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 چکیده
العتا  ای تبدیل به مد روز شده استت  مط طور فزاینده های کارآفرینی به اهمیت مفهوم شبکه برای فعالیت

جای توجه به مشخصا  عمومی  شناسی اقتصادی جدید نیز پیرامون موضوع کارآفرینی زنان، به اخیر جامعه
ها، ابعاد و  های زنان کارآفرین، انگیزه ها تأکید دارند  مطالعه شبکه ها، عمدتًا بر اهمیت شبکه و محدودیت

ناخت ابعاد کتنش کارآفرینانته زنتان در همته ای مهم در راه ش زوایای گوناگون کنش کارآفرینانه آنها، جنبه
های زنان و نحوه  خصوص ایران است  بنابراین، هدف مقاله حاضر افزایش ادراک در مورد شبکه ها به کشور

گیری از آنها برای تحقق کنش اقتصادی/کارآفرینانه است  برای رسیدن به این هتدف، رویکترد شتبکه  بهره
های  ها استفاده شد  داده ش کیفی تحلیل شبکه برای تبیین عمیق فعالیتاجتماعی مدنظر قرار گرفت و از رو

دستی مدرن که در  زن بنیانگذار برندهای صنایع 81ساختاریافته با  های عمیق نیمه این پژوهش از مصاحبه
دست آمده است  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی است  اند، به فضای مجازی )اینستاگرام( فعال

هتای  سازی به تستهیل کنش سازی زنان در این حوزه چگونه است و آیا این شبکه اشکال و کیفیت شبکهکه 
ها نهایتًا سه سطح از شبکه در این مقاله نشان داده شد:  اقتصادی کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش

امل روابط بتا دوستتان ( پیوندهای ضعیف که ش8گیرند؛  ( پیوندهای قوی که روابط خانوادگی را در برمی9
ها که شامل ارتباطا  با مشتریان و ارتباطا  مجتازی استت  شتباهت مهتم و  ( ارتباط با غریبه9است؛ و 

های  شوندگان از ارتباطا  مجازی است  ایتن شتبکه گرفتن تمامی مصاحبه فرد این مطالعه، بهره منحصربه
 نیز هستند  وکار دوام و بقای کسب  کننده ارتباطا  مجازی نوعا تضمین

دستتی متدرن ها، صنایع های اجتماعی، غریبه شناسی اقتصادی، کارآفرینی زنان، شبکه جامعه :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
های اخیر، کاربرد و محبوبیت مفهوم شبکه، هم در نزد پژوهشگران علوم انستانی و  در سال

 سمیت شناخته شده استای به ر فزاینده طور بههای کارآفرینی  اجتماعی و هم برای فعالیت
در  91۹1(  امتا مفهتوم شتبکه مفهتوم جدیتدی نیستت  در دهته 1،914۱)استون و آراجو

توان  نوعی می توان دید و به روزافزون آن را میشناسی نتایج محبوبیت  شناسی و انسان جامعه
تد روز شتده استت  امتروزه، در قلمترو کنش هتای  گفت مفهوم شبکه در واقع تبتدیل بته م 

ها وکار کستبتوانند نتایج و مزایای خاصی را بترای  ها می ی نیز نسبت به اینکه شبکهاقتصاد
های اجتمتاعی فعالیتت اقتصتادی را تستهیل و  رقم زنند، توافقی کلتی وجتود دارد  شتبکه

)فرنتونی و  دهند را افزایش می وکار کسبهای  وری کارآفرینانه را تقویت کرده و فرصت بهره
رد وکار کسببخش  های مهم و توسعه استراتژی عنوان بهآنها  ( 88، 8191 ، 2همکاران های خ 

های  کلتی، شتبکه طور بته(  99 ، 3،8199)ستورانگی شتوند  و کوچک، مورد توجه واقتع می
کنند که از آن طریق جریان ضروری اطالعا  بترای رونتد  اجتماعی مجراهایی را فراهم می

(   4،899،811۹سورنسون )استووا  و گردد یکارآفرینی فراهم و تسهیل م
گیری، حتتل  دهنتد کتته کارآفرینتان بترای شتروع، تصتمیم یمطالعتا  تجربتی نشتان م

 اند ای خود وابسته های ارتباط شخصی و حرفه شان، به شبکهوکار کسبمشکال  و موفقیت 
های اولیه کارآفرینان، اجزای سازنده  (  از این رو تمرکز بر تالش5،99،8119)گرو و ساالف

ستازی و افتراد حاضتر در یتک شتبکه اجتمتاعی  شبکه فرایندن یروابط آنها، و همچنشبکه 
وکار  کستبهای موفقیتت یتک  تواند ابزار مفیدی برای مطالعه پویایی یتنها م کارآفرینی، نه

گذاران و کارآفرینان نیز بوده  بلکه این امر همواره مسئله مهمی برای محققان، سیاست باشد،
های بسیاری انجتام شتده استت   پژوهش ،در این زمینه(  849 ،914۹، 6است )گرانوورتر

، «جنستیت و شتبکه»، «شتبکه»، «های اجتمتاعی شتبکه»واژگان کلیدی این حوزه شامل 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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خانواده، دوستان، 

 ... ها؛ مطالعه کیفی غریبه
 

شتده در پتانزده مجلته  که در مقاال  چاپ باشد می «ارتباط و سرمایه اجتماعی»، «رابطه»
(  98  ،8199 نگی،)سورا 1موجود است 8198تا سال  8111کارآفرینی از سال 

شناسی اقتصادی جدید پیرامتون موضتوع کتارآفرینی  به همین نسبت، مطالعا  اخیر جامعه
ها تأکیتد  ها عمتدتًا بتر اهمیتت شتبکه زنان، به جای توجه به مشخصا  عمومی و محتدودیت

 پردازند که باید بخش اساسی تفاو  دستاوردهای میان دارند  مطالعا  این حوزه به این مهم می
های  ها ردیابی کنیم  در واقتع، ترکیتب و کیفیتت شتبکه مردان و زنان کارآفرین را در مفهوم شبکه

تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج کار آنان داشته باشد )رابینستون  اجتماعی زنان و مردان کارآفرین می
ن شتود ایتن استت کته آیتا زنتا (  پرسش اساسی که در اینجا مطرح می49،  8111، 2و ستوبرد

اند؟ در پاسخ به  ها، نسبت به همتایان مردشان متفاو  گیری از شبکه وکار در بهره صاحب کسب
طور  شتدگی و بته های ساختاریابی و حک های زنان، از نظر شیوه این پرسش باید گفت که شبکه

های مردان متفاو   است  که پیامدهای ایتن تفتاو   های مهم، با شبکه کلی در بسیاری از جنبه
طور کلتی  (  بته۱8 ،3،9141تواند بر کنش اقتصادی زنان کارآفرین اثرگتذار باشتد )آلتدری  می

دهد که کنش اقتصادی زنان کارآفرین بتیش از  مطالعا  تجربی در کشورهای مختلف نشان می
است  از این رو زنان، نتایج بهتتری در   های اجتماعی و فردی گوناگون حک شده مردان در شبکه

(  بیشتتر ۹9 ، 9141آورنتد )همتان،  وکار بته دستت می ام، بقتا و رشتد کستبنرخ تأستی،، دو
ها در تسهیل رشد  سازی زنان و نقش مهمی که این شبکه ها در این رابطه به توانایی شبکه پژوهش

، 8191، 4کننتد، اشتاره دارنتد )بلنتک و موفقیت کارآفرینان زن در برابر کارآفرینان مترد ایفتا می
هتای تجربتی ایتن حتوزه در جهتان، مشتاهدا  مقتدماتی و همتراه بتا  (  همانند پژوهش899

ستازی  شبکه  شونده دستی مدرن در ایران نیز، نشان از الگوهای تکرار مشارکت ما از میدان صنایع
سازی در این معنا که فترد بتا چته کستانی در ارتبتاط و  (  شبکه4، 9919زنانه داشت )شفیعی، 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

نظریته و عمتل کتارآفرینی، متدیریت  وکارهای کوچتک، مجال  جهتانی زنتان و کارآفرینی،استتراتژی کستب رجوع کنید به:  1
کتتادمی  های متتدیریت،جهانی کستتب وکارهای کوچتتک، استتتراتژی کستتب وکارهای کوچک،جهتتانی کتتارآفرینی و نوآوری،آ

ای،مطالعا  مدیریت،جهانی مدیریت کارآفرینی،کتارآفرینی زنتان  منطقه  کارآفرینی و توسعهوکار و کارآفرینی، کارآفرینی،کسب
 وکاری در مدیریت،معامال  کسب
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ها و غیتره( و چگتونگی تتأثیر ایتن  نواده، همساالن، همکالسیتعامل است )مثاًل با دوستان، خا
عنوان مجموعته  تتوان بته افراد بر کنش اقتصادی/کارآفرینانه او  اساسًا، یک شبکه اجتماعی را می

(  1،841،9199ای از افتراد تصتور کترد )میچتل حقیقی پیوندها، در همه نتوع، بتین مجموعته
( و 914۱(، تعهتتدا  گروهتتی )بوردیتتو،2،9198پیونتتدهایی ماننتتد دوستتتانا دوستتتان )بوستتون

تواننتتد اطالعتتا  ستتودمند و دسترستتی بتته  ( می9199پیونتتدهای قتتوی و ضتتعیف )گرانتتووتر،
(989۹،  811۹، 3ها را فراهم کرده و افراد را قادر به دستیابی به منابع کنند )جک فرصت
فهرستتی از شتبکه تواننتد  راحتتی می سازی، کارآفرینتان بته شبکه فرایندکلی در  طور به

الزم است بدانیم کارآفرینان با چنتد  فراینداجتماعی خود گردآوری کنند  برای شناخت این 
ای  چقدر زمتان صترف روابتط شتبکه ؛کنند صحبت می وکار کسبنفر در مورد موضوعا  

و اعضتای شتبکه  ؛شناسند کنند؛ چه تعداد از اعضای شبکه، به چه اندازه یکدیگر را می می
هدف مقاله حاضتر افتزایش ادراک در متورد بنابراین، جایگاهی در بازار هستند   دارای چه

های اقتصادی/کارآفرینانه آنهاست  برای  ها بر کنش شبکه تأثیرسازی زنان و چگونگی  شبکه
 گیری نظتری گرانتووتر خصتوص جهتت رسیدن به این هدف، از رویکرد شبکه اجتماعی به

قوی، بهره گرفته شده است  از روش کیفی تحلیل های ضعیف و  خصوص پیوند( در9199)
دستتی  زن بنیانگذار برند صنایع 81ای  های اقتصادی و شبکه شبکه، برای تبیین عمیق کنش

