
Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Dr. Seyed Ahmad Firouzabadi Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

 ISSN: 2008-8981 Website: www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

 

بررسی نظری و تجربی رابطه میان مشارکت اجتماعی و روحیۀ کارآفرینی 

 زنان روستایی

 (دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد :مورد مطالعه)
 

 1وسطی نصرالهی لیال
 3131آبان  62: افتیدر خیتار

 3131اسفند  2: رشیپذ خیتار
 

 چکیده 

رشد، توجه زیادی را به خود  ویژه کشورهای درحالوسعۀ کشورها، بهاهمیت کارآفرینی روستایی و نقش آن در بهبود و ت

کارآفرینی در اجتماعی و روحیۀ مشارکت ه، بررسی نظری و تجربی رابطۀ هدف از انجام این مطالع معطوف کرده است.

د هرستان بروجرن از توابع ششیروازنان کارآفرین روستایی است. جامعۀ آماری پژوهش، زنان عضو شرکت تعاونی دهستان 

. آوری شده استجمعها با استفاده از پرسشنامه . دادهاستنفر از اعضای این تعاونی  331 شاملمورد مطالعه  ۀ. نمونهستند

ای( و اصلی پژوهش این است که بین مشارکت اجتماعی با ابعاد رسمی و غیررسمی )همیارانه، مذهبی و خیریه فرض

د که بین ندههای تحقیق نشان میداری وجود دارد. یافتهرابطۀ معناپذیری و خالقیت( کروحیۀ کارآفرینی )با ابعاد ریس

 داری وجود دارد.مثبت و معنا رسمی و غیررسمی با روحیۀ کارآفرینی ارتباطمشارکت اجتماعی 

 

 مشارکت اجتماعی. ، خالقیت،زنان کارآفرین پذیری،روحیۀ کارآفرینی، ریسک ها:کلیدواژه
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 دانشگاه تهران دفاع شده است.
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 دمه و طرح مسئلهمق

های محلی،  نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس

نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری توسعۀالمللی و پیامدهای  ای، ملی و بین منطقه

موجب توجه به توسعۀ نشینی شهری و غیره  فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه

(. بنابراین به دلیل 1: 3136روستایی و حتی تقدم آن بر توسعۀ شهری شده است )هاشمی و همکاران، 

جانبه و نیز کاهش فقر و بیکاری زیاد در نواحی روستایی، برای رسیدن به توسعۀ پایدار و همه

ۀ توسعۀ کارآفرینی روستایی رویۀ روستاییان به شهرها، الزم است به مقول جلوگیری از مهاجرت بی

سازی  توجهی ویژه شود. کارآفرینی روستایی به راهکاری نوین در راستای توانمندسازی و ظرفیت

دهد ها نشان می روستاییان و ابزاری مهم در رسیدن به توسعۀ پایدار روستایی تبدیل شده است. یافته

مگر زنان روستایی در تمامی جهات و شود  و رشد اقتصادی در مناطق روستایی محقق نمی توسعۀکه 

 6(. به همین دلیل تقویت کارآفرینی زنان361: 6333، 3مداخلۀ مستقیم داشته باشند )هلیگ توسعۀابعاد 

؛ یعنی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری تلقی توسعۀروستایی راهکاری مؤثر در راستای دو شاخص 

کنند که این نگرش،  در مجاورت منزل خود تلقی می شود. زنان روستایی کارآفرینی را به عنوان کار می

شود. همچنین  های جامعه را موجب می استقالل، فقدان وابستگی و کاهش نیاز شدید آنها به حمایت

تر بودن و سازگارتر بودن با امروزه تقویت کارآفرینی زنان روستایی به لحاظ معقوالنه بودن، انسانی

(. بر اساس مطالعات بانک جهانی، 323: 3133دری سازبان، محیط زیست اهمیت اساسی دارد )حی

های فنی و  برای تحقق کارآفرینی، باید سهولت دسترسی زنان روستایی به سرمایه، افزایش حمایت

های ایجاد شبکه فراهم شود. بنابراین یکی از  تخصصی از آنها، بسترسازی فرهنگی و فرصت

های مردم  به و پایدار نواحی روستایی، مشارکت و توانمندیجانراهبردهای مؤثر در راستای توسعۀ همه

های کشور رتبۀ  استان لرستان در میان استان. (321: 3111)رضوانی و نجارزاده، ویژه زنان است  به

نخست آمار بیکاری را دارد که بالطبع شامل نقاط روستایی و آمار خوداشتغالی جامعۀ روستایی استان 

بحث بیکاری، روند نزولی خوداشتغالی و کمبود  .(62: 3131ی و نصرالهی، )فیروزآباد شود نیز می

                                                 
1. Heilig  
2. Entrepreneur woman 
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به شمار  استان لرستانهای اخیر، برخی از مشکالت اساسی موجود در روستاهای  درآمد در طی دهه

، است پایین کارآفرینی در مناطق روستایی لرستان فرهنگ سنتی و بومی روحیۀ ۀبه دلیل غلب .رود می

کند چون غالباً با زنان این مشکل را بیشتر میروی های فرهنگی و سنتی پیشتمحدودی خصوصبه

 مشارکترابطۀ  هدف اصلی مطالعۀ حاضر، بررسی شود. می زنان مخالفت ۀمشارکت بیرون از خان

6روحیۀ کارآفرینی عنوان یکی از ابعاد سرمایۀ اجتماعی( با  )به 3اجتماعی
روستایی بخش شیروان  زنان 

تا چه ( ایخیریهو  مذهبی، همیارانهرسمی، اجتماعی ) تا تعیین شود مشارکت روجرد استشهرستان ب

 پرسش چهاردر پی پاسخگویی به ه مطالعاین . تأثیر بگذاردتواند بر روحیۀ کارآفرینی زنان  می اندازه

و  1پذیری و روحیۀ کارآفرینی از نظر ریسک رسمیاجتماعی  مشارکتاست: الف( آیا بین  مهم

و روحیۀ کارآفرینی از  غیررسمی همیارانهاجتماعی  مشارکتوجود دارد؟ ب( آیا بین  ارتباط 4قیتخال

و مذهبی  غیررسمیاجتماعی  مشارکتوجود دارد؟ ج( آیا بین  ارتباطپذیری و خالقیت  نظر ریسک

اعی اجتم مشارکتآیا بین  و د( وجود دارد؟ ارتباطپذیری و خالقیت  روحیۀ کارآفرینی از نظر ریسک

 وجود دارد؟ ارتباطپذیری و خالقیت  و روحیۀ کارآفرینی از نظر ریسکای  خیریه غیررسمی

 

 پیشینۀ تحقیق

ای را با هدف ارزیابی رابطۀ اعتماد اجتماعی و روحیۀ  ( مطالعه3131وسطی )رالهیفیروزآبادی و نص

