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گر عدالت   لینقش تعدتوجه به زنان با  ینیکارآفر  تیعوامل موثر بر موفق

 به عنوان یک فضیلت اخالقی یاجتماع
 

 2احمدی آقا  قربانعلی دکتر،2کجوری کیا داووددکتر ،*2کالیی بایع مختاری مهراندکتر، 1کریمی فاطمه

 ن ایرا مازندران چالوس واحد سازمانی رفتار  دولتی مدیریت  دکتری دانشجوی .1
 ایران  مازندران چالوس واحد سازمانی رفتار  دولتی گروه مدیریت  .2

 ( 1400/ 30/11، تاریخ پذیرش:30/09/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

روند کلی در سازمان های ایران تعیین کننده ی این مطلب  اسبک کب  
وضعیک حاکم در این سازمان ها، سنّتی و غیرکارآفرینان  اسک و ب  نظر 

از مهمترین دالیل ناکارآمدی سازمان ها، ناشی از فقبدان می رسد یکی  
 محرک  نیروی 1کارآفرینی (. 1)نببوآوری و کببارآفرینی سببازمانی اسببک 

ارائ    و  3نوآوری   در  نقشاصلی  و   بوده  2اقتصادی  وسع ت  در  اصلی
 ب  دیگرکارآفرینی عبارت ب . نماید ایفببا مببی جدید خدمات و محصوالت

اسک. همچنببببببین   نشده کشف و دآوروس های فرصک از آگاهی معنی
کارآفرینی نماد کوشش و موفقیک در امبور تاباری اسبک و کارآفرینبان 

 کنند.  اقتصادی جوامع بازی مینقش اساسی در توسع  
 
 

 
ان ، صاحبان فکبر و ایبده و سبرمای  هبای رونوآ  4در یک نظام اقتصادی

ببا  (. 2) پایدار هسبتند اصلی یک بنگاه اقتصادی از عوامل اصلی توسع 
 کس  ،یابد می رظهو جدید دیقتصاا یها فرصک ،فرینیرآکای توسبع  

 د شو  می  شکوفا  دقتصاا  کلو    یدآ  می  پدید  جامع در    یجدید  یهارکاو  
در  سریع تتحوال باجهببببان  وزمرا ینیادر د ینک ا ب  توج  با همچنین

ی  جامع از  نوعی ب و  اسببببببک ج امو دقتصاو ا رکاو  کس ی  زهحو
ا  جامع    ب  صنعتی ا  طالعاتیی  از  در   6جهانی  دقتصاا  ب   5ملی  دقتصاو 
 رموتو یک انب عنو نداتو می فرینیرآکا یطاشر یندر ا ،اسبببببک حرکک

 و  دببشر باعثرود و  ربکا دیقتصای ا توسع  ایبر  تمندرقد  كرببببمح
 

 چکیده

فضیلتی در کنار سایر فضایل اخالقی نیسبک بلکب  تمبام   اجتماعی  د. البت  عدالکندانرا فضیلک اخالقی می  اجتماعی  ، عدالکفالسف زمینه:  
عوامبل مبو ر ببر  یبررسبپژوهش حاضر با هبد  کمتر احساس می کنند از این رو، در جوامع اصوال زنان عدالک اجتماعی را   .فضیلک اسک

 . شکل گرفکی گر عدالک اجتماع لیزنان با نقش تعد ینیکارآفر کیموفق
پیمایشی و از نبو  رو  -بر اساس ماهیک یک پژوهش توصیفیو باشد هد  در حیط  تحقیقات کاربردی میپژوهش حاضر از نظر  :  روش

کب  دارای ببود صنعک بانکداری  خبرگاناستفاده شد. جامع  شامل  رو  تحلیل محتوا  در بخش کیفی از)آمیخت ( می باشد.    کمّی-نیز کیفی
داده  سبس  ب  عنوان نمون  انتخاب شدند. ابزار مصاحب  بود گلول  برفی نفر  با رو   20ا  ک  از میان آنه  تارب  در زمین  ی کارافرینی بودند

هبای کارکنبان زن بانک همبستگی استفاده شد. جامع  شبامل -در بخش کمی از رو  توصیفینیک دلفی غربال شدند.   با استفاده از تک  ها
نفر از آنها ب  عنوان نمون  انتخاب شدند. ابزار پرسشنام  دلفی  226نمون  گیری در دسترس بود ک  با استفاده از  رو    دولتی استان مازندران

ورد اسبتفاده در ایبن نرم افزارهبای مبو معادالت ساختاری تحلیل شدند. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی  ه ها با  بخش کیفی بود. در نهایک داد
 بودند. SPSS-LISRELپژوهش 

،  بودند ک  در س  گروه عوامبل رفتباری، سبازمانی و شببک  ای جبای گرفتنبد بعد 12دارای  مو رعوامل نتایج تحقیق نشان داد    :یافته ها
کب   انبددر رابطب  موفقیک کارافرینی زنان در بانک های دولتی  اب  طور مثبک و معنادار ب  این عواملقرار دارد.  بعد    4در  هم  ی  عدالک اجتماع

، را ببر مختلبفعوامبل  ا برعبدالک اجتمباعی ابعاد مختلف . همچنین البت  عوامل رفتاری در این بین ارتباط مثبک باالتری را نشان می دهد
 نماید.دولتی تعدیل می  های بانک در نانز کارافرینی موفقیک

ماموع  ای از عوامل رفتاری، سازمانی و شبک  ای با میانای گری عدالک اجتماعی ب  عنوان یک فضیلک اخالقی ک  در بر   :  نتیجه گیری
 .کارآفرینی زنان ا رگذار باشدبر موفقیک   ی اسک می تواندمدار قانونی و ساالر ست یشای، برابر، کیاعتماد و امنگیرنده مولف  هایی چون 

 
 ، فضیلک اخالقیاجتماعی عدالک ، زنان ،  کارآفرینی: واژگانلیدک

 mokhtari@iauc.ac.irنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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 هفاو ر لشتغاا دیااوری و ا  هبهر  یشافزو ا  رکشودر    دیقتصای ا  توسع 
اسبک.  7ینو  رفتبار سبازمان  کی  یسازمان  ینیکارآفر(.  3)  دشو  جامع در  

