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چکیده
موضوع کارآفرینی زنان امروزه یکی از موضوعات مهم و قابلتوجه در حوزهی مطالعات کارآفرینی است.
بیشتر مطالعات انجامگرفته در زمینهی کارآفرینی زنان متمرکز بر ویژگیهای شخصیتی زنانکارآفرین و نیز
محدودیتها ،موانع و چالشهای پیشروی اینزنان بودهاست و میتوان گفت ساختارهای احاطه شدهی
اجتماعی در این میان ،بهعنوان عاملی مهم ،کمتر موردتوجه قرار گرفتهاست .لذا این پژوهش به مطالعهی نقش
سرمایهی اجتماعی در کارآفرینی زنان پرداته است .هدف اصلی این پژوهش عبارتاست از بررسی تأثیر
سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان .برای دستیابی به این هدف ،فرضیهی اصلی بهصورت تأثیر
سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان تعریف شد .جامعهی آماری این پژوهش  11نفر از زنان عضو انجمن زنان
مدیرکارآفرین است و دادههای حاصله با استفادهاز نرمافزارآماری  Spssمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
همچنین برای دستیابی به تحلیل ،تبیین و ارائهی راهکار ،حجم نمونهای متشکّل از  18نفر از زنان کارآفرین
انتخاب شد که پاسخدهندگان و به پرسشهایی درقالب مصاحبهی نیمه ساختاریافته پاسخ گفتند.
یافتههایپژوهش حاکی از آن است که رابطهی مثبت و معناداری میان سرمایهی اجتماعی و هر سه بعد آن
(ساختاری،رابطهای و شناختی) با کارآفرینی زنان برقرار است و در بررسی اینکه کدام یک از ابعاد سرمایهی
اجتماعی بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی زنان دارند ،مشخص شد که در میان ابعاد سرمایهی اجتماعی ،بعد
ساختاری دارای باالترین تأثیر بر کارآفرینی زنان است و پس از آن بعد شناختی قراردارد و بعد رابطهای دارای
کمترین تأثیر بر کارآفرینی زنان است.
واژههایکلیدی :سرمایهی اجتماعی ،بعد ساختاری ،بعد رابطهای ،بعد شناختی ،کارآفرینی زنان
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 - 2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور تهران
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مقدمه
امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی،تغییرات سریع و چالشهای جدید جهانی،یکی از
راهکارهای مؤثر درجهت تطابق با تحوالت مداوم و ربودن گوی سبقت از رقبا گرایش به
سمت کارآفرینی است ،چرا که محیط پیش روی جوامع امروز ،پیوسته در حال تغییر است و
این کارآفرینان هستند که الگویی برای مقابله و سازگاری با این شرایط پرتغییر و پویا فراهم
میآورند و زنان نیز در این میان یک عنصر مهم در فرایند کار و کارآفرینی محسوب
میشوند .بههمین منظور ،افزایش توانایی افراد کارآفرین برای شروع و ادامهی فعالیتهای
کارآفرینانه ،توجه به نقش شبکههای اجتماعی و تعامل میان آنها و همچنین درنظرگرفتن
سرمایهی اجتماعی بهعنوان عامل ارتباطدهنده میان شبکههای کسب و کار با شناسایی
فرصتهای کارآفرینانه و تأمین منابع و امکانات الزم در این زمینه ،از ضرورت اساسی
برخوردار است .در واقع چنین میتوان بیان کرد که سرمایهی اجتماعی یکی از عوامل
تأثیرگذار در نهادینهکردن و اعتالی کارآفرینی است .کارآفرینی فرایندی است که در شبکهی
متغیّری از روابط اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی میتواند رابطهی کارآفرین
را با منابع و فرصتها ،محدود یا تسهیل کند (احمدپور .)19۱،19۷0،در صورتی که نگاهی
به پدیدهی کارآفرینی داشته باشیم ،درمییابیم که بعضی از کارآفرینان نسبت به برخی دیگر
موفقتر هستند .گروهی از کارآفرینان در مراحل اولیه و آغاز یک کسب و کار شکست
میخورند و گروهی دیگر رشد میکنند و موفق میشوند و این سؤال مطرح میگردد که چه
چیز موجب میشود فقط گروهی از کارآفرینان بتوانند مراحل اولیهی شروع یک کسبوکار
را با موفقیت پشتسر گذارند و عدهای دیگر با شکست مواجه شوند؟ آیا میزان برخورداری
از سرمایهی اجتماعی تأثیری بر موفقیت کارآفرینان در راهاندازی یک کسب و کار دارد؟ آیا
افرادی که اقدام به شروع یک کسب و کار میکنند به لحاظ سرمایهی اجتماعی در سطوح
مختلفی قرار دارند و این امر آیا بر موفقیت آنها تأثیری دارد؟ برای شکلگیری موفق یک
فعالیت کارآفرینی به جز شناسایی مناسب فرصتها ،برخورداری از دانش و اطالعات روز نیز
بهعنوان سرمایه ،الزم است .سرمایهی اجتماعی به عنوان یک پدیدهی اجتماعی باعث بروز
خالقیت ،ایدهپروری ،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسکپذیری میشود (کلمن،1330،1
1 . Coleman
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 .)188کارآفرینان با برخورداری از سرمایهی اجتماعی به منابعی دسترسی خواهند داشت که
خود به تنهایی قادر به دستیابی به آنها نمیباشند (بولینو و دیگران ،2882،1لینا و ون
بورن .)1333،2کارآفرین در هر مرحله از فعالیت کارآفرینانهاش به یک نظام مشاورهای و
پشتیبانی نیرومند نیاز دارد؛ این شبکهها بهویژه ،در نخستین مراحل فعالیت برای
بهدستآوردن اطالعات و مشاوره نقش مؤثری ایفا میکنند .بر پایهی این دیدگاه وجود یا
نبود شبکههای پشتیبانی در توسعهی کارآفرینی زنان بسیار تأثیرگذار میباشد (گلرد ،همایش
آموزش عالی.)219-28۱ :1901،
بدین ترتیب ،تئوری سرمایهی اجتماعی به عنوان مفهومی نوین در مطالعات کارآفرینی
راهیافته است .توجه به نقش سرمایهی اجتماعی ،که موجبات دسترسی کارآفرینان به
اطالعات غنی ،کسب منابع مالی و دسترسی به حمایتهای اجتماعی در طی فرایند کارآفرینی
را فراهم میآورد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که کارآفرینی همواره با مسائلی
روبهرو است و در این میان ،زنان کارآفرین در نتیجهی تبعیضهای جنسیتی موجود ،که در
سطح عمیقی از رفتارهای فرهنگی حاکم بر جوامع تثبیت شدهاست ،با مسائل بیشتری نسبت
به همتایان خود مواجه هستند و این مسأله اهمیت پژوهش حاضر را دوچندان میکند .از این
روی ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان
به مطالعه و شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر در شروع و ادامهی فرایند کارآفرینی زنان
پرداخته است.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در جامعهی امروز،که مقولهی کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است ،زنان نقش
مهم و رو به رشدی در زمینهی توسعهی کسب و کار بهعهده گرفتهاند .و کارآفرینی زنان
موضوع خاص و مورد توجه در سراسر جهان است .گزارش سال  2882کارآفرینیجهان که
توسط مرکز کارآفرینیکافمن منتشر شدهاست ،تأکید میکند کارآفرینی زنان نقش برجستهای
در سالمت اقتصاد ملتها دارد (مرکزمطالعات کارآفرینی جهان .)2882 ،9زنان در مدت زمانی
1 . Bolino et al
2 . Leana & Van Buren
)3. The Global Entrepreneurship Monitor(GEM
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کوتاه توانستهاند با ورود به عرصهی کسب و کار ،تحوالت عظیمی در توسعهی اقتصادی
کشورها ایجاد کنند .چنانکه آمارها نشان میدهد ،فعالیتهای اقتصادی زنان  21تا  91درصد
کل فعالیتهای جهان را تشکیل میدهد(کانتور .)11 :2881،1زنان در کشورهای درحال
توسعه ،امید اول برای ارتقای خانوادهها و رشد و توسعهی کشورهای خود هستند .موفقیت
زنان کارآفرین در این جوامع نه تنها موجب سود اقتصادی میشود ،بلکه منافع اجتماعی و
فرهنگی هم ایجاد کند(سیمور.)2 :2881 ،2
در کشور ما نیز ،زنان،که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،گرایش بیشتری به
تحصیالت دانشگاهی پیدا کردهاند و میزان ورود زنان و دختران به دانشگاهها ،سال به سال
درحال افزایش است و نیز براساس آمارهای رسمی ،میزان بیکاری در میان بانوان
تحصیلکرده بهصورت قابلتوجهی درحال افزایش است .ترکیب جمعیت جوان کشور و
مشکل اشتغال بانوان تحصیلکرده ،ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز روند کاهش
درآمدهای نفتی از عوامل عمدهای هستند که باعثشده سیاستگذاران و تصمیمسازان کالن
کشور به منبع درآمد دیگری به غیر از نفت بیندیشند و آن منبع جز فکرهای نو و
خالقیتهای گروه کارآفرینان چیز دیگری نمیتواند باشد (یزدانبخش.)91 :1901 ،
بیشتر مطالعات انجامگرفته در زمینهی کارآفرینی زنان بر ویژگیهای شخصیتی
زنانکارآفرین و نیز محدودیتها و موانع و چالشهای پیشروی اینزنان متمرکز بوده است
و میتوان گفت ساختارهای احاطه شدهی اجتماعی در این میان ،به عنوان عاملی مهم ،کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .اهمیت این پژوهش از آنجا ناشی میشود که با شناسایی
عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در کارآفرینی زنان ،میتوان درجهت توسعه و تقویت این
عوامل گام برداشت و شرایط را برای فعالیتهای کارآفرینانهی زنان بهبود بخشید.

