
 1398پاییز ـ 29ـ شماره  تمشهسال - هوشمند مدیریت کسب و کارمطالعات  نشریه علمی
 35 -60 صفحات

 

 دانشجویان قصد کارآفرینی بر مجازی اجتماعی های شبکه تأثیر
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  لواحسان سلطان محمد

 چكيده

پرداخته  نانهیقصد کارآفر بر مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده این تحقیق به بررسی تأثیر

 شامل ؛لینان نانهیقصد کارآفر مدل از برگرفته ،حاضردر پژوهش  نانهیقصد کارآفر های مؤلفه. است

حاضر  تحقیق. شود می ریخودباو و اجتماعی هنجارهای کارآفرینانه، رفتارهای به نسبت نگرش

ها  ابزار گردآوری داده عنوان بهاز پرسشنامه  و است توصیفی آن پژوهش روش ،بوده کاربردی-کمّی

 از استفاده با پژوهش، یها افتهاز دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی استفاده شده است. ی

 "و"اس پی اس اس " یلیتحلی افزارها نرم در ساختاری معادالت و عاملی تحلیل ،tهای  آزمون

 که داد نشان معادالت ساختاری تحلیل نتایج .گرفت قرار برازش و لیوتحل هیتجز مورد "لیزرل

 متغیر و بوده معنادار یخوب به آن های مؤلفه و قصد کارآفرینانه با اجتماعی  های شبکه بین رابطه

از بین مؤلفه های مورد .دارد تأثیر آن های مؤلفه و نیقصد کارآفری بر مجازی اجتماعی های شبکه

 هنجارهای کارآفرینانه، خودباوری های مؤلفه برای ترتیب  به معناداری و تأثیر بیشترین بررسی،

 مدل و ساختاری تحلیل های آزمون با تی. درنهااست کارآفرینانه رفتار به نسبت نگرش و اجتماعی

 .شدند تأیید وهشپژ فرضیات تمام ساختاری معادالت

 .خودباوری هنجار، نگرش، قصد کارآفرینی، اجتماعی، های شبکه: کليد واژگان
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 مقدمه

قصد  و است عمل آن انجام برای قصد کارآفرینی، عمل یک شروع فرآیند در گام نخستین

همچنین  .(444، ص 2008، 1لیناناست ) کارآفرینی فرآیند عملی شروع بر مقدم کارآفرینی

است اجتماعی فرد  های شبکه و فرهنگی محیطی، عوامل تأثیر تحت بیشتر ،صد کارآفرینانهق

 .(2011، 2الکولوا و همکاران)

، 7، توییتر6، فیس بوک5لینکدین ،4اینستاگرام ،3تلگرام )مانند مجازی اجتماعی های شبکه

جنبه  بر وانیفرا تأثیر و رود های ارتباطی افراد به شمار می نیز جزو شبکه ( 8واتس آپ

 فضاهایی اجتماعی های شبکه .(2011، 9گائودیناست ) داشته افراد یوکار کسبکارآفرینی و 

 نظرات و کرده برقرار ارتباط خود خانواده و همکاران دوستان، با افرادها  در آن که هستند

 (2012، 10کادوشیندهند ) می گسترش را خود ارتباطات و  گذاشته میان در یکدیگر با را خود

 به خود کاری تجربیات و ها ایده ،وکار کسب مورد در افراد.با استفاده از شبکه های اجتماعی،

 (.2011پردازند )گائودین،  می گفتگو و بحث

 آن تأثیر و اهمیت هستند که نوظهوری های پدیده ،مجازی اجتماعی های شبکه بنابراین

 و یوکار کسب های تمام جنبه های اجتماعی مجازی بر شبکه شود. این می آشکارترروز  روزبه

 فرآیند مهم مراحل از یکیعنوان  به نیز قصد کارآفرینی. اند گذاشته تأثیر افراد کارآفرینی

 .است پذیرفته تأثیر اجتماعی مجازی های شبکه از کارآفرینی،

 
 

1. Linan 

2. Lakovleva et al. 

3. Telegram 

4. Instagram 

5. Linkedin 

6. Facebook 

7. Twitter 

8. WhatsApp 

9. Gaudin 

10. Kadushin 
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 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 یمجاز اجتماعی های شبکه

 جامعی تعریف ،اطالعات فناوری جدید های پدیده سایر همانند نیز مجازی اجتماعی های شبکه

عنوان  به مجازی اجتماعی های شبکه از پژوهشگران ونظران  صاحب اکثر ،وجود  نیا . باندارد

که بر تمام  ،کنند می یاد محتوا گذاری اشتراک به و ارتباط برقراری برای مجازی مکانی

 زاده قلی ؛2،2007؛ الیسون و همکاران2014، 1زندگی افراد تأثیر گذاشته است )کین های جنبه

 گسترش و تقویت باعث ،مجازی اجتماعی های شبکه واقع در (.25، ص. 1394 خواجه،

اطالعات  عکس، مانند یاطالعات کاربران. شوند می اینترنتی فضای در اجتماعی ارتباطات

 این که دهند می قرار خود شخصی صفحه روی بر را خود کار محل و عالیق شخصی،

یرموالیوا و شوند ) می مجازی فضای در ارتباطات گسترش و تقویت باعثاطالعات 

 (.238، ص. 2009، 3همکاران

 

