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Introduction: Entrepreneurship serves as the engine of economic growth and the 

most important source of innovation and job creation. It is one of the factors 

considered along with labor and capital (Kiajouri et al., 2012). Entrepreneurs, by 

properly using economic opportunities and creating new business opportunities, 

improve the performance of production and service activities, play an important role 

in the development of the global economy and increase employment rates (Farrokh 

et al., 2014). Entrepreneurship is a set of activities that contribute to the 

sustainability and stimulation of economic and social progress, lead to the creation 

of new values, and provide new employment opportunities through the effective use 

of resources and facilities. Nowadays, entrepreneurial orientation is known as the 

most widespread predictor of entrepreneurial behavior and performance and a 

widely used constructs of behavior recognition. The purpose of this study is to 

investigate the role of social networks in the entrepreneurial orientation of students. 

A glance at the global state of our economy leads us to believe that the growth of 

entrepreneurship and entrepreneurial culture is a way to improve the disease of the 

country's economy and prevent its deterioration, which has received little attention 

from the government and researchers. In this regard, due to the small number of 

studies in this field and through the study experience of developed countries, the 

present research shows the high power of information and communication 

technology in creating fundamental changes in industry and trade and the 

transformation of production and trade foundations in the present time.  

Methodology: The present study is a quantitative in terms of purpose and applied in 

terms of data collection. It is conducted with a descriptive-survey method to 

examine the relationships among the variables based on the purpose of the research. 

The statistical population of the study included the students at the faculties of 

economics and entrepreneurship (625 people) and engineering (2156) of Razi 

University. According to the published statistics of the employment monitoring plan 

of universities and also the employment status registered in the Ministry of Alumni 

Cooperation, due to training and acquisition of job skills, it is possible to achieve 

more employment opportunities in technical and applied fields than in other fields. 

To have the desired sample size, the Cochran's formula was used with a maximum 

variance and the confidence level of 0.05. Finally, as many as 386 were selected by 

the proportional stratified random sampling method. In order to collect the data, the 

standard questionnaire of entrepreneurial orientation of Lampkin and Des (1996) 

and the structured questionnaire of social networks derived from the Jahanbani 
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social networks (1397) were used. To assess the validity of the questionnaires, as 

they had previously been repeatedly validated by various researchers, the Committee 

of Researchers and Experts in the field of entrepreneurship was asked to comment 

on their validity. Their points of view on modifying and adjusting the final form of 

the questionnaire were implemented. Also, to determine the reliability, 30 

questionnaires were completed by respondents outside the study sample, and 

Cronbach's alpha coefficient was calculated for them. 

Results and Discussion: In the study of a sample of 368 students at the Faculty of 

Economics, Entrepreneurship and Engineering of Razi University, it was observed 

that there is a proper and significant relationship between the studied variables. 

Through structural equation modeling, a general model was provided to predict 

entrepreneurial orientation. As it was observed, social networks have the greatest 

effect on risk-taking (r = 0.21) among the dimensions of entrepreneurial orientation. 

In general, social networks have an effect on entrepreneurial orientation (r = 0.33) 

and explain 39 percent of the variance of the entrepreneurial orientation variable. 

Conclusion: The results indicate that the social network variable has a positive and 

significant effect on entrepreneurial orientation and is able to explain 39% of the 

variance of entrepreneurial orientation. Given that entrepreneurial orientation is a 

process of adopting a strategy and a style of engaging in entrepreneurial activities 

and evaluates the desire to create opportunities and take advantage of it, it is 

influenced by social networks. In addition, virtual social networking services over 

the past few years has been able to attract a significant audience in various areas 

such as business, entrepreneurship, enterprise competitiveness to provide valuable 

potentials to individuals and to create opportunities and create business. In this case, 

new networks are suggested to the authorities, considering the important fact that the 

effective use of these networks can affect the formation of businesses by students 

and educated people through training, culture and continuous expert monitoring of 

the space. Virtual communities and planners can use this capacity for the future. 

Keywords: Entrepreneurial orientation, Social networks, Structural equations, Razi 

University. 
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 دهيچک

 انیدانشجو نانهیش کارآفریبر گرا یاجتماع يهانقش شبکه یبررس با هدفرو  شیپ مطالعه

 يهاان دانشکدهیدانشجوشامل  يجامعه آمار. رفته استیصورت پذ یکرد کمیبر اساس رو

از  نفر  =303nبه حجم  ياکه نمونه ،بود يدانشگاه راز یمهندس یفن و ینیاقتصاد و کارآفر

 يآورمنظور جمعبه .دیگردانتخاب  متناسب ياطبقه يریگروش نمونهاز  با استفاده آنان

-شبکه رسشنامه( و پ0223)ن و دسیالمپک نانهیش کارآفریاستاندارد گراپرسشنامه از ها داده

 بیضراز  مورد مطالعه يرهایمتغ ییایسنجش پا يبران یهمچن استفاده شد، یاجتماع يها

 یضمن بررس يت ساختارالمعاد يک مدلسازیاز تکن يریگکرونباخ استفاده و با بهره يآلفا

-افتهی. دیگرده ئارا نانهیش کارآفریگرا ینیبشیپ يقابل اتکا برا ی، مدلیاجتماع يهانقش شبکه

( بر =90/1rزان )یمبه م یطور مستقهب یاجتماع يهاشبکهر یمتغست که ا از آن یحاکها 

 یشگامیبر پ( =1r/ 01)، ي( بر نوآور=r 02/1، )یاستقالل طلببر  (=02/1r، )يریپذمخاطره

(09/1r=) زان یبه م یطور کلهب و گذار استاثر یرقابت تهاجم و(33/1r= ) ش یبر گرا

درصد از  32در مجموع مذکور   يرهایحاصل از متغ ییمدل نها ونانه اثرگذار بوده یکارآفر

 .ه استن نمودیینانه را تبیش کارآفریگراانس یوار

 