سؤال اصلی پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سرمایهی اجتماعی در
فعالیتهای کارآفرینیزنان تأثیرگذار و با آن درارتباط است ؟

1 . Kantor
2 . Seymour
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همچنین در زمینهی سؤال اصلی پژوهش،به بررسی این پرسشها پرداخته میشود که آیا
هریک از ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی (بعد ساختاری ،بعد رابطهای ،بعد شناختی) بر
کارآفرینی زنان تأثیرگذار است و اگر این ابعاد بر کارآفرینی زنان تأثیرگذار هستند ،تأثیر
هریک از این ابعاد به چه میزان است.
اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش
بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان
هدف فرعی پژوهش
شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر فرایند کارآفرینی زنان
مبانی نظری پژوهش
سرمایهی اجتماعی
سرمایهی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و
اجتماعی،جامعهشناسی و مدیریت مطرح و به صورت گستردهای در جوامع مدرن ،موردتوجه
و استفاده قرار گرفتهاست .طرح اینمفهوم در بسیاری از مباحث اقتصادی ،نشاندهندهی
اهمیت نقشساختارها و روابط اجتماعی بر متغیّرهای اقتصادی است .منظور از سرمایهی
اجتماعی ،روابط اجتماعی است که افراد از آنها برای به دست آوردن منابعی استفاده میکنند
که کسب آنها مستلزم صرف سرمایهی مالی یا انسانی است (سرمایهی اجتماعی و
کارآفرینی ،کیم و آلدریچ .)2881،1سرمایهی اجتماعی با پرداختن به پیوندهای ارتباطی میان
اعضای یک شبکه یا یکگروه بهعنوان منبع با ارزش ،خلق هنجارها ،ایجاد اعتماد متقابل با
هدف تحقق اهداف اعضا بوده و شناسایی آن بهعنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت
کالن توسعهی کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاهها ،میتواند شناخت
جدیدی از سیستمهای اقتصادی -اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت بهتر سیستمها
یاری کند(آشنا.)99 :190۱،

1 . Kim & Aldrich
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تعاریف سرمایهی اجتماعی
تعاریف متعدد و متنوعی از سرمایهی اجتماعی ارائه شده است:
 سرمایهی اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب
ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و
ارتباطات میشود (فوکویاما.)1333،1
 سرمایهی اجتماعی عبارتاست از دانش ،ادراک ،هنجارها ،قوانین و انتظارات مشترک
دربارهی الگوهای تعامالت که گروهی از افراد در برخورد با مسائل پیچیدهی اجتماعی و
موقعیتهای کنش جمعی با خود به سازمان میآورند و به عبارتیدیگر این مفهوم به پیوندها
و ارتباطهای میان اعضای شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد ،که با خلق هنجارها و
اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود (فرانسیس.)2882،2
 پیربوردیو 9سرمایهی اجتماعی را مجموع منابع فیزیکی یا غیرفیزیکی ،مادی یا معنوی
تعریف میکند که به یک فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکهی پایداری از روابط کم و بیش
نهادینه شده آشنایی یا شناخت متقابل را در اختیار داشتهباشد (بوردیو.)12۱:2882،
 سرمایهی اجتماعی،به طور کلی ،شامل نهادها ،روابط ،گرایشها ،ارزشها و هنجارهایی
است که بر رفتارها و تعامالت میان افراد حاکم است (گروتر و فن بستلر.)2882،۱
واژهی «سرمایه »1داللت بر این دارد که سرمایهی اجتماعی همانند سرمایهی انسانی یا
سرمایهی اقتصادی ماهیتی زاینده یا مولّد دارد؛ یعنی ما میتوانیم ارزش ایجاد کنیم ،کارها را
انجام دهیم ،به اهدافمان دست یابیم ،مأموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و
به سهم خویش به دنیایی که درآن زندگی میکنیم کمک کنیم (بیکر .)11-11 :1902،1کلمهی
«اجتماعی »۷در عنوان سرمایهی اجتماعی داللت بر این دارد که این منابع خود داراییهای
شخصی محسوب نمیشوند و هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست .این منابع در دل

1 . Fukuyama
2 . Francis
3. Pierre Bourdieu
4. Grootaert & Van Bestelaer.
5. Capital
6 .Baker
7. Social
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شبکههای روابط قرارگرفتهاست (بیکر )11 :1902،و به رفتاری که هوشیار یا ناهوشیار به
سوی سایر مردم جهتگیری شده باشد ،اشاره دارد(گلد و کولب.)23 :19۷1،1

ابعادمختلف در مطالعه سرمایهی اجتماعی
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه لینا و وانبورن
 .1وابستگی :اینبعد به منزلهی آن است که تمایل و توانایی افراد برای مشارکت در
کنشهای جمعی به اعتقاد آنها بستگیدارد.یعنی اعتقاد به اینکه کوششهای فردی که بهطور
مستقیم به سود میرسند ،بهطور غیرمستقیم باعث بهرهمندی افراد نیز میشود.
 .2اعتماد :اینبعد ازنظر محققین سازمانی هم بهعنوان مقدمهای برای کنشجمعی
موفقیتآمیز است و هم میتواند بهمنزلهی نتیجه کنشهای جمعی موفق قلمداد شود .برای
اینکه افراد بتوانند در کنار یکدیگر بر روی پروژههای مشترک کار کنند ،وجود اعتماد الزم
است (لینا و وان بورن.)1۱2 :1333،
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه گروه کندی دانشگاه هاروارد
 .1قابلیتاعتماد.2 ،مشارکت و رهبری مدنی .9 ،بخشش و روحیهی داوطلبی .۱ ،توانایی
برقراری روابطاجتماعی غیررسمی .1تنوّع در معاشرتها و دوستیها.1 ،مشارکت سیاسی،
.۷مشارکت مذهبی.0 ،عدالت در مشارکت مدنی (الوانی،سیدنقوی.)0 :1901،
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه کلمن
کلمن نیز سه بعد تعهدات ،انتظارات و اعتماد متقابل ،کانالهای ارتباطی ،هنجارها و
ضمانتهای اجرایی مؤثر را برای سرمایهی اجتماعی در نظرگرفتهاست (بولینو و همکاران،
.)181 :2882
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه الکلی

2

الکلی سعی در خالصهسازی طرحهای مختلف ابعاد سرمایهی اجتماعی دارد.وی
سرمایهی اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکههای ساختاری تقسیم کرده است.متغیرهایی
که برای اندازهگیری این بعد در نظرگرفته شدهاست ،عبارتند از :اعتماد اجتماعی ،مشارکت

1 . Gould & Kolb
2 . Lock Lee

 ......................44فصلنامه مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی اول ،شمارهی ،4بهار29

سیاسی ،رهبری مدنی ،بخشش و داوطلبی ،مشارکت مذهبی ،شبکههای اجتماعی غیررسمی،
تنوّع در دوستیها و عدالت در مشارکت مدنی(لی.)129 :2881،
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه مؤسسهی مطالعات استرالیا
مدل سرمایهی اجتماعی ارائهشده توسط اینگروه ،اجزا یا ترکیبات قابلاندازهگیری
سرمایهی اجتماعی را نمایش میدهد .این مدل شبکهها ،اعتماد و عمل متقابل را به عنوان
ابعاد کلیدی مشخص کرده و به منظور سنجش سرمایهی اجتماعی از ابعاد مختلف و اجتناب
از سنجش تک بعدی آن ،از ابعاد اشاره شده توسط الک لی ( )2881و استون )2881(1استفاده
شدهاست که عبارتند از بعد شناختی (کیفیت) و بعد ساختاری.
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه لسلر و استورک

2

لسلر و استورک()2881بیان کردهاند که سرمایهی اجتماعی مشتمل بر سهبعد است:
 بعد ساختاری :اشاره به توانایی افراد برای ایجاد ارتباط با دیگران در یک سازمان دارد.اینارتباطها کانالهای اطالعاتی بهوجود میآورد که میزان زمان و سرمایهی الزم برای دستیابی
به اطالعات بیشتر را کاهش میدهد.
 بعد رابطهای :ایجاد شبکهای از روابط بینفردی که روابط ابتدایی را تقویت میکند.اینبعد مشتمل بر تعهدات ،هنجارها ،اعتماد و هویت است.
 بعد شناختی :به ایجاد زمینهی مشترک میان افراد اطالق میشود و نیز اشاره به میزان بهکارگیری زبان مشترک میان افراد برای فراهم کردن و تسهیل توانایی آنان در دسترسی به افراد
و اطالعات آنان دارد.
ابعاد سرمایهی اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال

9

سرمایهی اجتماعی را میتوان در سه بعد مورد بررسی قرار داد :بعد ساختاری ،بعد
رابطهای و بعدشناختی (ناهاپیت وگوشال.)1330،

1 . Stone
2 . Lessler and Storck
3 . Nahapiet and Ghoshal
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شکل شمارهی یک:ابعاد سرمایهی اجتماعی(ناهاپیت و گوشال)4226،

الزم به ذکراست که در این پژوهش ،مفهوم سرمایهی اجتماعی و ابعاد سهگانهی آن
(ساختاری ،رابطهای ،شناختی) ،از مطالعات ناهاپیت و گوشال ( )1330در مقالهی «نقش
سرمایهی اجتماعی در ایجاد سرمایهی فکری» برگرفته شده است.

بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی
بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی به پیوندها و تعامالت اجتماعی اشاره دارد و
عبارتاست از مقدار تعامالت اجتماعی میان شخص و افراد دارای روابط اجتماعی با وی
(گوشال و دیگران .)1330 ،بعد ساختاری از سهعنصر روابط شبکهای ،پیکربندی شبکه و
تناسب سازمانی تشکیلمیشود .ناهاپیت و گوشال( ،)1330بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی
را الگوهای کلی اتصاالت میان افراد ،یعنی آنهایی که با هم در یک شبکه در ارتباط هستند
تعریفمیکنند .این بعد ،الگوی کلی روابطی را که در اجتماع یافت میشود درنظر دارد .به
عبارت دیگر ،اینبعد میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر برقرار میکنند را در برمیگیرد
(بولینو و دیگران.)2882،

بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی
بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی ماهیت روابط در یک اجتماع را در برمیگیرد و به انواع
روابط فردی میپردازد که افراد در طول تعامالت خود ایجاد میکنند و بر اعتمادکردن و قابل
اعتمادبودن در ارتباطها تأکید دارد .این بعد دربرگیرندهی مؤلفههایی چون اعتماد ،هنجارها،
تعهدات ،روابط متقابل و تعیین هویت مشترک است .کانون توجه بعد رابطهای سرمایهی
اجتماعی بر روابطخاصی از قبیل احترام ،اعتماد ،امانتداری ،مهربانی و صمیمیتی استوار
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است که افراد در برخورد با دیگران به نمایش میگذارند .به عبارت دیگر ،در حالیکه بعد
ساختاری بر این امر متمرکزاست که آیا افراد با هم در ارتباط هستند یا خیر ،بعد رابطهای بر
ماهیت و کیفیت این روابط متمرکز میشود (بولینو .)2882،بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی از
سهعنصر اعتماد ،هویت و الزامات و انتظارات تشکیل میشود.

بعد شناختی سرمایهی اجتماعی
بعد شناختی سرمایه اجتماعی به هنجارهای مشترک میپردازد و محور آن شناخت ،یعنی
فعالیتهای ذهنی و عقلی و اندیشهای است و با استفاده از زبان مشترک ،بینش مشترکی از
اهداف و ارزشها را برای اعضای شبکه فراهم میآورد و مقدمهی فعالیت بهینهی آنان را در
نظام اجتماعی فراهم میکند .از نظر ناهاپیت و گوشال ،بعد شناختی سرمایهی اجتماعی به آن
منابعی اطالقمیشود که اظهارات ،برداشتها وسیستمهای معانی مشترک در میان اعضای
گروه را فراهم میآورد (ناهاپیت و گوشال .)1330،بعد شناختی سرمایهی اجتماعی شامل
زبان و کدهای مشترک و معانی مشترک است.

کارآفرینی
واژهی کارآفرینی که معادل  Entrepreneurshipدر زبان انگلیسی است ،از کلمهی
فرانسوی  ،Entreprendreبه معنای متعهد شدن (معادل  Under Takeدر زبان انگلیسی)
گرفته شدهاست (صالحیان .)92:1902،بنا بر تعریف واژهنامهی دانشگاهی وبستر ،کارآفرین
کسی است که متعهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل
کند (واژهنامهی دانشگاهی جدید وبستر .)10۱0،ژوزف شومپیتر 1یا پدرکارآفرینی ،کارآفرینی
را چنین تعریف میکند:
هر فرایندی در شرکت که به کاالیی جدید ،ایجاد روشی جدید ،بازار جدید و منابع
جدیدی منجر شود ،میگوییم که کارآفرینی رخ دادهاست(شومپیتر .)1۷1 :139۱،بر طبق نظر
شومپیتر کارآفرین نیروی محرّکهی اصلی در توسعهی اقتصادی و موتور توسعه و نقش وی

1 . Josef Schumpeter
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عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیبهای تازه از مواد .شومپیتر مشخصهی اصلی کارآفرین
را «نوآوری» میدانست و کار یک کارآفرینی را «تخریب خلّاق» تعریف کرده است
(شومپیتر.)289 ،139۱،

کارآفرینی زنان
با توجه به محدود بودن تحقیقات دربارهی کارآفرینی زنان ،تعاریف ارائه شده در زمینهی
کارآفرینی زنان بسیار محدود است.یکی از تعاریف توسط براش )1332( 1ارائه شدهاست وی
کارآفرینی زنان را اینگونه تعریف کردهاست« :فعالیت زنانی که در زمینهی خوداشتغالی
مشارکتی ،خوداشتغالیمستقل ،کارفرمایی و کسب و کارهایی با مالکیت انحصاری صورت
میگیرد» .الوی دینا نیز زنان کارآفرین را زنانی تعریف میکند که به تنهایی و یا با مشارکت،
کسب و کاری را ایجاد کرده و یا از طریق ارث پذیرفتهاند و با قبول ریسکهای مالی،
اجتماعی ،اخالقی و روانی در ادارهی امور روزانه شرکت میجویند و با خلّاقیت و نوآوری
محصوالت جدیدی را تولید میکنند تا در بازار بر رقبا غلبه کنند (الوی دینا.)2 :1331،

عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان
مطالعات نشان میدهد که عوامل مؤثر در کارآفرینی زنان در چهار حوزهی عوامل فردی،
عوامل شبکهای ،عواملسازمانی ،عوامل محیطی دستهبندی میشوند( :شبیروگریگور1331،2؛
لرنر ،9هیسریچ وبراش133۷،؛ هیسریچ وبراش2888،؛ارهان و دان ،2881،۱گلرد)1901 ،

عوامل فردی
عواملی است که گویای ویژگیهای شخصیتی ،انگیزهها ،اهداف و عوامل جمعیتشناختی
مربوط به زنان کارآفرین است .این خصوصیات تا اندازهای فطری و تا حدودی محصول
آموزش و تأثیر جامعه هستند(پریس اورتیز و دیگران .)2 :2811،1در این بعد ،بیشتر

1 . Brush
2 . Shabbir & Gregorio
3 . Lerner
4 . Orhan & Dan
5 . Peris-Ortiz et al
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ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای جمعیتشناختی مدنظر است و میتوان گفت میان
تواناییهای شخصیتی همچون اعتماد بهنفس و پنداشت از خود با اشتغال زنان رابطهی متقابل
وجود دارد؛ به طوریکه پنداشت از خود و اعتماد بهنفس باال تأثیر مستقیم بر اشتغال زنان و
موقعیت شغلی آنان دارد.

عوامل شبکهای
ارتباطهای زنان کارآفرین را با مشاوران ،انجمنهای تخصصی و بازرگانی و نیز دوستان
نزدیک ،با تجربه و مورد اعتماد توضیح میدهد.

عوامل سازمانی
در میان مهمترین عواملسازمانی در کارآفرینی زنان ،میتوان از مهارتهای مدیریتی،
انتخاب روش مناسب در زمینهی مدیریت و تأمینمنابع نام برد.

