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چكیده
کارآفرینی ،باتوجه به حرکت جامعه در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی به موضوع مهم و موردتوجه محافل
علمی تبدیل شده است .از دید جامعهشناسان ،کارآفرینی ،فرایندی است که در شبکه متغیری از روابط اجتماعی
قرار دارد .زنان بهعنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روزافزون و فزایندهای در فعالیتهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی میباشند و نقش تعیینکنندهای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند.
ازطرفدیگر ،ارتقای نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به دستیابی به فرصتهای بیشتر برای
رشد و توسعه اقتصادی منجر میشود .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر ویژگیهای فردی ،شخصیتی و
ویژگی های اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی آنان است .جامعه آماری پژوهش شامل زنان موفق
کارآفرین شهر تهران به تعداد  611نفر است .از پرسشنامه بهعنوان ابزار اندازهگیری استفاده شد .نتایج پژوهش
حاضر حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین ویژگیهای فردی و اجتماعی و ابعاد آن با موفقیت در
کارآفرینی است .همچنین بین ویژگیهای فردی ـ شخصیتی و موفقیت در کارآفرینی ،رابطه مستقیم و معنیداری
وجود دارد.
کلیدواژهها :کارآفرینی ،زنان؛ ،عوامل فردی ،عوامل اجتماعی ،موفقیت.

 .6دانشجوی دکتری ،گروه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
کارآفرینی 1عبارت است از فرایند نوآوري و بهرهگيري از فرصتها ،با تالش و پشتكار بسيار
با پذیرش ریسكهاي مالی ،روانی و اجتماعی که با انگيزه کسب سود مالی ،توفــيقطلبی ،رضایت
شخصی و استقالل صورت میپذیرد (هيسریچ و پترز .)1916 ،2کارآفرینی داراي فواید اقتصادي،
اجتماعی و محيطی مهمی (رشيدي ،)1991 ،از جمله توان همسوکردن کشور با تغيير و تحوالت
سریع جهانی در دهههاي اخير براي ایجاد توازن ميان منابع محدود و نيازهاي نامحدود و روزافزون
و همچنين کاهش نرخ بيكاري است (سعيدا اردکانی و صيادي توارنلو .)159 :1911 ،این فواید،
موجب پررنگتر شدن نقش کارآفرینان ،طراحی نظامهاي جدید توسط سياستگذاران و حتی لزوم
انقالب کارآفرینی شده است (احمدپور داریانی و نصيري1991 ،؛ کوراتكو و مونتاگنو:1919 ،9
.)12
از طرف دیگر ،هرچند بهطور عمومی چالش بيكاري ،یكی از مسائل امروز و حتی دهههاي
آینده است (تاجآبادي ،مرادينژاد و مشایخی91 :1911 ،؛ عزیزي و حسينی)161 :1915 ،؛ اما
همچنان یكی از معيارهاي ارزیابی کشورها از نظر توسعهیافتگی ،ميزان حضور و مشارکت زنان در
فعاليتهاي اجتماعی و اقتصادي است .ليكن در کشورهاي درحالتوسعه ،به دالیل مختلف
فرهنگی و اجتماعی ،زمينههاي مشارکت زنان در ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي محدود شده
است؛ همچنين بررسیها نشان میدهد که زنان بيش از مردان درمعرض فقر و تبعيض جنسيتی قرار
دارند (شاديطلب و گرائینژاد .)1911 ،براساس گزارشهاي بانك جهانی ،بيش از  66درصد از
فقراي جهان را زنان تشكيل میدهند .این در حالی است که زنان در سراسر جهان ،همواره بيش از
دو سوم از بار کار را بردوش داشتهاند ،اما تنها ده درصد از کل درآمد جهانی و فقط یك درصد
از ثروت جهان نصيب آنان شده است (براي نمونه :بانك جهانی)2111-2111،؛ نكتة اساسی که
در غالب بررسیها مورد تأکيد قرار میگيرد این است که زنان بهخاطر زنبودن بيشتر درمعرض
فقر قرار دارند (گرینزپان1912 ،؛ سن1911 ،؛ فيتز پتریك1911 ،؛ راودراد1919 ،؛ مختاریان،
 .)1911براي مثال براساس آمارهاي رسمی ،نرخ بيكاري زنان از 16/1درصد در سال  1911به
 19/1درصد در سال  1992رسيده که بيانگر افزایش  9درصدي شاخص نرخ بيكاري زنان در این
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درصد کاهش یافته است ،همچنين براساس آخرین آمارها در سال  ،1992نرخ مشارکت مردان در
بازار کار ایران ،معادل  69درصد اعالم شده ،درحالیکه این نرخ براي زنان تنها به ميزان 12/1
درصد است (مرکز آمار ایران .)1992 ،عالوه بر نابرابري ذکرشده  ،به دالیل دیگر ـ از جمله
فزونیگرفتن تعداد زنان تحصيلكرده نسبت به مردان ،افزایش نرخ طالق و درنتيجه افزایش تعداد
زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار ،کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج ـ مسئلة اشتغال
بانوان بهطورخاص در سالهاي اخير به دالیل مختلف ،حساسيت و اهميت ویژهاي پيدا کرده است.
(خورشيدي )1919 ،همچنين توجه به وضعيت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازارکار  -اگر به
صورت علمی انجام پذیرد ـ میتواند زمينه بهرهگيري بهتر جامعه از این نيروي بالقوه را فراهم
آورد (یعقوبی فرانی ،سليمانی و موحدي1999 ،؛ احمدپورداریانی و مقيمی .)1911 ،با توجه به
نكاتی که گفته شد ،لزوم بررسی نقش زنان به عنوان کارآفرین ـ که هم میتواند کشور را به
توسعه برساند و هم نرخ بيكاري را کاهش دهد ـ روشن است؛ لذا در این پژوهش موفقيت در
کارآفرینی زنان از ابعاد فردي و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه پژوهش
الف) پژوهشهای داخلی

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

پنج سال است .این در حالی است که طی این پنج سال ،نرخ بيكاري مردان از  11/1درصد به 1/6