 .يدانشگاه راز، يمعادالت ساختار، یاجتماع يهانانه، شبکهیش کارآفریگرا :یديکلکلمات 
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 مقدمه

 و ين منبع نوآوریمهمتر و ياقتصاد رشدمحرک عنوان موتور به ینیکارآفر

 شودیم مطرحه یکه در کنار کار و سرمااست  یعوامل از جمله ییزااشتغال

و  يح از امکانات اقتصادیبا استفاده صحنان یکارآفر. (0320و همکاران،  ياجوریک)

 یو خدمات يدیتول يهاتیفعالد موجب بهبود عملکرد یجد يتجار يهاخلق فرصت

)فرخ و  دنکنیفا میش نرخ اشتغال ایو افزا یمهم در توسعة اقتصاد جهان یو نقش شده

که با استفاده اثربخش از  است ییهاتیالعمجموعه ف ینیارآفرک .(9100همکاران، 

کند، به یکمک م یشرفت اقتصادي و اجتماعیک پیداري و تحریمنابع و امکانات به پا

هاي استخدام و اشتغال تازه را فراهم شود و فرصتید منجر میهاي جداد ارزشجیا

 ینیبشین پیترعنوان گستردهنانه بهیش کارآفریگرا نکهیحال با توجه به ا .آوردیم

شناخت هاي پرکاربرد از سازه عملکرد شناخته شده وو نانه یکارآفرکننده رفتار 

سوق دادن جامعه به رود یاحتمال م(، 0321خان آقا و همکاران، ) باشدیمرفتار 

به ش یگراخواهد ساخت. و متحول را دگرگون  توسعه نایبنآن  يسمت و سو

اقدامات ها و يگذارهدف يکه مبنااست نوآورانه  يانگر وجود راهبردیب ینیکارآفر

و  یکل يریگک جهتی ن مفهومیا (.0323و همکاران،  یجی)نائ ردیگیقرار م یعمل

 ییتقوااست ) ینیق نسبت به کارآفریو عالالت یتما ،دهنده تفکراتوده و نشاندار بیپا

گیري براي ورود به بازارهاي هاي تصمیمفرآینـدها و فعالیت که ،(0321، يو حجاز

فرآیندها، عملیات و  به و ردیگیرا در بر مجدید با محصوالت و خدمات فعلی یا جدید 

 اشاره دارد دنوشید ورودي جدید ماه ایجبه منجر کگیري هاي تصـمیمفعالیت

منظور تسهیل کاربرد دانش موجود و جدید در به نانهیش کارآفری. گرا(9110، 0)ونـگ

. لذا (9103، 9)ویدیکرود یشمار مهباي حیاتی اي بازار، مقولههکشف فرصتجهت 

 یضرورت يدارا زین شودیکه منجر به بهبود آن م یطیشناخت عوامل و شرا

 ،اشاره کرد یاجتماع يهاتوان به شبکهین عوامل میاست. از جمله ا ریناپذاجتناب

و به  بوده يد محتویتولو نترنت یبر ا یمبتن يرنده ابزارهایکه دربرگ ییهاشبکه

 یاجتماع يها(. شبکه9101، 3نیلید )کاپالن و هنندهیرا م دانش کاربران امکان مبادله

ز گسترش یرا ن ياتعامالت برون شبکه ياعالوه بر بهبود تعامالت درون شبکه
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ا و کسب وکاره ینیدر کارآفر هان شبکهیاـت ی. اهم(9100، 0د )وب ترندندهیم

 قابل ذکر است که (.0329و مجدد،  ی)آقاجان گذاري اطّالعات استاشتراکواسطه هب

ت واقع شده اس یاجتماع يهاشبکهري از یندي است که در شبکه متغیآفر ینیارآفرک

ل یتـسها یها محدود تن را با منابع و فرصیابطه کارآفرتوانند ریم هاشبکهن یا که

  .(9101، 9)جک و همکاران دکنن

جاد ی، ايزا، خلق نوآوراشتغال يهاتیجاد فعالیق ایاز طر ینینکه کارآفریاتوجه به با 

 يدر توسعه اقتصاد يمحور ینقش یط رقابتیجاد محیت و ایارزش، گسترش خالق

نده یعنوان قشر جوان و سازندگان آان بهیم که دانشجویکند، هنوز هم شاهد آنیفا میا

 یافکارسنج )به استناد مرکز یاجتماع يهااستفاده گسترده از شبکه با وجودجامعه 

درصد  39 ،نستاگرامیدرصد از ا 02درصد از تلگرام و  10سپا(، یران )ایان ایدانشجو

 ((، به0321سپا، ی)ا کردندیرسان سروش استفاده مامیدرصد از پ 0اپ و از واتس

 يفایا يبرا یل اندکیتمانانه یشناخت فرصت کارآفر یعناصر اصل از یکیعنوان 

دهند که یح میمستقل دارند و ترج يکسب و کارها ياندازو راه ینیفرآکار يهانقش

(، 0321ون و همکاران،ی)عرب ندیت نمایفعال یخصوص يهاو شرکت یدر مشاغل دولت

 ناهنجار تیوضعبه که است ییکمبودها گرفتار ما کشور اقتصاد ست کهیدرحالن یا

 و یرنفتیغ صادرات در ضعف ،دانشگاه النیالتحصفارغ کاريیب ژهیوبه کاريیب

 را به ما اقتصاد یجهان تیوضع به ینگاهمین است، لذا شده بتالم لیقب نیا از یمسائل

هاي راه از یکی نانهیکارآفر فرهنگ و ینیکارآفر رشد که کشاندیم باور نیا سوي

که کمتر  استا فرد حال وخامت از ريیشگیپ و کشور اقتصاد امروز ماريیب بهبود

با  ورشیپپژوهش  ن راستایا در مورد توجه دولت و پژوهشگران قرار گرفته است.