 ینیقصد کارآفر مفهوم

 کارآفرینی است که قصد ابتداییاز جمله نظریات  (1985) 4کارآفرینانه شاپیرو رویداد نظریه

 درک یریپذ امکان و عمل به تمایل شده، درک مطلوبیت کرده است؛ استوار عامل سه را بر

 آگاهانه رفتارهای بود معتقد . اوشد ارائهچندین سال بعد  نیز (1991) 5آجزن نظریه .شده

 ترین مهم از کارآفرینانه  قصد و پیوندد می وقوع به آگاهانه تصمیماتی اتخاذ از پس اشخاص،

 نیز( 2006) 6(. مدل لینان180، ص 1991آجزن، است ) کارآفرینانه رفتار کننده یینتع عوامل

 و دارای ریسک نووکار  کسب یک اندازی راه برای فردی باور و آگاهی را قصد کارآفرینی

 .است پرداخته قصد کارآفرینی بر مؤثر عوامل بررسی به در مدل خود کند. لینان می تعریف

 آجزن شده یزیر برنامه رفتار نظریه و شاپیرو کارآفرینی رویداد نظریه اجتماع اساس او بر مدل
 

1. Kin 

2. Ellison et al. 

3. Yermolayeva et al. 

4. Shapero 

5. Ajzen 

6. Linan 
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 نگرش شامل ؛قصد کارآفرینی بر رموّ مؤلفه سه ،است. بر اساس مدل لینان آمدهبه وجود 

، ص 2008ان، لینشود ) می کارآفرینانه خودباوری اجتماعی و هنجارهای کارآفرینانه، رفتار به نسبت

449). 

 

 

 

 

 

 

 (2006)لینان،  قصد کارآفرینانه مدل :1شکل 

 

 نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه

 ارزیابی نامطلوب یا مطلوب را خود رفتار فرد که میزانی به ،کارآفرینانه رفتار به نسبت نگرش

او  تمایل یا عمل از فرد یریگ جهینت و تجربه ازبرآمده  رفتار، یک به نگرش. دارد اشاره کرده،

 وی زندگی طول در فرد تجارب و ادراکات حاصل ،نگرش نتیجه در است؛ عمل آن به نسبت

 .(2015، 2؛ کر و ماندور2018، 1انتریالگو و ایگلسیاساست )

 

 هنجارهای اجتماعی

 این اجتماعی همان هنجارهای ذهنی فرد است؛ هنجارهای که رسید نتیجه این به لینان

شود  می افراد اساتید و دوستان خانواده، رفتارهای نوع و فرهنگ شامل ؛اجتماعی رهایهنجا

 .(449، ص 2008لینان، )

 
 

1. Entrialgo & Iglesias 

2. Kerr & Mandor 

 

 رفتار به نگرش نسبت
 کارآفرینانه

 کارآفرینانه خودباوری

 اجتماعی هنجارهای نانهیقصد کارآفر
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 خودباوری کارآفرینانه

 دارد و اشاره خود رفتار و عمل انجام سختی یا آسانی از فرد ادراک متغیر خودباوری نیز به

 فرد خودباوری لینان عقیده به. هدد می نشان را او  قبلی های شکست و موفقیت تجارب،

است  فردنفس  اعتمادبه دهندهنشان  و داشته فردشده  کنترل رفتار بر را تأثیری بیشترین

 (.500، ص 2008لینان، )

 

 پیشینه پژوهش

 قصد کارآفرینی ووکار  کسب توسعه در اجتماعی های تأثیر شبکه بررسی در پژوهشگران

 ابدی می افزایشها  آن بین روابطایجاد  با افراد قصد کارآفرینی که اند رسیده یجهنت این به افراد،

 ها فرصت منابع، با کارآفرین رابطه توانند می روابط این (.1076، ص 2013، 1ظفر و همکاران)

 و دهند می افزایش را افراد بین روابط ،نیز اجتماعی های شبکه. دنباش اشخاص یا سایر و

؛ (57؛ ص 2018، 2سرینیواسان و ونکاترامانهستند ) منابع سایر با فرد بین یواسطعنوان  به

 اقتصادی، یها تیفعال محرک بلکه هستند افراد بیندهنده  تنها ارتباط نه ها شبکه این ،بنابراین

 باشند تأثیرگذار کارآفرینان اقتصادی عملکرد بر توانند می و هستند نیز کارآفرینانه و تجاری

 (.1391 کاران،زالی و هم)

  بر .(449؛ ص 2008لینان، است ) هویت قصد کارآفرینانه، های مؤلفه از دیگر یکی

 بوک فیس در شبکه افراد فعالیت و استفاده، مشارکت میزان های یک پژوهش، بین یافته اساس

 ووجو  جست و استفاده میزان چه هر یعنی دارد؛ وجود معکوس معنادار رابطه کاربران هویت با

 شود می تر ضعیف کاربران هویت کند، می پیدا افزایش بوک فیس در کاربرانفعالیت زانمی

 بین میزان استفاده که داده است نشان دیگر پژوهشی مقابل در(. 1393 پور و همکاران، عدلی)

