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حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی ـ مورگان و با در نظر . تصادفی ساده بود
  ها از پرسشنامه    آوري داده   براي جمع .  نفر است  α  ،377 =05/0 گرفتن خطاي 

هـاي     قابلیـت  و پرسـشنامه  ) α =66/0با پایـایی    (هاي اجتماعی مجازي      شبکه
روایی ابزار بـا  . استفاده شد) α=88/0با پایایی (کارآفرینی در قالب پنج مؤلفه     
  Spss.vs.21افـزار آمـاري    ها با استفاده از نرم نظر اساتید راهنما تأیید و داده   

تأثیر جداگانه کاربـست  . تحلیل شد و و آزمون آنالیز واریانس چندمتغیره تجزیه    
دار اسـت و بـر قابلیـت    پـذیري معنـا     لیـت ریـسک   هاي مجـازي بـر قاب     شبکه

دار طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیـشرفت و خالقیـت معنـا            کارآفرینی، استقالل 
دار پذیري و کنترل درونی معنـا       چنین تأثیر جنسیت بر مؤلفه ریسک     هم. نیست

در نهایـت تـأثیر تعامـل بـین کاربـست      . دار نیـست هـا معنـا  و بر سایر مؤلفـه   
هـا  دار و بـر سـایر مؤلفـه       ازي و جنسیت بر کنترل درونی معنـا       هاي مج  شبکه

ها و آموزش و نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضاي این شبکه. معنادار نیست
گـذاران و  تواند پیـشنهادي اساسـی بـراي سیاسـت          ریزي براي آینده می     برنامه
  . حوزه مجازي باشداندرکاران دست

هاي زي، کارآفرینی، قابلیتهاي اجتماعی مجاشبکه: مفاهیم کلیدي
 کارآفرینی، دانشجویان

  
  مسئله پژوهش 

اي و اینترنتی آن را رقم زده، پدید آمده هایی که ارتباطات رایانه   امروزه، جهانی با ویژگی   
سازي فناورانه بـه  اي باعث شده است تا جامعیت، پیچیدگی و شبکه  جامعه شبکه . است
در همـین زمینـه در چنـد سـال اخیـر      .  کنـد هاي متنوع زندگی و آموزشـی نفـوذ   حوزه
هاي فناوري وب دو، با محبوبیت عنوان یکی از سرویس   به هاي اجتماعی مجازي    شبکه

 هـاي  نظـران، شـبکه   اساس تعریف صـاحب  بر. اند رو شده  نظیر جهانی روبه  و استقبال کم  

                                                
1. Virtual Social Networks 
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 کردن برقرار به تمایل که اینترنتی کاربران از  برخطمجازي تحت عنوان جامعه اجتماعی
 Boyd(اند طرف دارند، معرفی شده دو عالقه مورد هاي حوزه در کاربران دیگر ارتباط با

and Ellison, 2007 .(  
هاي زیـادي از   اي، حوزه هاي نوین همراه با تحول رسانه      حاصل از فناوري   توسعه

  نظر یامـادا از .جمله شیوه ارتباط، تفکر، کار و کارآفرینی را تحت تأثیر قرار داده است       
هایی است که با استفاده اثربخش از منابع          ی عبارت از مجموعه فعالیت    نیکارآفر) 2004(

کند، به ایجـاد    و امکانات به پایداري و تحریک پیشرفت اقتصادي و اجتماعی کمک می           
. آورد هاي استخدام و اشتغال تازه را فراهم می  شود و فرصت    هاي جدید منجر می   ارزش

شـوند   هایی که در متون کارآفرینی براي ایجاد ایده معرفـی مـی             میان محرك چنین از   هم
-هاي نگهداري ایده و ایـده هاي اجتماعی، دسترسی به محل ها و رسانه توان به شبکه    می

وکارهـا در   ي اجتمـاعی در کـارآفرینی و کـسب      هـا   شـبکه  اهمیـت . پردازي اشاره کـرد   
روز  وکارهاي کوچک و متوسط روزبـه  که کسب طوري ، بهاستگذاري اطّالعات     اشتراك

رواج تجـارت   . دهنـد  یمـ ي اجتمـاعی مختلـف نـشان        هـا   شـبکه ي بیـشتري بـه       عالقه
ي اجتمـاعی مجـازي را از   ها شبکهه اقتصادي جنبالین،  وکارهاي آن الکترونیکی و کسب 

  ). 1392آقاجانی و مجدد، (ي برخوردار کرده است ریگ چشماهمیت 
اسـاس   نظران بـر  صاحب. ات مرکزي کارآفرینی استشناسایی فرصت یکی از نظر 

هایی بـراي     مفهوم فرصت، معتقدند که کارآفرینی فرایندي است که به کمک آن فرصت           
 به کمـک آن،   وشوند  برداري می   خلق محصوالت و خدمات آتی کشف، ارزیابی و بهره        

ت و هاي جدیدي در قالـب محـصوال  ها و افراد، دانش جدید خود را به فرصت       سازمان
از طرفی دیگر اطّالعـات و ارتباطـات دو ابـزار اساسـی             . کنند  خدمات جدید تبدیل می   

پرداز در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده . مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی است     
هایی بـراي رفـع آن نیـاز، در        حل  باید نسبت به محیط بینش داشته باشد و بداند چه راه          

                                                
1. Yamada 
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ـ مطمئناً شناسایی نیازهـا و     .  دنیا ارائه شده است    نقاط دیگري از   هـا بـدون    حـل  ه راهارائ
؛ در ایـن زمینـه   )1392زنـد اقطـایی و منتظـري،        ( نخواهـد بـود      ریپـذ   امکـان اطّالعات  

دهنـدگان   ي ارتبـاطی ارائـه  هـا  فنـاوري ي اجتماعی مجازي یکی از جدیـدترین       ها  شبکه
ن دوستان جدیـد و شـریک و سـهیم       براي پیدا کرد   به کاربران فضاي جهانی هستند که     

 کـاربران   هدفمنده عضویت، فعالیت و مشارکت      نیزم و   کنند یم کمک   ها  تجربهشدن در   
  .آورند یمرا فراهم 
اسـت کـه بـه وضـعیت     یی  حال حاضر که اقتصاد کشور مـا گرفتـار کمبودهـا      در
رنفتی ، ضعف در صادرات غیویژه بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاهی    یکاري به ناهنجار ب 
نگاهی به وضعیت جهانی اقتـصاد مـا را    هایی از این قبیل منجر شده است، نیم و بیماري 

ي هـا    راه یکـی از   ینانـه  و فرهنـگ کارآفر    ینی که رشد کارآفر   کشاند  یسوي این باور م     به
 و به همین دلیل بهبود بیماري امروز اقتصاد کشور و پیشگیري از وخامت حال فرداست

در ایـن  ). 1387حسینی لرگانی و دیگـران،  (ران کالن کشور است    گیمورد توجه تصمیم  
 ارتباطات و اطالعات  تجربه نشان داده است، توان باالي فناوري       نکهیا توجه به    باراستا  

و امکانات آن در ایجـاد تغییـرات اساسـی در صـنعت و تجـارت مـؤثّر بـوده و                    ) فاوا(
دار و کـامفر،     نقـل از ملـک       بـه  1384پایا،  (بنیادهاي تولید و تجارت را دگرگون ساخته        

ي نوین و امکانات ارتبـاط فعـال و تبـادل    ها ؛ ضروري است با نگاهی به فناوري )1392
، بـه   ردیـ گ یمـ ي اجتماعی مجازي در اختیار کاربران قـرار         ها  شبکهتجارب که از طریق     

  .  شودي کارآفرینی دانشجویان پرداختهها تیقابلي گسترش دامنه و تقویت ها راهه مطالع
تـوان گفـت کـه کـارآفرینی     هاي اجتماعی و کارآفرینی مـی     در زمینه ارتباط شبکه   

