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 چکيده

كه در دنياي رقابتي امروز، افزون بر عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي نيز با توجه به اي 
منزله يک مشخصه  هاي اجتماعي بهتأثيرگذار باشند؛ شبکه وكارهاي تواند بر كسبمي

هاي كسب كارهاي اي، براي انسجام اجتماعي در فعاليت اجتماعي، نيروي محركه و پايه
هاي اجتماعي اينترنتي نقش بسيار مهمي دارند. هدف اي  مقاله بررسي تأثير شبکه

جتماعي اطالعات، شيوه )محتواي روابط اجتماعي، ساختار روابط اجتماعي، منابج ا
انتقال اطالعات( در توسعه كارآفريني ديجيتالي )آناليز فرصت، ايجاد و توسعه 

سايت، برنامه بازاريابي الکترونيکي، اجرا و توسعه تجارت الکترونيکي( است.  وب
هاي نفر از مديران و كارشناسان فناوري اطالعات شركت 21جامعه آماري تحقيق شامل 

ها ستقر در پارک علم و فناوري استان كرمان است كه با تركيب پرسشنامهبنيان م دانش
عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش ازنظر ماهيت،  ها به پرسشنامه از آن 31تعداد 

( و معاد ت Spssافزار ) ها از نرموتحليل داده پيمايشي است و براي تجزيهـ  توصيفي
هاي اجتماعي بر دهد كه شبکهست. نتايو نشان ميشده ا ( استفادهSmart plsساختاري )
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هاي توسعه كارآفريني ديجيتالي تأثير مثبت و معناداري دارد و از بي  ابعاد شبکه
اجتماعي اطالعات  منابج اجتماعي، محتواي روابط اجتماعي، شيوه انتقال اطالعات،

 داراي بيشتري  تأثير را بر كارآفريني ديجيتالي دارند.
بنيان، استان  هاي دانشهاي اجتماعي، كارآفريني ديجيتالي، شركتشبکه ن:کليدواژگا

 كرمان.
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 مقدمه

شود كه با تغيير و تحو ت  موتور توسعه اقتصادي ياد مي عنوان بهامروزه از كارآفريني 
سريج جهاني همراه شده و موجب گذر از جامعه صنعتي به جامعه اطالعاتي گرديده 

هاي اجتماعي (. فناوري اطالعات و ارتباطات بر كليه فعاليت0333است )مير پارسا، 
بعد جديدي در  كه يطور به( 0331ازجمله كارآفريني اثر گذاشته )اسالني و همکاران، 

اي ناميد )طاهر خاني، توان آن را اقتصاد شبکهوكار و تجارت ايجاد نموده كه مي كسب
هاي شغلي را تنها به  كه فرصتدر اي  عرصه كشورهايي موفق خواهند بود (. 0330

چهارچوب جغرافيايي خود محدود نسازند، بلکه فضاي كاري وسيعي به وسعت جهان 
توسعه سريج و پيوسته فناوري به همراه (. 0333در ذه  خود داشته باشند )مير پارسا، 

وكار بر انوا( امکانات براي گسترش مفاهيم كسب توجهي اي تأثير قابلاقتصاد شبکه
هاي اطالعات و ارتباطات الکترونيکي ايجاد گرديده، دارند اي كه بر پايه شبکهانهخالق

هاي  توجهي به توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، چالش بي(. 0330)طاهر خاني، 
كارآفريني ديجيتالي به همراه دارد  خصوص بهزمينه اقتصادي و كارآفريني،  جدي در

تر از كارآفريني در ساير  تر و عملي جيتالي بسيار راحتكارآفريني دي (.0337)مير پارسا، 
ها است و فرصتي براي استفاده از نيروهاي خالق با كمتري  هزينه و محرک  حوزه

وكارهاي  وكار از طريق تأسيس كسب وري در بازارهاي كسب ارزش افزوده و بهبود بهره
موتور  عنوان بهيجيتالي كارآفريني د (.0331آميز الکترونيکي است )مير شمسي،  مخاطره
زايي سبب رشد و  هاي اشتغال اي است كه ضم  به حركت درآوردن چرخه محركه

محور  شود كه اقتصاد دانش پويايي اقتصاد جامعه و ايجاد نو( جديدي از اقتصاد مي
هاي  (. در اقتصاد مبتني بر دانش، شركت0331شود )اسالني و همکاران،  ناميده مي

 يانبن دانشها و مؤسسات دارند. شركت مي در رشد اقتصادي بر عهدهنقش مه يانبن دانش
محور،  افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش هم منظور بههايي هستند كه شركت

هاي سازي تحقيق و توسعه در حوزه فناوري تحقق اهداف علمي و اقتصادي و تجاري
(، اما آنیه 0333ي و همکاران، شوند )آقاجانبرتر و باارزش افزوده فراوان تشکيل مي

وكار است.  اندازي كسبهاي كارآفرينانه براي راه اهميت دارد تشخيص فرصت
هاي  هاي اجتماعي در كسب اطالعات و تشخيص فرصتارتباطات اجتماعي و شبکه
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هاي اجتماعي بر تشخيص ها تأثير مثبت شبکه كارآفرينانه بسيار مؤثر هستند. پژوهش
ها است  اي از گروههاي اجتماعي دسته (. شبکه0331اند )مشدئي،دهفرصت را نشان دا

ها جوانان عقايد و  اند كه در آن اي از روابط اجتماعي به هم متصل شدهدسته يلهوس بهكه 
هاي اطالعات و معرفي ايده  گذارند و به مکاني براي تبادل نظرات خود را به اشتراک مي

در جامعه فعلي ما هنوز براي  وجود ي باا(، 0333شوند )كاووسي،جديد تبديل مي
توانند از اي  ابزار در جهت  كه چگونه مي يستناي  صنعت روش   يانمتصدبسياري از 