گلرد ( )1911پژوهشی در زمينه عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان ایرانی انجام داد.عوامل مؤثر در  1بخش فردي ،شبكهاي ،سازمانی و محيطی مورد بررسی قرار گرفت .ابزار
گردآوري دادهها پرسشنامه بود که توسط  199زن کارآفرین ایرانی پاسخ داده شد .نتایج حاصل
از پژوهش نشان داد که نقش عوامل فردي به ویژه توفيق طلبی و خالقيت در توسعه کسبوکار
زنان ایرانی مؤثرتر از دیگر عوامل است .همچنين مهمترین انگيزهها و اهداف زنان در کسب-
وکار ،رضایت شغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه است.
 نيازي ( )1911پژوهشی در زمينه عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر کارآفرینی زناندانشگاهی ایران انجام داد .در این پژوهش عواملی از جمله نگرش موافق اطرافيان ،ارزشها و
باورها ،الگوهاي نقش ،برقراري تعادل بين محيط خانواده و کار و آموزش بهعنوان عوامل مهم در
کارآفرینی زنان دانشگاهی اشاره شده است.
 -محمدي و همكاران ( )1991در مقالهاي با عنوان «بررسی رابطه ویژگیهاي شخصيتی با
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تمایل به کارآفرینی» ،به بررسی و توصيف ویژگی هاي شخصيتی زنان در سازمانها و بررسی
تمایل آنها به کارآفرینی و همچنين تحليل رابطه این دو با یكدیگر پرداخته است.
 عباسی و کالسنگيانی و بالو ( )1991در مقاله « ارزیابی ویژگیهاي کارآفرینی دانشجویاندختر مراکز علمی -کاربردي استان گلستان » به این موضوع پرداخته است.
 ربيعی و سرابی ( )1992در مقاله «بررسی تأثير سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینیزنان» ،به بررسی تأثير سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان پرداخته است و ساختارهاي
احاطهشده اجتماعی را بهعنوان عاملی مهم در این رابطه میبيند.
 حسينینيا و یعقوبی فرانی و سيدین ( )1999در پژوهش خود به بررسی سنجش عوامل مؤثربر عملكرد کسبوکار زنان کارآفرین پرداختند .روش مورداستفاده در این پژوهش ،مدلسازي
معادالت ساختاري میباشد و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه بوده که بين  222نفر توزیع و
جمعآوري شد .نتایج این پژوهش نشان داد که بين متغيرهاي اهداف ،انگيزه ،داشتن مهارت
برنامهریزي ،مهارتهاي مختلف کسبوکار و برخورداري زنان از برخی نقاط قوت در
کسبوکار با عملكرد کسبوکار رابطه معنیداري وجود دارد و این متغيرها میتوانند بر
عملكرد و توسعه کارآفرینی مؤثر باشند.
 یعقوبی فرانی و همكاران ( )1999پژوهشی با عنوان «تحليل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنانروستایی» انجام دادند .جامعه آماري این پژوهش ،زنان روستایی کارآفرین استان همدان است.
پرسشنامه بين  111نفر توزیع شد .نتایج این پژوهش نشان داد که بين ویژگیهاي شخصيتی،
وضعيت اقتصادي و شرایط اجتماعی فرهنگی زنان با سطح کارآفرینی آنها رابطه معنیداري وجود
دارد و بين وضعيت خانوادگی و سطح کارآفرینی رابطه معنیداري وجود ندارد.
 صابریان و صبوري ( )1999در پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنانروستایی عضو صندوق خرد سمنان پرداختند .در تحليل عاملی صورتگرفته که بين  111نفر از
اعضا صورت گرفت ،عامل سختکوشی بهعنوان مهمترین عامل معرفی شد و دیگر عوامل در
رتبههاي بعدي قرار گرفت که به این شرح میباشد :کانون کنترل درونی ،ریسكپذیري روانی،
ریسكپذیري مالی ،تحمل ابهام ،خالقيت ،پشتكار ،فرصتطلبی.
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 هيسریچ و براش )1999( 1نيز باتوجهبه تفاوتهاي زنان و مردان ،عوامل تأثيرگذار درعملكرد زنان کارآفرین اعم از عوامل فردي ،سازمانی ،اجتماعی ،محيط صنعتی و همچنين تأمين
منابع ،راهبرد و خطمشیها را بررسی نمودند .آنها بهمنظور اندازهگيري عملكرد زنان کارآفرین از
سه شاخص استفاده کردهاند :عملكرد اقتصادي ،عملكرد شخصی و عملكرد اجتماعی.
 باران 2در سال  2111در پژوهشی باعنوان عوامل روانی و رفتاري کارآفرینی بررسی نمود کهانگيزه روانی چون داشتن نگرش مثبت به آینده ،نگاه مثبت در روابط و توجه به آینده ،باعث
افزایش شبكههاي اجتماعی میشود و این خود باعث باالرفتن ایدههاي کارآفرینی میشود و وقتی
ایده افزایش پيدا میکند تشخيص فرصتها آسان میشود.
 برخی از محققين بر جنبههاي محيطی کارآفرینی تأکيد کردهاند .سكلوك و تورکر 9درسال  2119در تحقيقی که روي دانشجویان دانشگاه یاسر ازمير ترکيه با عنوان «عوامل مؤثر بر قصد
کارآفرینی» انجام دادهاند به نقش آموزش و پشتيبانی ساختاري بسيار اهميت دادهاند ،آموزش
ازطریق حمایت محيط دانشگاه ،تشویق و توسعه ایدههاي خالقانه براي کارآفرینی و توسعه مهارت
کارآفرینی صورت پذیرفت.
 مادن )2115( 1پژوهشی با هدف بررسی ویژگی شخصيتی زنان کارآفرین و محركهايتأثيرگذار در تصميمهاي زنان براي ایجاد کسبوکار در ترکيه انجام داد .جامعه آماري این

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

ب) پژوهشهای خارجی

پژوهش زنان کارآفرین موفق در ترکيه و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه و مصاحبه
نيمهساختاریافته بود .نتایج نشان داد که شباهتی ميان زنان کارآفرین ترکيه باتوجهبه ویژگیهاي
شخصيتی (مشخصات ،محركها ،مشكالت ،حمایت و پشتيبانی و (...وجود دارد و بررسیها
نشان داد که زنانی سرسخت و مصمم داراي ذهنی قوي و نوآورانه هستند و از فرصتهاي
منحصربهفرد در محيط کسبوکار به خوبی استفاده میکنند.
در این پژوهشها صرفاً به ویژگیهاي شخصيتی کارآفرینان پرداخته شده است و ازمنظر
جامعهشناختی و اجتماعی به موضوع کارآفرینی کمتر پرداخته شده است ،لذا در این پژوهش
سعی شده است با نگاهی تلفيقی به تأثير عوامل فردي و اجتماعی تأثيرگذار بر موفقيت در
1. Hisrich & Brush
2. Baran
3. Turker & selcuk
4. Maden
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کارآفرینی پرداخته شود.
در این پژوهش از دو مدل لرنر و هيسریچ و براش )1991( 1بيشتر از سایر مدلها بهره گرفته
شده است .مدل لرنر و هيسریچ و براش ( ،)1991عملكرد زنان کارآفرین را از پنج جنبه نظري
بررسی کردهاند که شامل انگيزههاي فردي و اهداف ،یادگيري اجتماعی ،ارتباطات شبكهاي،
سرمایه انسانی و تأثيرات محيطی است .براي ارزیابی موفقيت کسبوکار زنان ،شاخصهاي سود،
درآمد حاصل از فروش ساليانه ،دریافتی ماهيانه و اندازه مشاغل درنظر گرفته شده است .درنهایت
با بررسی روابط بين عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان و عملكرد آن این محققين مدل خود را ارائه
نمودهاند.
هيسریچ و براش ( )1999همچنين باتوجه به تفاوتهاي زنان و مردان ،عوامل تأثيرگذار بر
عملكرد زنان کارآفرین اعم از عوامل فردي ،سازمانی ،اجتماعی ،محيط صنعتی و همچنين تأمين
منابع ،راهبرد و خطمشیها را بررسی نمودند .آنها بهمنظور اندازهگيري عملكرد زنان کارآفرین از
سه شاخص استفاده کردهاند :عملكرد اقتصادي ،عملكرد شخصی و عملكرد اجتماعی.
توصیف متغیرهای پژوهش
تحقيق حاضر داراي دو متغير وابسته (موفقيت در کارآفرینی) و مستقل (ویژگيهاي فردي و
اجتماعی) است که باید در دو بخش بررسی شوند.
الف) متغير وابسته (موفقيت در کارآفرینی) :موفقيت در کارآفرینی براساس سه شاخص ایجاد یك
یا چند کسبوکار ،خرید سهام و رشد و نوآوري کسبوکار سنجيده شده است.
دیدهبان جهانی کارآفرینی ( )GEMکارآفرینی را بهعنوان هر تالشی که بهوسيله افراد براي
راهاندازي یك کسبوکار (کسبوکارهاي کمتر از  111نفر کارمند) و خوداشتغالی صورت
میگيرد ،تعریف میکند (زالی و رضوي .)15:1911 ،شين اعتقاد دارد که کارآفرینی تلفيقی از
فرد و محيط است که فرد خالق ،فرصتها را کشف میکند و از آنها بهرهبرداري میکند
(احمدپور داریانی ،ملكی .)916:1991 ،دجيور ،2کارآفرینی زنان را شامل کليه فعاليتهاي زنان
در زمينه خوداشتغالی مشارکتی ،خوداشتغالی مستقل ،کارفرمایی و کليه کسبوکارهاي
تكمالكيتی و جدید میداند (دجيور .)9 :2116 ،
ب) متغيرهاي مستقل (ویژگیهاي فردي و اجتماعی) :منظور از متغير مستقل ویژگیهاي فردي و
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سالست فكري ،تحمل ابهام ،رؤیاپردازي ،چالشطلبی میباشد .و ویژگیهاي اجتماعی ،شامل:
سرمایه اجتماعی  ،ویژگیهاي شبكهاي و جامعهپذیري میباشد .منظور از سرمایه اجتماعی ،اعتماد
و حمایتهاي عاطفی و مادي شبكههاي اجتماعی (سرمایه اجتماعی شناختی) و مشارکتهاي
اجتماعی (سرمایه اجتماعی ساختاري) میباشد .ویژگیهاي شبكهاي که شبكه اوليه و ثانویه فرد
است .منظور از شبكه اوليه دریافت حمایت شبكهاي ازطریق ارتباط با دوستان نزدیك مجرب و
قابلاعتماد است و منظور از شبكه ثانویه ارتباط فرد با گروههاي سازمانی است .منظور از
جامعهپذیري ،خانواده :پدر و مادر آموزشدیده ،الگوهاي کار در خانواده  ،مؤسسات آموزشی:
مدرسه ،دانشگاه ،مؤسسات آموزشی آزاد ،رسانهها (اینترنت ،رادیو ،تلویزیون ،روزنامه) میباشد.
در قرن بيستم ،بعضی از روانشناسان به طرح نظریه روانشناسی توسعه اقتصادي اقدام نمودند.
ایشان معتقد بودند که عامل عمده عقبماندگی کشورهاي درحالتوسعه ،مربوط به عدم درك
خالقيت فردي است (مك کله لند .)1961 ،1البته از نظر گروهی دیگر ،تصميمگيري یا فقدان
تصميمگيري براي ورود به کسبوکار و تعقيب ایده کارآفرینی به عواملی همچون زمينههاي
شغلی ،شرایط کودکی ،خانواده ،دوستان ،الگوي نقش و وضعيت اقتصادي تجارب قبلی بستگی
دارد (احمدپور داریانی.)119 :1991 ،
آلن جاکوب ویتز 2از راه مصاحبه با بيش از  511کارآفرین در سه سال متناوب دریافت که

