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ی، فرهنگا   هٌیسارما ، خاانواده )ناوع خاانواده    یگیهاا ژیرابطة و پژوهش حاضر با هدف مطالعةمقدمه: 

ناناه  یکارآفر یگیهاا ژیو یریگ ( با شکلای زمینه یرهایخانواده و متغ یگاه اجتماعیپای، اجتماع سرمایه

 .یرفته استت فرزندان در شهر هشتگرد انجام پذیدر شخص

ساازمان   یآماوز  مهاارت  های هسال که در دور 71تا  18ن یسننفر از افراد 164در این تحقیق،  روش:

 مایش شدند.یشرکت کرده بودند پ یاوحرفه یفن
ناناه در  یکارآفر یگیهاا ژیناوع خاانواده و جانس افاراد باا و     ، خاانواده  یاجتمااع  سرمایهن یب : ها هیافت

ت یرهاا باا شخصا   یر متغیخاانواده و ساا   یت فرزندان رابطه وجاود دارد اماا سارمایة فرهنگا    یشخص

جاز   نانه باه یابعاد کارآفر یبا تمام یاجتماع سرمایهر یمتغ، نیندارند. همچن یا فرزندان رابطه نانهیکارآفر

ر یا متغ 7 نهاتی، ونیوارد شده به معادله رگرس یرهایمتغ هین کلیمثبت دارد. از ب رابطةی، پردازرویابعد 
ناناه  یکارآفر ی گیهاا ژیرات وییا تغ ینیب شیان قادر به پینوع خانواده و جنس پاسخگوی، اجتماع سرمایه

 ن کنند.ییرات آن را تبییدرصد از تغ 1/16 اند تهت فرزندان بوده و توانسیدر شخص

ح مناسابات قادرت در   اصاالً مناسب در جهات   ییزر و برنامه گذاری سیاستد یبا، در گام اول بحث:

در ، د. در گاام دوم یرانجام پذتیک خانواده دموکرا یگیر شکل منظور بهن ین زوجیمختلف ب ی ها هعرص
یت در جهات تقاو  ، د. سارانجام در گاام ساوم   گیرصاورت   یمردساالرانه بازنگر یاکلیشه ی شهانگر

صاورت   یطور اخص اقادامات عملا   به یخانوادگ یة اجتماعیطور اعم و سرما به یاجتماع یهسسرما
 د.  گیر

ی، شخصیت کارآفرین، کارآفرین، فرهنگ  ی، سرمایهاجتماع سرمایه ی:دیکلمات کل

 نانهیکارآفر یگیهاویژ

 13/4/31 تاریخ پذیرش:               13/4/37تاریخ دریافت: 

 )نویسنده مسئول( <Dr_Bizhanzare@yahoo.com>ی، دانشگاه خوارزمشناس،  جامعه دکتر *

 ارومیهدانشگاه ، پژوهش هنر دانشجوی دکتری **

 رابطه ویژگیهای خانواده و
 شخصیت کارآفرین فرزندان 
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 مقدمه

که  یبزرگ صنعت یهاست و کشورها یهعرصة رقابت بر سر منابع و سرما، دیعصر جد

داده و در پرتو وجود  سرلوحه خود قرار را ها یهاز منابع و سرما یور بهره، اند ن عرصهیفاتحان ا

رشد و توسعه را به حرکت درآورده و به ابداعات و  یهامتخصص چرخلکرده و یافراد تحص

افته را از نو یتوسعه یها که اقتصاد کشورهایبه نوآور ی. دسترساند تهافیدست  ییهاینوآور

رات ییل که جامعه را به سمت تغین دلیبه ا ینیاست. کارآفر ینیزنده کرده است منوط به کارآفر

ل که ین دلیان به یشود و همچنیم یدهد و باعث رشد اقتصادیماو مبتاکرانه سوق  یاکیتکن

 ینیت است. کارآفریاهم حائز، کندیل مید تبدید را به خدمات و محصوالت جدیدانش جد

کاهش ، ع مناسب درآمدیتوزی، ت زندگیفیموجب باالرفتن ک، جاد اشتغالیبر اعالوه 

 (. 1714، اینیو ملک یشود )صادق یم یاز منابع اصل یورو بهره یاجتماع یاضطرابها

جوامع است  یموتور محرک توسعة اقتصادی، نیمعروف که کارآفر  ن جملةیا

 یتر به توسعه اقتصاد عیسر یابیدست یدهد که کشورها براینشان م، (1181، 1)اسکولهامر

 کیسال گذشته به 74 یدر ط ینیش دهند. کارآفرینان را در جامعه افزاید شمار کارآفریبا

که  یطوربه، ل شده استیتبد یاجتماع - یبه توسعه اقتصاد یابیدست یرفتار مطلوب برا

 یر اجتماعییک تغیعنوان  توسعة آن به یبرا ریزی ، برنامهاز کشورها یاریامروزه هدف بس

 عنوان بهنان یده کارآفریو ا یاقتصاد تأثیرل یحداقل به دال ینیج کارآفریمطلوب است. ترو

(. 1113، 1ر و همکارانیگذاران است )بااستیس یاصل ی، مسئلهرشد و نوآور ،رییعامالن تغ

له سراغ دارند مسأحل خالقانه  یکه در خود برا یمولد یروهایاز ن یریگنان با بهرهیکارآفر

تر ظرافت و سرعت هرچه تمامی، رکیمتعادل و تحمل ابهام قادرند با ز یریپذخطربا 

ر یط سخت نظیل کرده و در شرایرا در جامعه به فرصت تبد یطیمح یدها و تنگناهایتهد

                                                           
1. Scholhammer  
2. Byer  
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به نفع  نهارا کشف و از آ یدیجد تهایجنگ و... فرص، تورم، کمبود ارز، ار باالیبس یکاریب

ن ینو شهاید و روینان با محصوالت جدیاز کارآفر یاریکنند. بس یبردارخود و جامعه بهره

، تیریمدی، نان از نظر رهبری(. کارآفر1444، 1شوند )آکس و آدرشیوارد بازار م، دیتول

در  یسهم مهم، دیجد ی تهال شرکیو تشک یوربهره، رقابت، جاد اشتغالیایی، کارای، نوآور

 ینیتوان گفت در جوامع الزم است که انقالب کارآفر یم، بیترت نیدارند. بد یرشد اقتصاد

(. در اقتصاد 1441، 1هودجتسابد )کوراتکو و یدار تحقق یپا یرخ دهد تا توسعة اقتصاد

دارد.  ینامشهود بستگ یهایین دارایت ایریمد ییبه توانا نهات سازمایموفق، محور دانش

 ییجز حضور فعال در اجتماع و شناسا نانه بهیت کارآفریفعال یریگشکل یب برایترت نیبد

از اصول  زین سرمایهعنوان روز و کارآمد به وجود دانش و اطالعات بهتها، مناسب فرص

 یاجتماعی، فرهنگی، انسان سرمایهشامل  سرمایهن یا، شود. اگرچهیر محسوب میانکارناپذ

اند تا ضمن خلق دانش و ده در تالشیتن درهم نظامک یدر قالب  یو... است که همگ

ر افراد یسا یازهایرفع ن یکردن آن در راستا یاتیبا عمل یرقابت یتیعنوان مزاطالعات به

نانه از یت کارآفریشخص یان وجود افراد داراین میدر ا که ند. ضمن اینکن ینیآفر ارزش

 برخوردار است. یاریت بسیاهم

ک ین یک کارآفریات یادشده و خصوصی ی ها یهن سرمایاست که رابطه ب چنین این

خانواده  یو فرهنگ یاجتماع ، سرمایهنوع خانوادهتر،  مهماست و از همه  یرابطه چندوجه

، انکار است  رقابلین غیکارآفر ی یتهات شخصیفرزندان در ترب یشناخت تیجمع ی گیهاژیو و

 یاجتماع ی ها هنیرد. زمیگ یصورت م یریپذ ند جامعهیق فرآیت از طرین شخصیرا تکویز

 ی هادنبال آن فرد با نظام  شروع شده و به یمادر -فرزند ی هاق خانواده و نظامیاز طر غالباً

 خانواده و، جهی(. در نت1736شود )چلبی،  رادری مواجه میب -و خواهر یفرزند -پدر

                                                           
1. Acs and Audretsth 

2. Kuratko and Hodgetts 
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ت ینانه را در شخصیکارآفر ی گیهاژیات و ویه خصوصیاول ی ها هتواند نطف یآن م ی گیهاژیو

سهم ی، قات مناسب علمیل عدم انجام تحقیبه دل، سفانهمتأکند اما  یزیر فرزندان پی

ن ناشناخته مانده است چراکه یکارآفر یتهایت شخصیترب نهیآن در زم یگیهاژیخانواده و و

 یدر قالب شبکه اجتماع، در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطالعات مشهور است

نانه معنا یت کارآفریفعال ها یهن سرمایلة ایوس به  شوند و یت میتقو  ها یهگر سرمایاست که د

 (.1414، 1کیک و پاویابد )کرورزییم

ی کارآفرینانه فرزندان به آزمون روابط  گیهاضمن بررسی ویژتحقیق حاضر درصدد است 

شناختی با  ی جمعیت گیهای اجتماعی و فرهنگی خانواده و ویژ ها بین نوع خانواده، سرمایه

 شخصیت کارآفرینانه فرزندان و ابعاد آن بپردازد.