عوامل محیطی
عوامل اقتصادی و اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،تکنولوژیک و بینالمللی ،توصیفکنندهی
محیطی است که میتواند شرایطیمساعد برای ایجاد و رشد کارآفرینی فراهم
آورد(گلرد.)281-28۷ : 1901،

پیشینهی تحقیق
پیشینهی تحقیقات خارجی در زمینهی ارتباط میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی
در مطالعاتی که د بارهی کار و کارآفرینی صورت گرفته است ،همواره این پرسش مطرح
میشود که الزمهی کارآفرینی چیست و در چه شرایطی کارآفرینان اقدام به کارآفرینی میکنند
و اینکه کارآفرینان چگونه در یک محیط ناسازگار و پیوسته در حال تغییر اطالعات و منابع
الزم را برای فعالیتهای کارآفرینانه فراهم میآورند .مطالعات بسیاری درجهت پاسخ به این
سؤاالت صورتگرفتهاست و به این ترتیب تئوری سرمایهی اجتماعی به تحقیقات کارآفرینی
راه یافتهاست.
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الزم به ذکراست که بیشتر تحقیقات انجامگرفته بر روی کارآفرینی ،از نوع تعیین
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان و از نوع ساختاری و موقعیت محیطی بودهاست که بهدلیل
عدمتوجه به شبکهی روابط اجتماعی (سرمایهی اجتماعی) ،یعنی عوامل غیراقتصادی ،مورد
انتقاد قرار گرفتهاست.
در ذیل به چکیدهای از تحقیقات انجامگرفته در زمینهی ارتباط میان سرمایهی اجتماعی و
کارآفرینی اشاره میشود:
 گرانووتر )13۷9(1در مقالهی خود باعنوان «قدرت پیوندهای ضعیف» بهتشریح اهمیت
این پیوندها در انتشار اطالعات ،انتقال آسان فرصتها و سازماندهی اجتماع پرداخت.
 بیرلی و چاکرابارتی )1331(2اهمیت شبکههای غیر رسمی خانواده و دوستان را در
مرحلهی آغاز به کار یک بنگاه کارآفرینانه تشبیه کردهاند و عقیده دارند شبکههای اجتماعی
بهطور قابلمالحظهای فرایند تصمیم برای کارآفرینان بالقوه را نیز تحتتأثیر قرارمیدهند؛ در
نتیجه شبکهی اجتماعی در مرحلهی قبل از آغاز به کار بینهایت مهماست.
 براون و باتلر )1331(9نیز بحث میکنند که افرادی که بهطور متمرکز در شبکههای
اجتماعی خوب توسعهیافته واقع شدهاند ،احتمالبیشتریدارد تا نسبت به افرادی که در
شبکههای اجتماعی ضعیف حضور دارند از فرصتهای کارآفرینانه در دسترس آگاهی یابند.
 کلمن ( )1330سرمایهی اجتماعی را یک مشخصهی اجتماعی معرفی میکند که باعث
بروز خالقیت ،ایدهپروری ،تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسکپذیر میشود که ازجمله
شاخصهای کارآفرینی است(کلمن.)188:1338،
 شین و ونکاتارامن )2889(۱در پژوهشی که در زمینهی نقشسرمایهی اجتماعی و انسانی
در میان کارآفرینان نوپا انجام دادهاند ،تأکید میکنند که کارآفرینی شامل دو فرایند مربوط به
کشف فرصتهای کارآفرینانه و بهرهبرداری از آن فرصتها است .بعضی از فرایندهای
اجتماعی ممکن است تواناییشناخت یا بهرهبرداری از فرصتها را افزایش دهند.

1 .Granovetter
2 . Bierly & Chakrabarti
3 . Brown & Butler
4 .Shane & Venkataraman
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 نتایج پژوهش ساپارتیو و ماری 1درسال( )2881با عنوان «سرمایهی اجتماعی ،شناخت و
فرصتهای کارآفرینانه:یک چهارچوب نظری» نشان میدهد که چگونه از طریق سرمایهی
اجتماعی و شناخت ،تعامل و نفوذ برای بهرهبرداری از فرصتها پیدا میکنند.

پیشینهی تحقیقات داخلی در زمینهی ارتباط میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی
با بررسی و مطالعهی پژوهشهای انجامگرفته در زمینهی سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی
مشخصشد که هیچ پژوهشی در داخل کشور به بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر
کارآفرینی زنان نپرداخته است وکلیهی بررسیها و تحقیقات در این زمینه بر مطالعهی نقش
سرمایهی اجتماعی در فرایند کارآفرینی و بهویژه کارآفرینیسازمانی متمرکز بوده است .تنها
پژوهش مرتبطی که در این میان قابل ذکر است پژوهشی استکه زهرا آراستی( )1901به
بررسی ساختارهای فرهنگی اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانهی زنان
کارآفرین ایرانی پرداختهاست .وی در این پژوهش بیان میدارد که محرّکهای محیطی در
پژوهشهای بسیاری بهعنوان عواملی که زنان را وادار به کارآفرینی میکند ،مورد بررسی و
مطالعه قرار گرفتهاست .عدم رضایت از شغل پیشین ،کمبود فرصتهای مناسب ،بحرانهای
شخصی ،عوامل اجتماعی ،درآمد ناکافی خانواده ،مشکل در یافتن شغل مناسب ،نیاز به شغل
انعطافپذیر به علت مسؤولیتهای خانوادگی ،بیکاری و کمکاری بهعنوان عوامل منفی و
کشف فرصتهای مناسب کسبوکار ،کشف بازارهای جدید ،کشف ایدهی جدید و ...
بهعنوان عوامل مثبت از مواردی است که در پژوهشهای کارآفرینی زنان به آن اشاره
شدهاست (آراستی.)39-113 :1901،
در ذیل،چکیدهای از مطالعات داخلی انجامگرفته در زمینهی ارتباط میان سرمایهی
اجتماعی و کارآفرینی ارائه میشود:
 وحید مافی( )190۷در پایاننامهی کارشناسیارشد خود به «بررسی نقش سرمایهی
اجتماعی در فرایند کارآفرینی» پرداختهاست .وی در این پژوهش ،تعامل میان سه بعد
سرمایهی اجتماعی را بر چهار مرحلهی کارآفرینی مورد مطالعه قرار داد .نتایج این تحقیق
نشانمیدهد که سرمایهی اجتماعی بر هریک از چهار مرحلهی فرایند کارآفرینی
1 . Saparito & Marie
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تأثیرمیگذارد و نیز اینکه از میان متغیّرهای سرمایهی اجتماعی ،میزان تعامالت اجتماعی(بعد
ساختاری) تأثیر مثبت بر تشخیص فرصت و خلق ارزش داشته ،حالآنکه بر خلق ایده و
بهرهبرداری از فرصت بیتاثیر بودهاست.
 الوانی و عبداهللپور()190۷در پژوهشی دیگر به مطالعهی «نقش سرمایهی اجتماعی در
کارآفرینی سازمانی» پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که سرمایهی اجتماعی یکی از عوامل
مؤثر بر کارآفرینی سازمانی است و از میان سه بعد سرمایهی اجتماعی -ساختاری،رابطهای و
شناختی -سرمایهی ساختاری از سایر ابعاد مهمتر است.
 روجا امینینژاد( )1900در پایاننامهی کارشناسیارشد خود با عنوان «طراحی مدلی برای
مطالعه تأثیر سرمایهی اجتماعی بر تأمین مالی کارآفرینانه» ،به بررسی این موضوع
پرداختهاست که چرا برخی کارآفرینان از منابع مالی غیررسمی برای راهاندازی کسبوکارشان
استفاده میکنند و برخیدیگر از این منابع نمیتوانند استفاده کنند .یافتههای این پژوهش
نشانمیدهد که هرفردی که از سطح سرمایهی اجتماعی باالتری برخوردار باشد ،با احتمال
باالتری به منابع مالی غیررسمی دسترسی خواهد داشت.
 نتایج پژوهش طغرایی( )1938با عنوان «نگاشت سرمایهی اجتماعی در ارتقاء نوآوری
فعالیتهای بازاریابیکارآفرینانه» نشانمیدهد که سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن از جایگاهی
برجسته و نمایان در نوآوری فعالیتهای بازاریابی کارآفرینانه دارد .نتایج این پژوهش حاکی
از آن استکه سرمایهی اجتماعی بر عناصر هفتگانه بازاریابی کارآفرینانه شامل نوآوری،
غیررسمی ،فرصتگرایی ،تجربه ،سفارشیسازی ،انعطافپذیری و شبکهسازی تأثیرگذار
است .این نقشآفرینی در عناصر نوآوری و غیررسمی نمایانتر است.

مدل مفهومی پژوهش
باتوجه به مطالعهی مبانی نظری در این پژوهش ،مدل مفهومی زیر برای بررسی تأثیر
سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان ارائه شدهاست .در این مدل مفهوم سرمایهی اجتماعی و
ابعاد سهگانهی آن (ساختاری ،رابطهای ،شناختی) ،از مطالعات ناهاپیت و گوشال( )1330در
مقالهی «نقش سرمایهی اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری» برگرفته شدهاست .علت انتخاب
این مدل جامعیت آن است و اینکه جنبههای مختلف سرمایهی اجتماعی را در سه طبقهی
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کلی جای دادهاست .همچنین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان از مطالعات شبیروگریگور
( ،)1331لرنر ،هیسریچ وبراش ( ،)133۷هیسریچ و براش( ،)2888ارهان و ودان()2881
استخراج شدهاست .الزم به ذکر است که در انتخاب عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان ،چون
عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنان متعدد هستند ،آن دسته از عواملی انتخاب شده است که
متأثر از سرمایهی اجتماعی است.

شکل شمارهی دو -مدل مفهومی پژوهش
منبع :مدل تلفیقی برگرفته از مبانینظری پژوهش(ناهاپیت و گوشال1330،؛ شبیروگریگور ،1331لرنر ،هیسریچ
وبراش ،133۷ ،هیسریچ و براش ،2888،ارهان و ودان.)2881،

فرضیههای پژوهش
فرضیهی اصلی پژوهش
سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.

فرضیههای فرعی پژوهش
 .4بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.
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 .9بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.
 .3بعد شناختی سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.
 .4میان گروهی که دارای سطح پایینی از سرمایهی اجتماعی هستند و گروهی که دارای
سطح باالیی از سرمایهی اجتماعی هستند ،از نظر کارآفرینی تفاوت معناداری مشاهده
میشود.