ارتقا سطح خدمات بهره ببرند و نواقص فعلي را تا حد زيادي برطرف نمايند، بنابراي  
و كمبودها و  ها در كشور ما با اي  نيازها كارگيري اي  فناوري حركت به سمت به

هاي  هايي در مورد شبکه (. هرچند پژوهش0337پتانسيل بسيار مفيد است )مير پارسا، 
طور خاص  شده است اما به اجتماعي، تشخيص فرصت و كارآفريني ديجيتالي انجام

هاي اجتماعي و كارآفريني ديجيتالي انجام  اندكي در مورد تأثير توأمان متغيرهاي شبکه
هاي اي  محققي  در اي  پژوهش قصد دارند با بررسي شبکهگرديده است؛ بنابر

هاي اجتماعي و ابعاد آنیه تأثيري بر توسعه  اجتماعي به اي  سؤال پاس  دهند كه: شبکه
 دارند؟ يانبن دانشها و مؤسسات كارآفريني ديجيتالي در شركت

 ادبيات پژوهش

 کارآفریني دیجيتالي

هاي فناوري اطالعات و  زايي مولد مبتني بر مؤلفه لتوان اشتغاكارآفريني ديجيتالي را مي
مستقيم  صورت بهرآفري  بتواند كه يک كا مستقيم دانست؛ يعني آن صورت بهارتباطات 

ICTاز ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات )
( براي ايجاد يک بازار كار و پديد 0

ITهاي شغلي مختلف آوردن فرصت
ريني ديجيتالي خود به مدار، استفاده كند. كارآف 7

وكاراست )محمد زاده و  معني تام و كمال، محرک ارزش افزوده در بازارهاي كسب
است و در حقيقت  يفنّاور(. اي  نو( كارآفريني، مفهومي فراتر از 0333همکاران، 
وكار است و با كاركرد فناوري اطالعات و ، استراتژي و فرايند كسبيفنّاورتعامل بي  
 هاي كارآفرينان براي خلق ارزش از كل زنجيره فرايند يلهوس به( ICTارتباطات )

                                                                                                                             
1. Information and communication technology 
2. Information technology 
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وكار، سروكار وكار از طريق اكتساب، پايداري و ارتقاي موقعيت رقابتي كسبكسب
وكار ديجيتالي بايد پنو مرحله اساسي  (. براي ايجاد يک كسب0،7111دارد )محمود و يو

. مرحله 0از:  اند عبارترحله را در طرح توجيهي مشخص كرد. مجموعه اي  پنو م
. ايجاد 7هاي اجتماعي، اينترنت و... است.  آناليز فرصت كه شامل شناخت ايده از شبکه

. مرحله 3(. 0330سايت كه اي  بخش، بخش فني كار است. )رودساز،  و توسعه وب
 ( بازاريابي7113) 7برنامه بازاريابي الکترونيکي، از نظر كوويلو و نيکولي و همکاران

 هاي يفنّاورالکترونيکي جديدتري  روش بازاريابي به معني استفاده از اينترنت و ديگر 
شده و شركت  ريزي يک گفتگو بي  مشتريان شناخته تعاملي در جهت ايجاد و طرح

ها اجازه فرد بوده و به شركت است. اي  نو( بازاريابي دربرگيرنده بازاريابي فردبه
انبوه متناسب با نياز مشتريان حركت كنند. فرايند  يساز يسفارشدهد كه در جهت  مي
وكار الکترونيکي، توان ترسيم مدل كسب سازي بازاريابي الکترونيکي را مي پياده
هاي موردنياز، تدوي  استراتژي و برنامه بازاريابي الکترونيکي،  سازي زيرساخت فراهم

يابي و كنترل عملکرد اجراي برنامه بر اساس آميخته بازاريابي الکترونيکي و ارز
. مرحله اجرا كه در اي  مرحله 4(. 0330بازاريابي الکترونيکي به شمار آورد )رودساز،

هاي وكار ديجيتالي ازجمله تخمي  هزينه هاي  زم براي اجراي كسبكليه فعاليت
 خصوص بهها  سايت، مشخص كردن افراد مرتبط با هر قسمت، نحوه انجام كليه قسمت

. مرحله توسعه 1(. 0330شود )همان،ازاريابي الکترونيکي مشخص ميهاي ب برنامه
تجارت الکترونيکي، در مرحله توسعه تجارت الکترونيکي موضوعات تخصصي كار 
 ازجمله فروش آنالي  و عمليات خريد اينترنتي، ايجاد فروشگاه آنالي ، پذيرش 

(. 0330)همان، شود هاي اعتباري، توزيج و تحويل كا  به مشتري مشخص ميكارت
وكار  يک ايده كسب واسطه بهكارآفريني ديجيتالي اشاره بر تأسيس يک شركت جديد 

اي داشته كه با استفاده از يک طرح مبنـاي الکترونيکـي در خالق در اقتصاد شبکه
خـدماتش را بـر مبنـاي ايجـاد ارزش الکترونيکـي  / هـاي داده، محصو تشـبکه

لبته ضرورتاً، ارزش ايجادشده تنهـا از طريق توسعه فناوري نمايد. اخالص عرضه مي
 (.0332)حميدرضا وزير زنجاني، استعرضه  اطالعات قابل

                                                                                                                             
1. Mahmood & Yu 
2. Covillo et al. 
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در  0341هاي اجتماعي نخستي  بار در سال مفهوم شبکه: های اجتماعي. شبکه2-6
اي  مفهوم توسط  0311معرفي شد. سپس در اواسط دهه  0شناسي توسط براون انسان

هاي اجتماعي ساختاري اجتماعي است كه  مورداستفاده قرار گرفت. شبکه 7رنزبات و با
شده است كه توسط يک فرد  هايي )كه عموماً فردي يا سازماني هستند( تشکيل از گره

ها و  ها، الهامات، ايده اند. براي مثال: قيمت يا چند نو( خاص از وابستگي به هم متصل
ها هاي وب، سرايت بيماري ي، تجارت و لينکها، خويشاوند تباد ت مالي، دوستي

