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 چکیده

 ةرابط و است پیمایشی-توصیفی نوع از ها داده آوری جمع روش نظر از و بردیکار ،هدف لحاظ از حاضر پژوهش

کرده  بررسی یتیجنس تبعیضو  ینانهکارآفر هوشیاری یانجیم نقش اب را زنان وکارهای کسبعملکرد  با یاجتماع یها شبکه

 ییرانزنان ا ینیکارآفر ةتوسع همایش سیزدهمین در وکار کسب صاحبزنان  نفر از 148 شامل پژوهش یآمار ةجامع. است

 .است شده گرفته نظرنفر حجم نمونه در 106ساده  یتصادف یریگ نمونه روشکوکران و  فرمولبا استفاده از  که شود می

 یساز مدلروش  از استفاده با اطالعات لتحلی و تجزیه شده است. یآور جمع استاندارد پرسشنامة یقالزم از طر یها داده

 کار هب PLS Smart یآمار یارافز نرم منظور ینکه به ا گرفت صورت یروش حداقل مربعات جزئ به یمعادالت ساختار

با نقش  زنان وکارهای کسبعملکرد  با یاجتماع های شبکه بین یمعنادار رابطة یانگرپژوهش ب نتایج. است شده گرفته

 با ینانهکارآفر یاریو هوش یتیجنس یضتبع و اجتماعی شبکة ،ینهمچن .است جنسیتی تبعیض و کارآفرینانه هوشیاری یانجیم

 زنان وکارهای کسب عملکرد با یاجتماع یها شبکه ةرابط به توجه با .دارد معناداری رابطةزنان  هایوکار کسب عملکرد

 وکار کسب ةزمین در ها آنعملکرد بهتر  به یاجتماع های شبکه طریق از زنان مؤثرگسترده و  ارتباطاتکرد  بیان توان یم

 .شود می نجرم
 

  .کارآفرینانه هوشیاری ،زنان وکارهای کسبعملکرد  ی،اجتماع های شبکه یتی،جنس تبعیض :یدیکل های هواژ

                                                      

 :gelard@azad.ac.irP_  Email   :مسئول ویسندة* ن

 

mailto:gelard@azad.ac.ir


  300 1396تابستان ، 2 ةشمار ،10 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 مقدمه
 مهم یو نقش رسد یمبه نظر  یضرور یامر یفیو ک یکم طور به یراخ یها سالدر  ینیکارآفر

(. آمارها نشان Welsh et al., 2016) کند یم یفانرخ اشتغال ا یشو افزا یاقتصاد جهان ةدر توسع

کارها توسط زنان وو کسب ها شرکت یلجهان، نرخ تشکپنج سال گذشته در  یط دهد یم

تجارت  یهم در ساختار سنت یمعظ یروییبه ن شدن یلتبدحال برابر مردان است و زنان دردو

 در(. 2006 ،1زنان کانادا ینیکارآفر یقاتیتحق ةسسؤ)م و هم در تجارت مدرن هستند یجهان

زنان  ینیکارآفر یتو اهم اند داشته یعیزنان رشد سر ینیکارآفر یها انجمن اخیر، های سال

 ,.De Bruin et alده است )شمشهود  یشپاز  یشب یاشتغال و رشد اقتصاد ی،جهان ینوآور یبرا

2006.) 

 های پژوهشزنان  ینیکارآفر زمینةدر ، زنان یوکارها کسبه رشد رو ب یتبا وجود اهم

ینزنان را ا ینیکارآفر (1997) 2(. باتنر و مورBrush et al., 2009است )صورت گرفته  یاندک

کسب یک ةتوسع یا خلق ستایرا که دانش و منابع خود را در یزن» :اند کرده یفتعر ینچن

 یک یآن برا یریتمد یرفعال درگ طور بهدرصد آن و  50مالک حداقل  و کند میکار صرف و

 ینیکارآفر یجهان بان یدهدگزارش  در(. Wharton & brunetto, 2007) «باشد یشترب یاسال 

 20و حدود  یادز یارمردان و زنان بس ةشد یتتثب ینیاشاره شده است که تفاوت کارآفر (2015)

 یتتثب ةمرحلزنان به  ینیبرابر کارآفر 4از  یشمردان ب ینیکارآفر یگر،عبارت دبه ؛استدرصد 

 36و  ینانهکارآفر یتدرصد قابل 51با  یرانزنان در ا ینیکارآفر یرخط س براساسرسد. یم

درصد از  5و  اند داده انجام ینیدرصد کارآفر 8حدود  عملدر ها آندرصد درک فرصت، 

 یوکارها کسبعملکرد  در ،آمارها ینا طبقاست.  یدهثبات رس ةمرحلکارشان به وکسب ها آن

 ها آنملکرد بر ع یرگذارتأث عوامل یدو با دارد وجود یمشکالتو جوامع  ها شرکتدر زنان 

 (.GEM, 2015شود ) بررسی

 دراست.  یاجتماع یها ، شبکهزنان یوکارها کسبعملکرد بر مؤثر  از عوامل یکی

ر د یموضوعات پژوهش ینتر مهماز  یکی ینکارآفر یاجتماع یهامفهوم شبکه یر،اخ یها سال

                                                      
1. Inc 
2. Buttner & Moore 
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 یاجتماع یها شبکه(. Hong & Antoncic, 2003بوده است ) ینیکارآفر یها پژوهش ةینزم