روششناسی پژوهش
روشتحقیق به کار گرفتهشده در این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی دو متغیّری
است؛ چراکه هدف این پژوهش بررسی رابطهی دو به دو متغیّرهای موجود است .برای
جمعآوری دادههای ثانویه در زمینهی مبانی نظری و پژوهشهای مربوط به موضوع ،از منابع
کتابخانهای (کتب،مجالت ،پایاننامهها ،مقالههای فارسی و انگلیسی و سایرمستندات) و نیز از
شبکهی جهانی اطالعات )Internet(1استفاده شدهاست .ابزار جمعآوری دادهها و اطالعات
برای تجزیه و تحلیل در این پژوهش پرسشنامه است .اینپرسشنامه شامل دو بخش،
سؤالهای عمومی ( 0سوال) و سؤالهای تخصصی(18سؤال) است .در سؤالهایعمومی سن
پاسخدهندگان ،سطح تحصیالت ،زمینهی فعالیت کارآفرینی و سابقهی کار پاسخدهندگان
بررسی شدهاست و سؤالهای تخصصی با توجه به فرضیهها و اهداف پژوهش استخراج شده
و به شیوهی طیف پنجگزینهای لیکرت طراحی شدهاست .سؤاالت تخصصی شامل  18پرسش
است که 23سؤال آن مربوط به سرمایهی اجتماعی و ابعاد سهگانهی آن (ساختاری ،رابطهای،
شناختی) است و  91سؤال دیگر پرسشنامهی مربوط به عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان است.
برای سنجش بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی سه شاخص روابط شبکهای ،پیکربندی شبکه
و تناسب سازمانی موردمطالعه قرارگرفتهاست .شاخص روابط شبکهای به وسعت و شدّت
ارتباطات اشاره دارد .شاخص پیکربندی شبکه دربرگیرندهی میزان ارتباط پذیری و وجود
ارتباطهای مؤثر است و نیز شاخص تناسب سازمانی به وجود ساختارهای ارتباطی تسهیل
کننده اشاره دارد .همچنین برای مطالعهی بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی دو شاخص اعتماد

1. Internet
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و هویت در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و ماهیت و کیفیت روابط اجتماعی
توسط این دوعنصر مورد مطالعه قرارگرفته است .در بررسی بعد شناختی سرمایهی اجتماعی،
دو شاخص زبان و کدهای مشترک و معانی مشترک مورد مطالعه قرارگرفته است .شاخص
زبان و کدهای مشترک در برگیرندهی ارزشها ،هدفها و دید سازمانی مشترک است و
شاخص معانی مشترک به شناخت و همکاری براساس تجربیات ،خاطرات یا حکایت
مشترک اشاره دارد .ازمجموع  ۷1پرسشنامه توزیع شده در میان جامعهی آماری ،تعداد
11پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمعآوریشد .پس از جمعآوری پرسشنامه نیز به علت
محدود بودن جامعهی آماری و درجهت تکمیل یافتههای پژوهش ،حجم نمونهای متشکل از
ده نفر از زنان کارآفرین انتخاب شد و به سؤاالتی در قالب مصاحبهی نیمه ساختاریافته پاسخ
گفتند و اطالعات تکمیلی با استفاده از نظرها و پاسخهای آنان جمعآوریشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
برای تعیین روایی پرسشنامه حاضر ،درابتدا ،سؤاالت به صورت جزء به جزء و با توجه
به پژوهشهای مربوط به سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان تدوین شد و پس از
نظرخواهی از متخصصان و کارشناسان این حوزه وتأیید ایشان ،پرسشنامه طراحیشد .برای
 9نفر از استادان متخصص که در زمینهی کارآفرینی زنان مطالعه و پژوهش انجاممیدهند،
فرستاده شد و روایی پرسشنامه از نظر آنها مورد تأیید واقع شد و همچنین نظرهای آنان در
خصوص سؤالها و اجزا متغیّرهای مورد اندازهگیری اعمالشد .برای محاسبهی میزان پایایی
در پژوهش حاضر ،از روش ضریبآلفای کرونباخ استفاده شدهاست .محاسبهی ضریبآلفای
کرونباخ با استفاده از نرمافزار  spssانجامگرفت و عددی معادل ( )8/389بهدستآمد که
نشانمیدهد پرسشنامهی طراحیشده از پایایی قابلقبولی برخوردار است.

جامعهی آماری پژوهش و روش نمونهگیری
جامعهی آماری این پژوهش زنان عضو انجمن زنان مدیرکارآفرین هستند .به علت
محدود بودن تعداد جامعهی آماری ،نمونهی آماری پژوهشحاضر برابر با جامعهی آماری در
دسترس(تمام شمار)است .در مجموع ۷1پرسشنامه در میان زنان کارآفرین عضو انجمن زنان
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مدیر کارآفرین توزیع گردید و از این تعداد11،پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل
جمعآوریشد .همچنین برای تکمیل یافتههای حاصل از پرسشنامهها ،با  18نفر از زنان
کارآفرین مصاحبهای به روش نیمه ساختاریافته انجامگرفت و دادههای حاصله مورد تحلیل و
بررسی قرارگرفت.

روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر،تجزیه و تحلیل دادهها به دو روش کمّی و کیفی انجام گرفتهاست.
تجزیه و تحلیل کمّی ،شامل دوبخش آمار توصیفی و آمار استنباطی است .آمارتوصیفی
شامل استخراج فراوانی ،درصد،جداول ،نمودارها و پارامترهای مرکزی (میانگین و میانه) و
نیز پراکندگی (انحراف استاندارد،واریانس و  )...است.
از آماراستنباطی نیز برای تحلیل و تفسیر و تعمیم نتایج حاصل از پرسشنامهها و
مصاحبهها استفاده شدهاست .در اینبخش برای تحلیل دادهها ابتدا شرایط آزمونهای
پارامتریک محاسبه شد؛ به این صورت که از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 1برای بررسی
نرمال بودن متغیّرها استفاده شد و سپس با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون برای آزمون فرضیهها استفاده شد و پس از آن از طریق ارائه
مدل معادالت ساختاری از طریق نرمافزار  lisrelروابط علّی و تئوریکی در میان متغیّرها
پیشبینی شد .برای تجزیه وتحلیل اطالعات حاصل از مصاحبهها نیز از تحلیلکیفی استفاده
شدهاست.

یافتههای پژوهش
به منظور بررسی و آزمون فرضیههای اصلی و فرعی پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون
و رگرسیون استفاده شدهاست ،که این نتایج بهطور خالصه در جدول شمارهی یک آمدهاست.

1 . Kolmogorov Smirnov
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جدول شمارهی یک -نتایج آزمونهای مربوط به فرضیههای اصلی و فرعی
فرضیات
فرضیهی اصلی:
 :H0سرمایهی اجتماعی برکارآفرینی زنان
تأثیرگذار نیست.
 :H1سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان
تأثیرگذار است.
فرضیهی فرعی :1
 :H0بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی
برکارآفرینی زنان تأثیرگذار نیست.
 :H1بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی بر
کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.
فرضیهی فرعی :2
 :H0بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی بر
کارآفرینی زنان تأثیرگذار نیست.
 :H1بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی بر
کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.
فرضیهی فرعی :9
 :H0بعد شناختی سرمایهی اجتماعی بر
کارآفرینی زنان تأثیرگذار نیست.
 :H1بعد شناختی سرمایهی اجتماعی بر
کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.

