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چکیده
در فرايند خلق ارز

از راه شنااقايي و بهقرهبقردار از فرصقتهقا ،بق منظقور داقيیابي بق منقاب و اطالعقا،،

كارآفرينان ناگزير ب ايجاد شبك ها اجيماعي و بهرهمنقد از اقرماية حاصق از ارتباطقا ،اجيمقاعي ماقرماية
اجيماعي) هسيند .در اين میان ،يكي از عواملي ك بر اطح ارماية اجيماعي افراد جامع مفرد كارآفرين بق طقور
خاص) تأثیرگذار اات نوع فعالیتها ،ارتباطا ،و عملكرد آنها در حوزههايي اات ك بدان اشيغال دارند .ايقن
پژوهش با هدف مقايس اطح ارماية اجيماعي كارآفرينان در حوزهها كار زنان و مردان از نقط نظر چهقار
بعد اعيماد ،مشاركت ،فعالیت و شبك ها اجيماعي با اايفاده از رو

تحقی كمي از نوع پیمايشي با ااقيفاده از

ابزار پراشنام و ب صور ،ارشمار در جامعة آمار كارآفرينان برتر اايان تهران ،انجقا شقد .نيقايج تحقیق
نشان ميدهد ك زنان كارآفرين در حوزهها كار زنان دارا باالترين اطح ارماي اجيماعي نسبت بق اقاير
گروهها هسيند ،در صورتي ك زنان و مردان كارآفرين در حوزهها كار مردان دارا كميرين اطح اقرماية
اجيماعي هسيند .نيايج تحقی ميتواند عالوه بر كمک ب ایااتگقذاران و مقديران اجرايقي در تواقعة اقرماية
اجيماعي مفید و اثربخش كارآفرينان را در انيخاب حوزههقا فعالیقت كقارآفريني كق بقاالترين اقطح اقرماية
اجيماعي و بالطب عملكرد مناابتر را ب همراه داشي باشند رهنمون شود.
واژههای کلیدی :حوزهها كار زنان و مردان  ،زنان ،ارماية اجيماعي ،كارآفريني
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مقدمه
كیفیت روابط انساني مد،ها زياد ااقت كق مقورد توجق نظريق پقردازان اجيمقاعي ااقت.
مطالعا ،نظر و تجربي نشقان مقيدهقد كق گسقير

و تسقهی شقبكة ارتباطقا ،و پیونقدها

اجيماعي اطح دايراي افراد و گروهها را ب مناب اقيصقاد و اجيمقاعي ارتققا مقيدهنقد .ايقن
پیوندها و ارتباطا ،در اشكال ميفاو ،خقود بق صقور ،درونگروهقي و بقرونگروهقي باعق
ميشوند ك عناصر موجود در جامع ب هم اتصقال يابنقد و كقنشهقا جمعقي از قبیق تعقاون،
حمايتها اجيمقاعي و غیقره تسقهی شقوند ماونق  .)1 :1121 ،در ايقن میقان ،فقرد كقارآفرين
عضو از جامع اات ك در جهت پیشبرد اهداف خود و دايراي بیشير ب منقاب و امكانقا ،و
بهقرهگیققر از حمايقت هققا مقالي و اجيمققاعي ديگققران نقاگزير بق تواقعة شققبكة ارتباطققا ،و
پیوندها اجيمقاعيا

ااقت .جامعق شنااقان امقروز بقرا برراقي كمیقت و كیفیقت چنقین

ارتباطاتي از مفهو ارماية اجيماعي بهره جسي اند مارشاد .)12 :1122 ،
ارماية اجيماعي ب پيانسی دايیابي بق منقاب ارزشقمند از طريق ارتباطقا ،اجيمقاعي گفيق
ميشود ) .(Cheung and Chan, 2009:126اين ارماي ميتواند ب فرد و نیز ب يک گقروه يقا
اازمان تعل يابد .ارماية اجيماعي از طري شبك ها فرد و حرفق ا فقرد كقارآفرين ايجقاد
ميشود و ميتواند ب كارآفرين ب شیوهها مخيلف كمقک كنقد .ايقن شقبك هقا عرضق كننقدۀ
انواع مشاوره ها قانوني ،حقوقي ،مالي ،وا ها يا مشاورهها تخصصقي در خصقوص صقنعيي
هسيند ك فرد كارآفرين در آن فعالیت ميكند .در حقیقت ،ارماية اجيماعي منبعقي ااقت كق
امكان دايراي و دايیابي ب مناب و فرصتها مخيلف ،صرف جويي در زمقان ،بهقرهگیقر از
مشاورهها شغلي و انواع حمايتهايي را ك ممكن ااقت بقرا يقک فقرد در داقيرس نباشقد
فراهم ميآورد .اين مزايا و مناف اهم بسزايي در موفقیت و بقا كسبوكار كقارآفرين دارنقد
اما در اين میان ممكن اات زنان نسبت ب مردان اطح دايراي ميفقاو ،و كميقر بق اقرماية
اجيماعي داشي باشند م.)Sappleton, 2009:195
كارآفرينان زن در مقايس با كارآفرينان مرد انقواع ميفقاوتي از اقرماي هقا اجيمقاعي را در
مراح مخيلف ب كار ميگیرند م)Kikul and Titus, 2005:6؛ همچنین مطاب با گزار هقا
ديدهبان جهاني كارآفريني م )GEMمیزان تغییر از وضعیت كارمند بق وضقعیت خوداشقيغالي
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از اال  1331در بین زنان افزايش و در میان مردان كاهش يافي اات .ايقن در حقالي ااقت كق
كسبوكارهايي ك زنان بیشير در آنها فعالیت دارند در حوزهها محدود باقي مانقده ااقت
ك در اصطالح ب آن  1cميگويند؛ يعني كسقبوكارهقا مربقو بق تقداركا ،1،نظافقت 2و
مراقبت از كودكان يا االمندان م.)Sappleton, 2007:2
بیشير تحقیقا ،داخلي انجا شده ب برراي ارتبا اشيغال زنان و مردان و اقرماية اجيمقاعي
پرداخي و مطالعة جقد بقر فعالیقتهقا كقارآفريني و خوداشقيغالي بقا درنظرگقرفين تفكیقک
جنسیيي صور ،نگرفي اات .از اين رو با فرض آنكق تقسقیمبنقد هقا حقوزههقا كقار از
لحققا جنسققیت غالققب افققراد مشققغول در آن بققر عملكققرد كارآفرينققان تأثیرگققذار ااققت
م ،)Sappleton,2009:193اين پژوهش برآن اات تا اطح ارماية اجيمقاعي كارآفرينقان را در
حوزهها كار زنان و مردان بسنجد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سرمایة اجتماعی
1