 یضرور یکار امروکسب ةتوسعرشد و  یبه منابع برا یابیمهم در دست یاربس ییدارا عنوان به

است  یتار اجتماعاز ساخ یواحد یاجتماع یها (. شبکهJohannisson, 1996) شود می محسوب

 یاجتماع ةشبک یت(. اهمGottlieb et al., 2010است )ه آن یانو روابط م ها که متشکل از گره

، حال ینا(. با Anderson et al., 2005د )یاب یم نمود کند، یکه فراهم م ییهایتدر قالب حما

محدود است و در  یاجتماع ةو شبک ینزنان کارآفر بررسی ینةزم در یجهان یها تعداد پژوهش

مانند تعداد زنان  یحوزه به موارد یناندک در ا یها پژوهش. در استمحدودتر  نیز یرانا

نقش در  یالگوها نبودان و ینکارآفر عدم شناختن یان،به خانواده و آشنا یشترب یةتک یشتر،ب

 ,.Kelley et alسودمند اشاره شده است ) های یتکاهش حما یجهدرنتو  زنان یاجتماع ةشبک

 یممستق صورت بهن یناعملکرد کارآفر یاکه آ شود یمطرح م پرسش این اساس، ینارب(. 2010

. دگذار یم یرتأثرابطه  ینا برهم  یگریعوامل د ینکها یااست  یاجتماع یهاشبکه یرتأث تحت

 ینتر مهمزنان از  یتیجنس یضو تبع ینانهکارآفر یاریهوش اند کرده یانب (2016) 1الوی و زی

 یرتأثزنان  یوکارها کسبملکرد و ع یاجتماع یها شبکه ینب ةرابط برهستند که  یعوامل

 یهافرصت سرعت به توانند یم ینانهکارآفر یاریاز هوش یی. زنان با سطح باالندگذار یم

 یانواع منابع، اطالعات و دانش انتقاد ةبه هم ینکنند و همچن ییرا شناسا ینیمختلف کارآفر

 یمکن همچنین،شود. یمکارشان وکسب درموجب بهبود عملکرد  که یابند یدر شبکه دسترس

 و هنوز هم وجود دارد ینزنان کارآفر یهعل یتیجنس یضتبع اند کرده اظهار (1998) 2و همکاران

 کند. یفتضعزنان  یکارهاوعملکرد کسب یجدر ترو را یاجتماع یها شبکهممکن است نقش 

 یتیجنس یض( و تبعIndrawati et al., 2015) ینانهکارآفر یاریاز مطالعات به هوش یبرخ در

در  ینهزم یندر ا یکم یار(، اما مطالعات بسSexton & Bowman-Upton, 1990)است  شدهاشاره 

 یاجتماع یهاشبکه ةرابط یبررس پژوهش حاضرهدف از  درنتیجه،صورت گرفته است.  یرانا

است.  ینانهکارآفر یاریو هوش یتیجنس یضتبع یانجیبا نقش م زنان یوکارها کسبعملکرد  با

عملکرد  ی،اجتماع یهامربوط به شبکه یاتادب اختصار بهادامه در ،منظور ینبه هم

                                                      
1. Xie & Lv 

2. Mckechnie et al. 
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 یریاو هوش یتیجنس یضتبع یانجیبا توجه به نقش م دو ینا یراتتأثو  زنان یوکارها کسب

 .شود می بررسی ینانهکارآفر
 

 یقتحق یشینةپو  ینظر یبر مبان یمرور
 اجتماعی های شبکه

 ةشبک ةواژاستفاده از و  دوطرفهمبادالت و ارتباطات  ینةزممطالعات شبکه در  ،1950 ةدر ده

 یاجتماع یها شبکه (2011) 1و همکاران ی(. لJack, 2010) یافت چشمگیری یشافزا یاجتماع

و  یساختار اجتماع یکو سود حاصل از  یآوردن منابع اجتماعدستبه یفرد برا ییتوانا را

که  شوند یم تعریف یاز روابط یا مجموعه یاجتماع یها شبکه. اند کرده تعریفارتباطات 

 (.Gabbay & Leenders, 2001) کند یم یلشبکه را تسه یگرانباز یو همکار یهماهنگ

 هستندوکارشان  و کسب ینانکارآفر یبرا یمنبع مهم اطالعات یک یاجتماع یها شبکه

(Greve & Salaff, 2003 اطالعات .)است تا بتوانند  مهم ینکارآفر زنان و مردان یبرامنبع  یک

و  یهمکار یبرا باارزش یمش خطکه  ییها و شبکه یاورفنان، ی، مشترکنندگان ینتأمبه بازار، 

 براساس(. Frazier & Niehm, 2004متصل شوند ) ،شوند می محسوبزن  ینانکمک به کارآفر

 یرا برا ینانست که کارآفرها از فرصت یا مجموعه ینانکارآفر یها شبکه ،یشینپ یقاتتحق

 یمتشکل از خانواده و دوستان ها شبکه. کند یم یاری یرملموسبه منابع ملموس و غ یابیدست

 یناما ا ،دارند یلتما ینکارآفر یکعنوان به یبه حرکت در همان محافل شخصهستند که 

 یتدر ماه یکاف ةممکن است به اندازو  دهد یارائه نم ینکارآفر ةفراتر از حوز یزیچ بعمنا

 (.Anderson et al., 2005د )متنوع نباش
 

 جنسیتی تبعیض

از آن زمان . دکر ینیکارآفر یاتوارد ادب 1970 ةدهدر  بار یناول یبرا را یتعامل جنس 2النور شوارتز