 توسعه يکشورها یمطالعات يتجربهنه و ین زمیتوجه به اندک بودن مطالعات در ا

 یاساس راتییتغ جادیا ارتباطات در و اطالعات فناوري باالي توانکه نشان از  افتهی

 دارد یزمان کنون در تجارت و دیتول هاينایبن یو دگرگون تجارت و صنعت در

ت یطه و اهمین حیبه سبب شکاف احساس شده در ا ،(9113، 3ل و پترسونی)جم

 يسمت و سوبه  یدهجهتی و بر افکار عموم یاجتماع يهاشبکه ياثرگذار

نقش  زانیشناخت م درصدد است با (0323، يری)شبنانه یکارآفر يهاشیگرا
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ل ارتباط یفه پنهان وساینقش و وظاز  نانه،یش کارآفریبر گرا یاجتماع يهاشبکه

ح یاستفاده صح يان به سمت و سویودانشجبا سوق دادن  و هنمود يریگبهره یجمع

  ان را ارتقا بخشد.ین دانشجوینانه در بیش کارآفریسطح گرا ،از آن

 

 پژوهش ینظر یمبان

 نانه یش کارآفریگرا

ک سازمان به یند اتخاذ راهبرد و سبک پرداختن یمجموع فرآبه نانه یکارآفرش یگرا

عنوان ن سازه بهیا(. 0223، 0و دس نیالمپک) شودینانه، گفته میکارآفر يهاتیفعال

 از آن يبردارل به خلق فرصت و بهرهیتما یابیارز ي، براینیمهم در کارآفر یمفهوم

ت یوضع ینوع یمعنبه کارگرفته شده و به نانه(،یکارآفر يهاتی)مشارکت در فعال

ن یالمپک) شودینانه میکارآفر يهاتیاست که منجر به مشارکت آن در فعال يراهبرد

سازي بر اساس مفهومنانه یش کارآفریسه بعد شناخته شده گرا(. 9100و دس، 

 ايبر (0223اما المپکین و دس ) ،استقاللپیشگامی و، وآوريعبارتند از: ن( 0203)9میلر

دو بعد  (0203) لریشده توسط م انیبد ه بعگرایش کارآفرینانه عالوه بر س

که (، 0321آقا و همکاران، )خان اندز مطرح کردهیرا ن یو رقابت تهاجم يریپذهمخاطر

 ،آنان معتقد بودند که هر پنج بعد شناخته شده .است پژوهش حاضر قرار گرفته يمبنا

دهند و منجر به خلق یرخ م ا شرکتیهستند که در سطح فرد  نانهیکارآفر يهاشیگرا

 ه ذکر است کهالزم ب(. 9102، 3ن و چالقانیروبشوند )یورانه مآنو يهاارزش

بتوانند به تا  شوند باهم به کار گرفته بهتر استنانه، یش کارآفریهاي گراویژگی

در (. 0323همکاران، گلرد و ) درا بهبود دهننانه یکارآفررد عملکن نحو ممکن یبهتر

 مطرح خواهد شد. ینانه مطالبیش کارآفریادامه مبحث در رابطه با ابعاد گرا

 

 ینوآور

ا افراد بروز یها است که توسط شرکت يل رفتاریک نوع تمایدهنده نشان ينوآور

ا ید است که منجر به ارائه خدمات یخالقانه و جد يندیرنده فرآیکند و دربرگیم

نانه یکارآفر يریگجهت ي(، که برا9100ن و دس، یالمپکشود )یمد یجد يندهایفرآ
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 هن بینو يهاکار بستن دانشهت بیقابل ن مفهوم اشاره بهیااست.  يضرورار یبس

شمار منازع بهبال یاینو، کار يهاسید و خلق محصوالت و سرویمنظور بهبود تول

 یتیاز خالق یحاک نوآوري .(0309ان، یواحد) باشدیم یرقابت ییآمده و محور توانا

تحقیق و توسعه  ورهبري فنی  ،جدید دماتطریق معرفی محصوالت و خ ازاست که 

( 0222) کوین و مایلز(. 9112 ،0و همکاران )راف کندیبروز مد در فرآیندهاي جدی

 «یش از رقبادهاي خالق پهاي جدید و اجراي فرآینتمایل به حمایت از ایده»را  ينوآور

د به بازار اشاره یا خدمت جدیبر تعهد به ارائه کاال  يورآن نوی، همچنکنندمی یمعرف

 .(9110ن و دس، ی)المپک دارد

 یشگامیپ

 يهاتقاضا ینیبشیپ يبرا يهبردرا يهاحرکت از یحاکگراست که فرصت یدگاهید

رویکردي دهنده هارائ ن مفهومیا. (9110ن و دس، ی)المپک باشدین میرینده قبل از سایآ

رخ رشد در فروش سبب افزایش ن که است نوآور هاي جدید ورو همراه با فعالیتپیش

د ی(. از د9103، 9گیـل و )اوجواري کندیت میدن به هدف را تقویرسشده و پشتکار 

انگر یکه ب کارآفرینی استند یفرآبخش مهمی از  میپیشگا (0202) 3وانکاترمن

راهکارهاي پیشگام بودن  يو است. هاي جدید پـیش از رقباجستجوي فرصت

ی محصوالت جدید و برندهاي جدید پیش ه محیط، معرفرا در شکل دادن بها شرکت

بینی بازارهاي یافته، پیش ذف عملیات رشدة عمر محصوالت، حاهش چرخا، کاز رقب

(. 9111، 0کولتارد) کندیم یمعرفد، اي جدیهتردن فرصل کای و دنببینجدید و پیش

 دیجد يهاياورتفاده از فنگرفتن از رقبا با اس یشیپ يراب الزم ياهه تالشب ن مهمیا

 (.9101)وانگ و همکاران،  اره داردد اشیو خدمات جد التروش محصوف

 يریپذمخاطره

ا احتمال یامدها و یشود که پیف میتعر یاقداماتمجموعه ن شکل یتردر سادهن بعد یا

، المپکین و دس) از آن شناخته شده است یا تنها بخشیج آن ناشناخته است ینتا

 (0203لر )ید میاز د .تاس ینیمرتبط با کارآفرمفهومی  يریپذمخاطره .(9110

 يتا حدود را نیفرد کارآفرت یاست که موفق یامکان دسترس کی يریپذمخاطره

 (. 0320، یرحمانو  یمی)کر کندین میتضم

                                                           
1. Raugh  
2. Ojure and Gill 
3. Venkatraman 
4. Coulthard 
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  یاستقالل طلب