 عبارتی به ؛دارد معناداری وجود هویت رابطه بااطالعات  جستجویمنظور  به بوک فیس از

 آنان هویت اند کرده استفاده علمیاطالعات  جستجویمنظور  به بوک فیس از که افرادی

 بین پژوهشگران تحقیقی، در همچنین(. 1391 آذرگون، و خسروشاهی) شود می تر قوی
 

1. Zafar et al. 

2. Srinivasan & Venkatraman 
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 های شبکه ازها  آن نکردن استفاده و کردن استفاده با افراد قصد کارآفرینی و ها قابلیت

 آماری، لحاظ به یعنی(؛ 1390 الیاسی و همکاران، محمدی) نیافتند معناداری رابطه اجتماعی

 استفاده ها شبکه این ازکه  افرادی با کنند می استفاده اجتماعی های شبکه از که بین افرادی

 دیگر پژوهشی نتایج که ی. درحالندارد وجود چندانی کارآفرینی امتیاز اختالف ،کنند نمی

کارآفرینی و  های قابلیت افزایش سبب زیمجا اجتماعی های شبکه از استفاده دهد می نشان

 مشاهده کهطور  همان (.349؛ ص 2017، 1اکرم و کومارشود )می اشخاص یوکار کسب

 ها ناهمخوانی این رسد میبه نظر  و دارد وجود ناهمخوانی مذکور های پژوهش بین شود می

 های پژوهش دارد ضرورت و بوده متفاوت های زمان و جوامع در مطالعات انجام  ناشی از

 .شود انجام جدیدتری

 

 و نوآوری پژوهش مسئله

این تحقیق  ،افزایش است در حالهای اجتماعی مجازی  با توجه به اینکه استفاده از شبکه

ها بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه  این شبکه ریتأثدرصدد بررسی 

 تأثیر تنها قبلی، های پژوهش رسد در به نظر می ،پیشینه تحقیق جه به عالمه طباطبایی است. با تو

 بررسی مورد قصد کارآفرینانه متغیرهای از یکی بر( عام معنای در هم آن) اجتماعی های شبکه

 در) مجازی اجتماعی های شبکه تأثیر بررسی در پژوهش حاضر به ولی ؛است گرفته قرار

 از ،پژوهش این در. پرداخته شده است قصد کارآفرینی متغیرهای از ترکیبی بر( خاص معنای

 کنار در مان وأتو بصورت( خودباوری و ذهنی هنجارهای نگرش،) قصد کارآفرینی متغیرهای

 .است شده تبیین کامل لینان بطور قصد کارآفرینانه متغیرهای و  استفاده هم

 

 ها مدل پژوهش و فرضیه

 را قصد کارآفرینانه های مؤلفه بر های اجتماعی شبکه از استفاده ( رابطه2دل پژوهش )شکل م

 نظری مدل وابسته متغیر به عنوان( 2006) لینان قصد کارآفرینانه های مؤلفه از .دهد نشان می
 

1. Akram & Kumar 
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 همدیگر با را محیطی و رفتاری فردی، واملع خود مدل لینان در. است شده استفاده پژوهش

 و است نگرش و قصد ،کارآفرینانه رفتار تعیین عامل است معتقد است. لینان کرده ترکیب

 .پیوندد می وقوع به آگاهانه تصمیماتی اتخاذ از پس اشخاص، آگاهانه رفتارهای

 و کرد صهخال را آجزن مدل او است. (1991) آجزن مدل از برگرفته لینان مدل

 این بدلیل .(2006لینان، داد ) قرار بررسی مورد آموزشی محیطی در را آجزن پرسشنامه

 پژوهش مدل در لینان مدل از آموزشی، محیطی در حاضر پژوهش انجام همچنین و ها مشابهت

قصد  و مستقل متغیر ،اجتماعی های  استفاده از شبکه نظری، مدل است. در شده استفاده

 به نسبت نگرش شامل ؛قصد کارآفرینانه متغیر های مؤلفه. است وابسته متغیر ،نانهکارآفری

 .دنشو می کارآفرینانه خودباوری و اجتماعی هنجارهای کارآفرینانه، های رفتار
 

 قصد کارآفرینی

 

 

 

      

 (2006) لینان کارآفرینانه قصد مدل اساس بر پژوهش مدل: 2شکل 

 ند از:اهای پژوهش عبارترضیهبر اساس مدل پژوهش ف

 تأثیر دارد. افراد قصد کارآفرینانه بر اجتماعی های استفاده از شبکه 

 تأثیر دارد. کارآفرینانه رفتارهای به نسبت نگرش بر اجتماعی های استفاده از شبکه 

 افراد تأثیر دارد. اجتماعی هنجارهای بر اجتماعی های استفاده از شبکه 

 افراد تأثیر دارد. کارآفرینانه خودباوری بر اجتماعی های استفاده از شبکه 

 

 های استفاده از شبکه
 اجتماعی

 

 به نسبت نگرش
 کارآفرینانه رفتارهای

 اجتماعی هنجارهای

 کارآفرینانه خودباوری
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 شناسی پژوهش روش

 آماری جامعه. است توصیفی آن پژوهش روش و بوده کاربردی و یکم نوع از حاضر تحقیق

 و مدیریت دانشکده دکترای و ارشد کارشناسی کارشناسی، دانشجویان تمام را پژوهش این

در زمان انجام تحقیق، جامعه  که اند داده تشکیل تهران اطباییطب عالمه دانشگاه حسابداری