 ينه تجربیشیپ

اند که چگونه دهیرس جهین نتی( به ا1441، ن و همکارانی؛ ل1111، نیمتعدد )ل شهایپژوه

ت در یارتباطات و عضوی، شخص نیاز روابط ب یخانواده )برخوردار یاجتماع سرمایه

 داشته است. ییچون و چرایب تأثیرافراد  یاشتغال و منزلت شغل ی( روو انجمنها  گاههاباش

ار همراه ینو با صرف وقت و تالش بس یزیند خلق چیرا فرآ ینیکارآفر، انصاحبنظر

و  یت شخصیرضای، دست آوردن منابع مال به یبرا یو اجتماع یروحی، خطرات مالبا 

روند ، نی(. همچن1441، 7؛ کوراتکو و هوجتس1118، 1ترزیش و پیسریدانند )هیاستقالل م

مرکز ، تیخالق، تیاز به موفقیصفت ن 6دهد که  ینشان م، (1مطالعات مندرج در جدول )

نان مشترک یت کارآفرین مطالعات در شخصیابهام در او تحمل  یریپذخطری، کنترل درون

 (.1714ی، و عسکر ی)محمد هستند

                                                           
1. Krurzic and Pavic 

2. Hissrich and Peters 

3. Kuratko and Hodgetts 
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 نانیکارآفر يتیشده در باب صفات شخص نانه براساس مطالعات انجامیکارآفر ی گیهاژی( و1جدول )

 )صفات( گیهاژیو پژوهشگر سال

 تیاز به موفقیو ن یریخطرپذ لند کله  مک 1151

 لیت و تکمیاز به موفقین، نفس اعتماد به، تیخالق، قیاز به توفین و بانکر یهورناد 1134

و  ینوآور، قدرت شناخت، جمتهامی، خودمختار، تیاز به موفقین و آبود یهورناد 1134

 استقالل

 التیو تحص یمرکز کنترل درون، تیاز به موفقین دوراند 1136

و  ینوآور، تیخالقی، مرکز کنترل درون، گراهدف، نفس اعتماد به مونزیت 1138

 معتدل یهاخطرپذیری

 تسلط و نظمی، مرکز کنترل درونی، خودمختار، تیاز به موفقین یسکون و مونتانار 1181

 و عزت نفس ینوآور یبرا یآزادی، مرکز کنترل درون انگیولش و 1181

 یطلب از به کنترل و استقاللین، تیاز به موفقین، تحمل خطر کرلند 1180

 قیاز به توفیو ن یریپذخطری، مرکز کنترل درون احمد 1186

 یریتحمل ابهام و خطرپذی، مرکز کنترل درون، قیاز به توفین نین و اسلویکو 1181

 یت و مرکز کنترل درونیاز به موفقین نسونیراب 1111

 تیت و خالقیاز به موفقینی، ریخطرپذ هود 1117

 یریتحمل ابهام و خطرپذی، کنترل درونمرکز ، تیاز به موفقین نینامان و اسلو 1117

 یت و مرکز کنترل درونیاز به موفقین ترزیچ و پیسریه 1116

 یریتحمل ابهام و خطرپذی، مرکز کنترل درون، تیاز به موفقین تینا 1113

 یو فنون کار یتیریمد ی تهامهاری، نوآوری، ریخطرپذ توننیل 1444

 1714محمدی و عسگری،  منبع:
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و ابعاد آن بر  یاجتماع سرمایه تأثیرنه یدر زم یقات انجام شده خارجیگر تحقیاز د

ن یب یو مثبت یافتند رابطه قویاشاره کرد که در یی شهاتوان به پژوهیم یسازمان ینیکارآفر

( با یشناخت سرمایهو  یارابطه ی، سرمایهساختار سرمایهو ابعاد آن ) یاجتماع سرمایه

؛ 1443، 1؛ کروس و همکاران1118، 1ت و قومشالیوجود دارد )ناهاپ یسازمان ینیکارآفر

 یاجتماع سرمایهت یبه اهم  شهاگر از پژوهید ی(. برخ1443، 7اندرسون و همکاران

ت یکننده موفق نیتضم عنوان به یاز روابط اجتماع یا از شبکه یژه برخورداریو به یخانوادگ

 تکار افراد اشاره دارند.ت و ابیخالق یاز بودن آن براین شیو پ یشغل

ن یبه ا  شهااز پژوه یگریدسته د، عالوه (. به1443، 6؛ لیندسای و همکاران1443، 0)آکوا

 یاز روابط اجتماع یا ا خود فرد از شبکه گستردهیخانواده  یاند که برخوردار دهیجه رسینت

 یت شغلیدر موفق تواند یم یاجتماع سرمایهاز ابعاد  یکیعنوان  ف آن بهیژه از نوع ضعیو به

 (.1443، 3و همکاران؛ کوپ 1188، 5باشد )کلمن مؤثر یو غلبه بر مشکالت کار

و ابعاد آن  یخانوادگ یاجتماع سرمایهاند که  دهیجه رسین نتیز به این یقات داخلیغالب تحق

؛ 1780، ت فرزندان دارد )آشناینانه در شخصیابعاد کارآفر یریگ با شکل یار قویرابطه بس

جه ین نتیهم به ا یگریقات دی(. تحق1711، ؛ زارع و زارع1781، سرا اطاق زاده  نیو حس یآقاجان

 یو شغل یلیت تحصیخانواده در موفق یو اقتصاد یفرهنگی، اجتماع سرمایهاند که  دهیرس

، رفتار کی؛ ن1781ی، ری؛ جزا1783یی، ؛ رضا1731ی، عیدارد )سم یانکار  رقابلیر غیثتأفرزندان 

 یاجتماع سرمایهاند که  دا کردهیجه دست پین نتیقات به ایاز تحق یگریدسته د، نجام(. سرا1714

و  یدارد )تقو یا ر عمدهیثتأافراد  یو سازمان یفرد ینیو نوع خانواده افراد در بروز کارآفر

 (.1714، و چشمه یری؛ سف1738ی، دهنو ؛ آزاده و دهقان1788، ؛ گلرد1781، پور عبداهلل

                                                           
1. Nahapit and Ghomshal     2. Krause                     3. Anderson  

4. Acquaah              5. Lindsay                    6. Coleman 

7. Cope 
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ی  ی کارآفرینانه به نحو مطلوبی در پژوهشها ی جنسیتی در فعالیتها تفاوتهااز سوی دیگر، 

(. اگرچه در 1440، 1؛ بایگریو1447، 1متعدد مستندسازی شده است )رینولدز و همکاران

انگیز افزایش داشته است )دو بروین، براش  شگفت ای گونه ی اخیر شمار زنان کارآفرین به سالها

تقریب مردان دو برابر زنان  دهند که هنوز هم به واهد تجربی نشان می(، اما ش1445، 7و والتر

(. 1446، 0در کل کشورها یکسان است )آکس و همکاران  شوند و این تفاوتها کارآفرین می

ی  ی فاحش و طوالنی بین فعالیتها سازد که تفاوتها مباحث اخیر در باب کارآفرینی مطرح می

، 6است با خصوصیات جنسیتی همبسته باشد )کارتر و همکارانکارآفرینانه مردان و زنان ممکن 

کنند که عقایدِ  طور اخص، دانشمندان بحث می (. به1447، 3؛ گریر و گرین1441، 5؛ مارلو1441

یافته در باب جنسیت و کارآفرینی، قابلیت زنان را  ای اجتماعی ساخت گونه آموخته شده و به

ی مکانی مرتبط با  ، انسانی و تجاری و محدودیتهااجتماعی، فرهنگی هبرای انباشت سرمای

کند درحالی که این عوامل نقش  رو می اندازهای شخصی با مانع روبه قابلیت آنها برای تولید پس

اساسی به لحاظ تاریخی برای جذب منابع یا درگیر کردن عالیق برای استقراض از متصدیان 

؛ گیتوود 1118هل خطر بازی کرده است )کارتر، داران ا گذاران حقوقی، سرمایه مربوطه، سرمایه

 (.1446، 1؛ مارلو و پاتون1447، 8و همکاران

 یتیجنسقالبی  ی یهاشداورینقش پ»د بتوان براساس پژوهش یشا، با توجه به مطالب باال

همکاران و  14از گوپتا« ن شدنیکارآفر یبرا نهانان و مقاصد آیدر ادراکات از کارآفر

کرد  یریگ جهینت، رفتهیه انجام پذیهند و ترک، کایاالت متحده آمریکشور ا 7که در  (1441)

م ینظام تقسی، خانوادگ ی یتهادر کنار محدود یخیو تار یفرهنگی، اجتماع ی گیهاژیکه و

نسبت به زنان  قالبید یوپرورش موجود و باورها و عقا نظام آموزش، تیبر جنس یکار مبتن

                                                           
1. Gatewood        2. Bygrave          3. De Bruin 

4. Acs            5. Carter           6. Marlow 

7. Greer and Greene     8. Gatewood                  9. Marlow and Patton 

10. Gupta  
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 .دانست و نقش و مناسبات حاکم بر سازمان کار در جامعه مربوط انتظارات یو ناهماهنگ

، ر سنیجز متغ اند که به دهیجه رسین نتیق خود به ایز در تحقیپور ن یان و عباسقلیآقاجان

سطح ، ب تولدیترت، اشتغالی، گاه نکاحیپا، تیشامل جنس یت شناختیجمع ی گیهاژیگر وید

 (.1411، پور یو عباسقل ی)آقاجان اند تهنداش ینیکارآفره یبا روح یارتباط، نیالت والدیتحص

توان گفت  یمرتبط با موضوع م یو داخل یخارج ی شهااز پژوه یبند ک جمعیدر 

زه پژوهش ی. مماند تهن پژوهش پرداخیاز موضوع موردنظر ا یبه ابعاد نهات نهاهرکدام از آ

تر با  دارد ضمن نگرش جامع یآن است که سع، ادشدهی ی شهاسه با پژوهیحاضر در مقا

نانه یابعاد کارآفر یریگ در شکل ینقش عوامل خانوادگ یبه بررس یشناخت جامعه یکردیرو

 ت فرزندان بپردازد. یدر شخص

 یچارچوب نظر

ن یت کارآفری(شخص1، تی(شخص1 یدیق حول سه مفهوم کلین تحقیا یچارچوب نظر

ح مختصر ین قسمت به توضیاست که در ام شده یتنظ یو فرهنگ یاجتماع ی ها هی( سرما7و 

 شود.  یق پرداخته مین تحقیک و نحوة استفاده از آنها در ایهر

 تیشخص -1

ن یاست. در ا یشناخت دگاه جامعهیبر د یمبتن، تیق حاضر از شخصیتحق یمفهوم یالگو

الگو ن یدر ا، نیبر اشود. عالوه یف میشده تعر یهنجار یلیت نظام تمایشخصی، مفهوم یالگو

