بررسی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان در رشد اقتصادی درشهرستان بوئین زهرا در
استان قزوین با استفاده از مدل AMOS
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چکیده

كارآفريني از محورهاي اصلي و اساسي رشد و توسعه است به طوري كه آن را موتور توسعه اقتصادي در هر كشور مي دانند .تجربه
كشورهاي داراي رشد باالي درآمد ملي نشان دهنده آن است كه مديران اين كشورها به نقش و اهمیت كارآفريني در پیشرفت و
توسعه كشور پي برده اند .از آنجا كه بخش عظیمي از جامعه را زنان تشیکل مي دهند ،لذا كارافريني اين قشر از جامعه از اهمیت
بخصوصي برخوردار است .به گونه اي كه يکي از شاخص هاي مهم براي ارزيابي و سنجش توسعه و پیشرفت هر كشور میزان
مشاركت زنان درتولید است .آمارها نشان مي دهد كمتر از  01درصد از كارآفرينان در ايران زن هستند .تحقیق حاضر به بررسي
عوامل موثر در توسعه كارآفريني زنان مي پردازد .ابزار تحقیق ،پرسش نامه و مصاحبه مي باشد كه براي حصول اطمینان از پايايي
پرسش نامه مورد استفادهاز آزمون الفاي كرونباخ بهره گرفته شده است و براي اطمینان از روايي يا اعتبار محتوايي پرسش نامه از
روش نظرسنجي استادان وصاحب نظران امر استفاده شده است .در تحلیل داده ها و ارائه يافته از آزمون آماري SPSS,AMOSبهره
گرفته شد .نتايج نشان مي دهد با وجود احراز نقش دوگانه زنان شاغل ،آنان نسبت به فعالیت هاي خود احساس مثبتي دارند .در پايان
پیشنهادها و راهکارهايي به منظور توسعه و گسترش فعالیت هاي كارآفرينانه زنان مطرح مي گردد كه از مهمترين آنها فرهنگ سازي
در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندي زنان در فعالیت هاي اقتصادي است.
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