  شتده برنتد شناسایی 911 از  مدرن، استفاده شده است  این زنان از میان بنیانگتذاران بتیش 
انتختا   (9911 عی و راغفتر،)شتفی دستی مدرن در فضای مجازی اینستاگرام فعال صنایع

ای زنتان،  های حرفته اند  مقاله حاضر با نشتان دادن اینکته چگونته همبستتگی زمینته شده
تواننتد مستیرهای بتدیل شترلی را بته  ها می های اجتماعی و غریبه خانواده، دوستان، شبکه

جتا کته ست  از آنا  خوداشترالی و کارآفرینی بدل کنند، در نوع خود مطالعه جدید و بدیعی
شتوند)هوان  و  و نتتایج کتارآفرینی درک می فراینتدگذار بتر تأثیر یعنصر عنوان بهها  شبکه

هایی را  توان پرستش ای که در آن می زمینه عنوان به(، کارآفرینی نیز 81۱  ،8119 ،4آنتونیک
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستتیم کته مطرح کرد، انتخا  شده است 
ستازی بته  سازی زنان در این حوزه چگونه استت؟ و آیتا ایتن شبکه کیفیت شبکه ها و شکل

های اقتصادی آنان کمک کرده است؟  پیدایش و یا تسهیل کنش
 
 . پیشینه پژوهش2

های ارتبتاط شخصتی و  گیری و موفقیتت استتراتژیک، بته شتبکه کارآفرینان بترای تصتمیم
های اجتمتاعی در بتین زنتان و  کیفیت شبکهاند  با این حال، ترکیب و  ای خود وابسته حرفه

احتمتال  ،مستقیم بر نتایج کار هر یک داشته باشد  برای مثال تأثیرتواند  مردان کارآفرین می
های مدیریتی یا اجرایی کار  خود در موقعیت وکار کسببیشتری دارد که مردان پیش از آغاز 

بع، اطالعا  و مشتاوره میتان زنتان و تواند نوعی عدم تقارن در منا کرده باشند  این امر، می
مثال، مردان بیشتر بتا وکتال، حستابداران و ستایر افتراد  عنوان بهکند   مردان کارآفرین ایجاد 

معمتول بتا  طور بتهزنتان  کته درحالیترین حامیان آنها هستند رابطه دارند  ای که بزرگ حرفه
ب انتد همسران و دوستان نزدیکشان در ارتباط (  بتر ایتن 1۹، 8111 ،1رد)رابینستون و ستتو

توانند اطالعتا  ارزشتمندی در  که نمی ،اساس اگر شبکه یک کارآفرین به گروهی از افراد
فراهم کنند، محدود باشد عملکرد شرکت او احتماال در مقایسه با شترکتی  وکار کسبمورد 

 ودتر خواهتد بت که صاحب آن توانسته از یک شبکه متنوع و باکیفیتت استتفاده کنتد؛ پتایین
های  نسبت به مردان اغلب شبکه وکار کسب(  برای مثال، زنان صاحب 8111 ،1۱ )همان،

هایشتان دارنتد   های بیشتری برای دسترسی و گستترش شبکه تر و چالش تنوع کم وکار کسب
هایی کته زنتان دارنتد دانتش متدیریتی و کارآفرینانته کمتتری را میستر  عالوه بر این، شبکه

انتد   باز هم زنان از نظر منابع با محرومیت مواجه ،های کارآفرینانه شرغم تال بهسازد، و  می
دهند که زنان کارآفرین اغلب با میزان قابل توجه سرمایه مالی  ها نشان می پژوهش همچنین

رستد  ( و به نظتر می۱۱،  8199 ،2)رو  کنند شان را آغاز میوکار کسبمحدودتر از مردان 
 )بلنک، ای داشته باشند های شخصی و حرفه ری به شبکهزنان نسبت به مردان دسترسی کمت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ای،  انتد و بتا کمبتود ارتباطتا  حرفته (  در این حالت، زنتان از ابتتدا محروم844، 8191
توانند در درازمد  بر مشاغل  ها می اند که این های راهبری مواجه های نقشی و فرصت مدل

  ( 88، 819۹ و همکاران، 1)اپتون آنها اثرگذار باشند
های  دهد چرا باید انتظار داشت که شبکه کلی سه دلیل وجود دارد که نشان می طور به    

های اجتماعی بترای  های مردان متفاو  باشد و چرا شبکه از شبکه وکار کسبزنان صاحب 
 :زنان اهمیت بیشتری دارند

ود برای های محد به مشاغلی با فرصتمعمواًل زنان الف( تبعیض جنسیتی در بازار کار  
هتای  یابد  احتمال کمی وجود دارد که آنها بته موقعیت ارتقا و توسعه مهار  دست پیدا می

های مدیریتی هستند با سرعت کمتتری  نظارتی دست پیدا کنند و کسانی که دارای موقعیت
 ،2)گوفی و ساکی، آوردند نسبت به همتایان مردشان افزایش حقوق و دستمزد، به دست می

9149، ۱8۹  ) 
توانتد باعت   فشتارهای ختانوادگی می های ویژه زنان در خانه و خانواده  مسئولیت  (

تشدید روابط با افراد حامی و مدبر در خارج از ختانواده شتود  از طترف دیگتر، اجبارهتای 
آورد  یتک مطالعته در  وجود متی سازی گسترده به خانوادگی محدودیت زمانی را برای شبکه

دهد که زنان متأهل، به ویژه زنانی که دارای فرزند هستند،  ن میهای دوستی نشا مورد شبکه
های  نسبت به زنتان مجترد و بتدون فرزنتد تعتداد بستیار محتدودتری از افتراد را در شتبکه

 (  989، 9149 ،3)فیشر و اولیکر شان دارند فردی
دهتد  هتای مهمتی وجتود دارد کته نشتان می پژوهش  تر زنتان سرمایه انسانی پایین ج(

 ؛988، 9118 ،4)رستکین و رز تر است از مردان پایین اغلبایه انسانی اکتسابی زنان سرم
در بیشتر مطالعا  تجربی سعی شتده استت بته ایتن  ،(  بنابراین5،914۱سکین و هارتمن

های  های کارآفرینی زنان و مردان تفاو  پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا در ماهیت شبکه
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ها در رشد و موفقیتت زنتان اثرگتذار استت؟  اندازه این تفاو  ساختاری وجود دارد و تا چه
 عنوان بتهدهد که زنان بیشتر تمایل دارند خویشتاوندان ختود را  مطالعا  متعددی نشان می

کنند، معرفی کنند  در حقیقت، زنتان  شبکه افرادی که با آنها در مورد مسائل مهم بح  می
بتا متردان هستتند، بتاز هتم تمایتل دارنتد حتی زمانی که دارای موقعیت اجتماعی مشتابه 

 ،2؛ متور1،9149)ماردسن های خویشاوندی بیشتری در مقایسه با مردان داشته باشند شبکه
، وکار کستتب( دریافتتته استتت کتته زنتتان صتتاحب 9114) 3(  بتترای مثتتال رنزولتتی9111

های مشتورتی ختود دارنتد  همچنتین  خویشاوندان بیشتری را نسبت به مردان در بین شبکه
( حاکی از آن استت کته کارآفرینتان زن بته احتمتال زیتاد اعضتای 8199) 4پژوهش کلیور

ی ختود وکار کستبهتای  خانواده و زنان دیگر را که شریک تجاری آنها نیستتند، در فعالیت
 شان داشته باشند های اجتماعی درگیر کرده و تمایل دارند نسبت بیشتری از زنان را در شبکه

   (9، 8199 )کلیور،
آپی خود را از طریق اقوام و دوستان خود به دست  سرمایه استار معمواًل ان کارآفرین زن

اما این امر همواره مثبت نیست و ممکن است بته  ؛(1،  9119، 5آورند )رینولدز و وایت می
قیمت هدر رفتن اطالعا  الزم برای دستاوردهای اقتصادی تمام شتود و تنتوع و دسترستی 

 ،(  بنتابراین9119 ،7؛ هتولبر 9149 ،6)فیشر و اولیکتر محدود کند های زنان را نیز شبکه
 ، 811۹ )جتک، ای برخوردار است های کارآفرینی احتماال برای زنان از اهمیت ویژه شبکه

(  در ایران نیز هر چند مطالعا  تجربی زیادی در این حوزه انجام نشتده استت امتا 989۱
؛ 994۹ای مثال ر ک به آراستی و جوکتار، )بر ید همین نتایج استؤهای موجود م پژوهش

؛ گلترد و 9944؛ گلترد 9918،، کنعتانی و سیدقاستمی؛ آراستتی9918آراستی و طرزمنی،
( 991۱، عسگری

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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اصلی فعالیت، تتراکم و تنتوع شتبکه  مؤلفهکلی بیشتر مطالعا  این حوزه به سه  طور به
پتی  را مطترح کترده و در ها دو فرضتیه اصتلی توجه دارند و از این حی  بیشتر این پژوهش

فعالیت شبکه اشاره شده استت کته هتدف از  مؤلفهدر مورد آزمون آنها هستند  برای مثال، 
های مهم شروع و  های کارآفرینی حداکثرسازی دسترسی به اطالعا  در مورد ویژگی شبکه

هتای  است  فعالیت شتبکه ممکتن استت شتامل مشتارکت در انجمن وکار کسباداره یک 
ی، شرکت در سمینارهای آموزشی و صتحبت بتا دوستتان و وکار کسبهای  گروه ای و حرفه

فعالیت شبکه بتر کمیتت  ،باشد  بنابراین وکار کسبهمکاران در مورد موضوعا  مرتبط با 
تعامال  متمرکز است  متریرهای مهم شامل تعداد افرادی است که کارآفرینتان بتا آنهتا در 

ی وکار کستبهتای  که برای توستعه و حفتت تماس کنند و زمانی بح  می وکار کسبمورد 
(  99، 9119 ،1)استابر کنند صرف می

رستیم  ایتن  تراکم شبکه و فرضتیه رایتج در آن می مؤلفهفعالیت، حال به  مؤلفهبا طرح 
ترنتد   ای خود از زنتان فعال  در رفتار شبکه وکار کسبمردان صاحب کند که  میفرضیه بیان 

کند و پرسشی از تراکم استت  برختی  ندهای ضعیف را مطرح مینظریه قدر  پیو ،در واقع
هنتد کته آشتنایان دور و د ( خالصته شتده، نشتان می9148مطالعا ، که توسط گرانووتر)

آوردن شترل  دستت هتای ستودمند بترای بته اطالعا  و تماس صمیمی در ارائه  دوستان غیر
رود ارتباطتاتی کته مبتنتی بتر  ها انتظار می مناسب، نقش مؤثرتری دارند  بر اساس این یافته
بترای شترل، مشتتریان، منتابع  وجو جستهمبستگی و دوستی باشد بیشترین کاربرد را در 