 شده( محاسبه 1رابطه کوکران )نفر بوده است. تعداد نمونه تحقیق از فرمول  12761آماری

 است:

𝑛 (1رابطه ) =

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2 − 1)

 

درصد در نظر  50برابر  qو  p بوده و حجم کل جامعهنشان دهنده  Nدر این فرمول 

نیز با توجه به  zو مقدار در نظر گرفته شده  %5)مقدار خطای مجاز( برابر  e .اند گرفته شده

، حجم کلی نمونه (1باال)رابطه  است. با توجه فرمول 96/1 مورد نظر برابر با سطح اطمینان

 .شدند انتخاب ساده یتصادف روش که به بودهنفر  336بطور تقریبی 

 اساتید توسط آن محتوای اعتبار که است ساخته محقق  پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار

 پژوهش این پرسشنامه گرفت. قرار تأیید مورد کارآفرینی و اطالعات فناوری حوزه خبرگان و

قصد » بخش و «مجازی اجتماعی های شبکه» بخش است؛ شده تشکیل بخش دو از

 قسمت سه این. است شده تشکیل قسمت سه از نیز قصد کارآفرینانه بخش. «نهکارآفرینا

 هنجارهای» ،«کارآفرینانه رفتار به نسبت نگرش» قصد کارآفرینانه های مؤلفه شامل ؛درواقع

 .شود می «کارآفرینانه خودباوری» و «اجتماعی

 استفاده یمحتوا روی بر تمرکز بیشترین مجازی، اجتماعی های شبکه سواالت بخش در

 بر بیشتر اجتماعی های شبکه از استفاده در فرد یعنی؛ بود کاربران توسط اجتماعی های شبکه از

 اجتماعی های شبکه سؤاالت محتوای. کند می تمرکز اجتماعی های شبکه این از هایی جنبه چه

 در. تاس پرسش شانزده شامل ؛به طور کلی شدند طراحی قصد کارآفرینانه متغیر سه اساس بر

 ،"کارآفرینانه رفتار به نسبت نگرش" متغیر سه تمام است شده سعی پرسش شانزده این
 

 بر اساس آمار مركز آموز  دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه عمّامه طباطبايي تهران .1
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 .شود گنجانده "کارآفرینانه خودباوری" و "اجتماعی هنجارهای"

. است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه، پایایی تعیین برای پژوهش این در

 به های داده از استفاده با سپس و شد پخش سشنامهپر نمونه، اعضای درصد 20 میان در ابتداً

 اعتماد ضریب میزان،  1اس اس پی اس آماری افزار نرم کمک به و ها پرسشنامه از آمده دست

 و است 88/0 آمده بدست کرونباخ آلفای ضریب مقدار. شد محاسبه کرونباخ آلفای روش به

 پرسشنامه نتیجه در است، بزرگتر 70/0 رمقدا از حاصله کرونباخ آلفای ضریب که آنجایی از

 های فرضیه کلیه سنجش و است برخوردار داده آوری جمع ادامه برای خوبی پایایی از مربوطه

 از استفاده با تحقیق، های یافته همچنین .است پذیر امکان ابزار این از اسفاده با پژوهش

و  اس پی اس اس تحلیلی یافزارها  نرم در 2ساختاری معادالت و مدلسازی t های آزمون

 .گرفت قرار برازش و تجزیه، تحلیل مورد 3لیزرل

 

 های پژوهش یافته

 آمارهای توصیفی

 با بیشتر آشنایی همچنین و گیرد می انجام آن در پژوهش که ای جامعه بهتر شناخت برای

 فتوصی ها داده این است الزم آماری، های داده تحلیل و تجزیه از قبل پژوهش، متغیرهای

 همچنین. آنهاست بر حاکم الگوی تبیین و تشخیص برای گامی ها، داده آماری توصیف. شود

 شود. می پژوهش متغیرهای بین روابط تبیین برای ای پایه ،توصیفات این
 

 دهنده فراوانی و درصد فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان پاسخ :1جدول 
 

 )%( فراوانی درصد فراوانی جنسیت

 5/56 190 زن

 5/43 146 مرد

 100 336 کل

 
 

1. SPSS 

2. Structural Equation Modeling 

3. LISREL 
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 زن پرسشنامه به دهندگان پاسخ از درصد 5/56 شود می مشاهده 1 جدول در که همانطور

 تا 18 بین دهندگان  پاسخ سن درصد 23/45 نیز 2جدول  اساس بر .اند بوده مرد درصد 5/43و 

 تا 28 بین درصد 28/14 سال، 27 تا 23 بین دهندگان پاسخ درصد 20/37. بوده است سال 22

 .اند داشته سن سال 33 از بیشتر مابقی درصد 29/3 و سال 32

 
 دهنده فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سن دانشجویان پاسخ: 2 جدول

 

 درصد فراوانی سن

18 - 22 152 23/45 

23-27 125 20/37 

28-32 48 28/14 

 29/3 11 باال به 33

 100 336 کل

 

 به دهنده پاسخ دانشجویان تحصیلی مقطع به مربوط فراوانی درصد و یفراوان 3 جدول

 مقطع در دهنده پاسخ دانشجویان درصد 35/55 جدول این اساس بر. دهد می نشان را پرسشنامه