تماعی )فردی، عمومی، و کارآفرینی زنان روستایی انجام دادند. آنها دریافتند که هر چه اعتماد اج

های کاری  یابد و در فعالیتپذیری آنها افزایش مینهادی( زنان روستایی بیشتر باشد، قدرت ریسک

به بررسی نقش اعتماد،  (3111کاوسی و کیاسی )شوند.  خود از خالقیت بیشتری برخوردار می

مثبتی بین اعتماد و  رابطۀ ندارآفرینی پرداخته و نشان دادک توسعۀهای اجتماعی در هنجارها و شبکه

های اجتماعی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد. به این معنا که هر چه افراد مشارکت هنجارها و شبکه

توسعۀ کارآفرینی نقش و اثر بیشتری های اجتماعی داشته باشند، به همان اندازه در بیشتری در شبکه

عی از طریق همکاری برای تحقق اهداف، هماهنگی های اجتماچه شبکه، هر. به عبارتیکنندایفا می

                                                 
1. Social participation 
2. Entrepreneurial spirit 
3. Risk-taking 
4. Creativity 
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( 3133زاده ). ربیعی و صادقگذاشتکارآفرینی تأثیر بیشتری خواهند  توسعۀبیشتری داشته باشند، در 

ای از روابط اجتماعی واقع شده و این نیز بر این باورند که کارآفرینی، فرآیندی است که در شبکه

 . این محققان با استفاده ازکندها، محدود یا تسهیل  با منابع و فرصت کارآفرین را رابطۀتواند روابط می

فعالیت  بازده و کارآفرینهای کوچک زوددر قالب بنگاه، که اغلب شرکت فعال 14 های حاصل ازداده

اجتماعی و ابعاد آن )از جمله مشارکت اجتماعی(  ۀمثبت و معناداری بین سرمای داشتند، دریافتند رابطۀ

پذیری دارای بیشترین اولویت آفرینی وجود دارد. در میان ابعاد کارآفرینی نیز شاخص ریسکبا کار

د توانۀ اجتماعی میثر از سرمایأدهد شرایط محیطی متهای تحقیق آنها نشان می)اهمیت( بود. یافته

ده، باالبودن ای از روابط گسترتبدیل خالقیت به کارآفرینی را دستخوش تغییر کنند. داشتن شبکهفرایند 

عالوه، باال بردن حمایت اجتماعی فزایش خواهد داد. بهاعتماد و تبادل اطالعات، میل به کارآفرینی را ا

های مشارکتی عوامل ارتباطی و روابط متقابل کار تیمی و فعالیت ۀروحی ایاز ریسک خالقانه، ارتق

  د.نآی ای اجتماعی کارآفرینی به حساب میههمراه با اعتماد، زمینه

اجتماعی بر موفقیت کارآفرینی اجتماعی  ۀ( به شناسایی تأثیر سرمای3133ابوخیلی ) اسدی

بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و بعد تحقق اهداف موفقیت  .3پرداخته و به نتایج زیر دست یافتند: 

د موفقیت ای سرمایه اجتماعی و بعد رشبین بعد رابطه .6کارآفرینی اجتماعی رابطه وجود دارد، 

اجتماعی و بعد نوآوری موفقیت  سرمایۀبین بعد ساختاری  .1کارآفرینی اجتماعی رابطه وجود دارد، 

در میان ای  ( با انجام مطالعه3133کارآفرینی اجتماعی رابطه وجود دارد. یدالهی فارسی و رضوی )

انسانی با  ۀسرمای اجتماعی و ۀسرمای ۀجوانان کارآفرین در روستاهای بخش کربال به بررسی رابط

نتایج پژوهش این محققان بیانگر  توسط جوانان روستایی پرداختند. برداری از فرصتشناسایی و بهره

با موفقیت در کارآفرینی، جوانان  ۀهای کارآفرین و تجرباجتماعی و مهارت ۀشبک ۀکه اندازاین است 

مثبت و معناداری بین  رابطۀداد که نتایج پژوهش این محققان نشان مثبت و معناداری دارد.  رابطۀ

های شده، تعداد فرصت های شناساییاجتماعی کارآفرینان با تعداد فرصت ۀانسانی و سرمای ۀسرمای

خود به این  مطالعۀ( در 3113نژاد و دیگران ) کار وجود دارد. امینیوداری کسبشده و پای برداریبهره

 د و تمایل به همکاری بر تأمین مالی غیررسمی تأثیرگذارند.های اجتماعی، اعتمانتیجه رسیدند که شبکه

اند که هر فردی از سطح مشارکت اجتماعی باالتری های تحقیق، بیانگر آن بودهدر مجموع یافته
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زاده برخوردار باشد، با احتمال باالتری به منابع مالی غیررسمی دسترسی خواهد داشت. رضوانی و نجار

نواحی روستایی پرداخته و بر این  توسعۀهای کارآفرینی روستاییان در فرایند ( به بررسی زمینه3111)

سازی محیط اجتماعی و اقتصادی روستاها برای جذب نیروی باورند که آموزش کارآفرینی و آماده

راهکار تواند به عنوان های کشاورزی میانسانی جوان متخصص و ماهر به نواحی روستایی و فعالیت

 پایدار بسیار مؤثر باشد.  به منظور توسعۀد و تقویت کارآفرینی این نواحی اصلی در ایجا

( تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی زنان روستایی را در 6334نصرالهی وسطی و جلیلوند )

ای تجربی در ایران تحلیل کرده و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری نشان دادند که  قالب مطالعه

ایۀ اجتماعی )با ابعاد ساختاری، ارتباطی و شناختی( در جوامع روستایی باالتر باشد، انگیزۀ هرچه سرم

جویی، نوآوری، کنترل شخصی، اعتماد به نفس، کارآفرینی زنان روستایی )با ابعاد موفقیت

 های کارآفرینانه نیز بیشتر خواهد بود. پذیری( برای حضور در فعالیتجویی، استقالل و ریسک فرصت

( نشان دادند که افراد در جوامع با سطوح باالتر سرمایۀ اجتماعی در مقایسه با 6331و همکاران ) 3کوان

( نقش سرمایۀ 6336و همکاران ) 6تر، تمایل بیشتری به خوداشتغالی دارند. پونجوامع با سطوح پایین

ارزیابی قرار دادند. آنها  اجتماعی را در کارآفرینی زنان در دو منطقۀ روستایی در ویتنام شمالی مورد

دهد اما سرمایۀ  شدن زنان را افزایش میدریافتند که سرمایۀ اجتماعی خانواده، احتمال کارآفرین 

( تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی 6333و همکاران ) 1اجتماعی نهادی تأثیری عکس دارد. برنشوستر

های منابع  کند تا بر محددیت راد کارآفرین کمک میرا مطالعه کرده و نشان دادند سرمایۀ اجتماعی به اف

ای به بررسی این رهکارآفرین ک 326( با بررسی 6333) 4ساکهانگدر پژوهشی دیگر، فائق آیند. 