ایـن روابـط    . فرایندي است که در شبکه متغیري از روابط اجتماعی واقـع شـده اسـت              
  محـدود یـا تـسهیل کننـد؛        هـا   فرصـت  رابطه کارآفرین را با منابع و        توانند یماجتماعی  
 بر عملکرد اقتصادي توانند یم، بلکه اند نانهیکارآفرالیت تنها محرك فع  نه ها  شبکهبنابراین  

الزم به ذکر است ). Jack et al., 2010 (باشندو چگونگی نتایج کارآفرینی هم تأثیرگذار 
درباره اینترنت در محافل علمی کشور بسیار مطالعه شده، امـا هنـوز در حوزهـه      اگرچه
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رو پـژوهش حاضـر       ازایـن . اسـت هاي اجتماعی مجازي مطالعات چندانی نـشده          شبکه
هـا، حـوزه علـوم اقتـصادي و      تواند براي پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و رسانه         می

گذاري، فقدان شـناخت      چنین در سطح سیاست   هم. مطالعات جوانان حائز اهمیت باشد    
رنگ بودن ادبیات مرتبط بـا  هاي جدید و کم جامع از ماهیت و کارکردهاي برخی رسانه   

تأثیر  هاي اجتماعی مجازي بی   اي در اتخاذ رویکردي تدافعی نسبت به شبکه       هسواد رسان 
هـاي اجتمـاعی بیـشتر بـا کـارکرد سیاسـی              کـه فـضاي شـبکه       طـوري   نبوده اسـت، بـه    

تـوان بـا داشـتن تـصوري         در این وضعیت نمی   . اند  تهدیدانگارانه در جامعه معرفی شده    
بـا توجـه بـه مـوارد     . آن پرداختگذاري براي مبهم و غیرشفاف از این فضا به سیاست      

چنین اهمیت جایگاه کارآفرینی در جهان امروز، پژوهش حاضر بـا هـدف             مذکور و هم  
هـاي مجـازي و دیگـران بـه      هاي کارآفرینی دانشجویان کاربر شـبکه     مقایسه بین قابلیت  

  .تفکیک جنسیت، انجام گرفت
  

  چارچوب نظري پژوهش
 در 1960 بار در سـال      وزي براي نخستین   اجتماعی مجازي با قالب امر      عنوان شبکه 

پـس از آن  ). 1392افراسـیابی،  (دانشگاه ایلینویز در ایاالت متحده امریکا مطرح شد     
 با سایت کالسـمیت کـه بـه اعـضا           1995هاي شبکه اجتماعی در سال        ظهور سایت 

کرد دوستان دوران تحصیل در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه را پیـدا     کمک می 
  . د کلید خوردکنن
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 2008تا  1997هاي اجتماعی مجازي در محدوده زمانی   روند پیدایش شبکه-1شکل 

  ).1391شهابی و بیات، (
  

هاي اجتماعی رشد دهد اگرچه در ابتدا ایجاد شبکه نشان می 1طور که شکل    همان
دن ها و پدید آمـ  داشت اما دوران رشد و فراگیر شدن آنها با نسل جدید این شبکه   کمی  
 اي  براي تجار حرفـه لینکیدن در امور تجاري،  2002در سال    فریندسترهایی چون     سایت

  بـراي فـیلم و عکـس       یوتیـوب  دانـشگاه هـاروارد،        براي دانشجویان  فیسبوك،  )2003(
 دیگر، ادامه یافتـه و تخصـصی         هو چندین شبک  ) 2006( براي عموم    فیسبوكو  ) 2005(

 ,Boyd and Ellison (ها از یکدیگر متمایز شد شدن آنها سرعت گرفت و کاربري شبکه

2007.(  
خاسـتگاه واژه  . متغیر دیگري که در پژوهش حاضر بررسی شده کارآفرینی اسـت        

 که بـه معنـاي      Entreprendre يفرانسواین واژه از واژه     . کارآفرینی کشور فرانسه است   
-ا که مأموریـت ه شانزدهم میالدي کسانی ر  سددر اوایل   . متعهد شدن است، گرفته شده    

ي الدی م1700بعد از حدود سال . خواندند یمکردند، کارآفرین  هاي نظامی را هدایت می
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بودنـد  ... فرانسویان این واژه را براي پیمانکاران دولت که مسئول ساخت جـاده، پـل و              
این واژه در ادبیات فارسی ابتدا به معناي کارفرما و سپس کارآفرین ترجمه    . کار بردند   به

بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و از قرن شانزدهم    فهوم کارآفرینی نخستین  م. شد
هـاي    کارآفرینی در دوره  . اند  هاي اقتصادي، به آن توجه کرده     تاکنون تقریباً تمامی مکتب   

هـاي آن  پردازان بر یکی از جنبهمختلف مفاهیم مختلفی یافته است و در هر دوره نظریه      
توان در قالـب سـه        مطالعات کارآفرینی را می   ). 1389مدپور داریانی،   اح(اند    تأکید کرده 

گرایی است، رویکرد سـطح  رویکرد بررسی کرد؛ رویکرد سطح کالن که مبتنی بر محیط   
شناختی بوده و رویکرد سطح میانه کـه براسـاس   شناختی و جامعهخرد که از منظر روان  

احمـدپور داریـانی   ). 1387، مقیمـی (مطالعات سازمانی رشد ـ محـور بنـا شـده اسـت      
بنـدي کـرده    هاي مطالعـه کـارآفرینی دسـته      عنوان روش   نیز چهار رویکرد را به    ) 1389(

  : است
 کند؛ ها؛ به متغیرهاي روانشناسی توجه میرویکرد ویژگی  .1

 هاي کارآفرین تأکید دارد؛رویکرد رفتاري؛ بر فعالیت  .2

 ینی سازمانی نگاهی دارد؛کارآفرینی در قالب کارآفر رویکرد سازمانی؛ به  .3

  .کند توجه می) سیاسی ـ اقتصادي(رویکرد محیطی؛ به عوامل محیطی   .4
ها در مقایـسه بـا دیگـر رویکردهـاي     در این راستا قابل ذکر است رویکرد ویژگی   

اي از  طبق این رویکرد افراد کـارآفرین مجموعـه     . تري داشته است  کارآفرینی رواج بیش  
کنـد و در افـراد غیرکـارآفرین ایـن            وان محرّك آنهـا عمـل مـی       عن  ها دارند که به   ویژگی
  ). 1391سعدي و سلیمانی، (رنگ است ها کمویژگی

تـر شـدن نقـش    هاي اقتصادي و همراه با پررنگ با خارج شدن کارآفرین از نظریه   
هـاي مبتنـی بـر        شناسـان بـا هـدف ارائـه نظریـه           کارآفرینان در توسعه اقتـصادي، روان     

ایـن  . شـناختی کارآفرینـان پرداختنـد   هاي روانی، به بررسی ویژگی   هاي شخصیت  ویژگی
کارآفرینان  هاي متعددي را بهها، ویژگیدسته از پژوهشگران با تمرکز بر رویکرد ویژگی
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هاي مـورد تفـاهم پژوهـشگران ارائـه     ترین ویژگی، مهم1نسبت دادند که در در جدول    
  .شده است

 
  هاکارآفرینان در رویکرد ویژگی ده شده بههاي مشترك نسبت دا ویژگی-1 جدول

  نام پژوهشگر و سال پژوهش  ویژگی

  طلبی استقالل
، دانکل  )1971 (، هورنادي و آبود   )1965 (، لیتزینگر )1963 (دیویدز

، )1986 (، بورچ )1982 (، جاکوبوویتز و وایلدر   )1982 (برگ و کوپر  
 )1996 (، جنینگز، کوپر و کاکس)1993(فراي 