دهد  های کارآفرینی کاربرد دارد، نشان می مالی و غیره داشته باشد  این اصل که در فعالیت
شتد، ها و منتابع جدیتد با اگر هدف کارآفرین حداکثر کردن اطالعا  و شناستایی فرصتت

 شناستند، ستودمندتر استت ختوبی یکتدیگر را نمی هایی که اعضای آنهتا بته ساختن شبکه
فقتط پیونتدهای اجتمتاعی ضتعیف، کتارآفرین را فراتتر از (  99، 914۱ )آلدری  و زیمر،

کند  بر همین استاس،  بالقوه مفیدی دارند، وصل می تأثیرخودش به افرادی که اطالعا  و 
های بتا  اند که زنان کارآفرین بیشتتر از متردان دارای شتبکه فته( دریا9141آلدری  و زیمر)

چگالی پایین و پیوندهای ضعیف هستند 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ها را  کلی شتبکه طور بهها گفته شد،  بر اساس آنچه در مورد فعالیت، تراکم و تنوع شبکه
اند مانند پیوندهای خانوادگی،  ها شخصی بندی کرد  برخی شبکه توان در دو سطح دسته می
آینتد؛  بته حستا  می وکار کستبهای ارتبتاطی  ها، شبکه ستان و همسایگان  سایر شبکهدو

(  اگتر 918 ، 9141کنندگان، فروشتندگان و اعتباردهندگان)آلتدری ، مانند روابط با مصرف
های ارتبتاطی در  ی در فضای مجازی، به بقا و فعالیت خود ادامه دهد این شبکهوکار کسب

ند گرفت  بر این اساس روابط فتردی زنتان برندستاز را بتر بستر فضای مجازی شکل خواه
 توان به سه سطح تقسیم کرد  ( می914۹های ضعیف گرانووتر ) مبنای نظریه قدر  پیوند

 
ینانمدل مفهومی (. 3)شکل شماره   (3) شبکه روابط کارآفر

911۱منبع: آلدری  و همکاران، 

 
ه  قان و مشاوران زنان کارآفرین و شتامل مجموعتمشو  ه  دهند ( نشان9) لمرکزی مد دایره  

معمتتواًل های قتتوی استتت  روابتتط و پیونتتدهای قتتوی  کتتوچکی از روابتتط و پیونتتد نستتبتاً 
انتد  افتراد تمایتل بته  شترط شتکل گرفته اند و بتر مبنتای اصتل عمتل متقابتل بی مد  بلند

هستتند    مکرر بتا دیگتران نیازمند ارتباط نسبتاً گذاری زیاد در این نوع رابطه دارند و  سرمایه
نسبت به روابط دیگر قابتل اعتمادترنتد و شتامل اعتمتاد و نزدیکتی معمواًل پیوندهای قوی 

ن را (  دایره بعدی پیوندهای ضعیف زنتا9 ،911۱شوند )آلدری  و همکاران،  احساسی می

یبه  ها غر

 
 پیوندهای ضعیف

 

  

 پیوندهای قوی
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هتا هستتند   متتری در تماستر و متضمن تناو  بسیار ک مد  شود که بسیار کوتاه شامل می
انتد  آنهتا اغلتب  از روابتط قوی تر تتر و نتامطمئن روابط ضعیف کمتر قابل اعتمتاد و مبهم

 )همتان، شوند که نیاز به کمک ضروری باشتد شوند و تنها زمانی احیا می راحتی محو می به
نانته روابطی است که برای مقاصتد عملتی کتارآفرینی زه  دهند (  دایره سوم نشان8  ،911۱

هتا یتاد شتود   )مجازی( از آن شود و بهتر است به جای پیوند با عنوان ارتباطا  ساخته می
ها یا افرادی که هی  ارتباطی با آنها وجود نداشته است، رخ  با غریبهمعمواًل ارتباطا  عملی 

زمان کوتاهی حضور دارند و خیلی کتم و یتا  معمول در مد  طور بهدهد  این مخاطبین  می
 (  8  ،911۱ )همان، نیازمند درگیری عاطفی نیستنداصال 

شتدن روابطتی کته شتبکه  بخشی را برای کمتک بته روشتن هر چند این چهارچو  سه
اما در حقیقتت مرزهتای  ؛ایم دهد، مطرح کرده شکل می وکار کسبکارآفرینی پیرامون یک 

های  پیونتد یونتدهای قتوی وتشخیص نیستت  تفتاو  بتین پ آسانی قابل ها به بین این حلقه
ها  سادگی قابل تشخیص است  اما شناخت تفاو  بین پیوندهای ضعیف و غریبه ضعیف به

شتود؛ مشتکل استت  در  شناستیم می ستختی می های نادر با کسانی که به که شامل تماس
است، مطالعا  اندکی  پیوندهای قوینتیجه بیشتر مطالعا  و تحقیقا  این حوزه در مورد 

روابتط بتا ای به نقش و اهمیتت  هی  مطالعه انجام شده و تقریباً  یفپیوندهای ضعبر روی 
گیری و بقای یک کارآفرینی نپرداخته است  در واقتع در حتوزه مطالعتا   در شکل ها غریبه

گیری آنهتا  ایجاد و شکله  شناسی اقتصادی درک محدودی از ارزش و اهمیت و نحو جامعه
پژوهشی است   کردن این خأل این مقاله در پی پر وجود دارد  از این رو

 . روش پژوهش3
(؛ 9۹9، 9111، 1گیری )اونتاس از آنجا که هدف در این پژوهش درک و اکتشاف است نه انتدازه

ها بهره گرفتته شتده استت  ایتن روش بته  آوری و تحلیل داده بنابراین از رویکرد کیفی برای جمع
(  میتدان 819، 9141، 2اسمیرستی  کنتد )مورگتان و تر روابتط کمتک می تر و غنی تحلیل دقیق

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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طور  شتوندگان بته پژوهش در اینجا فضای مجازی)شبکه مجتازی اینستتاگرام( استت  مصاحبه
که بتا حضتور فعتال  ای گونه عمده از طریق دانش پیشینی و ارتباطا  مجازی شناسایی شدند؛ به

شوندگان، که همگتی  های مصاحب ای مجازی( اطالعا  اولیه و زمینه )بازار شبکه 1در مکان بازار
گیری  شتوندگان بتر استاس نمونته در این مکان بازار قرار دارند، به دستت آمتده استت  مصاحبه

شتدن  اند  در ابتتدا بترای روشن ( انتختا  شتده1-94،  9149، 2هدفمند و نظتری )استترواس
ای های اولیته بتر عنوان مصتاحبه هتا بته نفر مورد مصاحبه قرار گرفتنتد  این 89موضوع پژوهش 

ها،  های در حال ظهتور استتفاده شتد  در مجمتوع از میتان ایتن مصتاحبه تشخیص و آزمون تم
ها از مترور ادبیتا   آوری و تحلیل داده زن برندساز انتخا  شدند  چارچو  جمع 81مصاحبه 

کنتد  همچنتین اجتازه  ای را فراهم می این حوزه به دست آمده است  این امر درکی نظری و زمینه
عنوان موضتوعا  مناستب بترای تحلیتل شناستایی شتوند  فراینتد  ای بته بتط شتبکهدهد روا می

ها  ها به وسیله نظریه  در حال ظهتور، کنتترل و اجتازه داده شتده استت کته ایتده آوری داده جمع
های عمیتق  هتا طتی یتک دوره سته ستاله از مصتاحبه آوری داده تصحیح و پاالیش شوند  جمع

ستاختاریافته، بته  های رسمی بر اساس یتک برنامته نیمه صاحبهساختاریافته به دست آمد  م نیمه
طور طتوالنی متورد پرستش  شوندگان به صور  حضوری یا تلفنی انجام شد که در آنها مصاحبه

هتای مستتخرج از مطالعته ستاماندهی  ها بر اساس سؤاال  پتژوهش و تم واقع شدند  مصاحبه
سازی آنها برای کارآفرینی است   اده و فعالها، روابط، چگونگی استف ها شامل شبکه شد  این تم

ها از دو ساعت تتا چهتار ستاعت متریتر بتود  ها ضبط و پیاده شدند  زمان مصاحبه این مصاحبه
های در حال ظهور، مستیر و طتول  ای زیر دو ساعت نبود  شکل داده ای که هی  مصاحبه گونه به

شتد،  رو اداره می س وضعیت واقعی پیشساختاریافته را تعیین کرد  مصاحبه بر اسا مصاحبه نیمه
ها پرسیده شد  در طول مصاحبه برای اینکته  ها در تمامی مصاحبه اما سؤاال  اصلی مرتبط با تم

شود و اطالعا  دریافت شتده  دهی نمی شونده رهبری و جهت اطمینان حاصل شود که مصاحبه
حفت شد  در نهایتت، فراینتد دهند، ویژگی اکتشافی کاماًل  وضعیت واقعی و موجود را نشان می

عنوان موردها، نگارش و با رویکرد مطالعته   های خام به پژوهش مقدار زیادی داده تولید کرد  داده
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ای کته از طریتق استناد،  کردن اطالعتا  غنتی موردی تحلیتل شتدند  ایتن روش بترای مرتتب
پ، برای اینکته شود  س آوری شده است به کار گرفته می ها جمع ها، مشاهدا  و بح  مصاحبه

ها تعیین شوند، این موردها تحلیل شده و تطبیق داده شتد   ها و الگوهای کلی فعالیت بندی دسته
دادها مقایسه شد تا  طور مستمر با دیگر برون های در حال ظهور، به بندی دادی، در دسته هر برون

هتا  هتا، تم لیتل دادهها دائما تصحیح شوند  برای رسیدن بته تح ها و تحلیل از این طریق توصیف
ها بترای جزئیتا  مترتبط بتا ایتن  ها( از پیشینه نظری شناسایی و داده )برای مثال پیوندها و شبکه

ها شامل شناسایی نیازهای کارآفرینانه و جایگاه  ها کشف شدند  سر آخر فعالیت واقعی شبکه تم
دند اوست، تحلیل ش ای که برآورده کننده  نیازهای واقعی یک فرد در شبکه

 
 ها . یافته4

پتردازد و ابتتدا بتا ایتن بحت  آغتاز  های مقالته می ها و یافتته به بح  پیرامون داده حاضر بخش
دستی مدرن هستند بتا افتراد دیگتر رابطته  شود که چگونه زنانی که بنیانگذار برندهای صنایع می

رآفرینانه چگونه استت؟ کنند؟ نوع روابط مورد استفاده و تأثیر آنها در کنش اقتصادی/کا برقرار می
یابنتد و  سپ،، در مورد این بح  خواهیم کرد که روابط زنان مورد مطالعه چگونته گستترش می

محور در این با  متناسب بتا  گیرند  البته باید توجه داشت که اتخاذ رویکردی جنسیت شکل می
ذاران زن و دهد ستهم بیانگت های میدان مطالعه است؛ چرا که مشاهدا  تجربی نشان می ویژگی