کب   نیبا یاسک. برا یو ساختار  یا  ن یاز مولف  زم   یتابع  یرفتار سازمان
بب    ینیکبارآفر  کبردیباشبد و سبازمان ببا رو  نانب یکارآفر  یرفتار سازمان

 سبکیبا  یم   یو ساختار  یا  ن یمولف  زم   ابد،یدسک    یاتوسع   یهاهد  
 نناز ک  ینا ب  توج  با نناز فرینیرآکا نمیا ینا رد (.4)شببوند کیریمببد
 شدر  ب   نداتو  می  هم  ،هندد  می  تشکیلرا    معاجو  لفعا  جمعیکاز    نیمی
 درات،صاو  قابکر رتقد ،8دیقتصاا هفا، رسرمای  یشافزا و ،فرو   تولید
در   ا  توسع   ب   کلو  و   شدر  ب   نداتو  می  هم  ،نماید  کمک  دیقتصای 

ی   توسع   نهااخو  ک ای  جامع .  نماید  کمک  نیز  نناز  دخو  شکوفایی
ی   هم   ایبررا    هاادستعدا  شکوفاییو    شدر  نمکاا  باید  ،سکا  هم جانب 

 مهم نقش نیز نناز دخو وزهمرانماید.  همافر نناز جمل از    جامع   یعضاا
ند ا  گرفت    هعهد  ب   رکاو    کس ی    توسع ی    مین در ز  یشدر  ب و رو  

ادی، سیاسبی و های اقتصزنان در فعالیکدیگر، ارتقای نقش  ازطر  (.  5)
های بیشتر برای رشد و توسع  اقتصبادی اجتماعی ب  دستیابی ب  فرصک

 تغییر ب  مربوط  لزاماتا وجود ،در حببوزه بانکببداری (. 6)ودشببمنابر مببی
 سیستم  از  گذار  لزوم  ،9بانکی  نظام  کارکردی  های  روی   و  وظایف

 کاهش  و  ها  فرصک  از  داریرب  بهره  ،مدرن  بانکداری  ب   سنتی  بانکداری
 ،ارتباطی  و  اطالعاتی  آوری  فن  انقالب  وقو   از  ناشی  تهدیدات

را  کشور بانکی نظام در زنببببببببانکارآفرینی افزایش جهک بسترسازی
 عوامل ک  دهد می نشان ها بررسی ،میان این در  .اسکساخت      یضرور

 کیببببموفق افزایش در را مهمی نقش یشبببببک  ا ،رفتبببباری، سازمانی
 می ایفا کشورها بانکی سیستم درزنبان  خصوصبا کبارافرینی نیکارآفری
 شرایطکارآفرینی بهبود منظورببب   یاجتمبباع مناس  بسترسازی و نماید
بعنوان  10اجتماعی عدالک نقش ب   توج   اسک.  یها ضرور بانک درزنان 

 ب  نفرینارآکا سترسید  تموجبا ک  ،مفهبببومی نبببوین در کبببارافرینی
د  مالی   بعمنا  کس   ،غنی   تاطالعا   یها  حمایک  ب    سترسیو 

 یا هیژو  اهمیک زا آورد،می  فراهم  ار  فرینیرآکا  فرایند  طیدر    اجتماعی
 11عدالک اجتماعی بب  عنبوان یبک فضبیلک اخالقبی  (7)اسک  راردبرخو

جایگاه بحث عدالک بب  عنبوان همواره در جوامع مورد توج  بوده اسک.  
داشت  و ریش  در یونان باستان مدار قرار  فضیلکِ نف  در اخالق فضیلک

سبک را هایى از این دپاسخ پرسش  هاى افالطون و ارسطو دارد.و نوشت 
کبب ، زنببدگى نیکببو چیسببک، فضببیلک در چبب  بحثببى از آن نقببش دارد، 
اقتضائات اخالقى چگونب  الزم االجبرا هسبتند، آیبا دالیبل اخالقبى از 

د در اخبالق بایبعوامل، ب  ویژه از عالیق، مسبتقل اسبک یبا خیبر، مبى

، بر این اعتقاد بودند ک  انسان این فالسف   .مدار جسک وجو کردفضیلک
تبا نشبان  می دانسبتندالقى زندگى کند. بنابراین، وظیف  خود باید اخمى

تصور افالطون و .براى انسان ترجیح دارد  12دهند چگون  زندگى اخالقى
هباى ژگبىاى اسک ک  با پبرور  ملکبات و ویارسطو از اخالق ب  گون 

منش سر و کار داشت  و عمدتا برحس  فضایل و فضیلک سندى سبخن 
کب  افالطبون در چ  اصولى و الزامى اسک. چنباناند، ن  براساس آن گفت

کتاب جمهورى و در پاسخ بب  تراسبیماخوس، ببر ایبن نظبر اسبک کب  
یابى ب  لذت احترام و قبدرت هسبتند. وى هاى عاقل در پى دسکانسان

کند: عدالک ب  معناى وسبیع بایبد ببا نبوعى نظبم دالل مىگون  استاین
کند کب  خبود ببا عقبل   مىعقالنى متحد شود، وقتى ک  انسان مالحظ

برد ک  عبادل ببودن در واقبع، ببرایش بهتبر خویش متحد شده، پى مى

 .(8)اسک
ارسطو نیز معتقد بود ک  سعادت انسان در فعالیک مطابق با فضیلک اسک 

هباى بسبیارى را در کتباب اخبالق ا(. وى بحبث)ن  صر  داشبتن آنهب
فضبیلک ارائب  داد کب  نیکوماخوس مطرح کرد و تصاویرى از انسان ببا  

در کبل از نظبر   .خواهد زندگى دیگران را بسان زندگىِ خبود بسبازدمى
گیرد ک  از اجتما  فضایل عدالک را ب  عنوان فضیلتى درنظر مىفالسف   

شبود، حصبول عبدالک، مبىگان  حکمک، شااعک و عفبک حاصبل  س 
و برخبی معتقدنبد عبدالک عامبل   موقو  ب  این س  فضیلک خواهد بود

 . (9)تیابی ب  این فضیلک هاسکدس
امروزه عدالک اجتماعی مطالب  قشر وسیعی از مردم ب  ویزه زنان اسبک. 
اگر در حیط  شغل و کارآفرینی ک  بیشتر مبد نظبر ایبن تحقیبق اسبک 