نتایج اقتصادی ازجمله موفقیت تجارت  های یکپارچۀ ارتباطات،موضوع پرداخت که چگونه شبکه

که از روابط   2اجتماعی همگانی ۀحقق نشان داد که سرمایدهد. این مکارآفرینی را تحت تأثیر قرار می

در یک اجتماع های مرتبط را برای مردم شبکه توسعۀدست آمده، های همگانی به در گروهافراد واقعی 

 توسعۀ ،اجتماعی همگانی افراد یۀعالوه، سرمادهد. بهها( تحت تأثیر قرار می ای خاص )برای مثال کره

                                                 
1. Kwon 
2. Poon  
3. Bauernschuster  
4. Hongseok 
5. Public Social Capital 
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اجتماعی  ۀدهد. سرمایتحت تأثیر قرار مینیز ها( را ایمثال غیرکرهبرای )دور  های مرتبط مردمشبکه

مردمی است که  ۀدهند شود و ارتباطهای مختلف می آید که شامل گروهدست میاز ارتباطاتی به 3مرتبط

 ۀادبیات موجود در حوز نقادانۀ ( به بررسی 6333همکاران )و   6پلبا هم در ارتباط نیستند. 

ادبیات ۀ اجتماعی در فرآیند کارآفرینی پرداختند. به اعتقاد این محققان، گرچه مطالع سرمایۀگیری  دازهان

سرمایۀ اجتماعی، بر  گیری اندازهکه در مورد  شدکنون جامع نیست، اما مشخص سرمایۀ اجتماعی تا

گذاران  کنند که سیاست یم پیشنهاد آنهااجتماعی اجماع وجود ندارد. لذا  سرمایۀشده از تعریفی پذیرفته

بکۀ برداری از شرآفرینان موجود را تشویق به بهرهفرهنگ کارآفرینی گام برداشته، کا ۀتوسع به منظور

های اجتماعی برای کارآفرینان در  ت که شبکه( دریاف6333) 1کازومینمایند. رسمی روابط رسمی و غیر

اعضای خانواده و  ۀشامل شبک ؛اجتماعی ۀوکار بسیار مهم بوده و ده نوع شبکشروع کسب ۀمرحل

ها، همکالسی ۀسرگرمی، شبک ۀکودکان و مادران، شبک ۀحزب سیاسی یا مذهبی، شبک ۀبستگان، شبک

 ۀبا سایر کارآفرینان، شبک شبکههای درون و بیرون محیط کار، کهآشنایان و دوستان، شب ۀشبک

های عمومی را  وکارها، و گروه سایر کسب ها با شبکۀ مالکان شرکتها، ۀ سازمانمتخصصان، شبک

گذارند. نتایج مطالعۀ این محقق حاکی  های مالی تأثیر میرسی به سرمایهد که بر میزان دستکرشناسایی 

 .دسترسی دارندهای مالی از آن است که زنان کارآفرین نسبت به مردان به میزان کمتری به کمک

مرکز مطالعات اجتماعی اروپا به این نتیجه رسید که زنانی که های از داده ۀ( با استفاد6333) 4ساپلتن

اجتماعی برخوردارند. در مقابل  ۀکنند، از باالترین سطح سرمای می های سنتی زنانه فعالیتدر بخش

اجتماعی  ۀتری از سرماینند، سطوح پاییهای سنتی مردانه فعالیت دارافرادی که )مرد و زن( در بخش

نشان  همچنین نتایج این تحقیقند. های اجتماعی دارو شبکه، مشارکت اجتماعی ر ابعاد اعتمادرا د

 ۀسرمای ۀکنندیا غیر سنتی، یکی از عوامل تعییندر یک بخش جنسیتی سنتی  خوداشتغالیدهد که  می

دهند سرمایۀ اجتماعی  گرفته در مورد کارآفرینی نشان می طور خالصه، مطالعات انجام به .استاجتماعی 

ای مناسب برای  های اجتماعی برانیگخته شود و در نهایت سبب فراهم آوردن زمینهواند با سرمایهت می

های کارآفرینانه شود. با این حال، این مطالعه از چند جهت با مطالعات قبلی متفاوت  انجام فعالیت

                                                 
1. Associated Social Capital 
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است. مطالعات  است؛ اول، این مطالعه برای اولین بار در حوزۀ کارآفرینی زنان روستایی صورت گرفته

قبلی عمدتاً با تأکید بر کارآفرینی سازمانی و یا جامعۀ مردان انجام شده است. دوم، این مطالعه برای 

اولین بار به بررسی رابطۀ مشارکت اجتماعی با تأکید بر ابعاد رسمی و غیررسمی )همیارانه، مذهبی و 

ی و خالقیت پرداخته است. در هیچ یک از پذیرکارآفرینی با تأکید بر ابعاد ریسک روحیۀای( و خیریه

 تر ابعاد این دو مفهوم و ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته نشده است. مطالعات قبلی به بررسی جزیی

 

 چارچوب مفهومی

این وسیع در مورد  یاندازاجتماعی، راه را بـرای چشمبررسی کارآفرینی در چارچوب ساختارهای 

اجتماعی و ۀ منظور درک روابط سرمای. بهکندمیجلب  آنکات مـبهم ن توجه را به و هموار مفهوم

 شود: بیان میاجتماعی و کارآفرینی  ۀسرمای ظریکارآفرینی، مبانی ن

 مشارکت اجتماعی

های گروهی داوطلبانه، گروهی در قالب انجمنجتماعی داللت بر گسترش روابط بینمشارکت ا

های در قالب سیاستو دولتی دارند دارد که خصلتی محلی و غیر ییهاگروه و هااتحادیه ها،باشگاه

دانند. به عبارت دیگر هدف خود می های اجتماعی مختلفدر فرایندرا مشارکت مردم  اجتماعی،

ها اعضای یک جامعه های ارادی داللت دارد که از طریق آنن دسته از فعالیتآمشارکت اجتماعی به 

مستقیم در شکل دادن به حیات ا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیردر امور محله، شهر یا روست

در ادبیات موجود، این مفهوم به دو بخش  (.331: 3123)محسنی تبریزی،  اجتماعی مشارکت دارند

مشارکت اجتماعی رسمی و مشارکت اجتماعی غیررسمی. به اعتقاد محققان، مفهوم  ؛تقسیم شده است

 ها وشرکت در برنامه و های عمرانیهمکاری در طرح فعالیت و بر»مشارکت اجتماعی رسمی 

)ازکیا، غفاری،  «ها داللت داردگیریهای رسمی و دولتی و اظهارنظر و دخالت در تصمیم سهجل

ها و ها، سازمانها، اتحادیهتوان این نوع مشارکت را شرکت در انجمن می (. به عبارت دیگر631:3111

