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 دهیچک
 اطالعقا،،  و منقاب   بق   داقيیابي  منظقور  بق   هقا، فرصقت  از بقردار  بهقره فرايند خلق  ارز  از راه شنااقايي و    در

 ةحاصق  از ارتباطقا، اجيمقاعي ماقرماي     ةاقرماي  از منقد  بهره و اجيماعي ها شبك  ايجاد ب  يرناگز كارآفرينان

 طقور  بق   كارآفرين فردم اجيماعي افراد جامع  ةيكي از عواملي ك  بر اطح ارماي ،میان اين در. ندهسياجيماعي( 

 نيق ا .دارند اشيغال بدان ك  اات هاييحوزه در هاآن عملكرد و ارتباطا، ها،نوع فعالیت اات تأثیرگذار( خاص
 چهقار  نظر نقط  از مردان  و زنان  كار  ها حوزه در نانيكارآفر ياجيماع ةياطح ارما س يبا هدف مقا پژوهش

ااقيفاده از   با يشيماینوع پ از يكم  یتحق رو  از اايفاده بااجيماعي  ها شبك  و فعالیت مشاركت، اعيماد، بعد

  یق تحق جينيقا  .شقد  انجقا   ،آمار  كارآفرينان برتر اايان تهران ةجامع در  ب  صور، ارشمار وار پراشنام  ابز
 اقاير  بق   نسبت اجيماعي ارماي  اطح باالترين دارا  زنان  كار  ها حوزه در كارآفرين زنان ك  دهديم نشان
 ةاقرماي  اطح كميرين دارا  مردان  كار  ها حوزه در كارآفرين مردان و زنان ك  صورتي در ند،هسي هاگروه

 ةاقرماي  ةتواقع  در اجرايقي  مقديران  و گقذاران ایاات ب  كمک بر عالوه توانديم  یتحق جينيا اجيماعي هسيند.

 ةاقرماي  اقطح  بقاالترين  كق   كقارآفريني  فعالیقت  هقا  كارآفرينان را در انيخاب حوزه اجيماعي مفید و اثربخش

 رهنمون شود.  باشند داشي  همراه ب  را تر بالطب  عملكرد منااب اجيماعي و

 

  كارآفرينياجيماعي،  ةارماي زنان،زنان  و مردان ،   كار  هاحوزه: یدیکل یهاهواژ
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 مقدمه
اجيمقاعي ااقت.    پقردازان نظريق  ااقت كق  مقورد توجق       زياد  ها مد،روابط انساني  كیفیت

ارتباطقا، و پیونقدها     ةشقبك  تسقهی   و گسقير   كق   دهقد مقي مطالعا، نظر  و تجربي نشقان  

 ايقن . دهنقد مقي را ب  مناب  اقيصقاد  و اجيمقاعي ارتققا     هاگروهاطح دايراي افراد و  اجيماعي

 باعق   گروهقي بقرون  و گروهقي بق  صقور، درون   خقود  ميفاو، اشكال در ارتباطا، و پیوندها

 تعقاون،  قبیق   از جمعقي  هقا  كقنش ك  عناصر موجود در جامع  ب  هم اتصقال يابنقد و    دنشو مي

 فقرد كقارآفرين   ،میقان  ايقن  در(. 1: 1121 ماونق ،  دنشقو  تسقهی   رهیق غاجيمقاعي و   ها حمايت

شير ب  منقاب  و امكانقا، و   در جهت پیشبرد اهداف خود و دايراي بی اات ك  عضو  از جامع 

ارتباطققا، و  كةشققب ةتواقع  بقق  نقاگزير  ديگققران اجيمققاعي و مقالي  هققا  حمايقت  از گیققر بهقره 

 چنقین  كیفیقت  و كمیقت  برراقي  بقرا   امقروز   شنااقان جامعق  . ااقت  ا پیوندها  اجيمقاعي 

 (.12 :1122 ، مارشاد انداجيماعي بهره جسي  ةارماي مفهو  از ارتباطاتي

 گفيق   اجيمقاعي  ارتباطقا،  طريق   از ارزشقمند  منقاب   بق   یابياجيماعي ب  پيانسی  داي ةارماي

 يقا  گقروه  يک ب  نیز و فرد ب  تواندمي. اين ارماي  (Cheung and Chan, 2009:126) شود مي

 ايجقاد  كقارآفرين  فقرد  ا حرفق   و فرد  ها شبك   يطر از اجيماعي ارماية .يابد تعل  اازمان

 ۀكننقد عرضق   هقا شقبك   ايقن  .كنقد  كمقک  مخيلف ها شیوهب  كارآفرين ب   تواندمي و شودمي

 صقنعيي  خصقوص  در تخصصقي  ها مشاوره ياها  وا  مالي، اوره ها  قانوني، حقوقي،انواع مش

منبعقي ااقت كق      اجيماعي ارماية ،حقیقت در. كندك  فرد كارآفرين در آن فعالیت مي هسيند

 از گیقر  بهقره  زمقان،  در جوييصرف مخيلف،  ها فرصت ومناب   ب دايیابي  وامكان دايراي 

 نباشقد  داقيرس  در فقرد  يقک  بقرا   ااقت  ممكن ك  را هاييحمايت انواع و شغلي ها مشاوره

 دارنقد  كقارآفرين  كاروكسب بقا  و موفقیت در بسزايي اهم مناف  و مزايا اين. آوردفراهم مي

 اقرماية اطح دايراي ميفقاو، و كميقر  بق      مردان ب  نسبت اما در اين میان ممكن اات زنان

 (. Sappleton, 2009:195م باشند داشي  اجيماعي

اجيمقاعي را در   هقا  اقرماي  زن در مقايس  با كارآفرينان مرد انقواع ميفقاوتي از    كارآفرينان

 هقا  گزار با  مطاب  نیهمچن ؛(Kikul and Titus, 2005:6م گیرندميمراح  مخيلف ب  كار 

تغییر از وضعیت كارمند  بق  وضقعیت خوداشقيغالي     زانیم (GEMم كارآفريني جهاني بان ديده
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كق    ااقت  يحقال  در نيق ادر بین زنان افزايش و در میان مردان كاهش يافي  اات.  1331اال  از

ااقت  محدود  باقي مانقده   ها حوزهفعالیت دارند در  هاآن در بیشير زنان ك  كارهاييوكسب

 و 2نظافقت  ،1تقداركا،  بق   مربقو   وكارهقا  كسقب  يعني ؛گويندمي c 1ب  آن  اصطالح درك  

 (.Sappleton, 2007:2م يا االمندان كودكان از مراقبت

 اجيمقاعي  اقرماية ب  برراي ارتبا  اشيغال زنان و مردان و  شدهانجا  يداخل تحقیقا، بیشير

تفكیقک   گقرفين نظردركقارآفريني و خوداشقيغالي بقا     هقا  فعالیقت بقر   جقد   مطالعةپرداخي  و 

 از كقار   هقا  حقوزه  هقا  بنقد  تقسقیم  كق  جنسیيي صور، نگرفي  اات. از اين رو با فرض آن