به  متعددي (. تاكنون تحقيقات0337)اپيدمولوژي( يا مسيرهاي هواپيمايي )زاهدي، 
( 0330) 3اند. هنس هاي اجتماعي و كارآفريني پرداخته بررسي رابطه دو متغير شبکه

تراكم و وكار و  اندازي كسباطالعاتي مؤسس قبل از راه دريافت كه اندازه شبکه
وكار در آينده رابطه مثبت دارد. توسعه سريج  فراواني ارتباطاتش، با اندازه اشتغال كسب

بر كارآفريني ديجيتالي دارد و مبناي  توجهي قابلاي تأثير فناوري به همراه اقتصاد شبکه
محوري فرايند كارآفريني ديجيتالي سه عنصر اطالعات، ارتباطات و معامالت است 

(. در مدل شل، كارآفريني ديجيتالي شامل سه بعد 0332ير زنجاني،)حميدرضا وز
تدارک ديجيتال، فروشگاه ديجيتال و بازار ديجيتال است كه باهم همپوشي دارند 

گذاران، قبل ( شبکه غيرمستقيم با سرمايه7117) 4شي  و استوارت زعم به(. 0332)همان،
( نيز 7112) 1اوزگ  و باروندهد. وكار، احتمال شکست را كاهش مي از شرو( كسب

هاي تخصصي هاي اجتماعي غيررسمي و نشستها، شبکه در پژوهشي اثرگذاري مربي
منابج اجتماعي اطالعات را بر تشخيص فرصت بررسي كرده و آن را مثبت  عنوان بهرا 

هاي ( نشان داد كه شبکه0331يافتند. نتايو پژوهش محمدي الياسي و همکاران )
( 0337ها رابطه مثبتي دارد. ايراني و همکاران )ينان با تشخيص فرصتاجتماعي كارآفر

وكارهاي اينترنتي انجام  هاي اجتماعي بر پايداري كسبپژوهشي با عنوان تأثير شبکه
هاي اجتماعي، شاخص هاي شبکهآمده در ميان شاخص دست اند كه طبق نتايو بهداده

وكارهاي اينترنتي داشته  ر پايداري كسبتري  تأثير را ب منابج اجتماعي اطالعات بيش
تري  تأثير را بر قصد كارآفرينانه دارد. بر اساس  كه محتواي روابط اجتماعي بيش درحالي

                                                                                                                             
1. Brown 
2. Bat & Barnes 
3. Hansen 
4. Shane & Stewart  
5. Ozgen & Baron 
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 گردد: ارائه مي صورت ي بدي اصلي ي مذكور؛ فرضيه پيشينه
H1هاي اجتماعي و كارآفريني ديجيتال رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.: بي  شبکه 

 های اجتماعيشبکه ابعاد

  عمومي به مجموعه صورت بهمحتواي روابط اجتماعي  محتوای روابط اجتماعي: ـ6
دلي و  هاي اجتماعي ازجمله اعتماد، هم هاي اجتماعي نهفته در شبکه دارايي

تر، به معناي محتواي روابط شخصي كه  خاص صورت بهجويي اشاره دارد و  مشاركت
(. مفهوم 0333، 0كنند، است )گشال ها با يکديگر ايجاد مي افراد در بستر تاريخي تعامل

هاي بلندمدتي هستند كه با توجه به مزايايي كه در محتواي روابط اجتماعي، دارايي
گذاري كرد )مگنيرواتانابه و  ها سرمايهتوان در اي  داراييرود، ميآينده انتظار آن مي

ايجاد اعتماد، دوستي و مشاركت  (. محتواي روابـط اجتماعي از قبيل7،7101يوشيدا
ها و انتظارهاي نهفته در  ها اثرگذار است. نرم گيـري رفتـار آنبـي  افـراد بـر شـکل

شوند افراد بـه يـکديگـر يـاري رسانده و با يکديگر همدلي كنند روابط باعث مي
 تري  ( بيش0331(. در پژوهش محمدي الياسي و همکاران )3،0333)ناهاپيت و گشال
هاي اجتماعي مربوط به بعد محتواي روابط اجتماعي است. در پژوهش  تأثير ابعاد شبکه

(، هويت 0333(، اعتماد )ناهاپيت و گشال،4،7117ي تبادل اطالعات )چواها روحيه آن
محتواي روابط اجتماعي در  عنوان به( و همدلي، 0333مشترک )ناهاپيت و گشال،

توجه قرار گرفتند. اعتماد در روابط اجتماعي باعث ي اجتماعي كارآفرينان كانون شبکه
شود جريان منابج و اطالعات بي  افراد آسان شده و درنتيجه شناسايي فرصت مي

(. در اي  تحقيق 6،7114و لوي  و كروس 1،7113پذير شـود )هوان  و انتونکيک امکان
اي روابط محتو عنوان بهي تبادل اطالعات، اعتماد، هويت مشترک و همدلي  روحيه

 اجتماعي كارآفرينان كانون توجه هستند.
 بنابراي  فرضيه فرعي نخست:

H1-1مستقر  بنيان دانشهاي : محتواي روابط اجتماعي بر كارآفريني ديجيتالي در شركت

                                                                                                                             
1. Ghoshal 
2. Magnier-Watanabe & Yoshida 
3. Nahapiet & Ghoshal 
4. Chua 
5. Hoang & Antoncic 
6. Levin & Cross 
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 در پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم و معناداري دارد.
مشتمل بر جريان منابج اطالعاتي هاي اجتماعي شبکهمنابع اجتماعي اطالعات:  ـ2

هاي اجتماعي شامل روابط اي كه شبکه گونه آيد؛ بهاست كه از طريق روابط به دست مي
 استشود، داخلي و نيز روابط خارجي كه منابج از طريق آن به درون سازمان وارد مي