ت تا به اتمام یا ماموریده یبردن اشیم در پیک تیا یک فرد یعمل مستقل  یاستقالل طلب

 يهامحرکه خلق ارزش dرویعنوان نباشد و بهیم یتیرساندن آن فارغ از هر محدود

ار یو اخت يآزادانگر یبن مفهوم ی(. ا0223، ن و دسیمپکرود )الیشمار منانه بهیکارآفر

و  یکنون يهنجارها از فراتر يهاتیفعالم اانج منظوربهمجموعه  ياعضا دادن به عمل

میتصم شتریب يالل و آزادکه آنان بتوانند با استق يطوربه ،است مقرر يهاياستراتژ

  (.9112ن و همکاران، یمپکند )الینموده و عمل نما يریگ

 یرقابت تهاجم 

ا م با رقبید و مستقیدشش به چالش یگرا هندهدنشانرا  ین و دس رقابت تهاجمیالمپک

عملکرد بهتر داشتن از  یحاک کنند کهیف میتعرت یا بهبود موقعیورود به بازار  يراب

ت یقابل یرقابت تهاجم (.0223، ن و دسیمپکال)نسبت به رقبا در صنعت است 

ت ورود و یبه مز یابیستد ،صنعت يدد مرزهاف مجینظر در قواعد رقابت، تعردیتجد

کارها را به همراه ود کسبربهبود عملکسازد و یگاه در بازار را فراهم میبهبود جا

 (.0223، ن و دسیمپکدارد )ال

 یاجتماع يهاشبکه

 ادي ازیهاي زاي، حوزهه با تحول رسانهن همرایهاي نوتوسعه حاصل از فناوري

تا جایی که . تقرار داده اس ریتأثرا تحت  ینیفروه ارتباط، تفکر، کار و کارآیجمله ش

توان یوند مشیم یده معرفیجاد ایبراي ا ینیآفرکه در متون کار ییهاان محرکیاز م

ف یتعر(. 0329و مجدد،  ی)آقاجان رداشاره ک یهاي اجتماعها و رسانهبه شبکه

 ،يریگکه با هدف شکل ییهر فضا ان داردیب یاجتماع يهاارائه شده از شبکه یعموم

 یاجتماع س شبکهیسروک ی دیآبه وجود  یاجتماع يهال رشد شبکهیع و تسهیتسر

مطرح شده است، اما  یاجتماع يهادر باب شبکه یمختلفم یف و مفاهیتعار .نام دارد

ها را در دو آن یتمامنقطه ثقل و اشتراک توان یف موجود میتعار یرغم گستردگیعل

د توجه یبا نی، همچن(9101، 0الندو و باتپری)کاپ و تعامل دانست يگذارعنصر اشتراک

به همراه  دانش کسب و است دانش يجستجو درهمواره  نیکارآفر داشت که

 یوقت ،شودیمحسوب م يوت یدر موفق ید اصلیکل یاجتماع يهاشبکه به یدسترس

  يابتکار تیفعال که دارد وجود يشتریب احتمال کند،یم کسب يشتریب دانش نیکارآفر

                                                           
1. Capilando and bycher 
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  .(9100، 0دن و همکارانی)ل باشد زیآمتیموفق يو

کنندگان دانش همواره نندگان و خلقیآفر عنواننان بهیکارآفر دهدینشان مطالعات م

 یدانش اکتساب يگذاراکشرفته و اشتریپ يهاياستفاده از فناور يبرا يشتریل بیتما

ها را فاصلهت یمحدو یاجتماع يهاشبکهاستفاده ، (9102القان، چن و ی)روب خود دارند

و امکان از اطالعات را منتقل  یعیحجم وس کوتاه، یان برداشته و در زمانیاز م

رقابل یغ ینقش و سازدیبه اطالعات را فراهم م ین افراد و دسترسیارتباط ب يبرقرار

 . (0321و همکاران،  یانی)آر دارد ینیکارآفر يهاش و ارزشیجاد گرایا انکار در

نظري مبنایی است که تمامی ارکان یک پژوهش بر روي آن  یمباننکه یبا توجه به ا

یک شبکه منطقی توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین  د وگرداستوار می

که از طریق فرآیندهائی مانند مصاحبه، مشاهده، بررسی ادبیات  است متغیرهائی

 در که یمطالعاتاز جمله ، (0301، یشوند )خاکموضوع و پیشینه پژوهش تهیه می

عبارتند از انجام شده است  ینیبر کارآفر یاجتماع يهانقش شبکه ینه بررسیزم

با درج شده است.  (0)ها به طور خالصه در جدول ن آنیتراز مهم یبرخکه  يموارد

 به همراه اثر ق ین تحقیه شده در ائکرد ارایکنون با رو تا ن مهم کهیا ذکر

منظر  نیا و از انجام شده یقات اندکیتحق نانهیش کارآفریگرا بر یاجتماعشبکه

بهبود و رونق  يج آن در راستاینتا يریکارگاست و به ينوآور يدارا پژوهش

 رسد.یبه نظر م يضرور نانهیکارآفر يهاتیفعال

 

  شناسی تحقيقروش
مطالعه توجه داشتند، در  عاز موضو یها به وجوه خاصهیرظک از نیکه هر  اجازآن