 دانشجویان درصد 15/7 و درصد 50/37 همچنین. نمایند می تحصیل کارشناسی تحصیلی

 .هستند تحصیل به مشغول دکترا و رشدا کارشناسی مقاطع در ترتیب به دهنده پاسخ

 
 فراوانی و درصد فراوانی مقطع تحصیلی دانشجویان پاسخ دهنده به پرسشنامه :3جدول 

 

 درصد فراوانی تحصیلی مقطع

 35/55 186 کارشناسی

 50/37 126 ارشد کارشناسی

 15/7 24 دکترا

 100 336 کل
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 دانشجویان توسط مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده ساعت میزان 4 جدول

اجتماعی  های شبکه از استفاده ساعات میزان بیشترین اساس این بر. دهد می نشان را دهنده پاسخ

 1 ساعت، 4الی  3 به ترتیب بیشترین ساعات استفاده برابر با ،است. در ادامه 3الی  2در حدود 

 روز در ساعت 5 از در نهایت بیشتر و ساعت یک از کمتر ساعت، 5 الی 4 ساعت، 2 لیا

 .است

 
 دهنده های اجتماعی دانشجویان پاسخ فراوانی میزان ساعات استفاده از شبکه :4 لجدو

 

 فراوانی های اجتماعی شبکه از استفاده ساعات میزان

1-0 39 

2-1 62 

3-2 104 

4-3 69 

5-4 40 

 22 ساعت 5 از بیش

 336 کل

 

 توزیع بودن نرمال بررسی

 - کولموگروف آزمون از ها داده «نبودن نرمال یا بودن نرمال» تعیین برای بتداا ،پژوهش این در

 .Asymp) نظر مورد آزمون معین مقدار. شد استفاده اس اس پی اس افزار نرم در اسمیرنوف

Sig). یعنی بدست آمد؛ 5/0 از بیشتر قصد کارآفرینانه و اجتماعی های شبکه متغیرهای برای 

ه ب 68/0 و 57/0 ترتیب به مستقل و وابسته متغیر دو مربوط های داده برای آزمون این مقدار

 های داده چون. است متغیرها تمامی به مربوط توزیع بودن نرمال معنای به این. آمد دست

 برای لیزرل افزار پارامتریک نرم های آزمون از توان می پس ،است نرمال متغیرها به مربوط

 .کرد استفاده پژوهش های هفرضی سنجش و ها داده تحلیل
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 ضریب مسیر و معناداری بین متغیرها

( مستقل) مجازی های اجتماعی شبکه و( وابسته) قصد کارآفرینی مؤلفه های متغیر 3شکل  در

 .وجود دارند

 

 قصد  های مؤلفه و اجتماعی های شبکه متغیر ساختاری معادالت مدل :3شکل 

 مسیر ضرایب حالت در کارآفرینانه
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های قصد  با مؤلفه ضرایب مسیر بین متغیر شبکه اجتماعی همچنین تخمین 3ل در شک

 3/0کارآفرینانه نشان داده شده است. ضریب مسیر بین تمامی متغیرها با یکدیگر بیشتر از 

های نگرش، هنجار و  است. مقدار ضریب مسیر بین متغیرهای شبکه اجتماعی با مؤلفه

است. این مقادیر بیشتر از  51/0و  42/0، 34/0ب برابر با خودباوری قصد کارآفرینانه به ترتی

رابطه  های قصد کارآفرینانه  های اجتماعی( با مؤلفه هستند. پس متغیر مستقل )شبکه 3/0

نیز  1و باید ضرایب معناداری نبودهمطلوب دارد. البته رابطه مطلوب داشتن به تنهایی کافی 

های  های اجتماعی و مؤلفه داری بین متغیر مستقل شبکهضرایب معنا 4محاسبه شوند. در شکل 

 از است. مقدار ضریب معناداری خارج 77/7و  53/3، 62/4قصد کارآفرینانه به ترتیب برابر با 

عالوه بر اینکه  ،هستند و مقدارشان باالتر و مطلوبتر است. پس در نهایت +96/1 تا -96/1 بازه

بلکه بین متغیر  ،های قصد کارآفرینانه تأثیر دارد لفههای اجتماعی بر مؤ متغیر مستقل شبکه

 سطح در عاملی بارهای های متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارند. تمامی مستقل و مؤلفه

 .هستند معنادار% 95 اطمینان
 

1. t-value 
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  قصد کارآفرینانه های مؤلفه و اجتماعی های شبکه ساختاری متغیر معادالت مدل :4شکل 

 ضرایب اریمعناد حالت در
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 بارهای عاملی متغیرهای مکنون و آشکار

 خود )متغیر مکنون( سازه با گویه )متغیر آشکار( هر عاملی ضریب مسیر بارهای،  3طبق شکل 

تا  96/1بارهای عاملی معناداری هر گویه نیز خارج از بازه  4طبق شکل است و  3/0 باالی

 گیری اندازه برای پرسشنامه )گویه ها(ؤاالت س همسویی و اعتبار توان پس می ؛است -96/1

 استناد قابل پنهان متغیرهای یاها  سازه بین روابط لذا. داد نشان معتبر مرحله این در را مفاهیم

 .است

 