شأ نامند. منهاي اجتماعي مي (. منابج اجتماعي اطالعات را رابط0،7113)چان و چو
(. روابط اجتماعي با 0333هاي اجتماعي است )كاووسي،  ها، رابطه بسياري از ايده

ديگران يک منبج اطالعاتي مهم در تشخيص فرصت است و منابج اجتماعي اطالعات، 
كنند؛ كه اثر مثبت و مستقيمي بر اطالعات مفيدي براي كارآفرينان فراهم مي

محمدي الياسي و همکاران  (.7،7112بارونهاي پايدار دارد )اوزگ  و  گذاري سرمايه
هاي اجتماعي شامل ساختار روابط  ( در پژوهش خود به بررسي تأثير ابعاد شبکه0331)

اجتماعي، منابج اجتماعي اطالعات، محتواي روابط اجتماعي و شيوه انتقال اطالعات 
بررسي  ( نيز به0333اند. كاووسي )كارآفرينان بر تشخيص فرصت كارآفريني پرداخته

ها در صنايج كوچک و متوسط هاي اجتماعي كارآفرينانه در تشخيص فرصتنقش شبکه
هاي  استان كرمان پرداخته است. دسترسي به اطالعات نقش مهمي در تشخيص فرصت

، 4ارديیويلي و همکارانو  3،7111و شي  7112كارآفريني دارد )اوزگ  و بارون،
يشتري دارند نسبت به افراد محروم از افرادي كه به اطالعات دسترسي ب(. 7113

هاي كارآفريني دارند )اوزگ  و  اطالعات احتمال بيشتري براي كشف فرصت
( يـکي از منابـج اطالعـاتي مهـم در 7112(. به عقيده اوزگ  و بارون )7112بارون،

تشخيص فرصت كارآفريني روابـط اجتمـاعي بـا ديگـران است. منشأ بسياري از 
وكار، دوستان و اعضاي خانواده( هستند  هاي اجتماعي )همکاران كسببطها، را ايده

 (؛ بنابراي  فرضيه فرعي دوم پژوهش:0331)محمدي الياسي،
H2-1بنيان مستقر  هاي دانش: منابج اجتماعي اطالعات بر كارآفريني ديجيتالي در شركت

 در پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم معناداري دارد.
ساختار روابط اجتماعي به چگونگي و چيدمان افراد و  ساختار روابط اجتماعي: ـ3

                                                                                                                             
1. Chan & Chow 
2. Ozgen & Baron 
3. Shane 
4. Ardichvili et al. 
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هاي بي   ديگر روابط اجتماعي به پيوندها و پيوستگي بيان ها اشاره دارد. بهروابط بي  آن
ي آن هستند )آدلرو  ها و هدايا نتيجه ها، كمک ها اشاره دارد كه تبادل ياري انسان
( براي اولي  بار مفهوم شدت روابط را براي توصيف 0333) 7(. گرانووتر0،7117كوون

هاي اجتماعي به كاربرد. وي بر اساس شاخص ميزان فراواني تماس بي   ساختار شبکه
افراد دو نو( رابطه اجتماعي ضعيف و قوي را تعريف كرد. نتايو پژوهش گرانووتر 

ها در  مـاس و تعامل( نشان داد روابط قوي و ضعيف به دليل ميزان متفـاوت ت0333)
دسترسي به اطالعات تازه به  منظور بهكننـد. افراد انتقال اطالعات متفاوت عمل مـي

برقراري روابط ضـعيف گرايش دارند و اي  اطالعات تازه تشخيص فرصت را آسان 
دهند. با توجه به پيشينه پژوهش كند، روابـط قـوي اطالعـات تکراري انتقال ميمي

 م:فرضيه فرعي سو
H3-1مستقر  بنيان دانشهاي : ساختار روابط اجتماعي بر كارآفريني ديجيتالي در شركت

 در پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم معناداري دارد.
( شيوه انتقال 0333( و چو آ )7117ناهاپيت و گشال )شيوه انتقال اطالعات:  ـ4

ر در بازنمايي، تغيير و نظام معنا بخشي بي  ها يا منابج اثرگذا روش عنوان بهاطالعات را 
هاي انتقال اطالعات شامل:  ( معتقد است روش7117كنند. گشال ) ها مطرح مي گروه

هاي مشترک هستند. زبان و كدهاي مشترک  زبان و كدهاي مشترک و داستان
كنند. زبان و كدهاي  چهارچوب مرجعي براي تفسير افراد از وقايج محيطي فراهم مي

ها افزايش داده و  رک توانايي افراد را براي دسترسي به ديگران و اطالعات آنمشت
شوند را  ها مي احتمال دسترسي به اطالعاتي كه مرتبط با تشخيص فرصت يژهو به

ها، ابزارهـاي قـدرتمنـدي  ها و استعاره ها، داستانشود. همیني  اسطوره موجب مي
هـا هستند )ناهاپيت و ي در اجتمـا(بـراي ايجـاد، تبـادل و نگهـداري معـان

(. در اي  تحقيق افزون بر دو 3،7113وسترلند و سوآنو  7117و چوآ، 0333گشال،
هاي مشترک، يک شيوه ديگر انتقال در غالب نمايش  مفهوم زبان مشترک و داستان

شده است؛ بنابراي  فرضيه فرعي چهارم پژوهش  هاي فيزيکي مطرح ها و نمونه مصداق
 شود:صورت بيان مي به اي 

                                                                                                                             
1. Adler & Kwon 
2. Granovetter 
3. Westerlund & Svahn 
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H4-1مستقر در  بنيان دانشهاي : شيوه انتقال اطالعات بر كارآفريني ديجيتالي در شركت
 پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم معناداري دارد.