 اثرشود که در یم ی)جامعه( تلق ی( و نظام اجتماعیک )آلین نظام ارگانیت نظام واسط بیشخص

ند یفرآ یهستند که ط یا شده یهنجار یازهایالت نیابد. تمایین و رشد میتکو یریپذجامعه

جز  یزیک چینظام ارگان عنوان بههنگام تولد  یشوند. موجود انسانیحاصل م یریپذجامعه

ق افضل خود یعال یفرد در راستای، ریپذ ند جامعهیفرآ یست. طیت بالقوه نیاز با ظرفین نیماش

الت یج تمایکند و به تدریم یرا درون نهاآ یو فرهنگ یاجتماعی، اثبات یهادر برخورد با نظام
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ق ین طریکند و از این حال مرتبط به هم را کسب میشده( گوناگون و در ع یهنجار یازهای)ن

ق یت از طریتشکل و رشد شخص، گریعبارت د(. به1781ی، شود )چلبیت میصحائز شخ

و در  یریپذ در مراحل گوناگون جامعه ی( با انتظارات اجتماعیک )آلیارگان یازهایب نیترک

ت اجتماع یرد. با تشکل شخصیگیصورت م یو فرهنگ یاجتماعی، اثبات یمحیطهابرخورد با 

گرچه هر دو همانند هم ، از او و در اوست یست بلکه جزئیبه و جدا از فرد نیغر یزیگر چید

 (. 1788، ستند )زارعین

شروع  یفرزند -نظام مادر یعنی ین نظام اجتماعیزتریاغلب از ر یاجتماع ی ها هنیزم

، گروه همساالن، مدرسهی، برادر -خواهری، فرزند -دنبال آن فرد با نظام پدر شود و به یم

شتر باشد یمختلف ب یمحیطهاکردن  یند درونیشود. هرقدر فرآیو... مواجه م یاحرفه گروههای

خواهند  یط انضمامیتر از شراتر و مستقلافتهیم یتعم یتیالت شخصیز تمایبه همان نسبت ن

 شهایاز نق یناش یبا تقاضاها یثرؤم صورت بهدهد تا فرد بتواند ین خود اجازه میگشت. ا

 (.1736ی، د )چلبگوناگون مواجه شو یاجتماع

( پارسونز مطرح کرد AGILتوان در چارچوب )یت را میل و رشد نظام شخصیتشک

( A) ینظام اثبات، (G) یانسان موجودژه با یدر ارتباط و یتینظام شخص یعنی(. 1188، )مونچ

در وحدت  یسم انسانیرد. در ابتدا ارگانیگ ی( شکل مL) یو نظام فرهنگ (I) ینظام اجتماع

 یو با درون یریپذند جامعهیج و ضمن رشد در خالل فرآیط خود است. به تدریمح ه بایاول

در نظام   ها هم کنش و رسانیتنظ یبهامختلف قط یو فرهنگ یاجتماعی، ط اثباتیکردن مح

م یافته تنظی میل تعمیم کنش وسایاقطاب تنظ، ر پارسونزیشوند. به تعبیت ظاهر میشخص

م کنش در یافته تنظیمیل تعمین وسایهستند. درواقع ا یانسان یط عمومیکنش فرد در شرا

 د. یآ یوجود م مختلف به یمحیطهاارتباط با 
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 تیم کنش در نظام شخصیتنظ ی ها ه( رسان1جدول )

 ت اجرا(ی)ظرف اراده (یریادگی)استعداد  هوش

 (یت جمعی)هوی( عاطف ی)وابستگی وفادار خرد( -تی)هو نشیب

ا یاند از: هوش  ت عبارتیم چهارگانه شخصیتنظ های ها رسانیم کنش یاقطاب تنظ

( و I) یا وفاداری یعاطف یوابستگ، (Gا اراده )یت اجرا یظرف، (A) یریادگیاستعداد 

 (.L) ینش فردیا بیخود  -تیهو

ن یت متمرکز شده است. ایافته است که در رفتار شخصی میتعم یریادگیاستعداد  1هوش

فرد ، قین طریشود. از ایمختلف حاصل م یمحیطهافرد با  یاثباتق برخورد یقطب از طر

ا ی یعاطف یقطب وابستگ، کند. در مقابلیم یمختلف را درون یمحیطها ینقشه شناخت

 یعاطف یکند. هرقدر وابستگیفا میرفتار را ا یهنجار یدهندگاست که نقش نظم یوفادار

ن قطب یبه همان اندازه ا، باشد شتریمختلف ب یاجتماع یمحیطهاکردن  یدرون اثردر 

 نهاگران و جمع و مالحظه انتظار آیم رفتار خود با دیتنظ یابد و شخص را براییم میتعم

جه نفوذ متقابل ینت -خود مستقل -ا ارادهیت اجرا ی(. ظرف1188، 1سازد )مانچیآماده م

 است. یو اجتماع یفرهنگی، اثبات ی محیطهاا ی آلی یازهاین

عمل به  یفایو ا یدارهدف ،یتیشخص های هن رسانیت و بسط ایتقوی، ریگبا شکل

 -تینش و هویبی، فرهنگ ی محیطهاکردن  یشود. با درونیفرد فراهم م یشکل مستقل برا

شرفته یت پیکند. شخصین میین رسانه جهت را تعید و ایآیوجود م فرد به یخود برا

نش متناسب با یو ب یوفادار، رادها، است که در آن هوش یتیشخص ن(یت کارآفری)شخص

 (.1736ی، )چلب هم رشد کرده است

                                                           
1.IQ 
2. Munch 
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 نانیت کارآفریشخص یگیهاژیو -2

ا یق یاز به توفی( ن1از وجود دارد: ین 7( معتقد است که در انسان 1157، 1لند کله )مک

ه یروح که ایناو با  نظر بها احساس تعلق. ی یاز عاطفی( ن7از به قدرت و ی( ن1ی، طلبقیتوف

ح یک برنامه صحیحال با  ن یدر ع یرد ولیگیشکل م یق در دوران کودکیتوف یانسان برا

 یافراد، لند کلهوجود آورد. از نظر مک را در افراد به یه خالق و رسالت کاریروحی، آموزش

 یبرا یت شخصیهستند. مسئول گیهاژین ویا یدارا، دارند یادیار زیق بسیاز به توفیکه ن

افت بازخورد از یبه در، متوسط است نهاآ یریپذمخاطره، دهندیح میرا ترج یریگمیتصم

 یتهایوجود دارد که در فعال یق در افرادیاز به توفیمندند. نمات خود عالقهیج تصمینتا

د تا کارآفرین شوند و کنیک میاز افراد را تحرین نیاند. در واقع ا نانه موفقیکارآفر

رشد  یز به سویس کرده باشند نیسأت یدیجد تهایکه شرک ی رانگرندهیآ کارآفرینان

در  یتوسعه اقتصاد یزه اصلیانگ، قیاز به توفیرد که نیگیجه میکنند. او نت یت میهدا

 دارد )احمد ییبسزا تأثیرن شدن یکارآفر یفرد برا یریگمیکشورها بوده و در تصم

ن یفرد کارآفر یشخص یهاگیستیلند باعث شد شا کله مک شهای(. تال1738ی، انیپوردار

 یسع یادیشود. مطالعات ز ینیکارآفر یقاتیوارد حوزه تحقی، دائم یژگیک وی عنوان به

اند از: عبارت گیهاژین ویکنند. ا یینان را شناسایژه کارآفریو یگیهاستیاند شاکرده

، ابهامتحمل یی، گرا عملی، سالست فکر، تیاز به موفقین، کانون کنترل، متعادل یریپذخطر

 .یطلبو چالش یاپردازیرو

ن تری مهمخانواده را به منزله  1نسونیرابی، نینقش خانواده در پرورش کارآفر مورددر 

از افراد که با  یگروه عنوان بهشدن در نظر گرفته است. خانواده  یند اجتماعیعامل فرآ

ف یتعر، دارند یریا فرزندپذی (یا ازدواج )سببی( ی)نسب یه همخونیبر پا یوندیگر پیکدی

                                                           
1. McClelland 

2. Rabinson 
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داند که با یاز افراد م ی( خانواده را گروه1737)دنز ی(. گ1734است )ساروخانی، شده 

ت مراقبت از یبزرگسال مسئول یند و اعضاا تهافیوند یپ مستقیماً یشاوندیارتباطات خو

معتقد  یت استبدادی( در کتاب شخص1164)، 1و همکاران کودکان را برعهده دارند. آدرنو

ا یاد یز یه بدنیتنب نهان آیند و والدا تهر داشیر و سختگیگ کناره یکه پدران یاست افراد

شه و تفکر و یاند، تامل و تعقلی، نگررند از درونیگیمکار  بهرا  یه بدنید به تنبیتهد

سرنوشت خود  یز برایاسرارآم های هکنند نییکنند و به عوامل و تعیز میپره یپرداز الیخ

 اابد که بییپرورش م ینیبه واسطه والد مستبدت یشخص، قاد دارند. از نظر آدرنواعت

( 1157)، 1گنیدگاه هیرند. از دیگ یمکار  به یخشک و خشن انضباط شهایفرزندان خود رو

در افراد است و  یگرا و استبداد  واپس یتیجاد شخصیمعلول ا یو سکون جوامع سنت ییستایا

ز افراد در یآم خشک و اطاعت یتیوه تربیمعلول ش، در افراد یت استبدادین شخصیبروز ا

معطوف به  که این یجا به یدر دوران کودک یگذار هیمعتقد است که سرما یاست. و یکودک

ت باشد. بر یت و خالقیفعال، د مشوق کاریبا، بازدارنده باشد ی یتهااطاعت و فعال، سکون