  پذیري ریسک

، )1965 (، لیتزینگـر  )1961 (کللنـد ، مک )1848 (جان استوارت میل  
 ، مـانکوزو )1974 (، الیلـز )1974 (، بروکهاوس )1970 (کالینز و مور  

 ، بروکهـاوس  )1980 (، الیلـز  )1980 (، هال، بوسلی و یودل    )1975(
و ) 1986 (، بـورچ  )1985 (، دراکـر  )1981 (، ولش و وایـت    )1980(

 ).1990 (شولتز

مرکز  (یکنترل درون
  )کنترل
  

، )1971 (، هورنــادي و آبــود  )1964 (، اتکینــسون )1957 (روتــر 
 ، برلند، پاندساوتی واري   )1974 (، برلند )1973 (بروکهاوس و راپکی  

 ،)1979 (، اســکان لــن)1978 (، تیمــونز)1977 (، اندرســون)1976(
 ).1982 (، ولش و یانگ)1981 (، ولش و وایت)1979 (کرولیک

یاز ن ( پیشرفتهانگیز
-به توفیق یا توفیق

  )طلبی

، واینـر و    )1968 (، اتکینـسون  )1963 (کلنـد ، مـک  )1961 (کلندمک
، )1971 (، هوناردي و آبود   )1969 (ینتر کلند و و  ، مک )1969 (رابین

 کلنـد   ، میرون و مـک    )1975 (، تیمونز )1974 (، الیلز )1972 (کومیوز
 ).1996 (، جنینگز، کوپر و کاکس)1979(

  ).1993 (، فراي)1985 (، دراکر)1978 (، تیمونز)1934 (ترشومپی  خالقیت
 )118: 1390غفاري و یونسی، (اقتباس از 
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هاي اجتماعی مجـازي و کـارآفرینی، محققـان در       در زمینه ادبیات پژوهشی شبکه    
افزارهاي اجتماعی از طریق پشتیبانی از تعامل، حمایت         اند نرم هاي خود دریافته  پژوهش

هاي اساسی ماننـد  فت بازخورد و ایجاد ارتباط بین افراد به کسب مهارت  از ارائه و دریا   
 ,Boyd and Ellison(کننـد  تفکر انتقادي، خالقیت و حل مسأله در فراگیران کمک مـی 

وکـار و   انـدازي کـسب    رابطه بین عضویت در شبکه و راه  ها  پژوهشگروهی از   . )2007
هاي  از شبکه) ) 1998ر پژوهش سینگعنوان مثال د به. اند کردهکشف فرصت را تحلیل   

هـاي کـارآفرینی یـاد شـده اسـت      عنوان عاملی اثرگذار در تشخیص فرصت اجتماعی به 
) 2003( و دیگـران  پـژوهش آردیچـویلی  ). 1390نقل از محمدي الیاسی و دیگران،    به(

نیز در همین راستا است و شبکه اجتماعی مجازي را در کنار عوامـل دیگـري همچـون      
  .اند هاي کارآفرینی مؤثّر دانستههاي شخصیتی بر تشخیص فرصت ویژگی

هـاي اجتمـاعی بـه معنـاي عـام و       هاي پیشین نقش شـبکه     در بسیاري از پژوهش   
وکارها بررسی شده اسـت؛       طور خاص در عملکرد کسب    هاي اجتماعی مجازي به     شبکه

اي   بررسی نمونه با2002 در سال  و گروه وکار، ینسن   عنوان مثال درباره بقاي کسب      به
 در کشور نروژ دریافتند که تعداد روابط کارآفرین، دسترسی او نیکارآفر 100متشکل از  

وکارهـاي نوظهـور را افـزایش      کـسب تیـ موفق دنبـال آن به منابع مالی و اطّالعاتی و به  
  . دده یم

هاي شـبکه   بندي سایت منظور طبقه  که به  2007ه سایت فبرنوول در سال      مطالعدر  
یی جـو   صـرفه یه شبکه اجتمـاعی     پاوکارها بر     عی انجام شده، آمده است که کسب      اجتما

هاي عملیاتی، تمرکز و استقالل کاربران     اقتصادي دارند و برخی عوامل آن کاهش هزینه       
 در مقیـاس    نیـ ال هـاي اجتمـاعی مجـازي آن        چنین بسیاري از شبکه     ست و هم  ها  تیسا

ـ مطالعـه   در ایـن    . کننـد  یمـ هاي رایگان فعالیت      شبکه ه محـیط امـن و سـاده، درك      ارائ

                                                
1. Singh  
2. Ardichvili 
3. Jenssen  
4. Greve  
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، ایجـاد محیطـی خوشـایند و دلپـذیر، افـزایش           ها  گروه از   کیهراختصاصی بودن بازار    
هـاي دیگـر بـراي     سـازي سـایت در سیـستم عامـل    هاي پایه کاربران و یکپارچه    توانایی

شـده در ایـن مطالعـه اسـت      هـاي مطـرح   افزایش نفوذ، برخی از بهترین تجربیات گروه      
نیز با هدف بررسـی نقـش وب        ) 2006 ( کافی  مک). 1390نقل از امیري و دیگران،        به(

تـوان   هـا، دریافـت کـه بـا کمـک آنهـا بهتـر مـی        ریزي مالقات ها در بهبود برنامه  سایت
هـایی نظیـر   سـایت   گیري کـرده اسـت کـه وب         چنین او نتیجه  هم. کارآفرینی را شناخت  

بنیان و بهبود اشتغال و تولیـد         وکارهاي دانش   اندازي کسب توانند باعث راه    بوك می   فیس
در داخل کشور ). 1392نقل از آقاجانی و مجدد،      به(طور مؤثّر شوند    ثروت در جوامع به   

هـاي    مندي از شـبکه     در مطالعه خود بیان داشته که جوانان با بهره        ) 1391(نیز آذربخش   
هـاي  ی از نقـش   وکـار یکـ     تواننـد در فراینـد ایجـاد شـغل، تولیـد و کـسب               مجازي می 

وکار را داشـته   کننده تولید و فضاي کسب    وکار، تقویت   پدیدآورنده تولید و فضاي کسب    
در پژوهش الیاسی  .آید شمار می ها براي این قشر فرصتی بهباشند و هرکدام از این نقش   

هـاي  هـاي اجتمـاعی در تـشخیص فرصـت          بـا عنـوان نقـش شـبکه       ) 1390(و دیگران   
هاي علم و فنّاوري شـهر تهـران، نـشن        آفرینان مستقر در پارك   کارآفرینی در جامعه کار   

داده شده که ابعاد چهارگانه شبکه اجتماعی شامل منـابع اجتمـاعی اطّالعـات، سـاختار        
هاي کارآفرینانـه  هاي انتقال اطّالعات بر تشخیص فرصتروابط، محتواي روابط و شیوه   

وکارهاي   مندي کسب ررسی عالقه اي با هدف ب     در مطالعه ) 1391 (جاهدي. گذارد  اثر می 
هـا    بوك دریافت که ایـن شـبکه        هاي اجتماعی از جمله فیس      کوچک و متوسط به شبکه    
گیري کرده است کـه       وکارها و بازاریابی مفید هستند و نتیجه        براي بهبود وضعیت کسب   

نقـل از   بـه (وکارهـا مواجـه هـستند       انگیـز کـسب   هاي اجتماعی با استقبال شگفت      شبکه
نیز در پژوهشی بـا عنـوان بررسـی    ) 1387(کاوسی و کیاسی   ). 1392و مجدد،   آقاجانی  

هاي اجتماعی در توسـعه کـارآفرینی بـه آزمـون فرضـیه              نقش اعتماد، هنجارها و شبکه    
هاي اجتماعی و توسعه کارآفرینی پرداختند و در نهایت نشان دادند        درمورد رابطه شبکه  