 متصور است: 0شکل  صورت بهمدل مفهومي پژوهش با توجه به فرضيات 

 
 مفهومي پژوهش مدل .6شکل 

 شناسي روش

پيمايشي است و از نظر هدف ـ اي  پژوهش بر اساس ماهيت و روش از نو( توصيفي 
هاي كاربردي از نو( همبستگي بوده و براي گردآوري اطالعات در مرحله جزء پژوهش

اي، مقا ت؛ مصاحبه با خبرگان و طراحي مدل از مطالعات نظري )مطالعات كتابخانه
شده است؛ و در مرحله آزمون مدل از روش ميداني )پرسشنامه(  ستفادهكارشناسان( ا

قسمتي تدوي  گرديد: قسمت اول  شده است. براي اي  منظور يک پرسشنامه دو استفاده
بان جهاني كارآفريني  ( و ديده0331پرسشنامه )از قنبر محمدي الياسي و همکاران )

هاي كارآفريني به استفاده از ظرفيت(( اقتباس گرديد و قسمت دوم پرسشنامه كه 7101)
يافته بود؛ توسط محققان )با اقتباس از حبيب  ها اختصاصديجيتالي در اي  شركت

H1-4 

 

H1-3 

 

H1-2  

H1 
 

 های اجتماعيشبکه

محتوای روابط اجتماعي:  
 روحيه تبادل اطالعات،

 اعتماد و ....

 
منابع اجتماعي اطالعات: 

های ها، شبکهمربي
 اجتماعي غيررسمي و ....

 
 شيوه انتقال اطالعات:

زبان و کدهای مشترک، 
 های مشترک و...داستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساختار روابط اجتماعي: 
 قوی، ضعيف

 کارآفریني دیجيتالي

 
 آناليز فرصت

 

 سایت ایجاد و توسعه وب

 

 ازاریابي الکترونيکيب

 

 اجرا

 

 توسعه تجارت

 الکترونيکي
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هاي )سؤا ت پرسشنامه( نيز با كمک (( تدوي  شد. شاخص0330رودساز و همکاران )
هاي آن به  گيري شدند. پس از استخراج، مدل مفهومي و شاخصمقياس ليکرت اندازه

هاي  نفر از كارشناسان و مديران پارک علم و فناوري و شركت 01يد خبرگان )تائ
نفر از اساتيد دانشگاه كه داراي سابقه تدريس و تأليف  1مستقر در پارک و  بنيان دانش

نفر از مديران و كارشناسان  21ي كارآفريني بودند( رسيد. در مرحله بعد تعداد  در حوزه
هاي علم و فناوري استان كرمان كه آگاهي نسبي  در پارکمستقر  بنيان دانشهاي شركت

نامه  گويي به سؤا ت پرسش شد توانايي پاس  با موضو( پژوهش داشته و تصور مي
جامعه آماري در نظر گرفته شد.  زم به ذكر است در مرحله توزيج و  عنوان بهرادارند، 

متغيرهاي اي  پژوهش ها و  شركت كه بر اساس شاخص 31ها به  نامه گردآوري پرسش
اند مراجعه و با توجه به ماهيت سؤا ت پژوهش و با  تجربه كارآفريني ديجيتالي داشته

گيري قضاوتي در هر شركت، به يک، دو يا سه نفر )بر اساس تعداد افراد  روش نمونه
آگاه در دسترس و تعداد شاغلي  در شركت( از مديران يا كارشناسان آگاه )به پيشنهاد 

 عنوان بهنامه  پرسش 31ها تعداد  نامه ن( مراجعه و بدي  ترتيب با تركيب پرسشمديرا
وكار ديجيتالي  نمونه گردآوري گرديد. سؤا ت در مورد شركت و نحوه انجام كسب

هاي  شركت پرسيده شده است و از افراد پرسيده شده كه آيا شركت شما در اي  حوزه
مدل فعاليت داشته است يا نه؟ و درواقج  هاي كارآفريني ديجيتالي متناسب با شاخص

سنجش و ارزيابي ميزان استفاده و روي آوردن  منظور بههاي پرسشنامه  گزاره
اند؛ و از پاسخگو  شده هاي كارآفريني ديجيتالي تدوي  از ظرفيت بنيان دانشهاي  شركت
هاي  هشده است كه پاس  خود را در مورد وجود و يا عدم وجود هر يک از گزار خواسته

اي از  شده بود، بيان نمايند. نمونه ها كه بر اساس مقياس ليکرت تعيي  در اي  شركت
هاي مدل مفهومي در مورد متغير كارآفريني ديجيتالي(  محتواي سؤا ت )شاخص

هاي  وكار از شبکه شناخت ايده كسب ـ0پرسيده شده در مورد كارآفريني ديجيتالي: 
ها از  ناسايي و شناخت مشتريان و نيازهاي آنش ـ7اجتماعي مجازي و اينترنت، 

چه ميزان سايت شما براي مشتريان  ـ3هاي اجتماعي مجازي و اينترنت  شبکه
هاي اجتماعي مجازي  استفاده از شبکه ـ4هاي مشابه ندارند؟  هايي دارد كه سايت مزيت

 باشند و نقاط قوت و سايت مي و اينترنت براي شناخت رقباي خود كه داراي وب
چه ميزان از نظرات مشتريان در چيدمان و طراحي گرافيک سايت خود  ـ1ها  ضعف آن
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چه ميزان  ـ2وكار  استفاده از استراتژي بازاريابي مستقيم در كسب ـ6شده است؟  استفاده
هاي اجتماعي مجازي و اينترنت براي ايجاد و انجام تبليغات آنالي  و براي  از شبکه

معرفي محصو ت آينده  ـ3شده است؟  فروش استفادهمعرفي مراجج خدمات پس از 
هاي  چه ميزان از شبکه ـ3هاي اجتماعي مجازي و اينترنت  شركت از طريق شبکه

ها  اجتماعي مجازي و اينترنت براي بهبود ارتباط با مشتري و سنجش رضايت آن
 شده است؟ استفاده

