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هدف اين تحقيق ارتباط آموزش کارآفرينی با سرمايه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی استان
البرزانجام شده است .روش اين تحقيق از نوع شبه آزمايشی بوده است .جامعة آماري در اين تحقيق از 7521پرونده
بازتوان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی استان البرز سال 7932بصورت تصادفی751نمونه انتخاب
وازپرسشنامه سرمايه اجتماعی ناهاپيت وگوشال وپرسشنامه کارآفرينی ازآزمون تی زوجی ازنرم افزار spssبرروي
آزمودنی هااجرا گرديد.
اهداف فرعی براساس
شناخت رابطه بين آموزش کارآفرينی بابعد ساختاري سرمايه اجتماعی (گسترش شبكه اجتماعی ،افزايش روابطاجتماعی) است.
شناخت رابطه بين آموزش کارآفرينی بابعد شناختی سرمايه اجتماعی (افزايش همكاري ،ارتقاء ارزشها) است.شناخت رابطه بين آموزش کارآفرينی با بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی (افزايش فهم متقابل ،افزايش اعتماد،افزايش تعهد) است.
ونتايج اين پژوهش با توجه به سطح معناداري بدست امده می توان گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر سرمايه
اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی تاثير معناداري داشته است ..با توجه به سطح معناداري
بدست امده که برابر  12150بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان گفت که آموزش هاي کارآفرينی
بر سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين
سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها سرمايه اجتماعی اين افراد
را افزايش داده است .وهمچنين آموزش هاي کارآفرينی بر بعد (ساختاري ،شناختی،ارتباطی)سرمايه اجتماعی بين
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد
(ساختاري،شناختی،ارتباطی) سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره
ها بعد (ساختاري،شناختی،ارتباطی) سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است.
بين آموزش کارآفرينی و بعد ساختاري سرمايه اجتماعی (گسترش شيكه هاي اجتماعی ،افزايش روابط اجتماعی)رابطه مثبتی وجود دارد.
با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابر  121750بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان
گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد ساختاري سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد ساختاري سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره
آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها بعد ساختاري سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است.
گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده ،علوم احتماعی  ،واحد رودهن  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ایران
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بين آموزش کار آفرينی و بعد شناختی سرمايه اجتماعی (افزايش همكاري و ارتقاء ارزشها)رابطه مثبتی وجود.دارد
 بنا بر اين می توان، است1212  بدست امده و کمتر از12111 از آنجايی که سطح معناداري بدست آمده که برابر
گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد شناختی سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
 مقايسه ميانگين بعد شناختی سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره.بهزيستی تاثير معناداري داشته است
.آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها بعد شناختی سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است
 افزايش تعهد) رابطه، افزايش اعتماد،بين آموزش کارآفرينی و بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی (افزايش فهم متقابل.مثبتی وجود دارد
 بنا بر اين می توان، است1212  بدست امده و کمتر از12190 با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابرگفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی
 مقايسه ميانگين بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می.تاثير معناداري داشته است
.دهد که برگزاري اين دوره ها بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است
 زنان سرپرست خانوار، دوره هاي آموزشی، کارآفرينی، سرمايه اجتماعی:واژگان کليدي
:تاریخ اکسپت
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The relationship between entrepreneurship education and social capital of
women headed by the welfare state of alborz province In 5931
Farideh Talebi5