 ااققت بققر عملكققرد كارآفرينققان تأثیرگققذار     آن در مشققغول  افققراد غالققب  جنسققیت  لحققا 

 در را كارآفرينقان  اجيمقاعي  ارماية اطح اات تا برآن پژوهش نيا ،(Sappleton,2009:193م

 .دسنجبزنان و مردان    كار  هاحوزه

 

 قیتحق نةیشیپو  ینظر یمبانبر  یمرور

 اجتماعی سرمایة

 در 1مارشقال  آلفقرد  نقا   بق   شخصقي  را و،اجيماعي با مفهومي ميفا ةارماي واژۀمعيقدند  برخي

 واژه ايقن  معيقدنقد  ديگقر  برخيك   يدر حال ،( 1123:1 كرماني،محجيي  برد كار ب  1231اال 

درآمقوز  و پقرور     ك شقد  آورده 1شخصي بق  نقا  هانیفقان    ةمقالدر  1313در اال  بار اولین

 هقا  اجيمقاعي بق  جنبق     ةاقرماي  كق   بقود  معيققد  و . كقرد ميخدمت  ايالت ويرجینیا  امريكا

برا  مثال حسن نیت، رفاقت، دواقيي   ؛شودمي يافت مرد  زندگي در ك  دارد اشاره محسواي

 خقوبي بق   اقازند مقي  را اجيمقاعي  واحدها  ك  هاييخانواده و افراد میان ايدوداد و همدرد ،

 بق  رونق  گرفقت.    1321 ةدهق  در مفهقو   اين كاربردهر حال  ب (. 3: 1121 ،ماون  شود مي ديده

-1321م 3بورديقو  پیقر  فرانسقو   شناسجامع  ،ده  اين در( 11:1121م پور شارع و يعلم از نق 

عي ب  صقور، بقالقوه   اجيما ها تأكید كرد ك  در شبك   ااقيصاد  و اجيماعي مناب  بر( 1321

                                                 
1. Catering  
2. Cleaning  
3  . Alfred Marchal 
4  . Hannifin 
5  . Pierre Bourdieu    
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 ها پژوهش دكراجيماعي را فراهم  ةمطالعا، جديد ارماي ةاما آنچ  پاي ؛دارند وجود بالفع  يا

ااقياد   (1331،1333،2111م 2پاتنقا   رابر، و( 1331-1322م شناسجامع  1جیمز كلمن ةچندگان

دو و نويسقندگان و پژوهشقگران ديگقر     اين .(11 :1121 پور، شارع ومعلمي  اات علو  ایااي

نظقر  و   ارچوبيهو چ زندپردابنظر  در باب اين موضوع  تعاريف ارائةاعي بر آن داشيند تا ب  

 .كردند كسب  اریبس  هاتیموفق ن یزم نيا در البي و  نندیآن تدارک بب  ابر راعملي 

 ،"ارتباطا، مهم هسقيند "بیان داشت:  جمل در ا   انتومي را اجيماعي ارمايةاصلي  مفهو 

ققادر بق  انجقا  آن     يقا  تنهقايي بق   ك  زنندمي كارهايي ب  دات مرد  يكديگر با ارتبا  ايجاد با"

 هقم  با هاشبك  از ا مرد  از طري  مجموع " ،"دارندنیسيند يا برا  انجا  آن مشكال، فراواني 

 هقا شقبك   ايقن  كق   طقور   بق   دارند، مشيركي ها ارز  هاشبك  اعضا  ديگر اب و ارتباطند در

 (.2111:13 مفیلقد،  "انقد كقرده  ايجاد ارماي  نوعي هاآن آيدمي نظر ب  ك  كنندمي ايجاد منبعي

اجيماعي را طیف كاملي از نهادها، ابزارها و رفيارهقا  يقاد گرفيق  شقده      ةارماي( 2111م 1گرين

و فضقاها    وربهقره  را فیزيكقي  فضقاها   تا اازدمي قادر را افراد و ها گروه ك  كندتعريف مي

( بر اين عقیده ااقت  2111م 1گلیزر. (Greene, 2001:159م ندنكفرهنگي و اجيماعي را مساعد 

بق   من تقرين مهقم  و ااتو انواع ارتباطا، اجيماعي  هااجيماعي شام  هنجارها، شبك  ةك  ارماي

 كق   ااقت  اجيمقاعي  منقاب  داقي    آنافزايش رفاه و بهبود اقيصاد  در يک اجيمقاع ااقيفاده از   

 ۀجوهر بر آنك  مبنا  بر تعاريف اين (.Gleaser, 2001:2م ردیگميدر بر  را هاهنجارها و شبك 

 بقا ذيق    مبنقا   اق  بر  نیهمچن ؛دكنناجيماعي تمركز دارند تغییر مي ةارماي آثار يا اصلي، مناب 

 اقاخيار . 2 ،دنق كبقا ديگقران برققرار و حفق       كوشقد روابطي ك  عام  مي .1: ندميفاوت گريكدي

 بقین  خقارجي  روابقط  -1م ارتبقا   بیرونقي  نقوع  بقر  تمركز. 1 و گروه يک در نعامال بین روابط

تمركز بر نوع درونقي ارتباطقا، كق      -2گويند و  اجيماعي ارمايةزن ك  ب  آن نوع پ   نعامال

  (Adler and Kwon, 2002:18م .گوينديمب  آن اتصالي 

 

                                                 
1  . Jeams Coleman 
2  . Robert Putnam 
3  . Greene 
4  . Gleaser 
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 کارآفرینی و اجتماعی سرمایة

ميغیققر  از روابققط  ةشققبك در كقق  ااققت فراينققد  اجيمققاعي علققو  دانشققمندان ديققد از كققارآفريني

 هقا كارآفرين را بقا منقاب  و فرصقت    ةرابط تواندمياين روابط اجيماعي اجيماعي واق  شده اات و 

از منقاب  بقالقوه و    ا مجموعق   ةاجيمقاعي بق  منزلق    ةارماي (.1 :1121 مآشنا، دنكمحدود يا تسهی  

ز آن مشقي   دايراقي ااقت و ا   قابق  ك  افراد كارآفرين دارنقد   روابطي شبكةبالفعلي اات ك  در 

مينقوع هسقيند،    كقامالا  اطالعا، اين ك  جاآن از(. Nahapiet and Ghoshal, 1998:243م شودمي

 ،ضقعیف  روابقط  در. بود خواهند مؤثرفرصت بسیار  تشخیص وتغییرا، محیطي  برراي مرحلةدر 

. ايقن روابقط   ااقت  محقدود  بسقیار  هاآن با هايمانتماسفراواني و تكرار  ك  ندافراد دورتر مد نظر

 ,Boissevainم نقد نكمقي نقش بسزايي را ايفا  منااب ايدۀدر يافين  ويژهب  و هسيندبسیار پراهمیت 

 معيبرتقر   اطالعقا،  بق   داقيیابي  اقبب  نزديقک  دواقيان  با قو  روابط ،نيا بر افزون (.1974:25

