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 چکیده

این تحقیق نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان 
 نظرتحقیق از نظر هدف کاربردی و از می باشد. کارآفرین 

 پیمایشی شاخه از وطالعات توصیفی چگونگی گردآوری 
داده های تحقیق از طریق سواالت پنج گزینه ای  است.

ه تحقیق جمع آوری شده است. لیکرت موجود در پرسشنام
 از حاصل هایداده وتحلیل منظورتجزیه به حاضر درپژوهش
 WARP-PLSنرم افزار آماری نیاز با متناسب پرسشنامه،

و استنباطی بصورت رگرسیون  آمارتوصیفی بخش دو قالب در
ی مورد پژوهش جامعه. است گردیده استفاده خطی و چندگانه

ساکن شهر  ینستاگرامیا یفروشگاها رانیمد هیکلشامل 
از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده  تهران است

جهت نفرمی باشد. 484می شود که کل جامعه آماری بالغ بر 
از با استفاده محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش 

نفر 062 درصد برابر با 5در سطح اطمینان  فرمول کوکران
تصادفی ساده  روش به طالعهم مورد نمونه بدست آمده است.

جمع آوری شده است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای  
در میان  های اجتماعی بر عملکرد  کارآفرینی زنانشبکه

بر  یتنوع شبکه اجتماع (55/4پیج های لباس زنانه ) مدیران 
( پیوند شبکه اجتماعی بر عملکرد 95/0)عملکرد زنان

 یج های لباس زنانه تأثیر معنادارپ مدیران (در میان 45/0زنان)
 دارد.
 کلیدي هايواژه
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Abstract 

This study examines social media on the 

performance of women entrepreneurs. The 

research is descriptive in terms of purpose 

and descriptive in terms of how to collect 

information. Research data was collected 

through Likert five-choice questions in the 

research questionnaire. In the present study, 

in order to analyze the data obtained from the 

questionnaire, in accordance with the 

statistical needs of WARP-PLS software in 

the form of descriptive and inferential 

statistics in the form of linear and multiple 

regression has been used. The study 

population includes all managers of 

Instagram stores living in Tehran. Cochran's 

formula is used for an unlimited community, 

the total statistical population is 384 people. 

To calculate the sample size required for 

research using Cochran's formula at a 

confidence level of 5% Equivalent to 192 

people. The study sample was collected by 

simple random sampling. The results showed 

that social network variables on women's 

entrepreneurial performance among store 

managers (3.55) social network variability on 

women's performance (1.65) social network 

link on women's performance (1.45) 

Instagram has a significant impact among 

store managers. 
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 مقدمه

محرک مهم رشد  کیبه عنوان  یا ندهیبه طور فزا ینیکارآفر

شود و به  یو اشتغال شناخته م ینوآور ،یبهره ور ،یاقتصاد

 یاقتصاد ییایپو یدیجنبه کل کیبه عنوان  یطور گسترده ا

است و  ینیکارآفر یدیعامل کل نیشده است. کارآفر رفتهیپذ

 رایاند، ز دهاخته شموفق شن نانیاکنون زنان به عنوان کارآفر

 ینیمطلوب و مرتبط با توسعه کارآفر یها یژگیو یدارا

زنان نسبت به  یبرا یترشغل مناسب ینیهستند. کارآفر

آنها  رایاست ز یو خصوص یدولت یهادر بخش یاشتغال عاد

زنان  ،یا ندهیکنند. به طور فزا فایدوگانه را ا یهانقش دیبا

شوند. آنها نه  یم یم تلقمه یتوسعه اقتصاد یبرا نیکارآفر

اشتغال و رشد  جادیخود به ا ندهیتعداد فزا قیتنها از طر

 ندیدر فرآ ینیکنند، بلکه به تنوع کارآفر یکمک م یاقتصاد

 (. 2106و همکاران،  0بیرنهکنند) یکمک م زین یاقتصاد

جهان  یبرا یمهم اقتصاد یاز مولفه ها یکی ینیکارآفر

 یدر اقتصادها را نم ینیربخش کارآف تیاست. نقش و اهم

 یبرا یتواند به عنوان بستر یم ینیگرفت. کارآفر دهیتوان ناد

و  2ولشکشور عمل کند) یو اقتصاد یتوسعه اجتماع

توسعه و  یالمللنیب یها(. محققان، سازمان2108همکاران، 

 یبرا ییرا به عنوان نوشدارو ینیکارآفر گذاران،استیس

در حال  یکشورها یرو شیپ یتوسعه اقتصاد یهاچالش

درک  لیتسه یبرا یادیز قاتیاند. تحقکرده ییتوسعه شناسا

 یدر کشورها یو اثرات آن بر توسعه اقتصاد ینیبهتر کارآفر

و  پور یو در حال توسعه انجام شده است)هاد افتهیتوسعه 

 (.0466همکاران، 

کسب و کار و  جادیشود روند ا یکه باعث م یاز عوامل یکی

 یشود، شبکه ها لیزنان تسه یبه خصوص برا شغل جادیا

 لیدر تسه یینقش بسزا یاجتماع یاست. شبکه ها یاجتماع

مرد دارد  نانیزن در برابر کار آفر نانیکار آفر تیرشد و موفق

شغل  جادیزنان به ا یکسب و کارها تیبا توجه به اهم

 ییکانال ها یاجتماع یشبکه ها(. 0466ی، می)نامدار جودارند

 یاطالعات خصوص انیآن جر قیکنند که از طر یم ادجیرا ا

                                                                     
1 Byrne 
2 Welsh 

 ینیکار آفر یپروسه ها یرا فراهم کرده و اطالعات را برا

توسط  یاجتماع یاستفاده از شبکه ها تیسازد. اهم یفراهم م

است که بتوانند راحت تر مشکالت  لین دلیبه ا نانیکار آفر

 یبرا ییها یدرون کسب و کار خود را حل کنند و استراتژ

 یشبکه ها تیفیو ک بیحال ترک نیداشته باشند. با ا تیموفق

تواند  یاست و م ریزن و مرد متغ نانیکار آفر نیدر ب یاجتماع

 نیداشته باشد. هم چن کیهر  یامدهایبر پ میمستق ریتأث

 یم لیرا تسه یاقتصاد یها تیفعال ،یاجتماع یاشبکه ه

بهره  شیاافز تیو در نها شتریب زشیباعث انگ نیکنند که ا

مستفیز و شود) یم یتجار یو فرصت ها ینیکار آفر یور

نقش مهم و  یارتباط یشبکه ها گرید یانیبه ب(. 2108، 4گه

کار  یا هشرکت ها و حرف ینو آور ،یشغل زشیدر انگ یاساس

کسب و کار و سازمانها و متخصصان هر  رانیمد نان،یآفر

د مهارت افرا نیهر چه قدر ا رایکنند، ز یم فایمجموعه ا

 یمال یها تیداشته باشند، موفق یشتریب یو اجتماع یارتباط

 (. 2121، 4اولسون و برنهاردکنند) یکسب م یشتریب

لذا با توجه به مطالب بیان شدخ امروزه شبکه های 

اجتماعی بر کارآفرینی زنان تاثیر بسزایی دارند. الزم است 

ع و اندازه عوامل تعیین کننده در شبکه های اجتماعی مانند تنو

و پیوند اعضا در شبکه های احتماعی، و در این پژوهش 

 یسوال اصل بنابرایناپلیکیشن اینستاگرام بررسی شود. 