 های پژوهشیافته

اند. در درصد اعضاي نمونه مرد بوده 6/13از هاي آمار توصيفي نشان داد كه بيش يافته
اند. در مورد سال س  داشته 71درصد اعضاي نمونه با ي  13مورد س  اعضاي نمونه 

سال سابقه  1درصد افراد نمونه بي  كمتر از  3/64وكار بيش از اندازي كسبسابقه راه
رصد اعضاي د 4/60قرار داشتند و در مورد مدرک تحصيلي اعضاي نمونه، بيش از 

بررسي روابط ميان متغيرهاي  منظور بهاند. نمونه داراي مدرک تحصيلي ليسانس بوده
هاي پرسشنامه( با متغير مکنون )متغيرهاي مستقل و  ها يا سؤال)شاخص گر مشاهده

 وابسته( از روش تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. نتايو براي پايايي تحقيق نشان 
تر از  شده در تمامي موارد مقداري بزرگ گيري بار عاملي مشاهدهدهد كه مدل اندازهمي
مشاهده با متغيرهاي  دهد همبستگي مناسبي بي  متغيرهاي قابل( دارد كه نشان مي4/1)

پنهان مربوط به خود وجود دارد. همیني  براي تائيد روايي سازه از تحليل عاملي 
شده است.  اي كرونباخ استفادهتأييدي و براي سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلف

(، 262/1(، منابج اجتماعي اطالعات )332/1هاي اجتماعي )آلفاي كرونباخ براي شبکه
( و شيوه انتقال 202/1(، ساختار روابط اجتماعي )343/1محتواي روابط اجتماعي )

(، ايجاد و 374/1(، آناليز فرصت )360/1( و كارآفريني ديجيتالي )231/1اطالعات )
(، 213/1(، اجرا )332/1(، برنامه بازاريابي الکترونيکي )323/1سايت ) ه وبتوسع

از  ييرهاتغشده است. پايايي تركيبي تمامي  ( محاسبه301/1توسعه تجارت الکترونيکي )
است بنابراي   1/1تر از  ( همواره بزرگAVEبا تر شده و مقدار ميانگي  واريانس ) 2/1

از مقدار همبستگي  يرهامتغ( تمامي AVE. مقدار جذر )شود روايي همگرا نيز تائيد مي
هاي ها بيشتر است كه اي  امر روايي واگراي مناسب و برازش خوب مدل ميان آن
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گذاري دهد. با توجه به نو( تحقيق و ضرورت تعيي  ميزان اثرگيري را نشان مي اندازه
ها از ها و آزمون فرضيهوابسته و براي تحليل داده رمتغيمستقل بر  يرهايمتغزمان  هم

 شده است. استفاده SMART PLSافزار  هاي ساختاري توسط نرمتکنيک معادله
 برازش مدل ساختاري: 
شود كه اولي   براي بررسي برازش مدل ساختاري پژوهش از چندي  معيار استفاده مي 

بايد از  است ضرايب t-valuesيا همان مقادير  Zتري  معيار، ضرايب معناداري  و اساسي
 .ها را تائيد ساخت معنادار بودن آن 31/1بيشتر باشند تا بتوان در سطح اطمينان  36/0

 برازش مدل ساختاری .2شکل 

( تمامي موارد از مقدار tگيري مقدار بوت استراپين  )آماره  بر اساس نتايو مدل اندازه
مشاهده با  قابلدهد همبستگي بي  متغيرهاي  تر است كه نشان مي بزرگ 36/0بحراني 

متغيرهاي پنهان مربوط به خود معنادار است. مطابق شکل با  تمامي ضرايب معناداري 
z  بيشتر هستند كه اي  امر معنادار بودن تمامي سؤا ت و روابط ميان متغيرها را  13/7از

توان نتيجه گرفت هر متغير اصلي  بنابراي  مي دهد؛ نشان مي 33/1در سطح اطمينان 
هاي حاصل از اي  مقياس  موردسنجش قرارگرفته است و با عنايت به يافته يتدرس به
 هاي پژوهش پرداخت. توان به آزمون فرضيه مي
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 هاهای مربوط به آزمون فرضيهیافته

 بنيان دانشهاي هاي اجتماعي بر كارآفريني ديجيتالي در شركت. فرضيه اصلي: شبکه0
رمان تأثير مثبت مستقيم معناداري دارد. ضريب مستقر در پارک علم و فناوري استان ك

آمده است كه  دست ( به711/3هاي اجتماعي بر كارآفريني ديجيتالي )مسير شبکه
بوده و با توجه به اينکه از  36/0يعني  1/1در سطح خطاي  tتر از مقدار بحراني  بزرگ
اعي بر هاي اجتمبيشتر است. اي  مطلب حاكي از وجود رابطه شبکه 13/7مقدار 

شود و داشته و باعث تائيد اي  فرضيه مي 33/1كارآفريني ديجيتالي در سطح اطمينان 
 (.3اي  رابطه مثبت است شکل )

 
 فرضيه اصلي تحقيق t-values .9شکل 

هاي اجتماعي شبکه متغير( است؛ يعني 30/1( شدت رابطه )4با توجه به شکل )
كند و شدت رابطه از حد ييرات( را تبيي  مي( از واريانس )تغ30/1تنهايي به ميزان ) به

 .استمتوسط به با  
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 ضریب تأثير فرضيه اصلي .7شکل 

 های اصلي پژوهشفرضيه

مستقر در  بنيان دانشهاي . محتواي روابط اجتماعي بر كارآفريني ديجيتالي در شركت0
 پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم و معناداري دارد.

مستقر در  بنيان دانشهاي منابج اجتماعي اطالعات بر كارآفريني ديجيتالي در شركت .7
 پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم معناداري دارد.

مستقر در  بنيان دانشهاي . ساختار روابط اجتماعي بر كارآفريني ديجيتالي در شركت3
 معناداري دارد.پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم 

مستقر در  بنيان دانشهاي . شيوه انتقال اطالعات بر كارآفريني ديجيتالي در شركت4
 پارک علم و فناوري استان كرمان تأثير مستقيم معناداري دارد.