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

اجتماعی است .ویژگیهاي فردي ،شامل :ریسكپذیري ،عملگرایی ،کنترل درونی ،توفيقطلبی،

کارآفرینان عموماً در ویژگیهاي شخصيتی خاصی مانند استقالل ،بیقراري و اعتمادبهنفس سهيم
هستند (پرداختچی و شفيعزاده.)15 :1915 ،
کارلند )1911(9انواع ویژگیهایی را که از بدو امر تا سال  1911مورد بررسی قرار گرفته بود،
جمعآوري نمودند که مهمترین آنها عبارتند از  :آیندهنگربودن و داشتن چشمانداز ،مصـممبودن،
تمرکــــز ،انگيــــزش ،وقــــف و ازخودگذشــــتگی ،کنتــــرل درونــــی ،اســــتقالل ،خالقيــــت و
نوآوري ،ریسكپذیري و تحمل ابهام.
بعد از روانشناسان ،جامعهشناسان روي عوامل اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی کار کردند تا
پس از ویژگیهاي فردي فوقالذکر ،ویژگیهاي اجتماعی نيز شناخته شود؛ که از آنها سه مورد
1. Mcclelland
2. Jacobowitz
3. Carland
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سرمایة اجتماعی ،ویژگیهاي شبكهاي و جامعهپذیري بررسی میشوند.
سرمایه اجتماعی 1عبارت است از توانایی افراد براي کارکردن با یكدیگر بهمنظور دستيابی به
اهداف مشترك در گروهها و سازمانها (فوکویاما .)121 :1995 ،2یا در تعریف دیگر مجموعه
منابع بالقوه یا بالفعلی است که با عضویت در شبكه پایایی از روابط کمابيش نهادینهشده و از
آشنایی یا شناخت متقابل بهدست میآید (بوردیو .)121 :1991 ،9سرمایه اجتماعی را میتوان
حاصل پدیدههایی چون اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی متقابل ،گروههاي اجتماعی ،احساس هویت
جمعی و گروهی ،احساس وجود تصویري مشترك از آینده و کار گروهی در یك نظام دانست
(فلورا .) 21 :1999 ، 1سرمایه اجتماعی به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي یك شبكه بهعنوان منابع
باارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود .در غياب
سرمایه اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را ازدست داده و پيمودن راههاي توسعه و تكامل
اجتماعی و اقتصادي ،ناهموار و دشوار میگردد (بيكر.)21 :2111 ،5
کارآفرینی با دیگر شكلهاي سرمایه ،تفاوت بنيادین دارد .درحقيقت ،این احتمال وجود دارد
که سرمایه گذاري در سرمایه فيزیكی راهی براي رشد باشد ،اما باید توجه داشت که شناسایی
فرصتهاي مناسب براي سرمایهگذاري ،عملی کارآفرینانه محسوب میشود .شولز 6معتقد است،
توانایی کارآفرینی کامالً ذاتی و غيراکتسابی نيست ،بلكه با آموزش ،پرورش مییابد.
بهعبارتدیگر ،باید براي پرورش آن سرمایهگذاري کرد (پياژه .)2112 ،کارآفرینی از نگاه
محققان یك پدیده اجتماعی ـ اقتصادي است که در شبكه متغيري از روابط اجتماعی واقع شده
است .ویكلن معتقد است عالوهبر عوامل اقتصادي همچون مزیتهاي بازار و سرمایه که بر
کارآفرینی تأثيرگذارند؛ عوامل غيراقتصادي نظير شبكه روابط اجتماعی نيز میتواند بر پدیده
کارآفرینی تأثيرگذار باشد .سرمایه اجتماعی ،بهعنوان یك مشخصه اجتماعی باعث بروز خالقيت،
ایدهپروري ،تسهيل رفتارهاي نوآورانه و ریسكپذیري میشود که ازجمله شاخصههاي کارآفرینی
محسوب میشوند (کلمن.)111 :1991 ،
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این عضویت منابع مفيد اطالعات را دراختيار شخص قرار میدهد .براي درگيرشدن در فعاليت
کارآفرینی ،اشخاص باید بتوانند تغييرات محيطی را تحت نظر بگيرند و تأثير این تغييرات را بر
کسبوکار جدید خود ارزیابی کنند (ميليكن .)129 :1996 ،همچنين با مراجعه به تحقيقات موجود
میتوان به این نتيجه رسيد که میتوان از افرادي که متصل به گروههاي اجتماعی هستند ،انتظار
داشت ایدههاي ارزشمندي ارائه کنند و از خالقيت کافی برخوردار باشند( .ناهاپيت و گوشال،1
251 :1991؛ برت .)2111 ،2همچنين هنجارهاي تعميمیافته عمل متقابل و شبكههاي تعهد مدنی،
اعتماد اجتماعی و همكاري را تشویق کرده و زمينه همكاري بعدي را فراهم میآورند (استون،9
211 :2111؛ ليائو و ولش.)2115 ،1
سرمایه اجتماعی شامل مجموعهاي از روابط است ،بنابراین ،جنبههاي متفاوتی را دربرمیگيرد
و میتوان آن را در دو بعد مورد بررسی قرار داد :بعد ساختاري ،بعد رابطهاي و شناختی (ناهاپيت و
گوشال.)1991 ،
سرمایه اجتماعی شناختی (رابطهاي) :این نوع از سرمایه به تجليات انتزاعیتر سرمایه اجتماعی،
ازقبيل اعتماد ،هنجارها و ارزشهایی اشاره دارد که کنشهاي متقابل ميان مردم را تحتتأثير قرار
میدهد (پاراس و کرامرز و رابينز.)1 :2119 ،5
سرمایه اجتماعی ساختاري (نهادي) :تجلی ساختاري به جنبههاي قابلرؤیت و شاید عينیتر
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پاتنام معتقد است که عضویت در شبكهها باعث تقویت فعاليت کارآفرینانه میشود؛ چراکه