آمارهی
دوربین
واتسون

ضریب
همبستگی
پیرسون

2/99

8/101

2/۱1

8/193

2/8۱

8/181

1/0۷

8/1۱۱

سطح
معنیداری

8/881

8/881

8/881

8/881

ضریب
تعیین
رگرسیون

نتیجهی
آزمون

8/۱1۱

رد H0

8/۱80

رد H0

8/211

رد H0

8/213

رد H0

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول فوق ،یافتههایحاصل از پژوهش بدین شرح است:
یافتهی اول :در بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان مشخصشد که سرمایهی
اجتماعی بر کارآفرینی زنان تأثیرگذار است.
معادلهی خط رگرسیون میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان نشان میدهد که متغیّر
سرمایهی اجتماعی دارای قدرت قابلتأثیر بر میزان کارآفرینی زنان و اینتأثیر قابل پیشبینی
است؛ به این صورت که به ازای یک واحد افزایش در سرمایهی اجتماعی ،میزان کارآفرینی
زنان به اندازهی  8/101افزایش مییابد و این میزان پیشبینی از نظر آماری در سطح آلفای
 1درصد معنیدار است.
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درنتیجه میتوان گفت میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان رابطهی مثبت و
معنیداری وجوددارد و میزان کارآفرینی آنها را میتوان با توجه به سرمایهی اجتماعی ایشان
پیشبینی نمود .معادلهی خط رگرسیون بهدستآمده بهصورت زیر است:
(سرمایهی اجتماعی)  =19/1۱+8/199کارآفرینی زنان
همچنین ،نتایج گرفتهشده از بخش کیفی (مصاحبه با زنان کارآفرین) ،نیز وجود این رابطه
را تأیید میکند و همگی کارآفرینان مصاحبهشونده بر اهمیت برخورداری از سرمایهی
اجتماعی در شروع فعالیت کارآفرینی خود تأکید و اظهارداشتند که سرمایهی اجتماعی،
زمینهی الزم را برای شناخت و بهرهبرداری از فرصتها فراهممیآورد و نیز آنکه ارتباطها و
تعامالت فرد کارآفرین با دیگران موجب دستیابی به دانش و اطالعات به روز و کارآمد و در
نتیجه توسعهی بهتر کسبوکار جدید میشود.
بر اساس مطالعات صورتگرفته آلتیو و کایرو و ساندین ( )2881در مقالهای با عنوان
«کارآفرینی زنان و سرمایهی اجتماعی به عنوان روشی اکتشافی در درک نوآوریها» چنین
نتیجه گرفتند که دستیابی زنانکارآفرین به سرمایهی اجتماعی ،چه از طریق پیوستن به
شبکههای اجتماعی موجود و چه با ایجاد سرمایهی اجتماعی و خلق شبکهی اجتماعی
جدید ،موجب از میان برداشتن موانع و هموارکردن راه کارآفرینی زنان میشود .یافتههای این
پژوهش همچنین نشانمیدهد رابطهی مثبت و معنیداری میان دستیابی به سرمایهی اجتماعی
و بهرهگیری از فرصتهای کارآفرینی وجوددارد .ازسویی دیگر مطالعهی اندرسون و
دیگران( )2881به پیشینهی اجتماعی و فرهنگی کارآفرینان میپردازد و میافزاید که
کارآفرینانی که دارای پشتوانهی سرمایهی اجتماعی وانسانی باالتری هستند ،شانس بیشتری
برای موفقیت دارند .همچنین مطالعات صورتگرفته توسط آراستی( )1901که به بررسی
ساختارهای فرهنگی اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه زنان کارآفرین
ایرانی پرداخته است ،چنین بیان میدارد که محرّکهای محیطی به عنوان عواملی که زنان را
وادار به کارآفرینی میکند ،در بسیاری از مطالعات مورد شناسایی قرار گرفتهاست .در
مطالعهی حاجیکریمی و فرجیان( )190۷آمدهاست که امروزه کسانی که قابلیتهای سرمایهی
انسانیشان باالتر باشد ،از مزایای ارتباطات در شبکههای اجتماعی یا سرمایهی اجتماعی
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برخوردار هستند ،و از عواطف و احساسات خود بهدرستی بهرهگیری میکنند .بهطور
گستردهای سرنوشت سازمانی و به عبارتی توسعهی مسیر شغلی آتی خود را تحت کنترل
دارند .بنابراین افراد با تعیین چشمانداز و اهداف روشن و همچنین مدیریت صحیح
سرمایههای مذکور ،میتوانند به موفقیت شغلی دستیابند .همچنین نتایج پژوهش قلیپور،
مدهوشی و جعفریان در سال( )190۷نشانمیدهد رابطهی معناداری میان سرمایهی اجتماعی
و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی وجود دارد .نتایج پژوهش دیگری که توسط مافی()190۷
صورت گرفتهاست ،نشان میدهد که سرمایهی اجتماعی بر هر یک از چهارمرحلهی
فرایندکارآفرینی تأثیر میگذارد .نتایج تحقیق غالمپور دهکی ( )1900نشانمیدهد که رابطهی
مثبت و معنیداری میان سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی وجود دارد.
بررسی موارد مطرحشده در تحقیقات فوق با توجه به نتایج کسبشده در این پژوهش مورد
تأیید قرارمیگیرد و میتوانگفت که تحقیقاتی که تاکنون در زمینهی ارتباط میان سرمایهی
اجتماعی و کارآفرینی صورت گرفتهاست ،نشاندهندهی رابطهی مثبت و معنیدار میان
سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی است.
اهمیت پژوهش حاضر در مقایسه با تحقیقهای مشابه زمانی نمایان میشود که بدانیم
عمده تحقیقاتی که تاکنون در زمینهی ارتباط میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی صورت
گرفته ،بر کارآفرینی در سطحسازمان متمرکز بودهاست و کمتر تحقیقی بر روی کارآفرینان
فردی و به ویژه زنان کارآفرین انجام گرفتهاست.
یافتهی دوم:در بررسی تأثیربعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان با استفاده
از آزمون رگرسیون ،مشخص شد که میان بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان
در سطح آلفای  1درصد رابطهی معنادار مشاهده میشود و جهت این رابطه به صورت مثبت
و مستقیم است .معادلهی خطی رگرسیون برای بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی به صورت
زیر است:
(بعد ساختاری)  =۷۷/12+8/139کارآفرینی زنان
میزان  rدر این رابطه برابر با ( )r=8/193است و در نتیجه میتوان گفت بعد ساختاری
سرمایهی اجتماعی پیشبینیکننده کارآفرینی زنان است و میزان این پیشبینی به این صورت
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است که به ازای یک واحد افزایش در بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی ،کارآفرینی زنان
 8/193افزایش مییابد.
بر اساس مطالعات صورتگرفتهتوسط بارت( )1332اساسیترین شکل سرمایهی
اجتماعی ،بعد ساختاری آن است و این سرمایهی ساختاری است که منشأ پیدایش سرمایهی
رابطهای و شناختی خواهدبود .بدون شبکه با مرکزیت فیزیکی (سرمایهی ساختاری) ،احتمال
کمی وجود دارد که کارآفرینان بتوانند روابط توأم با اعتماد را توسعه دهند (سرمایهی
رابطهای) و در نتیجه این امر مانع شکلگیری ارزشها و هنجارهای مشترک در حمایت از
مخاطرهپذیری و انجام فعالیتهای کارآفرینانه (سرمایهی شناختی) میشود (لیائو و
ولش .)2881،همچنین مطالعات صورتگرفته توسط لیائو و ولش( )2881نشان میدهد افراد
ریسکپذیری که قصد دارند به اقدامات متهوّرانه دست بزنند ،به سادگی به تله خواهند افتاد
و برای باال بردن احتمال رشد و موفقیت خود باید به منابع و و اطالعات دسترسی داشته
باشند و این امر میسّر نمیشود مگر با بهرهگیری از تعامالت اجتماعی و پیوندهای فردی.
همچنین نتایج این مطالعه نشانمیدهد که فردی که در مرکز یک شبکهی ارتباطی قرار داشته
باشد ،احتمال بیشتری دارد که بتواند فرصتهای کسبوکار را تشخیص دهد و به منابع
مورد نیاز دسترسی پیدا کند و در نتیجه دست به یک سلسله فعالیتهایی خواهد زد که به
خلق ریسک جدید میانجامد .آنها همچنین چنین بیان کردهاند که سرمایهی ساختاری
توانایی فرد را برای خطرپذیری و انجام کارهای کارآفرینانه افزایش میدهد.
در پژوهش دیگری که توسط رضا رهسپار( )1901صورت گرفتهاست ،یافتهها
نشانمیدهد که سرمایهی اجتماعی نقش تعیینکنندهتری نسبت به سایر اشکال
سرمایه(اقتصادی و انسانی) دارد و رابطهی مثبت و معنیداری میان سرمایهی اجتماعی و بعد
ساختاری آن با کارآفرینی سازمانی وجوددارد .همچنین نتایج اینتحقیق نشان میدهد که بعد
ساختاری سرمایهی اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که ضریب همبستگی
سازمانی باالیی دارد .نتایج تحقیق الوانی و عبداهللپور ( )190۷نشان میدهد که سرمایهی
اجتماعی یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی است و از میان سه بعد سرمایهی
اجتماعی (ساختاری ،رابطهای و شناختی) سرمایهی ساختاری از سایرابعاد مهمتر است.
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با توجه به نتایج عنوانشده در پژوهشهای فوق میتوان گفت که نتایج پژوهشحاضر
یافتههای پیشین را در زمینهی ارتباط میان بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان
تأیید میکند و بر رابطهی مثبت و مستقیم میان بعدساختاری سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی
زنان داللت دارد.
یافتهی سوم :در بررسی اینفرضیه که بعد رابطهایسرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان
تأثیرگذار است ،نتایج پژوهش حاضر نشانمیدهد که میان بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی و
کارآفرینی زنان در سطح آلفای  1درصد رابطهی معنادار مشاهده میشود و جهت این رابطه
نیز مثبت و مستقیم است .معادلهی خط رگرسیون این رابطه به صورت زیر است:
(بعد رابطهای)  =1۱/02+1/10کارآفرینی زنان
همچنین ،نتایج به دستآمده نشان میدهد که بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی دارای تأثیر
معنادار و قابل پیشبینی در کارآفرینی زنان است و با توجه به میزان بتای استاندارد
بهدستآمده میتوان گفت بهازای یک واحد افزایش در بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی،
کارآفرینی زنان  8/181افزایش مییابد .یافتههای تکمیلی حاصل از مصاحبه با کارآفرینان نیز
نشان میدهد که ایجاد اعتماد ،مقدمهی دسترسی به منابع و اطالعات بیشتر است و
کارآفرینانی که از سطوح باالتری از اعتماد برخوردار باشند ،بیشتر میتوانند از دانش،
اطالعات و دیگر منابع موجود در شبکههای اجتماعی بهره گیرند.
در بررسی رابطه میان سرمایهی اجتماعی و بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی ،نتایج
پژوهش الوانی و عبداهللپور( )190۷نشان میدهد که سرمایهی رابطهای تمایل فرد را برای
مخاطرهپذیری و انجام فعالیتهای کارآفرینانه افزایش میدهد .آنان در پژوهش خود چنین
دریافتند که سرمایهی ساختاری یک شبکهی کارآفرین،برای تأثیرگذاری بر فرایند خلق
ریسک گرچه ممکن است الزم باشد ،کافی به نظر نمی رسد و در واقع این سرمایهی
رابطهای است که قابلیت دسترسیداشتن را فراهم میآورد .بدینصورت که با افزایش میزان
تعامالت میان افراد ،کارآفرینان ،سادهتر میتوانند اعتماد را گسترشدهند و به دنبال آن تبادل
اطالعات و منابع میان اعضای شبکه تسهیلمیشود.
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بنابراین با توجه به نتایج مطالعات پیشین میتوان گفت یافتههای پژوهش حاضر نیز
مطالعات پیشین را تأیید میکند و نشان میدهد که بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی دارای
تأثیر معنادار بر کارآفرینی زنان است و این رابطه بهصورت مثبت و مستقیم است.
یافتهی چهارم:در بررسی تأثیر بعد شناختی سرمایهی اجتماعی و تأثیر آن بر کارآفرینی
زنان مشخصشد که میان بعد شناختی سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان رابطهی
معنیداری وجود دارد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که میان بعد شناختی سرمایهی
اجتماعی و کارآفرینی زنان در سطح آلفای  1درصد رابطهی معنادار مشاهده میشود ،جهت
رابطهی نیز مثبت و مستقیم است .همچنین  rبرابر با ( ) r=8/1۱۱است .در نتیجه میتوان
گفت بعد شناختی سرمایهی اجتماعی پیشبینیکنندهی کارآفرینی زنان است .معادلهی خط
رگرسیون این رابطه به صورت زیر است:
(بعد شناختی)  =31/12+2/۱۷کارآفرینی زنان
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که بعد شناختی سرمایهی اجتماعی دارای تأثیر معنادار و
قابل پیشبینی در کارآفرینی زنان است .همچنین با توجه به میزان بتای استاندارد بهدست
آمده میتوان گفت به ازای یک واحد افزایش در بعد شناختی سرمایهی اجتماعی ،کارآفرینی
زنان  8/1۱۱افزایش مییابد و این میزان پیشبینی با توجه به میزان  tبهدستآمده در سطح
آلفای  1صدم معنادار است.
همچنین یافتههای تکمیلی بهدست آمده از مصاحبه با بانوان کارآفرین نشان میدهد که
بعد شناختی سرمایهی اجتماعی که دربرگیرندهی زبان وکدهای مشترک و معانی مشترک
است ،بر کارآفرینی زنان تأثیر مثبت و مستقیم دارد و این زبان و معانی مشترک موجب
همکاری بیشتر و شکلگیری روابط اجتماعی بیشتر میشود و بهویژه در آغاز فعالیت
کارآفرینی ،توانایی کارآفرینان را برای مخاطرهپذیری و انجام فعالیت کارآفرینی افزایش
میدهد .اینکارآفرینان همچنین اظهار داشتهاند که در شروع فعالیت کارآفرینی و بهویژه برای
تأمین منابع کارآفرینی و نیز دسترسی به منابع اطالعاتی ،داشتن زبان مشترک تأثیری مثبت بر
فعالیت آنها داشتهاست.
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در این زمینه ،نتایج مطالعهی الوانی و عبداهللپور( )190۷نشان میدهد که با افزایش
شباهتهای نگرشی افراد ،تمایل به همکاری در میان گروهها افزایش مییابد .همچنین
فوکویاما ( )1333چنین بیان میکند که زبان مشترک امکان دسترسی به دیگر گروهها را برای
تبادل اطالعات و منابع فراهم میسازد .با توجه به موارد مطرحشده در مطالعات ذکرشده فوق
میتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر نیز یافتههای پیشین را تأیید میکند و بر رابطهی مثبت
و مستقیم میان بعد شناختی سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی زنان داللت دارد.
یافتهی پنجم :در بررسی اینکه کدامیک از ابعاد سرمایهی اجتماعی بیشترین تأثیر را بر
کارآفرینی زنان دارند و استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه مشخص شد که در میان ابعاد
سرمایهی اجتماعی،بعد ساختاری دارای باالترین تأثیر بر کارآفرینی زنان است و پس از آن
بعد شناختی قرار دارد و بعد رابطهای دارای کمترین تأثیر بر کارآفرینی زنان است .ترتیب این
نتایج به صورت زیر است:
جدول شمارهی دو -میزان تأثیر هریک از زیرشاخصهای ابعاد سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان
اولویت