شده است که برگرفته از  نیتدو یابداع یبیترک يرنظ بک چارچوین پژوهش یا

آن  بتا در قال .است (0)ذکر شده در جدول  نیشیپ يهاحاصل از پژوهش يهاافتهی

 نیو درع یکل يها، به استخراج سؤالیاصل يرهایمتغ يسازوه بر مفهومالبتوان ع

ت ینها در بعد از مطالعه منابع مختلف . لذاج پژوهش پرداختینتار یل و تفسیحال تحل

 .دین گردیر تدویزات یفرض يبر مبنا یمدل مطالعات

 اثرگذار است. يریپذبر مخاطره یاجتماع يهاشبکهه اول: یفرض .0

 اثرگذار است. یطلببر استقالل یاجتماع يهاه دوم: شبکهیفرض .9

                                                           
1 . Leydena 
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 اثرگذار است. يبر نوآور یاجتماع يهاه سوم: شبکهیفرض .3

 اثرگذار است. یشگامیبر پ یاجتماع يهاه چهارم: شبکهیفرض .0

 .اثرگذار است یبر رقابت تهاجم یاجتماع يهاه پنجم: شبکهیفرض .1

 
 پيشينۀ تحقيق  ج ينتا  -1دولج

 جه پژوهشینت سال نام محقق فیدر

 0323 گلرد و همکاران 0
 یانجیزنان با نقش ماستقالل طللبانه بر عملکرد کسب و کار  یاجتماعشبکه
 نانه اثر دارد.یکارآفر ياریهوش

 0321 و همکاران یانیآر 9
-ثرانانه یکارآفر يت هایتوسعه قابلدر  یاستقالل طلب یژگیوبر  یاجتماع يهاشبکه

 .ستیگذار ن

3 
 یو جمال یانیحاج
 یانیحاج

 گذار است.نانه اثریبر توسعه فرهنگ کارآفر یاجتماع يهاشبکه 0321

 د کسب و کارموثر است.یاشتغال و تول جادیوا ينوآور بر یاجتماع يهاشبکه 0320 آذربخش 0

 0320  یکنعان 1

-ند بهینما یرخ م يتربه طور واضح یاجتماع يهادر شبکه ینیکارآفر يهافرصت

جه افراد یتر و در نتلیفرصت تکمل یو تحل یابین ردیحافراد در ياریکه هوش يطور
خواهند  یو استخراج آنها ط ینیکارآفر يهافرصت ییشناسا يبرا يزمان کمتر

 .نمود

 نانه هستند.یص فرصت کارآفرین عوامل در تشخیاز اثرگذارتر یاجتماع يهاشبکه 0321 و همکاران یاسیال 3

 0321 ون و همکارانیعرب 1
 يهاتیبر قابل یت اجتماعی، موقعیاجتماع يکارآمد، يت فردی، مطلوبیحات شغلیترج

 نانه موثر است.یکارآفر
 اثر گذار است. نهنایت کارآفریشرفته بر موفقیپ يهاياستفاده از فناور 9102 ن و پالقانیروب 0
 ر مثبت دارد.یتاث ینیجاد کارآفریبر ا یاجتماع يهاشبکه 9100 دنا و همکارانیل 2

 9101 آونگ وهمکاران 01
کوچک و متوسط  يجاد کسب و کارهایاو  ينوآور  نانه بریکارآفر يهاشیارتقا گرا

 .گذار استاثر

 0220 نگیس 00
نانه یکارآفر يهاص فرصتیتشخدر  یشگامیپاثرگذار بر  یعامل یاجتماع يهاشبکه
 است.

 

 
 پژوهش یچارچوب مفهوم -1شکل 
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قات یاست و با توجه به هدف، از نوع تحق یکم يهاپژوهشپژوهش حاضر از نوع 

و  یاست که به بررس یشیمایپ -یفیها، توصداده يو از لحاظ گردآور يکاربرد

پژوهش  يپردازد. جامعه آماریم پژوهش اساس هدف رها بریمتغ انیل روابط میتحل

 یمهندس ی( و فننفر 391) ینیاقتصاد و کارآفر يهادانشکدهان یدانشجوشامل 

)با توجه به آمار منتشر شده از طرح رصد اشتغال  بودند يدانشگاه راز (9013)

آموختگان در ت اشتغال ثبت شده در وزارت تعاون دانشین وضعیها و همچندانشگاه

 یشغل يهاکسب مهارتآموزش و به سبب  (ینی)کارآفر يکاربردو  یفن يهارشته

که  (ندها دارر رشتهینسبت به سا يشتریباشتغال  يهابه فرصت یابیدستامکان 

نه، یشیانس بینظر گرفتن وار ا استفاده از فرمول کوکران با درحجم نمونه مورد نظر ب

 متناسب ياطبقه یتصادفبا روش نفر  303تعداد  11/1نان یجامعه بزرگ و دامنه اطم

ش یاستاندارد گراپرسشنامه از ها، داده يآورجمعمنظور به. دیگرد انتخاب

 یاجتماع يهاشبکه يافتهیرسشنامه ساختپو ( 0223) ن و دسیالمپک نانهیکارآفر

 يبرا .استفاده شد (0321) یجهانبان یاجتماع يهاشبکهاز پرسشنامه برگرفته 

 بهتوسط پژوهشگران مختلف الً قب نکهیها با توجه به اپرسشنامه ییرواسنجش 

نه ینظر در زمته محققان و افراد صاحبی، از کمقرار گرفته بودندد ییتامورد مکرر طور

پس از  نظر کنند، پرسشنامه اظهار ییدرخواست شد که در خصوص روا ینیکارآفر

 ییقالب نها اقدام و یینها فرم میو تنظ الحنسبت به اص اننقطه نظرات آن يبندجمع

 انیپاسخگوپرسشنامه از  31زین ایایین پییبراي تع نیهمچن، دیگردع یپرسشنامه توز

اد یهاي ل شد و ضریب آلفاي کرونباخ براي بخشیرون از نمونه مورد مطالعه تکمیب

از آن است که ابزار  یدست آمده حاکمقادیر به(. 9جدول ) دیگردمحاسبه  شده

 يآلفا بیضرو  دارد هادادهبراي گردآوري  یخوب ییایت قابل قبول و پایق، قابلیتحق

 ییایپا یمنظور بررسن بهیهمچن، دست آمدبه 00/1دست آمده برابر کرونباخ کل به

)اعتبار( سازه از دو  ییروا( و يریگاندازه يهارل خطازان شدت کنتی)م یبیترک

ن یانگی. شاخص ماستفاده شد 22AMOSافزار در نرم( CR9و ) 0(AVEشاخص )