ون در دهب  هباى شاغل رده های گونباگتال  زنان در کس  م بنگریم  
راینبد توسبع  اخیر رشدى چشمگیر داشت  اسک. امروزه، ببرای تسبریع ف

اقتصادی و محقق شدن عبدالک اجتمباعی، چنانچب  بب  زن بب  عنبوان 
نیروی سازنده نگریسبت  شبود، قطعبا تبا یر بسبیاری در رونبد توسبع  و 

بدیهی اسبک افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی جامع  خواهبد داشبک.
منظور از حضور، حضبور واقعبی و مبو ر اسبک و نب  حضبور صبوری و 

  در کشور ما فرصتهای سیاسی و اجتماعی سمبولیک سمبولیک. متاسفان
در اختیار زنان گذاشت  می شود ک  از استحکام الزم برخوردار نیستند. در 

ت جامع  ما مرد و زن هر دو کار می کنند، ولی کار آنها از بسیاری جهبا

 .(10)با یکدیگر متفاوت اسک
اری مبو ر ببر شناخک ابعاد رفتب محقق بدنبال با توج  ب  آنچ  گفت  شد 

ها اسک تا ببا بررسبی تبا یر عبدالک موفقیک کارافرینی زنان درون بانک
اجتماعی بر این عوامل و شناخک تبعیض های جنسیتی موجود در بانک 

ان بب  عرصب  کبارافرینی های ورود زنهای دولتی ایران فرصک ها و راه
ن وسبیع بانکی را باز نموده و دیدگاه مدیران را نسبک ب  کبارافرینی زنبا

 و سازنده ورود برای را الزم شرایط  ،ها زیرساخک با تغییبر  آنان  نموده تا
 بروز نیز و آن نمودن عملیاتی و  کارآفرینی ا ربخشزنبببببببان در فرآیند

پبژوهش   ننمایند. بنبابرایبانکی را فراهم    خدمات  در  نوآوری  و  خالقیک
زنبان ببا نقبش  ینیکارآفر کیعوامل مو ر بر موفق یبررسحاضر با هد  

 ی شکل گرفک. گر عدالک اجتماع لیتعد
 

 روش 
باشبد و ببر پژوهش حاضر از نظر هد  در حیط  تحقیقات کاربردی می

-پیمایشی و از نو  رو  نیز کیفی-اساس ماهیک یک پژوهش توصیفی
 باشد.  کمّی )آمیخت ( می

 در بخش کیفی از رو  تحلیل محتوا استفاده شد. جامع  شامل خبرگان
صنعک بانکداری بود ک  دارای تارب  در زمین  ی کارافرینی بودند ک  از 

عنبوان نمونب  انتخباب شبدند.  ب گلول  برفی نفر  با رو   20میان آنها 
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حلیبل عوامل مرتبط با هریک از متغیرهای تحقیق با اسبتفاده از رو  ت
سس  داده هبا ببا اسبتفاده از تکنیبک دلفبی محتوای متنی شناسایی و  

 غربال شدند.  
همبستگی استفاده شد. جامع  شبامل   -در بخش کمی از رو  توصیفی

ان بود ک  با استفاده از  رو  های دولتی استان مازندرکارکنان زن بانک
خباب شبدند. نفر از آنها ب  عنوان نمون  انت 226در دسترس نمون  گیری  

 ویژگی های جمعیتی گروه نمون  عبارت بود از: 
نفر از پاسخدهندگان نیبز متاهبل   152دهندگان مارد و  نفر از پاسخ  74

 بوده اند.
سال سبن هسبتند.   30نفر از افراد پاسخ دهنده دارای کمتر از    10تعداد  

نفر می باشند کب  بیشبترین حابم  105سال  40تا  30افراد دارای سن  
سبال  50تبا  40دهندگان دارای نفر از پاسخ  82را شامل شده اند.  نمون   

 سال سن دارند.  50دهندگان نیز بیشتر از  نفر از پاسخ 29سن هستند. 
باشند. افراد ببا می  دیسلم دهندگان دارای تحصیالت فوقنفر از پاسخ  21

نفر می باشند ک  بیشترین حام نمونب  را  102مدرك تحصیلی لیسان  
 41نفبر،  93ه اند. افراد دارای تحصیالت تکمیلی نیز با تعبداد شامل شد

 شده اند. درصد از حام نمون  را شامل
مبی باشبند.  سال سبابق  کبار  5دهندگان دارای کمتر از  نفر از پاسخ  24

نفر می باشند. همچنبین افبراد   66سال،    6-10کاری    افراد دارای سابق 
  بیشبترین حابم نمونب  را بوده ک 79سال،    11-15دارای سابق  کاری  

 57تعداد سال نیز با  15شامل شده اند. افراد دارای سابق  کاری بیشتر از 
 درصد از حام نمون  را شامل شده اند. 25نفر، 

تفاده در این پبژوهش شبامل  پرسشنام  ی مورد اس  ابزار پرسشنام  بود.
اطالعات کلی و جمعیک شناختی مربوط بب  )  اطالعات عمومی پاسخگو

( مبی شامل سواالت تخصصبی)  اطالعات اختصاصی( و  پاسخ دهندگان
لیکرت اسبتفاده گردیبده   درج   5. برای طراحی این بخش از طیف  باشد

در   رود. اندازه گیری ب  شمار می یهااسیمق نیترجیاسک ک  یکی از را
نهایک داده ها با آزمون تحلیل عباملی اکتشبافی و معبادالت سباختاری 

-SPSSرم افزارهبای مبورد اسبتفاده در ایبن پبژوهش تحلیل شدند. ن

LISREL .بودند 
 

 ایافته ه
 تکنیک دلفی

 20اعضای گبروه شبامل  داده های ابتدایی ازبق این تکنیک، نخسک ط
با استفاده از یک پک لیسبک ابتبدایی حاصبل از تحلیبل  خبرگان، از  نفر

از تکنیک دلفبی جهبک غرببال اولیب    سس   محتوای متنی جمع آوری،
می باشد و شاخص  5تا  1شده بین ستفاده شد. امتیازات تخصیص داده  ا

یافک و در  راند ادام  3حذ  شدند. تکنیک دلفی در   4های با امتیاز زیر  
مطابق با نتایج حاصل   راند سوم با دستیابی ب  توافق نهائی متوقف شد.  