شده  یسهمقامردان  یاناتو هم ینزنان کارآفر یشناخت روان های یژگیو گوناگون یها پژوهش در

 دارای یتجار یتعداد واحدها یشهمراه با افزا یزن ینیکارآفر یطةح(. در Kuada, 2009است )

                                                      
1. Iee et al. 
2. Eleanor Schwartz 
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 یقتحق یبرا یدجد ای ینهزم، در خارج از منزلشاغل  تعداد زنان توجه شایانو رشد زن مالکان 

 (.Fisher et al., 2002وجود آمد )به ینیکارآفر ةحوزدر  یتیجنس یلتحل یرامونپ

و  یاجتماع یهاینهمرد خود در زم یانبه همتا نسبت ینزنان کارآفر دهد ینشان م یقاتتحق

منجر  ها آن گذاری یهدر عملکرد سرما یتیبه تفاوت جنس مسئله ینا که ندیرترپذیبآس یاقتصاد

از  ینزنان کارآفر معموالً ،مختلف یها پژوهش(. طبق Klapper & Parker, 2011) شود یم

 یانداز راه یبرا یمال ینتأمو در راه ( Hahn & Nayir, 2013) برند یمرنج  یاجتماع یمنف یها نگرش

اغلب  زن کارآفرینان(. Verheul et al., 2012) هستند رو هروب بیشتری موانع با نیز کارشانو کسب

 ی،موانع مال ینا بیشترشوند و یممجبور  باالتر یهاینهبه پرداخت هز یبانک یهادرخواست وام یبرا

 شود یم وجبم جنسیتی یضی(. تبعAidis et al., 2007) است تییجنس یضوجود تبع یلدلبه

 یبرا یکپارچهساختار  یک هنوز و( et al., 2016 Xie) نکنند رشد یاقتصاد ةزن در عرص کارآفرینان

 (.Fisher et al., 2002دارد )نوجود  ینیو کارآفر یتدرک جنس
 

 ینانهکارآفر یاریهوش

 ینیکارآفر یقاتدر تحق یدیکل یساختار به ینانهکارآفر یاریر، مفهوم هوشیاخ یها سالدر 

در  را ینانهکارآفر یاریهوش یةنظر بار یناول برایکرزنر (. Tang et al., 2012شده است ) یلتبد

فرصت و  یصتشخ ةحوزرا در  رکارآفرینانیو غ ینانتفاوت کارآفر ی. وکردمطرح  1973سال 

در  ینانهکارآفر یاریهوش ،کرنز یفدر تعر(. Kirzner, 1973) یندبیم ینانهکارآفر یاریهوش

 یدهناد یگراناست که توسط د یدیجد یهادرک فرصت منظور به یفرد ییعنوان توانااصل به

از مردم  یچرا برخ دهد یم یحتوض ینانهکارآفر ییار(. هوشKirzner, 1979) گرفته شده است

 (.Lent, 2013ند )ترتر و موفق حساس ینیکارآفر یهافرصت ییدر شناسا یگراند با مقایسه در

انتقال و  ی،آوردر جمع یفرد یتقابل شاملرا  ینانهکارآفر یاریهوش یزن (2008) 1تانگ

و  تانگ دیدگاه ازشود. یوکار منجر مبالقوة کسب یهاداند که به فرصتیم یانتخاب اطالعات

و  ولغیرمعم)تالش  جوو و جست یشدر سه بعد پو ینانهکارآفر یاریهوش ،(2012) 2همکاران

                                                      
1. Tang 
2. Tang et al. 
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 ی(، برقرارمرتبط اطالعات از گسترده ای آرایه ایجاد و جدید های ایده وجوی جست در مداوم

 و (منطقی روابط ایجاد و خالقیت جدید، اطالعات ارگیریک و به یافت)در یوندهاروابط پ

 یداز اطالعات جد یژهفرصت و یک یاآ ینکها مورددر ینو تخم یابیو قضاوت )ارز یابیارز

 (.1394 همکاران، و غالمیاست ) شده مطرح( شود می یناش
 

 زنان یوکارها کسبعملکرد 

 انزن وکار کسب یبرا یخوب یارفرصت بس یاقتصاد ةتوسع و شدن یجهانسال گذشته،  20در 

 رشدگسترده  طور بهجامعه  در ینسهم زنان کارآفر ،تاکنون 2000فراهم کرده است. از سال 

را در  ینانکارآفر توجه ،زنان وکارهای کسببر عملکرد  مؤثراست و عوامل  کرده پیدا

 را کارآفرین زنان (1995) 1الوی(. GEM, 2002ود جلب کرده است )به خ یدانشگاه های ینهزم

 ،ای ارثیه با یا مشارکت با یا تنهایی به که است کسی کارآفرین زن»: کند می تعریف چنین

 های یتمسئول یرشبا پذ و است یرفتهپذ یابه راه انداخته  نوآوری و خالقیت با را کاری

 و خرید بازار تا در است هدرک عرضه ای تازه یها فرآورده ،یمال کیسر ی،ادار ی،اجتماع

 .(1387 )گلرد، «شود چیره رقیبان بر فروش

ها و رشد و خانواده یارتقا یاول برا یدان امزن یران،از جمله ا توسعه درحال یدر کشورها