(قابللمستر) مفهوم سرمایه اجتماعی برمیگردد؛ ازقبيل :نهادهاي محلی ،سازمانها و شبكههاي
موجود ميان مردم که قادر به پيگيري اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي و سياسی میباشند.
تعدادي از عناصر اصلی که میتوان سرمایه اجتماعی را با آن اندازهگيري کرد ،عبارتند از:
آگاهی به امور عمومی ،سياسی ،اجتماعی ،وجود انگيزه در افراد جامعه که درپی کسب این دسته
از آگاهیها هستند ،اعتماد عمومی به یكدیگر و مشارکت غيررسمی هميارانه در فعاليتهاي
داوطلبانه و درمجموع می توان گفت که یكی از معيارهاي اصلی در شناخت سرمایه اجتماعی،
شكل و شيوه روابط اجتماعی افراد با یكدیگر و نحوه همزیستی آنها در جامعه موردمطالعه است
1. Nahapiet & Ghoshal
2. Burt
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جهت برآورد اثر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی بر متغير وابسته سنجش کليه ابعاد مذکور
ضروري است .بهعنوانمثال ،سنجش ،کميت شبكهها (سرمایه اجتماعی ساختاري) ،درصورتیکه
کيفيت شبكهها (سرمایه اجتماعی شناختی) برآورد نشود ،تقریباً بیمعناست (دي سيلوا و مكنزي و
هاتلی و توان.)91 :2115 ،1
براي سنجش سرمایه اجتماعی از «فرم کوتاهشده پرسشنامه تطبيقیافته سرمایه اجتماعی»2
استفاده شده است .پرسشنامه مذکور جهت سنجش سرمایه اجتماعی فردي بهکار میرود و میتوان
آن را براي سنجش سرمایه اجتماعی اکولوژیكی نيز بهکار برد که توسط اجرا در نمونهاي مشخص
از یك محله و جمعکردن پاسخهاي آنها صورت میگيرد .ابزار  SASCATسرمایه اجتماعی افراد
را در دو بعد ساختاري (عضویت فعال در گروهها ،حمایت اجتماعی دریافتشده از شبكهها و
پيوستن به سایر اعضاي محله براي حل یك قضيه) و شناختی (اعتماد ،حس تعلق ،سازگاري
اجتماعی ،انصاف دركشده توسط آنها) میسنجد (دي سيلوا  ،هارفام  ،توان  ،بارتولينی ،پنی و
هاتلی .)919-951 :2116،9در پژوهش حاضر از سؤاالت این پرسشنامه استفاده شده است اما
باتوجه به موضوع این پژوهش و جهت سنجش دقيقتر متغير مستقل سؤاالت با طيف ليكرت
پرسش شده است و همچنين براي سنجش حمایتهاي دریافتشده از افراد مختلف در جداولی
تفكيكیافته انواع حمایتها به طور جداگانه سؤال شده است که شامل سؤاالت مربوط به عضویت
گروهی ،سؤاالت مربوط به حمایت اجتماعی دریافتشده از گروهها ،سؤاالت مربوط به حمایت
اقتصادي دریافت شده از افراد ،سؤاالت مربوط به حمایت احساسی و عاطفی دریافت شده از افراد،
سؤاالت مربوط به حمایت دریافتشده از افراد در زمينه کسب اطالعات ،سؤاالت مربوط به
حمایت دریافتشده از افراد در زمينه همنشينی و دوستی و سؤاالت مربوط به فعاليت شهروندي
میباشد ،این پرسشها سرمایه اجتماعی ساختاري را مورد سنجش قرار میدهند.
سرمایه اجتماعی شناختی فرد از مجموعه امتيازات سؤاالت (اعتماد به آشنایان)( ،اعتماد به
سياستمداران و مسئوالن دولتی)( ،اعتماد به غریبهها)( ،سازگاري اجتماعی) ( ،احساس تعلق) و
(انصاف دركشده) بهدست میآید.
شبكه عبارت است از مجموعه تمامی افرادي که میتوانند به وي دسترسی داشته باشند و
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را در تأسيس شرکتها ایفا نمایند که عبارتند از .1 :تسهيل تبدیل فكر بر یك طرح واقعی،
.2باالبردن انگيزه.9 ،برانگيختن فكرها.1 ،ارائه کمك عملی.5 ،حمایت و پشتيبانی
(احمدپورداریانی .)91 :1991 ،هرچه شبكه اجتماعی بزرگتر باشد ،قدرت فرد نيز بيشتر است و
اینگونه سرمایه قابل مبادله و یا افزودهشدن به سرمایههاي دیگر نظير سرمایه فرهنگی (تحصيالت
و دانش فرهنگی) ،سرمایه اقتصادي ،سرمایه کاریزماتيك (آبرو و حيثيت اجتماعی) و ...است که
درمجموع سرمایه کل فرد را میسازند و موقعيت او را در جامعه معلوم میکنند .بهعنوانمثال،
کسی که بهعنوان مدیر روابط عمومی فعاليت میکند ،میتواند با برخورداري از شبكه اجتماعی
بزرگ خود کسب مشاغل بهتري براي خود یا دیگران را ممكن کند و به حقوق باالتري (سرمایه
اقتصادي) برسد (بوردیو.)111 :2112 ، 1
سومين موضوع مورد بحث ،جامعهپذیري است .در همه فرهنگها خانواده عامل اصلی
اجتماعیشدن کودك در دوران طفوليت است ،اما در مراحل بعدي زندگی فرد بسياري از عوامل
دیگر در اجتماعیشدن نقش دارند (گيدنز .)11:1916 ،مك کوایل ( )1912اعتقاد دارد امروزه
اینكه رسانهها نقش مهمی در جامعهپذیري اوليه کودکان و همينطور جامعهپذیري درازمدت
بزرگساالن دارند ،بهطور گسترده مورد قبول قرار گرفته است و دولتها میتوانند نظرات و
تفكرات خود مثل کارآفرینی را ازطریق رسانهها که مخاطبان بيشتري نسبت به سایر وسایل
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مجموعه تمامی افرادي که ازطریق روابط خاص با یكدیگر ارتباط دارند و میتوانند پنج نقش مهم