م کرد. یک تقسیو دموکرات استبدادیخانواده را به  یهایریگ میتوان تصمین اساس میا

شوند و یخانواده اخذ م یک با مشارکت و حضور فعال اعضایدموکرات یهایریگمیتصم

ا ارشد خانواده یس یرئ عنوان بهک فرد یت یت و محوریبا حاکم استبدادی یهایریگمیتصم

ک ین روابط قدرت )دموکراتیشوند. ا یاتخاذ م، میل اخذ تصمیدل دربارهح ین توضیبا کمتر

ا یه سوی یکا متقارن و یه یان افراد خانواده را روابط دوسوی( در تعامالت ماستبدادیو 

 (. 1786ی، رپناهیو ام یاند )ساروخاندهیز نامینامتقارن ن

نسبت به ، ابندییپرورش م یاستبداد ی ها هکه در خانواد یند معتقد است فرزندانیبومر

ت یموفق یو اجتماع یعموم یزندگ های هدر عرص، انهیگرا اقناع ی ها هفرزندان خانواد

                                                           
1. Adorno  

2. Hegen 
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و دهند )به نقل از شریفی یاز خود نشان م یکمتر یدارند و رفتار و واکنش منطق یکمتر

 (.1780 همکاران

 يو فرهنگ ياجتماع ی ها یهسرما -3

ساله در ایتالیا از سرمایة  14عنوان دستاورد یک پژوهش  به 1پیش از همه، رابرت پانتام 

اجتماعی در قالب یک نظریه سخن گفت. او در مطالعات خود متوجه شد که نواحی مختلف 

رغم برخورداری از یک دولت، یک زبان و یک نظام حقوقی و اجتماعی( از جهت  ایتالیا )به

ی این رویداد، انگیزه اصلی پانتام شد و یافتگی با هم تفاوت دارند. پرسش از چرای توسعه

سرانجام او را به اندیشة سرمایه اجتماعی رهنمون ساخت. در شمال ایتالیا که شهروندان به 

ی اختیاری و... مشارکت  ی فوتبال، انجمنها نحو فعالی در سازمانهای مدنی، مردمی، لیگها

ات بسیار کارآمدتر هستند. دارند، دولتهای محلی در اقدامات داخلی، خالقیت و ابتکار

تر درحالی که برعکس در قسمت جنوبی ایتالیا که الگوهای مداخالت مدنی بسیار ضعیف

است، دولتهای محلی کمتر کارآمد بوده و حتی با فساد مواجه هستند. شهروندانی که در 

به کنند که از سطح باالی سرمایه اجتماعی برخوردارند، بسیار متمایل مناطقی زندگی می

گرایش بیشتری دارند. ورزیدن به یکدیگر هستند و به ارزشهای وحدت و عدالت اعتماد 

ای از قوانین، هنجارها، الزامات )تعهدات(، روابط متقابل و شامل مجموعه 1سرمایه اجتماعی

است که اعضای آن را قادر مراتب نهادی جامعه  شده در روابط اجتماعی و سلسلهاعتماد حک

سازد. سرمایه اجتماعی از دو بعد ذهنی و بعد شان می ی به اهداف جمعی و فردیبه دستیاب

عینی تشکیل شده است. بعد ذهنی شامل اعتماد فردی و در سطح جمعی گرایش به دیگران 

و اقوام، مشارکت رسمی و   ها است. بعد عینی شامل روابط اجتماعی با دوستان، همسایه

 (.1781شود )به نقل از ساعی و کاکاوند، میغیررسمی و میزان کمک به دیگران 

                                                           
1. Robert Putnam 

2. social capital 
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همچنان معتقد بود  یل شد ولیمتما یاجتماع سرمایهج به سمت مفهوم یتدر به، ویبورد

، گر نشوندیکدین یشه جانشیمختلف ممکن است هم های فرهنگی و اجتماعی یهکه سرما

 سرمایه 1وید(. بور1730، تزرید شوند )ریجد سرمایهممکن است سبب  نهاب آیاما با ترک

از روابط  یبادوام  داند که حاصل شبکهیم یاا بالقوهی یرا جمع منابع واقع یاجتماع

 ت در گروه است. یا عضو، یو شناخت متقابل ییآشنا، شده  نهیدنهاش یکماب

 عنوان بهاست که  یعبارت از آن جنبه از ساختار اجتماع یاجتماع سرمایه»، کلمن نظر به

« دا کنندیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیگیاعضا قرار مار یدر اخت یمنابع

 یدارد که آن را از کاالها ینیمع یگیهاژیو یسرمایة اجتماع، (. از نظر کلمن1114، )کلمن

ز یمتما، ک بحث شده استیه نئوکالسیر که در نظریپذر و انتقالیپذمیتقسی، خصوص

 یگرچه منبع ارزشمند، ستندیقابل مبادله ن یبه آسان( 1: چنین است گیهاژین ویسازد. ا یم

ن به یستند و این، برندیکه از آن سود م یک از افرادی چیه یشخص یی( دارا1هستند. 

 یجه فرعی( نت7است.  است که فرد در آن قرار گرفته یساختار اجتماع یفیواسطه صفت ک

 یزه برایرا انگیز، آورد یود نمرا به وج نهاآ یشخص خاص معموالًگر هستند و ید یتهایفعال

برخالف ، شتریاستفاده ب درصورت( 0ف است. یا ضعیدر آن وجود ندارد  یگذارهیسرما

و  یابد )توسلییش میبلکه افزا، شودیمستهلک نم نهات  هیگر سرمایه، ناشکال د یبعض

 (. 1780ی، موسو

در ساختار روابط کنشگران  یطور ذات به، هیر اشکال سرمایبرخالف سا یاجتماع سرمایه

 مادیل یا در وسایدر خود کنشگران  سرمایهن یحضور دارد. ا نهان آیبا هم و رابطه ب

ان اشخاص یدر روابط م یراتییاز تغ یاجتماع سرمایهست. به هرحال یشان نهفته نیدیتول

 سرمایه لیملموس است و کامالً مادی سرمایهکند. یل میشود که کنش را تسهیحاصل م

                                                           
1. Bourdieu 
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به  یاجتماع سرمایه فرد حضور دارد وو دانش  تهاتر ملموس است و در مهارکم یانسان

افت ، ین اشخاص برقرار استیکه در ب یرا در روابطیتر است زمراتب از آن دو ناملموس

 (.1780، شود )تاجبخشیم

 سرمایهت روابط خود با فرزندان )یل و تقویتوانند با تسهین میوالد»کلمن  نظر به

در  یانسان سرمایهجاد یالزم را به فرزندان انتقال داده و با ا ی یتهاو قابل تها( مهاریجتماعا

 یعبارت (. به1786)غفاری و اونق، « تأثیر بگذارندفرزندان خود  یلیشرفت تحصیبر پ نهاآ

 سرمایهبه  یدر خانواده به کودک امکان دسترس یاجتماع سرمایه( معتقد است 1114) کلمن

ها در خانواده و توجه خاص تر بزرگ مادیکه مستلزم حضور  دهد می ن رایالدو یانسان

عنصر  7 خانواده حداکثر در سرمایها یط یمح( »1733نها به کودک است. از نظرکلمن )آ

 «.ل استیقابل تحل یاجتماع سرمایهو  یا مالی مادی ی، سرمایهانسان سرمایه یمجزا

قدرت و ، ارزشمند در اکثر جوامع را ثروت( منابع 1446) ن و همکارانیمک فادز

ا تنوع ی مقدارافراد را برحسب  یاجتماع سرمایهلذا ، کنندیم یمعرف یگاه اجتماعیپا

قابل سنجش ، م داردیرمستقیم و غیمستق یوندهایپ نهاکه فرد با آ یگرانید یگیهاژیو

کند که با یف میتعر یرا منابع نهفته در ساختار اجتماع یاجتماع سرمایهدانند. او  یم

 سرمایهتوان گفت یب میترت نیاست. بد یا گردآوری یهدفمند قابل دسترس ی شهاکن

ت ی( قابل1ی، ( منافع نهفته در ساختار اجتماع1است:  ل شدهیجزء تشکسه  از یاجتماع

 یگونه منابع اجتماع نیا یا گردآوری( استفاده 7و  یگونه منابع اجتماع نیافراد به ا یدسترس

ت یت هویروابط باعث تقو، نیل نظر به(. 1780ی، و موسو یهدفمند )توسل شهایکندر 

ان یش جریافزا، از رابطه یعضو عنوان به نهاشناختن آ  تیرسم  کنندگان و بهشرکت

توام  یگران در رابطه و اعتبار اجتماعید یت فردیبرجسته کردن عضو، ن مردمیاطالعات ب

ق منابع ین طریشده و از ا، هستند آن رابطهکه خارج از  یگرانیبا آن و اعمال نفوذ بر د

 (.1780ی، و مبارک یسازد )چلب یرا فراهم م یاجتماع سرمایه
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 یاما عبارت است از: خانواده و هنجارهایاز نگاه فوکو یاجتماع سرمایهن منابع تری مهم

زوال ، امایفوکود که از نظر یآیبه شمار م یاجتماع سرمایهاز  ی. خانواده نوع مهمیاجتماع

بوده  مؤثردر آن جامعه  یاجتماع سرمایهکا به اشکال گوناگون بر کاهش یآن در جامعه آمر

در سطح جامعه ، امایات فوکوی( در نظرسرمایه ی)بازده یاجتماع سرمایهاست. کارکرد 

شود یکاراتر م یش اقتصادیدایاعتماد در جامعه موجب پ یباال سطحاست. او معتقد است 

مفاد  یو مراقبت بر اجرا یزنمربوط به چانه های هنیا کاهش هزیچراکه باعث حذف 

 (.1731، امایشود )فوکو یم یاقتصاد یقراردادها

 ی ها ه( بر نقش شبک1441) ولمن و کنثشناسان همچون  از جامعه یبرخ که ضمن این

 سرمایه یاصل ی ها هنباز ج یکی عنوان به(  ییها)آشنا یف خانوادگیضع یوندهایو پ یتیحما

