیزه، گذاریسیاست

آن در  شروع کارآفرینی و لحاظ کردن
 های حمایتیها و سیاستضمانت

02- 

 زیرسازی نهادی
 ،ونیهای کارآفرینانه مانند تعاهای فعالیتایجاد قالب

ایجاد واحدهای کارشناسی اشتغال و خودکفایی 
 رحطجهت ارائه مشاوره به کارآفرینان تا انجام کامل 

010-08- 

بسترسازی 
 اقتصادی

ایجاد دسترسی به 
منابع تولید و 

 دارایی برای زنان

تسهیل  ،خدمات ترویجی، فناوری، ارائه زمین
دسترسی کارآفرینانه به بازارهای داخلی و 

های ها و بازارچهایجاد نمایشگاه، خارجی
ارائه ، های مالیمساعدت ،داخلی بدون هزینه
حمایت از کارآفرینان ، وام بدون بهره

 ،ایجاد تناسب بین دستمزد و کار ،ورشکسته
 هاه اعتبارات متناسب با طرحارائ

03-01-
06-010- 

 های تحقیقمنبع: یافته

البته باید در نظر داشت که اگرچه تعداد عوامل ایجابی و راهکارها کمتر از عوامل 
سلبی و موانع است، اما برطرف کردن هر یک از موانع و فراهم آوردن شرایطی برای 

مثابه راهکار است. که عوامل موجد کارآفرینی زنان، مؤثر واقع شوند، خود بهآن
ها، پیامدها و راهکارها در قالب مثابه عوامل و بازدارندهبه ،متغیرهای مهماز ای مجموعه

ر مقاله استخراج گردید که د 10مفهوم از خالل  165مقوله فرعی و  29مقوله اصلی،  13
 .آمده است (8)نمودار 
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 گيرینتيجهبندی و جمع

عنوان یک ضرورت و رویکرد جهانی به جهت ارتقای معیشت خانوار کارآفرینی زنان به
ها و همچنین های آنها و توانمندیو افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت

شود. توسعه عدالت در سراسر نقاط جهان، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می
، گرددیبازم 80مطالعات کارآفرینی زنان، پیشینه و قدمت زیادی دارد و به دهه  کهییازآنجا

تواند پاسخ مناسبی برای سؤاالت مهم ها میبندی آنها و دستهمرور مطالعات و یافته
مقاله کمی و کیفی  125آورد. در این مقاله از مرور سیستماتیک در مورد تحقیق فراهم می

 شده است.مقاله کیفی استفاده 10در تحلیل و فراترکیب 
ترین مسائل در حوزه کارآفرینی زنان مهمکه در پاسخ به سؤال اول تحقیق و این

ها، با دو کلیدواژه پس از مروری بر مقاالت مستخرج و مطالعه روش آنکدم است؟ 
( SID) در دو سایت پرتال جامع علوم انسانی و «کارآفرینی زنان»و  «زنان کارآفرین»

مقاله با روش کیفی نگارش شده و  10مقاله فقط  125مشخص گردید که از مجموع 
مقاله، مورد تحلیل  125بندی، تمامی مناسب برای فراترکیب است. در مورد موضوع

مسئله، موردنظر  ششکه درمجموع  شد موضوعی در عنوان قرار گرفت و مشخص
های خود را در نویسندگان و محققان حوزه کارآفرینی بوده است. همه نویسندگان مقاله

نیازهای توسعه عنوان، عوامل مؤثر بر کارآفرینی، موانع بازدارنده، الزامات و پیش شش
ها و در آخر وکار آنکارآفرینی، مدل توسعه کارآفرینی، تیپولوژی زنان کارآفرین یا کسب

اند؛ اما بیشترین مقاله یعنی در حدود ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی، نوشتهاستراتژی
در مورد عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان نگارش شده  یموردبررسمقاله  125درصد از  53

است. همچنین کمترین تمایل نویسندگان به کاربر روی موضوع الزامات توسعه و 
 ست.های توسعه بوده ااستراتژی

در این بخش جامعه آماری تحقیق شامل تمام مقاالت کمی و کیفی حیطه کارآفرینی 
مقاالت در حوزه مطالعه عوامل  نو مشخص گردید که بیشتری دبندی شدنزنان موضوع

درصد( و کمترین تعداد مقاالت به الزامات کارآفرینی زنان  53مؤثر بر کارآفرینی زنان )
 اند.درصد(، پرداخته 4سعه کارآفرینی زنان )های تودرصد( و استراتژی 4)
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راهکارها و استراتژی غلبه بر موانع کارآفرینی سؤال دوم در این مقاله آن است که: 
 زنان در خالل این مطالعات، چیست؟

مقاله کیفی مشخص گردید که مجموعه راهکارهای توسعه  10پس از تحلیل و مرور 
 بندی کرد.مفهوم دسته 25مقوله فرعی و  7مقوله اصلی،  4توان در قالب کارآفرینی زنان را می

 های تعاملی؛ارتقای شبکه در سطح اجتماعی: -

ای، الگوگیری از آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره در سطح فرهنگی: -
 های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛مدل

 ها برای زنان؛تسهیل دسترسی به منابع و دارایی در سطح اقتصادی: -

های با نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست در سطح نهادی: -
 حمایتی از کارآفرینی زنان.

دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت  یهاداللت که:در پاسخ به سؤال سوم تحقیق این
 اقتصادی چیست؟

بندی و ابتدا پیامدهای کارآفرینی زنان که مندرج در مقاالت مورد تحلیل بود را دسته
ای دوسویه و تعاملی با کارآفرینی بندی کرده و مشخص کردیم که امنیت اقتصادی رابطهتم

واسطه رشد اقتصادی موجبات امنیت اقتصادی را سو، کارآفرینی زنان بهزنان دارد. از یک
تواند بر اکوسیستم و محیط کارآفرینی از سوی دیگر، امنیت اقتصادی می آورد وفراهم می
ها اقتصادی در محیط کارآفرینان اثر بگذارد و کارآفرینی را برای ایشان تسهیل به ویژگی

است. در این مقاله  شدهدادهشان ( ن4)نماید. این رابطه دوسویه در نمودار شماره 
د عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان نیز استخراج گردید که های دیگر ماننای از یافتهمجموعه

 است. شدهدادههای مقاله بسط در بخش یافته
 

 های سیاستیتوصیه

ی تحلیلی و ادبیات نظری و در راستای هاافتهدر ادامه چندین توصیه سیاستی از تلفیق ی
 :شودیمی کارآفرینانه زنان در بستر امنیت اقتصادی، پیشنهاد هاتیفعالافزایش 
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 بخشیسرعت و توسعه از طریق جدیدی شغلی هایتوجه ویژه به ایجاد فرصت 

 و جوان نیروی توجهقابل بخش با وجود نوآوری در حوزه کارآفرینی زنان به
 کرده زنان. تحصیل

 ابداع درآمد، توزیع بهبود ،اشتغال افزایشکارآفرینی زنان جهت  سیاست به توجه 

 هایچالش از توجهیقابل بخش منظور رفعبه تولید افزایش تولید، نوین هایشیوه

 .اقتصادی امنیت و بهبود و ارتقای هادولت فراروی اقتصادی و اجتماعی

 ناخالص داخلی تولید از طریق رشد کشور سطح امنیت اقتصادی در اقتصاد ارتقای 
 یجار حساب تراز و دولت بودجه کسری عدم کمتر، تورم نرخ باالتر، واقعی

 و کارآفرین زنان بیشتر جهت کاهش نااطمینانی و ریسک تحقق بازده فعالیت
 آنان. کارآفرینی فعالیت شکست از کاهش ترس

 کارآفرینی  عرصه به ورود برای تشویق افراد به تنهاکارآفرینی زنان  گسترش ازآنجاکه
 های مولدفعالیت برای انگیزه تقویت و روحیه کارآفرینی ترویج شود،نمی خالصه

 هایزیرساخت بهبود وضعیت اقتصادی، ثبات کشور از طریق برقراری در اقتصادی

 در اولویت قرار گیرد. وکارکسب فضای مناسب ایجاد اقتصادی،
 هزینه کمترین با سرمایه نیتأم برای شرایط توسعه نظام مالی با فراهم کردن 

کاهش  را، کارآفرین مالی زنان نیتأم دغدغه گذاری و بدون تبعیض،سرمایه
 به اقتصادی رشد و پیشرفت جهت در را خود هایایده توانندمی هاآندهد و می

های خرد و سایر منابع های کوچک، سرمایهتسهیل دسترسی به وام .درآورند اجرا
 در این زمینه ضروری است. مالی

 مثبت سرمایه انسانی بر کارآفرینی زنان، ایجاد بسترهای مناسب  ریبه تأث توجه با
کیفیت سرمایه انسانی زنان از طریق بهبود کیفیت آموزش و کاهش  یبرای ارتقا

 مهارتیو  یادگیری فرایند کارآفرینانههای تبعیض در دسترسی زنان بـه فرصت
  .شودیم، توصیه وکاراندازی کسبراه

 های های آموزش کارآفرینی در بخشایجاد برنامه باهای کارآفرینانه بهبود نگرش
اندازی و راه لهها در مرحعات و مشاورهالمختلف جامعه، بهبود دسترسی به اط

 زنان. کارآفرینی مشاورهایجاد مراکز 
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 سازوکارها از استفاده با غیرمولد هایفعالیت به نسبت مولد هایفعالیت کردن صرفهبه 

 و در راستای ارتقای نظام انگیزشی زنان کارآفرین، با گذاریسیاست و قوانین و

 کاهش و اقتصادی غیرمولد هایفعالیت هزینه افزایش راهبرد دو زمانهم پیگیری

 ، قابل انجام است.زمانهم صورتبه اقتصادی مولد هایفعالیت هزینه
 جهت به غیره و تسهیالت اعطای کاهش مالیات، وضع نظیر ییراهکارها از استفاده

، مولدتر و مولد هایحوزه سمتبه کارآفرینان و گذارانسرمایههدایت و حرکت 
 الزم و ضروری است.