Dr.Masoumeh Rashad

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between
entrepreneurship education and social capital of female headed households under the
well-being of Alborz province. The method of this research has been quasiexperimental. The statistical society in this research was selected from 7521 cases of
rehabilitation of women headed by households under the welfare of Alborz province
in 7932. 751 samples were selected randomly from the social capital of Nahapit and
Goshall and entrepreneurship questionnaires from a t-test on spss software on
subjects.
Sub-goals based on
-The recognition of the relationship between entrepreneurial education and the
subsequent structural capital of social capital (expansion of the social network,
increasing
social
relations).
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-The recognition of the relationship between post-graduate entrepreneurial education
and social capital
(increased cooperation, promotion of values).
-The recognition of the relationship between entrepreneurship education and the
social dimension of social capital (increasing mutual understanding, increasing trust,
increasing
commitment).
The results of this study, with regard to the level of significance achieved, can be
said that entrepreneurship education has a significant effect on social capital among
female headed households under well-being. According to the significance level
achieved, which is 12150 and less than 1212 , Therefore, it can be said that
entrepreneurship education has a significant effect on social capital among female
headed households covered by well-being. The comparison of the average social
capital before and after the training shows that the holding of these courses has
increased the social capital of these people. Also, entrepreneurship education has a
significant effect on the social dimension (structural, cognitive, and communicative)
of women under the supervision of well-being households. The comparison of the
mean (structural, cognitive, and communicational) dimension of social capital before
and after the course shows that the subsequent courses (structural, cognitive, and
communicative) have increased the social capital of these individuals.
- There is a positive relationship between entrepreneurship education and the
structural dimension of social capital (social development, social relations).
Regarding the significance level obtained at 121750 and less than 1212, it can be said
that entrepreneurship education has a significant effect on the structural dimension
of social capital among female headed households covered by well-being. The
comparison of the average structural dimension of social capital before and after the
training shows that the holding of these courses has increased the structural
dimension of the social capital of these individuals. There is a positive relationship
between entrepreneurship education and the cognitive dimension of social capital
(increased collaboration and promotion of values).
Since the significance level achieved is 12111 and less than 1212, it can be said that
entrepreneurship education has a significant effect on the cognitive dimension of
social capital among female headed households covered by well-being. Comparison
of the average cognitive dimension of social capital before and after the course
shows that holding these courses has increased the cognitive dimension of social
capital of these individuals. Considering the significance level obtained at 12190 and
less than 1212, it can be said that entrepreneurship education has a significant effect
on the social capital's social dimension of the well-being-headed households. The
comparison of the average social communication dimension of social capital before
and after the training shows that the holding of these courses has increased the
connection of the social capital of these individuals.
Key words: social capital, entrepreneurship, training courses, female headed
households
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مقدمه
زنان سرپرست خانوار به عنوان بخشی قابل تأمل و توجه در جامعة زنان ،به دليل داشتن شرايط و اولويتهاي
خاص حائز توجه جدياند .زنانی که عهده دار تأمين معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار هستند ،در زمرة
زنان سرپرست خانوار قرار میگيرند .بر اين اساس ،زنان سرپرست خانوار در ايران شامل :زنان مطلّقه ،زنان همسر
فوت شده ،زنان داراي همسر (زندانی ،معتاد ،بيكار ،بيمار و  ،)....زنان ازدواج نكرده ،و زنان داراي همسر
مجهولالمكان میباشند.
اين گروه نسبت به ساير زنان ،فشار روانی بيشتري را تجربه کرده و در مقابل ،از کيفيت زندگی پايينتري برخوردار
هستند .تعداد نقشهايی که زنان سرپرست خانوار به عهده میگيرند ،تأثير مستقيمی بر ايجاد استرس ،تشديد
اختالالت روانی و بروز بيماريهاي جسمی دارد .در اين ميان ،عنصر حمايت يا عدم پشتيانی دولت و جامعه ،بر
افزايش يا کاهش اين فشارها ،تاثير مستقيم و قطعی دارد .در راستاي مقوله توانمندسازي زنان سرپرست خانوار،
پيش از هر چيز بايد عنوان کرد حل اين مسئله ،منوط به حمايتها و اقدامات دولت میباشد؛ اين در حالی است
که مشكالت متنوعی همچون :عدم دستيابی به آمار و اطالعات دقيق و مستند ،ناهماهنگیهاي موجود ميان
دستگاه هاي اجرايی ،تعدد متوليان امر و کمبود اعتبارات و عدم تخصيص به موقع اين اعتبارات ،در نهايت موجب
تضعيف چتر حمايتی دولت از اين قشر میشود.
در اين پژوهش محقق به دنبال رابطه آموزش کار آفرينی و سرمايه اجتماعی زنان سرپرست خانوارتحت پوشش
بهزيستی استان البرز است ،لذا نتايج اين تحقيق بعد از اتمام کار میتواند بالفاصله در جامعه مورد بررسی بكار
گرفته شود .از نظر دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف ،می توان اين پژوهش را يک تحقيق کاربردي محسوب
کرد.
پژوهش کاربردي ،پژوهشی است که نتايج حاصل از آن در رفع نيازها و حل مشكالت به کار می آيد .بنابراين،
هدف اين نوع پژوهش ها کاربست نتايج به کارگيري آنها در حل مسائل و مشكالت خاص در جامعه می باشد .در
واقع در پژوهش هاي کاربردي ،نظريه پردازي وجود ندارد اما نظريه هاي حاصل از پژوهش هاي بنيادي را براي
حل مسائل به کار می گيرند .هدف از چنين پژوهش هايی ،حل مسائل خاص در موقعيت هاي واقعی است .به
عبارت ديگر ،مفاهيم نظري را در موقعيت هايی که در آنها مسائل واقعی وجود دارد می-آزمايد .راه حل مسأله ها
در اين نوع پژوهش ها کاربرد و اعتباري کلی دارند(حبيب پور و صفري.)701 :7911 ،

