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Abstract 

Information and communication technology has a 

great role in creating and increasing creativity and 

innovation in the field of entrepreneurship because 

it has facilitated economic competition and 

sustained long-term economic growth. By using 

information and communication technology in 

emerging economies, women can also transform 

their social, political and economic lives and close 

many gaps in the socio-economic development of 

society. The above research is applied in terms of 

purpose and descriptive in terms of method. The 

sample size was 132 women working in Baharan 

Information Technology Company who were 

randomly selected based on Cochran's formula and 

the effect between the hypotheses using 

Kolmogorov-Smirnov test, factor analysis and 

LISREL structural equations and Sobel test and R 

significance test. Checked out. The one-sample t-

test statistic is larger than the critical value of t at 

the 5% error level, ie 1.96, so that information and 

communication technology has an effect on 

empowering women entrepreneurs with the 

mediating role of social capital and the role of self-

efficacy moderator in Baharan Information 

Technology Company. The results showed that 

information technology plays a positive and 

important role in creating and strengthening the 

components of social capital, linking it with self-

efficacy and ultimately empowering women 

entrepreneurs. 
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الاگی  الیادال اتال عج می ال   یمیال یی  یالیادالم الییا فی نال ییهع الطعات یبال العا نیایبال یال هعیمنت ی الطفنی االالی  ی ال  یا الیگیاالما متطال الفیئ سالا میی :

الال(:الشییوالفنی اطالعات یبال  یاع مها طال)مطیلا طته ییا مت

 مقدمه

ها از ابزارها، روشای به مجموعه  ،اطالعات و ارتباطات یورافن
پردازش  ،دیتول ،یابیدست  یکه برا شودیگفته م ییهاستمیو س

مانند  ییهایو شامل فن آور رودیو عرضه اطالعات به کار م
شبکه گسترده  نترنت،یمانند ا یاطالع رسان ی، شبکه هاوتریکامپ
نشر  ،یوتریکامپ ینرم افزارها ،یاطالعات یبانک ها ب،و یجهان

 یو پروژکتورها نهایدورب ،ید یو یلوح فشرده و د ،یتکنولوژ
است  غیره و  لی، فکس، موباسکنفران دئویو ،یتالیجید

 هیبرکل اطالعات و ارتباطات یفناور(. 0931آستانه،  ی)فراشباش
جهان  یو فرهنگ ینظام ،یاسیس ،یاقتصاد ،یابعاد اجتماع

 یدرحال سازمانده زیانگ رتیح یسرعت باو  اثرگذاربوده است
 نیجوامع درسطوح ب یها انیساختارها و بن هیمجدد به کل

بشر را به  ،توالتح نیاست. ا یو محل یمل ،یالملل
 انسان را در عرصه یانداز زندگچشم وارد ساخته و طالعاتعصرا

جهان  یدگرگون کرده است و به عبارت ییو روستا یشهر یها
نموده است که در  یبه جامعه اشدن  لیدر حال تبد را  امروز

نقش  دانش، از دیو استفاده مف یدسترس زانیو م ییآن دانا
و ارتباطات طالعات ا یفناور. دارد یاکننده نییو تع یمحور

محسوب شده و روز به  اتیاز ضرور یتوسعه جوامع بشر یبرا
)کلهر گرددیتر مامر توسعه ملموس در به آن ازیروز ن

به شدت به  نانیو کارآفر ینیمروزه کارآفرا .(0931ونعمتی،
اطالعات وابسته هستند و  فناوری هم شده توسطابسترهای فر

ۀ موتور توسع ،برده اند. فنـاوری ا طالعات ادییاز آن بهره ز
و رشد اقتصادی است. فناوری اطالعات با  ینیکارآفر

مختلف توانسته است  های ـتیهـا و قابلیژگـیبرخـورداری از و
 از خود نشـان ینیکارآفر نهیرا در زم یقابل توجه رییانعطاف پذ

های  ستمیس یکیزیسرعت و دقت، کاهش حجم ف شی. افزادهد
ها، امکـان کـار از راه دور  ندیفرا در تیاطالعـات، شـفاف رهیذخ

-می هـا یژگـیو ـنیاز ا ییا نمونـه هـاهـ نـهیو کـاهش هز

یک منبع مهم رقابـــت پـذیری در  ،پذیری انعطافباشند. 
ــا سازمان هـای کوچـک و متوسـط در مقایســه بشـرکت

رود و استفاده از فناوری اطالعات و های بزرگ بـه شمار می
ارتباطات مـی توانـد بــه طــرز چشمگیری سـبب افزایش 

 ها و بـه تبـع آن کـارآفرینی شودانعطاف پذیری در این شرکت

چنــــین سازمان هایی که از فناوری اطالعات و ارتباطات هم .
مناسب استفاده نموده اند، از ارتباطـات داخلـی و خارجی 
مناسبی بهره مند بوده و فعالیـت هــای گروهــی و 

آفرینانه ای در  ینـدهای نـوآوری در آنهـا بـه شـکل کارافر
نشان تحقیقات  (.0938قاسم زاده و سالطین، )جریـا ن است

می دهد که فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود کیفیت 
دارد لذا کاربرد  ییبسزا ریکارکنان تاث یعملکرد و توانمندساز

گسترش  حالاین فناوری در سازمان ها به سرعت در 
در یک اقتصاد سالم و پویا،  .(0933 ،و همکاران یاست)غفار

ی خود در هااسب تواناییزنان و مردان در کنار هم و به تن
هر  صنعت و جامعه مشغول به کار هستند. های مختلفبخش

 یهاتفاوت یچند زنان و مردان از لحاظ روحی و جسمی دارا
هستند که این امرلزوم حضور هریک از این دو نوع  یچشمگیر

اهمیت نشان  یدارا یا و یاز مشاغل ضرور برخیجنسیت را در 
و  ش تحصیالتاما با روال صنعتی شدن جوامع و افزای ،دهدمی

علوم و صنایع، شاهد حضور  مختلف هایخشمهارت زنان در ب
تلف خم یپررنگ و مشارکت سازنده زنان در اقتصاد کشورها

انسانی  های توسعهبر اساس شاخص (.0931)سیاح،جهان هستیم
های مهم توسعه سازمان ملل، زنان به عنوان یکی از شاخص

شوند. چندین دهه است که نگاه به یافتگی کشورها تلقی می
های آن و توجه به وضعیت زنان های توسعه و استراتژیبرنامه

نقش زنان را به عنوان ها این برنامهتوان در تغییر کرده و نمی
نادیده گرفت. زنان همواره در طی قرون  جهاننیمی از جمعیت 

های مختلف تولید و بازتولید، باوجود فعالیت در عرصه متمادی
زنان بیش از  (.0938)سیفی،اندمورد کم توجهی قرارگرفته

های اجتماعی و فشارهای روانی و سایرین در معرض تبعیض
اند. در این میان، آن دسته از زنانی که به دالیلی، فقر قرارگرفته

های زندگی هستند در معرض آسیب بیشتری عهده دار مسئولیت
با در نظر داشتن مفهوم توانمندی، سه (. 0938 )سیفی،ر دارندقرا

 ،شـود. نخسـتین عنصرعنصر ضـروری در آن مشـخص مـی
منابع است که شامل متغیرهایی مثل آموزش و اشتغال اسـت و 

های زنان است. دومین توانمندی هکننـد از عوامـل تسـریع
ارد کـه اشاره دموضوع  عاملیت زنان است که به این عنصر،

کنندگان منفعلِ خدمات باشند بلکه  زنـان نبایـد تنها دریافت
ویژه  ، بهرتغیی عنوان بـازیگران اصـلی در فراینـد خود باید به

های مهم و اثرگذار بر زندگی خویش، در نظر گرفته انتخاب
دستاوردها یا پیامدهایی است که بر اثر  ،شوند و سومین عنصـر

 شـود. ایـن پیامـدهـا شـامل برآوردهتوانمنـدسـازی ایجـاد مـی
تری مانند شدن نیازهای اساسی یا دستاوردهای پیچیده

خشنودی، عزت نفس، مشـارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی 
ابزارهای مهم  از. (0931 )نیکوقدم و همکاران،و غیره است

سطح تحصیالت، برخورداری از حق مالکیت،  ،دسازی زنانتوانمن
های سنتی نسبت رفع تبعیض در بازار کار و از بین رفتن نگرش