برخي معيقدند واژۀ ارماية اجيماعي با مفهومي ميفاو ،را شخصقي بق نقا آلفقرد مارشقال در
اال  1231ب كار برد محجيي كرماني ،) 1:1123 ،در حالي ك برخي ديگقر معيقدنقد ايقن واژه
اولین بار در اال  1313در مقالة شخصي بق نقا هانیفقان 1آورده شقدك درآمقوز

و پقرور

ايالت ويرجینیا امريكا خدمت ميكقرد .و معيققد بقود كق اقرماية اجيمقاعي بق جنبق هقا
محسواي اشاره دارد ك در زندگي مرد يافت ميشود؛ برا مثال حسن نیت ،رفاقت ،دواقيي
و همدرد  ،دادوايد میان افراد و خانوادههايي ك واحدها اجيمقاعي را مقياقازند بق خقوبي
ديده مي شود ماون  .)3 :1121 ،ب هر حال كاربرد اين مفهقو در دهقة  1321رونق گرفقت .بق
نق از علمي و شارع پور م )11:1121در اين ده  ،جامع شناس فرانسقو پیقر بورديقو 3م-1321
 )1321بر مناب اجيماعي و اقيصاد ا تأكید كرد ك در شبك ها اجيماعي ب صقور ،بقالقوه
1. Catering
2. Cleaning
3. Alfred Marchal
4. Hannifin
5. Pierre Bourdieu
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يا بالفع وجود دارند؛ اما آنچ پاية مطالعا ،جديد ارماية اجيماعي را فراهم كرد پژوهشها
چندگانة جیمز كلمن 1جامع شناس م )1331-1322و رابر ،پاتنقا  2م )1331،1333،2111ااقياد
علو ایااي اات معلمي و شارع پور .)11 :1121 ،اين دو و نويسقندگان و پژوهشقگران ديگقر
اعي بر آن داشيند تا ب ارائة تعاريف نظر در باب اين موضوع بپردازند و چهارچوبي نظقر و
عملي را برا آن تدارک ببینند و البي در اين زمین موفقیتها بسیار كسب كردند.
مفهو اصلي ارماية اجيماعي را ميتوان در ا جمل بیان داشت" :ارتباطا ،مهم هسقيند"،
"با ايجاد ارتبا با يكديگر مرد دات ب كارهايي ميزنند ك بق تنهقايي يقا ققادر بق انجقا آن
نیسيند يا برا انجا آن مشكال ،فراواني دارند"" ،مرد از طري مجموع ا از شبك ها با هقم
در ارتباطند و با ديگر اعضا شبك ها ارز ها مشيركي دارند ،بق طقور كق ايقن شقبك هقا
منبعي ايجاد ميكنند ك ب نظر ميآيد آنها نوعي ارماي ايجاد كقردهانقد" مفیلقد.)13:2111 ،
گرين 1م )2111ارماية اجيماعي را طیف كاملي از نهادها ،ابزارها و رفيارهقا يقاد گرفيق شقده
تعريف ميكند ك گروه ها و افراد را قادر مياازد تا فضقاها فیزيكقي را بهقرهور و فضقاها
فرهنگي و اجيماعي را مساعد كنند م .)Greene, 2001:159گلیزر 1م )2111بر اين عقیده ااقت
ك ارماية اجيماعي شام هنجارها ،شبك ها و انواع ارتباطا ،اجيماعي اات و مهقمتقرين منبق
افزايش رفاه و بهبود اقيصاد در يک اجيمقاع ااقيفاده از آن داقي منقاب اجيمقاعي ااقت كق
هنجارها و شبك ها را در بر ميگیرد م .)Gleaser, 2001:2اين تعاريف بر مبنا آنك بر جوهرۀ
اصلي ،مناب يا آثار ارماية اجيماعي تمركز دارند تغییر ميكنند؛ همچنین بر اق مبنقا ذيق بقا
يكديگر ميفاوتند .1 :روابطي ك عام ميكوشقد بقا ديگقران برققرار و حفق كنقد .2 ،اقاخيار
روابط بین عامالن در يک گروه و  .1تمركز بقر نقوع بیرونقي ارتبقا م -1روابقط خقارجي بقین
عامالن ك ب آن نوع پ زن ارماية اجيماعي گويند و  -2تمركز بر نوع درونقي ارتباطقا ،كق
ب آن اتصالي ميگويند .م)Adler and Kwon, 2002:18

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

كققارآفريني از ديققد دانشققمندان علققو اجيمققاعي فراينققد ااققت كق در شققبكة ميغیققر از روابققط
اجيماعي واق شده اات و اين روابط اجيماعي ميتواند رابطة كارآفرين را بقا منقاب و فرصقتهقا
محدود يا تسهی كند مآشنا .)1 :1121 ،ارماية اجيمقاعي بق منزلقة مجموعق ا از منقاب بقالقوه و
بالفعلي اات ك در شبكة روابطي ك افراد كارآفرين دارنقد قابق دايراقي ااقت و از آن مشقي
ميشود م .)Nahapiet and Ghoshal, 1998:243از آنجا ك اين اطالعا ،كقامالا مينقوع هسقيند،
در مرحلة برراي تغییرا ،محیطي و تشخیص فرصت بسیار مؤثر خواهند بود .در روابقط ضقعیف،
افراد دورتر مد نظرند ك فراواني و تكرار تماسهايمان با آنها بسقیار محقدود ااقت .ايقن روابقط
بسیار پراهمیت هسيند و ب ويژه در يافين ايدۀ منااب نقش بسزايي را ايفا مقيكننقد م Boissevain,