بیان مساله
امرزوه کارآفرينی به عنوان يک راهكار اثربخش براي توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها به شمار می رود .و اساس
توسعه پايدار تلقی می شود.
سرمايه اجتماعی ،مفهوم نوينی است که به تازگی وارد حوزه ها ي اجتماعی ،اقتصادي و سياسی شده است .اين
مفهوم همانند بستر مناسبی براي بهره وري از ساير سرمايه ها از جمله سرمايه هاي انسانی ،فيزيكی و راهی براي
نيل به موفقيت در تمامی جنبه هاي زندگی افراد می باشد .سرمايه اجتماعی به عنوان مفهومی جدي در کنارانواع
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ديگر سرمايه ،در سطحی برابر با آنها دارا ي اهميت است و شامل مولفه هايی مانند عضويت درگروههاي اجتماعی،
مشارکت در کارهاي دسته جمعی ،انسجام و اعتماد اجتماعی ،اطالعات وارتباطات می باشد .تعيين و ارزيابی مولفه
هاي سرمايه اجتماعی در زنان سرپرست خانوار هرجامعه ،ضروري و مهم به نظر می رسد زيرا چنين افرادي ممكن
است به سبب مسائلی چون فوت ياطالق از همسر ،حجم زياد مسئوليتهاي زندگی ،نبود پشتوانه هاي اقتصادي-
اجتماعی ،عدم دسترسی به شغل مناسب و نداشتن مهارت دچار انزواي اجتماعی و فقدان دسترسی به شبكه هاي
اجتماعی گردند .از اين رو ،زنان سرپرست خانوار احتماال مشكالت بيشتر و متفاوت تري ماننداختالالت روحی و
روانی ،داشتن فرزندانی با مشكل انحراف اجتماعی ،فقر مالی و فرهنگی را تجربه می کنند ،از سوي ديگر ،سرمايه
اجتماعی می تواند نقش اصلی و کليدي در توصيف نابرابري ها در اين قشر از جامعه از طرق معطوف نمودن
توجهات به واقعيتها و پديده هاي مهم ايفا نمايد و ممكن است رشد اقتصادي به واسطه ي برجسته نمودن اهميت
مشارکت و اعتماد در زنان سرپرست خانوار تسهيل گردد.
يكی از مهمترين دغدغه هاي اين قشر اشتغال و انگيزه براي نوآوري و کارهاي جديد است .به همين منظور
سازمان ها و نهاد هاي مختلف که ماموريت ارتقاي توانمندي آنان را دارند يكسري آموزش ها و مهارت هايی را به
آنان می آموزند .يكی از اين آموزش ها آموزش کارآفرينی است که می تواند به ارتقاي سرمايه اجتماعی اين زنان
بينجامد .اينكه آيا اين آموزش ها به ارتقاي سرمايه اجتماعی زنان منجر می شود يا خير ،تحقيق علمی می طلبد
که اين تحقيق به دنبال پاسخگويی به اين سوال است .به عبارت ديگر سوال اصلی اين تحقيق اين است که آيا
بين آموزش کارآفرينی با سرمايه اجتماعی درزنان سرپرست خانوار رابطه دارد؟
ابعاد سرمايه اجتماعي براساس مدل ناهاپیت و گوشال
 بعد ساختاريپيوندهاي موجود درشبكه،شامل:وسعت وشدت ارتباطات موجود درشبكهشكل وترکيب شبكه،شامل:ميزان ارتباط پذيري وتراکم شبكهتناسب زمانی:بطورمثال:تا چه اندازه شبكه ايجادشده براي يک هدف خاص،ممكن است براي اهداف ديگر نيز استفاده شود
بعد شناختي
اين بعدکه محور آن شناخت(يعنی فعاليتهاي ذهنی،عقلی وانديشه اي)است با استفاده از زبان مشترکی که
از اهداف وارزشها را براي اعضاي شبكه فراهم می کند ومقدمه فعاليت بهينه آنان در نظام اجتماعی را
فراهم می نمايد وشامل:زبان،عالئم مشترك وروايتهاي مشترك است
بعد ارتباطي
اين بعد شامل:اعتماد،هنجارها،تعهدات،روابط متقابل و تعيين هويت مشترك است
سرمايه اجتماعي از ديدگاه پیر بورديو
ورديو سه نوع سرمايه را شناسايی نمود؛ اين اشكال سرمايه عبارت از شكل اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی
بودند .