                                                
1. Maccafee  
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هـاي   گیـري کردنـد هرچـه شـبکه          و نتیجـه   داري وجـود دارد   که بین این دو رابطه معنا     
اجتماعی از طریق همکاري براي تحقّق اهداف هماهنگی بیشتري داشته باشند، به همان       

در همـین راسـتا   . شـود  تـري مـشاهده مـی   اندازه در توسعه کارآفرینی نقش و اثر بـیش       
ر منظو تر به مدیران به در پژوهش خود که با هدف کمک بیش       ) 1392 (آقاجانی و مجدد  

بوك  وکار در شبکه اجتماعی فیس ویژه کسب وکار اینترنتی به تر آنها با کسبآشنایی بیش
اند که در سراسر جهان خالقیت مدیران و کارفرمایانی کـه             گیري کرده   انجام دادند نتیجه  

تر درصد بیش 9کنند،  بوك استفاده می در محل کار خود از شبکه اجتماعی مجازي فیس       
نیز در پژوهش خود ) 1391(مرکزي  . کنند  بوك استفاده نمی     از فیس  از مدیرانی است که   

هـاي اجتمـاعی مجـازي در ارتقـاي کـارآفرینی       که با هدف بررسی تـوان نهفتـه شـبکه      
درصـد   64سازمانی در جامعه دانشجویان شهر تهران انجام داد، نشان داده کـه از نظـر                 

ي اجتمـاعی مجـازي       کرد شـبکه  ترین کـار  عنوان مهم   افراد، افزایش مشارکت کارکنان به    
درصـد   9/52چنـین   هم. سازمانی در زمینه ارتقاي کارآفرینی سازمانی مطرح است         درون

تواننـد بـا    سـازمانی مـی   هـاي اجتمـاعی مجـازي درون    افراد بر این باور بودند که شبکه    
اي دوسویه و تعاملی میان کارکنان و مدیران، سبب تغییر نگرش مـدیران               برقراري رابطه 

هـاي اجتمـاعی    گیـري کـرد کـه شـبکه         او در نهایت نتیجه   . هاي کارآفرین شوند    زمانسا
توانند بستري مطمئن براي مشارکت کارکنان در بیان نظـرات           سازمانی، می   مجازي درون 

همچنین امیري و دیگـران     . هاي کارآفرین به حساب آیند      هاي خالقانه در سازمان     و ایده 
-هاي اجتماعی اینترنتـی در ایـده        ی نقش رسانه  در پژوهش خود با هدف بررس     ) 1390(

هاي اجتماعی مجـازي   پروري کارآفرینانه رسانه پروري کارآفرینانه نشان دادند براي ایده     
هـاي   برداري از آن بایـد بـه عوامـل مـؤثر در ایجـاد رسـانه         مناسب بوده ولی براي بهره    
  .اجتماعی مجازي توجه شود

تـوان گفـت؛     و ارتباطات و کـارآفرینی مـی     در زمینه ارتباط بین فناوري اطالعات     
ها و  هاي نوآورانه در بیشتر موارد تبدیل آگاهانه اطالعات و دانش موجود به ایدهفعالیت
هاي کارآفرینی جدید است و فنّاوري باعث سادگی، فراگیري و افزایش سرعت            فرصت
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نوین به بازار کـار  ي ها اورينف رایانه و  ورودبر همین مبنا     .ه کارآفرینی شده است   توسع
و تجارت و کاربرد روزافزون تعامالت مجازي، سبب شده است تا بازاري دائمی بـراي     

ه خود نوبعنوان یک پدیده، به     بنابراین فاوا به  . وجود آید متخصصان فناوري اطالعات به   
  . ي مختلف بوده استها حوزه کارآفرینی در ساز نهیزم

یی همچـون  هـا  تیقابل و  ها یژگیوداري از   ي نوین با برخور   ها يتکنولوژهمچنین  
توانــسته اســت ... ه تبــادل تجــارب ونــیزمایجــاد امکــان همکــاري از راه دور، ایجــاد 

ي قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد، بـدین معنـی کـه                 ریپذ  انعطاف
وري سازي، تحلیـل و گـردآ   پردازي، مدلفناوري اطالعات نقشی اساسی در پیشبرد ایده 

پروري از طریق فـضاي مجـازي، امکـان مـشاهده و           ها دارد و ایده   ها و توسعه ایده     ایده
هـاي اجتمـاعی   رسـد شـبکه  نظر می به. دهد هاي جدید را به افراد می  ردگیري آسان ایده  

هـایی هـستند کـه        درواقـع اجتماعـات روش    . مجازي مثالی کامل در ایـن زمینـه باشـد         
 تبـادل دانـش موجـب     بادهند و درنتیجه م را تشکیل می هایی از مرد    خود گروه   خودي  به

  .شوند تقویت یادگیري و نوآوري می
تـوان گفـت در     طورکلی می   با نگاهی به مبانی نظري و ادبیات پژوهشی مذکور به         

هاي نوین ارتباطی، یک فـضاي مجـازي در کنـار            عصر جهانی شدن و با ظهور فناوري      
ظهـور  با توجه به نـو . ر متقابلی بر یکدیگر دارندفضاي واقعی ایجاد شده که این دو تأثی    

هاي اجتماعی مجازي و گسترش روزافزون آنهـا و تـأثیرات آنهـا بـر            بودن پدیده شبکه  
چنین ناآشنایی با همه آثار  ها و هم کنندگان از این شبکه هاي مختلف زندگی استفاده جنبه

عنـوان موتـور توسـعه     نی بـه و ضروري بودن کارآفری ها از یک سو  استفاده از این شبکه   
- از سویی دیگر و همچنین تفاوت بین ویژگی        )1392اقطایی و منتظري،     زند(اقتصادي  

هاي شخصیتی افراد مذکر و مؤنث؛ در این پژوهش سعی بر آن است که به مقایسه بین           
کننـد و   هاي اجتماعی مجازي استفاده می  هاي کارآفرینی دانشجویانی که از شبکه       قابلیت
مدل مفهومی پژوهشی در . کنند به تفکیک جنسیت، پرداخته شود  که استفاده نمی   کسانی
  . آمده است2شکل 
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   مدل مفهومی پژوهش-2شکل 

  
  که؛شود عبارت است از اینجا مطرح میسؤالی که در این

هاي اجتماعی مجازي و سـایرین در       هاي کارآفرینی کاربران شبکه    آیا بین قابلیت  
  ن تفاوت وجود دارد؟شا تعامل با جنسیت

  
  روش پژوهش

پژوهش حاضـر از نظـر راهبـرد اصـلی، کمـی و از نظـر تکنیـک تحلیلـی، توصـیفی ـ           
جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش را دانـشجویان کارشناسـی ارشــد       . رویـدادي اسـت   پـس 

، شهید بهشتی و دانـشگاه محقـق اردبیلـی در سـال       طباطبائیهاي تهران، عالمه      دانشگاه
داده   نفـر تـشکیل   20000هاي مختلف با حجم تقریبـی   در رشته، 1393ـ1394تحصیلی  

کننـدگان بـراي    با رعایت مالحظات اخالقی از جملـه اخـذ رضـایت از شـرکت             . است
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شـرکت در پـژوهش، محرمانـه مانـدن اطالعــات افـراد بـه توزیـع پرسـشنامه در بــین         
. ده بـود  گیري از نوع تصادفی سـا       روش نمونه . دانشجویان تحصیالت تکمیلی اقدام شد    

 ،α =05/0 حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی ـ مورگان و با در نظر گـرفتن خطـاي   
صورت کامل پاسخ   پرسشنامه به308 نفر در نظر گرفته شده است که از این تعداد،     377