 معادالت ساختاری و روابط بین متغیرهای مکنون

شبکه ضرایب مسیر بین متغیر  تخمین حالت در را تحقیق ساختاری معادالت مدل ،5در شکل 

نشان داده شده است. ضریب مسیر بین متغیر  (EI)با متغیر قصد کارآفرینانه ( NET)اجتماعی 

 3/0و بیشتر از  بوده هست. این مقدار مطلوب 49/0شبکه اجتماعی و قصد کارآفرینانه برابر با 

ا الزم است ت وجود  نیا باپس متغیر شبکه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تأثیر دارد.  ؛است

مدل معادالت ساختاری که ، 6معناداری بین این دو متغیر مکنون نیز بررسی شود. طبق شکل 

  دهد، مقدار ضریب معناداری بین دو متغیر شبکه معناداری بین دو متغیر مکنون را نشان می

پس  ؛است 96/1تا  -96/1است. این مقدار خارج از بازه  44/4اجتماعی و قصد کارآفرینانه 

 حالت در عاملی بارهای و مسیر ضرایب بین دو متغیر نیز خوب است. تمامی معناداری

 بین روابط با توجه به ضرایب مسیر و معناداری، .هستند معنادار% 95 اطمینان سطح در استاندارد

 .است استناد قابل پنهان متغیرهای یاها  سازه
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 وابسته و مستقل متغیرهای بین مسیر ضرایب حالت در پژوهش ساختاری معادالت مدل :5 شکل

 

 پژوهش وابسته و مستقل متغیرهای بین معناداری حالت در ساختاری معادالت مدل :6 شکل
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 مدل برازش ارزیابی

 ( در حالت ضرایب6و  5مدل معادالت ساختاری )شکل  در 1نیکویی برازش شاخص مقدار

است. چون  59/0داری برابر با است و در مدل معادالت ساختاری در حالت معنا 053/0برابر با 

 .ها است مدل خوب برازش از نشان پس ،است 1/0مقدار این دو کمتر از 

 

 آماری های فرض آزمون

 داده زیر نمایش جدول در ساختاری معادالت مبنای بر پژوهش مستقیم فرضیات آزمون نتایج

 .است شده

 پژوهش فرضیات آزمون نتایج :1 جدول

 پژوهش فرضیات
 ضریب

 مسیر

 قدر

 مطلق

 آماره

 ضریب

 تعیین

 نتیجه

 فرضیه

 به نسبت نگرش بر مجازی اجتماعی های شبکه .1

 .دارد تأثیر کارآفرینانه رفتارهای
 تأیید 87/0 62/4 34/0

 اجتماعی هنجارهای بر مجازی اجتماعی های شبکه .2

 .دارد تأثیر فرد
 تأیید 81/0 53/3 42/0

 خودباوری بر مجازی اجتماعی های شبکه .3

 .دارد تأثیر فرد ینانهکارآفر
 تأیید 79/0 77/7 51/0

 تأثیر قصد کارآفرینانه بر مجازی اجتماعی های شبکه .4

 .دارد
 تأیید 84/0 44/4 49/0

 

 گیری بحث و نتیجه

 افراد خودباوری بر را تأثیر بیشترین مجازی اجتماعی های شبکه حاضر، پژوهش نتایج اساس بر

نفس  اعتمادبه تا شده باعث اجتماعی های شبکه که ستا این در یافته این دلیل. است داشته

 را افراد اجتماعی، های شبکه همچنین یابد. افزایش یوکار کسب ایده یک شروع برای افراد
 

1. RMSEA 
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 نتیجه. است رسانده خودباوری به ،وکار کسب طرح یک ارائه و ها فرصت شناسایی برای

 بر. نماید می تأیید ( را1396)و ایمانی و همکاران ( 1391) هاشمی پژوهش نتیجه مذکور،

 وجود اجتماعی های شبکه در مشارکت و خودباوری میان معناداری رابطه این پژوهش، اساس

 تقویت و افزایش باعث و دارد افراد خودباوری بر مثبتی تأثیر اجتماعی های شبکه و دارد

 .شود می افراد در خودباوری

 از بعد مجازی اجتماعی های شبکه که است این حاضر پژوهش نتایج دیگر از

 در افراد یعنی است؛ گذاشته افراد اجتماعی هنجارهای بر را تأثیر بیشترین خودباوری،

 این و سازند می برقرار ارتباط خود اساتید و دوستان خانواده، با مجازی اجتماعی های شبکه

 این از افراد تیتبع باعث تیدرنها و گذاشته تأثیر افراد ذهنی و اجتماعی هنجارهای بر ارتباط

 هنجارهای در تأثیر باعث مجازی اجتماعی های شبکه ناخواه یا خواه پس. شود می هنجارها

 تأیید در و دارد خوانی هم( 2014) 1سروکا پژوهش با نیز نتیجه این. شود می افراد اجتماعی

 بیان یقصد کارآفرین و اینترنتی اجتماعی های شبکه مطالعه در سروکا. است سروکا پژوهش

 بخصوص) کارآفرینان تا است قدرتمند راه یک اینترنتی اجتماعی های شبکه که کند می

 سایر با ارتباط این. یابند دست خود نیاز مورد اطالعات و تماسی اطالعات به( نوپا کارآفرینان