تنوع  »که  ی شودصورت مطرح م نیا به ضرپژوهش حا

بر  یریچه تاثی اجتماع یشبکه ها وندیپ واندازه شبکه  ،شبکه

دارد  گرامنستایا یفروشگاه رانیمددر  نیملکرد زنان کارآفر

 «؟

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 یم یزندگ یو در جهان میبر یما در عصر اطالعات به سر م

که لحظه به لحظه در معرض بمباران اطالعات، اخبار و  میکن

داشت که عصر  انیتوان ب یکالم، م کیها است. در  دادیرو

 ریتأث تیرو وقوف به اهم نیحاضر عصر رسانه ها است. از ا

 محققاناز  یادیز یعده  ،یارتباط جمع لیوسا یفکر یگذار

رسانه  یو متخصصان مختلف را بر آن داشته است که محتوا

تلگرام، واتساپ و  نستاگرام،یا سبوک،یاز جمله ف یاجتماع یها

                                                                     
3 Mostafiz & Goh 
4 Olsson & Bernhard 
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شبکه  یکنند. به عبارت لیو تحل هیتجز یانتقاد دگاهیرا با د

د که عضو آن ها هستن یافراد یزندگ یرو یاجتماع یها

ها نشان  یبررس نی. ا(2109، 0)آرمسترانگگذارند ریتأث اریبس

عمال ارزش ها و  ،یمجاز یارتباط جمع لیدهد که وسا یم

دهند. در واقع امروزه، تحت  یقرار م ریها را تحت تأث شهیاند

از مردم، رفتار خود را  یادیز یگروه ها غات،یعملکرد تبل ریتأث

که  یشگرف راتیز تأثا یکنند و با آگاه یم میبا آن تنظ

در  یادیز یها روهگذارد، گ یمردم م یبر نحوه زندگ غاتیتبل

 زیابزار هستند و دولت ها ن نیاستفاده مؤثرتر از ا یتالش برا

رسانه  ژهیبه و غاتیبه مقاصد خود از ابزار تبل دنیرس یبرا

رفتار و  رییو تغ میدر تنظ یاستفاده کرده و سع یاجتماع یها

 یشبکه  تیرو اهم نیسود خود هستند از انگرش مردم به 

 یکند، نمود م یکه فراهم م یت هایدر قالب حما یاجتماع

 یایدن نیدر ا ییشکوفا یبرا(.0411و همکاران،  انیدیرش)ابدی

 اریبس یقو یو اجتماع ینیشبکه کارآفر کیتوسعه  ،یرقابت

دادن و  وندیدر پ ینقش اساس یسازمهم است. شبکه

سالم و نوآورانه از  ستمیس کیها در شرکت یآورگردهم

 یو اتحادها یتوسعه محصول مشارکت ،یارابطه یقراردادها

 ،ینیکارآفر یجهان توریمان هدارد. به گفت یسازمان نیب دهیچیپ

 یاز کسان شتریکنند، ب یم یکه کسب و کار راه انداز یافراد

 شوند و با آنها یآشنا م نانیکارآفر گریشناسند، با د یکه نم

توجه را به  یاجتماع یشبکه ها لیتعامل دارند. تمرکز بر تحل

را  یکند که منابع یمعطوف م گرانیو د نانیکارآفر نیروابط ب

 یکسب و کار مهم هستند فراهم م کی جادیکه در ا

 (.2120محمد و همکاران، کنند)

تنوع، اندازه و  ریتاث یبررسلذا با توجه به مطالب بیان شده 

 در میان نیبر عملکرد زنان کارآفر یاجتماع یشبکه ها وندیپ

 حائز اهمیت است. پیج های لباس زنانه مدیران 

کسب و کار  جادیشود روند ا یکه باعث م یاز عوامل یکی

 یشود، شبکه ها لیزنان تسه یشغل به خصوص برا جادیو ا

 لیدر تسه یینقش بسزا یاجتماع یاست. شبکه ها یاجتماع

مرد دارد  نانیزن در برابر کار آفر اننیکار آفر تیرشد و موفق

شغل  جادیزنان به ا یکسب و کارها تیبا توجه به اهم

                                                                     
1 Armstrong 

است که صحنه  یدر حال نیا(. 0466ی، می)نامدار جودارند

 ژهیو به و دیجد یبه واسطه ورود رسانه ها رانیرسانه ها در ا

 یشده و ساختارها یادیز راتییدچار تغ یاجتماع یشبکه ها

داده است. بر اساس نظر  رییرا تغ یسانه ار طیمح یعمود

از  انیرانیدرصد از ا 95/4در حال حاضر لندیدانشگاه مر یسنج

رسانه بعد از  نیکنند و ا یاستفاده م یاجتماع یشبکه ها

 یشبکه ها انیرسانه است. در م نیپرمخاطب تر ونیزیتلو

 یکی نستاگرام،یکنند، ا یاستفاده م یرانیکه کاربران ا یاجتماع

انجام شده  یها ینظر سنج یهاست. بر مبنا نیاز محبوب تر

شبکه محبوب و پرطرفدار بعد از تلگرام  نیدوم نستاگرامیا

 (.2106موزومدار و همکاران، است)

 مفهوم شبکه اجتماعی
اطالعات  نترنت،یاست که کاربران ا ییفضا ینترنتیاجتماعات ا

. کنندیم دیو دائماً از آن بازد ندینمایخود را کسب م

اجتماعات  نیهستند که با کمک ا یاریبس یهاشرکت

 شود،یگفته م یمجاز یاجتماع یکه به آنها شبکه ها ینترنتیا

شبکه  تیاند. با توجه به اهمخود را توسعه داده ینام تجار

اند سهم بازار خود را فراتر از ها توانستهشرکت یاجتماع یها

محصوالت و خدمات مردم به  یداده و دسترس شیگذشته افزا

دهند شبکه  شیافزا یقابل توجه زانیخود را به م شده هیارا

ها پیش ها از قرن های اجتماعی مفهوم جدیدی نیستند. انسان

گفتند در نشستند و برای یکدیگر داستان میکه گرد آتش می

)نوروزی و همکاران، حال تشکیل شبکه های اجتماعی بودند

0411.) 