 یاقتصاد یسبب سودها نهات نهزنان در جوامع  یزآمیتعملکرد موفق شوند.یمتوسعه محسوب 

 یها(. شاخصSeymour, 2003) کند یم یجادهم ا یو فرهنگ یشود، بلکه منافع اجتماعیم

و  یآزاد یزش،آموزش و انگ ی،به فناور یدر دسترس زنان وکارهای کسبموفق  عملکرد یاصل

 ینخانواده و تضم یتکمک و مقررات آسان، حما ی،تجار یتخصوص ی،اجتماع یتامن

 ییها شاخص ،ین(. همچنSarker & Palit, 2014) است شده ییبا خطر شناسا ههمواجو  یفیتک

 ییدتأخانواده و  یترضا ی،کار یشهرت و اعتبار، تعادل زندگ ی،رشد و سودآور یلاز قب

ملکرد در ع یریگعنوان اندازهکه اغلب بهد نشویم محسوب یارهاییمععموم جامعه 

 (.Gorgievski et al., 2011) دشویماستفاده کوچک  یکارهاوکسب یاتو ادب ینیرآفرکا

 ادامهدر که است گرفته صورت رحاض پژوهش موضوع زمینةدر  یمختلف تحقیقات

                                                      
1. Iavoie 
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 یدر پژوهش (1385) اکبری و آراستی. شود میاشاره  ها آناز  یمختصر به برخ صورت به

 بررسی وکار کسب اندازی راه بر راآن  یرتأثو  ینزنان کارآفر ای شبکه ارتباطی های شیوه

 عاطفی، های کمکخود از  یها در شبکه یرانیا ینکارآفر زنان اند گرفته یجهو نت اند هردک

استفاده  مالی های کمک و بلندمدت ریزی به افراد ارزشمند، برنامه یمعرف یی،اجرا ،اطالعاتی

 .ندا ه کرد همطالع را ینزنان کارآفر های شبکه یدر پژوهش (2013) همکاران و 1بگرن. اند کرده

کسب یهااز شبکه یشب یتیحما ییدارا یک یشخص یهاشبکه ها، آن تحقیق نتایج براساس

 یلتما یگراناز د بیش یدجد یهابه سمت شبکه ینن کارآفرزنا و دشویم محسوبکار و

 یرانزنان در ا ینیبر کارآفر یتیجنس ینابرابر یرتأث بررسی با (1383) قضائی و جواهریدارند. 

و  یاجتماع ةجنب یشترکه ب یران،ا ةجامع رموجود د یتیجنس یکه نابرابر یدندرس یجهنت ینبه ا

 ةعوامل محدودکنند ها آن ،همچنین .کاهد می زنان ینیکارآفر قابلیت از رد،دا یفرهنگ

انتظارات و  یناهماهنگ ای، کلیشه باورهای تربیت، و تعلیم امزنان را خانواده، نظ ینیکارآفر

 .دانستند می کار سازمان بر حاکم مناسبات ونقش 
 

 یشینپ یقاتتحق یجاز نتا یا خالصه. 1 جدول

 نتایج موضوع محققان

Natsrlishvili 
et al. (2017) 

و  یتیجنس ینابرابر
 در زنان کارآفرینی

 گرجستان

 اشتغال، زمینةزنان و مردان در  ینب یتیشکاف جنس هنوز
 ینو همچن دارد وجوددرآمد  یعآموزش و پرورش و توز

 ی،فناور ی،اقتصاد یطشرا ازوکار زنان  کسب یفضا
 .دپذیر می تأثیرم آداب رسو و یاجتماع یها ارزش

Oke, Dorcas.F 
(2013) 

 ینب ةرابط بررسی
و  یاجتماع یها شبکه

وکار زنان  رشد کسب
 ینکارآفر

هستند و  ینانکارآفر یها شبکه ترین یعوسو دوستان،  خانواده
و  اشتیاق فردی، بین رابطةزنان،  یاندر م یفرد یها تفاوت
 .دگذار یم یرتأثآنان  یتماعاج یها آنان بر شبکه یها ارزش

Xie & 
Lv(2016) 

 زنان اجتماعی های شبکه
 عملکرد و کارآفرین

با اثر  گذاری یهسرما
و  ینانهکارآفر یاریهوش

 یتیجنس یضتبع

 ینزنان کارآفر ینانهکارآفر یاریو هوش یاجتماع های شبکه
 ،ینهمچن .دارد یدجد گذاری یهبر عملکرد سرما مثبت ییرتأث
طور  به ینانهکارآفر یاریو هوش یطور منف به یتیجنس یضتبع

زنان  یاجتماع یها شبکه یانروابط م ةکنند یلتعدمثبت 
 .است یدجد گذاری یهفناور و عملکرد سرما ینکارآفر

                                                      
1. Borgren et al. 
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 نظری چارچوب
را  الزم زمینةر، مرتبط با پژوهش حاض یمطالعات قبل همچنین و پیشین نظری مبانی بر مروری

 پژوهش برای زیر های فرضیه اساس،اینفراهم ساخت. بر تحقیق نظری چارچوب ارائة یبرا

 :است شده گرفته نظردر حاضر

 دارد. یو معنادار مثبت رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد  با یاجتماع یها. شبکه1

 دارد. یو معنادار مثبت رابطةزنان  یوکارها کسبلکرد عم اب ینانهکارآفر یاری. هوش2

 دارد. معناداری و منفی رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد  اب یتیجنس یض. تبع3