بر مثبت اشــتغال و آمـوزش از طریق تأثیر . به زنـان اسـت
آگاهی  موقعیت اجتماعی زنان، توان مستقل زیستن، قدرت بیان،

یمات، استقالل و جهان خارج و مهارت در تأثیرگذاری بر تصماز
توان گفت که مواردی پس می د.دهقدرت زنان را افزایش می

چون ثروت، موقعیت تحصیلی، موقعیت اجتماعی و دسترسی به 
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تنهایی  اطالعات از ابزارهای توانمندسازی زنان است که البته به
 "بانوان، صرفا یسازمندتوان. (0938 ،نژادخوبی)کافی نیسـتند

قدرت زیادی  ز،یدادن قدرت به آنها نیست. زنان هم اکنون ن
از دانش و انگیزش( و کار خود را در  یاهیدارند)به صورت سرما

. توانمندسازی را به عنوان آزاد دهندیاجتماع بسیار عالی انجام م
سازی در اصل یک مند. توانمیکنیکردن این قدرت تعریف م

دارد و با سیستم عقیدتی مدیریت باال شروع  کیتمفهوم مال
اند این پندار را از خود . هنوز بسیاری از رهبران نتوانستهشودیم

دور کنند که کارکنان هر روز صبح هنگام شروع کار از خود 
حداقل کار را انجام دهند.  توانندیکه چگونه امروز م پرسندیم

چه چیز او را پیروز و  که هر کارمند نیاز دارد بداند که یدر صورت
 یاز سو (.02108هسین،)کندییا اینکه چه چیز او را متعهدتر م

است  یزیابزار شگفت انگ ت،اطالعات و ارتباطا یفناور گر،ید
ها نفر در هر روز از  ونیلیمختلف مردم جهان و م یها فیکه ط

 - یکشورها از لحاظ اجتماع ی. زنان در برخشوندیآن بهره م
 ینسبت به مردان، محروم تر هستند. امروزه، فناور یاقتصاد

ملت  شرفتیپ یکنندگان اصل نییاز تع یکیاطالعات به عنوان 
به زنان کمک  نهیزم نیو افراد محسوب شده و در ا معها، جوا

 تیتقو یاز ابزارها یکی گر،ی. به عبارت دکندیم یادیز
اطالعات و ارتباطات است  یزنان، استفاده از فناور یتوانمندساز

داده و  شیبرابر را به نفع زنان افزا یفرصت ها تواندیکه م
)ناگامانی و  دیآنها را فراهم نما یتوانمندساز یها نهیزم

اطالعات و ارتباطات در  یاستفاده از فناور با .(22101ونی،
و  یاسیس ،یاجتماع یتوانند زندگ ینوظهور، زنان م یاقتصادها

که  ییندهایمجدد فرا یو شکل ده رییخود را با تغ یاقتصاد
 نیشود، متحول کنند و ا یرشد و توسعه م یهامنجر به فرصت

 هرا در توسع یاریبس یهاامکان را داشته باشند تا شکاف
اطالعات و  یببرند. فناور نیجامعه از ب اجتماعی – یاقتصاد

در حال ظهور در  یکمک به زنان در بازارها لیارتباطات به دل
 یاشتغال، مشارکت در فرصت ها دیجد یچشم اندازها ییشناسا

 شتریب یاز نظر خودکارآمد یاجتماع-یو توسعه فرد یخوداشتغال
زاده  یاست )نق افتهیاعتبار  ،یاجتماع هیسرما شیو افزا

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر سه  (.0931 وهمکاران،
) فناوری اطالعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی و تغیرم

خودکارآمدی( به طور همزمان در توانمندسازی  زنان کارآفرین 
تحقیقات در بسیاری از پیشین نشان داد که مطالعات بود. مرور 

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان که به  داخلی و خارجی
مورد  متغیردو حداکثر  تاثیر یک یا  "صرفا پرداخته اند، کارآفرین

                                                                       
1 - Hasin, 2018. 
2 - Nagamani & Veni, 2016. 

به دلیل . از این جهت، مطالعه حاضر، بررسی قرار گرفته است
 بررسی همزمان سه متغیر اصلی اشاره شده، دارای نوآوری است. 

 :مبانی نظري و پیشینه پژوهش
تواند به زنان کار استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می

بتوانند به ایجاد، تقویت و حفظ مولفه های آفرین کمک کند تا 
سرمایه اجتماعی در خودشان بپردازند. زنان کارآفرین، با استفاده 
از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات)مانند واتساپ، ایمیل، 

توانند با طیف زیادی از پیام های متنی،فیسبوک و غیره( می
از . 9(2101)اسمیت و همکاران،افراد و مشتریان آشنا شوند

زنانی که خودکارآمدی باالیی دارند) یا به عبارت دیگر، طرفی، 
اعتقادی قوی بر تواناییشان برای رسیدن به یک موقعیت 
موفقیت آمیز دارند( و از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده 

کنند، ارتباط بیشتر و بهتری با مولفه های سرمایه اجتماعی می
 یمانند دسترس ییایمزا و ارتباطات، دارند. فناوری اطالعات

کند که یرا فراهم م ییبه جامعه، اطالعات و فرصت ها شتریب
 میفروش مستقعرضه و  یتوانند برایباال م یزنان با خودکارآمد

. سرمایه اجتماعی، میزان استفاده کنند در جامعه خودمحصوالت 
وابستگی زنان به حمایت از سوی روابط نزدیک در جامعه 

چاوسو و کونگ )کندوش مستقیم آنها را مشخص میفر
، زنان رتباطاتاطالعات و ا یبا استفاده از فناور. 4(2101ان،چ

در  گریتوانند به سرعت و به طور موثر با زنان دیم نیکارآفر
 یبانیاز مشاوره و پشت و کردهخود ارتباط برقرار کینزد جوامع
در این مطالعه، بر آن  .1(2101هاریسوم و هیر،)کنند استفادهآنها 

متغیر تعدیلگر سرمایه اجتماعی و میانجی شدیم تا نقش متغیر 
خودکارآمدی را در تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر 
توانمندسازی بانوان شاغل در شرکت فناوری اطالعات تهران، 
بررسی کنیم. در ادامه، به تعریف و توضیح هر یک از این 

   :پردازیممتغیرها می

های سرمایه اجتماعی، آن دسته از ویژگی: سرمایه اجتماعی

-ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکتزندگی اجتماعی، شبکه

سازد تا به شیوه ای موثرتر، اهداف مشترک کنندگان را قادر می
سرمایه  (.0938 خود را تعقیب نمایند)میرحسینی و همکاران،

هنجارها، قوانین و انتظارات اجتماعی شامل دانش، ادراک، 
مشترک درباره الگوهای تعامالت است که گروهی از افراد در 

های عمل برخورد با مسأله های غامض اجتماعی، موقعیت
جمعی با خود به سازمان میآورند. افراد بایستی روشهای تقویت 
انتظارات و اعتماد متقابل را جهت غلبه بر وسوسه های کوتاه 

                                                                       
3 -Smith et al,2017.  
4 - Chao Su & Keung Chan ,2017. 
5 - Harrison & hair, 2017. 



الاگی  الیادال اتال عج می ال   یمیال یی  یالیادالم الییا فی نال ییهع الطعات یبال العا نیایبال یال هعیمنت ی الطفنی االالی  ی ال  یا الیگیاالما متطال الفیئ سالا میی :

الال(:الشییوالفنی اطالعات یبال  یاع مها طال)مطیلا طته ییا مت

 هیسرما (.0931پور و همکاران، پیدا نمایند)جوان مدت ناخوشایند
، ز اعتماد، احترام متقابل، مشارکتو ابعاد آن اعم ا یاجتماع

مشترک بر  یو هنجارها یجمع تیهو ،یانسجام و همبستگ
کاباران زنگنه و یمیمثبت دارد)رح ریکارکنان تأث یشغل تیرضا
 2و پل زننده 0سرمایه اجتماعی به دو دسته پیوندی (.0931،زاد

 : 9(2103 ،)کریتندن و همکارانشودتقسیم می

 ینوع یوندیپ یاجتماع هیسرماسرمایه اجتماعی پیوندي: 

جامعه  ایگروه  کیاست که ارتباطات درون  یاجتماع هیاز سرما
 یها یژگیاز شباهت در و ییکند که با سطوح باالیم فیرا توص