 يمجاز یاجتماع يه از شبکه هاو نوع استفاد زانیم
 کنیم عصری که در آن شکل ما در عصر ها شبکه زندگی می

های  گیری شـبکه هـای گونـاگون اجتماعی آنالین، شیوه

رسانی نوینی به عرصـه گسـترده ارتباطـات  ارتباطی و اطالع

در جهـان معاصـر کـه موسوم  .اجتماعی معرفی کرده است 

ها همه چیز را  است و رسانه« اطاتعصر اطالعات و ارتب»به 

ها بر  اند؛ کارکرد و اهمیت این رسانه در تسخیر خـود در آورده

ها و  ویژه رسانه کسی پوشـیده نیسـت. یکـی از کارکردهـای

رسانی و پوشش  ویژه شبکه های اجتماعی مجازی ، اطالعه ب

ها با فـراهم آوردن پوشـش  این مجموعه .خبری اسـت

در زمینـه هـای مختلـف اعـم از اجتماعی، خبـری کامـل 
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سیاسی، اقتصادی و...، سعی دارند افکار عمـومی بـه را سـمت 

 دهی کنند. از این رو، شناخت نحوه اطالع اهـداف خـود جهت

های اجتمـاعی مجـا زی در خصوص حوادث و  رسانی شبکه

)فرزین، تحوالت جهانی، الزم و ضروری به نظر میرسد

0411.)  

 یاجتماع يف شبکه هااهدا

 افراد بتوانند نظرات  نکهیا یبرا یکردن بستر فراهم

 .به اشتراک بگذارند گرانیخودشان را با د

 آنها که  اتیداده از کاربران و خصوص گاهیپا کی جادیا

 یها یزیرجامعه و برنامه زیآنال یتوان از آنها برا یم

 .استفاده نمود یبعد

 به  دنیسرعت بخش یابر شتریرفاه و امکانات ب جادیا

 .انتقال اطالعات

 که هر فرد بتواند  یعدالت و برابر یوجود آمدن نوع به

)بهشتی و همکاران، دیخودش را مطرح نما یهادهیا

0466.)  

 یاجتماع يشبکه ها انواع
توان از لحاظ  یرا م یمجاز یهر شبکه اجتماع نوع

 .نمود یبررس یمختلف یفاکتورها

 محور :به عنوان مثال از  ریتصو یاجتماع یها شبکه

 محور است ریتصو نستاگرامیلحاظ محتوا، شبکه ا

 تاک کیمحور : مانند ت دئویو یاجتماع یها شبکه 

 گفتگو محور: مانند یاجتماع یها شبکه Reddit و 

Quora 
 بختیاری و و انجمن یوبالگ یاجتماع یها شبکه(

 (.0411همکاران، 

 تنوع شبکه هاي اجتماعی

مختلف کارآفرینی در شبکه های اجتماعی تعداد گروه های 

 بسیار متنوع است. که این گروه ها ازجمله:

 گروه های مربوط به خانواده 

 گروه های کاری 

 انجمن جامعه 

  گروه های مذهبی 

که همه این گروه ها دارای محدوده کاری گسترده ای 

 (.0411هستند)رفیعی راد، 

 اندازه شبکه هاي اجتماعی
عی عبارت اند از: وسعت شبکه اجتماعی و اندازه شبکه اجتما

همچنین تعداد پیوند ها در شبکه اجتماعی یعنی اندازه گروه 

های موجود در شبکه های اجتماعی که یک فرد در آن ها 

 (.0411عضو است)زرگر زاده و همکاران، 

 پیوند شبکه هاي اجتماعی
 نیو پرسودتر نیاز جمله گران تر یاجتماع یشبکه ها لیتحل

شبکه  لیشود. تحل یمحسوب م یبشر یص هاتخص

 یبا هدف استخراج دانش نهفته در شبکه اجتماع یاجتماع

را  یاجتماع یتوان شبکه ها یاساس م نیشود. بر ا یانجام م

مورد  دیمختلف مورد کاوش قرار داد تا دانش مف یاز جنبه ها

 لیتحل یجنبه ها نیاز مهم تر یبه دست آورد. برخ را ازین

انجمن، طبقه  صیعبارت اند از: تشخ یاجتماع یشبکه ها

 وندیپ ینیب شیپرنفوذ و پ یگره ها ییگرهها، شناسا یبند

مهم  ازین شیو پ یاز جمله مسائل اساس وندیپ ینیب شیپ

 لیاز مسائل تحل کیاست. در هر یاجتماع یشبکه ها لیتحل

از شبکه  یکامل ریاست تا ابتدا تصو ازین یاجتماع یشبکه ها

ها به صورت  لیها و تحل یابیباشد تا ارز اریدر اخت یاجتماع

 نرا نشا یتر و روشن تر عملکرد شبکه اجتماع قیدق

 (.0411)بادین دهش و همکاران، دهد

 زنان کارآفرین
تری در در سرتاسر جهان، زنان کارآفرین هر روز نقش بزرگ

در کشورهای ثروتمند، نرخ  .ندکناقتصاد کشور خود ایفا می

ها را به پایین رشد جمعیت به همراه پیر شدن جمعیت، دولت

لزوم فعالیت اقتصادی زنان آگاه کرده است؛ زیرا نیمی از 

دهند و محروم شدن اقتصاد ها را زنان تشکیل میجمعیت آن

 .های این قشر ضررهای فراوانی در پی خواهد داشتاز توانایی

ها با اصالح قوانین کار، تاسیس مراکز ا دولتدر همین راست

اند آموزشی و حمایت از زنان کارآفرین و شاغل، سعی کرده

و  0)کراوسها به بازار کار فراهم کنندزمینه را برای ورود آن

  (.2108همکاران، 

                                                                     
1 Kraus 
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 پیشینه پژوهش .1جدول
 نتایج محقق عنوان

ــه انگ ــمطالع ــوه  زهی ــا و نح ه

ــ ــبکه ه ــان از ش ــتفاده معلم  یااس

 یاجتماع

و  یسراج

 (0411همکاران،)

شـوند و نحـوه مشـارکت های اجتمـاعی میهای متفاوت وارد شبکهکاربران با انگیزه

هـای عنوان کـاربر شـبکههای اجتماعی از هم متفاوت است. معلمان بـهها نیز در شبکهآن

هـا ین شبکههای گوناگون، شیوه مختلفی را برای مشارکت در ااجتماعی با اهداف و انگیزه

هـای ها در نحوه استفاده از شـبکهحاضر با تأکید بر نقش انگیزه پژوهش لذا  گزینند.برمی

-های اجتماعی مـیها و نحوه مشارکت معلمان در شبکهاجتماعی معلمان به مطالعه انگیزه

هـای تعیین نحـوه اسـتفاده معلمـان فعـال در شـبکه.0 :پردازد. اهداف ویژه آن عبارتند از

 .های اجتماعیتعیین نوع بازخوردهای معلمان در شبکه. 2هااعی مجازی از این شبکهاجتم

 پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است.