انس سازه مورد مطالعه یاز وار يدهد که چه درصدیانس استخراج شده نشان میوار

به باال را  1/1آن بوده است که پژوهشگران مختلف مقدار  ينشانگرها ریتأثتحت 

ن مطلب یا يایگو یبیترک ییایپا اند ون نمودهیین شاخص تعیب بودن امناس يبرا

                                                           
1. Average Variance Extracted  

   Combined Reliability .2 
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ک یا نزدیک یکه مقدار فرمول برابر  دیآیدست مبه یزمانن حالت یترلآدهیاست که ا

 (. 0320، يو جعفر ی)ابارش به آن باشد

 
 مورد مطالعه یرهايسازه متغ يیو روا یبيترک يیايکرونباخ، پا یج آزمون آلفاينتا -4جدول

 CR AVE کرونباخ یزان آلفايم ريمتغ فيرد

31/1 13/1 ينوآور 0  01/1 

39/1 10/1 یشگامیپ 9  00/1 

31/1 10/1 يریمخاطره پذ 3  13/1 

30/1 19/1 یاستقالل طلب 0  32/1 

31/1 11/1 یرقابت تهاجم 1  13/1 

32/1 00/1 یاجتماع يهاشبکه 3  11/1 

 

، يریپذمخاطره، یشگامی، پي)نوآور يهاسازه يدهد که برای( نشان م9ج جدول )ینتا

از  AVEو  α ،CR يها( شاخصیاجتماع يها، شبکهی، رقابت تهاجمیطلباستقالل

که  عنوان کردتوان ین میباشند، بنابرایبرخوردار م یمقدار مناسب و قابل قبول

 یاففوق از دقت الزم و ک يرهایسنجش متغ يبرا یانتخاب يهاشاخص یتمام

 د است.ییز مورد تأیها نآن ییایو پا ییبرخوردارند و روا

 ها افتهي

اقتصاد و  يهادانشکده) انیاز دانشجو ينفر 330 ک نمونهیچنانچه اشاره شد 

از  ياپارهکه  ندگرفت مورد مطالعه قرار يرازدانشگاه  (یمهندس یو فن ینیکارآفر

 .استشرح داده شده  (3)در جدول آنها  یشناختتیجمع يهایژگیو
 

 انيپاسخگو توزيع آماری  -0جدول

 یفراوان  درصد ريمتغ فيرد

 درصد مرد 01درصد زن،  13 تیجنس 0

 يدکتر 0درصد ارشد، 32، یدرصد کارشناس 11 التیتحص 9

 ساعت در روز 0 یاجتماع يهااستفاده از شبکه نیانگیم 3

 یاجتماع يهات استفاده از شبکهیاولو 0
درصد  01درصد واتساپ، 93درصد تلگرام، 39نستاگرام، یدرصد ا 31

 هاشبکه یمابق

 کسب و کار داشتند اندازيراهدرصد سابقه  30 کسب و کار توسط فرد اندازيراهسابقه  3

1 
بستگان کسب و کار  اندازيراهابقه س

 کیدرجه 

ک را یکسب و کار توسط بستگان درجه  اندازيراهدرصد سابقه  03

 داشتند.
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معادالت  يدر مدلساز ياکرد دو مرحلهیرها از روین متغیروابط ب یبه جهت بررس