 .)1974:25افزون بر اين ،روابط قو با دواقيان نزديقک اقبب داقيیابي بق اطالعقا ،معيبرتقر
ميشود ك البي تنوع اين اطالعا ،كمير اات؛ همچنین از ايقن طريق دايراقي بق منقاب حیقاتي
ماد و معنو ا ممكن ميشود ك در اقدا ب بهرهبردار از فرصقتهقا نققش ااااقي دارنقد و
شانس موفقیت را نیز افزايش ميدهند مهمان .)22 :اطح بقااليي از اقرماية اجيمقاعي در موفقیقت
كارآفرينان اهیم اات و ب طور خاص اقرماية اجيمقاعي زيقاد دايراقي ققو تقر بق اطالعقا،،
مشاركت بیشير و كسب اعيماد از او ديگران را برا كارآفرينان فقراهم مقيكنقد كق ايقن در
مراح مخيلف كارآفريني مانند تشخیص فرصت و تقأمین منقاب مقيتوانقد بسقیار اثرگقذار باشقد
مامینينژاد و همكاران .)32 :1123 ،ارتبا مقولة كارآفريني بقا اقرماية اجيمقاعي از نظقر پیقدايش
نوآور در جامع نیز قاب برراي اات .نقش نوآور  ،ب عنوان عاملي ااااي در تواقع و رشقد
اقيصاد  ،در ادبیا ،اقيصاد و مديريت كامالا پذيرفي شده اات .ارماية اجيمقاعي عقاملي ااااقي
برا افزايش بهرهور و خل ايدهها نو اات ماعید و همكاران .)112 :1123 ،شقكي نیسقت
ك نیاز ب ارماي گذار در تحقی و تواع  ،ب عنوان كاتالیزور ااااقي در ايجقاد نقوآور  ،مهقم
ترين نقش را باز مي كنقد .ايقن در حقالي ااقت كق عوامق ميعقدد ديگقر بقر نقوآور تقأثیر
مققيگذارنققد .از جملق ايققن عوامق مققيتققوان بق اققرماية فكققر و اققرماية اجيمققاعي اشققاره كققرد
م.)Boissevain, 1974:28
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تفکیک جنسیتی مشاغل

تفكیک جنسیيي تعريفكنندۀ "موقعیيي ااقت كق در آن زنقان و مقردان بقدون درنظرگقرفين اصق
تخصیص شغ ب صور ،ميفاوتي در مشاغ و حرف كار توزي شدهاند ،ب صورتي ك هقر يقک
اهم زياد از اايخدا شدگان يک شغ را ب خود اخيصاص ميدهند" .تفكیک جنسقیيي مشقاغ

در اغلب كشورها ،بقدون در نظرگقرفين اقطح تواقعة اقيصقاد  ،نظقا ایااقي و مقذهبي و محقیط
اجيماعي و فرهنگي آنها وجود دارد .در واق  ،تفكیک جنسیيي يكي از مشخص ها بازار كار ااقت
م .)Watts, 2003:631تفكیک جنسیيي در مشاغ را ميتوان با درنظرگقرفين دو بعقد مقورد برراقي
قرارداد .يک بعد در اصطالح بعد عمود اات ك در واقق بق اقنجش میقزان نقابرابر جنسقي در
اشيغال ميپردازد و بعد ديگقر بعقد افققي ااقت كق تفقاو ،توزيق جنسقیت در بقازار كقار را بقدون
درنظرگرفين نابرابر برراي ميكند .نيیجة اين دو بعد در ك تفكیک جنسیيي بقازار كقار را بق بقار
ميآورد م .)Blackburn, 2009:4تفكیک عمود اشاره ب تماي مردان برا كار در مشقاغلي دارد
ك میزان حقوق دريافيي آنها باالات ك ميتوانقد بق عنقوان مؤلفقة نقابرابر در تفكیقک جنسقیيي
مشاغ در نظر گرفي شود .اين بعد از تفكیک مقيتوانقد آثقار شقايان تقوجهي بقر تفكیقک جنسقیيي
مشاغ و نابرابر ها جنسیيي بازاركار در حقوق و دايمزد داشي باشد .تفكیک افققي بعقد ااقت
ك ب آن بخش از تفاو،ها شغلي اشاره دارد ك الزاماا بق نقابرابر و بقيعقداليي منجقر نمقيشقود
م .)Sappleton, 2009:194بعد افقي تفكیک جنسیيي مشاغ كقامالا مسقيق از بعقد عمقود ااقت.
اين بعد نشاندهندۀ گسيرها اات ك در آن تفكیک شغلي بق نقابرابر منجقر نمقيشقود و در كق
معايبي را برا هر دو جنس مرد و زن اعم از آزادنبودن در انيخاب شغ بق بقار مقيآورد .هرچق در
تركیب شقاغالن يقک شقغ جنسقیت واحقد غالقب باشقد ،آن شقغ و حرفق بقرا جقنس مقابق
نامناابتر ميشود م.)Blackburn, 2009:6
بر خالف تال

ایااتگقذاران ،اغلقب زنقان و مقردان اروپقايي تمايق دارنقد در مشقاغلي

فعالیت كنند ك اغلب اعضا آن را همجنسانشان تشكی ميدهنقد م.)Sappleton, 2009:194
در اال  ،2113تقريباا  12درصد زنان شاغ تنها در شش گقروه از  111گقروه ااقياندارد شقغلي
دنیا ممطاب با ااياندارد  )ISCOكار ميكردند ،در حالي ك شش گروه شغلي ك مردان در آن
غالب هسيند ،بیش از  23درصد ك مشاغ را شام مقيشقوند م .)Bettio, 2008:31جقدول 1
شش گروه شغلي را ك مردان و زنان در آن غالب هسيند نشان ميدهد.
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جدول  .1شش گروه شغلي خاص زنان و مردان (منبع)ISCO :
مردان

زنان

رانندگي وسایل موتوري سنگين
کارگري سفتکاري ساختمان و امور مربوط
مدیریت شرکتهاي کوچک
کارگري نازککاري ساختمان و امور مربوط
تکنيسين علوم مهندسي و فيزیک
مکانيک ماشينآالت و تجهيزات

مأمور فروش و عرضه در فروشگاه
مددکاري ،نظافت و خشکشویي
مراقبت و پرستاري
منشيگري
متخصصان امور اداري
مشاغل مربوط به خدمات رستوران و خانهداري

شواهد آمار ايران نیز در جهت تأيید اين نظري ها و نشاندهندۀ محقدوديت تنقوع شقغلي و
فرصتها كمير ارتقا شقغلي بقرا زنقان ااقت .تمركقز زنقان شقاغ ايرانقي در بخقشهقا
آموز

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

ك انعكااي از نقش خانگي آنان اات ،تأكید دارد مملکزاده .)2 :27 ،بقر ااقاس آمقار مركقز
آمار ايران م )1131هماكنون 11درصد از زنان ايراني مشغول ب كارند ك اين آمار در مقايس با
جايگاهي ك برا اشيغال زنان در برنامة تواعة چهار در نظر گرفي شده بقود راضقيكننقده بق
نظر نميراد .اين در حالي اات ك آمارها مجم جهاني اقيصقاد نشقاندهنقدۀ مشقاركت 12
درصد زنان در فعالیتها اقيصاد اات .براااس آمارها اين مجمق زنقان  1هقزار و 173
دالر و مردان  11هزار و  121دالر درآمد دارند ك با برراقي ايقن آمقار درمقييقابیم مقردان دو
برابر زنان درآمد دارند ممركز امور زنان و خانوادۀ رياات جمهقور  .)1123 ،بقر ااقاس آمقار
مجم جهاني اقيصاد ،ايران در رتبة  112از حی