 4از راند نخسک تکنیک دلفی تعبدادی از شباخص هبا امتیباز کمتبر از  
ت  و حذ  شدند. مابقی شاخص ها طی پرسشبنام  دلفبی وارد رانبد گرف

صبل مطابق با نتایج حا نای قرار گرفتند..دوم شده و ماددا مورد نظر س
 4از راند دوم تکنیک دلفی نیز تعدادی از شاخص هبا امتیبازی کمتبر از 

گرفت  و حذ  شدند. شاخص هبای باقیمانبده طبی پرسشبنام  دلفبی و 
 .ند سوم منتقل شدندجهک نظرسنای ب  را

 

 خالصه نتایج راند سوم تکنیک دلفی :1جدول 
 شاخص  ابعاد متغیر
 احترام  عوامل فردی  عوامل رفتاری 

 ارتباط 

 ی ن یآفر کیمز

 ی هدفمدار 

 ی قانونمند 
 کارکنان  ی وجدان کار

 بودن کارکنان  یا حرف  
 انگیزه ی پیشرفک 

 مهارت های مدیریتی 

 فرهنگ همکاری 

 ویژکی های فردی 

 ت تحصیال

 عزت نف  

 ریسک پذیری 

 مهارت های کارآفرینان  

 پشتکار 

 خالقیک و ابتکار 

 کارآفرینان  عالق  ب  فعالیک 

 والدین کارآفرین  عوامل خانوادگی 

 عوامل خانوادگی 

 وضعیک تأهل 

 فرهنگ نوآوران   13فرهنگ سازمانی عوامل سازمانی 
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 ی تی فرهنگ حما

 کارکنان  ی هماهنگ

 کارکنان  یاجتماع  یها  مهارت 

 کارکنان  ی ریپذ  اقطبان

 کارکنان  ق یتشو

 ببب  نیازهببای کارکنببان جهبک ایاباد انگیبز   توجبب 

 ی مشارکت یرهبر  14سبک رهبری

 ی دستور یرهبر 

 15تحول گرا یرهبر 

 نان  یکارافر  یرهبر 

 ساختار ساز  یرهبر 

 خدمک گزار   یرهبر 

 ی مشاوره ا  یرهبر 

 ی ع یتوز یرهبر 

 توانمندساز  یرهبر 
 رهبری وظیف  مدار 

 تأکید یادگیری و پرور  استعدادها  آموز  منابع انسانی  
 ی فناور شرفک یپ

 سازمان  ی دگیچیپ

 ی محتوای آموزش  ی سازمانده

 ی آموزش  ازیاهدا  و ن نییتع

 ی فنون و رو  های آموزش  انتخاب

 از یمورد ن  یمنابع آموزش  ییشناسا

 از یمورد ن  یاقدامات آموزش  ییشناسا

 ی آموزش  نام یگواه

 کارکنان  ق یپرور  و تشو  یک عالی  حمایک مدیر 

 مشارکک کارکنان  کیتقو

 ب  کارکنان  یی توانا انتقال 

 سازمان با کارکنان  ران یسازنده مد  ارتباط

 ارکان سازمان  یدر تمام   کی خالق  اادیا

 ی نوآور کی جهک تحر ی از کارکنان فناور رانیمد  ی بانی پشت
 ی خارج  و دانش ی ورفنا ، ین یارتقا کارآفر ی ارشد برا ک یریمد  ک یحما

 ب  اهدا   یاب یمنابع الزم جهک دست  نیتام

 شایستگی های درونی جهک پاسخگویی سریع ب  تغییرات   ااد ی توانایی سازمان برای ا پویایی بین واحدهای سازمان   عوامل شبک  ای 

شایستگی   توانایی  کردن  یکسارچ   برای  ب   سازمان  سریع  پاسخگویی  جهک  درونی  های 
 تغییرات  

 ازسازی شایستگی های درونی جهک پاسخگویی سریع ب  تغییرات  برای ب  سازمان  توانایی

 ی انطباق  یها ک یقابل

 مستمر امور محول  بهبود 

 ب  اهدا  سازمان  دسترسی 

برا  تعامل محور  گفتگو  و  تصم  کدسکی  یسازنده  اخذ  و  اطالعات  راه    می کردن  ارائ   و 
 نوآوران  یهاحل 

 ط یمح راتیی در پاسخ ب  تغ م یتصم  اخذ 

 جامع   کی فی ک کی ریمد  ستمیس های سازمان  تم  سیس

 ک ی ریاطالعات مد  ستمیس

 ی اطالعات حسابدار ستمیس

 منابع سازمان  یزی برنام  ر ستمیس

 ی ر یگ  می تصم یبان یپشت  ستمیس

 مشارکک و درگیری کارکنبان در امبور  جل  اجتماعی  

 فرهنگ توسع    کی تقو ای  اادیا

 سازمان  یها ک یظرف ی کشف و معرف  

 توقعات و انتظارات   زانیا، ماست  هب  خو توج 

 د یجد   یها  اسک ی جهک تحقق برنام  ها و س  کی عدم موفق ا ی ک یموفق  یها ن ی زم ی بررس

 ب  انتقادات از برنام  ها و عملکرد سازمان  توج 
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 ی اعتماد اجتماع  اادیا

 اختال  و ایااد ساز   کاهش

 ی رو فناو ی علم یدستاوردها  ن یآخر یاشاع   ارتباط با انامن ها 

 ی جمع ک یاز تفکر و عقالن استفاده 

 نان یکارآفر ی شبک  ها ل یتشک

 ی و کار جمع   یرفتار  یالگوها آموز 

 ی منافع عموم نیتأم

 ( شیو آسا دمان ی)چ ی کی زیف  طیشرا محیط اداری  

هوشمند     یتهو  یستمهای سر و صدا، نور، درج  حرارت، س  ری)شامل تا   یط یمح  یها  یژگ یو
 و ...(

 ط یمح ی کاربر یفضا  ابعاد

 ی مرات  ادار  سلسل 

 و بخشنام  ها   نیقوان

 ی روان فشار 

 ی رهبر سبک 

 ی ط یمح شیآسا

 کار  ط یب  مح ی ریو تعلق پذ  ی افتخار ورز ح 

 کارکنان  یارز  ها  رشد 

 کارکنان  یتوان و بهره ور شیافزا

 حمایک نهادهای دولتی  اقتصادی محیط  

 دسترسی ب  امکانات و تسهیالت 

 اوضا  اقتصادی 

 فعالیک اقتصادی زنان فضا برای   مناس  بودن 

 احساس امنیک در سازمان  امنیک اعتماد و  عدالک اجتماعی  
 اعتماد ب  کارایی افراد سازمان 