با عملکرد  ینانهکارآفر یاریهوش یانجیم یرمتغ یقاز طر یاجتماع یها . شبکه4

 .دارد معناداری و مثبت رابطةزنان  یوکارها کسب

 یوکارها کسببا عملکرد  یتیجنس یضتبع یانجیم یرمتغ یقاز طر یاجتماع یها . شبکه5

 .دارد معناداری و مثبت رابطةزنان 

 ترسیم 1 شکل قالب در پژوهش نظری چارچوب شده،اشاره های فرضیه گرفتننظردر با

 .شد

  ا ت    ا  �   

   ا  و 
�نا ی    ا 

 ت          

 نان        
 ی    ا 

  
 چارچوب نظری پژوهش. 1 شکل

 

 یقتحق  روش
-توصیفی نوع از ها هداد ینظر گردآور از و کاربردی نوع از هدف مبنای بر حاضر پژوهش

 سیزدهمین در که است وکار کسب صاحب زنانحاضر،  پژوهش آماری جامعة. است یمایشیپ

 148 ها آناند که تعداد  شرکت کرده (1395 ماه بهمن) ایرانی زنان کارآفرینی توسعة یشماه

 وکار کسب صاحب و کارآفرین زنان تجربیات تبادل یشهما ینا ی. هدف از برگزاراستنفر 
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 بود و یالنالتحص فارغو  یاندانشجو ،نوکارآفرینان به ارزشمند تجارب نای انتقال و یکدیگر با

در  کارآفرین زنان انجمن و زنان کارآفرینی توسعة یادبن یبا همکار یشهما ینا ةکنندبرگزار

 106 کوکران فرمول و ساده تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با که شود یتهران برگزار م

 پرسشنامه 4از  یقتحق ینادر  ها داده یآور جمع برای .است شده گرفته نظردر نمونه حجم نفر

 .شود میشرح داده  2 جدول دراستفاده شده است که  استاندارد
 

 یقتحق یرهایشاخص سنجش متغ .2 جدول

 م  ع س جش  اخص گوی� متغ  

 هوشیاری
 کارآفرینانه

 جدید اطالعات یوجو جست 1

Tang et al.(2012) 

 وکار کسب یدجد های ایدهدر کشف  نگاهی یمن 2
 مرتبطغیر هایحوزه بین ارتباط برقراری 3
 بالقوه هایفرصت درموردخوب  حس 4
 بالقوه هایفرصت بهترین انتخاب به قادر 5

 های شبکه

 اجتماعی

 وکار کسب دربالقوه  یشرکا داشتن 6
BarNir &Simth 
(2002);Hallen 

(2008) 

 شرکا ینمشترک ب هایارزش اشتراک 7
 شرکا ینو احترام ب اعتماد 8
 شرکا ینب ینیکارآفر یاتتجرب اشتراک 9

 تبعیض

 جنسیتی

 جامعه در مردان بهزنان  احترام 10

Williams et 
al.(1997) 

 مردان به نسبت زنان هوشمندی 11
 وکار کسب های یطمح ةناعادالن یارتقا و اخراج 12
 یدجد گذاری یهسرما یجادزنان در ا توانایی 13

 عملکرد

و  کسب
 زنان یکارها

 زنان یوکارها کسب فروشرشد  نسبت 14

Gorgievski et 
al.(2011) 

 جامعه برای دجدی محصوالت و خدمات ارائة 15
 خدمات و محصوالت ارائةدر  نوآوری 16
 جامعه در زنان وکارهای کسب شهرت و اعتبار 17
 اجتماعی و کاری زندگی بین تعادل 18
 قدرت و امنیت استقالل، از خانواده رضایت 19

 

روش  یکردبا رو 1 یرمعادالت ساختا یساز مدل یکپرسشنامه از تکن یها داده یلتحل برای

 ,Klineاستفاده شده است ) Smart PLSافزار  نرم از( و PLS-SEM) 2یحداقل مربعات جزئ

                                                      
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
2. Partial Least Squares 
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 استفاده جزئی مربعات حداقل روش معیارهای از پرسشنامه پایایی میزان بررسی برای (.2010

 ی،عامل یبارها سنجش .1: شود می سنجیده معیار سه طریق از پایایی روش، این در. شد

.(CR) ترکیبی پایایی. 3 کرونباخ، ی. آلفا2
1 

باشد. ابتدا  4/0باالتر از  ها گویه همة یعامل یبارها یدبا یسنجش بار عامل یذکر است برا شایان

 با. شدند حذف عاملی بار بودن پایین دلیل به 9و  3 گویةپرسش اجرا شد که  19مدل پژوهش با 

 است. مشاهده قابل 3در جدول  قبول قابل یعامل یبارها .شد اجرا دوباره مدل ها، پرسش این حذف
 

 تحقیق متغیرهای نتایج. 3 جدول

 گوی� t مقد     ام  با  گوی�   متغ
 با 
   ام 

 t مقد  

 Q1 74/0 57/12 Q4 80/0 34/23 کارآفرینانه هوشیاری
Q2 87/0 88/36 Q5 72/0 26/11 

 Q6 79/0 05/15 Q8 91/0 43/44 اجتماعی های شبکه

Q7 85/0 06/27 Q9 88/0 34/34 

 Q10 74/0 20/13 Q12 86/0 45/25 جنسیتی تبعیض

Q11 72/0 58/10 Q13 77/0 10/13 

 زنان وکارهای کسب عملکرد
Q14 89/0 14/16 Q17 85/0 64/28 
Q15 85/0 59/21 Q18 81/0 58/16 
Q16 84/0 34/21 --- ---- ---- 