…….فصلنامة پژوهش اجتماعي ،سال

571

شكل اقتصادي سرمايه بالفاصله قابل تبديل به پول است مانند دارايی هاي منقول و ثابت يک سازمان.
سرمايه فرهنگی ،نوع ديگر سرمايه است که در يک سازمان وجود دارد مانند تحصيالت عاليه اعضاي سازمان
که اين نوع سرمايه نيز در برخی موارد و تحت شرايطی قابل تبديل به سرمايه اقتصادي است
بورديوسرمايه اجتماعی را وي ژگی انحصاري نخبگان می داند که براي تامين موقعيت نسبی شان طراحی شده
است ولذا او براين باور بود که سرمايه اجتماعی فقط براي افراد مرفه مفيد است(فيلد)90:7911،

می توان نتيجه گرفت که ديدگاه بورديو در زمينه سرمايه اجتماعی يک ديدگاه ابزاري
صرف است .به عبارتی اگر سرمايه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمايه اقتصادي شود،
کاربردي نخواهد داشت
سرمايه اجتماعي از ديدگاه جیمزكلمن
کلمن برخالف بورديو معتقد است که سرمايه اجتماعی صرفا محدود به طبقه مرفه نبوده بلكه ميتواند براي
طبقات پايين نيز مفيد باشد  .از نظر کلمن سرمايه اجتماعی نشان دهنده يک منبع است زيرا متضمن شبكه
هاي مبتنی بر ارزشهاي مشترك و اعتماد می باشد(.فيلد)91،7911،
کلمن سرمايه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی ميداند که به کنشگر اجازه ميدهد تا با استفاده از آن به
منافع خود دست يابد و سرمايه اجتماعی را همانند ساير اشكال سرمايه مولّد ميداندکه دستيابی هدفهاي
معينی را امكانپذير می سازد(.کلمن)015،7911،
تعاريف بورديو و کلمن تا حدودي شبيه به هم هستند .هر دو قائل به مشارکت و عضويت فرد در گروه
بودند،برخالف بورديو که سرمايه اقتصادي را به عنوان هدف غايی در نظر ميگرفت،کلمن سرمايه اجتماعی را
به عنوان ابزاري براي حصول به سرمايه انسانی بكار می برد .
سرمايه اجتماعي از ديدگاه رابرت پاتنام
پاتنام معتقد است سرمايه اجتماعی نيز مانند ساير سرمايه ها مولّد است و امكان دستيابی به اهداف مشخصی
براي مثال گروهی که اعضايش به يكديگر اعتماد زيادي دارند نسبت به گروهی که فاقد اين ويژگيها هستند موفق
ترند و کارايی بيشتري را دارند(.پاتنام)512،7913،
پاتنام ،سرمايه اجتماعی را وسيله اي براي رسيدن به توسعه سياسی و اجتماعی در سيتمهاي مختلف سياسی می
دانست
تفاوت کار پاتنام با بورديو و کلمن در مقياس بكار گيري مفهوم سرمايه اجتماعی است .برخالف آن دو،
پوتنام سرمايه اجتماعی را در مقياس کالن و در رژيم سياسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داد و به همين
خاطر با مشكالت و پيچيدگی هاي خاص سياسی و مالحظات سياسی روبرو شد
سرمايه اجتماعي ار نظرفوكوياما
او سرمايه اجتماعی را در سطح کشورها و در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادي آنها مورد بررسی قرار داده است.
از ديدگاه سرمايه اج تماعی شبكه به عنوان نوعی سازمان رسمی به تعريف درنيامده بلكه به صورت يک ارتباط
اخالقی مبتنی بر اعتماد تعريف می شود.