شاخصهای سرمایهی اجتماعی

میزان تأثیر

1

پیکربندی شبکه

8/۱1

2

تناسب سازمانی

8/۱9

9

هویت

8/29

۱

معانیمشترک

8/13

1

اعتماد

8/11

1

روابط شبکهای

8/19

۷

زبان و کدهای مشترک

8/12

نتایج آزمون رگرسیون چند متغیّره نشان میدهد که میان بعد ساختاری ،رابطهای و
شناختی سرمایهی اجتماعی با کارآفرینی زنان در سطح آلفای  1صدم رابطهی معنادار مشاهده
میشود و در همهی ابعاد جهت رابطه نیز مثبت و مستقیم است و نیز میزان ضریبتعیین
رگرسیون مربوط به رابطه میان ابعاد سرمایهی اجتماعی(شناختی ،ساختاری و رابطهای) و
کارآفرینی زنان برابر با  R2 =8/۱00است که این میزان نشان میدهد  ۱0/0درصد از تغییرات
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مربوط به کارآفرینی زنان مربوط به ابعاد سرمایهی اجتماعی (شناختی ،ساختاری و رابطهای)
است .معادلهی خط رگرسیون این رابطه بهصورت زیر است:
(بعد شناختی)(+1/9۱8بعد رابطهای)(8+8/911بعد ساختاری)  =11/۱1+8/۱18کارآفرینی زنان

نتایج این بررسی نشان میدهد بعد ساختاری ،رابطهای و شناختی سرمایهی اجتماعی
دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در کارآفرینی زنان است .همچنین با توجه به میزان بتا
میتوان گفت به ازای یک واحد افزایش در بعد شناختی سرمایهی اجتماعی ،کارآفرینی زنان
 8/231افزایش مییابد ،به ازای یک واحد افزایش در بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی،
کارآفرینی زنان  8/119افزایش مییابد و به ازایء یک واحد افزایش در بعد ساختاری
سرمایهی اجتماعی ،کارآفرینی زنان  8/۱2۱افزایش مییابد.
با توجه به میزان  tاستاندارد میتوان گفت بعد ساختاری دارای باالترین قدرت پیشبینی
و سپس بعد شناختی قراردارد و بعد رابطهای دارای کمترین قدرت پیشبینی است .این
رتبهبندی گویای این مطلب است که در میان عوامل مربوط به سرمایهی اجتماعی در
جامعهی آماری مورد بررسی ،عوامل زبان و کدهای مشترک و روابط شبکهای از بقیهی
عوامل ضعیفتر هستند و باید تقویت شوند و همچنین پس از این دو عامل ،عوامل اعتماد،
معانی مشترک و هویت نیز باید در مراحل بعدی تقویتگردند.
یافتههای تکمیلی حاصل از مصاحبه با کارآفرینان ،در پاسخ به این پرسش که کدامیک از
ابعاد سرمایهی اجتماعی تأثیر بیشتری بر فعالیت کارآفرینی آنها داشتهاست ،نشان میدهد
که بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی ،یعنی روابط و تعامالت اجتماعی،امکان دسترسی بیشتر
کارآفرینان را به منابع اطالعاتی و مالی فراهم آورده و بیش از دو بعد رابطهای و شناختی
سرمایهی اجتماعی ،کارآفرینان را در راهاندازی یک کسب و کار کمک کرده است .کارآفرینان
مورد مصاحبه ،چنین اظهار داشتهاند که درمرحله تأمین سرمایهی اولیه آغاز کارآفرینی که
یکی از موانع و دشواریهای شروع فعالیتکارآفرینی است ،بهرهگیری از روابط شبکهای
میتواند امکان دسترسی بیشتر به تسهیالت مالی و تأمین منابع را موجب شود.
با بررسی مطالعات پیشین صورتگرفته در زمینهی رابطه میان ابعاد سرمایهی اجتماعی و
تأثیر آن بر کارآفرینی ،نتایج مطالعات برت( )1332نشان میدهد که اساسیترین شکل
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سرمایهی اجتماعی ،بعد ساختاری آن است و این سرمایهی ساختاری است که منشأ پیدایش
سرمایهی رابطهای و شناختی خواهد بود .وی چنین بیان میکند که بدون شبکه با مرکزیت
فیزیکی (سرمایهی ساختاری) ،احتمال کمی وجود دارد که کارآفرینان بتوانند روابط توام با
اعتماد را توسعه دهند (سرمایهی رابطهای) و در نتیجه این امر مانع شکلگیری ارزشها و
هنجارهای مشترک در حمایت از مخاطرهپذیری و انجام کارهای کارآفرینانه (سرمایهی
شناختی) میشود .همچنین نتایج پژوهش الوانی و عبداهللپور( )190۷نشانمیدهد که
سرمایهی ساختاری از دیگر ابعاد سرمایهی اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
آنها در پژوهش خود چنین نتیجه گرفتهاند که ایجاد سرمایهی ساختاری مناسب کارآفرینی،
یعنی شبکهای با شکاف ساختاری زیاد ،امکاندسترسی کارآفرینان را به منابع و اطالعات
غیرتکراری و جامع فراهم میکند .همچنین آنها بیان کردهاند که روابط اجتماعی توام با
اعتماد ،باعث پیوندهای قویتر میشود و این پیوندها بهنوبهی خود تبادل اطالعات را
تسهیلمیکنند و در نهایت اینکه در ارتباط با بعد شناختی چنین نتیجهگرفتهاند که کارآفرینان
افرادی هستند که با احتمال کمتری خود را با خط فکری موجود همانند میپندارند و درنتیجه
خود را به ارزشها ،هنجارها و اعمال متعارف محدود نخواهندکرد .با توجه به موارد
مطرحشده فوق از مطالعات پیشین در زمینهی تأثیر ابعاد سرمایهی اجتماعی بر کارآفرینی زنان
میتوان گفت که پژوهش حاضر نیز مطالعات پیشین را در زمینهی تأثیر بیشتر سرمایهی
ساختاری تأیید میکند؛ اما در تعیین اولویت میان دو بعد رابطهای و شناختی سرمایهی
اجتماعی بایدگفت که نتایج پژوهش حاضر بر خالف پژوهشهای ذکرشده پیشین ،بعد
شناختی سرمایهی اجتماعی را دارای اهمیت بیشتری نسبت به بعد رابطهای میداند.
یافتهی ششم :در بررسی این رابطه که آیا تفاوت معناداری میان میزان کارآفرینی افرادی
که از سطح سرمایهی اجتماعی باال برخوردار هستند و افرادی که از سطح سرمایهی اجتماعی
پایینی برخوردار هستند ،نتایج نشان میدهد که افراد دارای سرمایهی اجتماعی باالتر
کارآفرینتر هستند .برای آزمون این رابطه از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد و میزان
کارآفرینی در افراد دارای سرمایهی اجتماعی پایین و باال مقایسه شد .نتایج در جدول زیر
نشانداده شده است:
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جدول شمارهی سه -آمار توصیفی مربوط به میانگین
انحراف