هاي دیگر ناقص و مخـدوش بودنـد کـه بـراي     داده شده و قابل تحلیل بود و پرسشنامه 
هاي مربـوط بـه       آوري داده   براي جمع . حلیل خارج شدند  جلوگیري از هر نوع خطا از ت      

. ساخته استفاده شده است هاي اجتماعی مجازي از پرسشنامه محققمتغیر کاربست شبکه
گیري از  براي معتبرسازي این پرسشنامه، از رویه استخراج اجزاي متغیرهاي مورد اندازه          

ري از نظریـات متخصـصان و   گی سازي آن با بهرهگاه بومیو آن  ادبیات موضوعی تحقیق  
شده، در اختیار  بدین منظور، پرسشنامه طراحی  . اي مقدماتی استفاده شد   نیز اجراي نمونه  

گاه پس از اخذ نظریات اصـالحی و        نظر قرار گرفت، آن     اساتید راهنما و اساتید صاحب    
ی  نفر از اعضاي جامعه آماري بـراي نمونـه مقـدمات       18تعدیل موادي از آنها، در اختیار       

قرار گرفت و طبق نظریات اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤاالت با توجـه بـه             
 8 گویه بود کـه  12این پرسشنامه داراي . جامعه آماري مورد مطالعه اطمینان حاصل شد 

 گویه 4و ) خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم(اي مورد در طیف لیکرت پنج درجه
هـاي کـارآفرینی از     هـاي مربـوط بـه متغیـر قابلیـت          داده براي گـردآوري  . بازپاسخ بود 

در بین ) 1391(هاي کارآفرینی که در پژوهش امینی و دیگران         پرسشنامه ارزیابی قابلیت  
هـاي   در نهایـت پرسـشنامه شـبکه    . کار گرفته شده است، بهره گرفته شـد         دانشجویان به 

 88/0با پایایی (ي کارآفرینی ها   قابلیت  ، پرسشنامه )α =66/0با پایایی   (اجتماعی مجازي   
 =α ( طلبی  در قالب پنج مؤلفه استقالل) 63/0با پایایی = α(پذیري  ، ریسک)   بـا پایـایی
64/0 = α(    کنترل درونی ،)   93/0با پایایی = α( طلبـی یـا انگیـزه پیـشرفت         ، توفیق)  بـا

 داراي  ایـن پرسـشنامه   . استفاده شد ) α = 81/0با پایایی   (و خالقیت   ) α = 60/0پایایی  
کـامالً   (اي گزینـه   در مقیـاس لیکـرت چهـار   29 تـا  1از گویه .  سازه است 5 گویه و    49

ي  دارا49  تا30هاي  است وگویه) موافقم ـ نسبتاً موافقم ـ نسبتاً مخالفم ـ کامالً مخالفم   



   
  
  
  

 55...     هاي اجتماعی مجازي در توسعه    نقش شبکه

صـورت    بـه 36  تـا 11، 3، 2، 1در ایـن ابـزار سـؤاالت        . اي هستند   ي چندگزینه ها  پاسخ
 افزار شده با استفاده از نرم آوري هاي جمع در نهایت داده. ي شده استگذارمعکوس نمره

spss.vs.21  05/0 آماري آنالیز واریانس چنـدمتغیره در سـطح معنـاداري               و آزمون= α 
  . وتحلیل شد تجزیه

  
  هاي پژوهش یافته

 120( درصد  مؤنث 39و )  نفر188( درصد مذکر 61گیري شده    نفر نمونه  308از تعداد   
، ) درصـد  9/27 (طباطبـائی ، عالمـه    ) درصد 6/25(هاي تهران   بودند که در دانشگاه   ) رنف

مشغول به تحـصیل    )  درصد 3/39(و دانشگاه محقق اردبیلی     )  درصد 2/6(شهید بهشتی   
هاي اجتماعی  حداقل کاربر یکی از شبکه    )  درصد 8/81( نفر   252چنین تعداد   هم. بودند

هـاي مجـازي   هاي دانشجویان از کاربست شبکه هانگیز. مجازي داخلی یا خارجی بودند    
اي و هـاي حرفـه  هاي علمی و پژوهشی، سرگرمی و تفنن و فعالیـت    در سه بعد فعالیت   

  . آمده است2جوي شغلی بررسی شد که اطالعات مربوط به آن در جدول جست
  

  هاي مجازي بر حسب نوع استفاده  توزیع دانشجویان کاربر شبکه-2جدول 
 دانشجویان مذکر نثدانشجویان مؤ

 فراوانی درصد فراوانی درصد

                      جنسیت
نوع کاربست                                    

 هاي علمی و پژوهشیفعالیت 78 4/49 39 5/41

 سرگرمی 71 9/44 43 7/45

 اي و شغلی هاي حرفهفعالیت 9 7/5 12 8/12

 مجموع 158 100 94 100

  
 نـشان   2ها در جـدول     فراوانی دانشجویان برحسب انگیزه استفاده از شبکه      توزیع  

هـاي مجـازي      دهد در دانشجویان مذکر باالترین درصد مربوط به اسـتفاده از شـبکه            می
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هـاي  و بعـد از آن بـراي فعالیـت   )  درصـد 4/49(هاي علمـی و پژوهـشی       براي فعالیت 
)  درصد7/5(اي و شغلی ي حرفههاو در نهایت فعالیت)  درصد9/44(سرگرمی و تفننی 

هـا بـا هـدف        که در دانشجویان دختر باالترین درصـد اسـتفاده از شـبکه           درحالی. است
. است)  درصد5/41(هاي علمی و پژوهشی و بعد از آن فعالیت)  درصد7/45(سرگرمی 

در مقایـسه بـا   )  درصـد 8/12(ذکر است که درصد باالتري از دانشجویان دختـر         الزم به 
اي و شـغلی اسـتفاده        هـاي حرفـه   هاي مجازي بـراي فعالیـت       ان پسر، از شبکه   دانشجوی

  .کنند می
براي تجزیه و تحلیل سؤال اصلی، در ابتدا نرمال بودن توزیع متغیر بـا اسـتفاده از      

در نهایت با توجه بـه  . اي بررسی شدآزمون آماري کولموگروف اسمیرونوف تک نمونه    
چنین با توجه به این که در سؤال  مـذکور دو     و هم  نرمال بودن توزیع متغیرهاي وابسته    

هـاي  و کاربـست شـبکه    ) مـذکر و مؤنـث    (متغیر مستقل چند سطحی شـامل جنـسیت         
 و متغیرهـاي وابـسته    ) هـاي مجـازي   استفاده و عدم استفاده از شبکه     (اجتماعی مجازي   

متغیـري  اي چنـد    هاي آن وجود دارد و سؤال از نوع مقایـسه         قابلیت کارآفرینی و مؤلفه   
  .است، براي تحلیل آماري آن از آزمون آنالیر واریانس چندمتغیري استفاده شده است

شود که میانگین قابلیت کـارآفرینی   آمده است، مشاهده می 3طبق آنچه در جدول     
  . است81/129 بهتر از دانشجویان دختر با 18/130صورت کلی در پسران با  به

  



   
  
  
  

 57...     هاي اجتماعی مجازي در توسعه    نقش شبکه

هاي اجتماعی   کارآفرین در بین کاربران شبکههاي وضیعت توصیفی قابلیت-3جدول 
  مجازي و دیگران در تعامل با جنسیت