 پس. استمؤثر  افراد گیری تصمیم در و گذاشته تأثیر ذهنی و اجتماعی هنجارهای بر کاربران

 .یکدیگرند با سو هم نیز پژوهش دو این ایجنت

 را تأثیر کمترین اجتماعی های شبکه که است این حاضر پژوهش های یافته دیگر از

 وجود  نیا . بااست داشته کارآفرینانه رفتارهای به نسبت نگرش بر( دیگر یها مؤلفه به نسبت)

 نگرش بر اجتماعی های شبکه تأثیر توان نمی و بوده مناسب و نرمال حد در تأثیر ضریب میزان

 رفتار به نسبت نگرش این دلیل که. به گرفت  نادیده را افراد کارآفرینانه رفتار به نسبت

 رابطه نگرش پس ،است کارآفرینی مورد در افراد های آموزش و باورها شامل ؛کارآفرینی

 این از مهمی نتیجه. دارد مجازی اعیاجتم های شبکه تربیتی و آموزشی محتوای با مستقیمی

 از نشان افراد کارآفرینانه نگرش بر اجتماعی های شبکه پایین تأثیر ؛آید میبه دست  یافته
 

1. Seroka 
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 با دهد می نشان نتیجه این. است کاربران میان در مجازی اجتماعی های شبکه ضعیف محتوای

 ولی باالست ایرانی کاربران یانم در اجتماعی های شبکه از استفاده ساعات میزان اینکه وجود

 را کاربران کارآفرینانه نگرش تا نیستند برخوردار مناسبی محتوای از ها شبکه اینمتأسفانه 

 .است کاربران از معدودی هعدّ روی بر تأثیر رسد میبه نظر  یا و بدهند قرار تأثیر تحت

. بود اجتماعی های شبکه فضای کارآفرینانه محتوای روی بر پژوهش این تمرکز بیشترین

 و نگرفته قرار توجّه مورد مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده ساعات ،تنها که گونه بدین

 1بارون و اَزگون. مورد نظر بوده است اجتماعی های بیشتر محتوای شبکه ابزار پرسشنامه در

 بر مجازی عیاجتما های شبکه محتوای که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در نیز( 2007)

 های شبکه از استفاده یکمّ میزان و دارد را تأثیر بیشترین کاربران کارآفرینانه رفتارهای

 که داد نشان پژوهش حاضر های یافته. ندارد چندانی تأثیر افراد کارآفرینانه رفتار بر اجتماعی

 .است تایید مورد بارون و ازگون پژوهش رویکرد

 بر. است قصد کارآفرینانه روی بر اجتماعی های بکهش تأثیر پژوهش حاضر اصلی نتیجه

 خود در را قصد کارآفرینانه کاربران تا اند شده باعث مجازی اجتماعی های شبکه اساس این

 مورد در اجتماعی هنجارهای ، کند تغییر کارآفرینی به نسبتنگرششان   یعنی دهند؛ پرورش

 خود در را کارآفرینانه خودباوری تیدرنها و  بگذارد تأثیرذهنشان  روی بر کارآفرینی

قصد  افراد در تا است شده باعث ها مؤلفه این تمام بر اجتماعی های شبکه تأثیر. نمایند تقویت

 یوکار کسب فکر به افراد تا است شده باعث اجتماعی های شبکه. ایجاد شود کارآفرینی

 با و کنونی یوکار کسب سخت شرایط در که برسند باور این به و باشند مستقل

 این. است شرایط این ازرفت  برون برای راه بهترین کارآفرینی استخدامی، های محدودیت

 ووکار  کسب محیط تهدیدات هم و ها فرصت هم اجتماعی های شبکه که دهد می نشان نتایج

 را( 2013) ظفر و همکاران پژوهش نتایج نیز یافته این. دهد می نشان کاربران به را کارآفرینی

 های شبکه که بودند رسیده نتیجه این به خود پژوهش در پژوهشگران این. نماید می تایید

 های شبکه در تعامل با افراد و است گذار تأثیر افراد قصد کارآفرینانه توسعه در اجتماعی
 

1. Ozgen & Baron 
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 را نهکارآفرینا اتین و  مشاهده را یوکار کسب فضای های محدودیت و ها فرصت اجتماعی،

 .می کنند تقویت خود در

 

 ی کاربردیها شنهادیپ

 اشتراک به یا و کنند دنبال اجتماعی های شبکه در را تری غنی محتوای کاربران که یدرصورت

 این های یافته اساس بر در راستای اهداف کارآفرینانه خود گام بردارند. می توانند بگذارند 

 و است باال بسیار افراد میان در مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده اتساع میزان ،پژوهش

 های شبکه از استفاده میزان این تأثیر وجود  نیا . بااست افزایش حال در استفاده میزان این

 تری پایین حد در( دیگر متغیرهای به نسبت) کارآفرینانه رفتارهای به نسبت نگرش بر اجتماعی

 های شبکه در کاربران استفاده مورد محتوای ضعف مسئله این علت رسد میر به نظ و دارد قرار

 حد در مجازی اجتماعی های شبکه در کاربران مفید تیفعال گرید عبارت . بهاست اجتماعی

 مورد در مناسبی محتوای اجتماعی های شبکه در افراد تا است الزم پس دارد؛ قرار تری پایین