 )امید ب  آینده، رضایک از زندگی، کیفیک زندگی و ...(تامین امنیک فرهنگی  

 احساس برابری مسئولیک در سازمان  برابری

   اجرای قانون ب  صورت یکسان برای هم

 حق تصمیم گیری در امور سازمان 

 حق رأی دهی در انتخابات سازمانی 

 حق انتقاد در سازمان 

 برابری منصفان  در استفاده از فرصک های سیاسی 

 توزیع عادالن  امکانات در سازمان 
 برابری درآمد و منافع در سازمان 

 احساس ا ربخشی در سازمان 
 دسترسی ب  خدمات فرهنگی 
 میمات سازمانی  حق اعتراض نسبک ب  تص

 حق استفاده بهین  از اموال 

 واگذاری شغل ها ب  افراد متناس  با شایستگی  شایست  ساالری 

 آگاهی سیاسی 

 کنترل فساد مالی و اداری  قانون مداری  

 رفتارهای خال  قانون و ناعادالن  

 
 

هبا  مطابق با نتایج حاصل از راند سوم تکنیبک دلفبی، تمبامی شباخص
د. بب  منظبور همباهنگی و اجمبا  نظبر کسب  نمودنب  4از    امتیاز بیشتر

تکنیک دلفی   2خبرگان ضری  کندال محاسب  شده و با توج  ب  جدول  
 د سوم متوقف شد.در ران

 
 
 

 ضریب توافق کندال  :2جدول 
 مقدار معناداری ضریب کندال راندهای دلفی تعداد خبرگان

 0/000 0/562 اول  20

 0/000 0/598 دوم 20

 0/000 0/663 مسو 20
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 پاسخ به سؤاالت پژوهش

ب  منظور بررسی اهدا  تحقیق و پاسخ ب  بخشی از سؤاالت پژوهش از 
نتبایج حاصبل از سبناش مدل یابی معادالت سباختاری اسبتفاده شبد. 

ارائب  شبده  2و  1 نگباره هبایدر و ارتباط آنها های مدل  معناداری داده
 .اسک

 

 
 

 متغیرهای پژوهشن یارتباط ب  ییانتایج تائید مدل نه: 1نگاره

 
 متغیرهای پژوهش ن ی ارتباط ب یینتایج تائید مدل نها  :2نگاره
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صبنعک  در زنبان موفقیبک کارآفرینی  بباب  چ  صورت    رفتاری  عوامل.1

 ؟رابط  داردی دولتی بانکدار

 عوامل رفتاری بر متغیر شدت تا یر  پژوهش  در  آمده  بدسک  مدل  طبق  بر
 شبده  محاسب   89/0  دولتی  بانکداری  صنعک  در  زنان  کارآفرینی  موفقیک

 دو ایبن میبان مطلبوبی و  بسبیارقوی  همبستگی  دهدمی  نشان  ک   اسک

 بزرگتبر ک  اسک آمده  بدسک  66/15  نیز  آزمون  t  آماره.  دارد  وجود  متغیر

 دهبدمی  نشان  و  بوده  96/1  یعنی  %5  خطای  سطح  در  t  بحرانی  ازمقدار
 صورت  ب   رفتاری  عوامل  بنابراین.  کسا  معنادار  شده  مشاهده  همبستگی

دولتبی   بانکبداری  صبنعک  در  زنان  کارآفرینی  موفقیک  بامثبک و معنادار  
 رابط  دارد.

صبنعک  در زنبان موفقیک کارآفرینی  باب  چ  صورت    سازمانی  عوامل.  2
 ؟رابط  دارد ی دولتیبانکدار

 عوامل سبازمانی  متغیر  شدت تا یر  پژوهش  در  آمده  بدسک  مدل  طبق  بر
 محاسبب  64/0 دولتبی بانکبداری صبنعک در زنان کارآفرینی موفقیک  بر

 ایبن  میبان  مطلوبی  و  بسیارقوی  همبستگی  دهدمی  نشان  ک   اسک  شده

 کب  اسبک آمبده بدسبک 80/13 نیبز آزمون t آماره. دارد  وجود  متغیر  دو

 نشبان  و  ببوده  96/1  یعنی  %5  خطای  سطح  در  t  بحرانی  ازمقدار  بزرگتر
 سبازمانی عوامل بنبابراین. اسک معنادار شده مشاهده همبستگی  دهدمی

 بانکداری صنعک در زنان کارآفرینی موفقیک بامثبک و معنادار   صورت  ب 
 رابط  دارد. دولتی 

صبنعک  در زنان موفقیک کارآفرینی باب  چ  صورت   شبک  ای  عوامل.  3
 ی دولتی رابط  دارد؟بانکدار

عوامل شبک  ای   متغیر  یرشدت تا   پژوهش  در  آمده  بدسک  مدل  طبق  بر
 محاسبب  56/0 دولتبی بانکبداری صبنعک در زنان کارآفرینی موفقیک  بر

 دو ایبن میبان مطلبوبی  و  قبوی  همبستگی  دهدمی  نشان  ک   اسک  شده

 بزرگتبر ک  اسک آمده  بدسک  15/12  نیز  آزمون  t  آماره.  دارد  وجود  متغیر

 دهبدمی  ننشا  و  بوده  96/1  یعنی  %5  خطای  سطح  در  t  بحرانی  ازمقدار
 بب   شببک  ای  عوامل  بنبابراین.  اسبک  معنبادار  شده  مشاهده  همبستگی

 بانکبداری  صبنعک  در  زنان  کارآفرینی  موفقیک  بامثبک و معنادار    صورت
 دولتی رابط  دارد.

در ادام  ب  منظور پاسخ ب  بخشی دیگر از سؤاالت تحقیق با نقش متغیر 
 تعدیلگر، از آزمون رگرسیون استفاده شد.