همچنین از ايقن طريق  دايراقي بق  منقاب  حیقاتي        ؛ك  البي  تنوع اين اطالعا، كمير اات شود يم

 و دارنقد نققش ااااقي    هقا فرصقت  از بردار بهره ب  اقدا  در ك  دشومي ممكن ا ماد  و معنو 

 وفقیقت م در اجيمقاعي  ةاقرماي  از بقااليي  اطح (.22: همانم دندهمي افزايش نیز را موفقیت شانس

 ،اطالعقا،  بق   تقر ققو   دايراقي  زيقاد  اجيمقاعي  ةاقرماي  خاص طور ب  و اات اهیم كارآفرينان

 در ايقن  كق   كنقد مقي  فقراهم  كارآفرينان برا  را ديگران او  از اعيماد كسب و يربیش مشاركت

 باشقد  اراثرگقذ  بسقیار  توانقد مقي  منقاب   مینأتق  و فرصت تشخیص مانند كارآفريني مخيلف مراح 

نظقر پیقدايش    از اجيمقاعي  اقرماية كارآفريني بقا   ةمقول ارتبا . (32: 1123 ،همكاران و نژادامینيم

ب  عنوان عاملي ااااي در تواقع  و رشقد    ،نوآور  در جامع  نیز قاب  برراي اات. نقش نوآور 

 ااااقي  عقاملي  اجيمقاعي  ارمايةپذيرفي  شده اات.  اقيصاد ، در ادبیا، اقيصاد و مديريت كامالا

نیسقت   شقكي . (112: 1123 همكاران، و اعید م اات نو ها ايده خل  و ور بهره افزايش برا 

مهقم   ،ب  عنوان كاتالیزور ااااقي در ايجقاد نقوآور     ،تواع  و تحقی  در گذار ارماي ك  نیاز ب  

 ثیرأتق  نقوآور   بقر  ديگقر   ميعقدد  عوامق   كق   ااقت  حقالي  در ايقن . كنقد  ترين نقش را باز  مي

اجيمققاعي اشققاره كققرد  ةاققرماي و كققر ف اققرمايةبقق   تققوانمققي عوامقق  ايققن جملقق  از. گذارنققد مققي

  (.Boissevain, 1974:28م
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 مشاغل جنسیتی تفکیک
اصق    گقرفين رنظموقعیيي ااقت كق  در آن زنقان و مقردان بقدون در     " ۀكنندتعريف جنسیيي تفكیک

ب  صورتي ك  هقر يقک    ،اندشدهتخصیص شغ  ب  صور، ميفاوتي در مشاغ  و حرف كار  توزي  
 مشقاغ   جنسقیيي  تفكیک. "دهندمياهم زياد  از اايخدا  شدگان يک شغ  را ب  خود اخيصاص 

و محقیط  ایااقي و مقذهبي    نظقا   اقيصقاد ،  تواقعة اقطح   گقرفين نظر در بقدون  كشورها، اغلب در
 ااقت بازار كار  ها مشخص تفكیک جنسیيي يكي از  ،اجيماعي و فرهنگي آنها وجود دارد. در واق 

دو بعقد مقورد برراقي     گقرفين نظردر با توانميتفكیک جنسیيي در مشاغ  را  (.Watts, 2003:631م
یقزان نقابرابر  جنسقي در    بعد عمود  اات ك  در واقق  بق  اقنجش م    اصطالح درقرارداد. يک بعد 

 بقدون  را كقار  بقازار  در جنسقیت  توزيق   تفقاو،  كق   ااقت  افققي  بعقد  ديگقر  بعد و پردازدمياشيغال 
دو بعد در ك  تفكیک جنسیيي بقازار كقار را بق  بقار      اين نيیجة. دكنميبرراي  نابرابر  گرفيننظردر
 دارد مشقاغلي  در كاریک عمود  اشاره ب  تماي  مردان برا  (. تفكBlackburn, 2009:4م آوردمي
نقابرابر  در تفكیقک جنسقیيي     ةلفق ؤم عنقوان  بق   توانقد ميباالات ك   هاآن دريافيي حقوق میزان ك 

بقر تفكیقک جنسقیيي     يتقوجه  انيشقا  آثقار  توانقد مقي  تفكیک از بعدمشاغ  در نظر گرفي  شود. اين 
. تفكیک افققي بعقد  ااقت    باشد داشي جنسیيي بازاركار در حقوق و دايمزد  ها نابرابر مشاغ  و 
 شقود نمقي  منجقر  عقداليي بقي نقابرابر  و   بق   الزاماا ك  ها  شغلي اشاره داردتفاو،بخش از  آنك  ب  

. ااقت مسقيق  از بعقد عمقود      كقامالا  مشاغ  جنسیيي تفكیک افقي بعد (.Sappleton, 2009:194م
 كق   در و دشقو نمقي  منجقر نقابرابر    بق  اات ك  در آن تفكیک شغلي  ا گسيره ۀدهندنشاناين بعد 
 در چق  هر. آوردمقي در انيخاب شغ  بق  بقار    بودننآزاد از اعم زن و مرد جنس دو هر برا  را معايبي
جقنس مقابق      آن شقغ  و حرفق  بقرا    ،باشقد  غالقب  واحقد   جنسقیت  شقغ   يقک  نشقاغال  تركیب
 (.Blackburn, 2009:6م دشومي ترنامنااب
 مشقاغلي  دراغلقب زنقان و مقردان اروپقايي تمايق  دارنقد        گقذاران، ایاات تال  خالف بر
(. Sappleton, 2009:194م دهنقد ميتشكی   جنسانشانهم را آن اعضا  اغلب ك  كنند فعالیت
 شقغلي  ااقياندارد  گقروه  111 از گقروه  ششدرصد زنان شاغ  تنها در  12 تقريباا ،2113 اال در
شغلي ك  مردان در آن  گروه ششدر حالي ك   كردند،مي( كار ISCOممطاب  با ااياندارد  دنیا

 1 جقدول (. Bettio, 2008:31م دشقون مقي درصد ك  مشاغ  را شام   23بیش از  ،هسيندغالب 
 .دهديم نشان هسيندك  مردان و زنان در آن غالب  را شغلي گروه شش
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 (ISCO)منبع:  مردان و زنان خاص شغلي گروه شش .1 جدول
 زنان مردان

 فروشگاه در عرضه و فروش مأمور سنگين موتوري لیوسا رانندگي
 شویيخشک و نظافت مددکاري، مربوط امور و ساختمان کاريسفت کارگري
 پرستاري و مراقبت کوچک هايشرکت مدیریت
 گريمنشي مربوط امور و ساختمان کارينازک کارگري

 اداري امور نامتخصص فيزیک و مهندسي علوم سينيتکن
 داريخانهمربوط به خدمات رستوران و  مشاغل تجهيزات و آالتماشين مکانيک

 

محقدوديت تنقوع شقغلي و     ۀدهندنشانو  هانظري آمار  ايران نیز در جهت تأيید اين  شواهد

 هقا  بخقش كمير ارتقا  شقغلي بقرا  زنقان ااقت. تمركقز زنقان شقاغ  ايرانقي در          ها فرصت