دستتی  برند حوزه صنایع 891تر است  برای مثال، از تعداد  توجه دختر در این حوزه به مراتب قابل
داخلی، زیورآال ، کیف و کفش، پوشتاک و متانتو، ستفال،  دکوراسیونهای  مدرن که در بخش
در خصتوص اینستتاگرام فعتال هستتند و  بازی، و غیتره در فضتای مجتازی به عروسک و اسبا 

برنتد، زنتان/دختران هستتند )شتریعتی و  998گتذار  اند، بنیان ای تجربی شناستایی شتده العهمط
ای )پیونتدهای قتوی،  و رابطه (  در ادامه به تفکیک در مورد نقش هر شبکه 899، 9919شفیعی،

ها( در کنش اقتصادی و کنش کارآفرینانه زنان بح  خواهیم کرد  ضعیف، غریبه
  واده. پیوندهای)قوی(: خان1-4

با آنهتا در ارتبتاط  طور مستقیم بهافرادی است که یک کارآفرین ه  یک شبکه فردی شامل هم
شتود کته در آن  های مستقیمی می فردی کارآفرینان، شامل پیونده  ترین نوع شبک است  ساده
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او  و شناسد و با او در ارتباط است واسطه می مستقیم و بی طور بهشخصی که کارآفرین او را 
شامل افرادی است که کارآفرین به معمواًل های مستقیم  کند  پیوند ه افراد دیگر متصل میرا ب

کند و کسانی که از آنها خدما ،  های طولی مالقا  می چهره در مد  زمان به صور  چهره
تترین پیونتدهای مستتقیم،  کنتد  یکتی از مهم های عاطفی دریافت می مشاوره و یا حمایت

(  988، 9141 ،1و فیول)آلدری  و  ستارتباطا  خانوادگی ا
شوندگان از  هر چند ردپای وجود پیوندهای)قوی( خانوادگی در روایت تمامی مصاحبه  

امتا تنهتا بترای برختی از آنتان، اعضتای  ،مشهود است وکار کسبگیری تا تداوم  آغاز شکل
پیوندی  عنوان بهده خانوا آنهاکند  برای  خانواده و روابط خانوادگی نقش بسیار مهمی ایفا می

گیری  بته تتداوم و شتکل ، بلکه مستقیماً وکار کسبو اصلی شروع ه  نه تنها مشوق اولی ،قوی
ای که حتی با گذشت زمان برختی از ایتن برنتدها شتکلی از  گونه است  به برند کمک کرده 

ر استاس گذارد که ب اند  در اینجا خانواده، پیوندی قوی را به نمایش می بنگاه خانوادگی شده
و ختانوادگی شتکل َنَستبیهتای  ارزشاعتماد زیاد، انتظارا ، پیوند خانوادگی و بر مبنتای 

دلیتل  شتود و بته گرفته است  این پیوند منجر به اعتماد، کسب اطالعا  و عرضه منتابع می
آوردند  را پایین می وکار کسبویژگی اعتمادسازی بسیار باالیی که دارند، ریسک شروع یک 

تر استت  در ایتن روابتط، شتواهد کمتی گویتای روابتط  لبی در آن کنترل شتدهط و منفعت
های گوناگون مشتهود استت: اعتمتاد بته  ای است  اعتماد در این نوع روابط به روش مبادله

کنتد، اعتمتاد بته اطالعتاتی کته اعضتای  ها را کمک یا پشتتیبانی می اینکه خانواده فعالیت
گتذاران از دیگتر  ی خانواده  در این حالتت اگرچته بنیانخانواده دارند و اعتماد به دانش بوم

رسد، از این روابط تنها زمانی که اطالعتا ،  برند اما به نظر می روابط شخصی نیز بهره می
کننتد   اشتد، استتفاده میهای ضروری در درون شبکه خانوادگی موجتود نب منابع و مهار 

گوید:  گذار برند دستا می سمیرا بنیانمثال،  برای
تجربه نشون داده که هر چیزی تو خانواده شکل بگیتره خیلتی بهتتره  تتو هتر کتاری یته ستری 
مشکال  و دلخوریا پیش میاد ولی در نهایت اگه شما یته بیتزین، فتامیلی داشتته باشتید ایتن 

ام  هتای صتنعتی   خاله تونست کمکمون کنه با کارگاه و چرخ اتفاق نمیفته  من پدرم خیلی می
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تتونیم بتا هتم کتار  که خیلی ذوق کارهای گلدوزی داشتن و دیدیم خو  میهم خانمی بودن 
کنیم، در ضمن کارای قبلی هم با هم انجام دادیم و تجربه اینجوری با هم داشتتیم و یته نیتازی 

(   9۹/9/1۹بود که احساس کردیم ما این کار را باید شروع کنیم )مصاحبه حضوری،

گوید:  گذار برند طوطی می مهسا بنیان
از اول دنبال کاری بودم که نه سرمایه زیاد بخواد، نه من بخوام برم یه جتا کتار کنم   اینکته یته 

مون شتدنی باشته  ایتن کتار  کاری باشه که بتونیم همه با همدیگه انجتام بتدیم بترای ختانواده
 افتته  از قتدیم هتم گفتتن ختانواده خانوادگیه، یعنی یکی رو از کار برداری، اون یکی از کار می

اش داره  ندازن  آدم اعتمادی که به ختانواده های هم رو دور نمی گوشت هم رو بخورن استخون
( 91/9/1۹به هی  ک، نداره برای همین باید خانوادگی کار کرد )مصاحبه حضوری،

گوید: گذار برند کلوزار می و یا سهیال بنیان
بود همته خیلتی خوششتون  اولین کیف رو فرستادم آمریکا برای دخترم  به هرکی نشون داده

اومده بود  به من گفت مامان همین کار رو ادامه بتده  کتار خیلتی خوبیته  االنتم کارهتای 
فروش محصوالتمون تو آمریکا رو با دامادم انجام میده، من شانسی که همیشه داشتتم ایتن 
بود که همسرم پشتم بود  هم از نظر مالی هم از نظر کمک فکری هم همه چی  گفتت بترو 

ن پشتتم نگران هیچی نباش  هرجوری فکر میکنی انجام بده   پسرم و همسرم با من کتار م
کنن  کارای سایتمون رو پسرم انجام میده  کارای درآمدی و تمام سرمایه اولیه بته عهتده  می

( 8/4/1۹همسرم بوده   خیلی خوششم اومده از این کار    )مصاحبه حضوری،

اند بلکه حتتی  ترسی به اطالعا  و منابع را فراهم کردهپیوندهای قوی نه تنها امکان دس
پیوندهای ضعیف را نیز پر کننتد  امکتان ه  اند جای خالی شبک ها توانسته در بعضی از نمونه

کنند، مجرایی  دسترسی غیرمستقیم برای تماس سریع با افراد خارج از دسترس را فراهم می
و تداوم  وکار کسبقوه کارآفرینی، توسعه های بال شوند و یا فرصت برای کسب اطالعا  می

گوید: گذار برند داستان زمین می کنند  برای مثال آذین بنیان ها را شناسایی می فعالیت
گی همیشه بتا همیم   یته  من و خواهرم زرین خودمون شروع کردیم برای اینکه ما از بچه

دست شما باز نیست مجموعه، مختلف لباس طراحی و یه شو گذاشتیم   تو ایران خیلی 
من خودم روحیه این رو ندارم   بعتدم ها   تون برید تو مرازه باید کارتون رو بگیرید دست

ایه  اون دخترخاله  اونه و اون یکتی پستر خالته   ها تو ایران یه جوری رابطی دونم مرازه می
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یتا نته و  کنن که ببینن خوبته گیرن وگرنه به کار شما نگاه هم نمی اونه و اینجوری کار می
ت ئتچتون پتدربزرگم جتز هی باید پارتی داشته باشی   برای اولین نمایشتگاهمون،حتمًا 

شون هست سالن اجتماعا  اونجا رو صحبت کتردیم و اجتاره کتردیم  متادر  مدیره  برج
تونید هماهنت   بزرگم هم عضو خیریه رعد هستش  باهاش صحبت کردم، گفتم اگر می

افی شتاپ ماننتدی بتزنن هتر چتی فتروختن متال کنیم که یک قسمتش رو یک چیتز کت
( 9/1/18)مصاحبه حضوری، خودشون  بعد دیگه اونا هماهن  کردند   

گوید:  گذار برند زیپ می یا سارا بنیان
کردم   متادرم  اش رو اصاًل تو ایران پیتدا نمی خواستم شروع کنم مواد اولیه من کاری رو که می

نمد هست  من از طریق آشناهای مادرم تونستم یته نفتر اهل مالیر هستن  اونجا خیلی پشم و 
رو اونجا پیدا کنم که کارش این بود  تلفنی باهاش صحبت کردم و چتون پتدرم دفتتر بتاربری 

تونستم همیشه یته رابتط بفرستتم اونجتا و از ایتن طریتق  دارن و به شهرهای مختلف میرن می
( 81/4/18باهاشون در تماس باشم    )مصاحبه حضوری،

کنتد، کته کمتک  ها، خانواده تنها نقش مشوق اولیه یتا تکمیلتی را ایفتا می ما در سایر نمونها
ها به  گیری یا فرایند رشد برند نداشته است  نقش پیوندهای قوی در این نمونه مستقیمی در شکل

وکار از بین بترود و یتا شتکل نگیترد   قدری پررن  نیست که اگر حتی آنها را حذف کنیم کسب
گوید:  گذار برند ام بی می قش آنان تنها تکمیلی و نمادین است  برای مثال مریم بنیانبلکه ن

هامم کمک کردن   ولی بیشتر از همه داداشتم و  کرد بعضی وقتا   خاله مامانم کمکم می
دادن   ام کارهای سایت رو هتم انجتام متی کردن   داداشم و پسرخاله خواهرم تشویق می

داد  بندی رو انجام متی اندازی کرده بود   برادرم هم کارهای دسته هام سایت رو را پسرخاله
و یادم داد که چجوریه  ولی در کل خودم بیشتر از اینکه کسی تشتویقم کنته ختودم کتار 

( ۹/4/18)مصاحبه حضوری، کردم   

های برختی برندستازان بته شتکل درخواستت ستاخت  ستازه استقبال ختانواده از دست
یا مصرف آنها همواره مشوقی برای شتروع کتار بتوده استت  بترای محصول هنری نهایی و 

گوید:  گذار برند منترا می منترا بنیان ،مثال
 کنته    شه و بعد گسترش پیدا متی خب این کارا همیشه اول از خانواده و فامیل شروع می

( 8۹/8/1۹مصاحبه حضوری،
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گوید:  گذار برند آزاده می آزاده بنیان
ام بود که گفت من  کنه، دخترخاله شش اومد و االنم خیلی تشویقم میاولین نفری که خو