ارتباطی و آموزشی دارند ،افراد را جامعهپذیر کنند .مك کوایل اعتقاد دارد که فرایند
جامعهپذیري ازطریق رسانه براساس نظام پاداش و کيفر است که ازطریق آن میآموزیم که در
شرایط معين ،چگونه باید رفتار کرد و هر نقش یا منزلت اجتماعی چه انتظارات و توقعاتی با خود
میآورد .گيدنز یك نگاه دوسویه دارد که ساختها مجموعه روابط ،قوانين و قواعد هستند که
بر فرد تأثير میگذارد و همچنين فرد با تفكر استداللی خود میتواند با ابداع و نوآوري خود بر
محيط تأثير بگذارد و موجب تداوم ساختار بشود( .پارکر.)99 :1916 ،2
در پژوهش حاضر ویژگیهاي فردي و شخصيتی کارآفرینی براساس مدل ویژگیهاي
شخصيتی کارآفرینان ایرانی سنجيده شده است .ویژگیهاي فرد کارآفرین عبارت است از
ریسكپذیري ،عملگرایی ،کانون کنترل درونی ،توفيقطلبی ،سالست فكري ،تحمل ابهام،
1. Bourdieu
2. Parker
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رؤیاپردازي و چالشطلبی (کردنائيچ و زالی.)15 :1916 ،
با توجه به توضيحات فوقالذکر میتوان متغيرها را اینگونه خالصه نمود که در این پژوهش،
باتوجه به موضوع ،از نظریات روانشناسی ،اجتماعی و شبكههاي اجتماعی بهره گرفته شده است.
براساس نظریههاي فوق و بهمنظور تدوین مدل پژوهش از دو مدل لرنر ،هيسریچ و براش ( )1991و
هيسریچ و براش ( )1999بهره گرفته شده است .مدل لرنر ،هيسریچ و براش ( ،)1991عملكرد زنان
کارآفرین را از پنج جنبه نظري بررسی کردهاند .عوامل مؤثر در عملكرد زنان کارآفرین در این
پژوهش انگيزههاي فردي و اهداف آنان ،یادگيري اجتماعی ،ارتباطات شبكهاي ،سرمایه انسانی و
اجتماعی است .براي ارزیابی عملكرد کسبوکار زنان شاخصهاي سود ،درآمد حاصل از فروش
ساليانه ،دریافتی ماهيانه و اندازه مشاغل درنظر گرفته شده است.
هيسریچ و براش بهمنظور اندازهگيري عملكرد زنان کارآفرین از سه شاخص استفاده کردهاند.
عملكرد شخصی ،عملكرد اقتصادي و عملكرد اجتماعی (براش و هيسریچ.)5-11 :2111 ،
فرضیههای پژوهش
بين ميزان اعتماد اجتماعی زنان و موفقيت در کارآفرینی رابطه معنیداري وجود دارد .
بين سطح حمایت اجتماعی زنان و موفقيت در کارآفرینی رابطه معنیداري وجود دارد.
بين سطح مشارکت اجتماعی زنان و موفقيت در کارآفرینی رابطه معنیداري وجود دارد.
بين ویژگیهاي فردي زنان و موفقيت در کارآفرینی رابطه معنیداري وجود دارد.
بين ویژگیهاي شبكهاي زنان و موفقيت در کارآفرینی رابطه معنیداري وجود دارد.
بين جامعهپذیري زنان و موفقيت در کارآفرینی رابطه معنیداري وجود دارد.

روش
جامعه آماري این پژوهش ،زنان کارآفرین شهر تهران میباشند .انتخاب روش نمونـهگيري بـه
نوع جامعه آماري ازنظر پراکندگی و ویژگیهاي جمعيتی جامعه بستگی دارد که در ایـن پـژوهش
بهدليل محدودیت جامعه آماري ،نمونه آمـاري بهصـورت نمونـه دردسـترس و از زنـان کـارآفرین
موفق شرکتکننده در دومين نمایشگاه و همایش بينالمللی نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار کـه
در تاریخ  21تا  21شهریور 1991در نمایشگاه بينالمللی تهران برگزار گردید ،انتخاب شد .در این
621

پژوهش  111زن کارآفرین موفق ،شناسایی و پرسشنامهها دراختيـار آنهـا قـرار گرفـت .باتوجـه بـه

بــهعنوان ابــزاري عمل ـی و معتبــر اســتفاده شــده اســت .بــراي تجزی ـهوتحليل اطالعــات از نرمافــزار
«اسپیاساس»1استفاده شده است .در توصـيف متغيرهـاي جمعيتشـناختی از تحليـل توصـيفی و
بهمنظور تحليل دادهها و جهت پاسـخگویی بـه فرضـيههاي پـژوهش از آزمـون فریـدمن و آزمـون
همبستگی استفاده شده است.
جامعـــه آمـــاري ایـــن پـــژوهش را زنـــانی تشـــكيل مـــیدهنـــد کـــه ویژگـــیهـــاي زیـــر را دارا
هستند:کسبوکاري را ایجاد کرده و آن را اداره نمایند؛ حداقل یك سال از فعاليـت آنهـا گذشـته
باشد؛ تعداد کارکنان آنان حداقل از یك نفر بيشتر باشد؛ داراي فروش یا سود در محصوالت خود
باشند.

یافتهها
سن متوسط زنان کارآفرین در این مطالعه  91سال است .جـوانترین زن کـارآفرین  22سـال و
مسنترین زن کارآفرین  51سال سن داشتند 19/9 .درصد از زنان کارآفرین ،متأهل و  26/1درصد
مجرد بودند 69/6 .درصد تحصيالت دانشگاهی داشتند که  91درصد آنان مدرك فوقليسانس یـا
دکترا و  96/1درصد از آنان مدرك ليسـانس داشـتند 61/6 .درصـد از همسـران زنـان کـارآفرین
داراي تحصيالت عاليه بودند که  59درصد آنان فوقليسانس و دکترا بودند .همچنين 12درصـد از

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

اینكه پژوهش حاضر از نوع پيمایشی است ،لذا جهت سنجش و گردآوري اطالعـات از پرسشـنامه

پدران زنان کارآفرین ،کسبوکار مستقل داشتند و  62درصد از همسران زنان کارآفرین ،کارفرمـا
بودند که ممكن است بهعنوان الگو نقش مهمی در موفقيت کارآفرینی زنان ایفا کرده باشند.
دورههاي آموزشی که کارآفرینان گذرانده بودند ،بهطور متوسط  1ماه بود 12 .درصد از زنـان
کارآفرین در این بررسی تجربه قبلی در کسبوکار داشتند و  11/9درصد در کسبوکار خود بـا
دیگران مشارکت داشتهاند .عمر متوسط کسبوکار زنان در این بررسی  11سال بود که  61درصد
در بخش خدمات متمرکز بود و  92درصد در بخش توليدي فعاليت داشتند.

1. spss
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جدول.1نتایج آزمون آلفاي کرونباخ
تعداد گویه

ضریب آلفا

متغیرهای اصلی تحقیق

ردیف
6

ریسکپذیری

1

1/11

2

عملگرایی

1

1/71

9

کنترل درونی

1

1/19

6

توفیقطلبی

1

1/76

1

سالست فکری

1

1/12

1

تحمل ابهام

1

1/16

7

رؤیاپردازی

1

1/77

1

چالشطلبی

1

1/73

3

مشارکت اجتماعی

1

1/71

61

اعتماد اجتماعی

1

1/11

66

حمایت عاطفی و مادی اجتماعی

1

1/76

62

ویژگیهای شبکهای (ارتباط با دوستان و گروههای ثانوی)

1

1/11

69

جامعهپذیری ازطریق خانواده و رسانهها

1

1/71

جدول  .2میانگین و اولویتبندی متغیرهای مستقل (ویژگیهای فردی و شخصیتی)
میانگین رتبهای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

گویهها
سالمت فکری

6/97

1/119

1/262

6

عملگرایی

6/26

1/126

1/666

2

توفیقطلبی

6/26

1/612

1/612

9

کنترل درونی

6/63

1/161

1/611

6

ریسکپذیری

6/11

1/163

1/211

1

چالش

6/11

1/611

1/133

1

رؤیاپردازی

9/31

1/119

1/213

7

تحمل ابهام

9/11

1/711

1/639

1

مقياس :خيلیکم ،1:کم ،2 :متوسط ،9 :زیاد ،1 :خيلی زیاد5 :
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میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