 ینگرش ها و اطالعات و منابع موجود مشخص م ،یتیجمع
  (.2103 )کریتندن و همکاران،شود

به  نندهزپل یاجتماع هیسرما زننده:سرمایه اجتماعی پل

 -یاجتماعهای ویژگی که از نظر یافراد نیعنوان ارتباطات ب
-یم فیتعر ،متفاوت هستند اتیخصوص ریو سا یاقتصاد

  .(2103همکاران،)کریتندن و شود

معنای ادراک فرد از توانمندی  خودکارآمدی به خودکارآمدي:

خود در رسیدن به معیارهای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی 
های مثبت  خودکارآمدی روابط حمایتی را در زمینه. است

کند و افرادی که روابط اجتماعی کارآمد خود اجتماعی تقویت می
کنند، کمتر احساس ناتوانی ارزیابی میرا مثبت و بیشتر 

ن شاهای متعددی نپژوهش .(0938)لطفی و همکاران،میکنند
 عات والوری اطاآمدی در رابطه با فنخودکار اند کهداده

های نگرشبر کننده و تعدیل مثبتاثرات مستقیم  ،ارتباطات
، افسردگی و سرخوردگی بو کاهش اضطرا تمندیوری، رضایافن

 .(0933 خوشدل لنگرودی و همکاران،)تداشته اس

قدرتمند شدن، مجوز به واژه توانمندسازی  توانمندسازي: 

توانمندسازی را  دادن، ارائه خدمت و توانا شدن، معنی شده است.
یک حالت انگیزش درونی مرتبط ، به عنوان تروسیعدر تعریفی 

ذیل که شامل چهار احساس درونی  شود-میبا شغل تعریف 
  (:0933 لو و همکاران،)حاجیاست

معنی و  ین معنی که فرد وظیفه خود را باه امعنی دار بودن: ب
 .ارزشمند تلقی کند

شایستگی یا خود باوری: اعتقاد فرد به توانایی و ظرفیت خود 
 .برای انجام کارهاست

 از حدی که در آن فرد توانایی نفوذ دراست ؤثر بودن: عبارت م
 دارد.  پیامدهای کار خود را

یک  ،: خودتعیینی یا حق انتخاب(حق انتخاب)خودتعیینی

                                                                       
1 -bonding social capital 
2 -bridging social capital 
3 -crittenden et al,2019. 

هاست.  احساس فردی در مورد حق انتخاب برای تنظیم فعالیت
های به آزادی عمل شاغل در تعیین فعالیت ،همچنین خودتعیینی

-د)حاجیشومی طالقبرای انجام دادن وظایف شغلی خود ا الزم

  (.0933 ران،لو و همکا
توان به مواردی عناصر تأثیرگذار در توانمندسازی زنان میاز 

چون عدم احساس شـرمندگی و خجالت، خودباوری و یقین، 
-هـا و ضـعفتوانایی شناخت حقیقی خود، آگاهی به توانـایی

هـای خود، مقاومت در مواجهه با مشکالت، شناسایی اهداف و 
برابری میان زنان  خـود اشـاره کرد.نفس بـه توانـایی  به اعتماد

و مردان در برقراری تعادل و برابری در موضـوعات کلـی رفاه، 
کند)صیامی و ، معنا پیدا میدسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل

 تیموقع کیدر  یگروه ایتوانمندسازی فردی  (.0411ستاری،
کامل  ییتوانا -0:ابـدی یدر غالب چهار شرط تحقق م ن،یمع

 م،یکامل اجرای هر نوع تصم تیمسئول- 2 ری،یگ میتصم برای
و اجرا،  رییگ میکامل به ابزارهای مرتبط با تصم یدسترس- 9
. میهر نوع تصم امدهاییپ رشیکامل پذ تیولئمس-4

 امدهاییپ تیولئمسدر قبول  یشخص لیبر تما نمندسازیتوا
بـه  یدسترسـ کند.یم دیهـا تأکمیعمل انجام شده و تصـم

دارد و موجب توانمنـدی  ریگیمیدر تصم یمهم ریاطالعات، تأث
 تعریف شده است ی. توانمنـدی در چهار جزء سازمانشـودیمـ

. پاداش بر  2اطالعات درباره عملکرد سازمان  .0 : ازند که عبارت
مـؤثر بـا  ریگیمی.قدرت در تصم 9 یمبنای عملکرد سازمان

 ماتی. قـدرت در گرفتن تصم 4توجـه بـه اهـداف سـازمان 
  (.0933 سعیدی پور و محمدی پور،مؤثر بر عملکرد سازمان )

اطالعات و فناوری فناوري اطالعات و ارتباطات: 

ها ازجمله ای است که شامل کلیه ابزارها و برنامهواژهارتباطات، 
-های اجتماعی میتلفن موبایل، کامپیوترهای شخصی، و رسانه

-می در دنیای دیجیتالی هم را قادر به تعامل باشود که افراد 

-مانند برنامهاطالعات و ارتباطات،  فناوری .(0931 کند)جعفری،

هایی را برای افراد های اجتماعی، فرصتهای موبایل و رسانه
اطالعات و تا دانش جدید در فضای فناوری  دآورپدید می
مشارکت وگوهای اجتماعی  را شکل داده، در گفت ارتباطات

ای مملو نمایند، توسعه محتوای نوین را استمرار بخشند و جامعه
-ستفاده روزافزون از فناوری. اپدیدآورندرا ها از ارتباطات و شبکه

تواند عامل استفاده آسان و موثر از های اجتماعی و موبایل می
آنها شود و نیاز افراد به برقراری ارتباط با دیگر افراد جهت 

 را محقق سازد العاتگذاری اط اشتراکفراگرفتن و 
در جهت منافع خود و  نترنتیاز ا توانندیزنان م (.0931)جعفری،

به گوش  شانیمحتوا استفاده کنند و با رساندن صدا دیتول
 ییماژهایو ا یقالب یها شهیو اصالح کل رییامکان تغ گران،ید

و  )غفاری کنند یرا عمل شودیکه به آنها نسبت داده م
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مولفه های فناوری اطالعات و ارتباطات در   (.0933،همکاران
، احساس موثربودن، معناداربودن، احساس داشتن حق انتخاب

 زیتونی شایستگی و اعتماد به نفس، تاثیر مثبت دارد)محمدی
اطالعات و  یگـذاری در فناور هیسـرما شیافـزا(. 0938،

بسترهای الزم برای گسترش اسـتفاده از آن  جادیارتباطات و ا
)قاسم زاده و شود. نیز پیشنهاد میکسـب و کـار،  نـدیدر فرا

بر  یشتریب ریاطالعات و ارتباطات تاث یفناور(. 0938 ،سالطین
پایش جهانی  آموزش و اشتغال زنان، نسبت به شاخص

)اندونزی،  D82عضو  یکشورها یبرا (GEM0) کارآفرینی
داشته  مالزی( پاکستان، ترکیه، مصر، نیجریه، بنگالدش،ایران، 

اطالعات و ارتباطات به  یگسترش فناور بیترت نیاست. به ا
کمک  آنان آموزش و اشتغال ژهیزنان به و یبهبود توانمندساز

-انواع فناوری .(0933،عطرکار روشن)معظمی گودرزی و کندیم

ها از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی تاثیر 
گذاشته و حس کارآفرینی مدرن را ایجاد میکنند )احمدی و 

های پژوهش، استفاده از  با در نظر گرفتن یافته (.0933،یوسفی
مدی، آالگوی آموزشی توانمندسازی فردی باعث افزایش خودکار

سرپرست خانوار  کارآفرینی و انسجام در خانواده در زنان
مهم در  یاز ابزارها یکی (.0933،سیاحیو  همایی).شد

اطالعات و ارتباطات است که زنان  یبانوان، فناور یتوانمندساز
-و رسانه تالیجیسواد د ،یتکنولوژ نیاستفاده بهتر از ا یبرا دیبا

با استفاده از فناوری . 9(2101 سوانا،)دهند شیخود را افزا یا
توانند با بانوان در اقتصادهای نوظهور می ارتباطات،اطالعات و 

منجر به ایجاد که تغییر و شکل دادن مجدد به فرایندهایی 
شوند، زندگی اجتماعی، سیاسی، و های رشد و توسعه میفرصت

های موجود بسیار در اقتصادی خود را تغییر دهند و شکاف
ی اطالعات . فناوراقتصادی انسان را پر نمایند-توسعه اجتماعی

اندازهای شغلی  با کمک به بانوان در معرفی چشم و ارتباطات،
های خوداشتغالی جدید در بازارهای نوظهور، مشارکت در فرصت