(. مشارکت اجتماعی غیررسمی نیز بر 321:3114)فیروزآبادی،  انستمدنی رسمی د هایؤسسهم

 های حکومتی و دولتی داللت داردها و سیاستجمعی افراد فارغ از برنامههای دستههمکاری و فعالیت

های رسمی کننده و قالبارکت از روابط میان افراد مشارکتاین نوع مش(. 22:3112)عبداللهی، 
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که افراد بدون واسط بودن نهادهای دولتی و  شوداطالق میبه مشارکتی  آمده و نهادهای دولتی بیرون

کنند. مشارکت غیررسمی نیز می اقدامی فرهنگ در امور مختلف اجتماعی، اقتصادی و شرکترسمی، به 

ای و مذهبی )فیروزآبادی، خود به سه گروه قابل تقسیم است: مشارکت غیررسمی همیارانه، خیریه

های گروهی عموماً محلی است، همانند مشارکت غیررسمی همیارانه، مشارکت در فعالیت (.321:3114

کشاورزی، شرکت در مراسم عزاداری، عروسی و های فعالیتدوستانه، کمک به انجام های نوع همکاری

 که معموالً استدوستانه های نوعای مشتمل بر ابعاد متنوعی از همکاریمشارکت غیررسمی خیریه . ....

. مفهوم مشارکت یستندگیرد که تحت نظارت عوامل رسمی نهای خانوادگی انجام میکمک ۀبر پای

های نقدی و صدقه و کمککمک به همسایگان،  مانندههایی ها و اعانهای کمکغیررسمی خیریه

 شوند. مشارکتبالعوض قلمداد می و عموماً استغیرنقدی به نیازمندان و فقرای روستایی و محلی 

های داوطلبانه و خودانگیخته و محلی است که در طیفی از همکاری ۀغیررسمی مذهبی نیز در برگیرند

هایی جهت انجام گیرد و مشتمل بر همکاریهای مختلف و برای اجرای مراسم خاص صورت میزمان

 (. 323:3114)فیروزآبادی،  استمراسم همچون مولودی، عزاداری و ... 

 روحیۀ کارآفرینی

های  ی و جرأت آغاز فعالیتپذیرمندی، ریسککوشی، ارادههایی همچون سخت ادی که از قابلیتافر

های کارآفرینی، ابعاد و شاخص ۀگیری روحی. در شکلدارندکارآفرینی  روحیۀبزرگ برخوردار باشند، 

تماعی و اج شناختی )انگیزه، خالقیت، و...(، روان عوامل انگیزشی،اند. آن، عوامل گوناگونی دخیل

کارآفرینی افراد دارند.  روحیۀفرهنگی )مشارکت، خانواده، اعتماد، و ...( نقشی اساسی در تعیین 

 ۀروحی تقویتکارآفرینی و از قوه به فعل درآوردن آن، ترین عامل مؤثر در تحقیقات نشان داده که مهم

کارآفرین از اهمیت  اد غیرکارآفرینی در افر ۀآموزش روحی ،استکارآفرینی در افراد از طریق آموزش 

های آموزشی برای تربیت کارآفرینان در دستور کار بسیاری از برخوردار است. از این رو فعالیت زیادی

کارآفرینی، آموزش آن است )موحدی و  توسعۀ ۀچرا که الزم است مراکز آموزش کارآفرینی قرار گرفته

چنین  را کارآفرینی، کارآفرینیعلم پیشرو  عنوانهب( 6332) 3ژوزف شومپیتر (.6: 3113همکاران، 

مشی جاری، نابودی ساختارهای موجود و حرکت توانایی شکست خطکارآفرینی »کند: تعریف می

                                                 
1. Schumpeter  
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موقع هب ۀاو مفهوم کارآفرینی در درک و استفاد برطبق نظر «.تتعادل اس ۀدایر دادن سیستم به خارج از

های موجود اقتصادی واقعیت ،. این ترکیب جدیددهدمیخود را نشان  هاهسسؤقلمرو م درها  از فرصت

کند و در نتیجه  می و محصوالت قدیمی را با انواع بهتر جایگزین هامؤسسه، کشدیم را به چالش

کند  می کارآفرین را با نوآوری شناسایی رساند. او می سیستم اقتصادی را به مراحل باالتری از تعادل

نوع نوآوری را  پنجکند نه یک وضعیت ثابت. از نظر او کارآفرینان  می توصیف یموقت یحرکت وآن را

گشایش  .1، تولید ابداع روش نوینی از .6، کاال کیفیت بهتری از معرفی نوع تازه یا. 3 دار هستند: عهده

 تشکیل .2و  ای کاالهای واسطه خام یا مین موادأمنابع برای ت عملی از ۀاستفاد. 4، جدید بازار

عنوان تخریب هجریان بازار بشومپیتر، برخالف نظر . صنعتبر مبنای سازمانی جدید های ساختار

های  که عدم تعادل را در شکل فرصتاند یکند کارآفرینان افراد می فرض (3331) 3خالق، کریزنر

توان پرورش داد و به کمک آن در های شخصی را میبسیاری از ویژگی کنند. می جدید بر طرف

های مادی و معنوی( به موفقیت ر تولید، فروش، سود و گرایش بهینه و سریع سرمایه)فک کاروکسب

ند. کارآفرین بودن یعنی کنبرداری ها بهرهد که از این ویژگیاین قابلیت را دارنمردم  اغلبدست یافت. 

، ها. کارآفرینبرداری از فرصتبهرهآوری منابع الزم و ها، جمعکشف و ارزیابی فرصت ییتوانا

: 3111حسینی، )شاه های خود از صفت رهبری برخوردار باشدکننده است و باید در فعالیتهدایت

32.) 

 ها هستند،خصلت ای ازمجموعهدارای  آنهادهد که  های افراد کارآفرین نشان میبررسی ویژگی 

ر افراد جامعه کارآفرینی بین سای توسعۀالزم در تقویت و  ۀ زمینۀکنندها فراهمشناسایی این خصلت

گذشتگی، میل  گرا بودن، از خودها عبارتند از: تحمل ریسک، فرصتخواهد بود. برخی از این خصلت

مندی، قدرت تحمل، نگر بودن، رقابتبینی، آیندهگرا بودن، خوشطلبی، هدفبه پیشرفت و توفیق

گرا بودن، خالقیت و نوآوری، و مصمم بودن، اعتماد به نفس داشتن، نتیجه باانگیزهکنترل محیط بیرون، 

پذیری و (. در تحقیقات قبلی، ریسک22 -21: 3113 )موحدی و همکاران، طلبیو استقاللطلبی قدرت

پذیری عبارت اند. ریسککارآفرینی مطرح شده روحیۀگیری عنوان عناصر مهمی در شکلبه خالقیت

ینی و یا بکه دارای پیامدهایی غیر قابل پیشرفتن و انجام اعمال و کارهایی توانایی فرد در فرو»است از 

                                                 
1. Kirzner  
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های شخصی توانند از طریق تالشکه می هایی. به عبارت دیگر، پذیرش خطراندخطرآفرین احتماالً