با توجب  بب    زنان  موفقیک کارآفرینی  صورت برب  چ     رفتاری  ملعوا.  4
 اسک؟ ا رگذاری دولتی صنعک بانکدار در اجتماعی نقش تعدیلگر عدالک

 

 تعدیلگر جهت بررسی سؤال چهارم پژوهش متغیر  ضریب محاسبهجدول   :3 جدول
 شده استاندارد ضرایب  غیر استاندارد ضرایب مراحل مدل

 مقدار بتا خطای استاندارد مقدار بتا نرمال دارینامع مقدار tی آماره 
 0/000 4/512  0/77 0/800  ابک مقدار 1

 0/000 15/611 0/722 48/.0 0/754 عوامل رفتاری

 0/000 4/56  0/177 0/810  ابک مقدار 2

 0/000 7/094 0/763 0/093 0/660 عوامل رفتاری

 0/000 16/282 0/810 0/021 0/242 عوامل رفتاری عدالک اجتماعی*

 
در مبدل نخسبک  عوامل رفتاری بر موفقیک کارافرینی زنبانمیزان تا یر  

در مدل شماره . همچنین بدسک آمده اسک  0.763و در مدل دوم    0.722
 افزایشینقش  عدالک اجتماعیدو مشخص شده اسک ک  متغیر تعدیلگر  

بدسک آمده اسبک. از آنابا کب  آمباره تبی نیبز   0.810دارد و میزان آن  

بزرگتبر   96/1آن از مقبدار بحرانبی  مقبدار  بدسک آمده اسک و    16.282
 .معنادار اسک عدالک اجتماعیبنابراین نقش تعدیلگری  .اسک

با توج  بب    زنان  موفقیک کارآفرینی  ب  چ  صورت بر  سازمانی  عوامل.  5
 ی دولتی ا رگذار اسک؟دارصنعک بانک اجتماعی در نقش تعدیلگر عدالک

 

 تعدیلگر جهت بررسی سؤال پنجم پژوهش متغیر  ضریب محاسبهجدول   :4 جدول
 شده استاندارد ضرایب  غیر استاندارد ضرایب مراحل مدل

 مقدار بتا خطای استاندارد مقدار بتا نرمال معناداری مقدار tی آماره 

 0.000 26.620  0.140 3.722  ابک مقدار 1

 0.000 2.733 0.408 0.092 0.255 امل سازمانیعو

 0.000 26.620  0.139 3.709  ابک مقدار 2

 0.000 2.974 0.490 0.077 0.229 عوامل سازمانی

 0.000 5.583 0.558 0.048 0.268 عوامل سازمانی عدالک اجتماعی*
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در مبدل نخسبک  عوامل سازمانی بر موفقیک کارافرینی زنانمیزان تا یر  

در مدل شماره . همچنین بدسک آمده اسک  0.490و در مدل دوم    0.408
 افزایشینقش  عدالک اجتماعیدو مشخص شده اسک ک  متغیر تعدیلگر  

بدسک آمده اسبک. از آنابا کب  آمباره تبی نیبز   0.558دارد و میزان آن  

 .بزرگتر اسک 96/1آن از مقدار بحرانی مقدار  بدسک آمده اسک و    5.583
 .معنادار اسک عدالک اجتماعیتعدیلگری  بنابراین نقش

با توج  ب   زنان موفقیک کارآفرینی  ب  چ  صورت بر  شبک  ای  عوامل.  6
 ی دولتی ا رگذار اسک؟صنعک بانکدار اجتماعی در نقش تعدیلگر عدالک

 

 پژوهش ششمتعدیلگر جهت بررسی سؤال  متغیر ضریب محاسبهجدول : 5 جدول
 شده  استاندارد ضرایب   ردغیر استاندا  ضرایب مراحل مدل 

 مقدار بتا خطای استاندارد  مقدار بتا نرمال  معناداری مقدار tی  آماره 

 0.000 11.066  0.357 3.952  ابک  مقدار  1

 0.001 2.162 0.377 0.099 0.214 عوامل شبک  ای 

 0.000 10.883  0.357 3.888  ابک  مقدار  2

 0.000 4.516 0.395 0.064 0.289 عوامل شبک  ای 

 0.000 5.494 0.467 0.059 0.351 ای عوامل شبک   عدالک اجتماعی*

 
در مدل نخسک   عوامل شبک  ای بر موفقیک کارافرینی زنانمیزان تا یر  

در مبدل شببماره دو . بدسببک آمبده اسببک 0.395و در مبدل دوم  0.377
 افزایشبینقبش  عدالک اجتمباعیمشخص شده اسک ک  متغیر تعدیلگر  

بدسک آمده اسبک. از آنابا کب  آمباره تبی نیبز   0.467میزان آن  دارد و  
 .بزرگتر اسک 96/1آن از مقدار بحرانی مقدار  بدسک آمده اسک و    5.495

 .معنادار اسک عدالک اجتماعیبنابراین نقش تعدیلگری 
 

 بحث
اس نتایج ب  دسک آمده از تحقیق حاضبر ماموعب  ای از عوامبل بر اس

ببا میبانای گبری عبدالک اجتمباعی ببر   رفتاری، سازمانی و شببک  ای
برخبی  همراستا با تحقیق حاضبر موفقیک کارآفرینی زنان ا رگذار اسک.  

 موفقیک برای الگویی ب  بررسی تحقیقی با موضو  »ارائ   (  11محققان )
زودبازده« پرداختند و ب  این  و کوچک وکارهای کس  در  کارآفرین  زنان

کس  وکبار کوچبک و زودببازده  برای ایااد یکنتیا  دسک یافتند ک  
موفق عواملی چون نیازسازی، فرصک یابی، باور درونی، اعتمادب  نفب ، 
تعهد، مخاطره پذیری، پشتکار، تامین سرمای ، آموز ، روابط اجتمباعی، 

 .قیک، نوآوری و استقالل مو ر هستندراهبرد، خال
و ر ب  »شناسایی عوامل م ( 12برخی محققان )همسو با تحقیق پیش رو  

پژوهش ب  بررسبی بر موفقیک و شکسک کارافرینی زنان« پرداخک. این 
عوامل مو ر در موفقیک و شکسک زنبان کارآفرینبان شهرسبتان مشبهد 

خبانوادگی،   -مل فردینتایج پژوهش بیانگر آن اسک ک  عواند و  پرداخت
سیاسی بر موفقیبک و شکسبک زنبان   -فرهنگی، و اقتصادی  -احتماعی