هر چه بیشتر اجتماعی در سایه خودکفایی بیشتر و  و توسعه
رحمان و )افزایش سرمایه اجتماعی از اعتبار برخوردار شده است

زنان در کسب  به فناوری اطالعاتز استفاده ا. 4(2101همکاران،
. ارائه کندیم یادیآنها کمک ز یتجار یو کار و روابط با شرکا

فناوری اطالعات و ر از ت نهیبهتر در نحوه استفاده به یراهکارها
 زنان دارد یتجار یدر توانمندساز یادینقش زاینترنت 

                                                                       
1 - GEM :  Global Entrepreneurship Monitoring 
2 -D8:  Developing 8 Countries  
3 -ssevana et al, 2017 
4 -rahman et al,2017 

 یاطالعات یبا جستجو دیزنان با .1(2101سونسون و الرسون،)
-، از فرصتکند تیآنها را تقو یتواند استاندارد اقتصاد یکه م

 یبرا نترنتیافناوری اطالعات و ارائه شده توسط  یها
که  ینینش هیمبارزه با حاش یاستفاده کنند و برا یخوداشتغال
 ازه)شوند کیزدن نترنتیآنها را فلج کرده است ، به ا یتالش ها

استفاده زنان از  شیاز بازارها ، افزا یدر برخ .1(2101و همکاران،
و رو به رشد شود. از  داریدرآمد پا جادیتواند باعث ا یم نترنتیا

، به عنوان ندارد یتیجنس یمانع چیه یفناور نیآنجا که ا
 دیجد یو اجتماع یاقتصاد یسامانده یبرا یضرورت
موهانتی )گذارد یم ریزنان تأث تیگرفته شده و بر وضعدرنظر

های فناوری اطالعات و ارتباطات نقش .1(2101 سامانتارای،و
مختلفی در توانمندسازی زنان ازجمله ارائه فرصت  کارآفرینی، 
شکستن انزوا، ایجادارتباط با بازارها، کمک به تجارت کوچک و 
متوسط، کاهش فقر و بیسوادی، بهبود درآمد و پس انداز زنان 

در  یاکثر زنان در کشورها. 8(2101،و همکاران  تیجانی  ) دارد
، یرساختیوجود موانع مختلف از جمله ز لیحال توسعه به دل

فناوری اطالعات و ارتباطات ، به یو زبان ی، فرهنگیاجتماع
زنان در  توانمندسازی، قدرت و استقالل جادیا  ندارند. یدسترس

در سطح  فناوری اطالعات و ارتباطاتها با کمک  نهیهمه زم
فناوری اطالعات و  شود. یانجام م یالملل نیو ب ی، ملیمنطقه ا

 یتوسعه را فراهم م ینابع ، اطالعات و فرصت هاارتباطات، م
 یناتوانمند یاصل یمبنا ،یتیجنس ینابرابر. 3(2101 کودان،)کند

فناوری اطالعات استفاده موثر از  یاز چگونگ یزنان است و آگاه
 نیزنان منجر شود. همچن یتواند به توانمندساز یم و ارتباطات

اطالعات و ارتباطات به  یتوان با استفاده موثر از فناور یم
 یبر برابر ماًیکه مستق 01(SDG 5) داریتوسعه پاپنجم هدف 

 .00(2101فاروق، منظور و )افتی، دست متمرکز است یتیجنس
 یمبتن یمشارکت جامعه در برنامه توانمندساز جادیدر ا ،اعتماد

هنجارها به . داردزیادی نقش  اطالعات و ارتباطاتفناوری بر 
سهولت در  یبرا یفرد تیعنوان آداب و رسوم روزانه و شخص

. نقش دارند فناوری اطالعات و ارتباطات بر یمبتن یتوان بخش
بر  یمبتن یدر توانمندساز تیموفق در یشبکه ها نقش مهم

 دیگران،رینیاتی و )کنند. یم یباز فناوری اطالعات و ارتباطات

                                                                       
5 -ssevenson & Larsson,2017 
6 -ezeh,2017 
7 -mohanty & samantaray, 2017 
8 -tijany et al,2017 
9 -kodan,2017 
10 - Sustainable Development Goal 5: Gender equality  
11 -manzoor & Farooq,2017. 
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الال(:الشییوالفنی اطالعات یبال  یاع مها طال)مطیلا طته ییا مت

 وستنیرا قادر به پ یشتریزنان ب نترنت،یکار در خانه با ا .0(2101
اطالعات  یفناور یواقع یکار کرده است. به معنا یرویبه ن

 ،اآنگادی و گود)استزنان داشته  یدر توانمندساز یشترینقش ب
همگام شدن با جامعه  ینشان داد که برا جینتا .2(2108

کرده و  تیزنان را تقو ییدانش و توانا دیامروز ، با یاطالعات
 یکه به مهارت ها میفراهم کن یاشتغال آنها را در مشاغل نهیزم
یگانه فر و )دارند ازین فناوری اطالعات و ارتباطاتدر  دیجد

 ماتیاز آن است که تصم یحاک جینتا. 9(2108 ،همکاران
 ریتحت تأث 4(ICTفناوری اطالعات و ارتباطات)استفاده از 

 پلقرار دارد.  آن یدرک زنان از سهولت استفاده و سودمند
 یمتفاوت ریتأث یو خودکارآمد یاجتماع هیسرما وندیو پ یارتباط

 زنانباید فرصت هایی را در اختیار  .ردزنان دا یبر توانمندساز
و  عیو کنترل صنا تیری، مد تیتا آنها را قادر به مالک بگذاریم

 فناوری اطالعاتبر  یمبتن یاز جمله واحدها یسسات خدماتوم
 ریتأث نیو کار آنال نترنتیا. 1(2103 کریتندن و آژان،)کنند
سازد تا به  یزنان دارد و آنها را قادر م یاقتصاد یدر زندگ یمهم

 یبرا یفناور نیبپردازند. ا نیاز تجارت آنال یدیجد یشکل ها
ارتباط  ی، برقرار شتریب یجلب مشتر یبرا نیآنال غاتیتبل

مثبت خانوارها مورد استفاده قرار  تیریبا همساالن و مد یتجار
 نیز تفاده از تلفن همراهدر اسحتی زنان  .1(2103 گلزرد،)ردیگیم

های مردساالرانه هستند و بعد شکاف جنسیتی در درگیر قدرت
دسترسی  و استفاده زنان از تلفن همراه ، در بعضی کشورهای 

زنان با گسترش  .1(2103 ،همکارانپورتر و ) است. زیادآفریقایی 
 یتوانمند م یاجتماع یو رسانه هافناوری اطالعات و استفاده از 

 وسازد از حقوق خود آگاه شوند  یآنها را قادر م رایشوند ز
معیشتی را بدست  تیبهبود وضع انجام کار و  هارت الزم برای م

 راتیتأثفناوری اطالعات و ارتباطات، . 8(2121واردان،آورند)
در کشورهای جنوب آسیا دارد و زنان  یساز بر توانمند یمثبت

دولتها باید موانع دسترسی زنان به این فناوری را از بین 
  .3(2121حفیظ،ببرند)

پیشنهاد ما این است که ارتباطی بین استفاده از فناوری 
شاغل در  کارآفرین اطالعات و ارتباطات و توانمندسازی زنان

وجود دارد. جنبه های شرکت فناوری اطالعات بهاران تهران 

                                                                       
1 -Riniati Et Al,2017 
2 -Angadi & Goda,2018 
3 - Yeganefar Et Al,2018 
4 -information & communication technology 
5 -Crittenden & Ajan,2019 
6 -Golzard,2019 
7 -Porter Et Al,2019 
8 -Vardan,2020 
9 -Hafiz,2020 

کارآمدی  مختلف توانمند سازی، شامل سرمایه اجتماعی و خود
نیز به عنوان سازه های حیاتی برای درک بیشتر توانمندسازی 

 شناخته شده است.