 ایم،  توانایى حل مسائلى که از قبل نیاموخته»خالقیت را  3وایزبرگ. «افراد ایجاد شوند و کنترل گردند

. خالقیت قیت از نظر گیلفورد، تفکر واگرا در حل مسائل استخال(. 31: 3111)آقایی،  «داندمی

وجود آوردن چیزهایی تازه و نو که در وجود انسانهاست )میر و  عبارت است از توانایی بالقوه در به

 .(3311، 6وایزبرگ

اجتماعی )از جمله  یۀمعناداری بین ابعاد سرما رابطۀتحقیق بیانگر آن است که  ۀپیشین نتایج

توان اینگونه  می های محققان پیشینکارآفرینی وجود دارد. بر اساس یافته ۀاجتماعی( و روحیمشارکت 

بخش و عنوان عوامل انسجامویژه مشارکت اجتماعی( به بهاجتماعی ) ۀهای سرمایلفهؤکه م استدالل کرد

عنوان ا بههؤلفهتوان نقش مهمی برای این م می روند و می در مناطق روستایی به شمار بخشتعادل

که در کارآفرینی به عنوان عاملی  ۀکارآفرینی قائل شد. در ایجاد روحی ۀروحیۀ دهندبسترهای شکل

، متغیرهای اجتماعی و فرهنگی همچون مشارکت اجتماعی است شناختی و انگیزشیروان درجۀ اول

روستایی به ابعاد کنند. وجود ساختارها و بسترهای مناسب در مناطق  می نقش غیر قابل انکاری ایفا

نحوی که پویایی و تحرک خاصی داده است، بهاجتماعی،  ۀای و شناختی سرمایساختاری، رابطه

مهم در  سازوکاریهای غیررسمی و خودجوش سنتی، مشارکتتوان گفت بافت مناطق روستایی و  می

دهد که ات نشان می. نتایج تحقیقاست کارآفرینی و خالقیت در مناطق روستایی ۀایجاد انگیزه و روحی

کارآفرینی سنتی آنان نقش بسزایی دارد.  ۀهای اجتماعی زنان روستایی در ایجاد روحیوجود شبکه

راوانی داشته است، مشارکت زنان اهمیت فگیری اوندی، خانوادگی و محلی در شکلهای خویششبکه

 ،های حمایتیعنوان جنبهو بهغیرمالی و غیر اقتصادی داشته  ۀها بیشتر جنباین مشارکت اما باید گفت

انتظار داشت که ابعاد مشارکت اجتماعی توان  شوند. بنابراین میدر نظر گرفته میهمیارانه و مذهبی 

پذیری زنان کارآفرین ارتباط ای( با خالقیت و ریسکرسمی و غیررسمی )همیارانه، مذهبی و خیریه

 ت.اس  اده شدهنشان د 6در شکل  داشته باشد. این روابط
 

 

                                                 
1. Waisberg 
2. Mayer and Waisberg 
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 پژوهش مفهومیمدل  .2شکل 

 

 تحقیق وشر

با روش اسنادی و  .است شده انجام پیمایشی روش به و کاربردی -توصیفی نوع از حاضر مطالعۀ

ها ابزار گردآوری داده خته شد.پیشینه و مبانی نظری پژوهش پردا ۀبه مطالعنیز ای کتابخانه

 آزمون پرسشنامه روایی و پایایی نفر(، 13مقدماتی ) نمونۀ از توزیع . پسهای استاندارد است هپرسشنام

 برای شدهمحاسبه ضریب شد. استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی پرسشنامه تعیین برای .شد

این ضریب در مورد تمامی متغیرها باالتر از نشان داده شده است.  3متغیرهای پژوهش در جدول 

 است.  بخشرضایت انسانی علوم تحقیقات در رمقدا این بوده که 23/3

آماری مورد مطالعه،  ۀشد. جامع استفاده نظر خبرگان و اساتید از پرسشنامه نیز اعتبار بررسی برای

است. مطابق  تمام زنان عضو شرکت تعاونی روستای شیروان از توابع بخش شیروان شهرستان بروجرد

 مشارکت اجتماعی

 مذهبی

 غیر رسمی رسمی

ای خیریه همیارانه

 ای

 روحیۀ

 کارآفرینی

پذیریریسک خالقیت  
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های  در این تعاونی عضویت داشتند که عمدتاً به فعالیتبا اساسنامۀ شرکت تعاونی روستایی، زنانی 

 رغمبهزنان روستایی کارآفرینانه اشتغال و در تولید ارزش افزوده سهم داشتند. شایان توضیح است که 

و  کنند می ایفاروستایی  ۀتوجهی در جامع موقعیت نامناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نقش قابل

های اقتصادی، تولیدی و خدماتی در سطح باالیی  در بسیاری از فعالیتمیزان نقش و مشارکت آنها 

نفر عضو رسمی تعاونی بوده و در  331آمده از شرکت تعاونی بخش شیروان،  دست. طبق آمار بهاست

 بررسی شدند. آن مشغول به فعالیت بودند. با توجه به محدود بودن جامعه، تمامی اعضای آن 
نباخ متغیرهای پژوهشضرایب آلفای کرو .1جدول   

(αآلفای کرونباخ ) متغیر  

اجتماعی رسمی مشارکت  113/3  

اجتماعی غیررسمی همیارانه مشارکت  212/3  

ایاجتماعی غیررسمی خیریه مشارکت  133/3  

اجتماعی غیررسمی مذهبی مشارکت  223/3  

233/3 خالقیت  

پذیریریسک  131/3  

آزمون همبستگی  ( ودرصد و )فراوانی توصیفی مارآ از ،برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش

تا چه اندازه افزایش یا کاهش در یک متغیر کند مشخص می ،شد. آزمون کندال کندال تائو بی استفاده

 (. 332: 3116)کالنتری، ا کاهش در متغیر دیگر همراه است با افزایش ی

 

 های تحقیق یافته

نفر از  32سال است.  23تا 62دهندگان این مطالعه  سنی پاسخکه دامنۀ  دهد می نشان توصیفی آمار نتایج

 ،سال 42 تا 43بین نفر  63،سال 43تا 12 بین نفر 11 سال، 12 تا 13بین نفر  62؛ سال 13تا 62بین آنها 

اعضای شرکت تعاونی نفر  331سال قرار داشتند. از نظر وضعیت تأهل، از  23تا 42بین نفر  63و 

از نظر سطح  مطلقه بودند.نفر  33نفر متأهل و  333نفر مجرد،  1وهش ین پژدر ا کنندهشرکت

 31تر و باالتر از دیپلم تقسیم شدند که در این مطالعه به دو گروه پایین کنندهتحصیالت، افراد شرکت