 
 جنسیت

هاي کاربست شبکه
 مجازي

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

تعداد 
  )نفر(

  30 17/17 93/124 خیر
 مذکر  158 17/14 17/131 بله

  188 82/14 18/130 مجموع
  25 80/11 24/131 خیر
  94 92/14 43/129 بله

قابلیت 
 کارآفرینی

 مؤنث

  119 29/14 81/129 مجموع
  30 11/3 26/12 خیر
 مذکر  158 29/2 03/13 بله

  188 44/2 90/12 مجموع
  25 02/2 44/13 خیر
  94 38/2 94/12 بله

 طلبی استقالل

 مؤنث

  119 31/2 05/13 مجموع
  30 18/3 73/11 خیر
 مذکر  158 97/2 56/12 بله

  188 01/3 43/12 مجموع
  25 39/2 36/10 خیر
  94 76/2 36/11 بله

 پذیري ریسک

 مؤنث

  119 71/2 15/11 مجموع
  30 52/11 43/54 خیر
  158 69/9 52/58 بله

 کنترل درونی

 مذکر

  188 08/10 87/57 مجموع
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  25 79/8 52/61 خیر
 مؤنث  94 50/11 17/58 بله

  119 03/11 87/58 مجموع
  30 26/4 10/18 خیر
 مذکر  158 99/2 44/19 بله

  188 25/3 23/19 مجموع
  25 05/3 00/19 خیر
  94 28/3 26/19 بله

انگیزه 
 پیشرفت

 مؤنث

  119 22/3 21/19 مجموع
  30 92/4 40/28 خیر
 مذکر  158 54/4 60/27 بله

  188 60/4 73/27 مجموع
  25 66/3 92/26 خیر
  94 47/4 69/27 بله

 خالقیت

 مؤنث

  119 31/4 52/27 مجموع
  

هـاي اجتمـاعی مجـازي     شود دانـشجویانی کـه از شـبکه         بر این مشاهده می     عالوه
هـاي  ها نسبت به دانشجویانی کـه از ایـن گونـه تارگـاه              کنند در بیشتر مؤلفه   استفاده می 

یشتر در مورد دانـشجویان  کنند میانگین باالتري دارند، البته این امر بمجازي استفاده نمی  
هاي کوواریـانس مـشاهده   در ادامه با توجه به رعایت برابري ماتریس . پسر صادق است  

بــاکس   . هــاي مختلــف بــا آزمــون ام     شــده متغیرهــاي وابــسته در بــین گــروه     
)05/0>305/0=sig (به ادامه تحلیل  پرداخته شده است .  

ي، اثر متغیر مـستقل کاربـست   اثر پیالشود که در  آزمون    مشاهده می  4در جدول   
  .)sig=18/0<05/0(هاي مجازي در مدل معنادار نیست شبکه
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   وضعیت اثر متغیرهاي مستقل و تعامل آنها در مدل-4جدول 
  دارينامع  خطاdf  فرضیهF df ارزش اثر 

  18/0 299 5 51/1 02/0 اثر پیالي کاربست شبکه 
  02/0 299 5 70/2 04/0 اثر پیالي جنسیت

  10/0 299 5 83/1 03/0 اثر پیالي شبکه کاربست*سیتجن
 

هاي اثر پـیالي، در مـدل در سـطح    چنین اثر متغیر مستقل جنسیت طبق آزمون   هم
اما اثر تعامل دو متغیر جنسیت و ). sig=02/0>05/0( درصد معنادار است 95/0اطمینان  

 نیــست  اثــر، در مــدل معنــادارهــاي اجتمــاعی مجــازي طبــق آزمــون کاربــست شــبکه
)05/0>10/0=sig .(         هـاي اجتمـاعی    بدین معنی که دو متغیر جنسیت و کاربست شـبکه

هـاي  داري بـر قابلیـت  جا و باهم در مدل نقشی نداشته و اثر معنا       صورت یک   مجازي به 
  .کارآفرینی ندارند

  
  هاي خطاي متغیرهاي وابسته در آزمون لون وضعیت برابري واریانس-5جدول 

  داريعنام F df1 df2 مؤلفه
  39/0 303 3 99/0 قابلیت کارآفرینی

  17/0 303 3 44/3 استقالل طلبی
  59/0 303 3 63/0 ریسک پذیري
  33/0 303 3 14/1 کنترل درونی

  20/0 303 3 53/1 انگیزه پیشرفت
  72/0 303 3 44/0 خالقیت

  
 هاي خطاي متغیر قابلیـت ، نتایج آزمون لون، سنجش برابري واریانس5در جدول  

شـود در همـه    طـور کـه مـشاهده مـی      همان. دهد  هاي آن را نشان می    کارآفرینی و مؤلفه  
 05/0تـر از  بزرگ Fچنین در متغیر قابلیت کارآفرینی سطح خطاي آماري       ها و هم  مؤلفه
و ) مـذکر و مؤنـث    (بنابراین واریانس خطاي این متغیرها در بین هر دو جنسیت           . است
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ي و سایرین، با هم برابر بوده و از این حیث تفـاوت             هاي اجتماعی مجاز    کاربران شبکه 
  . معنادار بین آنها وجود ندارد

  
هاي هاي مجازي بر قابلیت  مقایسه اثر تعاملی جنسیت و کاربست شبکه-6جدول 

  کارآفرینی دانشجویان

 df متغیر وابسته منبع
میانگین 
 مجذورات

F معناداري  

  31/0 03/1 316/218 1 قابلیت کارآفرینی
  70/0 14/0 81/0 1 طلبی استقالل
  03/0 45/4 15/37 1 پذیري ریسک

  81/0 05/0 10/6 1 کنترل درونی
  09/0 76/2 89/28 1 انگیزه پیشرفت

هاي کاربست شبکه
 مجازي

  98/0 00/0 005/0 1 خالقیت
  29/0 09/1 83/230 1 قابلیت کارآفرینی

  13/0 29/2 12/13 1 طلبی استقالل
  003/0 80/8 42/73 1 پذیري سکری

  03/0 64/4 81/501 1 کنترل درونی
  46/0 54/0 68/5 1 انگیزه پیشرفت

 جنسیت

  30/0 06/1 58/21 1 خالقیت
  06/0 38/3 22/717 1 قابلیت کارآفرینی

  08/0 06/3 53/17 1 طلبی استقالل
  84/0 03/0 32/0 1 پذیري ریسک

  01/0 67/5 28/613 1 ترل درونیکن
  26/0 24/1 99/12 1 انگیزه پیشرفت

  
  

هــاي کاربــست شــبکه 
 جنسیت* مجازي

  24/0 33/1 08/27 1 خالقیت
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  - - 67/211 303 قابلیت کارآفرینی
  - - 72/5 303 طلبی استقالل
  - - 34/8 303 پذیري ریسک

  - - 107/108 303 کنترل درونی
  - - 44/10 303 انگیزه پیشرفت

  
  
  

 خطا

  - - 24/20 303 خالقیت
  

هاي اجتمـاعی   متغیر کاربست شبکههشود تأثیر جداگان    ، مشاهده می  6طبق جدول   
طلبـی   ، اسـتقالل  )=F  ،05/0<31/0)1،303(= 03/1(مجازي بر متغیر قابلیـت کـارآفرینی        

)14/0 =)1،303( F،05/0<70/0=( کنتـــرل درونـــی ،)05/0 =)1،303(F ،05/0<81/0=( ،
ــز ــشرفت هانگیــ ــت )=F ،05/0<09/0)1،303(= 76/2( پیــ ، F)1،303(= 00/0(، خالقیــ

، F)1،303(= 45/4(پـذیري   ریـسک  هدار نیـست و تـأثیر آن بـر مؤلفـ          امعن) =98/0>05/0
  .دار استامعن) =03/0<05/0

) =F ،05/0>003/0)1،303(= 80/8(ي پذیر تأثیر جداگانه جنسیت بر متغیر ریسک
دار است و بر قابلیت کارآفرینی امعن) =F ،05/0>03/0)1،303(=64/4(و کنترل درونی 

)09/1 =)1،303(F ،05/0<29/0=(، طلبی  استقالل)29/2 =)1،303(F ،05/0<13/0=(، 
، F)1،303(= 06/1(و خالقیت ) =F ،05/0<46/0)1،303(= 54/0( پیشرفت هانگیز