 يریگاندازه يهاکه در مرحله اول مدل يااستفاده شده است. به گونه ياختارس

آن سازه  یهر سازه با چه دقت ي( و مشخص شد که نشانگرها9ن شدند )جدولیتدو

اثر  ياساس مدل معادالت ساختار ز بریکنند و در مرحله دوم نیم يریگرا اندازه

 شرح داده شده است. (0که در جدول ) گر مورد مطالعه قرار گرفتیکدیها بر سازه
 

 شاخص برازش مدل آزمون شده پژوهش بر اساس استاندارد -2جدول

 df2X AGFI GFI IFI CFI RMR RMSEA/ مدل

 <10/1 <11/1 >2/1 >2/1 >2/1 >2/1 <3 رشیمدل قابل پذ

 11/1 13/1 29/1 23/1 20/1 29/1 01/0 يریمدل اندازه گ

 
، يمعادالت ساختار يدر استفاده از مدلساز یاز اهداف اصل یکینکه یبا توجه به ا

ن یا ياست، برا يو نظر یبا مدل مفهوم یتجرب يهان دادهیب یزان همخوانیشناخت م

در  ر گزارش شدهیمقاد. شدبرازش استفاده  ییکوین يارهایها و معمنظور از شاخص

ده شده است، یهر شاخص سنج يموجود برا يپژوهش مطالبق با استانداردها

( بر χ2) يدهد که مجذور کای(، نشان م0در جدول ) یبرازندگ يهاشاخص چنانچه

، است 3 از دست آمده که کمتربه 01/0مدل آزمون شده برابر  يبرا يدرجه آزاد

زان دقت مدل در یانگر میباست و  یقیتطب یشاخص برازندگ0CFIن شاخصیهمچن

شاخص برازش  I9GFانس مشاهده شده است، شاخص یس کواریتکرار ماتر

 يهان شاخصیترن و مناسبیاز پرکاربردتر یکیشود و یده میبنتلر نام ياسهیمقا

 AGFIشاخص ، است یف مدل تجربیا ضعید برازش خوب ییرامون تایپ يریتفس

 GFI مجموع مجذورات در صورت و مخرج يجان مجذورات بیانگیادل با کاربرد ممع

ن مجذور یانگیشه میر 3RMR است. شاخص 21/1باالتر از  يریمقاد يکه دارااست 

نمونه  يهامانده در برازش هر پارامتر به دادهیانس باقیوار يبرا یمانده، شاخصیباق

ها و انسیو تنها در ارتباط با واراست ها ماندهیمتوسط باق يریگاندازه يا برایو 

برازش  ییکویباشد نکتر یار به صفر نزدین معیر است. هرچه اییها قابل تغانسیکووار

 یعامل يهالیشتر تحلیدر ب که RMSEA 0ن شاخص یافزون برااست.  مدل باالتر

 10/1کوچکتر از  يشود. اگر مقداریاستفاده م يمعادالت ساختار يهاو مدل يدییتا

                                                           
1. Comparative Fit Index   
2. Goodness of Fit Index 
3. Root Mean Square Residual 
4. Root Mean Square Error of Approximation 
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نشان از  دست آمدهه ب ن مقداریبنابرا ،(9101، 0ری)ه مدل خوب است یباشد برازندگ

 برازش مناسب و قابل قبول مدل پژوهش دارد.

ه و یک تجزیاساس تکن برو  22AMOSافزار با استفاده از نرمبرازش شده  یینهامدل 

ش یبر گرا یاجتماع يهاشبکه ياثرگذار ینیبشیپ يبرا يت ساختارالل معادیتحل

 نشان داده شده است.  (9)در شکل  نانهیکارآفر

 
نقش  ینيش بيپ یبرا یل معادالت ساختاريه و تحليک تجزيبرازش شده براساس تکن يیمدل نها -4شکل

 نانهيش کارآفريبر گرا یاجتماع یهاشبکه

 

نانه یش کارآفریگران شده ییانس تبیزان واریم (9مدل ارائه شده در شکل )طابق م

ت یزان اهمیاز م یباشد، که حاکیدرصد م 32برابر  یاجتماع يهاشبکهتوسط 

ن ینانه در بیش کارآفریجاد گرایدر ا یاجتماع يهاو توجه به نقش شبکه یبررس

 ان است.یدانشجو
 

 نانهيش کارآفريبر ابعاد گرا یاجتماع یهازان اثر شبکهيج مينتا -2جدول

 جهينت (T-Value) ريب مسيضر ريمتغ بر رياثر متغ هيفرض
 دییتا (13/3)*** 02/1 ينوآور یاجتماع يهاشبکه 0
 دییتا (33/3)*** 01/1 یشگامیپ یاجتماع يهاشبکه 9
 دییتا (01/3)*** 90/1 يریمخاطره پذ یاجتماع يهاشبکه 3
 دییتا (13/3)*** 02/1 یاستقالل طلب یاجتماع يهاشبکه 0
 دییتا (09/9)*** 09/1 یرقابت تهاجم یاجتماع يهاشبکه 1
 دییتا (20/0)*** 33/1 نانهیش کارآفریگرا یاجتماع يهاشبکه 3

                                                           
1. Hair 
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هاى استاندارد رگرسیون چندمتغیره در مدل يب بتایر همان ضرایب مسیاضر

 ی)هم کنش یبرآوردهاى کمى روابط علآوردن که با هدف به دست  است يساختار

شده گزارش در جدول فوق و ن ییاى از متغیرها تعبین مجموعه ته(یا کواری ک جانبهی

 مورد مطالعه يرهاین متغیشود بیمشاهده م( 1جدول )همانطور که در لذا . است

ک مدل ی  يساختارت المعاد يج مدلسازینتا .برقرار است يباط مناسب و معنادارارت

شود ین مشاهده مین بیدر ا دهد.ینانه ارائه میش کارآفریگرا ینیبشیپ يبرا یکل

بعد بر را زان اثر ین میشتریبنانه یش کارآفرین ابعاد گرایاز ب یاجتماع يهاشبکه

  ( =33/1rزان )یبه م یاجتماع يهاشبکه یطور کلهبد، ن( دار=90/1r) يریپذمخاطره

 نانهیش کارآفریر گرایمتغانس یدرصد وار 32و بوده نانه اثر گذار یش کارآفریبر گرا

 د.ینماین مییرا تب

 و پيشنهاد یريجه گينت

 از بارز نمودي مجازي یاجتماع هايشبکه در انیدانشجو گسترده حضور یکل بطور

 شاتیگرا و هاتیقابل بر رسانه نیا راتیتأث ريیگیپ براي مناسب یفرصت وجود

 پژوهش از حاصله جینتا و یپژوهش اتیادب به ینگاه باشد.یم آناننانه یکارآفر

 کی ،یارتباط نینو هايفناوري ظهور با و شدن یجهان عصر در دهدینشان م مذکور

 آنها راتیتأث روزافزون گسترش که ،شده جادیا یواقع فضاي کنار در مجازي فضاي

. است افتهی نمود هاشبکه نیا از کنندگاناستفاده یزندگ مختلف هايجنبه بر

 این. است شده واقع اجتماعی روابط از متغیري شبکه در که است ینديآفر کارآفرینی

 تسهیل یا محدود ،هافرصت و منابع با را کارآفرین رابطه توانندمی اجتماعی روابط

 بر توانندمی بلکه هستند کارآفرینانه شاتیگرا محرک تنها نه هاشبکه بنابراین. کنند

مطالعه حاضر لذا  .باشند تاثیرگذار هم کارآفرینی نتایج چگونگی و اقتصادي عملکرد

ر یج زینتانانه انجام شد و یش کارآفریبر گرا یاجتماع يهانقش شبکه یبا هدف بررس

  :داشت یرا در پ

ش یگرابر يرمعنادا مثبت و ریتأث یاجتماع يهاشبکهر یمتغها افتهیاساس بر

نانه را یش کارآفریگراانس یزان واریمدرصد از  32توانست  و نانه داشتهیکارآفر

ند اتخاذ راهبرد و سبک پرداختن یفرآنانه یش کارآفرینکه گرایبا توجه به ا .دیان نمییتب