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او معتقد است ميزان باالي اعتماد در يک جامعه موجب پيدايش اقتصادي کاراتر می شود چرا که باعث حذف يا
کاهش هزينه هاي مربوط به چانه زنی و مراقبت بر اجراي مفاد قراردادهاي اقتصادي می گردد .او همچنين کارکرد
ديگر سرمايه اجتماعی در سطح کالن را تقويت دمكراسی پايدار از طريق تقويت جامعه مدنی می داند
فوکوياما در زمره کسانی نظير کلمن و پاتنام قرار می گيرد که سرمايه اجتماعی را نوعی کاالي عمومی يا به تعبير
نان لين دارايی جمعی قلمداد می کنند(.فوکوياما)7913،
تعريف كارآفريني
کارآفرينی را بصورت عام می توان اينگونه تعريف نمود که؛ کارآفرينی عبارت است از ايجاد کسب و کار جديد
که با خطرپذيري و عدم قطعيت همراه است.
مبانی نظري کارآفرينی بيانگر اين است که اولين وظيفه کارآفرين جستجوي بازارهاي جديد و سودآور
است(.مقيمی)7910،
تعاريف گوناگون نظريه پردازان
اند که کارآفرينی فرآيندي است که با نگاه فرصت گرايانه کارآفرين آغاز می شود اکولز و نيک( )7331بيان
کرده نتيجه آن عرضه خدمات و محصوالت جديد و ايجاد اشتغال و رفاه در سطح جامعه است.
بايگريو چنين اظهار داشته است که کارآفرين فردي است که از خود ابتكار ،خالقيت ،نوآوري و انعطاف نشان
داده و مايل است که به شكل ذهنی بيانديشد و تغييرات را به عنوان يک فرصت در نظر گيرد .
رابرت هيستريج(، )7912فرآيند کارآفرينی را خلق چيزي نو می داند که توام با صرف وقت وتالش بسيار
وپذيرش خظرات مال،روحی واجتماعی براي بدست آوردن منابع مالی،رضايت شخصی واستقالل است،که
نتيجه اين فرآيند از فعاليت هاي منظمی حاصل می شود که خالقيت ونوآوري را به نيازمنديهاي وفرصت
بازار پيوند می دهد.
در تعاريف مربوط به کارآفرينی جنبه هاي مشترکی در همه تعاريف وجود دارد که عبارتند از :ريسک پذيري،
خالقيت ،نوآوري استقالل و پشتكار(احمدپور،مقيمی)7912،
مدل تحلیلي تحقیق
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روش تجزيه و تحلیل داده ها

در پژوهش حاضراز روش ميدانی وکتابخانه اي براي تهيه پيشنه مبانی نظري وپرسشنامه سرمايه اجتماعی جامع
براساس مدل ناهاپيت و گوشال پرسشنامه کارآفرينی استفاده شده استوجامعة آماري در اين تحقيق زنان
751نمونه تصادفی ساده از  7521پرونده بازتوان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی استان البرز
درسال7932می باشد.
اطالعات به دست آ مده در اين تحقيق ،بعد از انجام کارهاي اداري و قانونی مربوط به انجام تحقيق با مراجعه
حضوري بعد از بيان کليات طرح توسط آنها پاسخ داده شده است .پس از تكميل پرسشنامه ها و گردآوري داده
ها و انجام مراحل استخراج ،کد گذاري و ورود اطالعات به کامپيوتر با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزيه
و تحليل قرار گرفته است .براي تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفی يا تک متغيره با ترسيم جداول يک
بعدي توزيع فراوانی و نمودار به تحليل و توصيف ويژگی هاي جامعه و پاسخ سئواالت تحقيق استفاده و براي