اطالعات و ارتباطات و نقش  یفناور :قیتحق یاصل هیفرض

بر  یخودکارآمد لگریو نقش تعد یاجتماع هیسرما یانجیم
اطالعات  یدر شرکت فناورکارآفرین بانوان  یتوانمندساز
 دارد. ریبهاران تاث

  

 :قیتحق یفرع يهاهیفرض
خودکارآمدی، نقش تعدیل کننده ای در تاثیر فناوری اطالعات و 
ارتباطات بر سرمایه اجتماعی در شرکت فناوری اطالعات بهاران 

 .(h1)دارد 
در  یخودکارامد لگریاطالعات و ارتباطات بر نقش تعد یفناور

 .(h2)دارد ریاطالعات بهاران تاث یشرکت فناور
در شرکت  کارآفرینبانوان  یبر توانمندساز یاجتماع هیسرما
 .(h3)دارد ریاطالعات بهاران تاث یفناور

 یدر شرکت فناورکارآفرین بانوان  یبر توانمندساز یخودکارامد
 .(h4)دارد ریاطالعات بهاران تاث
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به نیز از پرسشنامه  و غیره. ها ، کتابخانه(اینترنت)عاتی الاط
ت برای دستیابی به العاآوری اط ترین ابزار جمع عنوان اصلی

حاضر از نظر هدف،  قیتحقظر استفاده شد. های موردن داده
داده ها از  یو نحوه گردآور تیاست و بر اساس ماه یکاربرد

و از و از نظر زمان نیز، از نوع مقطعی  یشیمایپ -یفینوع توص
 جامعهاست. 0411تا پایان خردادماه 0933ابتدای اسفندماه 

آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان زن شاغل در شرکت 
از  نیزمورد استفاده  یرینمونه گ روشو اطالعات بهاران  یفناور

 نیدر ا ی. جامعه آمارباشدیساده م یتصادف یرینوع نمونه گ
نمونه  با استفاده از فرمول  ینفر و تعداد اعضا 211مطالعه، 

-یم از کارشناسان زن شاغل در شرکتنفر  092کوکران، برابر 
شرکت فناوری اطالعات و قلمرو مکانی مطالعه نیز،  باشد.

پرسشنامه تحقیق  باشد.بهاران در شهر تهران میارتباطات 
شاغل در شرکت  حاضر حاصل مصاحبه با کارشناسان زن

فناوری اطالعات بهاران تهران است. از بین مدلهای مشهور 
لیکرت، اوزگود، بوگاردوس، تریستون و گاتنم، از طیف لیکرت 
که کارآمدترین طیف ارزیابی نگرش در میان طیف های موجود 

 -0قسمت شامل، 9استفاده شده است. پرسشنامه دارای است، 
اختصاصی  پرسشنامه -9 سواالت عمومی و -2متن پرسشنامه، 

 باشد.می

اعتمــاد بــودن  قابل ، پایایــی آزمــون :پایایی پرسشنامه

. بــرای محاســبۀ دهــدیم نشــان نتایــج آزمــون را
عنــوان ابــزار  پرسشــنامه بهضریــب قابلیــت اعتمــاد 

شـود. در مختلفـی اسـتفاده می های شـیوه گیــری از اندازه
 اسـتفاده شـده» کرونبـاخ«ایـن پژوهـش از روش آلفـای 

روش بـرای محاسـبۀ هماهنگـی درونـی ابـزار  ـنی. ااسـت
  .رودمـی کارگیـری، از جملـه پرسشـنامه بـه اندازه

بتدا برآن شدیم که میزان سن، تحصیالت و سابقه خدمت ا
شاغل در شرکت را بررسی کنیم. کارآفرین کارشناسان زن 

نفر بین سنین  41فراوانی از نظر سن عبارتند از : 
سال  41تا  21نفر بین سنین  13درصد(، 91سال)91تا21

نفر باالی 1درصد( و 21سال)11تا41نفر بین  21درصد(، 41)
از نظر میزان تحصیالت نیز صد(بودند. در1سال )11
نفر دارای مدرک 19درصد( دارای مدرک کارشناسی، 11نفر)11

درصد( دارای مدرک 01نفر) 09درصد( و 41کارشناسی ارشد)
تا  درصد(01نفر)09از نظر میزان سابقه خدمت نیز دکترا بودند. 

سال،  01تا 1درصد( بین 91نفر)41سال سابقه کار، 1
درصد( باالی 21نفر )21سال و  01تا00ین درصد( ب41نفر)12
  سال سابقه کار داشتند.01

که با  یقبل از هرگونه آزمون :هاآزمون نرمال بودن داده

از نرمال بودن  دیبا ردیگیها صورت مفرض نرمال بودن داده

ها، نرمال بودن داده یحاصل شود. هنگام بررس نانیها اطمداده
ها نرمال است در سطح داده عیتوز نکهیبر ا یفرض صفر مبتن

بزرگتر  یاگر مقدار معنادار نی. بنابراشودیآزمون م%1 یخطا
رد فرض  یبرا یلیصورت دل نیدر ا د،یبدست آ 11/1 یمساو

ها نرمال داده عیتوز گریصفر وجود نخواهد داشت. به عبارت د
با  %1 یها در سطح معنادارخواهد بود. فرض نرمال بودن داده

آزمون  یآزمون شده است. برا  رنفیاسم-گروفوکولم کیتکن
 میتنظ ریبه صورت ز یآمار یهاها فرضنرمال بودن داده

  :شودیم

 هاآزمون نرمال بودن داده: 1جدول

 
سطح معناداري  متغیر

(Sig.) 

 نتیجه آزمون

توزیع داده ها  203/1 فناوری اطالعات و ارتباطات
 نرمال است

داده ها  توزیع 291/1 سرمایه اجتماعی
 نرمال است

توزیع داده ها  291/1 خودکارآمدی
 نرمال است

توانمندسازی بانوان 
 کارآفرین

توزیع داده ها  211/1
 نرمال است

 

 اثبات فرضیه ها:

خودکارآمدی، نقش تعدیل کننده ای در   :کی هیفرض -1

تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر سرمایه اجتماعی در شرکت 

 .اطالعات بهاران داردفناوری 
نقش  واطالعات و ارتباطات  یفناور ریمتغ انیرابطه م قدرت

محاسبه  12/1برابر  یاجتماع هیبر سرما یمدآخودکار لگریتعد
. آماره آزمون شودیمحسوب م یشده است که مقدار قابل توجه

در  t یبدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحران 11/09 زین
 یهمبستگ دهدیبوده و نشان م 31/0 یعنی %1 یسطح خطا

 یفناور %31 نانیبا اطم نیبنابرا مشاهده شده معنادار است.
 هیبر سرما یمدآخودکار لگریبا نقش تعداطالعات و ارتباطات 

 .دارد ریاطالعات بهاران تاثی در شرکت فناور یاجتماع

بر نقش  اطالعات و ارتباطات یفناور:   دو هیفرض -2

 ریاطالعات بهاران تاث یدر شرکت فناور یمدآخودکار لگریتعد
 دارد.

بر نقش اطالعات و ارتباطات  یفناور ریمتغ انیرابطه م قدرت
محاسبه شده است که مقدار  41/1برابر  یخودکارامد لگریتعد

بدست  31/01 زی. آماره آزمون نشودیمحسوب م یقابل قبول
 %1 یدر سطح خطا t یآمده است که بزرگتر از مقدار بحران

معنادار  دهده شهمشا یهمبستگ دهدیبوده و نشان م 31/0 یعنی
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الال(:الشییوالفنی اطالعات یبال  یاع مها طال)مطیلا طته ییا مت

بر  اطالعات و ارتباطات یفناور %31 نانیبا اطم نیاست. بنابرا
اطالعات بهاران  یدر شرکت فناور یخودکارامد لگرینقش تعد

 دارد. ریتاث

بانوان  یبر توانمندساز یاجتماع هیسرما :هس هیفرض -3

  دارد. ریاطالعات بهاران تاث یدر شرکت فناورکارآفرین 
بانوان  یتوانمندسازو  یاجتماع هیسرما انیرابطه م قدرت
 یمحاسبه شده است که مقدار قابل قبول 12/1برابر  نیکارافر

بدست آمده است که  11/04 زی. آماره آزمون نشودیمحسوب م
بوده و  31/0 یعنی %1 یدر سطح خطا t یبزرگتر از مقدار بحران

با  نیمعنادار است. بنابرا هده شدهمشا یهمبستگ دهدینشان م
 نیبانوان کارافر یبر توانمندساز یاجتماع هیسرما %31 نانیاطم

 دارد. ریاطالعات بهاران تاث یدر شرکت فناور

بانوان  یبر توانمندساز یمدآخودکار  :چهارم هیفرض -4

  دارد. ریاطالعات بهاران تاث یدر شرکت فناورکارآفرین 
بانوان برابر  یتوانمندساز و یمدآخودکار ریمتغ انیرابطه م قدرت