 است، متعدد هایحوزه اقدامات و هاسیاست تأثیرتحت کارآفرینی زنان توسعه ازآنجاکه 
 و رویکردهای با مختلف نهادهای بین هاییفعالیت نیازمند کارآفرینی سیاست اجرای

 را... و گذاریقانون نهادهای کار، آموزش، هایوزارتخانه که است راهبردهایی
 با گسترده همکاری نیازمند کارآفرینی توسعه همچنین. دهدمی قرار تأثیرتحت

 .است خصوصی بخش و وکارهاکسب ها،رسانه اجتماعی، هایسازمان

 طریق از زنان کارآفرینانه هایفعالیت انجام برای مطلوب فرهنگ و فضا ایجاد
 بخش هایسازمان ها،رسانه حمایت کارآفرینی، عمومی هایویژگی توسعه الگوسازی،

 .اجتماعی نهادهای و عمومی

 کتابنامه

، روند فصلنامه .نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی. (1385آذرمند، حمید )
 .171-119، (50و  51)17

زن: . های زنان کارآفرین ایرانیشناسی انگیزهنوع. (1390محبوبه )، نژادوالی و ؛زهرا ،آراستی
 .171-119(، 23)5، حقوق و توسعه

. (1397مصطفی )، رضایی راد و ؛علیرضا، اسالمبولچی ؛فرشید، نمامیان ؛محمدباقر، آرایش
توسعه کارآفرینی های برندهشناسی الگوهای ذهنی زنان روستایی در زمینه پیشگونه

 .(36)9 .شناسی کیوروستایی: کاربست روش
ها هوش کارآفرینانه زنان ویژگی ییشناسا. (1396) مایسیده ش، حسینی و ؛علیرضا ،امینی

توسعه  فصلنامه .ای کیفی با استفاده از تحلیل محتوای قراردادیکارآفرین مطالعه
 .(38)10 ،کارآفرینی
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مؤسسه  :تهران .(جلد دوم) مرجع امنیت اقتصادی، (1396) یمصطف، آذریو  ؛محمد، جعفری
 .بیر اقتصادتحقیقاتی تد

های های موفقیت طرحموانع و محدودیت. (1398عبدالحمید ) ،پاپ زن و ؛نسرین ،جلیلیان
مورد مطالعاتی: زنان سرپرست  )ره(خودکفایی و کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه ، «آباد غربدهستان هرسم شهرستان اسالم ،خانوار
 (.27)8، روستایی

های جنسیتی و های مردساالرانه هویتکارآفرین یا تولیدکننده؟ سنت. (1397رضا )، خسروبیگی
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 .42-23، (52)13، فصلنامه جغرافیا و توسعه .دوردست دهستان جیرستان
های تولید ورمی کمپوست فعالیت در تشکل»، (1395لیال )، پورنعمتو ؛ کوروش ،رضائی مقدم
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 .171-147، (65)17 زن در توسعه و سیاست، فصلنامه
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برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی . (1393اعظم ) ،خوشخو و ؛امین، گلوانی ؛حسین، صادقی
 .173-153 (،38)10، های اقتصادیمطالعات و سیاست .)کاربرد منطق فازی( رانیدر ا

های زنان تعاونی. (1397حمیده )، دباغی و ؛حسین، ایمانی جاجرمی ؛سیداحمد، فیروزآبادی
، زن در توسعه و سیاست فصلنامه .روستایی پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی

16(61.) 

 /file:///C:/Users/hdaba/Desktop دسترس در:قابل، 2018 جهانی کارآفرینی باندهیگزارش د
 pdf.202018کارآفرینی%-20جهانی%20بان%20دیده%20گزارش%

 .های راهبردی امنیت در جمهوری اسالمی ایرانشاخص. (1391) تیپژوهشی جامعه و امنگروه 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران: 

زنان کارآفرین دانشگاهی نسبت به موانع توسعه . (1389نرگس )، عرب مقدم و فاطمه، نیازکار
 (.13)4 ،زن: حقوق و توسعه فصلنامه .کارآفرینی زنان
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