نفر  331لیسانس داشتند. از  نفر دیگر تحصیالت 63نفر از آنها تحصیالت کمتر از دیپلم و 
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 نفر از آنها سرپرست 31و تنها  ندنفر از افراد سرپرست خانواده نبود 332ین مطالعه در ا کننده شرکت

 اند. هلجوان و متأزنان عضو تعاونی  بیشتر دهدخانواده بودند که نشان می
 دهندگان شناختی پاسخهای جمعیت . ویژگی2جدول 

(%درصد ) فراوانی سن  
سال 13تا  62  32 13/36  
سال 12تا  13  62 31/66  
سال 43تا 12  11 12/13  
سال 42تا 43  63 32/32  
سال 23تا 42  63 32/32  

هلأوضعیت ت    
11/2 1 مجرد  

هلأمت  333 14/14  
41/1 33 مطلقه  

   سطح تحصیالت
63/16 31 کمتر از دیپلم  

13/31 63 لیسانس  
   سرپرستی خانواده

36/33 31 سرپرست  
31/11 332 غیرسرپرست  

 

 رابطۀارائه شده، حاکی از آن است  6تگی کندال تائو بی که در جدول نتایج آزمون همبس

و سطح  12/3معناداری بین مشارکت اجتماعی رسمی و خالقیت وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی 

مشارکت اجتماعی رسمی و خالقیت دارد.  است که نشان از همبستگی مستقیم رابطۀ 333/3معناداری 

خالقیت افراد نیز به همان میزان بیشتر خواهد  ،تر باشدتماعی رسمی قویچه بعد مشارکت اج یعنی هر

رسمی و دولتی مشارکت فعال دارند های ؤسسه، به عبارت دیگر، افراد به میزانی که در نهادها و مشد

ایجاد بسترهای  نهادهای رسمی بارود، زیرا شان باالتر میبه همان میزان کنجکاوی، تحرک و خالقیت

تر بار ی دارند افراد را خالقروزمرگی کمتر ۀهایی که جنبافراد در فعالیت و درگیر کردنمناسب 

 آورند.  می

پذیری وجود دارد. مشارکت اجتماعی رسمی و ریسکرابطۀ معناداری بین دهد که  می نتایج نشان

رکت مستقیم مشا که نشان از همبستگیاست  333/3و سطح معناداری  33/3مقدار ضریب همبستگی 

تر باشد چه بعد مشارکت اجتماعی رسمی قوی پذیری دارد. یعنی هراجتماعی رسمی و ریسک
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تواند  نابراین، مشارکت اجتماعی رسمی میپذیری افراد نیز به همان میزان بیشتر خواهد بود، ب ریسک

تعقل  ت تفکر وقدرهای نهادی کند، ان را وارد فعالیتآن د را از زندگی روزمره جدا ساخته،افرا

های مشارکتی در امور گذاریسرمایهدر  پذیری افرادبیشتری به آنان بدهد و از این طریق قدرت ریسک

 . یابدمی افزایش ...مالی، خدماتی و 

. مقدار ضریب همبستگی غیررسمی همیارانه و خالقیت معنادار استمشارکت اجتماعی رابطۀ 

- رسمیاجتماعی غیرمشارکت ستگی مستقیم که نشان از همب است 333/3و سطح معناداری  36/3

تر باشد خالقیت  اجتماعی غیررسمی همیارانه قوی چه بعد مشارکتهمیارانه و خالقیت دارد. یعنی هر

های های غیررسمی همیارانه با ایجاد تعاملافراد نیز به همان میزان بیشتر خواهد بود، مشارکت

آورد و از بی را برای تعامل و کنش متقابل به وجود میغیررسمی و دوستانه بین افراد، بسترهای مناس

های درونی و بالقوه افراد اییدهد که ناشی از تواناین طریق افراد را به سوی امور و کارهایی سوق می

های خودجوش غیررسمی های افراد از طریق مشارکتو همین از قوه به فعل درآمدن توانایی است

 برد.یتوان خالقیت آنان را باال م
  آزمون همبستگی کندالنتایج . 1جدول 

 معناداری ضریب همبستگی سطح متغیر متغیر وابسته متغیر مستقل

ای رتبه -ایرتبه خالقیت مشارکت اجتماعی رسمی  12/3  333/3  

پذیریریسک مشارکت اجتماعی رسمی ای رتبه -ایرتبه   33/3  30333 

ای رتبه -یارتبه خالقیت مشارکت اجتماعی غیررسمی همیارانه  36/3  30333 

پذیریریسک مشارکت اجتماعی غیررسمی همیارانه ای رتبه -ایرتبه   11/3  30333 

ای رتبه -ایرتبه خالقیت مشارکت اجتماعی غیررسمی مذهبی  11/3  30333 

پذیریریسک مشارکت اجتماعی غیررسمی مذهبی ای رتبه -ایهرتب   31/3  30333 

اییررسمی خیریهمشارکت اجتماعی غ ای رتبه -ایرتبه خالقیت   33/3  334/3  

یارسمی خیریهمشارکت اجتماعی غیر پذیریریسک  ای رتبه -ایرتبه   61/3  30333 

 

معناداری بین مشارکت اجتماعی غیررسمی همیارانه و  رابطۀ دهدایج آزمون همبستگی نشان مینت

است که نشان از  .333و سطح معناداری  11/3پذیری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ریسک

پذیری دارد. یعنی هر چه بعد مشارکت اجتماعی غیررسمی همیارانه و ریسک همبستگی مستقیم رابطۀ

پذیری افراد نیز به همان میزان بیشتر خواهد تر باشد، ریسکت اجتماعی غیررسمی همیارانه قویمشارک
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کت اجتماعی غیررسمی همیارانه که ناشی از روابط و قبلی ذکر شد مشار ۀبود، همانطور که در فرضی

با ایجاد دهند و افراد را افزایش میبا مهیا ساختن بسترهایی که خالقیت است، تعامالت افراد 

اتکا برد، زیرا افراد با داشتن قدرت پذیری افراد را باال مینه قدرت ریسکاهای غیررسمی همیار پشتوانه

که حتی در  شودمیاین نگرش موجب تقویت کنند که پیدا میأت ریسک به دوستان، خویشان و... جر

عالوه، نتایج گویای آن است که های رسمی برخوردارند. بهز حمایتا وکار کسبصورت شکست در 

 معناداری بین مشارکت اجتماعی غیررسمی مذهبی و خالقیت وجود دارد.  رابطۀ

که نشان از همبستگی مستقیم  است 333/3و سطح معناداری  11/3ضریب همبستگی  مقدار

ارکت اجتماعی مش رابطۀمشارکت اجتماعی غیررسمی مذهبی و خالقیت دارد. یعنی هر چه بعد 

های بیشتر خواهد بود، مشارکت اندازهفراد نیز به همان ا تر باشد خالقیتغیررسمی مذهبی قوی

 ۀن افراد در بسترهایی که جنبهای مذهبی و دینی با قرار دادغیررسمی و خودجوش مانند مشارکت