 زنان ، مشاغ  در جذب ب  زنان گرايش بر ك  اات جنسیيي ها نظري  مؤيدآموز  و بهداشت 

 مركقز (. بقر ااقاس آمقار    2: 27 ،زادهملکم تأكید دارد ،اات آنان خانگي نقش از انعكااي ك 

درصد از زنان ايراني مشغول ب  كارند ك  اين آمار در مقايس  با 11اكنون  هم (1131م رانيا آمار

كننقده بق    راضقي  ر  در نظر گرفي  شده بقود چها ةتواع ةبرنامجايگاهي ك  برا  اشيغال زنان در 

 12مشقاركت   دهنقدۀ نشقان آمارها  مجم  جهاني اقيصقاد   ك  اات يحال در نياراد.  نظر نمي

 173هقزار و   1ها  اقيصاد  اات. براااس آمارها  اين مجمق  زنقان    درصد  زنان در فعالیت

يقابیم مقردان دو    مد دارند ك  با برراقي ايقن آمقار درمقي    دالر درآ 121هزار و  11دالر و مردان 

ااقاس آمقار    بقر  (.1123 جمهقور ،  رياات خانوادۀزنان و  راموممركز  برابر زنان درآمد دارند

ها  اقيصاد  زنقان ققرار دارد كق  ايقن      از حی  فعالیت 112 ةرتبايران در  ،مجم  جهاني اقيصاد

 (.همانم داد ا نشان مير112آمار در گذشي  جايگاه 

شقاغ  در بخقش آموزشقي و     درصقد زنقان   12/22شقده  انجقا  ها  آمار  بررايبر اااس 

 3كميقر از   ا  و كشقاورز   ها  خدما، فني، مهنداي، حرف  در بخش كنند و فرهنگي كار مي

ا  و  حرفق  وفنيبار، ديگر، زنان در مشاغ  فني و مهنداي، خدما، ب  ع ؛درصد اشيغال دارند

 تمركقز  بیشيرين ترتیبب در ايران در بخش اشيغال دوليي  زنان. اند كشاورز  كمير تمركز يافي 

 آمققوز  و درمققان بهداشققت، وزار، درو  نفققر 321،121 بققا پققرور  و آمققوز  وزار، در را

ك  تا كنون دو بخش آمقوز  و بهداشقت    دهدمي. اين آمار نشان دارندنفر  33،221 با پزشكي
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و تمركقز زنقان شقاغ      انقد داشقي  زنقان   ويقژه بق  كشش را در جذب افراد آموز  عالي  بیشيرين

 (.همانم اتهابخشآموز  و بهداشت بیش از ااير  ها بخشايراني در 

 
   کارآفرینی و اشتغالیخود در جنسیتی تفکیک

فرين آبقین مقردان و زنقان كقار     جنسقیيي  تفكیقک فريني آجهاني كار بانديدهاااس اطالعا،  اگرچ  بر

ان صقاحب  نق ز يرشق یب. كننقد مقي انقداز   راهمقردان   راهقا  شقركت بسقیار  از   ايقن  وجقود  با اات، كمير

 فعالیقت فروشقي  خقرده  ياخدما،  ةنیزميا اينك  در  ندكار ب  مشغولدر اطوح پايین صنعيي  كارو كسب

مقوز ،  آبخقش   در شقير یبورنقد  آمقي كق  از كارمنقد  بق  خوداشقيغالي رو       يزنان ازو بسیار   دارند

از اقو    كقار وكسقب  نقوع  انيخقاب (. Sappleton, 2007:2م ازنقد پردمي فعالیت ب  تداركا،مراقبت و 

زنقان   مثقال   بقرا  ؛باشقد  ميقأثر جريانا، ميفاو، فرهنگي، اجيماعي و اقيصاد  كشورها  از تواندميزنان 

با تعقداد كارمنقدان    كوچک خدماتي و تجار  كارها وكسب معموالا كاروكسب صاحب انگاپور 

 (.17: 1127 ،جوكقار   و اكبقر  مآرااقيي  راقند مقي و با رشد تقدريجي بق  پايقدار      كنندميكم ايجاد 

 كقار وكسقب درصد صقاحبان   11 زنان دهدمي نشان ك  ،امريكا ميحدۀاز اياال،  آمدهداتب  اطالعا،

 در را اقاخيماني  هقا  درصد از شقركت  1/7زنان تنها  ك  اات آن انگریب ،شوندميك  كشور را شام  

 در. دهنقد مقي آموزشي را زنقان تشقكی     ها شركتصاحبان بیش از نیمي از  ك  در حالي ،دارند دات

 در حقالي  ،دنق دار فعالیقت  اقاخيماني  صقناي   در هاآن نفر ا  خوداشيغال مردان از نفر ده هر از ،انگلسيان

و فقرد    اجيمقاعي  ،ا مشقاوره  ا،خقدم  نظیر خدما، بخش در خوداشيغال زنان چهار يکحدود  ك 

و تكنولقوژ  تعقداد    اقاخت  مهنداقي،  علقو ،  هقا  بخقش شده ااقت كق  در    برآورد .ندفعالیيحال  در

 انزنق  هقا آن صقاحبان  كق   اات هاييكتشربرابر تعداد  11 ندسيه هامرد هاآن انصاحب ك  هاييشركت

دانشقگاهي   ۀكردتحصقیل  كقارآفرين  زنقان  دربقارۀ  هشقد انجقا    یتحق (.Sappleton, 2009:195م ندسيه

 7/22تولیقد ،    هقا تیق فعالدر ايقران در   كقار وكسبدرصد زنان صاحب  2/21ك   دهدمي نشان رانيا

 مقرتبط  هقا  زمینق  كشاورز  و   هاتیفعالدر  هادرصد آن 2/2و  يخدمات  هاتیفعالدر  هادرصد آن

   (.12: 1127 ،جوكار  و اكبر مآراايي دارند فعالیت آن با

 و رشقد  در كننقد ميخود را شروع  كاروكسب محیطي ك  زنان و مردان كارآفرين در آن ،مسلماا

خقود را در   كقار وكسقب  ك  اغلقب زنقان و مقردان    آنجا از. دارد بسیار اهمیت اهآن كاروكسب دوا 
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 و دانقش  كسقب  بقرا   منبعقي  تقوان محقیط كقار را مقي    ،كننقد مقي  انداز راه خود عمر 11 يا 11 ةده

ر . ارتباطقاتي كق  د  گیقرد مقي جديقد شقك     كقار وكسب هانآ طري  از ك  دانست ارتباطاتي برقرار 

 توانقد مقي و همچنقین   آيد شمارشغلي ب   ها مشاورهمنب  مهمي از  تواندمي شودميمحیط كار ايجاد 

 2 جقدول . (Sappleton, 2009:195م باشد داشي  را بالقوه كاركنان و مشيريان كنندگان،عرض حكم 