از  يبرداربهره ل به خلق فرصت ویتما یابیارز هبو  است نانهیکارآفر يهاتیبه فعال

بر  يدییحاصل تا يهاافتهی. ردیگیمقرار  یاجتماع يهاشبکه ریتأثتحت  پردازدیم آن
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ان یاشد که ببیم (0320) ( و مطالعات آذربخش9100) دنا و همکارانیل يهاافتهی

 يهاتیت فعالیموفقدر  ینقش مثبت یاجتماع يهااز شبکه يریگنمودند بهره

 دوم هیفرض از مدهآ دستبه جینتا دییتا در نیهمچن .نانه داردیکارآفرر یپذمخاطره

 را فرصت ياشبکه برون تعامالت گسترش با یاجتماع يهاشبکه که رودیم احتمال

 دهند پرورش را افراد ینوع به و ساخته فراهم اطالعات تبادل و يگذاراشتراک يبرا

 بر هیتک با بتوانند گرانید توسط شده کسب تجربه و دانش به یابیدست با آنان که

 و گلرد پژوهش با جینتا. ندینما يریگمیتصم مستقل يحدود تا یاکتساب دانش

 و کسب جادیا در زنان استقالل بر یاجتماع يهاشبکه ریتاث بر یمبتن( 0323) همکاران

 شناخت انعکاس با داشتند انیب که( 0321) یانیحاج یجمال و یانیحاج پژوهش و کار

 مخاطبان در یطلباستقالل يهیروح ،يمجاز یاجتماع يهاشبکه در ینیکارآفر دانش

 یاجتماع يهاشبکهه سوم یاز فرض حاصل جینتا به بنا. است همسو شودیم تیتقو

ارتباط  يقادر به برقرارافراد را  کهآورند یوجود مبه یانسجام اجتماع يبرا یاساس

 یتبادل به یامکان دسترس یاجتماع يهاشبکه یاصل يایاز مزا سازد.یم گرانیدبا 

 يا حدودت او را تیموفق و ساخته برقرار یاطالعات ن و منابعیان کارآفریماست که 

ابزار عنوان به یاجتماع يهاتوان گفت که استفاده از شبکهیلذا مکند. ین میضمت

 يهاشیارتقا گرا موجبد توانیم يدهنده سطح نوآورارتقاو  یکننده دانش تجربلیتکم

 ج مطالعهیحاصل با نتا يهاافتهی .گردد ينوآورش یافزا بعتو به نانه افراد یکارآفر

 است همسو ينوآور بر یاجتماع يهار مثبت شبکهیبر تاث ی( که مبن9101) آونگ

از  ی، انواع متفاوتیاجتماع يهاشبکه ه چهارمیاز فرض ج حاصلیبنا به نتا .است

 ددهین قرار میار کارآفریرا در اخت ینیکارآفر يهابهبود پروژه و منابع، جهت شروع

کاربران را  یدانش و آگاه ،نانیبازتاب تجربه کارآفر باتوان یم هاق آنیاز طر که

نه و روند یشیپ يگذارو با اشتراکد ش داینانه افزایکارآفر يهاتیفعالنسبت به 

به ت و نگرش کاربران را یذهن ،نحوه برخورد با مخاطرات و کارهاوکسب يریگشکل

آنان در ورود به بازار و  یشگامیسوق داد و موجبات پ ینیکارآفر يسووسمت

 یمبن (0220نگ )یس يهاافتهیج پژوهش با ینتا بوجود آورد.را  کسب و کار ياندازراه

 يهاص فرصتیتشخدر  یشگامیاثرگذار بر پ یعامل یاجتماع يهانکه شبکهیبر ا

 یاز جمله رقابت تهاجم يگریاد دن پژوهش ابعیدر ا باشد،یمهمسو  نانه استیکارآفر

ن بعد و یا یبررسدال بر  یافتن مطالعاتیقرار گرفت که محقق موفق به  یمورد بررس
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 ن پژوهشیادر  ياز نوآور ياعنوان جنبهنشد و به یاجتماع يهاشبکهبا ها آن ارتباط

د.یارائه گرد

در چند سال گذشته توانسته  يمجاز یاجتماع يهاخدمات شبکهنکه یبا توجه به ا

از جمله تجارت،  یمختلف يهاهد و در حوزیرا جذب نما یاست مخاطبان قابل توجه

به  و دهدار افراد قرار یارزشمند در اخت یلیپتانس هابنگاه يریپذرقابت و ینیکارآفر

شنهاد یپ ن امریبه مسئول .شودها و ایجاد کسب و کارهاي جدید منجر خلق فرصت

 تواند بریها ماین شبکهاستفاده مؤثر از  ن مهم کهیگردد با در نظر گرفتن ایم

با  تاثیرگذار باشدکرده لیتوسط قشر دانشجو و تحص کسب و کارها يریگشکل

 و مجازي جوامع فضاي بر مستمر و نظارت کارشناسانه و سازيفرهنگ ،آموزش

 بازه در حاضر پژوهشن ی، همچنندیت استفاده نماین ظرفیا از ندهیآ براي زيیربرنامه

ش یگرابر  یاجتماع يهاشبکهنقش  یرابطه با بررس در یخاص یمکان و یزمان

 آماري جوامع در یآت قاتیتحق در شودیم شنهادیپ لذا ،است گرفته انجام نانهیکارآفر

رونق در کسب  انعنوان بسترسازبهز یننانه ینگرش و فرهنگ کارآفر يرهایمتغ گرید

 رند.یقرار گ یو بررس عهمطالمورد و کار 
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