فعالیتها اقيصاد زنقان ققرار دارد كق ايقن

آمار در گذشي جايگاه 112را نشان ميداد مهمان).
بر اااس بررايها آمار انجقا شقده  22/12درصقد زنقان شقاغ در بخقش آموزشقي و
فرهنگي كار ميكنند و در بخشها خدما ،فني ،مهنداي ،حرف ا و كشقاورز كميقر از 3
درصد اشيغال دارند؛ ب عبار ،ديگر ،زنان در مشاغ فني و مهنداي ،خدما ،فنيوحرفق ا و
كشاورز كمير تمركز يافي اند .زنان در ايران در بخش اشيغال دوليي ب ترتیب بیشيرين تمركقز
را در وزار ،آمققوز

و پققرور

بققا  321،121نفققر و در وزار ،بهداشققت ،درمققان و آمققوز

پزشكي با  33،221نفر دارند .اين آمار نشان ميدهد ك تا كنون دو بخش آمقوز

و بهداشقت
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بیشيرين كشش را در جذب افراد آموز
ايراني در بخشها آموز

عالي بق ويقژه زنقان داشقي انقد و تمركقز زنقان شقاغ

و بهداشت بیش از ااير بخشهاات مهمان).

تفکیک جنسیتی در خوداشتغالی و کارآفرینی

اگرچ بر اااس اطالعا ،ديدهبان جهاني كارآفريني تفكیقک جنسقیيي بقین مقردان و زنقان كقارآفرين
كمير اات ،با وجقود ايقن بسقیار از شقركتهقا را مقردان راهانقداز مقيكننقد .بیشقير زنقان صقاحب
كسبوكار در اطوح پايین صنعيي مشغول ب كارند يا اينك در زمینة خدما ،يا خقردهفروشقي فعالیقت
دارند و بسیار از زناني كق از كارمنقد بق خوداشقيغالي رو مقيآورنقد بیشقير در بخقش آمقوز ،
مراقبت و تداركا ،ب فعالیت ميپردازنقد م .)Sappleton, 2007:2انيخقاب نقوع كسقبوكقار از اقو
زنان ميتواند از جريانا ،ميفاو ،فرهنگي ،اجيماعي و اقيصاد كشورها ميقأثر باشقد؛ بقرا مثقال زنقان
انگاپور صاحب كسبوكار معموالا كسبوكارها كوچک خدماتي و تجار با تعقداد كارمنقدان
كم ايجاد ميكنند و با رشد تقدريجي بق پايقدار مقيراقند مآرااقيي و اكبقر جوكقار.)17 :1127 ،
اطالعا ،ب داتآمده از اياال ،ميحدۀ امريكا ،ك نشان ميدهد زنان  11درصد صقاحبان كسقبوكقار
ك كشور را شام ميشوند ،بیانگر آن اات ك زنان تنها  7/1درصد از شقركتهقا اقاخيماني را در
دات دارند ،در حالي ك صاحبان بیش از نیمي از شركتها آموزشي را زنقان تشقكی مقيدهنقد .در
انگلسيان ،از هر ده نفر از مردان خوداشيغال ا نفر آنها در صقناي اقاخيماني فعالیقت دارنقد ،در حقالي
ك حدود يکچهار زنان خوداشيغال در بخش خدما ،نظیر خقدما ،مشقاورها  ،اجيمقاعي و فقرد
در حال فعالیيند .برآورد شده ااقت كق در بخقشهقا علقو  ،مهنداقي ،اقاخت و تكنولقوژ تعقداد
شركتهايي ك صاحبان آنها مردها هسيند  11برابر تعداد شركتهايي اات كق صقاحبان آنهقا زنقان
هسيند م .)Sappleton, 2009:195تحقی انجقا شقده دربقارۀ زنقان كقارآفرين تحصقیلكردۀ دانشقگاهي
ايران نشان ميدهد ك  21/2درصد زنان صاحب كسبوكقار در ايقران در فعالیقتهقا تولیقد 22/7 ،
درصد آنها در فعالیتها خدماتي و  2/2درصد آنها در فعالیتها كشاورز و زمینق هقا مقرتبط
با آن فعالیت دارند مآراايي و اكبر جوكار.)12 :1127 ،
مسلماا ،محیطي ك زنان و مردان كارآفرين در آن كسبوكار خود را شروع ميكننقد در رشقد و
دوا كسبوكار آنها اهمیت بسیار دارد .از آنجا ك اغلقب زنقان و مقردان كسقبوكقار خقود را در
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دهة  11يا  11عمر خود راهانداز مقيكننقد ،محقیط كقار را مقيتقوان منبعقي بقرا كسقب دانقش و
برقرار ارتباطاتي دانست ك از طري آنها كسبوكقار جديقد شقك مقيگیقرد .ارتباطقاتي كق در
محیط كار ايجاد ميشود ميتواند منب مهمي از مشاورهها شغلي ب شمار آيد و همچنقین مقيتوانقد
حكم عرض كنندگان ،مشيريان و كاركنان بالقوه را داشي باشد م .)Sappleton, 2009:195جقدول 2
خالص ا از مطالعا ،صور،گرفي در زمینة ارماية اجيماعي زنان را ارائ ميدهد.
جدول  .2خالصهاي از مطالعات سرمایة اجتماعي زنان
شرح پژوهش