 

 حداقل روش از استفاده با و واگرا و همگرا روایی معیار دو طریق از پرسشنامه روایی

 AVE یارمع یقهمگرا از طر ییروا .(Hulland, 1999) شد بررسی جزئی مربعات

 یانگین)م 2

 ییارو ،4/0 از معیار این شدنبیشتر صورتکه در شود یم یبررس (شده استخراج یانسوار

 ،واگرا ییروا یبررس یبرا (1981) 3الرکر فورنل و .شود یم ییدتأ یریگ ابزار اندازه یهمگرا

. اند کرده یشنهادها را پ سازه ینب یهمبستگ یبضرا یرهر سازه با مقاد AVEجذر  مقایسة

 .است مشهود 4 جدول در نامهپرسش پایایی نتایج و گرااهمگرا و و ییروا ،همچنین
                                                      
1. Composite Reliability 
2. Average Variance Extracted 
3. Fornell & Larcker 
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 پژوهش یریگ اندازهابزار  روایی و پایایی مقایسة .4 جدول

 م  ون متغ   ا 
  و  ا  

  ا    ی ان�
   ا    �

    ت ا 
      
     ت 

       
 AVE  نان  و ا  ا   ب

 پایای 
       

  لفا 
   ون اخ

 806/0 868/0 623/0    1 کارآفرینانه هوشیاری
 887/0 922/0 747/0   1 466/0 اعیاجتم های شبکه

 782/0 860/0 607/0  1 -443/0 -342/0 جنسیتی تبعیض
 عملکرد

 زنان یوکارها کسب
551/0 596/0 516/0- 1 710/0 924/0 898/0 

 

 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف

دهندگان  پاسخ درصد 16نشان داد  سن زمینةدهندگان در  پاسخ شناختی یتجمع یآمار نتایج

سال سن  40از  بیش ها آندرصد  43و  سال 40 تا 30 بین ها آندرصد  41سال،  30کمتر از 

 درصد 33 ،یپلمد زیر مدرک دهندگان پاسخدرصد  6 یالت،تحص سطح زمینة. در اند داشته

 10 لیسانس، کمدر ها آن درصد 35 ی،کاردان ها مدرک آن درصد 12 ،یپلمد ها مدرک آن

 در همچنین،. اند  داشته یدکترمدرک  ها آندرصد  4ارشد و  کارشناسیمدرک  ها  آندرصد 

سال،  10تا  5 بین ها آندرصد  24سال،  5از  کمتر دهندگان پاسخدرصد  51 یکار ةتجرب ةزمین

اند. در  داشته یکار ةتجرب سال 15 از شبی ها  آندرصد  10و  سال 15 تا 10 بین ها  آندرصد  15

بخش  در ها آندرصد  37 در بخش صنعت، ینکارآفردرصد از زنان  50 ،یتارتباط با نوع فعال

 .داشتند فعالیت کشاورزی بخش در ها آندرصد  13خدمات و 

 

 مدل برازش
 یه براک یرفتپذ انجام GOF برازش نیکویی شاخص از استفاده با مدل کلی برازش ارزیابی

R و Communality یانگیناز دو شاخص م آن محاسبة
 نیکویی(. 5)جدول  شود می استفاده  2

( باالتر است؛ 36/0) قبول قابلاز حداقل  که استآمده  دست به 448/0 مدل برای برازش

 دارد. یمدل پژوهش برازش مناسب ین،بنابرا
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R و Communality مقادیر. 5 جدول
2 

 متغ  
  و  ا  

  ا    ی ان�
     ت       

  ا     �
   ت ا  

  نان  و ا  ا   ب       

Communality 623/0 607/0 747/0 710/0 
R2 218/0 196/0 ----- 505/0 

 

GOF / /   /  0 67 0 30 0 448   
 

 
 یاتفرض یبررس یبرا Smart PLS افزار نرم ی. خروج2 کلش

 

 یو معنادار مثبت رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد  اب یاجتماع یها: شبکهH1اول  یةفرض

 عملکرد اب اجتماعی های شبکه ةرابط مسیر، ضریب ةشدبرآورد تحقیق مدل نتایج اساسبردارد. 

و از  است 20/4 معناداری ضریب .است شده زده تخمین 33/0 معادل زنان وکارهای کسب

زنان رابطه  یکارها و با عملکرد کسب یاجتماع یشبکه ها یجهدر نتاست؛  یشترب 96/1مقدار 

  دارد. یمثبت و معنادار

و  مثبت رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد  اب ینانهکارآفر یاری: هوشH2دوم  یةفرض

 هوشیاری رابطة مسیر، ضریب ةشد برآورد تحقیق مدل نتایج اساسبر دارد. یمعنادار

 کهآنجا از .است شده زده تخمین 30/0 معادل زنان وکارهای کسب عملکرد با کارآفرینانه

با  ینانهکارآفر یاریهوش یجهدر نت ،است بیشتر 96/1 مقدار از و است 67/2 معناداری ضریب

  دارد. یزنان رابطه مثبت و معنادار یکارها و عملکرد کسب
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 معناداری و منفی رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد  اب یتیجنس یض: تبعH3سوم  یةفرض

 عملکرد با جنسیتی تبعیض رابطة مسیر، ضریب ةشد برآورد تحقیق مدل نتایج اساسبر دارد.