 .دهديم ارائ  را زنان يعاجيما ةيارما نةیزمدر  گرفي صور،از مطالعا،   اخالص 

 
 زنان ياجتماع ةیسرمااز مطالعات  ياخالصه .2 جدول

 پژوهش شرح پژوهشگر

 1ساااااااپلتن
(2002) 

 کاار وکسا  نفره از صااببان   2212 آماري جامعةتحقيقات یک  هايدادهبا استفاده از  قيتحق نیا
 و جنسايت  متغيار  دو اساا   بار  را هاا آن کشاور  00 در اروپاا  ياجتماع مطالعات مرکز به بوطمر

 بنادي تقساي  زیار گاروه    2مردانه( به  -زنانه کاري بوزة) سنتي صورت به شغل جنسيتي تفکيک
 بار  دنا کنميدر آن کار  که را( و بخشي کاروکس کرده و سپس تأثير جنسيت کارآفرین )صاب  

کاه در   زنااني  دهاد ماي این تحقياق نشاان    هايیافته. کنديم يبررس هاآن اجتماعي سرمایةسطح 
 در. برخوردارناد  اجتمااعي  سارمایة باالترین ساطح   از ندکاروکس سنتي زنانه صاب   هايبوزه
از  تاري پاایين سنتي مرداناه فعاليات دارناد ساطو       هايشبخ در -زن و مرد–که  هایيآن ،مقابل
اجتمااعي از خاود نشاان     هااي شابکه  و اجتمااعي  اعتماد،مشاارکت  ابعااد  در را اجتماعي سرمایة

غيار   یاا  سانتي  ياهبوزکه خوداشتغالي در  دهدمينتایج این تحقيق نشان  ،این بر عالوه ؛دهند مي
 .است اجتماعي سرمایةبر سطح  تأثيرگذار يعاملاسا  جنسيت  برسنتي 

 2فاوش  و افه
(2002) 

 نيبا  يمعناادار  مساتقي   رابطاة  اجتمااعي  سارمایة ساطح   بار  مؤثر متغيرهاي مطالعة با قيتحق نیا
مشاارکت   زانيم چههر که يبه طور ،کرد دايپ اجتماعي ةسرمایمتغير  و کار بازار در زنان مشارکت

 .روديمباال  زيجامعه ن ياجتماع ةیسرماسطح  ،ابدیيم شیزنان در بازار کار افزا

 و سیویاااااد
 0چیآلاااااادر

(2000) 

داوطلباناه و مشاارکت اجتمااعي در ميازان دسترساي       هااي عضاویت تحقيق به بررسي سه   این
 دهاد ماي . نتایج این تحقيق نشاان  پردازدميکوچک به منابع مه  سازماني  کارهايوکس صاببان 

و مشااارکت سااازماني باعااي افاازایش سااطح دسترسااي صاااببان   هاااانجماانکااه عضااویت در 
تخصصاي اسات و زناان در مقایساه باا       هااي مشاورهکوچک به برخي منابع نظير  کارهايو کس 

باصال از   اجتمااعي  سارمایة مناافعي کاه از    ي. ولا بينناد نماي این فرایند ضارر جادي    مردان در
 هااي انجمان باراي ماردان و زناان متفااوت اسات.       شاود ماي سازماني نصي  افراد  هاي عضویت
در  کاه  دنا آور فاراه   ارتباطات برخي ایجاد براي را هایيفرصت زنان براي است ممکن داوطلبانه
 .کند کمک موانع بر کردنغلبهدر  هاآن به تواندمي نیبنابرا ؛دننباش پذیرامکانبازار کار 

 
                                                 
1. Sappleton 
2.Offe and Fuchs 
3  . Davis and Aldrich 



  22 1131 بهار، 1 ۀ، شمار7 ۀدور توسعه کارآفرینی، فصلنامة                    

 تحقیق روش
نقوع   از ها،داده گردآور  ۀنحو نظراز  و  كاربرد تحقیقا، زمرۀاز نظر هدف در  پژوهش نيا

 بانقک در  موجقود  يبرتقر ااقيان   نقان يپقژوهش كارآفر  نيا  آمار جامعة .اات يشيمایپ و يكم

نفقر دركق     122افقراد در مجمقوع    نيق ك  تعقداد ا  اات يوزار، كار و امور اجيماع ياطالعات

  بقرا  شقير یب  آمقار  نمونقة ب  تعداد  ازیبا توج  ب  ن ،پژوهش نيا رد .اات بوده كشور  هااايان

  یق و بق  دل  نيكقارآفر  تیجنسق  و كقار وكسقب  تیفعال نةیزم اااس بر دهندگانپااخ  بندي دا

رو  گقردآور    .ااقت  شقده  ااقيفاده   رو  ارشمار ازمحدوديت تعداد و اطح دايراي، 

كق  در   ااقت  (2113م اقاپلين   یتحق در شدهاايفاده ااياندارد پراشنامةدر اين پژوهش  هاداده

پراشنام  بق  اقنجش    نيدر ا ياجيماع ةيارما ریميغ كشور ب  كار رفي  اات. 11در  ESS پروژۀ

شام  اعيماد اجيماعي، فعالیت اجيماعي، مشاركت اجيمقاعي   اجيماعي ارمايةاز ابعاد  بعد چهار

 بقا  موضقوع  خبرگقان  از نفقر  دو راپراشقنام    نيق ا  هقا شپرا. پردازديماجيماعي  ها شبك و 

پراشقنام ، اعيمقاد    نيق ا درشقد.   دیق يأت آن يقي روا و كردنقد  يبرراق  يبوم طيشرا گرفيننظردر

ااقت.   بقوده  77/1 ياصقل  پراشقنامة آن در  ييايشده اات ك  پا دهیانج پراشبا ا   ياجيماع

 يو مشاركت اجيماع اندشده دهیانج پراش کي با تنها ياجيماع  هاشبك و  ياجيماع تیفعال

 نیهمچنق  ؛ااقت  بوده 22/1 ياصل پراشنامةآن در  ييايشده اات ك  پا دهیانج پراشبا چهار 

 پراشقنام   نيق ا ييايق پا اقت. مطلوب بوده ا ياصل پراشنامةدر  ماكسيوار يچرخش عامل جينيا

 .ااقت مطلقوب   و 7/1شده اات كق  مققدار آن    نییكرونباخ تع  حاضر با رو  آلفا  یدر تحق

بازگشققت  نيیپققا زانیق م  يققشققد. از دال افقت يدر درصققد2/31 بازگشققت زانیق مپراشقنام  بققا   32

آنان ب  شقركت در   نداشين يتماو  نانيكارآفر اریبس لةمشغآدرس،  رییب  تغ توانيم هاپراشنام 

 نقة یزمو  مزن و مقرد(  نيبر اااس دو ويژگي جنسیت كقارآفر  گاندهندپااخ اشاره كرد.  یتحق

مشقاغ    بنقد  تقسقیم  ااقاس . شدند تقسیم گروه زير چهار( ب  مردان و مزنان  كاروكسب تیفعال

مشقاغ  و   شقده، انجقا  . در مطالعا، ااتمعيبر موجود   آمارها و مشاب  مطالعا، نةمردازنان  و 