پژوهشگر

ساااااااپلتن
()2002

افه و فاوش
()2002

1

2

دیااا اویس و
آلاااااادریچ
()2000

0

این تحقيق با استفاده از دادههاي تحقيقات یک جامعة آماري  2212نفره از صااببان کسا وکاار
مربوط به مرکز مطالعات اجتماعي اروپاا در  00کشاور آنهاا را بار اساا دو متغيار جنسايت و
تفکيک جنسيتي شغل به صورت سنتي (بوزة کاري زنانه -مردانه) به  2زیار گاروه تقساي بنادي
کرده و سپس تأثير جنسيت کارآفرین (صاب کس وکار) و بخشي را که در آن کار ميکنناد بار
سطح سرمایة اجتماعي آنها بررسي ميکند .یافتههاي این تحقياق نشاان مايدهاد زنااني کاه در
بوزههاي سنتي زنانه صاب کس وکارند از باالترین ساطح سارمایة اجتمااعي برخوردارناد .در
مقابل ،آنهایي که –مرد و زن -در بخشهاي سنتي مرداناه فعاليات دارناد ساطو پاایينتاري از
سرمایة اجتماعي را در ابعااد اعتماد،مشاارکت اجتمااعي و شابکههااي اجتمااعي از خاود نشاان
ميدهند؛ عالوه بر این ،نتایج این تحقيق نشان ميدهد که خوداشتغالي در بوزهاي سانتي یاا غيار
سنتي بر اسا جنسيت عاملي تأثيرگذار بر سطح سرمایة اجتماعي است.
این تحقيق با مطالعة متغيرهاي مؤثر بار ساطح سارمایة اجتمااعي رابطاة مساتقي معنااداري باين
مشارکت زنان در بازار کار و متغير سرمایة اجتماعي پيدا کرد ،به طوري که هرچه ميزان مشاارکت
زنان در بازار کار افزایش ميیابد ،سطح سرمایة اجتماعي جامعه نيز باال ميرود.
این تحقيق به بررسي سه عضاویتهااي داوطلباناه و مشاارکت اجتمااعي در ميازان دسترساي
صاببان کس وکارهاي کوچک به منابع مه سازماني ميپردازد .نتایج این تحقيق نشاان مايدهاد
کااه عضااویت در انجماانهااا و مشااارکت سااازماني باعااي افاازایش سااطح دسترسااي صاااببان
کس وکارهاي کوچک به برخي منابع نظير مشاورههااي تخصصاي اسات و زناان در مقایساه باا
مردان در این فرایند ضارر جادي نمايبينناد .ولاي مناافعي کاه از سارمایة اجتمااعي باصال از
عضویتهاي سازماني نصي افراد مايشاود باراي ماردان و زناان متفااوت اسات .انجمانهااي
داوطلبانه ممکن است براي زنان فرصتهایي را براي ایجاد برخي ارتباطات فاراه آورناد کاه در
بازار کار امکانپذیر نباشند؛ بنابراین ميتواند به آنها در غلبهکردن بر موانع کمک کند.

1. Sappleton
2.Offe and Fuchs
3. Davis and Aldrich
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روش تحقیق
اين پژوهش از نظر هدف در زمرۀ تحقیقا ،كاربرد و از نظر نحوۀ گردآور دادهها ،از نقوع
كمي و پیمايشي اات .جامعة آمار اين پقژوهش كارآفرينقان برتقر ااقياني موجقود در بانقک
اطالعاتي وزار ،كار و امور اجيماعي اات ك تعقداد ايقن افقراد در مجمقوع  122نفقر دركق
اايانها كشور بوده اات .در اين پژوهش ،با توج ب نیاز ب تعداد نمونقة آمقار بیشقير بقرا
داي بند پااخدهندگان بر اااس زمینة فعالیت كسقبوكقار و جنسقیت كقارآفرين و بق دلیق
محدوديت تعداد و اطح دايراي ،از رو

ارشمار ااقيفاده شقده ااقت .رو

گقردآور

دادهها در اين پژوهش پراشنامة ااياندارد اايفادهشده در تحقی اقاپلين م )2113ااقت كق در
پروژۀ  ESSدر  11كشور ب كار رفي اات .ميغیر ارماية اجيماعي در اين پراشنام بق اقنجش
چهار بعد از ابعاد ارماية اجيماعي شام اعيماد اجيماعي ،فعالیت اجيماعي ،مشاركت اجيمقاعي
و شبك ها اجيماعي ميپردازد .پراشهقا ايقن پراشقنام را دو نفقر از خبرگقان موضقوع بقا
درنظرگرفين شرايط بومي برراقي كردنقد و روايقي آن تأيیقد شقد .در ايقن پراشقنام  ،اعيمقاد
اجيماعي با ا پراش انجیده شده اات ك پايايي آن در پراشقنامة اصقلي  1/77بقوده ااقت.
فعالیت اجيماعي و شبك ها اجيماعي تنها با يک پراش انجیده شدهاند و مشاركت اجيماعي
با چهار پراش انجیده شده اات ك پايايي آن در پراشنامة اصلي  1/22بوده ااقت؛ همچنقین
نيايج چرخش عاملي واريماكس در پراشنامة اصلي مطلوب بوده ااقت .پايقايي ايقن پراشقنام
در تحقی حاضر با رو

آلفا كرونباخ تعیین شده اات كق مققدار آن  1/7و مطلقوب ااقت.

 32پراشقنام بققا میقزان بازگشققت 31/2درصققد دريافقت شققد .از داليق میقزان پققايین بازگشققت
پراشنام ها ميتوان ب تغییر آدرس ،مشغلة بسیار كارآفرينان و تماي نداشين آنان ب شقركت در
تحقی اشاره كرد .پااخدهندگان بر اااس دو ويژگي جنسیت كقارآفرين مزن و مقرد) و زمینقة
فعالیت كسبوكار مزنان ومردان ) ب چهار زير گروه تقسیم شدند .ااقاس تقسقیمبنقد مشقاغ
زنان و مردانة مطالعا ،مشاب و آمارها معيبر موجود اات .در مطالعا ،انجقا شقده ،مشقاغ و
حوزهها كار ك بیش از  71درصد شاغالن آن را زنان تشكی ميدهند زنان محسوب شقده
اات .در اين پژوهش ،با توج ب محدوديت تنوع حوزهها كار زنان در ايران و با توجق بق
آخرين گزار ها آمار اازمان كار و امور اجيماعي ك هماكنون فققط 11درصقد از زنقان
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ايراني مشغول ب فعالیت هسيند و اين میزان در مقايس با اهم زنان فعال در اقاير كشقورها رققم
بسیار پايیني ب حساب ميآيد ،مشقاغ و حقوزههقا كقار كق بقاال  31درصقد آن را زنقان
تشكی ميدهند ،مشاغ زنان در نظر گرفي شده اات؛ بنابراين حوزهها مربو بق آمقوز -
وپرور  ،بهداشت ،درمان و آمقوز

پزشقكي ،امقور خیريق  ،مقددكار و ارپراقيي زنقان و

كودكان بيارپرات و حوزهها صناي دايي و گردشگر با توج ب آمار بقاال  31درصقد
زنان شاغ در آنها مكار )12 :1121 ،از مشاغ و حرف زنان ب شمار ميروند و اقاير مشقاغ
مردان محسوب ميشوند .بر اين اااس ،تعداد افقراد نمونقة آمقار تحقیق در چهقار زيرگقروه
عبارتند از:


زنان كارآفرين در مشاغ زنان  2 :نفر



زنان كارآفرين در مشاغ مردان  22 :نفر



مردان كارآفرين در مشاغ مردان  13 :نفر



مردان كارآفرين در مشاغ زنان  13 :نفر

دادههققا پراشققنام هققا در دو اققطح توصققیفي وااققينباطي بققا ااققيفاده از نققر افققزار SPSS

تجزي وتحلی شدهاند .در قسقمت آمارهقا توصقیفي ،شقاخصهقايي چقون درصقد میقانگین و
فراواني اايفاده شدهانقد .در قسقمت آمارهقا ااقينباطي ابيقدا بقا ااقيفاده از آزمقون ااقمیرنف
كولموگروف ،نرمالبودن توزي دادهها برراي شدند و اپس میانگین اقرماية اجيمقاعي چهقار
زيرگروه با اايفاده از آزمون تحلی واريانس يک طرفة آنووا ) (ANOVAمقايس شده اات.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

از مجموع  32نفر ك ب پراشنام ها پااخ دادند  71/3درصد مرد و  22/1درصقد زن هسقيند.
اكثر آنها م 12/1درصقد) در ردۀ اقني  23تقا  23اقال ققرار دارنقد .بیشقير پااقخگويان دارا
تحصیال ،دانشگاهي هسيند 31.درصد از كارآفرينان زير  11نفر كارمند دارنقد و 11/1درصقد
از آنها باال  21ااعت در هفيق كقار مقيكننقد .جقدول  1توصقیف كامق نمونق هقا را نشقان
ميدهد.
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جدول  .0ویژگيهاي زنان و مردان کارآفرین و کس وکارشان
سن

درصد

تحصیالت

درصد

 20تا 22
 22تا 22
 00تا 02
 02تا 02
 20و باالتر
ميزان ساعات کاري

1
02/0
22
22
16/7
درصد

زیر 20

12/6

بين  20تا 20
بين  21تا 60
بين  61تا 80
باالي 80

11/2
07/2
22
10/2

دیپل و پایينتر
فوق دیپل
ليسانس
فوق ليسانس
دکترا و باالتر
جنسيت
زن
مرد
بيپاسخ
تعداد کارمندان
زیر  10نفر
بين  10تا  20نفر
باالي  20نفر

0/1
2/1
22/7
22/8
6/0
درصد
28/1
70/8
0/1
درصد
20
22
26

مقایسة میانگین سرمایة اجتماعی کارآفرینان
ب ق منظققور مقايسققة می قانگین اققرماية اجيمققاعي كارآفرينققان در چهققار زيرگققروه آمققار  ،ابيققدا
نرمالبودن دادهها با اايفاده از آزمون كولموگرف اامیرنوف انجا شد .در اين آزمون ،فقرض
صفر ب صور ،نرمالبودن دادهها نوشقي مقيشقود .بقا توجق بق نيقايج ايقن آزمقون م )n = 32و
م )z = 1/112و م )sig = 1/217اطح معنقادار بقزر تقر از  1/13ااقت و فقرض صقفر تأيیقد
ميشود؛ از اين رو دادهها مربو ب ميغیر ارماية اجيماعي نرمال هسيند؛ اقپس بقا ااقيفاده از
آزمون تحلی واريانس يکطرف میانگین ارماية اجيماعي كارآفرينان مقايس شد .نيايج آزمون
در مورد ميغیر ارماية اجيماعي در جدول  1آمده اات .طب نيايج اين جدول مشاهده مقيشقود
ك  sig = 1/111و كوچکتر از  1/13اات ك نشاندهندۀ نابرابر میانگین چهار گروه اات.
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جدول  .1مقايسة میانگین ارماية اجيماعي
مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

بين گروهها
در گروهها

1/000
10/280

0
20

0/020
0/122

2/810

0/022

کل

11/010

39

برا

اينك مشخص شود كدا گروه میانگین ارماية اجيماعي بیشير دارد از آزمون LSD

اايفاده شده اات.
جدول .2مقایسة ميانگين سرمایة اجتماعي چهار گروه آماري
نوع
آزمون

گروهبندی افراد ()I

کارآفرین زن در مشاغل
زنانه
کارآفرین مرد در مشاغل
زنانه
LSD
کارآفرین زن در مشاغل
مردانه
کارآفرین مرد در مشاغل
مردانه

گروهبندی افراد()J

کارآفرین مرد در مشاغل زنانه
کارآفرین زن در مشاغل مردانه
کارآفرین مرد در مشاغل مردانه
کارآفرین زن در مشاغل زنانه
کارآفرین زن در مشاغل مردانه
کارآفرین مرد در مشاغل مردانه
کارآفرین زن در مشاغل زنانه
کارآفرین مرد در مشاغل زنانه
کارآفرین مرد در مشاغل مردانه
کارآفرین زن در مشاغل زنانه
کارآفرین مرد در مشاغل زنانه
کارآفرین زن در مشاغل مردانه

اختالف

سطح

میانگین

معناداری

0/10220
*0/06127
0/27720
-0/10220
*0/22222
0/16801
*-0/06127
*-0/22222-0/08222
-0/27720
-0/16801
0/08222

0/208
0/028
0/070
0/208
0/027
0/082
0/028
0/027
0/026
0/070
0/082
0/026

طب نيايج ارائ شده در جدول  ،3میانگین ارماية اجيماعي كارآفرينان زن در مشقاغ زنانق
بیش از میانگین اقرماية اجيمقاعي كارآفرينقان زن در مشقاغ مردانق ااقت؛ همچنقین اقرماية
اجيماعي كارآفرينان مرد در مشاغ زنان بیش از میانگین اقرماية اجيمقاعي كارآفرينقان زن در
مشاغ مردان اات .نيايج نشان ميدهد در موارد ديگر اخيالف معنادار وجود ندارد .شك 1
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نیز نمودار میزان ارماية اجيماعي زنان و مردان كارآفرين در حوزهها كار زنان و مردانق را
نشان ميدهد .بر اااس اين نمودار باالترين میزان ارماية اجيماعي مربو ب كارآفرينان زن در
مشاغ زنان اات و پايینترين میقزان اقرماية اجيمقاعي مربقو بق كارآفرينقان زن در مشقاغ
مردان اات .اين نيايج نشان ميدهد فعالیت زنان در محیطها كار زنان در مجموع بقا اقطح
باالتر از ارماية اجيماعي در چهار بعد اعيماد ،مشاركت ،فعالیت و شبك ها اجيماعي همراه
اات ،در حالي ك فعالیت در محیط ها مردان اطح ارماية اجيماعي را كاهش ميدهقد و در
نيیج ب كاهش ارماية اجيماعي در اين محیطها ممحیط كار مردان ) منجر ميشود.