ــ صیتشــخ ــاربران جعل در  یک

بـا اسـتفاده از  یاجتمـاع یهاشبکه

 تمیو الگـور یاصل یهامولفه لیتحل

ـــ ـــال نیتخم ـــته)مطالعه  یچگ هس

 (تریتوئ یتماعشبکه اج ی: رویمورد

 ،یرضائ

(0411) 

ای در حال رشد اسـت و افـراد زمـان های اجتماعی به شکل فزایندهاستفاده از شبکه

ها از کنند. افـراد مشـهور و شـرکتها میزیادی از وقت خود را صرف استقاده از این شبکه

ی خبـری هـاها برای ارتباط با طرفداران و مشتریان خود استفاده کـرده و آاانساین شبکه

کنند. در راسـتای ترقـی محبوبیـت و رواج ها اسـتفادهمیبرای توزیـع خبـر از ایـن شـبکه

های اجتماعی بر خط، خطرات و تهدیدات امنیتی نیز درحال افـزایش اسـت و انجـام شبکه

ها در ایـن های مخرب و حمالتی از قبیـل فیشـینگ، ایجـاد کـاربرانجعلی و اسـ مفعالیت

داشته است. در حمله ایجاد کاربر جعلـی، کـاربران مخـرب بـا  هاافزایش چشمگیریشبکه

کنند و از این طریق از شـهرت افـراد یـا ایجاد کاربر جعلی خود را به جای افراد معرفی می

 کنندها سوء استفاده میشرکت

ــــأث ــــ ریت ــــاد هوش  یاریابع

ــهیکارآفر ــد کارآفر نان ــر قص ــهیب  نان

ــه ــجو یامطالع ــرش دانش  انیدرنگ

 و بلوچستان نستایدانشگاه س

و  یواعظ

 (0466) ودار،یز

به  تیخالق جادیارزشمند در حوزه ا یساختار ذهن کیبه عنوان  نانهیکارآفر یاریهوش

در قصـد  ینقـش اساسـ تهـایاز موقع یبـردارفرصتها و بهره صیتشخ یبرا ییعنوان مبنا

و ارتبـاط  نانـهیکارآفر یاریابعاد هوشـ ریتأث ییپژوهش شناسا نیدارد. هدف از ا نانهیکارآفر

 نیـا یو بلوچستان اسـت. بـرا ستانیدانشگاه س انیدانشجو نیب در نانهیآن با قصد کارآفر

اطالعـات  ،یپژوهش و جامعه و نمونـه آمـار یمنظور پس از مشخص کردن مدل مفهوم

 نیشد و روابط بـ یگردآور کرتیل فینامه و طپرسش یپژوهش در قالب طراح یرهایمتغ

شـد.  نیـیتب ییمربعات جز لبه روش حداق یمعادالت ساختار لیاز تحلبا استفاده  رهایمتغ

داردسـه  نانـهیبر قصد کارآفر یاثر مثبت و معنادار نانه،یکارآفر یارینشان دادکه هوش جینتا

 یبـرا یبه عنوان عوامل زین« و جستجو شیپا»و « و قضاوت یابیارز»، «ارتباطات» مولفه،

 تاس دییمورد تا نانهیکارآفر یاریهوش

: چالش هـا نیتا آنال نیاز آفال

ـــرا ـــا ب ـــت ه ـــوزش  یو فرص آم

 یریــهمــه گ یدر پــ ینیکــارآفر

COVID-19 

و  یگوریل

 (2121،) نکلریو

 جادیا یانداز آموزش عالچشم یرا برا یچالش 06-دیکوو یبدون شک، گسترش جهان

 ری. تـأثمیاشاهد آن نبوده نیشده و آموزش آنال یبانیپشت یکه از زمان ظهور فناور کندیم

 نیـدر ا ن،ی. بنـابرازنـدیمـ یضربه سخت ینیآموزش کارآفر یهابر کالس ژهیوامر به نیا

بـر آمـوزش  ریگهمـه یماریب نیکه چگونه ا میکنیبحث م موضوع نیسرمقاله، ما درباره ا

و توسـعه  شتریب یلیتحص نهیو خواستار کمک هز گذاردیم ریتأث یدر سطح جهان ینیکارآفر

 .میهست نیآنال ینیآموزش کارآفر یبرا یمنابع اضاف

 یزنان در کشـورها ینیکارآفر

ــأث ــعه: ت ــال توس ــدامات  ریدر ح اق

 و مراکش لیدر برز یقیتشو

،  م روتایا

(2121) 

زن در  نـانینقش کارآفر لیتحل ینیدر کارآفر یتیزنان. شکاف جنس ینیکارآفر لیتحل

بـه  اتیـادب کـردیزنان رو ینیرآفرکا تیکننده فعال نییدر حال توسعه. عوامل تع یکشورها

و مـراکش  لیـبرز نیبـ یا سهیمقا لیزنان: تحل ینیزن. کارآفر نانیکارآفر یها برامشوق

 مورد استفاده. یو داده ها یاس. روش شنهیو فرض قیهدف تحق

و  نیزنـان کـارآفر یشبکه ها

 یآنها بر عملکرد تجار ریتأث

مزومدار  و 

 (2106همکاران، )

کننـد  یمحدود کـار مـ یاجتماع نهیزم کیکه در  ینیزنان کارآفر یبر عملکرد تجار

مشـغول بـه  نیزن کـارآفر 262 یکـه بـرا ینظرسـنج کی قیبگذارد. داده ها از طر ریتأث

 یهاحاصـل از مـدل جی. نتاشد یدر بنگالدش ارسال شد، جمع آور یدست عیمشاغل صنا



 نقش شبکه های اجتماعی برعملکرد زنان کارآفرین)مورد مطالعه:مدیران پیج های لباس زنانه(:ناچوئی رضوییاسر 

 

 نتایج محقق عنوان

و تجربـه  یمـال هیسـرما ،ینیکـارآفر شیکه در کنار گـرا دهدیچندگانه نشان م ونیرگرس

متوسـط  یهاکه شبکه یشبکه کوچک به طور مثبت مرتبط است، در حال کیوکار، کسب

شـبکه  کیـدهـد کـه  ینشان م قیعم لیو تحل هتجزی. هستند مرتبط عملکرد با بزرگ و

 منفـیبا اندازه متوسـط  وندیپ وندیشبکه پ کیکه  یوند کوچک مثبت است، در حالیپ وندیپ

 ستیبا عملکرد مرتبط ن یبزرگ از نظر آمار وندیپ وندیشبکه پ کیو  است،

و  ینیکـارآفر یهـا ستمیاکوس

ــارآفر ــان ک ــرما کــردی: رونیزن  هیس

 یاجتماع یشبکه ها

و   ریماینو

 (2106همکاران، )