ز یشده ن قات انجامیاند. تحق فرزندان اشاره کرده یشغل ی یتهادر موفق یخانوادگ یاجتماع

افراد  ینینه کارآفرینه اشتغال و هم در زمیرا هم در زم یاجتماع سرمایهن جنبه از یت ایاهم

 (.1417، 1را و همکارانی؛ ن1411ی، اند )شفعت قرار داده دییتأمورد 

و در سال یر بوردیکه پ یاست که از زمان یشناختجامعه یاصطالح یفرهنگ سرمایه

 یبرا، به همراه ژان کلودپاسرون، دا کرد. اویپ یاکاربرد گسترده، آن را مطرح کرد 1137

برد. کار  بهخود  اثررا در عنوان  1ید اجتماعیو بازتول ید فرهنگیبار عبارت بازتول نیاول

اصالت »و  7«سرمایه تهایصور» ی هارا بعدها بسط داد و در قالب کتابدگاه خود یو دیبورد

 عنوان بهاست که  یزیچ یش کشید. از دیدگاه بوردیو، سرمایهرا پ یترنگرش تازه 0«دولت

چ یکند و دامنه آن بدون هیعمل م، ک سازواره از تعامالتیدر درون  یک رابطه اجتماعی

اب و ارزشمند یکم یزهایچ عنوان بهکه خود را  هایی هنا و نشایاش، کاالها یبه تمام یزیتما

                                                           
1. Neira  
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درون  یک رابطه اجتماعی عنوان به یفرهنگ سرمایهشوند. یده میکش، دارندیعرضه م

به قدرت و  یمنته، کندیانباشته عمل م یاز تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگ یاسازواره

ر گذشته در یتسخ یتالش برا، عام آن یدر معنا(. سرمایه 1114، 1شود )هارکریمنزلت م

 یانسان که سرمایه اجتماعی همانند سرمایةن دارد یداللت بر ا ن حال است. واژه سرمایهزما

اگر درصدد فهم جهان ، ویده بوردیا مولد دارد. به عقینده یزا یتیماه یاقتصاد سرمایها ی

 یمجدداً به جهان اجتماع ات آن راتأثیرانباشت آن و یه، سرما فکرد یبا، میهست یاجتماع

ی، خصوص ییبر مبنا یا متجسد که وقتیکار انباشته  است ازعبارت  سرمایهم. یکن یمعرف

را در  یاجتماع یرویسازد تا نیآنان را قادر م، دیآیبه تصرف عامالن درم یانحصار یعنی

 (. 1780ر به تصرف درآورند )تاجبخش، داا جانیافته یتینیشکل ع

ل دار فرد است که در خالیالت پایرنده تمایدربرگ یفرهنگ ، سرمایهویبورد نظر به

 یفرهنگ سرمایهاز  یالت را نمودیشوند. او تحصیشدن در فرد انباشته میاجتماع

در نزد فرد  یشدن محصوالت فرهنگ و جماع یای فرهنگیش به اشیکن گرایل، دانست یم

ی، معان، به مجموعه نمادها 1یفرهنگ سرمایة(. 1781خواند )فاضلی، یم یفرهناگ سرمایهرا 

شود. یگفته م یزندگ های هویقه و شیذوق و سلی، زبان ی ها هویمنش و شی، ازات فرهنگیامت

حاصل  7یریپذند جامعهیفرآ یرپا که طید یهاتوی سرمایه فرهنگی را گرایشها و عاد

داند یم یختگیفرهو  یلیتحص یهاهداف فرهنگی ارزشمند نظیر صالحیتز ایشوند و ن یم

و  شهاپدران و مادران به فرزندان خود با انتقال نگر، ویدگاه بوردی(. از د1781وغانی، )ن

 سرمایه عنوان ، بهکند یکمک م نهات آیبه موفقی، جار یآموزش نظامکه در  یی تهامعرف

 (. 1788، ویدهند )بورد یم نهابه آ یفرهنگ
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 یرکارگی بهو  1یاقتصاد سرمایهاز  یبیترکند یبرآ یفرهنگ ، سرمایهویبورد نظر به

ن یسد: اینویو میبورد یفرهنگ سرمایهه یح نظری( در توض1781، تزریست. )ر ها هوار عادت

رد. یگیشان سرچشمه م یمردم و تجارب آموزش یاز خاستگاه طبقه اجتماع عمدتاً سرمایه

گاه یبهبود جا یبرا ایکنند و آن را یشان را جمع مهیسرما نهاانسا، ن بازاریدر ا

شود که یدهند و باعث میشان را از دست مگاهیا جای کنندینه میشان هز یاجتماع

 تر شود. میوخ یفرهنگ -یشان در چارچوب اقتصاد گاهیجا

 یفرهنگ یگذارهیسرما یهاراهبردکردن مناسب  با دنبال یاجتماع گروههایاز  یتعداد

کننده آموزش آن را  افتیدر عنوان بهشان های هکنند که بچن یقادرند تضم،  ها هدرون خانواد

ن شکل یترمؤثررا  یفرهنگ سرمایهانتقال  یو توان گفتترتیب می کنند. بدینمینه یبه

ی، فرهنگسرمایه  یبررس منظور به( 1444، 1ویماج یکند. )دیم یآن تلق یانتقال موروث

، کند. در نظر وبر ید منهاشیرا پ یه منزلتگایه وبر در مورد طبقه و پایه اولنظری به یبازگشت

گاه از یبلکه برعکس پا، ستین یو شامل روابط مشخص یواقع یمعنا ک گروه بهیطبقه 

رش یپذ مورد یگر از انتظارات رفتاریا به عبارت دیمشارکت افراد در گروه و فرهنگ آن 

در  گروههار یساز آن از یو تما یگروه یوستگیسبب پ یگاهیک است. فرهنگ پایقابل تفک

وسته و یهم پ به یساختار یدارا یکند که گروه منزلتیشود اما وبر مشخص نمیجامعه م

 ی گروههارمحدود است. یغ یک شبکه اجتماعیت نهایشکل و در  یب یا گروهی متراکم

خود  یو فرهنگ یماد تهایگران به فرصید یت در امکان دسترسیجاد محدودیبا ا یمنزلت

 یرا محصور به گروه منزلت یت طبقاتیشتر عضویامروز ب، خاص توسط وضع قواعد

شود ید میمحدود و مق یمبادله توسط گروه منزلت یمطلوب برا تهایرا فرصیز، انددهیگردان

 (.1731، و آزاده ی)چلب
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فراهم  یگاهیفرهنگ پا یخاص برا یساختار یادهایکه بن یمنزلت گروههایگرچه 

کننده و  یاجتماع یدهانهاشتر و قدرت کمتر یتنوع بی، گروه ازدواج برون علت بهآورند  یم

شوند اما فرهنگ یشتر پراکناده میهرچه بی، اقتصاد های هدیرس  تعامل با تازه به دوران

کند. اول  ین منظور حفظ میقدرت تعامل خود را به چند، کنندین مایکه آنان تدو یگاهیپا

ک ی عنوان بهق آن یشده و از طر یرسم نظام آموزشاز  یمعنادارن فرهنگ جزء یا که این

فرهنگ از ن یگر ایشود و از طرف دیپخش م یدر سراسر ساختار طبقات یمدل فرهنگ

ابد. طبقه متوسط خود ییتداوم م، کسب آن یطبقه متوسط برا یاز اعضا یاریل بسیق تمایطر

کند و باالخره  یبخش به آن مطابق م تیمشروع یدئولوژیو هم با ا یفرهنگ تهایرا هم با سن

ت یافراد دارد و فعال یت طبقاتیبا موقع یکیارتباط نزد، باال (ژیپرستوجهه )هنوز فرهنگ با 

با ، باال یطبقات ی یتهاهنوز تحت تسلط شاغالن موقع، دهیچیپ یذهن یتهایمستلزم فعال یفرهنگ

 (.1444، ویماجیشوند )د یالت و مشاغل خاص مشخص میتحص، درآمد

اند،  ان انجاام دادهیشیپ یکه در چکسالواک ی( براساس مطالعات1411) 1وونگ و همکاران

 نهای: تعداد زبااند خانواده برشمرده یفرهنگ سرمایهمعرف  یرهایعنوان متغ ر را بهیمتاغهشت 

مطالعه ، با شغال ندارند یکه ارتباط یفرهنگ نهایت در کانویفعال، که پدر مسلط است یخارج

د یرفتن به تئاتر و کنسرت و بازد، داستان و شعر، رمان یبهامطالعه کتاهای،  هات و روزناماینشر

 14و داشتن حداقل  1یخودآموزی، و هنر یذوق یپرداختن به کارهای، هنر گاههایشیاز نما

  ها را در مورد پدر خانواده آزموده است.ن معرفیتمام ا یجلد کتاب. و

ی گیهاسرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده را با ویژخواهیم رابطة  اکنون می

 (.1کارآفرینانه در شخصیت فرزندان خانواده بیازماییم )شکل 
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 ی خانواده با شخصیت کارآفرینانه فرزندان گیها( مدل نظری تحقیق مبنی بر رابطة ویژ1شکل )

  روش

 و حجم نمونه یآمارجامعه ، قیروش تحق -1

، ازیموردن های هداد یآورش و ابزار جمعیمایپ، قین تحقیاستفاده در ا روش مورد

قات یاستاندارد و تحق های نامه پرسشاز  نهااالت بسته که غالب آؤمتشکل از س نامه پرسش

کننده در  ق شامل هنرآموزان شرکتیتحق یبوده است. جامعه آمار، اخذ شده یموضوع یقبل

بوده که اند،  تهسال قرار داش 18 -71 یسن و سازمان شهر هشتگرد که در رده یفن های هدور

، ه انتخاب شدندیحجم نمونه اول عنوان بهنفر با استفاده از فرمول کوکران  113نها، ن آیاز ب