های گروهی قدرت استفاده از ظرفیتاجتماعی درون سرمایۀتوانند با ایجاد مادی کمتری دارند می

ه جنبۀ ک یها و مراسمهیئت برپاییسازی امور مثل دهد، عالوه بر این با مهیاافراد را افزایش  ۀبالقو

اجتماعی  مشارکترابطۀ را افزایش دهد.  دارند قدرت و توان خالقیت افرادامدادی و حمایتی 

و سطح معناداری  31/3. مقدار ضریب همبستگی پذیری نیز معنادار استغیررسمی مذهبی و ریسک

 پذیری دارد.یررسمی مذهبی و ریسککه نشان از همبستگی مستقیم مشارکت اجتماعی غ است 333/3

پذیری افراد نیز به همان ریسکیعنی هرچه مشارکت اجتماعی غیررسمی مذهبی بیشتر باشد، 

های غیررسمی مذهبی چون قبلی اشاره شد مشارکتۀ بیشتر خواهد بود، همانطور که در فرضی اندازه

تواند میزان خالقیت، کنجکاوی، دهد از این طریق میگروهی افراد را افزایش میاجتماعی درون سرمایۀ

پذیری افراد را در امور ند ریسکتواحی دیگر میتعقل و تفکر افراد را افزایش دهد و این امر در سط

 افزایش دهد. مادی 

هایی که الحسنه بین زنان روستایی، توان مالی آنان را در جنبههای قرضبا ایجاد صندوق مثالً

معناداری بین مشارکت  رابطۀدهد. افزون بر این، افزایش می پذیری بیشتری داردسودآوری و ریسک

 و سطح معناداری 33/3ای و خالقیت مشاهده شد. مقدار ضریب همبستگی ریهاجتماعی غیررسمی خی

32/3 p< سنتی  ۀهایی است که با جامعو حمایتی از جمله مشارکت ، مشارکت در امور خیریهاست
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ها با سنتی سال ۀهمبسته و مقوم آن بوده است، این نوع مشارکت مبتنی بر اموری بوده است که جامع

رو و حمایتی بین افراد ایجاد بسترهایی همچون تعامالت رودرت. این نوع مشارکت با آن زنده بوده اس

های حمایتی و امدادی بین افراد قدرت با ایجاد پشتوانهر روزمره باال برده و توان آنان را در امو

 . بردمی خالقیت آنان را باال

ی بین مشارکت اجتماعی معنادار دهد رابطۀ سرانجام، نتایج آزمون همبستگی کندال نشان می

و سطح معناداری  61/3پذیری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی ای و ریسک غیررسمی خیریه

پذیری ای و ریسکمشارکت اجتماعی غیررسمی خیریهاست که نشان از همبستگی مستقیم  333/3

راد نیز به همان پذیری افای بیشتر باشد، ریسکاجتماعی غیررسمی خیریه یعنی هرچه مشارکت دارد.

نهادی و  ۀجنب گیرد کهدر اموری انجام می ای عموماًمیزان بیشتر خواهد بود، مشارکت غیررسمی خیریه

تواند کند، پس از این طریق میمی هوابستبه ساختار رسمی رسمی ندارند و از این حیث کمتر افراد را 

 نگری افراد را افزایش دهد. پذیری و آیندهریسک

 

 گیری تیجهنو حث ب

اجتماعی و  سرمایۀعنوان یکی از ابعاد مهم مشارکت اجتماعی به ۀهدف از این مطالعه، بررسی رابط

، مشارکت اجتماعی در قالب دو بعد رسمی و بدین منظوراست. کارآفرینی زنان روستایی  روحیۀ

 و همیارانهای  مشارکت اجتماعی غیررسمی خود دارای سه بعد مذهبی، خیریهغیررسمی بررسی شد. 

به عنوان دو بعد مهم در رفتار کارآفرینان مد نظر قرار گرفت. نتایج نیز پذیری خالقیت و ریسک. است

داری میان ابعاد مشارکت اجتماعی )رسمی و غیررسمی )مذهبی، رابطۀ مثبت و معنامطالعه نشان داد که 

ذیری( وجود دارد. باید اذعان کرد پکارآفرینی )خالقیت و ریسک روحیۀو همیارانه( و ابعاد ای  خیریه

. دستیابی به است پایدار روستایی توسعۀهای که مشارکت رسمی و غیررسمی از جمله ضرورت

های اجتماعی )رسمی و غیررسمی( بدون توجه به سازوکارهای فرهنگی، اجتماعی دشوار مشارکت

 است. 

یی از اهمیت بسزایی های غیررسمی در بین زنان روستامورد مطالعه، مشارکت ۀدر حوز

همیارانه و تا  های غیررسمی مالی و حمایتی،ها بیشتر حول مشارکتبرخوردار بود. این گونه مشارکت
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های روستایی به ایجاد صندوق گروهی زناناجتماعی درون سرمایۀ، وجود ای استحدی خیریه

مشارکت غیررسمی  گیریمنجر شده بود که این امر باعث شکل ، به شکلی خودجوش،الحسنه قرض

ها عالوه بر شرکت تعاونی مورد مالی از نوع همیارانه در بین آنان شده است. محرک اصلی این صندوق

نیاز مالی این نوع زنان باعث از یک سو زنان سرپرست خانوار روستایی است.  مطالعه، وجود

که خود برخاسته  تعاونیهای شرکت حمایت ،کار شده بود و از سوی دیگرواندازی این نوع کسب راه

آنها  گیری مشارکت غیررسمی همیارانه بینشکل به های خودجوش زنان روستایی است، از مشارکت

 ۀ مورد مطالعه، نقش غیر قابلجامع شرایط حاکم برهای غیررسمی با توجه به . مشارکتانجامید 

کارهای و. کسبه استتپذیری زنان روستایی داشریسکافزایش قدرت خالقیت و بروز در انکاری 

گیری است به طور مستقیم در شکلزنان های اندک مالی ه حاصل مشارکتهای مالی کسرمایۀمبتنی بر 

داشت.  ناپذیری نقش اجتنابازی مشاغل زنانه، اندجات و راهمثل پرورش قارچ و صیفی هاییفعالیت

شامل همیارانه، خود  ۀابعاد چندگان بامی های غیررسمشارکتنتایج این مطالعه مبنی بر تأثیر به عالوه، 

  های قبلی سازگار است.با نتایج پژوهش کارآفرینی، روحیۀبر مذهبی ای و  خیریه

های مشارکتزمینۀ اند که در ( از جمله تحقیقاتی6333( و ساپلتن )6333کازومی ) ۀمطالع

ثیر های اجتماعی تأقد است شبکهاند. کازومی معتکارآفرینی به انجام رسیده روحیۀغیررسمی و ایجاد 

های اجتماعی شبکه بهنحوید ن( دارایهای مالی )همیارانه و خیریه سرمایهدستیابی به  برمهمی 