(89/4/18)مصاحبه حضوری،خواهم برام درست کن    یکی مثل این می

گوید:  گذار برند هور می و فروغ بنیان
کتردم ولتی  ام کار درستت می اولش تو خونه یه چهار، پنج سالی تفریحی برای خودم و خانواده

دادم اونتا هتم  دادم و به اطرافیانم هدیه متی ی  برای تفریح این کار رو انجام میطوری جد نه به
( 91/9/1۹کردن   )مصاحبه تلفنی،  دادن یا تشویق می شون میومد سفارش می خیلی خوش

گوید: گذار برند رد می و یا فاطمه بنیان      
کارآفرینی ببترم و  سهمؤسخواستم برای یه  به دختر عمه ام فروختم   میو طرحم ر اولین

هتا فرستتادم کته نظرشتون رو بگتن، خیلتی  نشون بدم، برای چند تتا از دوستتان و فامیل
خوششون اومد، یه نفر خرید و همون تبلیغ کرد و بقیه خریدن  یعنی همون شتب چهتار 

( 8۱/9/1۹)مصاحبه تلفنی،  پنج تا سفارش گرفتم   

و شوندگان روابط قتوی اهمیتت داشتته  های از مصاحب بنابراین واضح است که برای عده
فتراهم  وکار کستبگتذاری یتک  حمایت )مالی و معنوی(، دانش و اطالعتا  را بترای پایه

اعتبتار و اعتمتاد عمتل ه  دهند و افزایش وکار کسبمحرک اولیه  عنوان به  این پیوندها کند می
ل و اجتماعتا  دیگتری سازد تا به محاف زنان کارآفرین را قادر میپیوندهای قوی، کنند   می

که دارای مزایای خاصی هستند )ماننتد اطالعتا  در متورد بتازار و اطالعتا  اجتمتاعی( 
کننتده ندارنتد، شتاهد  دسترسی پیدا کنند  اما در برندهایی که پیوندهای قتوی نقتش تعیین

گیری و موفقیت برند هستیم  برای  پیوندهای ضعیف در شکله  کنندگی شبک اهمیت و تعیین
گوید:  گذار برند مرغک می صالحه بنیان مثال

وقت، هی  مخالفتی با هی  کدوم از  ام همیشه مشوق من بودن   همسرم هم هی  خانواده
کارایی که انجام دادم نداشت  نه مخالفت داشت نه دخالت داشت  ایشون کار خودشون 

من بودن تو تمام  باندادم و همیشه هم پشتی دادن، منم کار خودم رو انجام می رو انجام می
( 81/1/1۹)مصاحبه تلفنی،ها      دوره
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گوید: گذار برند میم می مریم بنیان
ترین تأثیری که گذاشتن روی کارم این بود که این فضتا رو در اختیتارم  خانواده من، مهم

کشتیدم بترای  افتتاد شتاید متن خیلتی ستختی می گذاشته بودن  یعنی اگه این اتفاق نمی
هی  وقت با هنر خوندن من موافق نبتودن و بترای همتین یکتم بیشتتر  موفقیت  ولی کالً 

ترین تأثیرش برادر بزرگم بتود کته  دشواری به وجود اومد تا اینکه بخوان کمک کنن  مهم
خودش هنرمند نقاشه اون خیلی تشویقم کرد ولی بقیه خانواده شاید خیلی کمک خاصی 

( 89/8/1۹)مصاحبه حضوری، بهم نکردن    

گوید:  گذار برند میچکا می بنیان سپیده
یادمه روزی که برای اولین بار چیزی درست کردم، بتردم بته شتوهرم نشتون دادم  گفتت 
خیلی خوشگله  اینا رو ببر بفروش  بردم شهر کتا  بابل همه اش رو از من خریتد  بعتد 

از دیتد کته متن  جوری هی ادامه پیتدا کرد   همتون اوایلتم کته شتوهرم می همین تقریباً 
کنم  شتاید خیلتی هتم خوشتش  ای درستت متی های شلوار لی یته چیتزای ستاده پارچه

( 4/4/1۹ )مصاحبه تلفنی، اومد   ولی بازم تشویقم کرد نمی

گوید: گذار برند برازا می و یا غزاله بنیان
کردم  چیزی گیرم میومد با اون گوشواره و گردنبند برای مادر و  همیشه چیزایی درست می

اتفاقی یه دستبندی درست کردم   همسرم به متن گفتت چته  کردم    ست میخواهرم در
بامزه، بیا یه چیزایتی درستت کنتیم بتا هم   خیلتی چیزهتا درستت کتردیم و نمایشتگاه 

 41مون  دوستامون اومدن، استقبال کردن، خیلی چیزها خریدند  سال  گذاشتیم تو خونه
( 89/8/1۹)مصاحبه حضوری، مهزار تومان فروختیم  خودمون تعجب کردی 411بود 

 . پیوندهای ضعیف: دوستان2-4
های کارآفرینی زنان حول محور اهمیت پیوندهای  هر چند بدنه اصلی مطالعا  تجربی شبکه

مستقیم استت کته  های غیر قوی و مطالعه  ارتباطا  مستقیم شکل گرفته، اما در واقع این پیوند
مستقیم بسیار بیشتتر از امکتانی کته روابتط  وابط غیرکند  ر ها نزدیک می ما را به جوهره  شبکه

ای دسترستی آنتان بته  طور قابتل مالحظته گذارد، قادرند تا به مستقیم در اختیار کارآفرینان می
(  ما ایتن مهتم را در روایتت ۱8۱، 9118، 1اطالعا  و منابع را افزایش دهد )آلدری  و فیول

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ای بتر شتبکه   بینیم  آنها بته شتکل گستترده شان می شوندگان از کنش اقتصادی بیشتر مصاحبه
کید می کنند   روابط ضعیف یعنی دوستان و دوستانا دوستان تأ

شوندگان پیوندهای خانوادگی نقش حیاتی،  طور که اشاره شد برای بیشتر مصاحبه همان
گیری کتنش  در شتکل ای نداشتته استت  اعضتای ختانواده مستتقیماً   کننتده اثرگذار و تعیین

 ،اند و نقش خانواده در کنش آنها مفقود استت  در عتو  کارآفرینانه دخیل نبودهاقتصادی/
گیتری و اعتمتاد بته قتدر  پیونتدهای  بهترهه  نتیج گیری این برندها منحصراً  شروع و شکل

شوندگان  تواند شامل متخصصانی باشد که مصاحبه این روابط حتی میضعیف بوده است  
انتد  در ایتن  ا اطالعا  آنها برای کارآفرینی بهتره بردهپیش از کنش اقتصادی از تجربیا  ی

شتان بتا افتراد گونتاگون  ای شخصی و حرفهه  دنبال توسعه و تقویت رابط نوع از روابط آنها به
گوید:  گذار برند شیرین دگمه می شیرین بنیان ،برای مثال هستند 

ن و گفتتن همتین موضتوع ام رو با استاد راهنمام مطرح کردم، خیلی استقبال کرد اول ایده
 ام رو همتین نامه اش بدیم  به خاطر همین هم من تصمیم گرفتم موضوع پایان خوبه ادامه

ستخت همتون رو دنبتال و های داستانی( انتختا  کنم   بعتد از دفتاع هتم سفت )دگمه
( 89/4/1۹و  9۱/4/1۹ )مصاحبه تلفنی، کردم   

گوید: گذار برند نیگوولوو می و فرزانه بنیان
تتو دانشتگاه نمایشتگاه گذاشتتیم و همته خیلتی  هایی که ساختم اتفاقاً  ا اولین عروسکب

کتردم   از همانجتا بتود کته استتادام پشتتم بتودن و  اصاًل فکرشتم نمی استقبال کردن   
 کتردن    کردم و آنهتا هتم خیلتی کمکتم می جو میو کردن   از استادام پرس حمایتم می

خیلتی پشتتم  ببر کانون پرورش فکری نشتون بتده    کردن که کارهایت رو راهنمایی می
( 1/1۹/ 91)مصاحبه تلفنی،  بودن

گوید:  گذار برند زیلور می و یا آناهیتا بنیان
من یه سری طرح داشتم و دنبال این بودم که بدم به یه کسی برام بسازه  به یکی از دوستام گفتته 

گرفتت گفتت کته یته آقتایی هستتن  بودم که دنبالشم اون دوست بعد از یکسال با من تمتاس
شتناخت  ای رو می دوست منه کارگاه داره    اما نشد همکاری کنیم  ولی اون آقا یه آقتای دیگته

( 91/91/1۹که همین آقایی که االن همکار من هستن بود    )مصاحبه حضوری، 
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گوید:  گذار برند میم می و یا مریم بنیان
یه کسی استاد چاپ پارچه بود   که من خیلتی اتفتاقی  این کار فعلیم از اونجایی شروع شد که

از طریق یکی از دوستام با ایشون آشنا شتدم و کارهتام رو بهشتون نشتون دادم   چتون تجربته 
خیلی زیادتری داشتن   گفتن برو سراغ یه کار دیگه   بعد از اینکه متدتی کتار کردم   بته فکتر 

یه آشنایی خیلی اتفاقی متوجه این قضیه شتد کته افتادم برای خودم فروشگاه داشته باشم   بازم 
من دارم دنبال یه جایی برای فروش زیورآال  میگردم   اون آشتنا بته متن یته فضتایی داد کته 

ای نبود درصدی بود برای همین من جرئت پیدا کردم که راحت این کار رو انجام بدم     اجاره

ای  کننتده دانشگاهیان نقش تعیین مها، ه های دوستان، همکالسی ها شبکه در اکثر نمونه
دوستانه است  بترای مثتال متریم ه  گذاری برند نتیجه همکاری دوستان یا شبک دارند و بنیان

گوید: بی می گذار برند ام بنیان
اتاقی هم بتودیم تتو خوابگاه   شتاید اگته  با دوستم که همکالسی بودیم شروع کردم  هم

یم  ایتتن کتته کنتتار هتتم بتتودیم تتتأثیر نمیشتتد کتتار کنتت خونتته خودمتتون بتتودیم   
کردن توی اون بازارچه  خواستیم تو بازارچه دانشگاه شرکت کنیم  مهم شرکت داشت   می

دونستیم که  بود برامون   بعد از اینکه نمایشگاه تموم شد یکسری کارها موند بعد ما نمی
ها کته  شد  بچتهکارها رو چیکار کنیم   کارهای مونده رو آوردیم از اتاق خودمون شروع 

اونتا رو هتم  طوری دیگه کتالً  خریدن دیدیم خوبه  کم کم اتاقای برل هم میومدن همین
 توی خوابگاه    همونجا فروختیم

گوید: گذار برند مرغک می و صالحه بنیان
من با دوستم بترای یته پتروژه دانشتگاه کتار عملتی انجتام دادیتم    و تتو جشتنواره اول 