 45/2 معناداری ضریب کهاز آنجا .است شده زده تخمین - 26/0 معادل زنان وکارهای کسب

زنان  یکارها و با عملکرد کسب یتیجنس یضتبع یجهدر نت ،است بیشتر 96/1 مقدار از و است

 و معکوس دارد. یفرابطه من

با  ینانهکارآفر یاریهوش یانجیم یرمتغ یقاز طر یاجتماع یها : شبکهH4چهارم  یةفرض

 حقیقت مدل نتایج براساسدارد.  یمعنادار و مثبت رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد 

 با کارآفرینانه هوشیاری میانجی متغیر طریق از اجتماعی های شبکه مسیر، ضریب ةشدبرآورد

 معناداری ضریب کهآنجا از .است شده زده تخمین 141/0 معادل زنان وکارهای کسب عملکرد

 هوشیاری میانجی متغیر یقطر از یاجتماع های شبکه ،است بیشتر 96/1 مقدار از و است 08/16

 .دارد معناداری و مثبت رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد  با کارآفرینانه

با عملکرد  یتیجنس یضتبع یانجیم یرمتغ یقاز طر یاجتماع یها : شبکهH5پنجم  یةفرض

 ةشدبرآورد حقیقت مدل نتایج اساسبر .دارد معناداری و مثبت طةرابزنان  یوکارها کسب

 عملکرد با جنسیتی تبعیض میانجی متغیر طریق از اجتماعی های شبکه مسیر، ضریب

 83/11 معناداری ضریب کهاز آنجا .است شده زده تخمین 116/0 معادل زنان وکارهای کسب

 با یتیجنس یضتبع میانجی یرمتغ یقاز طر اجتماعی های شبکه ،است بیشتر 96/1 مقدار از و است

 .دارد معناداری و مثبت رابطةزنان  یوکارها کسبعملکرد 
 

 گیری نتیجه و بحث
 ینانهکارآفر های یتفعالدر  از رشد توجه شایان یمنبعزنان  کارآفرینی ،دش یانب کهطور همان

 های یافته است. گرفته صورتزنان  یوکارها کسب زمینة در اندکی های پژوهشاما  ،است

 عملکرد با یاجتماع یها شبکه ةرابطکه  -یاصل ةیفرض ییدتأ برعالوه ،حاضر پژوهش

 و یتیجنس یضتبع ةرابط شاملپژوهش  یفرع رضیاتف -زنان را نشان داد یوکارها کسب

و  یتیجنس یضتبع یانجیاثر م ینو همچن زنان وکارهای کسب عملکرد با ینانهکارآفر یاریهوش

 .کرد ییدتأ را زنان وکارهای کسبو عملکرد  یاجتماع ةشبکبر  ینانهکارآفر یاریهوش
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زنان  یوکارها کسب عملکرد اب اجتماعی های شبکه دده یپژوهش نشان م اول فرضیة ییدتأ

 یبرا یشترب ینیکارآفر یها فرصت آوردن فراهمبا  یاجتماع یها شبکهدارد.  یو معنادار مثبت رابطة

 یو اکبر یآراست یها پژوهش یجراستا، نتا ین. در اشود یم ها آنعملکرد  بهبود موجبزنان، 

 ییدارا یک یاجتماع یها شبکهکردند  یانب که (2013) همکاران و بگرن و( 2013) کیا(، 1385)

 کارهایو رشد کسب سببو  دوش می یتلق زشمندار کارآفرینان برای و شود یمشناخته  یتیحما

 هوشیاری دهد ینشان م دوم پژوهش ةفرضی ةیجنت .هستند حاضر فرضیة یافتةبر  ییدیتأ ،دشو یمزنان 

 یشینپ یها پژوهش. در دارد معناداری و مثبت رابطةزنان  یوکارها کسب عملکرد اب کارآفرینانه

بهبود  به ینانهکارآفر یها فرصت ییشناسا یقاز طر ینانهکارآفر یاریاشاره شده است که هوش

 یاریهوش نشان داد (2016) الوی و زیپژوهش  یجا، نتاراست ین. در ادشو یم منجرعملکرد 

 ةیفرض ةنتیجدارد.  زنان یوکارها کسب عملکرد با مثبتی ةرابطفناور  ینزنان کارآفر ةینانکارآفر

 یمعنادارو  منفی ةرابط زنان وکارهای کسبعملکرد  اب جنسیتی تبعیض دهد یسوم پژوهش نشان م

 ینیبر کارآفر یتیجنس نابرابریشد  مشخص (2017) همکاران و ناتسولیشویلی تحقیقات طی .دارد

 ةیفرض ةیافتبر  ییدیتأ (1383) یو قضائ یپژوهش جواهر ةیجنت ،ینهمچن .است یرگذارتأثزنان 

و  یاجتماع ةجنب یشترکه ب یرانا ةجامعموجود در  یتیجنس یبرابرنا کردند یانب ها آن. استحاضر 

پژوهش  پنجم و چهارم ةیفرض یجنتا ،یتدرنها .کاهد یمزنان  ینیکارآفر یتاز قابل رد،دا یفرهنگ

و عملکرد  یاجتماع ةشبک بین میانجی نقش جنسیتی تبعیضو  ینانهکارآفر هوشیاری دادنشان 

کردند  یانکه ب (2016) یو الو زی یشینپ پژوهش یجنتا با نتیجه اینکه  دندار نانز وکارهای کسب

 یوکارها کسب و عملکرد یاجتماع یها شبکه ینب ةرابط بر یتیجنس یضو تبع ینانهکارآفر یاریهوش