 هاي اصليوتحليل فرضيه نتايو تجزيه
ريني هاي اجتماعي بر كارآف هاي اصلي )تأثير ابعاد شبکهوتحليل فرضيه نتايو تجزيه

 ديجيتالي( در جداول شماره يک آمده است.
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 های اصلينتایج تحليل فرضيه .6جدول 

 نتيجه فرضيه ضریب تأثير t- value متغير وابسته متغير مستقل
 تائيد 413/1 011/4 كارآفريني ديجيتالي محتواي روابط اجتماعي
 تائيد 037/1 134/7 كارآفريني ديجيتالي منابج اجتماعي اطالعات
 رد 173/1 373/1 كارآفريني ديجيتالي ساختار روابط اجتماعي
 تائيد 704/1 033/7 كارآفريني ديجيتالي شيوه انتقال اطالعات

 
هاي اجتماعي دهد كه از بي  ابعاد شبکههاي اصلي نشان ميوتحليل فرضيه نتايو تجزيه

انتقال اطالعات  (، شيوه413/1به ترتيب محتواي روابط اجتماعي )با ضريب شدت تأثير 
( 037/1(، منابج اجتماعي اطالعات )با ضريب شدت تأثير 704/1)با ضريب شدت تأثير 

محتواي روابط  متغيرتري  شدت تأثير را بر كارآفريني ديجيتالي دارند؛ يعني  بيش
كنند و شدت رابطه در  (، از واريانس )تغييرات( را تبيي  مي41/1اجتماعي به ميزان )

 (.0. )جدول تاسحد با يي 

 گيریبحث نتيجه

ها هايي است كه يک فرد با آن هاي اجتماعي شامل تعداد و انوا( اشخاص و گروه شبکه
وكارهاي اينترنتي هاي اجتماعي در كسبي در حال ظهور شبکه . پديدهاستدر تماس 

هاي اجتماعي  وكارها است. شبکههاي جديد در اي  كسب و ديجيتالي، يکي از پارادايم
هاي كارآفريني و كسب ايده يک منبج مهمي براي تشخيص فرصت عنوان بهتواند  مي

زايي مولد مبتني  توان اشتغالبراي كارآفريني ديجيتالي باشند. كارآفريني ديجيتالي را مي
مستقيم دانست. هدف اصلي اي   صورت بههاي فناوري اطالعات و ارتباطات  بر مؤلفه

بود. نتايو كلي « ي اجتماعي در توسعه كارآفريني ديجيتاليهاتأثير شبکه»تحقيق بررسي 
هاي اجتماعي )محتواي روابط اجتماعي، دهد كه ابعاد چهارگانه شبکه پژوهش نشان مي

منابج اجتماعي اطالعات، ساختار روابط اجتماعي، شيوه انتقال اطالعات( در توسعه 
ايت، برنامه بازاريابي س كارآفريني ديجيتالي )آناليز فرصت، ايجاد و توسعه وب

گذارد. قنبر محمدي الياسي و الکترونيکي، اجرا، توسعه تجارت الکترونيکي( تأثير مي
هاي هاي اجتماعي در تشخيص فرصت( پژوهشي تحت عنوان شبکه0331همکاران )

هاي اجتماعي با چهار بعد شامل: ساختار اند. به اي  منظور شبکهكارآفريني انجام داده



 07.... ینیبر کارآفر یاجتماع یها شبکه ریتأث

تماعي، منابج اجتماعي اطالعات، محتواي روابط اجتماعي، شيوه انتقال روابط اج
وابسته با دو بعد شامل: تعداد فرصت  متغير عنوان بهتشخيص فرصت  متغيراطالعات و 

نفر از كارآفرينان مستقر در پارک علم و  010اند و در بي   شده و تنو( فرصت بررسي
هاي اجتماعي دهد كه شبکهنشان ميفناوري شهر تهران آزمون شد. نتايو تحقيق 

هاي اجتماعي، ها رابطه مثبتي دارد و از بي  ابعاد شبکهكارآفرينان با تشخيص فرصت
تري  اثرگذاري را بر تشخيص  ( بيش61/1محتواي روابط اجتماعي )با ميزان تأثير 

ات و ازآن شيوه انتقال اطالعات، منابج اجتماعي اطالع هاي كارآفريني دارد. پسفرصت
هاي كارآفرينانه دارند. در تري  اثرگذاري را در تشخيص فرصت روابط اجتماعي بيش

هاي ( با عنوان بررسي نقش شبکه0333پژوهش مشابه ديگري كه توسط كاووسي )
ها در صنايج كوچک و متوسط استان كرمان اجتماعي كارآفرينان در تشخيص فرصت

ها و تأثيرگذاري )ساختار روابط يد فرضيهشده است. نتايو پژوهش حاكي از تأي انجام
اجتماعي، منابج اجتماعي اطالعات، محتواي روابط اجتماعي و شيوه انتقال اطالعات( بر 

( پژوهشي با عنوان تحليل 0331. علي مشدئي )استهاي كارآفرينانه تشخيص فرصت
. نتايو تحقيق اندهاي كارآفريني انجام دادههاي اجتماعي بر شناسايي فرصتاثرات شبکه

هاي غيررسمي، مربيان منابج اجتماعي اطالعات و شبکه متغيرحاكي از آن است كه سه 
 متغيرهاي كارآفريني تأثير مثبت دارند و سه اي بر شناسايي فرصتو اجتماعات حرفه

كارآمدي شخصي، قدرت پردازشگري اطالعات و ضريب كارآفريني بر روابط بي   خود
( 0337لقا ايراني و همکاران ) ها تأثير دارند. مهشناسايي فرصت هاي اجتماعي وشبکه