 شقده  محسوب زنان  دهنديم  یآن را زنان تشك نشاغال درصد 71 از شیب ك   كار  هاحوزه

 بق   توجق   با و رانيا در زنان كار  ها حوزهبا توج  ب  محدوديت تنوع  ،پژوهش نيا در. اات

درصقد از زنقان   11اكنون فققط   آمار  اازمان كار و امور اجيماعي ك  هم  هاگزار  آخرين
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كشقورها رققم    و اين میزان در مقايس  با اهم زنان فعال در اقاير  هسيند تیفعالايراني مشغول ب  

درصقد آن را زنقان    31كقار  كق  بقاال      هقا  حقوزه مشقاغ  و   آيد،ميپايیني ب  حساب  بسیار

-آمقوز  مربو  بق    ها حوزه نيبنابرا ؛اات شده گرفي  نظر در زنان  مشاغ  دهند،ميتشكی  

 و زنقان  ارپراقيي  و مقددكار   خیريق ،  امقور  پزشقكي،  آمقوز   و درمان بهداشت، پرور ،و

درصقد   31  ب  آمار بقاال   با توج گردشگر  و دايي صناي  ها حوزهو  ارپراتبي كودكان

و اقاير مشقاغ     ندرومي شماراز مشاغ  و حرف زنان  ب   (12: 1121مكار،  هازنان شاغ  در آن

 زيرگقروه  چهقار در   یق تحق  مقار آ نمونقة افقراد   تعداداااس،  ني. بر اشونديم محسوبمردان  

 :از عبارتند

 نفر 2:  زنان مشاغ  در كارآفرين زنان 

 نفر 22: مردان  مشاغ  در كارآفرين زنان 

 نفر 13: مردان  مشاغ  در كارآفرين مردان 

 نفر 13: زنان  مشاغ  در كارآفرين مردان 

 SPSS افققزارنققر ااققيفاده از  بققاتوصققیفي وااققينباطي  اققطح دو در هققاپراشققنام   هققاداده

چقون درصقد میقانگین و     هقايي شقاخص  ،يفیتوصق   سقمت آمارهقا  در ق .اندشده وتحلی  تجزي 

ابيقدا بقا ااقيفاده از آزمقون ااقمیرنف       يااقينباط   در قسقمت آمارهقا   .انقد شده اايفادهفراواني 

چهقار   اجيمقاعي  اقرماية اپس میانگین  وشدند  يبررا هادادهتوزي   بودننرمالكولموگروف، 

 .اات شده مقايس  (ANOVA) آنووا طرفةفاده از آزمون تحلی  واريانس يک زيرگروه با ااي

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص

. هسقيند  زن درصقد  1/22 و مرد درصد 3/71 دادند پااخ هاپراشنام  ب  ك  نفر  32 مجموع از

 دارا  پااقخگويان  بیشقير  .دارنقد  ققرار  اقال  23 تقا  23 اقني  ردۀ در( درصقد  1/12م هاآن اكثر

 درصقد 1/11 و دارنقد  كارمند نفر 11 زير كارآفرينان از درصد 31.هسيند دانشگاهي تحصیال،

 نشقان  را هقا نمونق   كامق   توصقیف  1 جقدول  .ننقد كمقي  كقار  هفيق   در ااعت 21 باال  هاآن از

  .هدد مي
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 کارشانوکس  و کارآفرین مردان و زنان هايویژگي. 0 جدول

 سن درصد التیتحص درصد

  22تا  20 1 ترنيیپا و دیپل  1/0

  22تا  22 0/02 دیپل  فوق 1/2

  02تا  00 22 ليسانس 7/22

  02تا  02 22 ليسانس فوق 8/22

 باالتر و 20 7/16 باالتر و دکترا 0/6
 يکار تاساع زانيم درصد تيجنس درصد

 زن 1/28

 مرد 8/70  20 زیر 6/12

 پاسخيب 1/0

  20تا  20 بين 2/11 کارمندان تعداد درصد

  60تا  21 بين 2/07 نفر 10 زیر 20
  80تا  61 بين 22 نفر 20 تا 10 بين 22
  80 باالي 2/10 نفر 20 باالي 26

 

  نانیکارآفر یاجتماع ةیسرما میانگین مقایسة
ابيققدا  ، آمققار گققروهريز در چهققار نققانيكارآفر ياجيمققاع ةياققرما نیانگیققم سققةيمقامنظققور  بقق 

فقرض   ،آزمون نيا در. شدانجا   فوآزمون كولموگرف اامیرن از اايفاده با هاداده بودن نرمال

 و( n=  32مآزمقون   نيق ا جينيقا . بقا توجق  بق     شقود يمق  نوشقي   هاداده بودنصفر ب  صور، نرمال

 ديیق تأااقت و فقرض صقفر     13/1از  رتق بقزر    معنقادار  اطح (sig=  217/1م و( z=  112/1م

بقا ااقيفاده از    اقپس  ؛هسيند نرمال ياجيماع ةيارما ریميغ ب  مربو   هاداده رو نيا از ؛شود يم

 آزمون جينيا. شد س يمقا نانيكارآفر ياجيماع ةيارما نیانگیم طرف کي انسيوار  یآزمون تحل

 دشقو مقي  مشاهدهجدول  نيا جينيا طب آمده اات.  1در جدول  ياجيماع ةيارما ریميغ مورد در

 . اات گروه چهارمیانگین  برابر نا دهندۀنشان ك اات  13/1از  تركوچک و sig=  111/1 ك 
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 اجيماعي ارماية میانگین مقايسة .1 جدول
 یمعنادار سطح F مربعات نیانگیم یآزاد درجة مربعات مجموع 

 022/0 810/2 020/0 0 000/1 هاگروه نيب
   122/0 20 280/10 هاگروه در

    39 010/11 کل

 

 LSDاز آزمون  ارددبیشير   اجيماعي ارماية میانگیناينك  مشخص شود كدا  گروه  برا 

 .  اات شدهاايفاده 

 
 گروه آماري چهار اجتماعي سرمایة ميانگين مقایسة .2جدول

 نوع
 آزمون

 (J)افراد یبندگروه (I) افراد یبندگروه
 اختالف

 نیانگیم
 سطح
 یمعنادار

LSD 

کارآفرین زن در مشاغل 
 زنانه

 208/0 10220/0 کارآفرین مرد در مشاغل زنانه

 028/0 *06127/0 مردانهل غکارآفرین زن در مشا

 070/0 27720/0 ل مردانهاغکارآفرین مرد در مش

کارآفرین مرد در مشاغل 
 زنانه

 208/0 -10220/0 کارآفرین زن در مشاغل زنانه

 027/0 *22222/0 ل مردانهغکارآفرین زن در مشا

 082/0 16801/0 ل مردانهغکارآفرین مرد در مشا

ل غمشاکارآفرین زن در 
 مردانه

 028/0 *-06127/0 کارآفرین زن در مشاغل زنانه

 027/0 *-22222/0- کارآفرین مرد در مشاغل زنانه

 026/0 -08222/0 مردانهل غمشاکارآفرین مرد در 

ل غمشاکارآفرین مرد در 
 مردانه

 070/0 -27720/0 کارآفرین زن در مشاغل زنانه

 082/0 -16801/0 ر مشاغل زنانهکارآفرین مرد د

 026/0 08222/0 مردانهل غمشاکارآفرین زن در 

 