گذشـته  یگذارهیو تجربه سـرما تینژاد، قوم ،یشناساثرات نوع یمطالعه به بررس نیا

. داده پـردازدیمـ ینیآفرکـار یهاسـتمیدر اکوس نیزنان کـارآفر یماعاجت هیسرما عیبر توز

 کـایمتحـده آمر االتیـا دا،یـدر فلور یشـهر سـتمیاز دو اکوس یاجتمـاع یشبکه ها یها

به طور  یاجتماع هیسرما عیدهد که اتصال شبکه و توز ی(، نشان ملیو جکسونو لینزوی)گ

 .است یقابل توجه

   تحقیقمدل مفهومی
مسأله و ضرورت  یانب یق،تحق یشینهپ یبه بررستوجه  با

نشان دادن است  قابلیمطالعه مدل مفهوم ینا یبرا یقتحق

 . نشان داده شده است 0که در نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومی پژوهش )منبع: محمد و  1شکل 

 (0201همکاران، 

 روش تحقیق
. است کاربردی تحقیقات نوع از هدف، نظر از پژوهش، این

 به اینکه دلیل به ها،داده گردآوری نحوه حسب بر مچنینه

نقش شبکه هاي اجتماعی  موجود؛ وضعیت توصیف

برعملکرد زنان کارآفرین )جامعه مورد 

 از استفاده بامطالعه:مدیران پیج هاي لباس زنانه( 

 از. باشدمی پیمایشی شاخه از و توصیفی پردازد،می پرسشنامه

 جمع زمان از مقطع یک در نظر مورد های داده که آنجایی

 شیوه به پیمایشی تحقیقات میان از تحقیق این اند، شده آوری

های یا جامعه عبارت است از گروهاست. گردیده انجام مقطعی

ها که طبقه ای از افراد، اشیا، متغیرها، مفاهیم، و یا پدیده

صفت مشترک صفتی است  .حداقل در یک ویژگی مشترک

ر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده ه عناصمکه بین ه

مدیران پیج  هیکلتعداد  .آماری از سایر جوامع باشدجامعه

از فرمول کوکران  ساکن شهر تهران است هاي لباس زنانه

برای جامعه نامحدود استفاده می شود که کل جامعه آماری 

 نفرمی باشد. 484بالغ بر 

با جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش 

 درصد برابر با 5در سطح اطمینان  فرمول کوکراناز استفاده 

تصادفی ساده  روش به مطالعه مورد بدست آمده است.نفر 062

جمع آوری شده است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های 

متعددی وجود دارد ابتدا روایی محتوی مورد تایید قرار گرفت. 

ی بررسی اجزای تشکیل اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برا

شود. اعتبار دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می

محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤال های تشکیل دهنده 

آن بستگی دارد. اگر سؤال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و 

ها را مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن

پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید ا داشته باشد، روایی محتو

برای اندازه راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

گیری پایایی یک پرسشنامه ابزارهای مختلفی وجود دارد که 

است. و در ادامه نیز «  0کرونباخ -ضریب آلفای»ها یکی از آن

                                                                     
1.  Chronbach, s 

شبکه  تنوع

 اجتماعی

شبکه  اندازه

 اجتماعی

عملکرد 

کارآفرینی 

 زنان

 شبکه وندیپ

 اجتماعی
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. آلفای ما از پایایی های ترکیبی و اشتراکی نیز استفاده میکنیم

ابداع شده و یکی از متداول ترین « کرونباخ»کرونباخ توسط 

روش های اندازه گیری اعتماد پذیری یا پایایی پرسشنامه 

هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن 

نگرش ها، عقاید و ... به کار می رود. در واقع می خواهیم 

ت یکسان ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ دهندگان از سؤاال

بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس 

عبارتست از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به 

افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیّت کشاندن کیفیت ها 

طور کلی با استفاده از شود. آلفای کرونباخ بهاختصاص داده می

دیهی است هر قدر شاخص بشود. محاسبه می spssنرم افزار 

نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین  0آلفای کرونباخ به 

سؤاالت بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن تر خواهند 

      (. 0464بود)داوری و رضازاده، 

 آلفاي کرونباخ .0جدول 
Cronbach's 

Alpha 

 

 تنوع شبکه اجتماعی 0.873

 اندازه شبکه اجتماعی 0.888

 شبکه اجتماعیپیوند  0.901

 عملکرد زنان کارآفرین 0.960

 گیريارزیابی مدل اندازه
کند که چگونه متغیرهای نهفته گیری، مشخص میمدل اندازه

مشاهده، تری متغیرهای قابلیا فرضی در قالب تعداد بیش

های گیری سؤالدیگر مدل اندازهعبارتبه اند.گیری شدهاندازه

شده را پاسخ مربوط به روایی و اعتبار متغیرهای مشاهده

 دهد.می

ی کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین که معیار آلفاازآنجایی

تری نسبت باشد،روش پی.ال.اس معیار مدرنها میپایایی سازه

رنتیجه برای به آلفا بنام پایایی ترکیبی معرفی کرده است.د

، هردوی این معیارها  سنجش بهتر پایایی درروش پی.ال.اس

که مقدار پایایی ترکیبی برای هر شوند.درصورتیکاربرده میبه

شود، نشان از پایداری درونی مناسب برای  ۷/1سازه باالی 

مشاهده 4طور که در جدول همان .گیری داردمدل اندازه

ارای پایایی ترکیبی باالی  شود تمام متغیرهای تحقیق ما دمی

. پس مدل ما دارای همبستگی (cr > 0.7 )باشند.می ۷/1

 باشد.درونی سؤاالت می

ي ترکیبی براي بررسی آلفا.3جدول      

 سازگاري درونی مدل تحقیق
نماد  مؤلفه سازه

در 
 مدل

مقدار 
ی آلفا

 ترکیبی
های سازه

 تحقیق

مقدار 
مطلوب 

ی آلفا
 ترکیبی

 نتیجه

 ای اجتماعیهشبکه

- A 
 تأیید ۷/1< 695/1

تنوع 
شبکه 
 اجتماعی

B 622/1 

اندازه 
شبکه 
 اجتماعی

C 640/1 

 تأیید ۷/1<

پیوند 
شبکه 
 اجتماعی

D 646/1 

 تأیید ۷/1<

عملکرد زنان 
 کارآفرین 

_ 
E 695/1 

 تأیید ۷/1<

 