ع و یتوز وهیافت. شیش ینفر افزا 164ن حجم به یا،  ها هافتیش اعتبار یافزا منظور بهاما 

ن سازمان صورت گرفته است. یو از فهرست موجود در ا ینمونه به شکل تصادفانتخاب 
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و اهداف و   ها هبسته به جنس داد یو استنباط یفیاز آمار توص زین  ها هل دادیتحل یبرا

 ق استفاده شده است.یات تحقیفرض

  ها هسنج -2

ا ر یت اقتصادیک فعالی ی  ها هشود مخاطر یاست که متعهد م یکس ن:یکارآفر

ل یجاد ارزش از راه تشکیند ایفرآ قبل کند. کارآفرینی عبارت است ازاداره و تی، سازمانده

(. کلمه 1788، )زارع  تهااز فرص یریگ بهره منظور بهاز منابع  یفرد مجموعه منحصر به

entreprender یفرانسو  در اصل از واژه 1نیکارآفر
( 1186) 1تر دراکریاخذ شده است. پ 

از آن  و به آن پاسخ دادهدنبال تغییر بوده،  که همواره به است ین فردیمعتقد است کارآفر

 نامد. ینان را جستجوگران فرصت میرد. دراکر کارآفریفرصت بهره گ عنوان به

ن یتریاز عال یال فرد به کسب هدف براساس مجموعهیانگر تمایب ت:یاز به موفقین

ت در یجهت موفق یعال یل به انجام کار در استانداردهایتمای، عبارت به، ارهاستیمع

 (.1151، لند کله )مک یرقابت یتهایموقع

مهار  یشخص شهایق تالیتوانند از طریکه م خطر رش متعادلیپذ متعادل: یریپذخطر

 (.1785شوند )کردناییچ و همکاران، 

و تالشهای پیگیر خود ریزیها  مهکارآفرینان رویدادهای زندگی را به نتایج برنا کانون کنترل:

دهند. کارآفرینان موفق، به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت،  نسبت می

نظر آنها، شکستها و پیشرفتها تحت کنترل و نفوذ آنها  دهند. به اقبال یا نیروهای مشابه نسبت نمی

 (.1187، 7)جنینگز و زیتاملدانند بوده، خود را در نتایج عملکردهایشان مؤثر می

که در ذهن دارند در  هایی هدیان و ارائه ایب یفرد برا یذهن ییتوانا :یسالست فکر

                                                           
1. entrepreneur 

2. Druker 

3. Jennings and Zitahmel 
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 (.1785، چ و همکارانییا داستان )کردنایکوتاه  های ها نوشتیعبارات ، قالب کلمات

 کردن بودن. اهل عمل و تجربه، ش از شعاردادنیب :یيعملگرا

ادامه  ییتوانای، از زندگ یبخش عنوان بهت یقطع رفتن عدمیذعبارتست از پ تحمل ابهام:

آنکه شخص بداند  یمستقل ب یتیل به آغاز فعالیط و تمایناقص درباره مح یات با دانشیح

،  تهاران شرکیش از مدینان به مراتب بیرسد که کارآفر یم نظر بهر. یا خیا خواهد شد یآ

 (. 1117ی، قدرت تحمل ابهام را داشته باشند )فرا

از موارد  یکه در برخ ای گونه بهی، متعدد درباره هر امر های ندیشهداشتن ا :یاپردازیؤر

 (.1711، رسند )زارعیم نظر به یرعملیغ یحت ها اندیشهاز  یبرخ

غامض و  ی یتهابردن از انجام کارها و فعال داشتن پشتکار و حوصله و لذت :يطلب چالش

 (.1711، ر )زارع و زارعیگ ده و وقتیچیپ

و  اند تهافیوند یپ مستقیماً یشاوندیاز افراد است که با ارتباطات خو یگروهخانواده: 

(. براساس 1737، دنزیت مراقبت از کودکان را برعهده دارند )گیبزرگسال مسئول یاعضا

م کرد. یک تقسیو دموکرات استبدادیتوان آن را به  یم، خانواده یهایریگمیتصم

شوند و یخانواده اخذ م یک با مشارکت و حضور فعال اعضایدموکرات یهایریگ میتصم

ا ارشد خانواده یس یرئ عنوان بهک فرد یت یت و محوریبا حاکم استبدادی یهایریگمیتصم

ن روابط قدرت یشوند. ایاتخاذ م، میل اخذ تصمیح به منزله دلین توضیبا کمتر

ا متقارن و یه یخانواده را روابط دوسو ان افرادی( در تعامالت ماستبدادیک و ی)دموکرات

 (.1164، اند )آدرنو و همکاران دهیز نامیا نامتقارن نیه سوی یک

ای از قوانین، هنجارها، الزامات )تعهدات(، روابط متقابل و : مجموعهسرمایه اجتماعي

 است که اعضایمراتب نهادی جامعه تعریف شده  شده در روابط اجتماعی و سلسلهاعتماد حک

سازد. متغیر سرمایه اجتماعی از ترکیب شان می آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردی
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متغیرهای بعد ذهنی که شامل اعتماد فردی و در سطح جمعی گرایش به دیگران است و نیز بعد 

و اقوام، مشارکت رسمی و غیررسمی و   ها عینی که شامل روابط اجتماعی با دوستان، همسایه

 (.1781شود، تشکیل شده است )ساعی و کاکاوند، ه دیگران میکمک ب

 یرپا که طید ها( و عادتتالیا )تماهشیرا گرا یفرهنگ سرمایهو یبورد: يفرهنگ سرمایه

 ی یتهار صالحیارزشمند نظ یز اهداف فرهنگیشوند و نیحاصل م یریپذ ند جامعهیفرآ

 (.1781از نوغانی، ؛ به نقل 1180یو، داند )بورد یم یختگیو فره یلیتحص

 نامه پرسش یي و روایيایپا -3

نامه، از اعتبار صوری استفاده شد. برای این منظور از  برای کسب اطمینان از اعتبار پرسش

نامه بهره گرفته شد و بر این اساس  االت پرسشؤان در باب نحوه سصاحبنظرخبرگان و 

ی تحقیقات  ها نامه ، از پرسش پرسشهااالت صورت گرفت. ضمن آنکه اغلب ؤاصالًحاتی در س

ی  در پرسشها  ها قبلی استخراج شده است. برای سنجش پایایی مقیاسها و سازگاری درونی گویه

هایی که باعث کاهش ضریب آلفای  ای، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و گویه چندگویه

رونباخ متغیرهای وابسته و شدند، حذف شدند. در نهایت، مقادیر ضریب آلفای ککرونباخ می

گویه،  5دست آمد: خطرپذیری متعادل ) مستقل )به همراه ابعاد هریک( به ترتیب ذیل به

814/4=α( کانون کنترل ،)381/4گویه،  0=α( نیاز به موفقیت ،)801/4گویه،  6=α سالست ،)

(، α=567/4گویه،  7(، تحمل ابهام )α=361/4گویه،  0(، عملگرایی )α=511/4گویه،  7فکری )

 71(، شخصیت کارآفرین )α=346/4گویه،  0طلبی ) (، چالشα=588/4گویه،  7یاپردازی )ؤر

 3(، سرمایه فرهنگی خانواده )α=86/4گویه،  14(، سرمایه اجتماعی خانواده )α=10/4گویه، 

(. الزم به یادآوری است اگرچه حداقل مقدار α=36/4گویه،  6( و نوع خانواده )α=34/4گویه، 

نیز  66/4و حتی  5/4باشد، اما در علوم اجتماعی مقادیر  3/4قبول برای این ضریب باید  بلقا
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 (.1131، 1؛ ون دن و فِری1138، 1قابل پذیرش است )نانلی

  ها هافتی

 ف نمونهیتوص -1

 توان گفت که:یم، (1به ارقام مندرج در جدول شماره ) یبا نگاه

 (. 1/03% در مقابل 8/61شتر از مردان است )یدرصد زنان در نمونه ب% 

 سال تعلق دارد.  17تا  18 ی% به گروه سن5/77در نمونه با  ین درصد گروه سنیشتریب 

 ( و پس از آن 1/61ن )ییپا یلیمدرک تحص یان داراین درصد پدران پاسخگویشتریب%

ان یگومادران پاسخ یلین مدرک تحصیشتری% هستند. ب3/75ن با ییپا یلیمدرک تحص

 % قرار دارد. 7/10متوسط با  یلی% و پس از آن مدرک تحص1/31

 یت شخصین درصد به گروه مالکیشتریب یت منزل مسکونیبه لحاظ نوع مالک 

 %( قرار دارند. 5/13) یا %( و پس از آن اجاره5/81)

 ی، فرهنگ سرمایهزان یاز م یان از نظر برخوردارین درصد خانواده پاسخگویشتریب

 % تعلق دارد. 0/4اد با ین درصد به گروه زیتر% و کم6/84درصد به گروه کم با ن یشتریب

 ن یشترین شرح بوده است: بیز بدیخانواده در نمونه ن یاجتماع  سرمایهت یع وضعیتوز

 رند. یگ یکم قرار م  % در مقوله6/11زان با ین میتر اد و کمیز  % در مقوله6/63زان با یم

 ها ه% خانواد53ن شرح است: یبه لحاظ ساختار و نوع خانواده بد ها هت خانوادیوضع 

 اند.  ک بودهیدموکرات نها% آ77و  استبدادیدر مجموع 

 از آن  یحاک ها هافت، ینانهیکارآفر یژگیت فرزندان از ویشخص یاز نظر برخوردار

 یاگیه% باال )زیاد( از ویژ6/67و % متوسط 76، ن(ییزان کم )پای% به م6/11است که 

 اند. مذکور برخوردار بوده

                                                           
1. Nunnly 

2. Van Den and Ferry 
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 (n=250ق )یمستقل و وابسته تحق یرهایمتغای،  زمینه ی گیهاژیان برحسب ویع پاسخگوی( توز2جدول )