تحليل و فرضيات از آزمون تی زوجی استفاده شده است.
جداول آماري
سیماي پاسخگويان

سن
نتايج حاصل از توزيع سنی پاسخگويان حاکی از آن است که  121درصد پاسخگويان در گروه
سنی کمتر از  52سال 9120 ،درصد بين  52تا  92سال 0121 ،درصد در رده سنی  92تا 02
سال و  7220درصد باالتر از  02سال سن دارند .ميانگين سن پاسخگويان حدود 91 ،سال و 1
ماه میباشد .همچنين جوان ترين افراد نمونه  72ساله و مسنترين آنها  22ساله می باشد.
جدول  -5-1توزيع پاسخگويان بر حسب گروههاي سني
رديف

سن

فراواني

درصد فراواني

درصد معتبر

7

کمتر از  52سال

1

1/1

1/1

5

 52تا  92سال

90

1/90

91/0

9

 92تا  02سال

91

1/91

01/1

0

باالتر از  02سال

70

1/70

72/0

2

بدون پاسخ

3

1/3

جمع

711

71121

71121
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تعداد فرزند
در ميان پاسخگويان 0125 ،درصد داراي يک فرزند 9921 ،درصد داراي  5فرزند 7022 ،درصد  9فرزند و  520درصد

از پاسخگويان  0فرزند دارند.
جدول  - -1توزيع پاسخگويان بر حسب تعداد فرزند
رديف

تعداد

فراواني

درصد فراواني

درصد معتبر

7

 7نفر

01

1/01

01/5

5

 5نفر

51

1/51

99/1

9

 9نفر

70

1/75

70/2

0

 0نفر

5

1/5

5/0

2

 1نفر

7

1/7

7/5

1

بدون پاسخ

71

1/71

جمع

711

71121

71121

داشتن ويژگي هاي كارآفريني قبل از آموزش كارآفريني
يافته هاي بدست آمده قبل از آموزش کارآفرينی بيانگر آن است که  99درصد از پاسخگويان به ميزان کم و يا
خيلی کم 7920 ،درصد متوسط و  2921درصد پاسخگويان زياد و خيلی زياد داراي ويژگی هاي کارآفرينی بوده اند.
جدول  -9-1داشتن ويژگي هاي كارآفريني قبل از آموزش كارآفريني
رديف

موارد

فراواني

درصد فراواني

درصد معتبر

7

خيلی کم

79

1/79

72/3

5

کم

70

1/70

71/7

9

متوسط

77

1/77

79/0

0

زياد

72

1/72

71/9

2

خيلی زياد

53

1/53

92/0

1

بدون پاسخ

71

/71

جمع

711

71121

71121
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داشتن ويژگي هاي كارآفريني بعد از آموزش كارآفريني
يافته هاي بدست آمده بعد از آموزش کارآفرينی بيانگر آن است که  721درصد از پاسخگويان به ميزان کم227 ،
درصد متوسط و  3925درصد پاسخگويان به ميزان زياد و خيلی زياد داراي ويژگی هاي کارآفرينی بوده اند.

جدول  -1-1داشتن ويژگي هاي كارآفريني بعد از آموزش كارآفريني
رديف

موارد

فراواني

درصد

درصد معتبر

7

خيلی کم

-

فراواني
-

-

5

کم

7

1/7

7/1

9

متوسط

9

1/9

2/7

0

زياد

57

1/57

92/1

2

خيلی زياد

90

1/90

21/1

1

بدون پاسخ

07

1/07

-

جمع

711

71121

71121

يافته هاي تحلیلي
فرضیه اصلي:
به نظر می رسد بين آموزش هاي کارآفرينی و سرمايه اجتماعی در بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
بهزيستی استان البرز رابطه معناداري وجود دارد.
با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابر  12150بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان گفت
که آموزش هاي کارآفرينی بر سرمايه اجتماعی ب ين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی تاثير معناداري
داشته است .مقايسه ميانگين سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره
ها سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است.
جدول  -59-1رابطه بین آموزش هاي كارافريني و سرمايه اجتماعي

519
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میانگین

فراواني

شاخص

سرمايه اجتماعی قبل از آموزش a715/2905

19

سرمايه اجتماعی بعد از آموزش a771/1905

19

انحراف
استاندارد

سطح

مقدار
 tمعناداري

50/79132
12150

52301
52/71932

فرضیات فرعي:


بين آموزش کارآفرينی و بعد ساختاري سرمايه اجتماعی (گسترش شيكه هاي اجتماعی ،افزايش روابط
اجتماعی) رابطه مثبتی وجود دارد.