حمایت اجتماعی(حمایت مادی و عاطفی)

6/71

1/663

1/696

6

اعتماد اجتماعی

6/12

1/113

1/616

2

مشارکت اجتماعی

9/13

1/716

1/613

9

9/11

1/772

1/216

6

9/71

1/117

1/613

1

گویهها

ویژگیهای شبکهای (ارتباط با دوستان و
ارتباط با گروههای ثانوی)
جامعهپذیری ازطریق خانواده و رسانهها

اولویت

مقياس :خيلیکم ،1 :کم ،2 :متوسط ،9:زیاد ،1:خيلی زیاد5 :
ازآنجاکه متغيرهاي پژوهش در سطح سنجش فاصلهاي سنجيده شدهاند ،از ضـریب همبسـتگی
پيرسون جهت سنجش رابطه بين آنها استفاده شد .در سـطح اطمينـان  95درصـد ،فرضـيه پـژوهش
مبنیبر وجود رابطه بين سـرمایه اجتمـاعی ،ویژگـیهـاي فـردي و شخصـيتی و عوامـل شـبكهاي و
جامعهپذیري با شاخصهاي موفقيت در کارآفرینی تأیيد میشود و همبستگی مثبـت و قـوي بـين
متغيرها وجود دارد.

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

جدول .3میانگین و اولویتبندی متغیرهای مستقل (عوامل اجتماعی)

جدول .4جدول همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته
متغیر وابسته

شاخصهای موفقیت در کارآفرینی
(ایجاد ،رشد ،نوآوری)

متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

سرمایه اجتماعی

1/996

1/116

شبکه فردی و اجتماعی

1/993

1/116

جامعهپذیری

1/961

1/116

ویژگیهای فردی و شخصیتی

1/612

1/111

طبق آزمون ،نتایج حاصل از تأثير متغير مسـتقل سـرمایه اجتمـاعی (اعتمـاد اجتمـاعی ،حمایـت
مادي و عاطفی و مشارکت اجتماعی) بر موفقيت در کارآفرینی مورد تأیيد میباشد .مقدار ضـریب

623

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال سیزدهم ،شماره  ،61بهار 6931

پيرسون  1/991میباشد و سطح معنیداري (آلفا)  1/111است که داللت بـر همبسـتگی قـوي بـين
آنهاست و بـهعبارتدیگر بـين سـرمایه اجتمـاعی فـرد بـا ميـزان موفقيـت او در کـارآفرینی رابطـه
معنیداري وجود دارد .بين شبكه اوليه و ثانویه فرد و موفقيت در کارآفرینی رابطه قوي و مسـتقيم
با همبستگی  1/999وجـود دارد .بـين جامعهپـذیري فـرد و موفقيـت در کـارآفرینی رابطـه قـوي و
مستقيم با همبستگی 1/911وجود دارد.
همچنين بين ویژگیهاي فردي (شامل ریسكپذیري ،عملگرایی ،کنترل درونی ،توفيـقطلبی،
سالست فكري ،تحمل ابهام ،رؤیـاپردازي ،چـالشطلبی) و موفقيـت در کـارآفرینی رابطـه قـوي و
مستقيم با همبستگی  1/161دیده میشود.
در جدول قبل رابطه متغيرها براساس فرضيههاي پژوهش به صورت دوبهدو مورد بررسـی قـرار
گرفت .در جدول  5با استفاده از رگرسيون چندگانه برآنيم که تأثير مجموع متغيرهاي مستقل را بر
متغير وابسته ،مورد بررسی آماري قرار دهـيم و بـا اسـتفاده از رگرسـيون چنـدمتغيره ،رابطـه خطـی
موجود بين مجموعهاي از متغيرهاي مستقل با متغير وابسته را به شـيوهاي مطالعـه نمـایيم کـه در آن
روابط موجود فیمابين متغيرهاي مستقل نيز مورد مالحظه قرار گيرد .این تحقيق براي مطالعه سـهم
و یا تأثير دو یا چند متغير مستقل تحقيـق بـر متغيـر وابسـته (موفقيـت در کـارآفرینی) از رگرسـيون
چندگانه استفاده شده است .روش مورداستفاده در رگرسيون چندگانـه روش گامبـهگام مـیباشـد.
براي این منظور ،متغيرهاي مستقل سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی ،حمایت عاطفی و مادي و
اعتماد اجتماعی) ،عوامل شبكهاي ،جامعهپذیري و عوامل فردي بـهترتيب وارد معادلـه رگرسـيونی
شدند .این متغيرها متغيرهایی هستند که بهترتيب بيشترین تأثير معنیدار را بر افزایش ضریب تعيين
مدل داشتهاند.
جدول .5جدول خالصه مدل تحلیل رگرسیون چندمتغیره
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ضریب

ضریب

ضریب تعیین

خطای معیار

همبستگی

تعیین

تعدیلشده

برآورد

1/611

1/612

66/16996

1/229

66/1671
61/1611
66/1171

مدل

متغیر

6

سرمایه اجتماعی

1/617

2

عوامل شبکهای

1/611

1/291

9

جامعهپذیری

1/612

1/292

1/221

6

عوامل فردی و شخصیتی

1/111

1/922

1/961

میکند .در گام دوم متغير عوامل شبكهاي ضریب تعيين را به  22درصد افزایش داده است .در گام
سوم متغير جامعهپذیري ضریب تعيين را به  22درصد افزایش داده است و اما متغير عوامل فـردي و
شخصيتی در گام سوم ضریب تعين را به  91درصد افزایش داده است .باتوجهبه نتایج بهدستآمده
از این تحليل میتوان گفت کـه  1/916درصـد نوسـانات متغيـر وابسـته (موفقيـت در کـارآفرینی)
بهترتيب توسط متغيرهاي سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی ،حمایت عاطفی ،حمایـت مـادي و
اعتماد اجتماعی) ،عوامل شبكهاي ،جامعهپذیري و عوامل فردي و شخصيتی تبيين میشود .همچنين
درادامه میتوان براساس نتایج جدول زیر مشخص نمـود کـه بيشتـرین تـأثيرات بـر متغيـر وابسـته
(موفقيت در کارآفرینی) از جانب کدام متغيرها بوده است.
یافتههاي جدول مذکور حاکی از آن است که اثر خالص متغير عوامـل فـردي و شخصـيتی بـر
موفقيت در کارآفرینی با مقدار بتاي  1/11بيشترین تأثير و سهم را داشته است.
جدول.6جدول ضرایب تحلیل رگرسیون چندمتغیره گامبهگام
ضرایب استاندارد
مدل

بتا

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد

B

T

سطح معناداری

1/662

2/12

9/921

1/111

سرمایه اجتماعی

1/662

1/116

1/611

2/161

1/119

عوامل شبکهای

1/696

1/111

1/661

2/621

1/111

جامعهپذیری

1/691

1/111

1/666

2/921

1/116

1/666

1/191

1/662

2/291

1/111

مقدار ثابت

عوامل فردی و
شخصیتی

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی

در گام اول متغير سرمایه اجتمـاعی  16درصـد نوسـانات موفقيـت در کـارآفرینی را پيشبينـی