باشد. بار عاملی  5/1ی سواالت باید باالی بارهای عاملی همه

ک ضریب همبستگی بین متغیرهای مکنون و در حقیقت ی

گیری است. این ضریب متغیرهای آشکار در یک مدل اندازه

کند که متغیر مکنون چقدر از واریانس متغیرهای تعیین می

کند و ازآنجاکه یک ضریب همبستگی است آشکار را تبیین می

(. با 0464باید ازنظر آماری معنادار باشد )داوری و رضازاده، 

 .باشدمی  5/1تمامی بارهای عاملی باالی  4به جدول توجه 

بار عاملی براي بررسی پایایی .4جدول        

 مدل تحقیق
نماد  مؤلفه سازه

 سؤال
مقدار 

مطلوب بار 
 عاملی

بار عاملی 
های سازه

 تحقیق

 نتیجه

 یهاشبکه
 یاجتماع

 یهاشبکه
 یاجتماع

Q21 5/1< 846/1 تأیید 

Q22 5/1< 828/1 تأیید 

Q23 5/1< 614/1 تأیید 

Q24 5/1< 8۷/1 تأیید 

Q25 5/1< 824/1 تأیید 

Q26 5/1< 642/1 تأیید 

Q27 5/1< 865/1 تأیید 

Q28 5/1< 650/1 تأیید 

Q29 5/1< ۷50/1 تأیید 

تنوع 
شبکه 

Q1 5/1< 8۷5/1 تأیید 

Q۷ 5/1< 860/1 تأیید 
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 تأیید Q11 5/1< 602/1 یاجتماع

اندازه 
شبکه 
 یاجتماع

Q2 5/1< 868/1 تأیید 

Q8 5/1< 8۷/1 تأیید 

Q13 5/1< 644/1 تأیید 

 وندیپ
شبکه 
 یاجتماع

Q3 5/1< 624/1 تأیید 

Q10 5/1< 646/1 تأیید 

Q16 5/1< 898/1 دییتأ 

 
عملکرد 
زنان 

 کارآفرین 

- Q4 5/1< 892/1 تأیید 

Q5 5/1< 88/1 تأیید 

Q6 5/1< 894/1 تأیید 

Q9 5/1< 85/1 تأیید 

Q12 5/1< 804/1 تأیید 

Q14 5/1< 840/1 تأیید 

Q15 5/1< 809/1 تأیید 

Q17 5/1< 84۷/1 تأیید 

Q18 5/1< 614/1 تأیید 

Q19 5/1< ۷41/1 تأیید 

Q20 5/1< 851/1 تأیید 

توسط معیار  وارپ پی ال اس روایی همگرا در مدل

گیرد. در قرار می ریانس استخراج شده مورد تحلیلمیانگین وا

رابطه با میزان مطلوب روایی همگرا در بین پژوهشگران اتفاق 

نظر وجود ندارد. برخی پژوهشگران همچون فورنل و الرکر 

روایی همگرا   منظور قابل قبول بودنرا به 5/1مقادیر بیش از 

ین پژوهش (. در ا046۷کنند )رسولی و همکاران، پیشنهاد می

در نظر گرفته شده  5/1روایی همگرا  نیز میزان مطلوب برای

 است.

 روایی همگرا براي بررسی روایی مدل تحقیق.5جدول  
نماد در  مؤلفه سازه

 مدل
مقدار 
روایی 
 همگرا
سازه 
های 
 تحقیق

مقدار 
مطلوب 
روایی 
 همگرا

 نتیجه

های شبکه
 اجتماعی

- A ۷55/1 >۷/1 تأیید 

تنوع شبکه 
 تماعیاج

B ۷6۷/1 

اندازه شبکه 
 اجتماعی

C 808/1 >۷/1 تأیید 

پیوند شبکه 
 اجتماعی

D 849/1 >۷/1 تأیید 

عملکرد 
زنان 

 کارآفرین 

_ E ۷09/1 >۷/1 تأیید 

 ارزیابی مدل ساختاري
گیری از گام دوم در رویه تحلیل با وارپ پی ال اس، بهره

ندگی مدل های برازتحلیل مسیر، ضرایب تعیین، و شاخص

های بدست آمده همگی کیفیت برازندگی شاخص باشد.می

  WARP-PLSدهند . نرم افزار آماری مدل را نشان می

دهد که عبارتند از: سه شاخص را برای برازندگی مدل ارائه می

ضریب تعیین تعدیل  -2، (APC)متوسط ضریب مسیر  -0

 متوسط عامل  تورم واریانس -4و (ARS)   شده

(AVIF)  ،در این راستا، هنگام ارزیابی برازندگی مدل

  :معیارهای زیر توصیه شده است

  ARSو   APCبرای ( pاوالً، مقدارهای معناداری )

مدل  1/ 15باشد، به عبارت دیگر، در سطح  1/ 15کمتر از 

های باشد. شاخص 5کمتر از  AVIFدار است؛ ثانیاً، معنی

 شده است:ارائه 9برازندگی مدل در جدول شماره 

 شاخصهاي برازندگی مدل تحقیق.6جدول     
مقدار مدل  معیار

 تحقیق
 نتیجه مقدار قابل قبول

( 586/0)  متوسط ضریب مسیر 
110/1>p 

15/1> 

acceptable if 

p 

 تأیید

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

(919/2 )
110/1>p 

15/1> 

acceptable if 

p 

 تأیید

تورم عاملمتوسط 
 واریانس

640/4 acceptable if 

<= 5 
 تأیید

 ارزیابی قدرت پیش بینی مدل
بـینی مدل از معیار ضریب تعیین برای بررسی قدرت پیش

(R2و ضـریب پـیش )( بینQ2استفاده می ) شود. ضریب

صورت تشخیص )تعیین( بین صفر و یک در نوسان است و به

شود. اگر ضریب تعیین برابر صفر باشد یعنی خط زیر توجیه می

ون هرگز نتوانسته است تغییرات تابع را به تغییرات رگرسی

مستقل نسبت دهد. به عبارت دیگر چنانچه هیچ گونه تغییری 

در متغییر وابسته توسط رابطه رگرسیون توضیح داده نشود، 

مقدار ضریب تعیین برابر صفر است. اگر ضریب تعیین برابر 

ات یک باشد؛ یعنی خط رگرسیون دقیقاً توانسته است تغییر

متغییر وابسته را به تغییرات مستقل نسبت دهد. سه مقدار  

به ترتیب ضعیف و  R2را برای سنجش  ۷5/1و   5/1و 25/1

 (.0464باشند )داوری و رضازاده، متوسط و قوی می
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  Q2   نیز یـک معیار ناپارامتریک است که برای ارزیابی اعتبار

شود. مقادیر بین متغیرهـای مکنـون در مـدل استفاده میپیش

Q2   معموالً نزدیک به مقدارR2   است، اگرچه بـرخالف

مقادیر منفی نیز   Q2ضـرایب ضریب تعیین، ضرایب 

در مورد یک  Q2که مقدار توانند اختیار کنند. درصورتیمی

را کسب نماید،  45/1و  05/1، 12/1سازه درون زا سه مقدار 

در خصوص به ترتیب نشان از قدرت پیش بینی مناسب مدل 

زای پژوهش و برازش مناسب مدل ساختاری سازه های درون

، ۷(. مطابق با جدول 0464کند )داوری و رضازاده، را تأیید می

شده زای پژوهش محاسبهبرای سازه های درون Q2مقدار 

است که با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل 

 کند.ساختاری را تأیید می

 ارزیابی قدرت پیش بین مدل تحقیق .7جدول   
نماد  سازه

 در مدل

مقدار 

 ضریب تعیین

مقدار ضریب 

 پیش بین

عملکرد زنان 

 کارآفرین 
D 

65/1 61/1 

 