زن در مشقاغ  زنانق     انكارآفرين اجيماعي ارماية، میانگین 3در جدول  شدهارائ  جينيا طب 

 اقرماية  نیهمچنق  ؛  مردانق  ااقت  غزن در مشقا  انكارآفرينق  اجيمقاعي  اقرماية  میانگینبیش از 

در  زن انكارآفرينق  اجيمقاعي  اقرماية  میانگیندر مشاغ  زنان  بیش از  مرد انكارآفرين اجيماعي

 1 شك  .ندارد وجود  معنادار اخيالف ديگر موارد در دهديمنشان  جينيا .اات مردان مشاغ  
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زنان  و مردانق  را    كار  هاحوزهدر  نيزنان و مردان كارآفر ياجيماع ةيرماا زانیم نمودار زین

 در زن نانيكارآفر ب  مربو  ياجيماع ةيارما زانیم نيباالتر  نمودار نيا اااس بر. دهديمنشان 

 مشقاغ   در زن اننق يكارآفر بق   مربقو   ياجيمقاع  ةياقرما  زانیق م نيترنيیپاو  اات زنان  مشاغ 

زنان  در مجموع بقا اقطح     كار  هاطیمحزنان در  تیفعال دهديمنشان  جينيا نياات. ا ن مردا

همراه  ياجيماع  هاشبك و  تیدر چهار بعد اعيماد، مشاركت، فعال ياجيماع ةيارمااز   باالتر

 در و دهقد يمرا كاهش  ياجيماع ةيارما اطحمردان    ها طیدر مح تیك  فعال ياات، در حال

 .دشويم منجر (مردان   كار طیممح هاطیمح نيدر ا ياجيماع ةيارماب  كاهش  ج یني

 

 
 يدر چهار گروه آمار اجتماعي سرمایة ميانگين مقایسة .1 شکل

 

   یریگجهینتو  بحث
منقاب  در جهقت    ثرترؤمق  و بهيقر  كارگیر ب  مسيلز  ا جامع  هر در اجيماعي و اقيصاد  تواعة

مقالي و انسقاني    ا اقرماي  عالوه بر مناب   ا جامع . هر ااتنی  ب  اهداف از پیش تعريف شده 

مذكور از پیونقدها و روابقط اثقربخش افقراد جامعق  و       ةارماي ك  دارد زین اجيماعي ارماية مناب 

زنقان و   ياجيمقاع  ةياقرما  اقطح  سقة يمقابا هدف   یتحق نيا. دشومي ناشي اجيماعي ها شبك 

 ةجامعق  در يكمق   یق تحق رو  از اايفاده با مردان  و زنان   كار  هاحوزهدر  نيمردان كارآفر

 انجا  شد.  ياايان نانيآفركار  آمار

چهققار بعققد اعيمققاد،  در نققانيكارآفر ياجيمققاع ةياققرما اققطح مققورد در  یققتحق نيققا جينيققا
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زنانق  در    كار  هاطیزنان در مح تیفعال ك  داد نشان ياجيماع  هاشبك  و تیفعال مشاركت،

مردانق     هقا طیحدر م تیك  فعال يدر حال ،اات ههمرا مذكور ابعاد از  باالتر اطح بامجموع 

 نيق در ا ياجيمقاع  ةياقرما كقاهش   بق   جق  یدر ني و دهقد يمق را كقاهش   ياجيمقاع  ةياقرما  اطح

 اقطح كق    دهقد ينشقان مق   جينيا نيا ،يكل طور ب  .شوديم منجرمردان (   كار طیمحم ها طیمح

  هقا ااقت محقوزه   شقير یب هقا ك  مشاركت زنقان در آن   ا كار  هاحوزهدر  ياجيماع ةيارما

 نيبقد  نيق ا دياات. شقا  مردان   كار  هادر حوزه ياجيماع ةياارم طحازنان ( باالتر از   كار

 بقاالرفين  بق  مچ  در مشاغ  زنانق  و چق  مردانق (      كار  هاطیمح در زن حضور ك باشد   یدل

 زانیق و م شقود يمق  منجقر   كقار   هقا طیمحق  در ،مرد و زن از اعم ،افراد ياجيماع تیفعال زانیم

بق    جق  یدر ني و دهقد يمق  شيافزا  كار  هاطیمح در را  و همدرد يرفاقت، دواي ت،یحسن ن

  .كنديم كمک ياجيماع ةياطح ارما شيافزا

زن در  نقان يآفركار بق   ياجيمقاع  ةياقرما  زانیق م نيبقاالتر  كق   دهقد ينشان م جينيا ،نیهمچن

 ياجيماع ةيارما اطح نيترنيیپا مردان  مشاغ  در زنان ك  يحال در ،اات مربو مشاغ  زنان  

 مشاركت، اعيماد، از مجموع در زنان   كار طیمح در زنان ك  معناات بدان نيارا دارا هسيند. 

كقرد كق     ریگون  تفس نيرا ا جينيا نيبيوان ا ديبرخوردارند. شا  شيریب ياجيماع ةشبك و تیفعال

  یق بق  دل  هقم  توانقد يمق  امقر  نيق ا. هسقيند  تربا همجنس راحت  ارتباطا، كار  زنان در برقرار

 ریق با غ  در ارتباطا، كار يو مذهب ياجيماع  هاتيمحدود  یدل ب هم  و هاآن نیمشيركا، ب

 همجنس باشد. 

ك  زنان كقارآفرين در   دهدمي نشان  یتحق جيياهمراايا با ن زی( ن2113م ااپلين  یتحق جينيا

 در ايقن  و دهنقد مقي  يصقاص اخخود  ب  اجيماعي را ةارماي اطح باالترين زنان  كار  ها حوزه

 اجيمقاعي  ةاقرماي  اقطح  تقرين پقايین  دارا  مردانق   كقار   هقا  حوزه در مردان ك  اات حالي

 بقا  بازاركقار  در زنقان  مشقاركت  نیبق   مسقيقیم معنقادار   ةرابط ب  زین( 2112م 1فو  و اف . هسيند

 شيبقازار كقار افقزا    رد زنان مشاركت زانیم چ هر ك   ب  طور ،دندیاراجيماعي  ةارماي ميغیر

  .روديمباال  زیجامع  ن ياجيماع ةياطح ارما ،ابدييم

 

                                                 
1  . Offe & Fuchs  
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 شنهادهایپ

 تغییر گون هر نيبنابرا ؛ااتمناب  جامع   ترينرز انساني از باا ةاجيماعي همچون ارماي ةارماي

يا تقويت اين  تخريب ب  توانداجيماع تأثیر بگذارد، مي ۀپیكر بر ك  گذار ایاات و مشي خط