های رسمی محیط کار های آشنایان و دوستان و حتی شبکهمذهبی، شبکههای  مثل شبکهغیررسمی 

ای کار اهمیت ویژهوی در شروع کسبهای اجتماعی غیررسمدارند. در این مطالعه شبکهنقش بیشتری 

های رسمی و بیشتر کارآفرینی باعث پیوند کارآفرین به شبکه توسعۀدر مراحل باالتر و دارند و 

اندازی آن در گیری کارآفرینی و راههای همیارانه و مذهبی در شکلشوند. لذا وجود کمکخارجی می

های محلی و در بین زنان مورد مطالعه نیز پشتوانه نحوی کهاند بهکردهمراحل اولیه نقش مهمی ایفا 

 . مهمی داشتندنقش  دوستانه و دینی

زنانی که گوید کند و میمیکید سرمایۀ اجتماعی و زنان کارآفرین تأ رابطۀ( نیز بر 6333ساپلتن )

بیشتری  سرمایۀ، از روابط و برخوردارنداجتماعی مبتنی بر جنسیت زنانه  سرمایۀو  از مشارکت

اجتماعی برخوردار  سرمایۀزنان از بیشترین  شودکار باعث میوای سنتی کسبهبرخوردارند. حوزه
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کند. ت آنها را بیشتر میپذیری و خالقیباشند و همین امر اعتماد و به تبع آن خوداشتغالی و ریسک

ت تحقیقاو مشارکت مذهبی در  مشارکت اجتماعی غیررسمی مهم این است که متغیرهای نکتۀ

بتنی بر دین و های مذهبی م ی قرار گرفته است. اما وجود نگرشخارجی کمتر مورد بحث و بررس

های مذهبی نقش داشته گیری مشارکتزنان در شکلدر میان  ویژه بهجوامع سنتی  مناسک مذهبی در

ه نقشی هموار ویژه زنانهای مختلف بهگروهدر پیوند دادن افراد در مهم عنصری  عنوانبهاست. مذهب 

 داشته است.  اساسی

گیری و همین عامل در شکل دارنداحساسات و عواطف نیرومندتری نسبت به مردان  زنان

های خودجوش و مبتنی بر نگرش دینی با ایجاد فضای است. این مشارکت مؤثرمشارکت آنان 

کودکان  حمایت ازهای  چون صندوق یهایصمیمیت و نوعدوستی توانسته است نوعی ابتکار در حیطه

های متولی شود. مشارکت اجتماعی رسمی در نهادها و سازمان ... در جامعۀ روستاییفقیر روستا و 

های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده است. این نهادها در مناطق روستایی و فقیر، در دهه توسعۀ

 اند. مدیریتی در روستاها شکل گرفتهجهت پر نمودن خأل

رفاه و بهزیستی ، توسعۀنباشد نقش بسزایی در  بر اجبار ر آمرانه و مبتنیهای رسمی اگمشارکت

ها و با اهداف رسمی، سازمانی و نهادی صورت روستایی دارد. مشارکت اجتماعی رسمی در سازمان

. نهادهای استگیرد و بنابراین مبتنی بر همکاری و سود متقابل بین نهادهای رسمی و عموم مردم می

دوستانه و غیررسمی عامل  ۀد بسترهای مناسب برای کنش و تعامالت خارج از محدوددولتی با ایجا

منجر از نیازهای افراد مورد هدف  تدرک درسبه تواند هم که این امر می اندپیوند بین مردم و دولت

 . در دسترس روستاییان قرار دهدمنابع دولتی اعم از مالی و غیرمالی را  شود و هم

های مناسب و مثبت یعنی آمادگی روانی برای مشارکت با داشتن ذهنیت زنان مورد مطالعه

های آموزشی، تفریحی، های رسمی )کالساجتماعی )مشارکت اجتماعی ذهنی( و با کمک آموزش

 ۀ. وجود رابطشونداند با اهداف شرکت تعاونی مورد نظر در شیروان هماهنگ هنری و ...( توانسته

ف این شرکت و نیازهای زنان مورد مطالعه باعث شده است که هم زنان ارگانیک و متقابل بین اهدا

شوند و هم شرکت تعاونی به نیازهای آنان تا حدی منجر بتوانند به پویایی و رونق این شرکت تعاونی 

عمل بپوشاند. مشارکت رسمی و عضویت )عادی و فعال( در شرکت تعاونی زنان را وارد جامۀ 
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عنوان یک عضو در شرکت بهورود به ده است. زنان با کر های کارآفرینانهکاروکسب جدیدهای  عرصه

 ۀ،با مشارکت فعاالن مشارکت فعال دارند )مشارکت رسمی(. به عنوان مثالها و ... جلسات، گردهمایی

رسمی که  . این مشارکتشوندمند های خدماتی و تولیدی بهره ها و وامتواند از کمکوستایی میزنان ر

شود که در باعث گشایش منابع مالی سازمانی برای زنان می است پذیرعضویت رسمی امکان فقط با

طیور نقشی اندازی صنایع دستی خانگی، پرورش دام و کارآفرینی از طریق راه روحیۀگیری شکل

بدین اند رسمی و نهادی توانستهپشتوانۀ با داشتن  سرپرست خانوارداشته است. زنان  انهگرتسهیل

  پیشگام شوند. ورمنظ

های رسمی از طریق آموزش سازمانی نقش اند مشارکت( نشان داده3111رضوانی و نجارزاده )

های رسمی و با افراد با عضویت رسمی در سازمانهای کارآفرینی دارد. یش زمینهمهمی در افزا

کنند. آموزش با مشارکت نهادمند در آنها آمادگی روانی الزم برای مشارکت عینی و رفتاری پیدا می

تواند به نواحی کشاورزی و های مناسب میبا ایجاد ذهنیت و جذب نیروی انسانی مجرب و متخصص

تولیدی آنان کمک  روحیۀکارآفرینی و  روحیۀو از این طریق به افزایش  کندروستایی کمک فراوانی 

 . کند

این پژوهش به بعد زمانی و های ، یافتههایی نیز روبرو بود؛ اولیتانجام این پژوهش با محدود

 محدود بودن، شود. دوم می پذیری نتایج محدوداست، لذا قدرت تعمیممکانی انجام پژوهش محدود 

ۀ جهت تکمیل پیشین در حوزۀ کارآفرینی زنان روستایی و سرمایۀ اجتماعی آنها، منابع فارسی و التین

، توانایی کافیتحصیالت دلیل نداشتن دهندگان به یت دیگری بود. سوم، برخی از پاسخمحدودپژوهش 

یستی در نظر داشت که نتایج با ند. سرانجام، از نظر روش پژوهشتکمیل پرسشنامه را نداشت

تواند با نوسان حجم ، بنابراین نتایج میاندتگی به شدت تحت تأثیر حجم نمونههای همبس پژوهش

 نمونه تغییر کند. 
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