 برازش کلی مدل
( 2115شاخص کلی برازش توسط تنن هاوس و همکاران )

برای بررسی برازش مدل  معرفی شد. مالک کلی برازش 

(GOFرا می )یانگین هندسی میانگین توان با محاسبه م

به دست آورد. از این شاخص  اشتراک و ضریب تعیین 

توان برای بررسی اعتبار و کیفیت مدل به صورت کلّی می

استفاده کرد. مقدار آن بین صفر و یک باید باشد و مقادیر 

گر کیفیت مناسب مدل است. این شاخص نزدیک به یک نشان

دهد و نشان ل را مورد بررسی قرار میبینی کلّی مدتوان پیش

بینی متغیرهای مکنون دهد که مدل آزمون شده در پیشمی

زا موفق بوده است یا نه. درواقع سه مقدار مالک آن درون

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی به 49/1و  25/1، 10/1

 (.054، 0464اند )داوری و رضازاده، معرفی شده  GOFبرای

 زیابی برازش کلی  مدل تحقیقار.8جدول    
 نتیجه مقدار مدل شاخص

GOF 44/0 قوی 

 نتایج فرضیات تحقیق
منظور بررسی فرضیات پژوهش، از آزمون تحلیل مدل به 

استفاده شد. معیار  WARP PLSافزار ساختاری در نرم

تأیید یا رد فرضیه، سطح معناداری است. اگر سطح معناداری 

شود. شکل اشد، آن فرضیه تأیید میب 15/1ای کمتر از فرضیه

تأثیرگذاری متغیرهای پژوهش روی یکدیگر مشخص شده  2

 است.

 

 Warp PLSنتایج کلی برآورد الگوي معادالت ساختاري پژوهش در نرم افزار .0شکل
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  WARP-PLSخالصه نتایج فرضیات فرعی در نرم افزار.9جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره تی مسیر شماره

 تأیید p<110/1 ۷/44 عملکرد زنان کارآفرین   تنوع شبکه اجتماعی 0

 تأیید p<110/1 9/85 کارآفرین عملکرد زنان   اندازه شبکه اجتماعی 2

 تأیید p<110/1 8 عملکرد زنان کارآفرین   پیوند شبکه اجتماعی 4

 گیرينتیجه
 نیمطالعه، ا نیحاصل از ا یریگجهیو نت هاافتهیبر اساس 

 دیو بالقوه با یفعل نیکه زنان کارآفر کندیم هیمطالعه توص

و سودمند متقابل  داریپا یرابطه قو کی جادیتالش کنند تا بر ا

 دیجد هایپیوندارتباطات و قرار گرفتن در معرض  تیتقو یبرا

کنند.  است، تمرکزهای اینترنتی فروشگاه جادیکه مرتبط با ا

از  توجه انیشا یزنان منبع ینیشد، کارآفر انیهمانطورکه ب

 یاندک یهااما پژوهش است، نانهیکارآفر یهاتیرشد در فعال

زنان صورت گرفته است. توسعه  یوکارها کسب نةیدر زم

 وهیاز جمله ش یادیز یهاحوزه ، نینو یهایحاصل از فناور

قرار داده است.  ریرا تحت تأث ینیارتباط، تفکر، کار و کارآفر

است که با استفاده اثربخش  ییهاتیمجموعه فعال ،ینیکارآفر

و  یاقتصاد شرفتیپ کیو تحر یداریاز منابع و امکانات به پا

منجر شده  دیجد یهاارزش جادیو به ا کندیکمک م یعاجتما

. کندیاستخدام و اشتغال تازه را فراهم م یهاو فرصت

 یبرا ینیکه در متون کارآفر ییهامحرک انیاز م نیهمچن

 یهاها و رسانهبه شبکه توانیم شوندیم یمعرف دهیا جادیا

 ینیدر کارآفر یاجتماع یهاشبکه تیاشاره کرد. اهم یاجتماع

که  یاطالعات است؛ به طور یگذاروکارها در اشتراکو کسب

به  یشتریروز عالقه بکوچک و متوسط، روزبه یوکارهاکسب

ها از . نقش دولتدهندیمختلف نشان م یاجتماع یهاشبکه

دهنده ارائه کیو از  هارساختیتا توسعه ز یگذاراستیس

توسعه  یمال تواند منابعیکه م یکننده مالکمک کیخدمت تا 

. البته باشدیکند، در نوسان م نیرا تأم نقش زنان کارافرین

عمل  کنندهلیتسه کیها فقط در نقش اوقات دولت یگاه

کشور،  آن طیها با توجه به شرا. در واقع نقش دولتکنندیم

کوچک و متوسط و نوع اهداف و  یوکارهاکسب تیوضع

است که در شبکه  یدنیفرا ،ینیها، متفاوت است. کارآفربرنامه

 یاجتماع وابطر نیواقع شده است. ا یاز روابط اجتماع یریمتغ

 لیها محدود تسهرا با منابع و فرصت نیرابطه کارآفر توانندیم

 نانهیکارآفر تیها نه تنها محرک فعالشبکه نیکنند. بنابرا

 جینتا یو چگونگ یبر عملکرد اقتصاد توانندیهستند بلکه م

 یرقابت یایاساس در دن نیباشند بر هم رگذاریتأث زین ینیکارآفر

 نیدر حال حرکت به سمت تبادالت آنال رهاوکاامروز که کسب

انجام  یمجاز یکه در فضا ییوکارهاکسب تیهستند، موفق

و  یحفظ، نگهدار ،یاجتماع یهاتیدر گرو فعال شود،یم

 یاست و از آنجا که با گسترش فناور یارتباط با مشتر

روزمره، مسائل  یآن به زندگ عیدر جهان و ورود سراطالعات 

 یوکارهابه وجود آمده است؛ کسب یاهتاز یهاو ضرورت

 ییرویمنزله نشده و به یسنت یهاروش نیگزیجا ،ینترنتیا

آن  یدر کسب و کار، قادر به بهبود و ارتقا زیو متما یقو

 یهادر شبکه دگاهیاند. تنوع دوکارها شدهکسب یفضا

و  های اینترنتیفروشگاه رانیباعث بهبود نگرش مد یعاجتما

 انیصورت که با ب نیبد شود،یمتوسط نسبت به مسائل م

 گرانید یهادهیبا افکار و ا ییبه صورت آزادانه و آشنا هادهیا

 تیبا عضو .خود هموار کنند یوکارهاتوسعه کسب یراه را برا

در  مختلف یهااطالعات حوزه ،یاجتماع یهادر شبکه

امر بر انتخاب  نیکه ا شودیزمان ممکن ارائه م نیکمتر

وکار، کسب یهامشاوره .کندیکمک م رانیهوشمندانه مد

 یریادگیآموزش و  ایاطالعات و  یفناور نهیدر زم ییهاکمک

پیوند واندازه توسعه  یراهکارها گریاز د تواندیم حیصح

 یه اجتماعشبک یابیمطالعه ارز نیاهای اجتماعی باشند.شبکه

 یفروشگاه رانیمد انیم نیرا بر عملکرد زنان کارآفر

مطالعه،  یهاافتهیاساس  بر .کندیم یابیارز نستاگرامیا

 یمعنادار ریتأث یاجتماع یهاکه شبکه گرفت جهینتتوان می

 یفروشگاه رانیمد انیدر م نیبر عملکرد زنان کارآفر
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  .دارد نستاگرامیا