شکل  .1مقایسة ميانگين سرمایة اجتماعي در چهار گروه آماري

بحث و نتیجهگیری
تواعة اقيصاد و اجيماعي در هر جامع ا مسيلز ب كارگیر بهيقر و مقؤثرتر منقاب در جهقت
نی ب اهداف از پیش تعريف شده اات .هر جامع ا عالوه بر مناب اقرماي ا مقالي و انسقاني
مناب ارماية اجيماعي نیز دارد ك ارماية مذكور از پیونقدها و روابقط اثقربخش افقراد جامعق و
شبك ها اجيماعي ناشي ميشود .اين تحقی با هدف مقايسقة اقطح اقرماية اجيمقاعي زنقان و
مردان كارآفرين در حوزهها كار زنان و مردان با اايفاده از رو

تحقیق كمقي در جامعقة

آمار كارآفرينان ااياني انجا شد.
نيققايج اي قن تحقی ق در مققورد اققطح اققرماية اجيمققاعي كارآفرينققان در چهققار بعققد اعيمققاد،

مقايسة اطح ارماية اجيماعي زنان و مردان كارآفرين در...

11

مشاركت ،فعالیت و شبك ها اجيماعي نشان داد ك فعالیت زنان در محیطها كار زنانق در
مجموع با اطح باالتر از ابعاد مذكور همراه اات ،در حالي ك فعالیت در محیطهقا مردانق
اطح اقرماية اجيمقاعي را كقاهش مقيدهقد و در نيیجق بق كقاهش اقرماية اجيمقاعي در ايقن
محیطها ممحیط كار مردان ) منجر ميشود .ب طور كلي ،اين نيايج نشقان مقيدهقد كق اقطح
ارماية اجيماعي در حوزهها كار ا ك مشاركت زنقان در آنهقا بیشقير ااقت محقوزههقا
كار زنان ) باالتر از اطح ارماية اجيماعي در حوزهها كار مردان اات .شقايد ايقن بقدين
دلی باشد ك حضور زن در محیطها كار مچ در مشاغ زنانق و چق مردانق ) بق بقاالرفين
میزان فعالیت اجيماعي افراد ،اعم از زن و مرد ،در محقیطهقا كقار منجقر مقيشقود و میقزان
حسن نیت ،رفاقت ،دوايي و همدرد را در محیطها كار افزايش مقيدهقد و در نيیجق بق
افزايش اطح ارماية اجيماعي كمک ميكند.
همچنین ،نيايج نشان ميدهقد كق بقاالترين میقزان اقرماية اجيمقاعي بق كارآفرينقان زن در
مشاغ زنان مربو اات ،در حالي ك زنان در مشاغ مردان پايینترين اطح ارماية اجيماعي
را دارا هسيند .اين بدان معناات ك زنان در محیط كار زنان در مجموع از اعيماد ،مشاركت،
فعالیت و شبكة اجيماعي بیشير برخوردارند .شايد بيوان اين نيايج را اين گون تفسیر كقرد كق
زنان در برقرار ارتباطا ،كار با همجنس راحتتر هسقيند .ايقن امقر مقيتوانقد هقم بق دلیق
مشيركا ،بین آنها و هم ب دلی محدوديتها اجيماعي و مذهبي در ارتباطا ،كار با غیقر
همجنس باشد.
نيايج تحقی ااپلين م )2113نیز همراايا با نيايج تحقی نشان ميدهد ك زنان كقارآفرين در
حوزهها كار زنان باالترين اطح ارماية اجيماعي را ب خود اخيصقاص مقيدهنقد و ايقن در
حالي اات ك مردان در حوزههقا كقار مردانق دارا پقايینتقرين اقطح اقرماية اجيمقاعي
هسيند .اف و فو  1م )2112نیز ب رابطة مسقيقیم معنقادار بقین مشقاركت زنقان در بازاركقار بقا
ميغیر ارماية اجيماعي رایدند ،ب طور ك هرچ میزان مشاركت زنان در بقازار كقار افقزايش
مييابد ،اطح ارماية اجيماعي جامع نیز باال ميرود.

1. Offe & Fuchs
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پیشنهادها
ارماية اجيماعي همچون ارماية انساني از باارز ترين مناب جامع اات؛ بنابراين هرگون تغییر
خط مشي و ایااتگذار ك بر پیكرۀ اجيماع تأثیر بگذارد ،ميتواند ب تخريب يا تقويت اين
مناب ارماي ا منجر شود .با توج ب برخي تفكقرا ،در رااقيا پررنق

كقردن هرچق بیشقير

تفكیکها جنسیيي و ب طقور كق جقداكردن دو جنسقیت زن و مقرد در محقیطهقا علمقي،
اجيماعي و فرهنگي الز اات پیامدها چنین تفكیکهايي از نظر تقأثیر كق بقر پديقدههقا
اجيماعي جامع مارماية اجيماعي يكي از اين پديدههاات) دارد با دقت بیشير مطالع شقود و
بر اااس نيايج مطالعا ،انجا گرفي در اين حوزه باشد .پیشنهادها زير در راايا نيايج تحقی
ارائ ميشود:
 در ايجاد تفكیکها شغلي و جنسیيي در جامعق  ،تقأثیر تفكیقک شقغلي و جنسقیيي بقراطح ارماية اجيماعي افراد در نظر گرفي شود؛
 كارآفرينان ب انيخاب حوزهها فعالیيي ك بقاالترين اقطح اقرماية اجيمقاعي را بقراايشان ب همراه دارد و بالطب عملكرد مناابتقر را در آن خواهنقد داشقت اقوق داده
شوند؛
 با ايجاد شبك ها اجيماعي مؤثر بین كارآفرينان ،افزايش میزان تعام و ارتبقا مقؤثر واطح اعيماد در بین آنها ب پررن

كردن ابعاد ارماية اجيماعي در جامعقة كارآفرينقان

كمک شود؛ چراك موجب عملكرد بهير و كارآمدتر از آنان ميشود؛
 با توج ب باالبودن اطح ارماية اجيماعي زنقان كقارآفرين در حقوزههقا كقار زنانقفرصتها اايفادۀ اثربخش از ارماية اجيماعي برا زنان كارآفرين شنااايي شود كق
موجب ارتقا داياوردها كسبوكارها با مالكیت و مديريت زنان ميشود؛
 -فرهن