% f ریمتغ طبقات 

 مرد 118 1/03
 جنس 

 زن 171 8/61

 سال 17تا  18 80 5/77

 سال 11تا  10 81 0/71 سن 

 سال و باالتر 74 16 6/3

 نییپا 171 1/61

 متوسط 11 3/75 الت پدر یتحص سطح

 باال 13 8/14

 نییپا 181 1/31

 متوسط 51 7/10 ت مادر الیتحص سطح

 باال 8 1/7

 یشخص 140 5/81

 یا اجاره 00 5/13 يت منزل مسکونینوع مالک

 یسازمان 1 8/4

 کم 141 6/84

 متوسط 03 3/18 يفر هنگ سرمایه

 ادیز 1 0/4

 کم 18 1/11

 متوسط 38 1/71 ياجتماع سرمایه

 ادیز 100 0/63

 (یک )اقناعیدموکرات 110 77
 نوع خانواده

 )اقتدارگرا( یاستبداد 115 53

 کم 18 1/11
 فرزندان از  یبرخوردار سطح

 نیت کارآفریشخص
 متوسط 88 0/01

 ادیز 170 0/65
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 فرزندانن یت کارآفریمستقل و شخص یرهاین متغیآزمون روابط ب -2
 یه اجتماعیسرما، دهد ی( نشان م7که ارقام موجود در جدول شماره ) گونه همان

خطرپذیری متعادل و جز ابعاد  ت فرزندان )بهینانه در شخصیل ابعاد کارآفریخانواده با تشک
خانواده  یه اجتماعیهرچه سرما، گری( رابطه معنادار و مثبت دارد. به عبارت دیاپردازروی

سالست ، تیاز به موفقین، نانه )کانون کنترلیاز ابعاد کارآفر یشتریب مقدار، شتر باشدیب
رد. در یگ یت فرزندان شکل می( در شخصیطلب و چالش، تحمل ابهامیی، عملگرای، فکر

نانه یزان ابعاد کارآفریخانواده و م یاجتماع سرمایهزان یان میه وجود رابطه میفرض، مجموع
 شود. ید مییتأت فرزندان یدر شخص

کدام از ابعاد  چیخانواده با ه یه فرهنگیاز آن است که سرما یحاک ها هافت، یاما

بر  یق مبنیه تحقیفرض، بین ترتیت فرزندان رابطه معنادار ندارد. بدینانه در شخصیکارآفر

نانه در یابعاد کارآفر یریگ خانواده و شکل یفرهنگ سرمایهزان یان میوجود رابطه معنادار م

 شود. یندان رد مت فرزیشخص

ک و یان نوع خانواده )دموکراتیوجود رابطه معنادار م یعنیق یگر تحقیه دیدر مورد فرض

از آن است  یحاک  ها هافت، یت فرزندانینانه در شخصیابعاد کارآفر یریگ ( با شکلاستبداری

ت ینانه در شخصیاز ابعاد کارآفر یان نوع خانواده و برخیم یکه رابطه معنادار و منف

 یطلب و چالش ییعملگرای، سالست فکر، تیاز به موفقین، فرزندان همچون کانون کنترل

فرزندان ، تر باشد کیدموکرات ی گیهاژیو یهرقدر خانواده دارا، گریوجود دارد. به عبارت د

ق یه تحقیافته فرضین یشوند و بالعکس. ا یبرخوردار م یشترینانه بیکارآفر ی گیهاژیاز و نهاآ

 کند. ید مییتأرا 

ق یتحق تیشناخ تیجمع یرهایاز عدم رابطه معنادار اغلب متغ یحاک  ها هافت، یسرانجام

ه یرد فرض یجه به معناین نتیت فرزندان است. اینانه در شخصیابعاد کارآفر یریگ با شکل

 ق است. یمربوطه در تحق
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 ن فرزندانیت کارآفریمستقل و شخص یرهاین متغی( آزمون روابط ب3جدول )
نانه یکارآفر ابعاد

ت یدر شخص

 فرزندان

 

 

 مستقل یرهایمتغ
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خ
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پر
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 يطلب

 ياجتماع سرمایه

 خانواده
11/4 **131/4 **131/4 ***136/4 **113/4 *111/4 116/4 ***117/4 

 يفرهنگ  سرمایه

 خانواده
461/4 400/4 431/4 441/4- 414/4 441/4- 413/4 446/4 

 -166/4** 433/4 418/4 -133/4** -133/4** -163/4** -110/4*** -415/4 نوع خانواده
***441/4p<     **41/4p<     *46/4p< 

 مستقل  یرهایبر نقش متغ يره مبنیون چدمتغی( خالصة مدل رگرس4جدول )

 ن فرزندانیکارآفرت یرات شخصییتغ ينیب شیدر پ

 B Beta t p مستقل یرهایمتغ
 <441/4 71/1 78/6 17/64 مقدار ثابت

 441/4 06/7 104/4 157/4 خانواده یاجتماع سرمایه

 -41/4 -10/7 -177/4 -00/0 نوع خانواده

 473/4 14/1 101/4 11/7 جنس

441/4 p<        161/4=R
2       71/4 =R 
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 ن فرزندانیت کارآفریرات شخصییتغ ينیب شیمستقل در پ یرهاینقش متغ يبررس -3

مستقل  یرهایه متغین کلیره نشان داد که از بیون چندمتغیج حاصل از آزمون رگرسینتا

 یاجتماع هیسرما یرهایمتغ نهات، انددا کردهیون پیرگرس که امکان ورود به معادله ای زمینهو 

 ن رابطهیت کارآفریشخص یعنیق یر وابسته تحقینوع خانواده و جنس افراد با متغ، خانواده

R=161/4% )1/16معنادار داشته و 
ن ییر تبین سه متغیر وابسته توسط ایرات متغیی( از تغ2

 اند.ن پژوهش مورد توجه نبودهیشوند که در ایمربوط م ییرهایبه متغ یشوند و مابقیم

 بحث 

 یتلق (تهیمدرنتجدد ) در عصرشرفت یار و تالش و پکز ثقل کانون و مری، کنیارآفرک

نان یارآفرک یفرد ی یتهاو قابل مندیهاد به توانیبا یبه صنعت یدر گذر از مرحله سنت .شود یم

 یم. زیراقائل شو یا ژهیمدرن اهتمام و ینولوژکت یرکارگی بهو  یعیاز منابع طب یریگ در بهره

به  یابینه از ابزار و دستیاستفاده به یخود را برا، د در بازاریجد ی شهارو یرکارگی بهبا  نهاآ

است و  یتسابکا یندیفرآی، نیارآفرکسازند.  یاال و خدمات آماده مکت مطلوب یفکی

تواند عنصر   یند. خانواده مک یم فایرا ا یند نقش اساسین فرآیا یریگ لکخانواده در ش

ند یق فرآیاز طر وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود یرا به ژرفا کو تحر ییایپو

هماهنگ به تعامل بپردازند و  یطیه فرد و جامعه در محک یلکند به شکق یتزر یریپذ جامعه

شه یانون اندک عنوان بهت خانواده یرد. نقش و اهمیل گکنوآورانه ش یاجتماع ی هاقالب

و توسعه  ینیارآفرکه یگسترش روح، در افراد یت و نوآوریه خالقیجاد روحیدر ایی، نوگرا

ی، ت اقتصادینه فعالیزم ه درک یطور به، ر استیارناپذکان، د در جامعهیار جدکسب و ک

را از  نهاه آکسوق دهد  ییشه افراد تحت نفوذ خود را به سمت و سویتواند اند یخانواده م

 یرهایرا در مس نهافساد و... برهاند و آ، ادیاعت، فقری، اریکرو از جمله؛ ب شیالت پکمش

د نسل یرا خانواده عالوه بر نقش تولی. زکندت یهدا  ی جدید تهاو فرص سرمایهمولد  یشغل
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شه یرشد و پرورش اند یبرا یانونک عنوان ، بهفرزندان یو اخالق یو پرورش ابعاد عاطف

 یانداز در راه یار مؤثرینقش بس، در فرزندان ییوفاکنفس و خودش اعتماد بهی، خودباور

خانواده از نظر  در جامعه خواهد داشت. یشغل ی یتهاو توسعه فعال یار اقتصادکسب و ک

ار کده و یه خلق ایار و تالش و پرورش روحکشه یاند یانون اصلکتواند  یم یفکیو  یمک

 یات فردیح ی تهان به ابعاد و ساحیژه والدین امر مستلزم توجه ویدر افراد باشد. تحقق ا

 های هدهنده جب انتقال عنوان بهت اوست. خانواده یخصن شیوکفرزند از هنگام تولد تا زمان ت

 ییتواند نقش ثمربخش خود را جهت آشنا  یم یاجتماع یو رفتارها  ینهایآ، از اصطالحات

و  یت اقتصادیدر عرصه فعال یریو خطرپذ یطلب استقاللی، طلب قیمثل توف یمیبا مفاه

ن به ینوع نگرش والد دارد. یارزانخود ی به اعضا، در جامعه یارک ی یتهابا واقع یهمساز

 یریگ لکفرزندان در ش یبرا یاجتماع شهایتجسم ارز یرامون خود و چگونگیپ یایدن

 به اقتصاد سالم هموار سازد.  یابیدست یتواند راه را برا یمنها، آ ینده شغلیآ

رسون یپ یج آزمون همبستگیاز آن است که براساس نتا ین پژوهش حاکیا ی ها هافتی

خطرپذیری دوبعد ، نیت کارآفریر وابسته شخصیو ابعاد متغ یه اجتماعیر مستقل سرمایمتغ

مقدار آماره ، . امااند تهنداش یاجتماع سرمایهر یرابطه معنادار با متغ یاپردازمتعادل و روی