بنابراین ،خالصه مدل رگرسيون چندمتغيره برآوردشده به قرار زیر خواهد بود:
موفقيـــت در کـــارآفرینی زنـــان = (ســـرمایه اجتمـــاعی) ( +1/112عوامـــل شـــبكهاي) +1/191
(جامعهپذیري) ( +1/196عوامل فردي و شخصيتی) 1/111
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثير ویژگیهاي فردي و شخصيتی و ویژگیهـاي اجتمـاعی
زنان کارآفرین بر موفقيت در کارآفرینی آنان است .در این پژوهش به عوامل فـردي و اجتمـاعی
موفقيت در کارآفرینی زنان پرداختـه شـد .منظـور از عوامـل فـردي ،ریسـكپذیري ،عمـلگرایی،
کنترل درونی ،توفيقطلبی ،سالست فكري ،تحمل ابهام ،رؤیاپردازي و چالشطلبی است و منظـور
از عوامل اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و شبكه فردي و اجتماعی فـرد و جامعهپـذیري اسـت .نتـایج
پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطـه مثبـت و معنـیدار بـين ویژگـیهـاي فـردي و ویژگـیهـاي
اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی است .همچنين درمجمـوع ،ميـانگين عوامـل فـردي و شخصـی و
همچنين عوامل اجتماعی کارآفرینانه بين زنـان کـارآفرین در سـطح خـوب و بـاال قـرار دارد .ایـن
پژوهش نشان میدهد طبق آزمون نتایج حاصـل از تـأثير متغيـر مسـتقل سـرمایه اجتمـاعی (اعتمـاد
اجتماعی ،حمایت مادي و عاطفی و مشارکت اجتمـاعی) بـر موفقيـت در کـارآفرینی مـورد تأیيـد
میباشد .مقدار ضریب پيرسون  1/991میباشد و سطح معنیداري (آلفا)  1/111است که داللت بر
همبستگی قوي بين آنها است و بهعبارتدیگر بين سـرمایه اجتمـاعی فـرد بـا ميـزان موفقيـت او در
کارآفرینی رابطه معنیداري وجود دارد .بهعبارتدیگر افزایش حمایت مادي و عـاطفی ،افـزایش
مشارکت اجتماعی فرد و ميزان اعتماد اجتماعی فرد ،در افزایش موفقيت در کارآفرینی مؤثر است.
ازاینرو ،سرمایه اجتماعی اهميت ویژهاي براي کارآفرینان دارند و نقش بسيار مهمی را در موفقيت
در کارآفرینی افراد ایفا میکند .بين شبكه اوليه و ثانویه فرد و موفقيت در کارآفرینی رابطه قوي و
مستقيم با همبستگی  1/999وجود دارد؛ یعنی هرچقدر ميزان دریافت فرد از حمایت شبكهاي (کـه
ازطریق ارتباط با دوستان نزدیك مجرب و قابلاعتماد ميسر میشـود) و ارتبـاط فـرد بـا گروههـاي
سازمانی بيشتر باشد ،ميزان موفقيت او در کارآفرینی باالتر میرود .کـارآفرینی در انـزوا و بـدون
حمایت نهادها ،سازمانها و انسانها امكانپذیر نيست .کارآفرینی مستلزم کشف یك نياز اجتماعی
است و کشف نيازهاي اجتماعی به شناخت اجتمـاع ،نيازهـاي آن و بافـت فرهنگـی و اجتمـاعی و
اقتصادي آن وابسته میباشد .شناسایی نياز هر فعاليت کارآفرینانه بوده و کارآفرین میباید نسبت به
محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راهحلهایی براي رفع آن نيـاز ،در نقـاط دیگـري از
دنيا ارائه شده است .همچنين بين جامعهپذیري فرهنگ کارآفرینی (ازطریـق رسـانهها  ،آمـوزش و
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خانوادهها) و موفقيت در کـارآفرینی ،رابطـه معنـیدار و مثبتـی بـا همبسـتگی 1/911برقـرار اسـت.

این فرایند نقش اساسی دارد .خانواده میتواند پویایی و تحرك را به عمق وجود افراد تحـت نفـوذ
خود تزریق کند ،طوريکـه فـرد و جامعـه در محيطـی هماهنـگ بـه تعامـل باردازنـد و قالبهـاي
اجتماعی نوآورانه شكل گيرد .نقش خانواده بهعنوان کـانون ایجـاد نـوآوري و خالقيـت در افـراد
انكارناپذیر است .تحقق این امر بستگی به ميزان توجه والدین بـه فرزنـدان از تولـد تـا شـكلگيري
شخصيت آنها دارد .وقتی والدین در عرصه کسبوکار تالشگر ظاهر شوند ،نتایج آن تأثير مثبتی بر
فرزندان دارد و باعث میشود آنها ذهن خود را به ادامه حرفه والدین یا شغلی جدید معطوف کنند.
براي چنين فردي ،دستيابی به منابع اقتصادي ارزش تلقی میشود .چنين طرز تلقی از دنياي اطـراف
ذهن فرد را به خلق ایدهاي نو و استقالل اقتصادي دگرگون میسازد .نوجوان یا جوان ،ایده خود را
در خانواده مطرح میکند .میتواند از تجربيات والدین و احتماالً از حمایت مالی و اجتمـاعی آنهـا
بهره ببرد .ميزان تحصيالت ،نوع شغل والدین ،سـاخت خـانواده ،روابـط والـدین و فرزنـد ،درآمـد
خانواده و ميزان برخورداري از امكانات رفاهی در شكلگيري فرهنگ کار در خانواده تـأثير دارد.
خانواده میتوانند الگوهاي کارآفرینی را به فرزنـدان خـود یـاد داده و آنهـا را بـراي آینـده آمـاده
نمایند .بنابراین ،خانواده یكی از عوامل مـؤثر در جامعهپذیرشـدن فرهنـگ کـارآفرینی مـیباشـد.
آموزش کارآفرینی و تحقيقات مربوطه از بدو کودکی باید از خانواده شروع و ساس در مدرسه و
دانشگاهها ادامه داشته باشد .نتایج تحقيق حاضر با نظریه جامعهپذیري ازطریـق آمـوزش و ازطریـق
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خانواده یكی از مهمترین عوامل جامعهپذیري فرهنگ کارآفرینی میباشد .خانواده در شكلگيري