. شودیمحسوب م یمحاسبه شده است که مقدار قابل قبول 13/1
بدست آمده است که بزرگتر از مقدار  91/01 زیآماره آزمون ن

 دهدیبوده و نشان م 31/0 یعنی %1 یدر سطح خطا t یبحران
 %31 نانیبا اطم نیاست. بنابرا ارمشاهده شده معناد یهمبستگ
اطالعات  یبانوان در شرکت فناور یبر توانمندساز یمدآخودکار

 دارد. ریبهاران تاث

 ،زمون سوبلآ نتایج آزمون سوبل براي متغیر میانجی:

 یجهت بررسکه  است یانجیم بیروش آزمون ضرا نیتر جیرا
مستقل  ریمتغ انی)واسطه( در رابطه م یانجیم ریمتغ یدار یمعن

 هیفرض یدر تمام Zباتوجه به مقدار شود.  یو وابسته استفاده م
معنادار  %31 نانیتوان در سطح اطم یم(، 31/0از )بیشترها  

   نمود. دییرا تا یانجیم ریبودن تاث

 یج آزمون سوبل براي متغیر میانجینتا .2جدول

 سرمایه اجتماعی مقدار فرضیه اصلی تحقیق ردیف
Z-value  

0 
بررسی تاثیر فناوری ارتباطات اطالعاتی بر توانمندسازی بانوان کارافرین با نقش میانجی سرمایه اجتماعی 

 و نقش  تعدیلگر خودکارآمدی 
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ابتدا   :براي متغیر تعدیلگر rآزمون معنادارينتایج 

سلسله  ونیروش رگرس های یبر اساس خروج  2Rیمعنادار
انجام شد. با توجه  لگریتعد ریاز وجود متغ نانیجهت اطم یمراتب

گر وجود دارد . لیتعد ریگرفت متغ جهیتوان نت یم F یبه خروج
 ریبرای اثر متغ β استانداردگردد، مقدار یهمانگونه که مشاهده م

 نانیمقدار در سطح اطم نیشده است و ا 1311با  ربراب  لگریتعد
 یخودکارامد ریمتغ گریباشد. به عبارت د یر مادرصد معناد31

اطالعات و ارتباطات بر  یفناور ریدر تاث یادیز یگرلینقش تعد
   دارد.کارآفرین بانوان  یتوانمندساز

هدف از این پژوهش، بررسی نقش   :گیريو نتیجه بحث

فناوری اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازی بانوان کارآفرین 
گرفتن نقش شرکت فناوری اطالعات بهاران تهران با درنظر 

 میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیلگر خودکارآمدی بود.
تقویت استفاده از فناوری اطالعات و  دهدنتایج مطالعه نشان می

ارتباطات و ارائه ابزارهای مبتنی بر آن برای حمایت از زنان 
کارآفرین، امری حیاتی است. استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات نقش مهمی در تاثیرگذاری بر ایجاد سرمایه اجتماعی و 

غیر ارتباط آن با خودکارآمدی دارد، چه به طور مستقیم و چه 
دسازی ندر این مطالعه، رابطه مثبتی بین درآمد و توانممستقیم. 

شایستگی وجود داشت، به این معنا که زنانی که درآمد باالتری 
کردند، شایستگی بیشتر در از فروش مستقیم خود کسب می

زنان  نیاهای مورد نیاز در محل کار خود داشتند. حیطه توانایی
 یشخص یهاییها و تواناا به مهارتاحتماالً درآمد باالتر خود ر

 ریسا هایییراهنمااستفاده از موجود و  فیخود در تسلط بر وظا
با رابطه  دهیا نیهم .دهندینسبت م مستقیم،زنان فروشنده 

اطالعات و  یزمان صرف شده در استفاده از فناور نیمثبت ب
بود. سازگار بر فروش بیشتر نیز آن  ریروز و تأثطول ارتباطات در 

با  آنالین را صرف تعامل یشتریزمان ب نیکارآفر انهر چه زن
 رید، تأثنخود کن میزنان در جامعه فروش مستق ریو سا انیمشتر

سه متغیر کنترلی که  آنها بیشتر خواهد بود.توسط  یتوانمندساز
وارد این مطالعه شدند)سن، میزان تحصیالت، میزان سابقه کار( 

که  دادند. تفسیر داده های مطالعه نشان دادنتایج جالبی را نشان 
 یهاتوجه شرکتگرایش و تر متوجه ممکن است زنان مسن

شود باعث میباشند که کارآفرین به نسل جوان  میفروش مستق
زنان مسن تصور کنند که وجود آنها برای آینده شرکت، مهم 

جوان ممکن است به  انکه زن یدر حال ن،یعالوه بر انیست.  
بلند  یشغل ریمس کیدر شرکت به عنوان  بقا و ماندگاریدنبال 

ممکن است و دارای سابقه کاری بیشتر، مسن  اند، زننمدت باش
گسترش اختصاص دادن به شرکت و  یبرا یکمتر یانرژ

که  دهدینشان م هاافتهیمحصوالت آن داشته باشد. فروش 
ی باالتر یخودکارآمدباالتر، دارای تحصیالت  نیزنان کارآفر

اطالعات و  یاستفاده از فناور نیب یتریرابطه قو داشته و
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ن نشافروش زنان در شبکه  ریتعامالت خود با سا در ارتباطات 
 . دادند

خودکارآمدی، نقش تعدیل کننده ای بیان شد اول هیفرضدر 

در تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر سرمایه اجتماعی در 
مطالعه دیگری توسط  .فناوری اطالعات بهاران دارد شرکت

این هــدف اصلــی ( انجام شد.0938نارمنجی و همکاران)
دانشــجویان در  حضورســنجش تأثیــر رفتــار  پژوهش،
هــای مختلــف های اجتماعــی مجــازی بــر ویژگی شــبکه

. نتایــج پژوهــش حاضــر در بودســرمایۀ اجتماعــی 
 اشــتراکحضور و به وع نشــان داد کــه رفتــار مجمــ

های اجتماعــی  دانشــجویان در شــبکهاطالعات گذاری 
تأثیـر مثبـت و ، اجتماعـی ایشـان همجــازی بـر سـرمای

اطالعات و  یشد، فناور انیبدوم   هیفرض درمعنـادار دارد. 

 یدر شرکت فناور یخودکارامد لگریارتباطات بر نقش تعد
مورد آزمون قرار گرفت  هیفرض نیدارد، ا ریاطالعات بهاران تاث

( مطابقت 0931مطالعه قربانی و همکاران) یها افتهیکه با 
هدف این پژوهش بررسی رابطه سواد فن آوری داشت. 

اطالعات و ارتباطات با خودکارآمدی رایانه ای در آموزگاران 
نتایج مطالعه نشان داد مدارس استثنایی شهر بیرجند بود. 

وری فناهرچقدر فرد مهارت و دانش بیشتری درزمینه سواد 
گاه بهتری نسبت به توانایی دید، اطالعات و ارتباطات پیدا کند

خود در استفاده از رایانه داشته و درمجموع خودکارآمدی 
تواند به استفاده بیشتر از یای باالتری خواهد داشت که مرایانه

یاد گیری منجر -یاددهی فرایندات و ارتباطات در ری اطالعاوفن

بر  یاجتماع هیشد، سرما انیب سوم هیفرض در .شود

اطالعات بهاران ی در شرکت فناور نیبانوان کارافر یتوانمندساز
( در 0938مطالعه دیگری توسط صفری و همکاران )دارد.  ریتاث

سرمایه پژوهش تعیین ارتباط بین این هدف این راستا انجام شد. 
اجتماعی و توانمند سازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان 
فارس بود. نتایج این پژوهش نشان داد هرچه کارکنان از اعتماد 

 در  .تر خواهند بودو همدلی باالتری برخوردار باشند توانمند

بانوان  یبر توانمندساز یشد، خودکارامد انیب چهارم هیفرض

مطالعه دارد.  ریاطالعات بهاران تاث یدر شرکت فناور نیکارافر
( انجام شد که 0938دیگری نیز توسط کیهان فر و همکاران)

وضعیت توانمندسازی کتابداران به عنوان یک کل با نشان داد 
در سطح مطلوب و در سایر ابعاد آن به ترتیب  1/111میانگین 

در سطح بسیار مطلوب، در  1/13در بعد شایستگی با میانگین 
در سطح بسیار  1/10حساس معنی داری با میانگین بعد ا