 .استهمسو  د،گذارن می یرتأث نزنا
 

 یکاربرد های یشنهادپ

شناخته  ینیکارآفر یها فرصتاز منابع مهم  یکی ینزنان کارآفر یاجتماع یها شبکه کهآنجا از

روابط  یریگ شکلبه ساخت، توسعه،  یشتریتوجه ب ینانابتدا کارآفر دشو یم یشنهادپ ،دنشو یم

 تسهیل وجبم کهباشند  داشته یعاطف یبانیپشت و شبکه، مشاوره یبا اعضا ها آنو حفظ روابط 

 .شود یم ها آن وکار کسب راهنمای و
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 زنان شود یم یشنهادپ ،زنان یوکارها کسبعملکرد  با ینانهکارآفر هوشیاری یجنتا اساسبر

 ،دانش کسب با) یفرد های یتسطح قابل یشافزا یقاز طر ینانه،کارآفر یاریهوش یتبا تقو

 ی،آور در جمع یکآکادمیرغو  یکآکادم یآموزش یها دورهاز  یریگ بهرهو تجربه( با  مهارت

 ناشی های فرصت اجتماعی، روابط تقویت با و ورزند مبادرت انتقال و انتخاب اطالعات و منابع

متشکل از  یررسمیغ یاجتماع یها شبکه یجادا با درنتیجه،. کنند اساییشن را محیطی تغییرات از

 زا یبردار بهرهو  ییبه شناسا یرسم یاجتماع یها شبکهبه  یوستنپدوستان و بستگان خود و 

 .بپردازند کارآفرینانه های فرصت

جامعه  یسنت اتتفکر از ناشی یتیجنس یضاز تبع وکار کسبزنان صاحب  ینکهتوجه به ا با

 فرهنگی و اجتماعی ةجنب بیشتر که جامعه در موجود جنسیتی های ینابرابر و هستند جرن در

فراهم شود که  یو امکانات یطشرا دشو یم یشنهادپ ،کاهد می زنان کارآفرینی قابلیت از دارد

زنان و  ینیفرهنگ کارآفر ةمختلف از جمله اشاع های یاستس ینبا تدو ربط یذ نمسئوال

 زنان یتبا مالک ییوکارها کسب یرشپذ ةینزم ین،زنان کارآفر ةدربار بودنمحور انسان یدگاهد

 عملکرد یوکار و ارتقا کسب ةادام یالزم برا ةیزانگ آن تبع بهتا  دکننجامعه فراهم  در را

از  یناشکه  یاجتماع ةیمادر سر یتیجنس یها، تفاوتعالوه بهشود.  یجادا زنان یوکارها کسب

به  یمبه شروع و هم بر تصم یمجامعه است، هم بر تصم یکدر  یتیحاکم جنس یهانقش

 دشو یم پیشنهاد ،درنتیجه. دگذار یم یرآن تأث عملکردبر بقا و  یزو ن وکار کسب یکگسترش 

 یقطر یناتا از  یابدتوسعه  و شود یجادا وکار کسب صاحبزنان  نیب یاجتماع یها شبکه

لحاظ به ،ینهمچنآورند.  دستبهرا  یازنمورد  ةمشاور و یعاطف ،یاطالعات ،یمال های یتحما

 یت، در وضعیزنان به منابع مال یابیدست ینی،کارآفر ةنابرابر زنان و مردان در عرص یهافرصت

 در موجودو موانع  ها چالش امر مجریانمحققان و  دشو یم پیشنهاد بنابراین، ؛دقرار دار ینابرابر

و  یملدو سطح  در را یاجتماع یها شبکهاز  یریگ بهرهبه منابع و  ینکارآفرزنان  یابیدست

از  ینهبه ةاستفاد امکانمناسب،  یطشراو  ها یرساختز یجادابا  و کنند شناسایی المللی ینب

 عملکردبه  یابیدستمناسب در  ةینزم تا کنندفراهم  ینکارآفرزنان  یبرارا  یاجتماع یها شبکه

 .شودآنان فراهم  یبراموفق 
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 یآت های یشنهادپ

 و زمانی های محدودیت به توجه با تحقیق در اثرگذار متغیرهای از یاریبس بررسی .1

 بررسی تحقیق یندافر در کنترل متغیر عنوان به یعموم طور به و نبود پذیر امکان محقق ای بودجه

 شناختیجمعیت واملع و فرهنگ آنکه احتمال ،پیشین تحقیقات به توجه با ،بنابراین ؛شود نمی

 درنتیجه،. است زیاد دگذارب تأثیر زنان وکار کسب عملکرد و اجتماعی های شبکه بین ةرابط بر

 .دشو می پیشنهاد آتی تحقیقات در رابطه این در عامل دو این بررسی

 و مثبت رابطه زنان وکار کسب عملکرد با ماعیاجت های شبکه ،تحقیق این ةنتیج اساسبر .2

 عملکرد بر نیز اجتماعی های شبکه به دستیابی ةنحو و ها شبکه این قابلیت اما ،دارد معناداری

 به دستیابی ةنحو و ها شبکه این قابلیت تأثیر بررسی ،بنابراین ؛دگذار می تأثیر کارآفرینان

 کارآفرین زنان وکارهای کسب عملکرد بر کارآفرینانه هوشیاری با همراه اجتماعی های شبکه

 .شود می پیشنهاد آتی تحقیقات در
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