رسانههاي مك کوائل همسو میباشد.
همچنـين بـين ویژگ ـیهــاي فــردي (کــه شــامل ریســكپذیري ،عمــلگرایی ،کنتــرل درونـی،
توفي ـقطلبی ،سالســت فكــري ،تحمــل ابهــام ،رؤی ـاپردازي و چــالشطلبی اســت) و موفقي ـت در
کارآفرینی رابطه قوي و مستقيم با همبستگی  1/162دیده میشود .از موارد فوق میتوان این نتيجه
را گرفت که حمایت از افراد داراي خصيصههاي فردي چون انگيزه بـراي رسـيدن بـه موفقيـت و
توفيقطلبی ،خالقيت و تحمل شرایط نامعين ،رؤیاپردازي و عملگرا بودن در گسترش کارآفرینی،
نقش اساسی دارند .البته در کشورهاي پيشرفته این افراد را شناسایی و مورد حمایت قرار میدهند و
در کشورهاي درحالتوسعه نيز شناسایی این افراد در برنامه کاري قرار دارد.
همچنين این زنان بسيار موفق عمل کردهاند و توانستهاند سطح توليد ،بهرهوري و درآمـد خـود
را نسبت به شروع کارشان افزایش دهند ،اما همچنان کمبودهایی در زمينـه امكانـات و آمـوزش و
منابع مالی از نگاه آنان وجود دارد.
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توجه به وضعيت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار میتواند زمينه بهرهگيري بهتر جامعه از
این نيروي بالقوه را فراهم آورد .شـرکت زنـان در شـغلهاي مختلـف و کـارآفرینی بـراي رشـد و
پيشرفت جامعه الزم و ضروري است .بنابراین ،پيشنهاد میشود:
 .1به مجریان و دستاندرکاران جامعه پيشنهاد میشود کـه امـر کـارآفرینی را در دانشـگاهها
جدي بگيرند و چند واحد درسی در رشتههاي مختلف در حوزه کـارآفرینی قـرار دهنـد و حـين
تحصيل ،افراد را با بازار کار در جامعه آشنا سازند و آنها را براي کار در جامعه مهيا نمایند.
 .2اهميتدادن به کارآفرینی زنان و مشارکت آنان در اقتصاد خرد کشور در هر سن و سال؛
 .9ارائه برنامههاي آموزشی و کمك آموزشی براي گسترش کارآفرینی آنان؛
 .1به افرادي که به کارآفرینی و امر کارآفرینی عالقه دارند ،توصيه میشود براي خـود یـك
الگوي موفق و یك راهبرد و هدف در زندگی داشته باشند و از افرادي که در حوزه کـارآفرینی
آموزش دیدهاند ،استفاده کنند و در حوزه کـارآفرینی در کالسهـا ،سـمينارها و گردهمـاییهـا
شرکت نمایند تا بهواسطه آن ،ایدههاي جالب در ذهن آنها نقش ببند.
 .5پيشنهاد میشود طرحی ارائه شود که در محالت به والدین آموزش کارآفرینی داده شـود
و آنها را با مفاهيم کارآفرینی آشنا کنند که الگوي کارآفرینی در خانواده باشند.
 .6به افرادي که به امر کارآفرینی عالقه دارند ،توصيه میشود که مباحث مربوط به خالقيت
را مطالعه کنند و خالقيت و نوآوري را در خود تقویت کننـد و در زنـدگی تحمـل ابهـام داشـته
باشند .بهواسطه صبرکردن و تالش و کوشش ،ویژگی افراد کارآفرین در آنها پررنگتر شود.
 .1به مجریان و دستاندرکاران جامعه پيشنهاد میشود که ویژگی نياز به موفقيت که عبارتند
از :رسيدن به هدف ،پشتكار و سعی و تالش ،ریسك حسابشده و عالقهمندي به نتيجه کارها را
از طریق رسانهها به افراد جامعه آموزش دهند و این ویژگی را بين افراد ،جامعهپذیر نمایند.
 .1به مسئولين جامعه پيشنهاد میشود در امر کارآفرینی ازطریق بانكها به افـراد وام اشـتغال،
وام کمبهره و وام کارآفرینی دراختيار افراد قرار دهند و قوانين دستوپاگير را درجهت اخذ وام
کاهش دهند تا آنها را حمایت و تشویق به امر کارآفرینی بنمایند.
 .9به مجریان و دستاندرکاران جامعه پيشنهاد میشود که از سرمایهگذاران داخلی حمایـت
کنند تا در داخل سرمایهگذاري کننـد و مـانع فـرار سـرمایههاي آنهـا بـه خـارج از کشـور شـود.
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حمایت قانونی از زنان و برنامههایی مربوط به آنان باتأکيـدبر جنسـيت نيـز در دسـتور کـار قـرار
گيرد.

و مد یران این مراکز نسبت به اهميت نقش خودباوري و خالقيت و نوآوري در آیندة کودکان و
در سطح کالن در آیندة کشور و آموزش راههاي پرورش آنها به این افراد.
 .11به مجریان و دستاندرکاران مرتبط با رسانهها پيشـنهاد مـیشـود کـه تعـداد برنامـهها و
سایتهاي مربوط به حوزه کارآفرینی را افزایش دهند.
 .12به مسئولين پيشنهاد میشـود کـه بسـتر محيطـی مناسـب بـراي کـارآفرینی مهيـا سـازند.
بهواسطه حمایت از قـوانين و حقـوق مالكيـت قـوي ،مشـارکت بيشـتر مـردم در مسـائل سياسـی،
کاهش مالياتها و ثبات در سياستهاي مالی و پولی و جامعهپذیرنمودن افـراد ازطریـق رسـانهها
به امر کارآفرینی توجه بيشتر نمایند.
 .19مشارکت بيشازپيش زنان شاغل در تشكلها و انجمنهاي صنفی و علمی.
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خاتم ،اعظم ( ،)6919نرخ اشتغال زنان در کشورهای اروپائی ،گزارش خبرگزاری ایسنا ،یکشنبه  21مرداد.
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رشیدی ،شهناز ( ،)6936بررسی کارآفرینی بر توسعه روستایی در شهرسوتان اسالمشوهر ،پایاننامـه کارشناسـی
ارشد ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد.
زالی ،محمدرضا؛ رضوی ،سیدمصطفی ( ،)6917پژوهش در زمینه موانع توسوعه کوارآفرینی در ایوران ،تهـران:
دانشگاه تهران.
سعیدا اردکانی ،سعید؛ صیادی تورانلو ،حسـین ( ،)6917شناسـایی و رتبهبنـدی موانـع مـ ثر بـر ایجـاد و توسـعه
تعاونیهای کارآفرینی زنان با رویکرد فازی ،ماهنامه تعاون ،ش 631و .612 - 611 :633
سن ،آمارتیا ( ،)6916توسعه بهمثابه آزادی ،ترجمه وحید محمودی ،تهران :دستان.
شادیطلب ،ژاله؛ گرائینژاد ،علیرضا (  ،)6919فقر زنان سرپرست خانوار ،فصلنامة پژوهش زنان ،ش.6
عباسی ،ابراهیم؛ کالسنگیانی ،منیره؛ بالو ،مجتبی ( ،)6931ارزیابی ویژگیهای کارآفرینی دانشـجویان دختـر مراکـز
علمی ـ کاربردی استان گلستان ،مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان (مطالعات زنان) ،ش.9
عزیزی ،بهارک؛ حسینی ،سیدمحمود ( ،)6911نقش آموزش و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشـاورزی،
مجله جهاد ،ش.611-612 :276
عنایت ،حلیمه؛ موحد ،مجید ( ،)6919زنان و تحوالت ساختاری خانواده در عصر جهانیشدن ،فصلنامة پوژوهش
زنان ،ش.2
کردنائیج ،اسداهلل؛ زالی ،محمدرضا ( ،)6911ابزار سنجش ویژگیهای کارآفرینان ایرانی ،تهران :دانشـگاه تربیـت
مدرس.
فیتزپتریک ،تونی ( ،)6916نظریه رفاه ،ترجمه هرمز همایونپور ،تهران :گام نو.
قاسمی اصفهانی ،مرجـان ( ،)6911تحلیلی بر حضور زنان در عرصوههای مودیریت .مجموعـه مقـاالت دومـین
همایش توانمندسازی زنان.تهران :انتشارات مرکز امور مشارکت زنان.،
گرینزپان ،آلیاندرو ( ،)6912سیاستهای فقرزدایی :راهبردهای مبوارزه بوا فقور در کشوورهای درحالتوسوعه،
ترجمه ناصرموفقیان ،تهران :م سسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
گلرد ،پروانه ( ،)6916عوامل م ثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی ،زن در توسعه و سیاست ،ش .626-616 :66
گیدنز ،آنتونی ( ،)6911جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نی.
محمّدی ،حمیدرضا؛ احمدی ،عباداهلل؛ امینشایان جهرمی،شاپور ( ،)6931بررسی رابطه ویژگیهـای شخصـیتی بـا
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. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه: تهران، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی،)6912(  دنیس،مک کوایل
. سازمان جهاد دانشگاهی: تهران، فرصتها و ایدههای کارآفرینی،)6931(  جهانگیر،یداللهی فارسی
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