  .دار نیستا، معن)=30/0>05/0
هاي اجتماعی مجازي بـر متغیـر کنتـرل     تأثیر تعامل بین جنسیت و کاربست شبکه  

ـ ) =F  ،05/0>01/0)1،303(= 67/5(درونی   دار اسـت و تعامـل ایـن دو بـر قابلیـت             امعن
ــار ــتقالل)=F ،05/0<06/0)1،303(= 38/3(آفرینی کــ ــی  ، اســ ، F)1،303(= 06/3(طلبــ

ــسک)=08/0>05/0 ــذیري  ، ری ــز)=F ،05/0<84/0)1،303(= 03/0(پ ــشرفت ه، انگی  پی
)24/1 =)1،303(F  ،05/0<26/0= ( و خالقیت)33/1 =)1،303(F ،05/0<24/0=(دار ا، معن

بـه جـز قابلیـت کنتـرل     (هـاي کـارآفرینی    قابلیـت هعبارتی دیگر، میانگین نمر    به. نیست
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هـاي اجتمـاعی مجـازي اسـتفاده      تمام دانشجویان دختر و پسري کـه از شـبکه        ) درونی
  .داري بین آنها وجود نداردناکنند و سایرین برابر و یکسان بوده و تفاوت مع می

  
  گیرينتیجه

هاي اجتماعی مجازي که نمودي بارز از فاواسـت،        ور گسترده دانشجویان در شبکه    حض
هاي آنان فراهم   نظیري را براي پیگري تأثیرات کاربست این رسانه بر قابلیت           فرصت بی 

هـاي اجتمـاعی   رو پژوهش حاضر با هدف بررسـی نقـش کاربـست شـبکه            ازاین. کرده
. هاي کـارآفرینی آنـان انجـام گرفـت    لیتمجازي در تعامل با جنسیت دانشجویان بر قاب      

هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر           شـبکه  کاربـست ه  جداگاننتایج پژوهش نشان داد که تأثیر       
طلبـی، کنتـرل درونـی، انگیـزه پیـشرفت و       هاي اسـتقالل  هاي کارآفرینی و مؤلفه   قابلیت

 1998(ه سـینگ  افت، با ی)2010( و دیگران جکاین یافته با نظر   . خالقیت معنادار نیست  
ـ ، بـا ی   )1390نقل از محمدي الیاسی و دیگـران،        به ه پـژوهش آردیچـویلی و دیگـران        افت
کـه شـبکه اجتمـاعی مجـازي در کنـار عوامـل دیگـري همچـون               مبنی بر ایـن   ) 2003(

ه پـژوهش   افتـ هاي کارآفرینی مؤثر است، با ی     هاي شخصیتی بر تشخیص فرصت     ویژگی
نقل از آقاجـانی و    به1391(یق جاهدي ه تحق جینت، با   )1390(محمدي الیاسی و دیگران     

هـاي اجتمـاعی مجـازي بـراي بهبـود وضـعیت              مبنـی بـر اینکـه شـبکه       ) 1392مجدد،  
ی کاوسه افت، با ی  )1392(ه آقاجانی و مجدد     افتوکارها و بازاریابی مفید هستند، با ی        کسب

بطـه   شبکه اجتماعی و توسعه کارآفرینی راکاربستمبنی بر اینکه بین  ) 1387(ی  اسیکو  
هـاي   مبنـی بـر اینکـه شـبکه      ) 1391(ه تحقیق مرکـزي     افتدار وجود دارد، با ی    مثبت معنا 

ه افتـ اي در ارتقاي کارآفرینی سـازمانی هـستند، بـا ی          اجتماعی مجازي داراي توان نهفته    
-هاي اجتماعی اینترنتـی در ایـده   مبنی بر اینکه رسانه) 1390(پژوهشی امیري و دیگران   

، بـا نظـر     انـد   مناسبپروري کارآفرینانه   راي نقش بوده و براي ایده     پروري کارآفرینانه دا  
هـاي اجتمـاعی     اند میزان اثرگذاري شـبکه      که بیان کرده  ) 1392(پیرمحمدیانی و دیگران    
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هـاي اخیـر رو بـه افـزایش بـوده اسـت،             مجازي بر امور تجاري و اقتـصادي در سـال         
از عـواملی همچـون حـضور       رسد ناهمخوانی مذکور ناشـی        نظر می   به. ناهمخوان است 

هـا و   هاي مجازي و به اشتراك گذاشـتن ایـده        نداشتن کارآفرینان داخل کشور در شبکه     
هـاي  دالیلی همچون پایین بـودن سـرعت اینترنـت، وجـود محـدودیت      تجارب خود به  

  .ها و مواردي از این دست باشدخاص اجتماعی در استفاده از شبکه
طلبی، انگیزه    هاي استقالل ي کارآفرینی و مؤلفه   هاه جنسیت بر قابلیت   جداگانتأثیر  

ه مطالعـه مـرادي و      جـ ینتایـن یافتـه بـا       . پیشرفت و خالقیت دانشجویان معنادار نیست     
تـر از  مبنی بر اینکه میانگین قابلیت خالقیـت دانـشجویان دختـر بـیش            ) 1391(دیگران  

ه میـان دانـشجویان     مبنی بر اینک  ) 1391(ه امینی و دیگران     افتدانشجویان پسر است، با ی    
 خالقیـت تفـاوت معنـادار وجـود دارد،      دختر و پسر در نمره کـل کـارآفرینی و مؤلفـه           

خوانی مـذکور تفـاوت در جامعـه آمـاري دو           ناهم دلیل   رسد یمنظر    به. ناهمخوان است 
هـاي  مبنی بر اینکـه بـین بیـشتر ویژگـی         ) 1388(ه فیض   افتهمچنین با ی  . پژوهش باشد 

دختر و پسر تفاوتی وجود نـدارد و جنـسیت تـأثیر چنـدانی بـر                کارآفرینی دانشجویان   
بـراین تـأثیر جداگانـه جنـسیت بـر       عـالوه . هاي کارآفرینی ندارد، همخوان است   قابلیت
ه مطالعه مرادي جینتاین یافته با . پذیري و کنترل درونی معنادار است      هاي ریسک قابلیت

تـر  پذیري دانشجویان دختر بیش سکمبنی بر اینکه میانگین قابلیت ری ) 1391(و دیگران   
مبنی بر اینکه میان دانشجویان ) 1391(ه امینی و دیگران   افتاز دانشجویان پسر است، با ی     
  . پذیري تفاوت معنادار وجود دارد، همخوان است دختر و پسر در مؤلفه ریسک

هـاي اجتمـاعی مجـازي بـر       شـبکه کاربـست چنین تأثیر تعامل بین جنسیت و    هم
) 2009(این یافته با نظر الیسون و دیگـران       . ی دانشجویان معنادار نیست   نیرآفرکاقابلیت  

 ناهمخوانی ذکر شده رسد یمنظر  به. ناهمخوان است) 1391(ه رسولی و مرادي    افتو با ی  
ه اجراي پژوهش و متفاوت بـودن هـدف دو پـژوهش یادشـده          نحوناشی از تفاوت در     

ویژه در داخل کـشور و   هاي مجازي بهدن شبکه براین با توجه به نوظهور بو       عالوه. باشد
هـاي تحقیقـی و   نظران حـوزه حضور نداشتن همه افراد از جمله پژوهشگران و صاحب       
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هـاي  دالیل مختلفـی از جملـه محـدودیت         هاي اجتماعی مجازي به   کارآفرینان در شبکه  
العـه بـا   توان گفت تفاوت بین یافته پژوهشی ایـن مط     ، می ...بر بودن و    اجتماعی و هزینه  

  .رسدنظر می مطالعات مشابه که در خارج از کشور انجام گرفته است، منطقی به
  پیشنهادات