ن که کارهامون رو تو دانشگاه بفروشتیم    از کتارمون استتقبال شدیم   بهمون اجازه داد
هتامون  شون اومد   دیتدیم ایتن کیف های ما خوش دانشجویی شد   همه  خیلی از کیف

جای کار داره   بعد با همدیگه کار کردیم و یک نفر سومی هم به ما اضتافه شتد  خیلتی 
ه سه تایی با همدیگه کار کنیم  اون پسندیدیم ک نظر و فکر ما شبیه هم بود، خیلی زیاد می

طلبید که به همدیگه کمک کنیم که  مد  تو اون شرایط هفت، هشت سال پیش واقعًا می
تایی یه مثل  تشکیل بتدیم و کتار  گذاری کنیم   احتیاج داشتیم که سه یک برندی رو پایه

   حاال چه از های همدیگه بودیم حاال کم یا زیاد تای ما مکمل رو شروع کنیم   یعنی سه
نظر روانی، چه از نظر کارای یدی    
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دوستتان ه  یا  اطالعتا  متورد نظرشتان را از شتبکاند جزئ توانسته گذاران می بنیان این
گیترد  گتذاران متورد استتفاده قترار می دست آورند  این ارتباطا  شخصی که توسط بنیان به

آشنایی از طریق دانتش و تجربته  یندفراشود که کارآفرین با آنها آشناست   شامل افرادی می
دانشتی کته در  ،شتود  بنتابراین آید که منجر به اعتماد به افراد می دست می در طول زمان به

شود مهمترین شاخصه این پیوند است  برای مثال منتترا  ارتباط با افراد به اطالعا  ختم می
:گوید گذار برند منترا می بنیان

من مؤسسه طالفنون رو معرفی کرد   به من گفت حتمًا بیتا یکی از دوستای راهنماییم به 
شرکت کن   موندم و ادامه دادم   یه نمایشگاه اختصاصی با همین دوستم که این کار رو 
شروع کرده بودیم، گذاشتیم  اون نمایشگاه خیلی شلوغ شد و عالی بود    بعدش همه  ما 

تا دوست دیگه به این نتیجه رسیدیم کته  که تو کارگاه طالفنون بودیم سعیده و غزاله، و دو
یه نمایشگاه گروهی بذاریم   ستعیده بیشتتر لینتک داشتت و تونستت تمتاس بگیتره بتا 

هاش و نمایشگاه رو هماهن  کنه   این نمایشگاه رو گذاشتتیم و از اون بته بعتد  دوست
نمایشگاه با  کردیم   تو این دیگه همین جوری گروه ما ادامه پیدا کرد و با هم دیگه کار می

تر شدیم     هم صمیمی

گوید:  گذار برند میم می و مریم بنیان
بار اول ایده ساخت زیورآال  رو دوستم شهرزاد به من داد، برای خودش درستت کترده 
بود    بعد دوستام دیدن که چیزاهایی که ساخته بودم تو گتوش متن قشتنگه بعتد از متن 

طوری ادامه  یه پولی به من بدن و کم کم همین خواستن که در ازاش خواستن و طبیعتا می
پیدا کرد تبدیل به این شد که یه کاری شد    

گوید: گذار برند نیگوولوو می و یا فرزانه بنیان 
تتونی کارهتا  رو بتذاری و  بوک رو یکی از دوستام به متن معرفتی کترد گفتت می فی،

داشتن   اطالعاتشتم  وکار اینترنتی نداشت ولتی دوستتاش بفروشی   اون خودش کسب
چیز رو بهم یاد داد     شه تبلیغ کرد و همه کامل بود  حتی بهم گفت چجوری می

شوندگان بتر مبنتای پیونتد چندگانته شتکل  برخی مصاحبهه  همچنین کنش کارآفرینان   
ی دارد و هم محتوای دوستی یک وکار کسبزمان هم محتوای  گرفته است  به پیوندی که هم
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دهند کته  ها نشان می (  یافته991،  1،9118)جوهانسن و همکاران گویند ه میپیوند چندگان
است  این امر منجر بته  وکار کسبو اهداف   وضعیت  این روابط شامل درک دوستان از تأثیر

یک  شود  نهایتاً  ای( می های حرفه گیری احترام و اعتماد )هم به دانش و هم به توانایی شکل
گذار برنتد  بنیانآید  برای مثال پرناز و علیرضا ل این اعتماد بیرون میو برند، از د وکار کسب
گویند:  میالمک 

کنیم  گردیم چون فکر می های هنر بیشتر با همدیگه دوستیم و بیشتر با خدامون می ما بچه
)مصتاحبه  تتونیم بتا هتم بته اشتتراک بتزاریم و از هتم یتاد بگیتریم    خیلی چیزا رو می

 (91/91/1۹ حضوری،

گویند:  گذار برند درکارگاه می و زهره و فرزانه بنیان 
من )زهره( با فرزانه توی متوزه  استبا  بتازی آشتنا شتدم و دوستت شتدیم، فرزانته روی 

هم شبیه بتود و بتا هتم احستاس ه هامون ب کشید   انقدر سلیقه ها نقاشی می بازی اسبا 
یم گترفتیم امتحتانی چنتدتا کردیم که سریع با هم دیگه دوست شدیم و تصم نزدیکی می

اش انقدر خو  شد که همه رو همون روز فروختیم، برای  کار مشترک انجام بدیم   نتیجه
( 1/99/19 )مصاحبه حضوری، همین تصمیم گرفتیم با هم کار کنیم   

ه  دو طرفت فراینتدای بتر  گسترده طور بهدر مقایسه با روابط خانوادگی، پیوندهای ضعیف 
ای از  بستان بین اعضای شبکه استوار است  ارتبتاط بتا دوستتان شتامل درجته مبادله یا بده

شود  این مبادله گاهی معنتای اقتصتادی  مبادله است که در آن اطالعا  و منابع مبادله می
دارد  برای مثال در ابتدا، کنش اقتصادی بیشتر میان کسانی است که در شبکه حضور دارند  

اصلی محصوال  تولیتد شتده باشتند  ه  کنند توانند مصرف میبه این معنا که شبکه دوستان 
گوید:  گذار برند غزال می غزاله بنیان ،برای مثال

های هنتتری کارهتتا رو میتتاریم بتترای نمتتایش  تتترم آختتر دانشتتگاه بود   تتتو رشتتته
ها اومدن کارهامون رو دیدن یکی از دوستتام یکتی از کارهتام رو خیلتی  چینیم   بچه می

ها گفتتم متن کتارم رو  جا کارم رو بهش فروختم و بته بچته من همون دوست داشت بعد
( 4/9/1۹)مصاحبه حضوری، فروشم    خوایید من می گذاشتم برای فروش، اگر می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گوید:  گذار برند زیلور می یا آتنا بنیان
صور  اتفاقی دوستام دیدن دوستتای ختودم و  یواش یه کردم یواش چیزایی که درست می

دهتان و دوستت دوستتی چرخیتد   و خیلتی  به مون و اینا خیلی دهان گیدوستای خانواد
خوششون اومد  اومدن گفتن این خوبته بترام متنم درستت کن   جتوری شتد کته ستال 

اش تبدیل به این شد که سفارش گرفتم      دیگه

گوید:  گذار برند سعیده می و یا سعیده بنیان
ستری عکت،  عکاس تبلیراتی بتود یته دو تا از دوستام خیلی بهم لطف کردن   یکیشون

قیمتتی گرفتت  و  برای نمایشگاه اول من گرفت ازم هزینه نگرفت  عکسای خیلی گترون
دومین نفرم کسی بود که لوگو و کارتم رو طراحی کرد و اونم پول نگرفت   اگه قترار بتود 

م خریتد دادم   بعدم دوستام از همتون اوایتل از این کارا رو خودم بکنم کلی پول باید می
ام کردن جایی که نیاز داشتم، من اولین نمایشتگاهم رو بتا صتدگرم  کردن، حمایت مالی

نقره  قرضی گذاشتم، یکی از دوستام که همکارمم هست بهم نقره قتر  داد   اگته نبتود 
من نمیتونستم نمایشگاه رو بزارم   یه زمانی هم شد که قشن  به کف رسیده بودم یعنتی 

   و تونستتم کتارم رو جلتو دیگه از دوستام بهم پتول قتر  داد هیچی پول نداشتم یکی
( 8۹/8/1۹ )مصاحبه حضوری،ببرم   

تترین بختش ایتن  رود  مهم اما این مبادله همواره در معنای پولی و اقتصادی به کار نمی
گتذار برنتد متیم  اطالعتا  استت  بترای مثتال متریم بنیانه  مبادله در شبکه دوستان مبادلت

گوید: می
هام دوستتام بتودن بعتد دوستتام دوستاشتون رو آوردن تتا رستید بته  تر اولین مشتریبیش

بوک ایتن بتود کته متن  اینجا   یک علتی که اولش استار  خیلی خوبی خورد توی فی،
نفر رو داشتم که جوون و اهل ایتن جتور چیتزا و  ۹11- 811 کننده  عنوان شروع خودم به

 یتتک کردن   بعتتد دوستتتای اونتتا طبیعتتتاً ام رو ال هنتتری بتتودن، خودشتتون اومتتدن پتتیج
های اجتمتاعی  های مجتازی هتم شتبکه های اجتمتاعی هتم شتبکه اومدن   هم شتبکه

عتین یته  های هنری و غیرهنری و بیزینسی آشناهای زیادی داشتن واقعاً  خودشون تو گروه
های  درختی که شاخه داد شد  یعنی شاید دوستام نقش زیادی، تو معرفی من توی شتبکه

مجازی داشتن    



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

003 
خانواده، دوستان، 

 ... ها؛ مطالعه کیفی غریبه
 

دهد که اعتماد به فرد از طریق دانش و تجربته  با این وجود این مبادله تنها زمانی رخ می
اد بتین تنها به اطالعا  عرضه شده بستگی دارد، بلکته بتا اعتمت ایجاد شده باشد  اعتماد نه

گذار برنتد منتترا توضتیح داده شتده  ای توسط منترا بنیان فردی نیز در ارتباط است  این نکته
کنند:  دهد دوستان از یکدیگر حتی در حالت رقابت نیز حمایت می است، که نشان می

عنوان رقیب نگاه نکردم شاید ما رقابت ستالم داریتم  متا  وقت به این چهارنفر به من هی 
استای اینکه کار اون یکی بهتر بشه ایده دادیم به هم  یعنی سعی کردیم بترای همیشه در ر

فکر نکردیم که من بایتد بهتتر باشتم  بایتد یته  پیشرفت همدیگه تالش کنیم  یعنی اصالً 
کاری کنم که من بیشتر بفروشم   دوستی ما خیلی دوستی خوبی بتوده و اینکته همیشته 