 ووکار  کسب فضای به نسبت هایشان آموخته و  نگرش تا نمایند دنبال کارآفرینی ووکار  کسب

 .یابد افزایش کارآفرینی

 های شبکه محتوای به مربوطه غیردولتی و دولتی های سازمان هجتو ،ها شنهادیپ دیگر از

 نگرش بر اجتماعی های شبکه چنانچه ذکر شد. است کارآفرینی موضوع مورد در اجتماعی

 حد در حاضر پژوهشی جامعه در تأثیر این میزان ولی ،بود گذار أثیرت افراد کارآفرینانه

 کارآفرینانه رفتار به نسبت نگرش بر اجتماعی های شبکه تأثیر مورد در. داشت قرار تری پایین

، گرفت  نادیده را دولتی های سازمان و اجتماعی های نهاد تأثیر نباید فرد، خود تأثیر بر عالوه

 اجتماعی های شبکه های آسیب توانند می صحیح آموزش با نهادها و ها نسازما این چون

 مجازی اجتماعی های شبکه این از مفید استفاده سمت به را فرد و رسانده حداقل به را مجازی

. رود باالتر اجتماعی های شبکه در کارآفرینانه رفتارهای به نسبت افراد نگرش تا دهند سوق

. است قبل از تر پررنگ بسیار اجتماعی های شبکه در دولتی های سازمان و هانهاد حضور امروزه

 در ،کارآفرینی مناسب محتوای و ها آموزش دادن قرار با توانند می نهادها و ها سازمان این
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 و دولتی های سازمان تا است الزم پس. باشند تأثیرگذار کارآفرینی به نسبت افراد نگرش

 محتوای از خود اجتماعی های شبکه های کانال در و کرده هجتو مسئله این به غیردولتی

 .کنند استفاده تری غنی

 با خود ارتباط در مربیان و دوستان ،  خانواده تا دهند می پیشنهاد حاضر پژوهش محققان

 کاربر چنانچه گذشت،. نمایند عمل تر سنجیده و تر حساس ،اجتماعی  شبکه کاربر یک

 قرار افراد سایر اجتماعی هنجارهای تأثیر تحت سایرین، با خود ارتباط در اجتماعی های شبکه

صورت  به زمان مرور به کاربر یعنی؛ است ناخودآگاه یا خودآگاهصورت  به تأثیر این. گیرد می

 به تصمیم سپس و گرفته قرار اجتماع و اطرافیان هنجارهای تأثیر تحت ناخواسته یا خواسته

 و ارتباط نحوه در تا شود می پیشنهاد اجتماعی های شبکه کاربران به پس. گیرد می یکارآفرین

 .نمایند عمل تر سنجیده کاربران سایر با اجتماعی های شبکه در خود مکالمات

 

 ی پژوهشیها شنهادیپ

 است گسترش حال در نیز جامعه اقشار سایر میان در اجتماعی یها شبکه از استفاده .

 شود انجام ها سازمان کارکنان و ها خانواده آموزان، دانش روی بر پژوهش این شود می پیشنهاد

 قرار بررسی مورد نیز افراد این قصد کارآفرینانه بر مجازی اجتماعی های شبکه تأثیر میزان و

 .گیرد

 رسد می. به نظر دهد می تشکیل را کارآفرینی فرآیند یک ابتدای و شروع قصد کارآفرینانه 

 بر اجتماعی های شبکه تأثیر شود می پیشنهاد. است رگذاریتأث فرآیند این بر تماعیاج های شبکه

 .گیرد قرار یموردبررس نیز وکار کسب ایده یک توسعه و کارآفرینی فرآیند

 است گسترش حال در مختلف تخصصی موضوعات انواع در مجازی اجتماعی های شبکه .

 پیشنهاد. هستند گسترش حال در نکدینلی چون تخصصی اجتماعی های شبکه ،زمان مرور به

 حوزه و تخصصی اجتماعی های شبکه این مورد در مجزاصورت  به ییها پژوهش شود می

 .شود انجام کارآفرینی
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 سطح در افراد کارآفرینانه خودباوری بر اجتماعی های شبکه ریتأث میزان ،پژوهش این در 

 یا است واقعینفس  اعتمادبه و اوریخودب این که است این مسئله حال. گرفت قرار باالتری

 واقعی دنیای با افراد مجازی شخصیت و رفتار که است شده مشاهده بارها چون کاذب؟

 پژوهشی شود می پیشنهاد. است نیازمند جداگانه پژوهشی به خود مسأله این. است متفاوت

 .شود انجام موضوع این برای جداگانه

  ریتأثانجام گیرد تا میزان  1یعلمشابهی با استفاده از نگاشت  تقایتحق می شودپیشنهاد 

یک نگاشت استخراج گردد. چنین نگاشتی  صورت بههای اجتماعی بر قصد کارآفرینی  شبکه

 های اجتماعی نشان خواهد داد. قصد واقعی افراد را از فعالیت در شبکه

  های اجتماعی انجام  حلیل متون شبکهتحقیقاتی با استفاده از ت شودمیهمچنین پیشنهاد

های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. این  گیرد تا میزان دسترسی و مطالعه کاربران در شبکه

حوزه کارآفرینی تواند آشکار سازد که کاربران تا چه میزان متون مربوط به  نوع تحقیقات می

 کنند.  را دنبال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Causal map 
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