با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابر  121750بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می
توان گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد ساختاري سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت
پوشش بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد ساختاري سرمايه اجتماعی در قبل و بعد
از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها بعد ساختاري سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش
داده است.

جدول  -70-0رابطه بين آموزش هاي کارافرينی و بعد ساختاري سرمايه اجتماعی
شاخص

میانگین

فراواني

انحراف استاندارد

بعد ساختاري سرمايه اجتماعی قبل از
آموزش

a09/7932

11

71/12053

بعد ساختاري سرمايه اجتماعی بعد از
آموزش

a01/7932

11

71/12053



سطح

tمقدار

معناداري

1/170

5/313

بين آموزش کار آفرينی و بعد شناختی سرمايه اجتماعی (افزايش همكاري و ارتقاء ارزشها)رابطه مثبتی
وجود دارد.

از آنجايی که سطح معناداري بدست آمده که برابر  12111بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان
گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد شناختی سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد شناختی سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره
آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها بعد شناختی سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است

.
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جدول  -51-1رابطه بین آموزش هاي كارافريني و بعد شناختي سرمايه اجتماعي
میانگین

شاخص

انحراف استاندارد

میانگین فراواني

بعد شناختی سرمايه
اجتماعی قبل از آموزش

a01/9001

11

77/97223

بعد شناختی سرمايه
اجتماعی بعد از آموزش

a05/1001

11

77/97223



سطح

tمقدار

معناداري
1/111

5/211

بين آموزش کارآفرينی و بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی (افزايش فهم متقابل ،افزايش اعتماد ،افزايش
تعهد) رابطه مثبتی وجود دارد.



با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابر  12190بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين
می توان گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار
تحت پوشش بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی در
قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی اين
افراد را افزايش داده است.


جدول  -51-1رابطه بین آموزش هاي كارافريني و بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي

شاخص

میانگین

میانگین

انحراف استاندارد

بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی قبل از
آموزش

a71/1123

12

0/11115

بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی بعد از
آموزش

a51/1123

12

0/11115

tمقدار

سطح
معناداري

5/111



نتیجه گیري
کارآفرينی فرآيند کسب سود از طريق ترکيب جديد ،منحصر به فرد و ارزشمندمنابع ،در محيطی همراه باابهام و
عدم قطعيت است .کارآفرينی به معناي آغاز يارشد يک شرکت نوپا از طريق مديريت نوآورانه وريسک پذير است.
طی فرآيند کارآفرينی ،يک فرد کارآفرين ،فعاليت اقتصادي کوچک و جديدي را باسرمايه خود شروع می کند و
بدون توجه به منابعی که در اختيار افراد است ،فرصت ها بوسيله آنان تعقيب می شود.
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کارآفرينی فرآيند تخريب خالق است ،محصوالت و خدمات جديد تر ،بازار موجود را تخريب و بازارجديدي ايجاد
می کنند .موتور توسعه اقتصادي،کارآفرينی است .براي پيگيري کسب و کارهاي جديد ،منابع فردي محدود است.
لذا ضرورت دارد تا فرد براي تقويت خود با محيط خارجی در تعامل باشد .سرمايه اجتماعی را می توان به عنوان
شبكه اي نگريست که هر کس با ساير اعضاي اجتماع خارجی برقرار می کند تا به منابع کافی جهت تحقق اهداف
خود نائل شود .شرکت هايی با جهت گيري کارآفرينانه نيزتمايل دارند تا به اهداف سازمانی نائل شوند اما بدون
منابع کافی همه طرحهاي استراتژيک محكوم به شكست است.بنابراين سرمايه اجتماعی ميتواند تاثير مثبتی بر
جهت گيري کارآفرينانه داشته باشد.
بنابراين با توجه به اينكه زنان سرپرست خانوار جزء قشر فقير جامعه محسوب می شوند ضرورت کارآفرينی براي
آن ها وجود دارد .مساله اقتصادي در واقع مهمترين مساله اي است که اين قشر در زندگی روزمره خود با آن روبرو
هستند .قدرت و فشار اين مسأله در زندگی اين گروه از زنان بسيار چشمگير است.
افرادي که داراي سرمايه اجتماعی باالتري در جامعه هس تند می توانند در تعامالت اجتماعی از انباشت ذخيره
سرمايه اجتماعی براي تسهيل در روابط اجتماعی و کاهش در هزينه هاي مبادله کمک بگيرند .بسياري ازمتغير
هاي شخصيتی مثبت در افراد وجود داشته باشند ،ولی آنان زمانی می توانند از اين متغيرها به صورت بهينه و با
کمترين ه زينه فرصت بهره بگيرند که داراي تعامالت اجتماعی باال همراه با هزينه فرصت پايين باشند و اين حالت
تنها زمانی رخ می دهد که افراد داراي سرمايه اجتماعی بااليی باشند تا بتوانند از ويژگيهاي شخصيتی نهفته در
خود را بروز داده و باعث ايجاد کنش مثبت در جامعه شوند.
کا رآفرينی نيز يک شاخصه درونی براي افراد است ولی تمام افرادي که داراي شخصيت کارآفرين هستند نمی
توانند در مرحله عملی کارآفرينان موفقی شوند .موفقيت در کارآفرينی براي اين افراد تنها زمانی رخ می دهد که
داراي سرمايه اجتماعی باالي بوده و بتوانند با استفاده از سرمايه اجتماعی خود در تعامالت و کنش هاي اجتماعی
به موفقيت شايانی در امر کارفرينی نائل شوند.
کارآفرينی به معناي فرايند کشف و بهره برداري از فرصت ها به منظور ارزش آفرينی در عرصه هاي مختلف
اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی بوده و اساس توسعه پايدار تلقی می شود .با توجه به نقش آموزش دوره هاي
مختلف از جمله کارآفرينی بر سرمايه اجتماعی ،اين تحقيق با چنين هدفی انجام شده است .روش اين تحقيق از
نوع شبه آزمايشی بوده است .جامعة آماري در اين تحقيق زنان 751نمونه از 7521پرونده بازتوان زنان سرپرست
خانوار تحت پوشش بهزيستی استان البرز سال  7932ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده است
با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابر  12150بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان گفت
که آموزش هاي کارآفرينی بر سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی تاثير معناداري
داشته است .مقايسه ميانگين سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره
ها سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است
با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابر  121750بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان
گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد ساختاري سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد ساختاري سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره
آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها بعد ساختاري سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است.

511

…….فصلنامة پژوهش اجتماعي ،سال

از آنجايی که سطح معناداري بدست آمده که برابر  12111بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان
گفت که آموزش هاي کارآفرينی بر بعد شناختی سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش
بهزيستی تاثير معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد شناختی سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره
آموزشی نشان می دهد که برگزاري اين دوره ها بعد شناختی سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است.
با توجه به سطح معناداري بدست امده که برابر  12190بدست امده و کمتر از  1212است ،بنا بر اين می توان گفت
که آموزش ها ي کارآفرينی بر بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی بين زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستی تاثير
معناداري داشته است .مقايسه ميانگين بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی در قبل و بعد از دوره آموزشی نشان می دهد
که برگزاري اين دوره ها بعد ارتباطی سرمايه اجتماعی اين افراد را افزايش داده است.
پیشنهادات
پیشنهادات كاربردي
-7تالش در جهت افزايش کيفيت محتوايی آموزش هاي کارآفرينی
-5در نظرگرفتن دوره هاي مختلف آموزشی در ساير حوزه ها به منظور افزايش هرچه بيشتر توانمند سازي اين
زنان
-9حمايت سازمانها از گروه هاي هدف درخصوص اعتبار ومكان
 -0با توجه به احتمال ضعف در اعتماد به نفس اين زنان ،برگزاري دوره هاي افزايش اعتماد به نفس نيز براي آنان
ضروري است تا ساير آموزش ها موثرتر واقع شود.
پیشنهادات پژوهشي
-7انجام تحقيقات کيفی به منظور کنكاش آسيب هاي آموزش هاي برگزار شده که در تحقيقات کمی ممكن است
معقول واقع شود.
 -5انجام تحقيقات علمی ديگر که بر ساير عوامل تاثيرگذار در ارتقاي سرمايه اجتماعی زنان سرپرست خانوار تاکيد
نمايد.
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