هاي مورد تعداد کمی از قابلیت پژوهش حاضر در بازه زمانی و مکانی خاصی و در
شود در تحقیقات آتی در جوامع آمـاري دیگـر و   کارآفرینی انجام گرفته، لذا پیشنهاد می  

مطالعـه و   ... گرایـی و    هاي کارآفرینی، همچون تحمل ابهـام، بـرون       یتدرمورد دیگر قابل  
سـازي و نظـارت    آمـوزش و فرهنـگ  رسـد  یمـ نظـر   براین، به عالوه. بررسی انجام شود  

توانـد دو   ریزي بـراي آینـده مـی        کارشناسانه و مستمر بر فضاي جوامع مجازي و برنامه        
حوزه مجازي باشد تا از جهتـی        اندرکارانگذاران و دست    پیشنهاد اساسی براي سیاست   

هـاي مجـازي    وکار را درون شبکه     زایی و ایجاد کسب   هاي تولیدگري و اشتغال     بتوان راه 
هاي مثبت این    آموزش داد و از جهتی دیگر با نظارت مستمر و دایمی و با تقویت جنبه              

  .ته شودهنجار گرفنابههاي  هاي احتمالی در این زمینه از گروهاستفاده حضور، امکان سوء
 
 منابع
    هـا، الگوهـا   تعـاریف، نظریـه  . (کارآفرینی،  )1389. (احمدپور داریانی، محمـود( ،

 .انتشارات پردیس: تهران

  هاي اجتماعی و سـبک زنـدگی         مطالعات شبکه ،  )1392. (افراسیابی، محمدصادق
  .انتشارات سیماي شرق: ، تهرانجوانان

      ارزیـابی  «،  )1391. (ومیفـر؛ صـدیقه غالمـی علـ       امینی، محمد؛ محمدرضـا تمنـایی
ي درسـی  هـاي برنامـه   هاي کارآفرینی دانشجویان؛ بازاندیشی در مأموریت     قابلیت

  .6، شماره 2، دوره فصلنامه توسعه کارآفرینی، »آموزش عالی
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    هـاي   رویکـردي نظـري بـه تـأثیرات شـبکه      «،  )1391. (محمـد   آذربخش، سید علـی
فصلنامه مطالعـات جـوان و   ، »ناجتماعی بر تولید ملی و اشتغال در میان جوانـا    

   .6، شماره رسانه
    عنـوان یـک       بـه  بوك  سیفه تطبیقی   مطالع«،  )1392. (آقاجانی، حسنعلی؛ شیوا مجدد

، صـنعت  اولـین همـایش ملـی دانـشگاه کـارآفرین     ، »وکـار   نوآوري در کـسب   
  .محور، بابلسر، دانشگاه مازندران دانش

     نقـش تجـارت   «، )1392. (نیپیرمحمدیانی، روجیار؛ شهریار محمـدي؛ منیـره حـسی
همـایش تخصـصی بررسـی    ،  »گیري خرید مشتریان    اجتماعی بر رفتار و تصمیم    

 . .، تهران)3. (هاي دفاع سایبريسلسله همایش هاي اجتماعی، ابعاد شبکه

         آمـوزش  «،  )1387. (حسینی لرگانی، سیده مریم؛ رضا میرعرب رضی؛ سعید رضایی
ـ       آموختگـان آمـوزش      راي اشـتغال دانـش    کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیرساختی ب

  .50، شماره ریزي در آموزش عالی فصلنامه پژوهش و برنامه، »عالی
 عوامــل مــؤثّر بــر تولیــد محتــوا در «، )1391. (رســولی، محمدرضــا؛ مــریم مــرادي

  .)56پیاپی  (8، شماره 16، سال نشریه علوم اجتماعی، »هاي اجتماعی شبکه
        نقـش  «، )1390. (زاده یـون؛ غالمحـسین عبـداهللا    رضا امیـري، بهـرام؛ ابوالقاسـم عرب

اولـین کنفـرانس    ،  »پـروري کارآفرینانـه     هـاي اجتمـاعی اینترنتـی در ایـده          رسانه
  .، تهراندانشجویی کارآفرینی کشور

      بررسـی نقـش و جایگـاه فنـاوري     «). 1392. (زند اقطایی، مهدیـه؛ محمـد منتظـري
هـاي    ز دیدگاه دبیران هنرسـتان    آموزان ا   اطّالعات و ارتباطات در کارآفرینی دانش     

اولین همایش ملـی دانـشگاه کـارآفرین،    ، »آباد  اي شهرستان حاجی    فنی و حرفه  
 . دانشگاه مازندران:، بابلسرصنعت دانش محور
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 ظرفیــت کــارآفرینی دانــشجویان «، )1391. (اهللا؛ عطیــه ســلیمانیســعدي، حــشمت
یج و آمـوزش  علـوم تـرو  ، »دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سـیناي همـدان     

   .2، شماره 8، جلد کشاورزي ایران
  هاي عـضویت کـاربران در        اهداف و انگیزه  «،  )1391. ( قدسی بیات  ؛شهابی، محمود

مجلـه  ،  »)جوانـان شـهر تهـران     : مطالعـه مـوردي   (هاي اجتمـاعی مجـازي        شبکه
   .20، شماره 13، سال مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

    هـاي کـارآفرینی دانـشجویان      رسی قابلیت بر«،  )1389. (غفاري، هادي؛ علی یونسی
    .3 ، شماره 3سال ، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ، »دانشگاه پیام نور اراك

  هاي شخصیتی کارآفرینی دانشجویان    تأثیر جنسیت بر ویژگی   « ).1388. (فیض، داود
ی مطالعات اجتماع. ( مطالعات زنان  هفصلنام،  »)دانشگاه سـمنان  :  موردي همطالع(
  .7 ، شماره3 دوره ،)روان شناختی زنان ـ

     بررسـی نقـش اعتمـاد، هنجارهـا و     «، )1387. (کاوسـی، اسـماعیل؛ حمیـرا کیاسـی
سـازمان فرهنگـی و     : مطالعـه مـوردي   (هاي اجتماعی در توسعه کارآفرینی        شبکه

  .10، دوره جدید، شماره نشریه علوم اجتماعی، »)هنري شهرداري تهران
      هـاي   نقـش شـبکه   «،  )1390. (رکنی؛ و سید کمیـل طیبـی      محمدي الیاسی، قنبر؛ ندا

، سـال  فصلنامه توسعه کارآفرینی،  »هاي کارآفرینی اجتماعی در تشخیص فرصت   
   .11 ، شماره 3

               1391. (مرادي، حوریه؛ مسعود بیژنی؛ غالمحـسین کرمـی؛ نگـین فـالح حقیقـی( ،
آفرینانـه در  هـاي کار شناختی مؤثّر بر نگـرش  هاي رواناي ویژگیارزیابی مقایسه «

دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی : مطالعه موردي(دانشجویان مهندسی کشاورزي 
    .53، شماره 14، سال فصلنامه آموزش مهندسی ایران، »)رامین خوزستان
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  هاي اجتماعی مجازي در ارتقـاي    مطالعه توان نهفته شبکه   «،  )1391. (مرکزي، حسن
ـ  ،  »کارآفرینی سـازمانی   : ، تهـران شجویی کـارآفرینی کـشور  دومین کنفرانس دان

 . دانشگاه شاهد

  نـشر  : ، تهـران  هـاي دولتـی     کـارآفرینی در سـازمان    ،  )1387. (محمد مقیمی، سید
  .فراندیش

 گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات        بهره«،  )1392. (دار، فاطمه؛ هادي کامفر     ملک
 دانـشگاه  اولین همـایش ملـی  ، »عنوان ابزاري مناسب براي آموزش کارآفرینی  به

 . مازندران دانشگاه:بابلسر، محور صنعت دانش، کارآفرین
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