در وضعیت 1/48مطلوب، در بعد احساس موثر بودن با میانگین 
در سطح  1/14مطلوب و در بعد احساس اعتماد با میانگین 

مطلوب قرار داشتند. همچنین میان عامل منابع خودکارآمدی و 
توانمندسازی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص 

 داشت. گردید که رابطه معناداری وجود
دهد که استفاده از فناوری اطالعات و نشان میمطالعه  نتایج

تواند به زنان کار آفرین کمک کند تا بتوانند به ارتباطات می
ایجاد، تقویت و حفظ مولفه های سرمایه اجتماعی در خودشان 

اطالعات  بپردازند. زنان کارآفرین، با استفاده از امکانات فناوری
و ارتباطات)مانند واتساپ، ایمیل، پیام های متنی،فیسبوک، 

توانند با طیف زیادی از افراد و مشتریان اینستاگرام و غیره( می
آشنا شوند. نتایج مطالعه، حاکی از تعامل خودکارآمدی بین 
ارتباط استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و سرمایه 

انی که خودکارآمدی باالیی دارند) یا به اجتماعی بود. بنابراین، زن
عبارت دیگر، اعتقادی قوی بر تواناییشان برای رسیدن به یک 
موقعیت موفقیت آمیز دارند( و از فناوری اطالعات و ارتباطات 

کنند، ارتباط بیشتر و بهتری با مولفه های سرمایه استفاده می
ر مستقیمی تاثی یخودکارآمدیافته ها نشان داد اجتماعی دارند. 

 هیاطالعات و ارتباطات و سرما یاستفاده از فناور نیرابطه ببر 
 هی، سرماترباال یبا خودکارآمد نیزنان کارآفر دارد. یاجتماع
 کی یمثبت خودکارآمد ریتأث راتجربه کردند. یباالتر یاجتماع

مفهوم را  نیا ریتأث ی،و توانمندساز یستگیبر شا نیزن کارآفر
مهم  اریبس تیموفق یبرا "اعتقاد به خود"کند که  یم دییتأ

، دنشوینم میتسل د،نکنیم یزیرکه برنامهی نیکارآفر انزن است.
مهارت و اخالق  تیبه تقو د،ندهیکار به تالش ادامه م انیتا پا
مثبت هم از  یهاکه احتماالً به پاداشدهدیخود ادامه م یکار

قدرت  .شودیمنجر م یو هم از نظر اجتماع ینظر اقتصاد
 ریو تأث یستگیشا یتوانمندساز یبرا "باور به خود" یباورنکردن

از منظر  .به دست آمد مطالعه  نیا یآنها به وضوح در داده ها
فروش  صنعت هد کهدیپژوهش حاضر نشان منتایج  ،یعمل

و خلق  ی در ابعاد کوچکنیکارآفر جادیمنجر به ا ،میمستق
اقتصادی و اجتماعی را در  هایشود که ارزشهایی میفرصت

 دیجد یورود به بازارهااقتصادهای نوظهور در پی داشته باشد. 
 ییدر دسترس دارند، از توانارا  یکیتکنولوژ یهارساختیکه ز

 یاز فناور یریگبهره یبرا میفروش مستقهای شرکت 
استفاده  یو اجتماع یمنافع اقتصاد یرااطالعات و ارتباطات ب

 یدهد که زنان داراینشان م نیهمچننتایج  .کندیم
 گرانیبا د یدیتوانستند روابط جدیم بهتر ،تر یقو یخودکارآمد

 جادیا یبرا یآموزش یبرنامه ها ن،یبنابرا. برقرار کنند
 ، بسیارنوظهور یدر بازارها نیزنان کارآفر یبرا یخودکارآمد

 یم ،میفروش مستق یشرکت ها ن،یعالوه بر ا مهم خواهد بود.
به سایرین را کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بهتوانند 

راه حل هایی را نیز در این راستا به سایرین ارائه و کرده  هیتوص



الاگی  الیادال اتال عج می ال   یمیال یی  یالیادالم الییا فی نال ییهع الطعات یبال العا نیایبال یال هعیمنت ی الطفنی االالی  ی ال  یا الیگیاالما متطال الفیئ سالا میی :

الال(:الشییوالفنی اطالعات یبال  یاع مها طال)مطیلا طته ییا مت

اجازه دهد تا  نانیکه ممکن است به کارآفر ییهاحلراهدهند. 
و  جادیخود را ا یدهند، خودکارآمد لیتشک یاجتماع یهاشبکه

مشکالت  ایوکار کسب کیاداره  یهاکنند و چالشتقویت 
  مربوط به کار را حل کنند.

 قیتحق شنهاداتیپ

افزایش و تقویت توانایی بانوان : اول هیفرض شنهاداتیپ

شاغل در شرکت فناوری اطالعات بهاران در استفاده بهتر و 
بیشتر از فناوری اطالعات، باعث افزایش تبلیغات و گسترش 

 در جامعه هدف میشود. از سویفعالیت شرکت با هزینه کم 
 دیگر، تضمین کیفیت محصوالت شرکت توسط بانوان شاغل
باعث افزایش رضایت مشتریان و ارتقای توانمندی بیشتر شرکت 

 میشود. 

در وب  انیتعامل با مشتر شیافزا:  دوم هیفرض شنهاداتیپ

 نیآنال دیاطالعات بهاران باعث ارزش خر یشرکت فناور تیسا
 شود. یم انیمشتر یتمندیبا رضا یو درک آن توسط مشتر

 ریاطالعات بهاران با سا یشرکت فناور یهاتیمز نیب سهیمقا
 یتمندیتواند بر رضایمنیز  یاجتماع یدر رسانه هاها یدیتول

  .باشد رگذاریتاث انیمشتر

توجه به کارگروهی و ارزش  :سوم هیفرض تاشنهادیپ

شود. افزایش عملکرد سازمانی میگذاری به آن سبب بهبود 
تواند افزایش رضایت شغلی، میتفویض اختیار به پرسنل نیز 
عملکرد آنان را در ارتقای کیفیت وفاداری به تعهدات سازمانی و 

پیگیری مستمر شکایت مشتریان با استفاده از پی داشته باشد. 
پیشنهادات کاربردی آنها نیز سبب افزایش وفاداری مشتریان به 

 شود.برند شرکت فناوری اطالعات بهاران می

افزایش مهارت های بانوان : چهارم هیفرض تاشنهادیپ 

کارآفرین شرکت فناوری اطالعات بهاران در ارائه مشاوره های 
تواند منجر به خرید بهتری توسط مشتری شده و در آنالین می

نهایت باعث جلب اعتماد بیشتری در مشتری شود. برقراری 
بلند مدت با مشتریان فعلی در مورد سفارشات آنالین، روابط 

شود. پیگیری ارسال به موقع باعث توسعه کسب و کار می
سفارشات مشتریان و ارائه خدمات به موقع به آنها در زمینه 
مشاوره و خرید محصول، نقش به سزائی در افزایش 
توانمندسازی بانوان کارآفرین شرکت فناوری اطالعات بهاران 

 د. دار

به در این مطالعه،  ارائه پیشنهاد براي تحقیقات آینده:

بررسی تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان 
کارآفرین با درنظر گرفتن دو متغیر سرمایه اجتماعی و 

شود سایر معیارها و یا د. پیشنهاد میخودکارآمدی پرداخته ش
توانند در تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر که میمتغیرهایی 

نقش داشته باشند و در این مطالعه توانمندسازی زنان کارآفرین 

از نظر محقق دورمانده اند، در مطالعات مشابه بعدی مورد 
 همچنین با توجه به اینکه این مطالعه، بررسی قرار بگیرند. 

 

 نابع و مآخذم
(. واکاوی معرفت شناختیِ دو 0931محبوبه.) ؛آستانه یفراشباش

مفهوم کلیدی اطالعات و دانش با تأکید بر بافت. پژوهش نامه 
-901.صفحات2.شماره92اطالعات. دوره تیریپردازش و مد

231 . 
 یبررس(. 0931رحیمی زنگنه، صحرا و کاباران زاد قدیم، محمدرضا.)