 .اسککارآفرین مو ر  
در تحقیبق خبود بب  (  13برخی محققبان )همراستا با پژوهش پیش رو   

« پرداختند و ب    نیزنان کارآفر  کیعوامل مؤ ر برموفق  بررسی موضو  »
 در  سباختاری  و  انگیزشبی  محیطبی،  این نتیا  دسک یافتند ک  عوامبل

 دارند. مستقیم و ا رمثبک  کارآفرین زنان موفقیک

در مقالب  ای ببا عنبوان   (  14ان )برخبی محققب  همسو با تحقیق حاضر 
قش زنبان در »عوامل تعیین کننده موفقیک زنان شاغل در زیمباوه« ب  ن

 نیبا  پرداخبک.  یررسبمیمشارکک در بخش غ  قیاز طر  یتوسع  اقتصاد
 یمب  یزنبان را بررسب  ینیدر کارآفر  کیموفق  کننده  نییمطالع  عوامل تع

 کیبموفقن نشبان داد یببرا   ریبز  یکننده ها  نییتع  از  مطالع   نیا  .کند
، آمبوز  و یتیریمد  یها  ، مهارتیرهبر  یها  : مهارتاستفاده می کند

 ی.و نوآور کیب  نف ، عزت نف ، خالق اعتماد ،کیموفق  زهیپرور ، انگ
 محدودیک های پژوهش حاضر عبارت بودند از:

ها همیش  استفاده از ابزار پرسشنام  ب  عنوان ابزار اصلی گرد آوری داده
داتی مانند اضاف  شدن نظرات و دیدگاه گیری های شخصی، علی با انتقا

پرسشبنام   بب  شخصی آن ها یها یریو جهک گ یشاتگراالخصوص 
 مواج  بوده اسک.

 تحقیق.  زمانی محدودیک

شیو  ویبروس کرونبا سبب  دشبواری و پیچیبدگی فرآینبد جمبع آوری 
 اطالعات شده اسک.

 ان در بانک هبای دولتبیحوزه ی کارافرینی زن  مختص  رسال   این  نتایج
 .داد سازمان ها تعمیم سایر ب  ب  را آن ب  راحتی نتایج توان نمی بوده و

 بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی زیر ارای  می شود: 
زنبان بخبش قاببل تبوجهی از جمعیبک فعبال   یبطور کلب  نک ینظر ب  ا

ودن امکانات دهند، با این حال، مهیا نماقتصادی را ب  خود اختصاص می
 ابادیالزم برای پرور  ایبده هبای خبالق ایبن قشبر از یبک سبو و ا

زیرساخک های فرهنگی و مدیریتی ا ر بخبش جهبک بهبره ببرداری از 
ی اسبتفاده مناسب  از نیروهای بالقوه زنان از سوی دیگر، شرایط را ببرا

آنبان در  شبتریهرچ  ب کیاین ظرفیک عظیم فراهم نموده و موج  موفق

 .شود یم   ینیرافرکا یحوزه 
و نگبر   یطبرز تلقب ،یررسبمیو غ یدر دو بعبد رسبم  یعوامل فرهنگ

دهبد.  یزنان، آن کشبور نشبان مب  یاقتصاد  یها  کیهرجامع  را از فعال
در بخبش  ژهیبب  و یآن اسک ک  در کشور ما فرهنگ رسم  انگریب  جینتا
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در  یینقش بسزا ریاخ یدر سال ها یرسم یآموز  جامع  و آموز  ها
زنان کارمنبد داشبت  انبد. امبا   ژهیزنان بو  ینیفرکس  وکار وکارآتوسع   

زنبان  یما ن  تنها امکان رشبد کسب  و کبار را ببرا یرسم  ریفرهنگ غ
. شبودیآنبان محسبوب م  یبرا یسازد، بلک  مانع جد  یفراهم نم  یرانیا

 یرانیزنان کارمند ا  یاز دغدغ  ها  یکی  ینمون  حفظ نهاد خانوادگ  یبرا
و  ابادیا  ییقواعبد و فرهنبگ هبا  سبکیبایراستا م   نیمباشد. در ه  یم 

همچبون   کیموانبع و محبدود  نیانند با کمتربتو  زیگردد تا زنان ن  جیترو

  .ندینموده و کس  درآمد نما کیمردان در اجتما  فعال
 ینیکارآفر یشده در مقول   یزیبتوانند بصورت برنام  ر  نک یا  یزنان برا

 اادیرا ا ییندهایشده مراحل وفرآ یزیربصورت برنام   دیموفق گردند، با
قشبر  نیرو ا نی. از ااموزندیرا ب کیریمد ییافراد بتوانند توانا نینمود ک  ا

خبود و  انیباز م   ریمبد  ایببا ارتباط گرفتن با انامن ها و انتخاب رهببر  
 کیو مسئول یرهبر نیتوانند تمر یاو،  م   ماتیاز دستورات و تصم  کیتبع
 یژگبیببا و یفرد دیدر انامن ها با یرهبر نینابراداشت  باشند. ب  یریپذ
متقاعد کردن خبود و   ییاعتمادساز، توانا  ر،یپذ  کیمسئول  ن،یکارآفر   یها

 .صداقک و ... باشد  ،یاز خودمحور زیپره گران،ید
 گرانیباشد، اما نتواند با د نان یخالق و کارآفر یها دهیا  یهرچ  فرد دارا

 یهبا دهیبو ا کیبتوانبد خالق یاشد، نمداشت  ب یارتباط و تعامل اجتماع
ارتبباط  یسازد. لذا زنان با برقرار  یعمل  ینیکارآفر  یدرحوزه    زیخود را ن

 یمب ،ینیکارافر یعلم  یانامن ها  قیاز طر  گرانیبا د  یو منطق  حیصح
و   ابادیا  گران،یو استفاده از تارب  د  یهمچون  کارگروه  یتوانند موارد

 کیریو مبد یآمبوز  رهببر  ،ینیکبارآفر  ی  زهیبو گسبتر  انگ  کیتقو
 یریببمطلببق، شببکل گ یببیو فردگرا یکبباهش خودمحببور نانبب ،یکارآفر
و ... را آموز    یو جمع  یمنافع عموم   نیتأم   یمثبک در راستا  ییفردگرا