از  ین فرزندان حاکیت کارآفریخانواده و ابعاد شخص یه فرهنگیرسون سرمایپ یهمبستگ

جه یبراساس نت، نیر وابسنه است. همچنیو ابعاد متغ یفرهنگ سرمایه ارتباط معنادار عدم

ن به جز یت کارآفرین نوع خانواده و ابعاد شخصیتوان گفت ب یرسون میپ یآزمون همبستگ

، رابطه معنادار وجود دارد. سرانجام یپردازرویاتحمل ابهام و ، متعادل یریپذخطرابعاد 

 سرمایهر مستقل یسه متغ نهااز آن است که ت یره حاکیون چندمتغیج آزمون رگرسینتا

ت فرزندان )رابطه مثبت( یو جنس (ینوع خانواده )رابطه منف، خانواده )رابطه مثبت( یاجتماع

ن فرزندان رابطه معنادار داشته و در یت کارآفریر وابسته شخصیو با متغ یدر معادله باق

خانواده با  یفرهنگ سرمایه. رابطه دهند یح میر وابسته را توضیرات متغییاز تغ 161/4حدود
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ه یر سرمایت متغین امر آن باشد که ماهیل اید دلیشا .د نشدییتأن فرزندان یت کارآفریشخص

دارد  یاجتماع سرمایهو  یاقتصاد سرمایهل به یت تبدیاست که کمتر قابل ای گونه به یفرهنگ

 ی یتهامورد فرهنگ و فعالک نگاه خاص در یران که یژه در جامعه ایو به، (1781ی، )فاضل

به فرهنگ مخالف است و به لحاظ  یشدت با نگاه اقتصاد وجود دارد که به یفرهنگ

  دارد. هایریگ میدست باال را در تصم یتیحاکم

قات یتحق ی ها هافتیق و هم با یتحق یاز چارچوب نظر یق که با بخشیگر تحقیافته دی

ن است. یت کارآفریر وابسته شخصیبا متغت فرزندان یر جنسیسو است رابطه متغ گر همید

( به 1787ی، و قضات یران )جواهری( و ا1441، در جهان )گوپتا و همکاران یمطالعات قبل

 یباورها، وپرورش نظام آموزش، ر خانواده مردساالرینظ یاند که موانع دهیجه رسین نتیا

ت یاز قابل ر سازمانانتظارات و نقش و مناسبات حاکم ب یناهماهنگ، در مورد زنان قالبی

و  یشناخت کرد جامعهیق از جهت روین تحقیاکه،  اینکاهد. ضمن  یزنان م ینیکارآفر

 فرد است. نانه منحصر بهیات کارآفریخصوص یریگ نقش خانواده در شکل یبررس
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(. اشتغال دانشجویان: رابطه بین شبکه رواباط  1783دهنوی، آ. )آزاده، م. ا. و دهقان -

 .71-6، 15(57، )مجله مسائل اجتماعي ایراناجتماعی و وضعیت شغلی. 

در  يسـازمان  ينیو کارآفر ياجتماع سرمایه رابطه يبررس(. 1780م.)، آشنا -

 ت دانشگاه تهران.یریارشد دانشکده مدیکارشناس نامه انی. پاواگن پارس اراک

ات اثار ن ییتع ی(. مدل عل1781ا. )ع. س. ، سرااطاق زاده نیح و حسی، آقاجان -

-11، راهبرد فرهنگ يپژوهش يفصلنامه علم. ینیبر کارآفر یشخص یگیهاژیو

14 ،144-131. 

. تهاران:  الگوها، اتینظر، فی: تعارينیکارآفر(. 1738م. )ی، انیاحمدپوردار -

 س.ینشر پرد

ان. یحسن چاوشا  . ترجمهيذوق یز: نقد قضاوتهایتما(. 1788پ. )، ویبورد -

 تهران: نشر ثالث.

ـ ، : اعتمـاد يسرمایه اجتماع(. 1780ک. )، تاجبخش - . و توسـعه  يدموکراس

 رازه.یان. تهران: نشر شین پوین خاکباز و حسیترجمه افش

ک و یات کالسا یا در نظر سرمایه(. مفهوم 1780م. )ی، غ. ع. و موسوی، توسل -

 .1-11، 15، ينامه علوم اجتماع. یاجتماع سرمایه های یهبر نظر تأکیدد با یجد

 یت اجتمااع ین شخصا یساختار خاانواده بار تکاو    تأثیر(. 1781م. )ی، ریجزا -

 . 7(1)، حانهیفصلنامه روسته. یپ

ر یا ثتأ یزناان: بررسا   ینی(. موانع کاارآفر 1787س. )ی، قضات ف. وی، جواهر -

ـ  مجله انجمن جامعهزنان.  ینیبر کارآفر یتیجنس ینابرابر ـ ا يشناس دوره ، رانی

 .138-151، 1پنجم. شمارة 

 .ی. تهران: نشرننظم يشناس جامعه(. 1736م. )ی، چلب -

موسساه  . تهاران:  رانیت در اینظام شخص يتجرب يبررس(. 1781م. )ی، چلب -

 هنر و ارتباطات.، فرهنگ یپژوهش
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و جارم در   یاجتمااع  سارمایه ل رابطاه  ی(. تحل1780م. )ی، م. و مبارکی، چلب -

 .7-00، 1(5)، رانیا يشناس مجله جامعهسطوح خرد و کالن. 

 و یگاه اجتماعیابعاد پا فقدان تناسب در(. 1731. ) آزاده، م م. و اعظمی، چلب -

 .71-51، 15. يعلوم اجتماع نامه .آن یاجتماع و یروان یامدهایپ

. یشارفت شاغل  یر پیدر مسا  یاجتمااع  سرمایه(. نقش 1783س. ع. )یی، رضا -

 .54-51، 1 ت.یریمجله عصر مد

. ترجماه محسان   در دوران معاصر يشناسه جامعهینظر(. 1730ج. )، تازر یر -

 .ی. تهران: انتشارات علمیثالث

ک یکالس یها شهیمعاصر و ر يشناسجامعه هینظر يمبان(. 1781ج. )، تزریر -

 پرست. تهران: نشر ثالث.ی. ترجمه مسمآن

ـ  یهـا  دوره يابیارز(. 1788ب. )، زارع - ـ مـدت از د  کوتـاه  يآموزش دگاه ی

تهاران.   یشاهردار  یو فرهنگ یمعاونت اجتماع ی. طرح پژوهشدگانید آموزش

 شهر تهران. یو فرهنگ یدفتر مطالعات اجتماع

خانواده و  یاجتماع سرمایهزان یرابطه م ی(. بررس1711م. )، زارعب. و ، زارع -

رفـاه و توسـعه    ریزی برنامهفصلنامه ت افراد. ینانه در شخصیکارآفر ی گیهاژیو

 .103-141، 15سال پنجم. شمارة ، ياجتماع

 هان.ی. تهران: کيالمعارف علوم اجتماع رهیدا(. 1734ب. )ی، ساروخان -

(. رابطه ساخت قادرت در خاانواده و   1786م. )ی، رپناهیب. و امی، ساروخان -

 .71-54، 7، پژوهش زنان. یمشارکت اجتماع

 یاجتمااع  سارمایه بار   ماؤثر عوامل  ی(. بررس1781ا. )، ع. و کاکاوندی، ساع -

 . 81-117، 1، يدانشنامه علوم اجتماعبر نقش خانواده.  تأکیدجوانان با 

ی  هاا  پذیری نوجوانان و رابطه آن با شایوه  (. مسئولیت1714سفیری، خ. و چشمه، ا. ) -

 .174-147، وپرورش شناسي آموزش دو فصلنامه جامعهپذیری در خانواده.  جامعه
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نوجوانااان و رابطااه آن بااا  یریپااذتی(. مساائول1714ا. )، خ. و چشاامهی، ریسااف -

، 1، وپرورش آموزش يشناس فصلنامه جامعهدو در خانواده.  یریپذجامعه های هویش

147-174. 

(. رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی 1781پور، م. ) سید نقوی، م. ع. و عبداله -

 .111-147، پاییز، 1، ش، 7، سال فصلنامه توسعه کارآفرینيسازمانی. 

 یامقابله ی ها هویآموزش ش تأثیر(. 1780م. )ی، پ و آقارشتی، درآمد یفیشر -

فصـلنامه خـانواده   . یکودکان اختالل رفتاار  ین دارایدر کاهش اضطراب والد

 .101-154، 1، يپژوه

ی کارآفریناناه و تبیاین   محیطهاا (. ارزیابی دانشجویان از 1714نیا، ع. ) صادقی، م و ملکی -

-81، 61، ریزی در آموزش عـالي  فصلنامه پژوهش و برنامهرابطه آن با قصد کارآفرینی. 

51. 

مجله . یت زندگیفیو ک یاجتماع سرمایه(. 1786ن. م. )، غ. ر و اونقی، غفار -

 .161-111، 1، ران(یا یشناس )انجمن جامعه رانیا يمطالعات اجتماع

 . قم: صبح صادق.يمصرف و سبک زندگ(. 1781م. )ی، فاضل -

. و حفـ  آن  يسـرمایه اجتمـاع   يان نظم: بررسیپا(. 1731ف. )، امایفوکو -

 ان.یرانی. تهران: نشر جامعه ایترجمه غالمعباس توسل

 يتیشخصــ ی گیهــاژیابــزار ســنجش و(. 1785ا. ا و همکاااران )، چیکردنااائ -

 ت مدرس .ی. تهران: دانشگاه تربيرانینان ایکارآفر

. ی. ترجمه منوچهر صابور ياجتماع ی ها هینظر یادهایبن(. 1733ج. )، کلمن -

 .یتهران: نشرن

. یرانا یزناان ا  ینیتوساعه کاارآفر   ی(. خانواده و راهکارهاا 1788)پ. ، گلرد -

 .101-171، 3(11)، فصلنامه پژوهش زنان

 .ی. تهران: نشر نی. ترجمه منوچهر صبوريشناس جامعه(. 1737آ. )، دنزیگ -
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ت یا نانه بار موفق یت کارآفریشخص تأثیر(. 1714غ.ر )ی، م و عسکری، محمد -
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