خواستتم یته  کنم خودم تنهایی اگه می من  من فکر نمیچند تا فکر بهتر از یه فکره به نظر 
کردم، نسبت به االن که با چهار نفر دیگه  نمایشگاه موضوعی کار کنم اینقدر پیشرفت می

ای  ستازم یته ایتده کنم  چهار فکر مختلف هست و هرکدامشون وقتتی کتاری می کار می
ه  هی  وقت اینطوری نبوده راجع به کار من دارن که اگه اینجا رو اینجوری کنی بهتر میش

کنم خیلتی آدم  که اونا بخوان برای من بتزنن و متن بختواهم بترای اونتا بزنم   فکتر متی
شانسی بودم که با این گروه همکاری کردم و باع  پیشرفت من شدن  خوش

 کاری ها: ارتباطات مشتریان، ارتباطات . پیوند با غریبه3-4
دهندگان از ارتباطتا   گرفتن تمامی پاستخ عه، بهرهفرد در این مطال بهشباهت مهم و منحصر
ه  دستتی متدرن در بستتر شتبک برندستازی صنایع فراینتدکلی  طور بهمجازی است  چرا که 

ها در دو ستطح شتکل  ارتبتاط بتا غریبته ،کلیطور بتهارتباطا  مجازی شکل گرفته است  
اری استتت  گیتترد  ایتتن دو ستتطح شتتامل ارتبتتاط بتتا مشتتتریان و ارتباطتتا  مجتتازی کتت می

تتری بترای  هتای بهتتر و فراوان ها، امکان و موقعیت شوندگان از این طریق به شبکه مصاحبه
ها در اینجتا، ایجتاد  اند  مزیت کلیدی شبکه کنش اقتصادی خود دست یافتهه  گسترش دایر

ابزاری هستند کته  مثابه   ها برای کنشگران به ت  این پیوندبه اطالعا  و مشاوره اس  دسترسی
(  بترای مثتال متریم 9111 ،1من کننتد )فتری العا  کلیدی مربوط به بازار را فتراهم میاط

گوید: گذار برند میم می بنیان
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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های مجازی با کسی آشنا بشم که به کارم کمتک کنته   یلی پیش اومده که از طریق شبکهخ
ز ا فتتروش دارن از اینستتتاگرام پیتتدام کتتردم   قبالً  اکثتتر کستتایی کتته تتتوی اروپتتا فعتتالً 

فروشتن منتو از  صتور  امتانی کارهتام رو می ها کته بته بوک   خیلی از این فروشتگاه فی،
ها  هاشون هم از طریتق مشتتری شناختن یا تو اینستاگرام کارها رو دیدن  خیلی بوک می فی،

یه مشتری منو معرفی کترده بتود  آشنا میشن با کار من   دو تا خیریه خیلی خو  هم بود   
از طریق یه مشتتری یتا از  کارهای من همه اکثراً  ن  بزنید، غرفه بگیره  کالً که به این خانم ز

دوز  وقتتی هتم کته دنبتال ستوزن جوری آشنا به آشنا معرفی شدن    طریق یه دوست همین
گشتم بازم از اینستاگرام پیدا شتد   یعنی یته ختانومی کته بلتون هستتن از ایرانشتهر تتو  می

و با چندتاشون شروع کردم به کار کردن    اینستاگرام باهام ارتباط گرفتن 

گوید: گذار برند سعیده می سعیده بنیان
کتاال کتار کنم   چتون کتار کتردن باهاشتون خیلتی  من خیلی دوست داشتتم بتا دیجی

نویستتن بهتتت  ختتوان آختترش چتتک رو می خوبتته   وقتی متتیگن چتته کارهتتایی رو متتی
، تالش کنه برای اینکه کار تو رو میدن   اینطوری باع  میشه فروشنده هم یه کاری بکنه

بفروشه   خودشون از اینستاگرام منو پیدا کردن و زن  زدن     

، مشاوره و حل مشکل  از طریتق وکار کسبکارآفرینان برای کسب اطالعا  مربوط به 
وهانستن و ج) انتد ها متکی کننتد، بته غریبته هایی کته منتابع متعتددی را فتراهم می تماس

ارتباطتتا  مجتتازی فرصتتت را بتترای کستتب اطالعتتا  بیشتتتر بتترای (  9118 همکتتاران،
مستتقیم در کتنش اقتصتادی آنهتا اثرگتذار  طور بهگذاران فراهم کرده و این اطالعا ،  بنیان

گوید:  پینه می گذار برند وصله مرضیه بنیان ،است  برای مثال
متدی رو ن چتین و متری بتوک پتیج بتته اون زمان که کارم شروع نشده بود هنتوز تتو فی،

دیدم   برام جذا  بود کارشون   بعد این دوتا صاحب برند همون اولش خیلتی بته متن 
دونستتم چطتوری پتول رو بایتد  نمی کمک کردن  من اولین سفارشی که داشتم رو اصالً 

دونستتم  از اونتا پرستیدم   دریافت کنم چقدر باید بیعانته بگیترم  راه و رستمش رو نمی
 کمکم کردن تا راه افتادم  

گوید: بی می گذار برند ام یا مریم بنیان
دونستم که چجوری باید الیکای پیج بره باال، چجوری بازدیدکننده بایتد داشتته  اون اوایل نمی
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ستفارش  کرد کمکم کترد    بوک کار می گذار برند پردی،( خودش تو فی، مریم )بنیان باشه   
گفت باید شتماره  ه به یکی که بیاد باال   کمک کن خواست مثالً  جور حالتی بود که می یه داد   

بعتد  ا  و اعتمادسازی کنی    ها رو بزاری تو پیج کار  رو بدی به مشتری یا اینکه باید عک،
اون  خودشم عک، کارهای منو گذاشت توی پیج خودش و گفت اینو من از اینجتا خریتدم   

زمان پیج پردی، شناخته شده بود و این تبلیغ شد برای من   

ای فعاالنته از  دست آوردن و رسیدن به اعتماد شتبکه گذاران برای به عالوه بر این، بنیان  
گوید:  گذار برند ویلیکا می مریم بنیان ،برند  برای مثال ارتباطا  با مشتریان بهره می

دادم یته کتار نتو  کنن و کاری که متن انجتام متی خانواده  من تو شهر کوچیک زندگی می
پذیرفت تا حاال بعتد مردمتی  کرد می باید یه جایی قبولش می بود که واقعاً  بود   یه کاری

اگه من هزار سالم تو این شهر کوچتک  تر هستن این کار رو بپذیرن    که تو شهر کوچک
تونستم که این کاری  افتاد   وقتی می کردم که خودم رو ثابت کنم این اتفاق نمی تالش می

کشور بره به تهران   و دیده بشه   خوشبختانه وقتی که کارم  کنم بره به سراسر که تولید می
بتوک بود   فضتای مجتازی بتود و یکستری  رو شروع کردم اینترنت جا افتاده بود   فی،

دادم کته اعتمتاد  هایی شده بود   خودمم باید یه سری کارهتایی انجتام متی اعتمادسازی
ایجاد بشه   و گرفت و شد   

گوید:  پینه می برند وصله گذار و یا مرضیه بنیان
فکرشم نمی کردم اون موقتع  شروع کار من تو فضای مجازی خیلی صمیمانه بود، اصالً 

 غریبتی دیتدم   مثالً و مخاطبای کارم بیشتر تینیجرها بودن یه برخوردهای خیلی عجیتب
کنن کته  برن، جوری بتاهم برختورد متی چندین دفعه برام هدیه فرستادن یا منو بیرون می

و جلتب اعتمتاده خیلتی بترام جالبته   پیام  یتتفالن بازیگر محبوبم   این محبوب ارانگ
میدن، حتی بعضیاشون که از همون ابتدا با من بودن االن تبدیل به دوست شدن برام ایتن 
کید کنم که این فضا به من کمک کرد کته  صمیمت خیلی برام جالب بود   و بازم باید تأ

ادامه بدم   

مکان بازار استتفاده  ارتباط با مشتریان برای نظار  بر محیط خارجی و همچنین آنها از
شتوند  ایتن اطالعتا   ان مطلع میای که از وضعیت سلیقه و ذائقه مخاطب گونه کنند، به می

گتذار برنتد  کنند  برای مثال شیرین بنیان دست آمده پویایی و دوام یک برند را تضمین می به
گوید:  شیرین دگمه می
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ای که شرکت کردم خیلی کمک کرد تا بتونم مخاطبم رو پیدا کتنم   این  های خیریه هبازارچ
ها اولین جایی بود که مستقیم با مخاطب در ارتباط بتودم  ایتن ارتبتاط مستتقیم بتا  بازارچه

هتا کته مشتتری  شون خیلی به کار من کمک کرد   بعضی از جوون مشتری و شنیدن نظرا 
تونستم حضوری باهاشون در ارتباط باشتم   وقتی کتار   و میکار من بودن اونجاها بودن 

فهمتی مخاطتب چته چیتزی  هاس   نمیبینی کدوم کار زودتتر فتروش رفتته و نمی تو مرازه
ها تونستم  خواهد   چرا این کار رو بیشتر دوست داره؟ چرا دوست نداره؟ تو اون بازارچه می

ها  مشتری اضافه شتد  بعضتی از مشتتریبا مخاطبم ارتباط برقرار کنم و اونجاها هم خیلی 
   کردن به جاهایی    فروشی داشتن یا مثاًل من رو معرفی می خودشون مرازه یا کتا 

گوید: گذار برند مرغک می و صالحه بنیان
هایی کته  از جمعه بازار پارکین  پروانه شروع کردیم و کارهامون رو فروختیم   همه  بچه

ها   یه روز   ند شده و معروفن تو جمعه بازار بودن اون سالاالن یه جورهایی کارهاشون بر
یه خانمی که مدیر فروش بودن تو شهر کتا  اومدن جمعه بازار کارهتای متا را دیدنتد و 
آنجا تلفن ما را گرفتن و سفارش کار دادند این اولین سفارش عمده  متا بود   بعتد از اون 

  پیدا کرد   و  قرارداد بستیم    معه بازار ما روای از خانه هنرمندان تو ج باز یه خانم دیگه

ها نیتز  دهند و همین شتبکه ها را تشکیل می ها، شبکه در واقع پیوندهای ضعیف و غریبه
به پر کردن شکاف دانش کارآفرینان در رابطه با برند، کنش اقتصادی/ کارآفرینانه و یا بازارها 

پذیری کارآفرینی را  حمایت عاطفی برای ریسککنند  بنابراین، این روابط نه تنها  کمک می
را نیتز  وکار کستببلکته پایتداری و بقتای  ،(1،9114آورند )برودرل و پریزندورفر فراهم می