وكارهاي اينترنتي )با  هاي اجتماعي بر پايداري كسبپژوهشي تحت عنوان تأثير شبکه
هاي اينترنتي درگاه بانک ملت( انجام تأكيد بر نقش ميانجي قصد كارآفرينانه در شركت

وكارهاي اينترنتي تابعي از ابعاد اجتماعي  كسب آمده، پايداري دست اند. طبق نتايو بهداده
هاي گانه شبکه هاي سهكه نيازمند نوعي شرايط اجتماعي است. در ميان شاخص است

تري  تأثير را بر پايداري  اجتماعي، شاخص منابج اجتماعي اطالعات بيش
تري   كه شاخص محتواي روابط اجتماعي بيش وكارهاي اينترنتي داشته، درحالي كسب

هاي اجتماعي، تأثير را بر قصد كارآفرينانه دارد. در پژوهش حاضر نيز از بي  ابعاد شبکه
محتواي روابط اجتماعي، شيوه انتقال اطالعات، منابج اجتماعي اطالعات داراي 

( اثرگذاري 7112تري  تأثير را بر كارآفريني ديجيتالي دارند. اوزگ  و بارون ) بيش
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منابج  عنوان بههاي تخصصي را غيررسمي صنعت و نشست هاي اجتماعيها، شبکهمربي
اند؛ بنابراي  اجتماعي اطالعات به تشخيص فرصت بررسي كرده و آن را مثبت يافته

(، محمدي الياسي و همکاران 7112هاي اوزگ  و بارون ) نتايو پژوهش با يافته
طور  ( به0337لقا ايران و همکاران ) ( و مه0331(، مشدئي )0333(، كاووسي )0331)

دهد كه عمده سازگار بوده است. نتايو تحقيق در مورد فرضيه اول پژوهش نشان مي
هاي اجتماعي بر كارآفريني ديجيتالي تأثير مستقيم و معناداري دارد؛ بنابراي  شبکه

هاي اجتماعي مجازي در توسعه كارآفريني ها و استفاده از شبکهعضويت در اي  شبکه
هاي اجتماعي به ترتيب اولويت محتواي و در مورد ابعاد شبکه ديجيتالي مؤثر است

(، شيوه انتقال اطالعات )با ضريب شدت 41/1روابط اجتماعي )با ضريب شدت تأثير 
تري  تأثير را  ( بيش03/1( و منابج اجتماعي اطالعات )با ضريب شدت تأثير 70/1تأثير 

ه مربوط به بعد ساختار روابط اند و ازآنجاكه فرضيبر كارآفريني ديجيتالي داشته
هاي اجتماعي بر رد شده است بنابراي  تأثير شبکه 33/1اجتماعي در سطح اطمينان 

كارآفريني ديجيتالي بيشتر مربوط به ابعاد )محتواي روابط اجتماعي، منابج اجتماعي 
هاي ازآنجاكه تحقيق حاضر، تأثير شبکه .استاطالعات، شيوه انتقال اطالعات( 

مستقر در پارک علم  بنيان دانشهاي  ي در توسعه كارآفريني ديجيتالي در شركتاجتماع
آمده  دست هاي بهو فناوري استان كرمان را موردبررسي قرار داده است با توجه به يافته

. 0گردد ارائه مي بنيان دانشهاي هايي براي بهبود بهتر عملکرد شركتاز تحقيق پيشنهاد
هاي  هاي اجتماعي مجازي، اينترنت و رسانه هاي شبکهقابليتها و استفاده از ظرفيت

. 7 هاي كارآفريني و ايده پروري كارآفرينانه.اجتماعي اينترنتي در تشخيص فرصت
هاي اجتماعي غيررسمي و شركت در استفاده از اطالعات و دانش مربيان، شبکه

ارآفريني هاي كارآفريني و توسعه كتشخيص فرصت منظور بههاي تخصصي  نشست
هاي مشترک و  . استفاده از زبان و كدهاي مشترک، داستان3 ها. ديجيتالي در اي  شركت

هاي فيزيکي كا  و محصو ت در بي  مديران، كارشناسان هاي و نمونهنمايش مصداق
. افزايش ايجاد روحيه اعتماد و همدلي و 4و كارآفرينان مستقر در پارک علم و فناوري. 

احساس هويت مشترک و روحيه تبادل اطالعات در بي  مديران، به وجود آوردن 
. استفاده از 1كارشناسان و كارآفرينان مستقر در پارک علم و فناوري استان كرمان.

هاي مشتريان هاي اجتماعي مجازي و اينترنت در شناسايي و شناخت نياز شبکه
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ي بو اينترنت در بازاريا هاي اجتماعي مجازي. استفاده از شبکه6 .بنيان دانشهاي  شركت
ها: كه يکي از منابج مهم . ايجاد دفاتر تحقيقات كاربردي توسط دانشگاه2 الکترونيکي.

هاي آموزشي هستند. عالوه ها و كارگاه هاي علمي، دورهاطالعات، سمينارها و كنفرانس
ه در شود كه در تحقيقات آتي توجه بيشتري به انجام تحقيقات مشاببر اي  پيشنهاد مي

هاي علم و فناوري هاي اقتصادي و پارکها، مراكز تحقيقات و نوآوري و بنگاهدانشگاه
هاي اجتماعي اينترنتي جهت ايده پروري  هاي اجتماعي و رسانهتوانند از شبکهكه مي

هاي اجتماعي و كارآفرينانه استفاده نمايند و همیني  ايجاد سايت بانک ايده در شبکه
تواند هاي دولتي براي ايده پروري كارآفرينانه سازماني ميناينترنت در سازما

 مورداستفاده قرار گيرد.
  



 69زمستان ، 22، شماره ششم، سال کسب و کار هوشمند تیریفصلنامة مطالعات مد  21

 منابع
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هاي  هاي اجتماعي در تشخيص فرصتنقش شبکه»(، 0331محمدي الياسي، قنبر، ركني، ندا، )
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