 مهیکارکنان شعب ب یشغل تیبر رضا یاجتماع هیسرما ریتاث
 یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم. در غرب شهر تهران رانیا

 ی.و حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهش ها
قربانی، مریم؛ رستمی، شهال؛ حسامی، محمدرضا و زارع مقدم، 

(. رابطه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات با 0931علی.)
استثنائی. مجله  خودکارآمدی رایانه ای در آموزگاران مدارس

. پاییز و 1-09. صفحات 049تعلیم و تربیت استثنائی. شماره
 .0931زمستان

عسگری،الهه؛ گلرد، پروانه؛ حسینی، مریم و دهقان نجم 
های اجتماعی زنان کارآفرین بر نقش شبکه(. 0931آبادی،عامر.)

. فصلنامه شغلی: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه زشانگی
-21. صفحات94زن و فرهنگ. سال نهم.شمارهعلمی پژوهشی 

 . 0931زمستان .1
فناوری اطالعات بر  ری(. تاث0931.)، سعیدیغفارو  اسمنی؛زاده ینق

تهران. مجله علوم و  یتوانمندی کارکنان دانشگاه علوم  پزشک
-014اطالعات. سال سوم.شماره سوم. صفحات تیریفنون مد

89 . 
عات الاط یضرورت و نقش فناور(.0931نعمتی،فواد.) و کلهر،رضوان

جهت  ییراهکارهایی؛ روستا ینیو ارتباطات درتوسعه کارآفر
پژوهش  یکنفرانس مل نیاولیی.دارروستایبه توسعه پا یابیدست
حقوق ی، تیوعلوم ترب یشناس درروان وجهان رانیا نینو یها

 ی.کاربرد یدانشگاه علم .رازیش ی.وعلوم اجتماع
 (.0931جوانپور،محمدعلی؛ گرجی دوز،سمیه؛ سبحانی،عبدالرضا.)

تحلیلی بر سرمایه اجتماعی در سازمان. فصلنامه مطالعات 
. 4.شماره9مدیریت و حسابداری.دوره

 . 018-021.صفحات0931زمستان
حسن زاده پسیخانی، محمدصادق و باقرزاده خداشهری، 

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان  (.0931راضیه.)
مجله شناختی کارکنان: بررسی نقش میانجی بهزیستی ذهنی. 

،صفحات 0، شماره1. دوره0931مدیریت سرمایه اجتماعی. بهار
094-000. 

انتشارات  عرصه خانواده.اقتصاد مقاومتی در (.0931.)مونس ،سیاح
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 .انوادهخو فرهنگی اجتماعی زنان شورای  روابط عمومی 
نیکوقدم، مسعود؛ قلی زاده امیرآباد،محدثه و خشنودی، 

 هزنان بر توسع یبررسی تأثیر توانمندساز(. 0931عبداله.)
. مجله زن در توسعه و دموکراسی

 .120-141.صفحات0931،زمستان4،شماره01سیاست.دوره
بررسی نقش فناوری ارتباطات اطالعاتی در (. 0931جعفری،فرزانه.)

 توانمندسازی زنان کارآفرینان کوچک در اقتصادهای نوظهور.
اواین کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار. 
پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی و موسعه آموزش 

 .تهران.0931. تیرماهعالی آزاد نگاره
فناوری اطالعات و  ریتأث (.0938قاسم زاده،مریم و سالطین،پروانه.)

سال  ن،یفصلنامه اقتصاد و تجارت نوی.نیارتباطات بر کارآفر
 . 011-028، 0938چهاردهم، شماره اول، بهار

اطالعات و ارتباطات  یفناور ریتاث(. 0938محمدی زیتونی، بهاره.)
)موردمطالعه: شرکت سهامه  یانسان یرویبر بهبود عملکرد ن

،تابستان 0دوره پنجم، شماره ه،یتوسعه و سرما. مجله (ایآس مهیب
   .39-013، صفحات 0938

تعیین  (.0938صفری،امید؛ حسینی، فاطمه و صفری، غالمرضا.)
ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی 

. مجله توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس
 .011-000، صفحات0938،بهار2، شماره2سرمایه انسانی.دوره

 تیوضع(. 0938کیهان فر، پیام؛ اسدی، سعید و نورمحمدب،حمزه.)
 یدانشگاه یهاکتابداران کتابخانه یروانشناخت یتوانمندساز

ی. نشریه تحقیقات تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمد
، 0، شماره19کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی.دوره

 .0938بهار
ررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی (. ب0938خوبی نژاد، محمدباقر.)

مورد مطالعه: زنان )مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
ششمین کنفرانس (. زیر پوشش کمیته امداد شهرستان بهمئی

مؤسسه علمی  ،ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی. بابل
 دانش. آوران تحقیقاتی کومه علم

مه توسعه ملل متحد در فقرزدایی با نقش برنا(. 0938سیفی، آناهیتا.)
. تاکید بر توانمندسازی زنان در ایران: فرصتها و چالشها

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی. سال پنجم، 
 .039-299، صفحات0938،تابستان21شماره

(. 0938لطفی،مژگان؛ اعظمی،یوسف؛ دانایی،شیوا و امینی،مهدی.)
تماعی با رابطه بارداری هیجانی و ترس از ارزیابی اج

. مجله دانشگاه علوم پزشکی خودکارآمدی در زنان و مردان
 .919-911.صفحات0938، شهریور9، شماره21سبزوار. دوره

 (.0938میرحسینی،بیدا؛ آقاجانی مرسا،حسین و حبیب پور،کرم.)
مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی 

. فصلنامه مطالعات زن و ین(با آنها)مورد مطالعه: زنان شهر قزو
 .19-31.صفحات 0938،بهار و تابستان0،شماره1خانواده. دوره

، تاش یکیشهو  ، ابوبکریسییرفرحناز؛ آهنگ،  ؛،حسنیغفار
اطالعات بر  یفناور یها تیقابل ریتأث ی(.  بررس0933.)مهیم
در حال رشد پارک  یدر شرکت ها ینیفرصت کارآفر صیتشخ

. دوره یزاهدان. مجله رشد فناور یعلم و فناور
 .  02-22.صفحات12.شماره01

 یبررس(. 0933.)، صدیقهمعظمی گودرزی، شیما و عطرکار روشن
 دیزنان )با تاک یاطالعات و ارتباطات بر توانمندساز یفناور ریتاث

مجله  .D8عضو  یبر آموزش و اشتغال( در گروه کشورها
، سال 0933و زمستان  زییو توسعه، پا یاقتصاد یجامعه شناس
 . 021-043،   2نهم،شماره

اطالعات  یفناور ریتاث(. 0933.)،مهدییوسفی و احمدی، علی اکبر
. دهای، فرصت ها و تهد ینیکارآفر یاساس یبر توسعه مهارت ها

در هزاره  تیریمد ینقد و واکاو یالملل نیکنفرانس ب نیهشتم
 .سوم 

آموزش  یاثربخش(. 0933. )، مهینسیاحی و رضوانهمایی،
و انسجام خانواده  ینیکارآفر ،یبرخودکارآمد یفرد یتوانمندساز

پژوهشی زن و  -فصلنامه علمی .در زنان  سرپرست خانوار
، صفحات 0933ارم، زمستان شماره چه ازدهم،یجامعه، سال 

918-283 . 
بررسی مدل ها و (. 0933.)،عباسسعیدی پور، بهمن و محمدی پور

فصلنامه . توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان هاالگوهای 
 2سال دوم، شماره . پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع

 .0933،بهار
شناسایی (. 0933حاجیلو، وحید؛ ولی زاده،حبیب و مقیمی،زهرا.)

زنان سرپرست خانوار در  های سازماندهی و توانمندسازی  مؤلفه
، 22راهبردی زنان. دوره. مجله مطالعات شهرستان چالدران

 .31-001.صفحات0933،پاییز83شماره

تبیین (. 0933خوشدل لنگرودی،مسعود و محمدحسنی،نسرین.)
های ارتباطی اداری بر اساس ورینامیزان گرایش به کاربرد ف

. فصلنامه فناوری های شخصیت و خودکارآمدی رایانه مؤلفه
ماره سوم، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.سال دهم، ش

 .11-89. صفحات0933بهار
نارمنجی،سیدمهدی؛ ریاحی نیا،نصرت؛ نوکاریزی،محسن و زره ساز، 

گذاری  بررسی تأثیرگذاری رفتار اشتراک(. 0933محمد.)
. اجتماعی ههای اجتماعی مجازی بر سرمای در شبکهطالعات ا

، 9، شماره91پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات. دوره
 .111-192حات . صف0933بهار

تحلیل استراتژیک از (. 0411صیامی، قدیر و ستاری وند، ملیحه.)
های راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه
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