 .ندیبب
نگبر   رییبتغ یدر راستا یاجتماع یاستفاده از رسان  ها یفرهنگ ساز

و مشبارکک   یاداقتصب  یهبا  کیزنان در فعال  یجامع  نسبک ب  توانمند

 .ینیکارافر یها کیآنها در فعال شتریب
وام  یاز زنان در قال  اعطبا  یبانیو پشت  یدولت  ینهادها  کیحما  شیافزا

 .سود  نیبلندمدت با کم تر یها
مرتبط با کس  و کار زنبان بب    یآموزش  یدوره ها و کارگاه ها  یبرگزار

 .زنان ینیو دانش کارآفر یمنظور ارتقاء سطح آگاه
 یو اجبرا نینهادها و مؤسسات مبرتبط بب  منظبور تبدو  دنیورز  اهتمام

 .نیزنان کارآفر یها کیفعال یکننده و حام  لیتسه  نیها و قوان اسکیس
بب  منظبور بباالبردن  نیزنبان کبارآفر  یببرا  ییدرنظر گرفتن مشوق ها

 .زنان  یقی یبرا زهینگا
 ،یبب  منبابع اطالعبات یهمچبون  دسترسب  ییها  رساخکینمودن ز  ایمه 
کسب  و کبار و بهببود ارتقباء سبطح   نیدانش نو  ،یاجتماع  یبک  هاش

 .کس  و کار یها جهک راه انداز رساخکیز نیزنان ب  ا یدسترس
 نیاعضبای خبانواده و تبدو  وندیپ  میو تحک  کیخانواده با تقو  انیحفظ بن

منبزل و   فیدر انابام وظبا  نیزنبان کبارآفر  یببرا  یتیحما  یبرنام  ها

 .با توسع  کس  و کارفرزندان همراه   ینگهدار

و ... از طبر    یابیبو بازار  ینیکارآفر  یمبان  یکاربرد  یدوره ها  یبرگزار
دوره  نیبزنان ب  شرکک در ا قیو تشو یو حرف  ا  یادارات و سازمان فن

 .ینیکارآفر یهاکیحضور زنان در فعال یساز  ن یب  منظور زم ها 
هبا و  یاندارزنبان در اسبت یاقتصباد یاز بنگاه ها کیواحد حما  لیتشک

 .نیخاص ب  زنان کارآفر یها کیارائ  مشاوره و حما

 

 نتیجه گیری
 عدالک  رویکرد  با  زنان  کارآفرینی  موفقیک  مدل  این تحقیق با هد  ارائ 

 کبارآفرینی دولتی مورد بررسی قرار گرفک.  بانکداری  صنعک  در  اجتماعی
 حتبی و ملبی توسبع  و رشبد تبداوم، در حیباتی نقش ک  اسک  فرایندی
 کب  اسبک حبدی  بب   کبارآفرینی  بحبث  اهمیبک.  کنبد  مبی  ایفا  جهانی

 مبی جامعب  اقتصبادی  توسبع   و  رشبد  موتور  را  کارآفرینان  اقتصاددانان،
زندگی رسیدن ب  موفقیبک اسبک. دسبک . هد  هم  انسان ها در  دانند

یابی ب  این هد  آسان تر می شود اگر بدانیم مشبهورترین کارآفرینبان 
در گذشبت ، اکثریبک .  ا »مشبهورترین« نببوده انبدبرتر جهان هم از ابتد

کارآفرینان را مردان تشکیل می دادند، اما در سال های اخیر تعداد زنبان 
کارآفرینی سبن و   .یدا کرده اسککارآفرین ب  نحو چشم گیری افزایش پ

توانبد کبارآفرین طور ببالقوه میشناسد. هر فردی ب سال یا جنسیک نمی
رآفرین موفق زیادی در دنیبا وجبود دارنبد کب  ببا باشد. مردان و زنان کا

و  زننبد و زنبدگی مرفب شان دسک ب  عمبل میهای ذهنیتوج  ب  ایده
 کارآفرینان  هایفعالیک ارتقای .کنندمیخوبی برای خود و سایرین ایااد 

 زنبدگی کیفیبک بهببود و  اقتصاد  توسع   و  رشد  برای  مو ر  محرکی  زنان،
این میان کارآفرینی زنان با توج  بب  ایبن کب  در  .شودمی  محسوب  آنها

تواند بب   دهند، هم می  زنان نیمی از جمعیک فعال جوامع را تشکیل می
اقتصبادی، قبدرت رقاببک و  رشد تولید و فرو ، افزایش سبرمای ، رفباه

تواند بب    ی اقتصادی کمک نماید، هم می  صادرات، و در کل ب  توسع 
 ای ک  خواهان توسع نماید. جامع   رشد و شکوفایی خود زنان نیز کمک

 جانب  اسک، باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را برای هم   ی هم 
نتایج پژوهش حاضر نشبان . ی اعضای جامع  از جمل  زنان فراهم نماید

ماموع  ای از عوامل رفتاری، سازمانی و شبک  ای با میانای گبری داد  
القی ک  در بر گیرنبده مولفب  ب  عنوان یک فضیلک اخ  عدالک اجتماعی

 یمبدار قبانونو  یسباالر سبت یشا، یبرابر، کیاعتماد و امنهایی چون  
 .شدبابر موفقیک کارآفرینی زنان ا رگذار   اسک می تواند

 

                 خالقیا  یمالحظهها
موضوعات اخالقی همچبون  سبرقک ادببی، رضبایک آگاهانب   انتشبار   

 .اندقرارگرفت   موردتوج ضر چندگان  و ... در پژوهش حا
 

 هنام واژه
 Entrepreneurship .1 کارآفرینی 

 Economic development .2 توسع  اقتصادی 

 Innovation .3 نوآوری 
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 Economic system .4 نظام اقتصادی 

 National economy .5 اقتصاد ملی 

 World economy .6 اقتصاد جهانی 

 organizational behavior .7 رفتار سازمانی 

 Economic welfare .8 ادی رفاه اقتص

 Banking system .9 نظام بانکی 

 Social justice .10 عدالک اجتماعی 

 Moral virtue .11 فضیلک اخالقی 

 Moral life .12 زندگی اخالقی 

 Organizational culture .13 سازمانی فرهنگ 

 Leadership style .14 سبک رهبری 

 Transformational leadership .15 رهبری تحول گرا 
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