خطای معیار

استاندارد

میانگین
1/2۱
2/۷۱

میانگین

تعداد

سرمایهی اجتماعی باال

12۱/81

۱۷

0/1۷

سرمایهی اجتماعی پایین

112/1۷

1۱

18/21

جدول شمارهی چهار -آزمون  tگروههای مستقل مربوط به مقایسه میانگین
آزمون  fیکسانی

آزمون  tگروههای مستقل

واریانس ها
F

کارآفرینی زنان

1/911

سطح
معناداری
8/218

T

۱/29

درجهی

سطح

اختالف

آزادی

معناداری

میانگین

13

8/881

11/19

نتایج جدول فوق نشانمیدهد  tمشاهده شده ( )t=۱/29در سطح آلفای  1درصد معنادار
است و فرضصفر رد میشود .بهعبارتی میانگین سرمایهی اجتماعی باال ( )12۱/81و
سرمایهی اجتماعی پایین ( )112/1۷است .در نتیجه میتوان گفت افراد دارای سرمایهی
اجتماعی باالتر کارآفرینتر هستند.
در بررسی تحقیقهای پیشین در زمینهی ارتباط میان سطح سرمایهی اجتماعی و میزان
کارآفرینی باید اظهارداشت که پیش از این هیچ پژوهشی بهطور مشخص به بررسی
اینموضوع نپرداخته است و پژوهشهای انجامگرفته در زمینهی ارتباط میان سرمایهی
اجتماعی و کارآفرینی تنها بر رابطهی مثبت و معنادار میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی
تأکید کردهاند.

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج پژوهشحاضر حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنادار میان سرمایهی اجتماعی و
ابعاد آن (بعد ساختاری ،رابطهای و شناختی) با کارآفرینی زنان است.بیان رابطهی مثبت و
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مستقیم میان سرمایهی اجتماعی و کارآفرینی نشان میدهد که با افزایش یا کاهش سرمایهی
اجتماعی افراد ،میزان کارآفرینی آنها نیز افزایش یا کاهش مییابد و فردی که از سرمایهی
اجتماعی خوبی برخوردار باشد ،میتواند با تأثیری که از تبادل اطالعات و روابط با دیگران
میگیرد ،در بهرهگیری از ایدههای جدید و آغاز فعالیت کارآفرینی عملکرد موفقتری داشته
باشد.
همچنین در بررسی اینکه کدام یک از ابعاد سرمایهی اجتماعی بیشترین تأثیر را بر
کارآفرینی زنان دارند ،مشخصشد که در میان ابعاد سرمایهی اجتماعی ،بعد ساختاری دارای
باالترین تأثیر بر کارآفرینی زنان است و پس از آن بعد شناختی قراردارد و بعد رابطهای دارای
کمترین تأثیر بر کارآفرینی زنان است .بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی ،یعنی روابط و
تعامالت اجتماعی ،امکان دسترسی بیشتر کارآفرینان را به منابع اطالعاتی و مالی فراهم
آورده و بیش از دو بعد رابطهای و شناختی سرمایهی اجتماعی ،کارآفرینان را در راهاندازی
یک کسب و کار کمک کردهاست؛ بدینصورت که درمرحلهی تأمین سرماییه اولیه آغاز
کارآفرینی که یکی از موانع و دشواریهای شروع فعالیت کارآفرینی است ،بهرهگیری از
روابط شبکهای میتواند امکان دسترسی بیشتر به تسهیالت مالی و تأمین منابع را
موجبشود .این بعد به الگوی کلی تماسهای افراد اشارهدارد؛ یعنیاینکه هرفرد به چه
کسانی و چگونه دسترسی دارد و از سه عنصر روابط شبکهای (وسعت و شدّت ارتباطات)،
پیکربندی شبکه (میزان ارتباطپذیری و تراکم شبکه) و تناسب سازمانی (متناسب و
کاربردیبودن شبکهها) تشکیل شده است.
با توجه به تعاریف مطرحشده فوق پیشنهادهای زیر برای بهبود و تقویت بعد ساختاری
مطرح میشود:
 تالش کارآفرینان درجهت برقراری ارتباط بیشتر با اطرافیان؛
 تسهیل ارتباطات کارآفرینان و توسعهی تشکالت حرفهای و تخصصی کارآفرینی؛
 فراهمساختن امکانات و زمینهی الزم در بهرهمندی زنان کارآفرین ازمشاوران متخصص و
برخورداری از مشاورهی مؤسسات و انجمنهای تخصصی،تجاری،صنفیمرتبط؛
 برقراری ارتباط میان سرمایهداران ،مدیران ،کارآفرینان و بانوان صاحب شرکتهای
کوچک و متوسط به منظور مبادلهی اطالعات .
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بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی که بر ماهیت و کیفیت روابط متمرکز است ،از دو عنصر
مهم اعتماد و هویت تشکیل میشود.
با توجه به این تعریف ،پیشنهادهای زیر برای بهبود و تقویت بعد رابطهای مطرح میشود:
 فرهنگسازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیتهای اقتصادی و
اعتماد به آنها؛
 فرهنگسازی در جهت ایجاد اعتماد بیشتر میان افراد و نیز اعتماد به زنان کارآفرین؛
 برقراری ارتباطهای باز و شفاف و فراهمکردن بستری پایدار و آزاد در ارتباطات گروهی
زنان همراه با شفافیت اطالعات.
بعد شناختی سرمایهی اجتماعی دربرگیرندهی دو عنصر زبان و کدهای مشترک و نیز
معانی مشترک است .بعد شناختی سرمایهی اجتماعی اشاره به میزان اشتراکات افراد درون
یک شبکه دارد که از راه زبان مشترک و مبادلهی سرگذشتهای مشترک محقق میشود .با
توجه به تعریف مطرحشده ،پیشنهادهای زیر برای بهبود و تقویت بعد شناختی ارائهمیشود:
 ارائهی آموزشهای الزم در جهت ایجاد ارتباط تعاملی و به دور از تعارض؛
 آموزش تکنیکهای ارتباطی و فنون مذاکرات؛
 ایجاد ساز و کارمناسب در جهت تسهیل گفتگوی مشترک میان زنان کارآفرین با سایر
افراد و در نتیجه دستیابی به فهم و ارتباط بیشتر؛
 بهرهگیری زنان کارآفرین از اینترنت و شبکههای اجتماعی با زبان و معانی مشترک و
همچنین توسعهی انجمنها و تشکالت تخصصی کارآفرینی که موجب ایجاد زبانی مشترک
و درک مفاهیم در میان کارآفرینان میشود.
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