بیشقير   چق  هر كقردن پررنق    تفكقرا، در رااقيا   ي. با توج  ب  برخشود منجر ا ارماي مناب  

علمقي،   هقا  محقیط دو جنسقیت زن و مقرد در    كردنجقدا  كق   طقور  ب  و جنسیيي ها تفكیک

 هقا  پديقده تقأثیر  كق  بقر     نظراز  هاييتفكیکاجيماعي و فرهنگي الز  اات پیامدها  چنین 

و  دشقو  مطالع رد با دقت بیشير  ( دااتهاپديدهيكي از اين  ياجيماع ارمايةم جامع  اجيماعي

  یتحق جينيا  در راايا ريز  شنهادهایپحوزه باشد.  نيدر ا گرفي انجا مطالعا،  جيبر اااس نيا

 :دشويمارائ  

بقر   ييیسق جنو  يشقغل  کیق تفك ریتقأث  ،جامعق   در ييیجنس و يشغل  هاکیتفك جاديا در -

   ؛نظر گرفي  شود در افراد ياجيماع ةيارمااطح 

  بقرا  را اجيمقاعي  اقرماية اقطح   بقاالترين  ك  يفعالیي ها حوزهانيخاب  ب  كارآفرينان -

اقوق داده   داشقت  خواهنقد  آن در را تقر  مناابعملكرد  الطب ب و دارد همراه ب  شانيا

 ؛شوند

 و مقؤثر میزان تعام  و ارتبقا    شيافزا نان،يكارآفر بین مؤثراجيماعي  ها شبك ايجاد  با -

 كارآفرينقان  جامعقة در  اجيماعي ارمايةابعاد  كردنپررن  ب  هاآن بین در اعيماد اطح

   ؛شوديمموجب عملكرد بهير و كارآمدتر  از آنان  ك چرا ؛شود كمک

كقار  زنانق     هقا  حقوزه زنقان كقارآفرين در    اجيماعي يةارمااطح  بودنباال ب  توج  با -

 كق  شود  ييشنااابرا  زنان كارآفرين  اجيماعي ارمايةاز  اثربخش اايفادۀ ها فرصت

 ؛شوديم انزن تيريو مد تیالكم با  كارهاوكسبداياوردها    ارتقاموجب 

 كق   ابدي تغییر اجيماعي ارمايةاطح  بردنباال منظور ب   كار  مردان ها محیط فرهن  -

 .ااتصحیح و مسيمر  گذار ایاات ازمندین و ااتيک حركت تدريجي  البي 

 خقاص  صقور،  بق   اجيماعي ارمايةب   گرفي صور،ك  بیشير مطالعا، و تحقیقا،  آنجا از

 كقارآفريني  و اجيمقاعي  اقرماية كق  بق  برراقي ارتبقا       يخلق و تعقداد تحقیققا، دا   اندپرداخي 

 :دنشومي پیشنهاد شدهانجا   یتحق  در راايا ريآتي ز تحقیقا، ،ااتبسیار اندک  اندپرداخي 
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اجيماعي و بقاالخص تقأثیر كقارآفريني بقر      ةارماي و كارآفريني مقولة دوارتبا   برراي -

   ؛جامع مهم در  ا يماعي ب  عنوان مقول اج ةارماي

بر ميغیرهقايي چقون    مشاغ  اجيماعي و تأثیر تفكیک جنسیيي ةارماي ديگر ابعاد يبررا -

 ره؛یغاجيماعي و  ها هنجارها  اجيماعي، حمايت

 چنقدان نق   حضقور  رغقم يعلاجيماعي  ها پديده ريااجنسیيي بر  تفكیک مقولة يبررا -

  ؛ايراني جامعةجنسیيي در  فرهن  رن كم

 در آمقده داقت بق   جيتوج  بق  نيقا   با نانيكارآفر ياجيماع ةيارما  ارتقا  هاراه يبررا -

   . یتحق نيا
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   منابع
 زنقان  كارها وكسب ها ويژگيپیرامون  تحقیقي" (،1127م جوكار اكبر  محمدرضا زهرا؛ آراايي،

 (،رفيارم دانشور ،"كار و كسب انداز  راه در آنان مشكال، و دانشگاهي كرده تحصی  كارآفرين
 .12 شمارۀدانشگاه شاهد، اال پانزدهم ، 

 دبیقران  شغلي رضايت و اجيماعي ارمايةبرخوردار  از  میزان رابطةبرراي " (،1122م فاطم  ارشاد ،
 و شناايروان دانشكدۀ ارشد، يكارشناا ةنامانيپا ،"22 اال در شبسير شهرايان ا هدبیرايان زن
 .تهران دانشگاه تربیيي، علو 

 ،"اراک ااز واگنبرراي رابط  ارماي  اجيماعي و كارآفريني اازماني در " (،1121م مصطفي آشنا،
 .تهران دانشگاه مديريت، شكدۀدانارشد،  يكارشناا ةنامانيپا

 نوپقا  نانيكارآفر ياجيماع ةيارما(، 1123م يدگلیب يو غالمرضا ااالم پوريقل نينژاد، روجا، آر ينیام
 .71-13 صص ،11 شماره او ، اال كارآفريني، ةتواع ،يرام ریغ يمال نیمأت و

 ينامق  كارشنااق   انيپا ،"اجيماعي و كیفیت زندگي ةيارما بین رابطةبرراي " (،1121م محمدناز اون ،
 .دانشگاه تهران ،اجيماعي علو  دانشكدهارشد، 

 ةنامق انيق پا ،"ارماي  اجيماعي و فقر از منظقر رواقيايیان   ةرابطبرراي " (،1123م فرشي  كرماني، حجيي
 مهقر، عزيز  خیا  اصغر، علي اعید ، .علو  اجيماعي، دانشگاه تهران ۀدانشكد ارشد، يكارشناا

 ةتواقع  نقوآور ،  بقا  آن ارتبا  و اجيماعي ةارماي انجش ،(1123م فر تمیز  ةريحان و طواي ندا
 .133-111 صص ،3 شمارۀ او ، اال كارآفريني،

، "كشقور  هقا  ااقيان  زاكق رم در اجيمقاعي  اقرماية  بنقد  رتب " ،(1122م پورشارع محمود زهرا، ،علمي
 .232-213صص .22 شماره هفيم، اال ،علمي پژوهشي رفاه اجيماعي ةفصلنام

عقالي پقژوهش    ةاسق ؤم تهقران:  (،1123م جقالل ميققي   ة، ترجمق "اجيماعي ةارماي" ،(1313م جان فیلد،
 تأمین اجيماعي.

 .لعا، زنانروشنگران و مطا تهران: ،"زنان در بازار كار ايران" (،1121م مهرانگیز كار،

 كار،  روین  ریگآمار(، 1131م رانيا آمار مركز
 http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/n_niru_91-4.pdf 

 و انسقاني  علقو   انيشقارا،  ،"هقا نققش در تواقع  و تعقدد   اشيغال زنان  نقش"(، 1127م فهمی  زاده،ملک
 .فرهنگي مطالعا،

http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/n_niru_91-4.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/n_niru_91-4.pdf
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