محیطها كار مردان ب منظور باالبردن اطح ارماية اجيماعي تغییر يابد كق

البي يک حركت تدريجي اات و نیازمند ایااتگذار صحیح و مسيمر اات.
از آنجا ك بیشير مطالعا ،و تحقیقا ،صور،گرفي ب ارماية اجيماعي بق صقور ،خقاص
پرداخي اند و تعقداد تحقیققا ،داخلقي كق بق برراقي ارتبقا اقرماية اجيمقاعي و كقارآفريني
پرداخي اند بسیار اندک اات ،تحقیقا ،آتي زير در راايا تحقی انجا شده پیشنهاد ميشوند:
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 برراي ارتبا دو مقولة كارآفريني و ارماية اجيماعي و بقاالخص تقأثیر كقارآفريني بقرارماية اجيماعي ب عنوان مقول ا مهم در جامع ؛
 برراي ابعاد ديگر ارماية اجيماعي و تأثیر تفكیک جنسیيي مشاغ بر ميغیرهقايي چقونهنجارها اجيماعي ،حمايتها اجيماعي و غیره؛
 برراي مقولة تفكیک جنسیيي بر ااير پديدهها اجيماعي عليرغقم حضقور نق چنقدانكمرن

فرهن

جنسیيي در جامعة ايراني؛

 برراي راهها ارتقا ارماية اجيماعي كارآفرينان با توج بق نيقايج بق داقتآمقده دراين تحقی .

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1131

11
منابع

آراايي ،زهرا؛ محمدرضا اكبر جوكار م" ،)1127تحقیقي پیرامون ويژگيها كسبوكارها زنقان
كارآفرين تحصی كرده دانشگاهي و مشكال ،آنان در راه انداز كسب و كار" ،دانشورم رفيار)،
دانشگاه شاهد ،اال پانزدهم  ،شمارۀ .12
ارشاد  ،فاطم م" ،)1122برراي رابطة میزان برخوردار از ارماية اجيماعي و رضايت شغلي دبیقران
زن دبیرايانها شهرايان شبسير در اال  ،"22پاياننامة كارشنااي ارشد ،دانشكدۀ روانشنااي و
علو تربیيي ،دانشگاه تهران.
آشنا ،مصطفي م" ،)1121برراي رابط ارماي اجيماعي و كارآفريني اازماني در واگنااز اراک"،
پاياننامة كارشنااي ارشد ،دانشكدۀ مديريت ،دانشگاه تهران.
امیني نژاد ،روجا ،آرين قليپور و غالمرضا ااالمي بیدگلي م ،)1123ارماية اجيماعي كارآفرينان نوپقا
و تأمین مالي غیر رامي ،تواعة كارآفريني ،اال او  ،شماره  ،11صص .71-13
اون  ،نازمحمد م" ،)1121برراي رابطة بین ارماية اجيماعي و كیفیت زندگي" ،پايان نامق كارشنااقي
ارشد ،دانشكده علو اجيماعي ،دانشگاه تهران.

حجيي كرماني ،فرشي م" ،)1123برراي رابطة ارماي اجيماعي و فقر از منظقر رواقيايیان" ،پايقاننامقة
كارشنااي ارشد ،دانشكدۀ علو اجيماعي ،دانشگاه تهران .اعید  ،علي اصغر ،خیا عزيز مهقر،
ندا طواي و ريحانة تمیز فر م ،)1123انجش ارماية اجيماعي و ارتبا آن بقا نقوآور  ،تواقعة
كارآفريني ،اال او  ،شمارۀ  ،3صص .133-111
علمي ،زهرا ،محمود شارعپور م" ،)1122رتب بنقد اقرماية اجيمقاعي در مراكقز ااقيانهقا كشقور"،
فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجيماعي ،اال هفيم ،شماره  .22صص.232-213
فیلد ،جان م" ،)1313ارماية اجيماعي" ،ترجمقة جقالل ميققي م ،)1123تهقران :مؤاسقة عقالي پقژوهش
تأمین اجيماعي.
كار ،مهرانگیز م" ،)1121زنان در بازار كار ايران" ،تهران :روشنگران و مطالعا ،زنان.
مركز آمار ايران م ،)1131آمارگیر نیرو كار،
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/n_niru_91-4.pdf

ملکزاده ،فهمی م" ،)1127نقش اشيغال زنان در تواقع و تعقدد نققشهقا" ،انيشقارا ،علقو انسقاني و
مطالعا ،فرهنگي.

13

...مقايسة اطح ارماية اجيماعي زنان و مردان كارآفرين در

Adler, P. and Kwon, S. (2002), "Social capital: Prospects for a new concept",
Academy of management journal, 27(1), pp.17-40.
Bettio, F. & Verashchagina, A (2008), "Gender segregation in labour market:
root causes, implication and policy responses in the EU", Eurepean network
of experts on employment and gender equality issues. pp. 1-120.
Blackburn, R.M (2009), "Gender Inequality at Work in Industrial Countries",
Cambridge Studies in Social Research, 11, pp.1-19.
Boissevain, J. (1974). "Friends of friends", Oxford: Basil Blackwell.
Cheung, C. and Kwok-hong Chan, R. (2009), "Social Capital as Exchange: Its
Contribution to Morale", Springer Netherlands, 23(1), pp. 123-134.
Davis, A. B, & Aldrich, H.E. (2000), "The Organizational Advantage? Social
Capital, Gender, and Small Business Owners’Access to Resources",
presentation at the 2000 American Sociological Association meetings.
Glaeser, E. (2001). "The formation of social capital, organization for economic
co-operation and development",
www.oecd.org/dataoecd/5/17/1824983.pdf.pp.1-20Greene,

J.

P.

(2001),

"social and cultural capital in colonial British America: a case study”, in
Rotberg, R(Ed), Patterns of social capital: stability and change in historical
perspective", Cambridge university press, Cambridge. pp. 153-172.
Kikul, J. & Titus, L. (2005), "Context for the legitimacy of women
entrepreneurs: The role of expert capital", center for gender in organizations.
pp. 1-22.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). "Social capital, intellectual capital and the
organizational advantage"’, Academy of Management Review, 23(2), pp.
242-266.
Offe & Fuchs, S. (2002). "A decline of Social Capital ? The German Case", in
Putnam, Robert D. (2002). Democracy in Flux: The Evolution of Social
Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press.
Sappleton, N. (2007). "Entrepreneurship segregation, Networking and Business
success: The influence of gender", research institute for business and
management, pp.1-9.
Sappleton, N. (2009). "Women non-traditional entrepreneurs and social capital",
International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(3), pp. 192-218.
Watts, M. (2003), "The evolution of occupational gender segregation in
Australia: Measurement and interpretation", Australian journal of labour
economics, 6(4), pp. 631-655.