 ارتباطتتا  مجتتازی نوعتتاً ه  (  ایتتن شتتبک2،9119ارانکتتدهنتتد)گیمنو و هم افتتزایش می
زمتانی کته توستط دارنتد  گتذاران اظهتار می دوام و بقتای برنتد هستتند  بنیانه  کنند تضمین

کنند  بترای مثتال متریم  شوند برای ادامه کار انگیزه پیدا می مخاطبان و مشتریان تشویق می
گوید:  گذار برند ویلیکا می بنیان

هتتایی  ها و ناجی دهنتتده هتتای ناامیتتدیم بستتیار بستتیار زیتتاد بتتوده   ولی متتن نجا  زمان
کنم   فترداش  تم دیگه کار نمیداشتم   شبایی شده که گفتم اگه فردا دیگه سفارشی نداش

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ها حتتی  یهو یکی میاد چندتا کار سفارش میده این خیلی انگیزه میده   یا اینکه مخاطب
دهنتده  یته آدمن   چتون متن از بتازار فقتط  نجا  با یه الیک با یه پیام بعضی وقتا واقعتاً 

هتش چنت  ترین چیز هم مثل یه طنا  ب بینم دیگه    برای همین کوچک کامپیوتر رو می
( 88/8/1۹)مصاحبه تلفنی،ندازم که نجاتم بده   ا می

گوید:  پینه می گذار برند وصله و یا مرضیه بنیان
دیتدم ازش استتقبال میشته   همون اولتی کته  داد این بود که می چیزی که بهم انگیزه می

عکسا رو گذاشتم اینستاگرام ستفارش گترفتم    اینکته ستفارش بگیتری و ببینتی خیلتی 
زارن بهت ایتن انترژی و انگیتزه رو میتده کته  خورد خوبی داره الیک میشه کامنت میباز

( 89/8/1۱ )مصاحبه تلفنی،ادامه بدی   

نزدیتک استت   دور امتا عمتالً به موقعیت فردی اطالق می شود که  ،غریبگی در اینجا
غریبه واجد صفت خاص تحترک استت و ایتن تحترک، شتکلی از نزدیکتی و دوری پدیتد 

طور اتفتاقی بتا  سازد  شخصی که کاماًل در تحرک است، به رد که موقعیت غریبه را میآو می
همتین امتر نیتز   (999 ، 991۹ )زیمتل، کنتد هر یک از عناصر منفرد گروه تماس برقرار می

گیری، تثبیت و گسترش شبکه نقش ایفا کند  شود غریبه در شکل باع  می

 گیری . نتیجه5
شبکه نشان داده شد  پیوندهای قتوی کته روابتط ختانوادگی را در در این مقاله سه سطح از 

گیرد  پیوندهای ضعیف که شامل ارتباط با دوستان و آشنایان است و در آخر ارتباط با  برمی
ای از زنان بنیانگذار  ها که شامل ارتباطا  با مشتریان و ارتباطا  مجازی است  دسته غریبه

ندگی و نقش مهتم پیونتدهای قتوی بته کتنش اقتصتادی کن دستی مدرن با تعیین برند صنایع
آنان به بنگاه خانوادگی تبدیل شده است  بترای آنتان ختانواده منبتع  وکار کسباند   پرداخته

اطالعا  است که به دلیل اعتماد زیاد، ریسک پایین و منفعتت طلبتی کنتترل شتده کتنش 
سازان، ختانواده و پیونتدهای اقتصادی را مسیر ساخته است  اما برای تعداد بیشتری از برند

قوی تنها در نقش مشوق اولیه ظاهر شده و یا با فقدان پیوندهای قوی در برابر نقش پررنت  
یا  ئها جزرو هستیم  آن هگذاران روب و اساسی پیوندهای ضعیف در کنش اقتصادی این بنیان
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نند  بتا آنهتا ک ها کسب می دانشگاهی ها و هم های دوستان، همکالسی بکهاطالعا  را از ش
تنهتا  طرفه نهدو فرایند مبادله  دو طرفه دارند  که این ه  اعتماد و مبادله  همکاری، پیوند چندگان

محصوال  باشند بلکه اطالعا  و منتابع را هتم  اولیه  ه  کنند شود دوستان مصرف باع  می
بهتره  فترد ایتن مطالعته، بهآخر شباهت مهم و منحصتر کند  دست برای بنیانگذار فراهم می

کلتی اگتر زنتان بنیانگتذار  طور بتهدهندگان از ارتباطا  مجازی است   گرفتن تمامی پاسخ
تتوانیم  تقستیم کنتیم، می 2و آماتورهتا 1ها ای دستی مدرن را به دو تیپ حرفه برندهای صنایع

)روابتط  بیشتتر از قتدر  پیونتدهای ضتعیف 3ها بر اساس اصل همسانی ای بگوییم حرفه
انتد و آماتورهتا فقتدان  برد کتنش اقتصتادی/کارآفرینانه ختود بهتره بردهدوستان( برای پیشت

اند   ها( جبران نموده پیوندهای ضعیف را با پیوندهای مجازی)ارتباط با غریبه
 

 

 

(2) سازی زنانه برندسازان شبکه. مدل مفهومی (2)شکل شماره 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

های تحصتیلی و فرهنگتی اختذ شتده در طتی  دنبال پیوند زدن سرمایه های هنر که عمدتًا به التحصیالن دانشگاهی رشته فارغ  1
اند  های تحصیل خود با زندگی روزمره و کنش اقتصادی سال

مدرن یعنتی  ترین ویژگتی دنیتای پستت های غیرهنری  این افراد با توجه به مهم التحصیالن رشته ی یا فارغگان هنر خودآموخته  2
و از طریتق آن بته خوداشتترالی و   )خود  بساز، خود  انجام بده( به فراگیری یک فن و تکنیک پرداختته فراگیری اخالق 

اند  کارآفرینی دست زده

 بنیانگذار برند
پیوندهای 

 اطالعات ضعیف
 
یبه  ها غر

 منفعت
 

 کنش

اقتصادی/کارآفرینان

پیوندهای  ه
 قوی

 اعتماد
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ای برای کارآفرینان   انگیزهکلی با توجه به مزایای پیوندهای ضعیف، ممکن است  طور به
ای خود را با افرادی که برای یکدیگر شناخته شتده  وجود داشته باشد که نسبت روابط شبکه

ایفا کنند،  وکار کسبنیستند، افزایش و نقشی را که اعضای خانواده ممکن است در موفقیت 
ین شتوند، تواننتد باعت  موفقیتت فردکتارآفر اما همان انتدازه کته روابتط میکاهش دهند  

کننده نیز باشند  تمامی اشکال روابط از جمله )پیوندهای قوی، ضتعیف،  توانند محدود می
تواننتد نقتش  هایی هستند  پیوندهای قوی به همان اندازه کته می ها( دارای محدودیت غریبه

در  ،توانند به ضد خود نیز تبدیل شوند  بترای مثتال برنده داشته باشند، می آمیز و پیش مشوق
های زنتان برندستاز بته اشتترال و فضتای آن حاصتل  ح  پیوندهای قوی، نگرش خانوادهب

در  آورند و دائماً  نگرشی سنتی است  آنان کارهای رسمی و مزدبگیری را شرل به حسا  می
کیتتدگتتذاران  کننده یتتا دلستتوز بتته بنیان نقتتش ستترزنش دنبتتال کتتار  کننتتد کتته بتته می تأ

است کار آنها به این دلیل کته نتوعی کتار زنانته باشند  همچنین ممکن  «حسابیو درست»
خانگی دارد، جدی گرفته نشود  یا باز هم برای مثتال  است و حالت تفریح، سرگرمی و کار

کننتده و امتین استت  اعتماده  در بح  پیوندهای ضعیف، آنجایی که این روابط شامل رابط
این از بین رفتتن اعتمتاد   شود و چنانچه اعتماد از جانب امین نقض شود، پیوند گسسته می

توانتد  اعتمادی می باریک میان اعتماد و بیه  ها نیز باشد  فاصل تواند شامل پیوند با غریبه می
های این نوع روابط باشد  ها و چالش یکی از محدودیت

در پایان الزم به ذکر است که تعریف پیوندهای قوی/ضعیف و مترز بتین آنهتا از زمتان 
( تا به امروز جنجال برانگیز و محتل مناقشته یتوده و 9199گرانووتر) معروفه  نگارش مقال

منتقدان زیادی نیز داشته است  برخی منتقدان معتقدند که مترز بتین پیونتدهای ضتعیف و 
شتود  برانگیز بودن تعریف حدود قدر  پیوندها باعت  می روشن نیست  مناقشهکاماًل قوی 

شناستی پیونتدها بهتره  وضتیح، تشتریح و سنخمطالعا  مختلف از تعابیر گوناگونی برای ت
محور باشتد   محور و فرهنت  رسد تا حدودی این نظریه موقعیت به نظر می ،گیرند  بنابراین

هر چند بر اساس نظر گرانووتر روابط خانوادگی و دوستان نزدیک، پیوند قتوی بته حستا  
ه، تنهتا روابتط ختانوادگی را آیند، اما ما در این مقاله برای مطالعه ابعاد کنش کارآفرینانت می

ایم  چرایی این موضوع را بایتد در  پیوند قوی و روابط دوستان را پیوند ضعیف در نظر گرفته
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گیری متدل  هتای اساستی نهفتته در شتکل کترد  یکتی از فر  وجو جستتمفهوم منفعت 
گاهانه  کسانی کنند که با چه  انتخا  می اقتصادی شبکه این است که افراد درگیر در شبکه، آ

استت، شتکل  شود که افراد روابطی را که بترای آنتان پرمنفعتت  در تعامل باشند  فر  می
کنند بر این  دارند  از روابطی که برایشان منفعتی در پیش ندارد دوری می دهند و نگه می می

شوند، اهمیت دارد  البته فر  ایتن دیتدگاه  کنشگران متحمل می ای که  فایده ت اساس هزینه
گتاهی کامتل دارنتد؛ بلکته  های بالقوه اند و به گزینه عقالنیکاماًل ست که افراد این نی شان آ

پایان دادن به روابتط  گیری روابط جدید یا  هایی که از شکل متضمن این ایده است که شبکه
هایی که در آنها چنین منفعتی  آورند، نسبت به شبکه دست می توجهی به قدیمی منفعت قابل

(  بتر استاس ایتن استتدالل، از 1،8119)جکستون ترنتد دوام  دگتذرتر و بیوجود ندارد، زو
پایان دادن به روابتط قتدیمی  گیری روابط جدید یا  آنجایی که شبکه روابط دوستانه از شکل

دوام و ضتعیف هستتند    آورنتد، بنتابراین زودگتذر، بتی تتوجهی بته دستت می منفعت قابل
لیل که از چنین منفعتی برخوردار نیستتند پیونتد شبکه روابط خانوادگی به این د که درحالی

آید  قوی به حسا  می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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