 منابع:

های (. تحقیقی پیرامون ویژگی0466کار. )آراستی, و اکبری جو
کسب و کارهای زنان کارآفرین تحصیل کرده 

اندازی کسب و دانشگاهی و مشکالت آنان در راه

 .48-4۷(, 42)9 ,نشریه علمی راهبردهای بازرگانی کار.

 در تحولی رهبری نقش(. 0411. )سعیداردالن, نوراللهی, و 
 گری یمیانج با عاطفی خستگی و شغلی امنیت

 و صدا سازمان کارکنان در شناختی روان توانمندسازی

 .0۷-0(, 2۷)02 ,مطالعات رفتاری در مدیریت .سیما

(. تحلیل 0466مهسا. )کورش, فاطمی, و مقدم, بادزبان, رضائی
گیری از آوری زنان کارآفرین روستایی با بهرهمیزان تاب

سیاست نامه علم و  دیویدسون.-مقیاس کانر
 .51-46(, 01)41 ,ریفناو

بادین دهش, مهران, طبرسا, غالمعلی, زندیه, مصطفی, و 
های اجتماعی (. تحلیل شبکه0411حمیدی زاده. )

پژوهش نامه علم  دانشگاهی حوزه نوآوری باز.
 .52-25(, 04)۷ ,سنجی

حامدی نسب, صادق, آیتی, محسن, رستمی نژاد, محمد علی, 
رنامه درسی برای (. طراحی الگوی ب0411و سراجی. )

های استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه
ای دانشجو اجتماعی مجاز در جهت توسعة حرفه

 .فناوری آموزش معلمان.

(. 0411حائری, هایده, بشر دوست, صابری, و هائیده. )
آموزان های اجتماعی در دانشبینی اعتیاد به شبکهپیش

خودشیفته با در نوجوان بر اساس افسردگی و شخصیت 

دانش و  نظر گرفتن نقش میانجیگری خودافشایی.
 .26-0۷(, 0)22 ,پژوهش در روان شناسی کاربردی

 ینیکارآفر ری،تاث0465آتوسا، ،یندا و حاصل ،یحسن آباد
 نیکنفرانس ب نیکشور،اول یبر رشد اقتصاد ینترنتیا

 رازی،شیو نوآور تیخالق ،ینیکارآفر یالملل

(. روش توزیعی 0411بادی, و امین اله. )حسینی, محمد, مه آ
های اجتماعی بزرگ بر تشخیص انجمن در شبکه
. 0,2422444۷. 21,0110اساس انتشار برچسب 

0466,8 .4,0 .۷ :DOR.  پدافند الکترونیکی و
 .05-0(, 4)8 ,سایبری

(. 0466. )طهمورثرفیعی, شهربانو, فتحی, سروش, شیری, و 
 زنان دیدگاه از فرینیکارآ توسعه های زمینه بررسی

مطالعات توسعه اجتماعی  .گیالن استان کارآفرین
 .026-00۷((, 49)پیاپی 2)شماره 02 ,ایران

(. نقش صداوسیما در 0411زابلی زاده, اردشیر, و شمس. )
های مقابله با شایعات سیاسی انتشار یافته در شبکه

ای در رسانه و رشتهمطالعات بین اجتماعی مجازی.
 (.0)00 ,فرهنگ

(. 0411زرگرزاده اصفهانی, محمد, زمانی, شاهو, و حیدریان. )
های بدنی، ارائه مدل روابط علی بین میزان فعالیت

های اجتماعی و نگرش فرد در میزان استفاده از شبکه
بدنی خود با رفتارهای اخالقی دانشجویان مورد تصویر

ات فصلنامه علمی مدیریت ارتباط دانشگاه آزاد اسالمی.
 .در رسانه های ورزشی

 مطالعه(. 0411. )حامدسراجی, مالمیر, عباسی کسانی, و 
 های شبکه از معلمان استفاده نحوه و ها انگیزه

 .2۷5-290(, 2)05 ,فناوری آموزش .اجتماعی

(. 0411سعادتی, نصراللهی, سعدی پور, و رحمان زاده. )
شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت حضور خبرگزاری 

های اجتماعی )اینستاگرام و یما در شبکهصداوس

(, 4)04 ,فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری توییتر(.
8۷-020. 

 ینیدر کارآفر نی،اعتماد آنال0469ندا، ،یاوریمحمد و  ،یقیعق
در  نینو یپژوهش ها یمل ،کنفرانسینترنتیا یها
 ،اصفهانیو حسابدار تیریمد

(. بهبود 0468و فتاحی. )اصفهانی, شاگردی, آیباغیغفوریان
گیری از رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان با بهره

شناختی پذیری منابع انسانی و سرمایه روانانعطاف

(, 0)2 ,مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی سازمان.
50-۷8. 

های اجتماعی: (. عکاسی خبری در بستر شبکه0411فرزین. )
زوماتیک نظریه ارزش نمایشی بنیامین و ری

 .فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دلوز.

(. 0468پور, راشین, آهی, اکبری, و محسن. ) قیاسی, صادق
رجوع بر عواطف و بررسی تأثیر عدالت درک شده ارباب

کنندگان )موردمطالعه: سازمان رفتار شهروندی مراجعه
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پژوهشنامه نظم و امنیت  وظیفه عمومی(.نظام
 .092-04۷, (49)02 ,انتظامی

 ینیکارآفر ری،تاث0466ما،یش ،یخان نیحامد و حس ان،یکرباس
 یمال یکرونا بر بازارها یو بحران مال ینترنتیا

 نیکنفرانس ب نیدر حال توسعه منتخب،اول یکشورها
 یو حسابدار عیصنا یت،مهندسیریمد یالملل

(. 0411کوزه چیان, هاشم, صفاری, مرجان, و خلیلی. )
های ت با استفاده از ورزش در شبکهاثربخشی تبلیغا

نشریه مدیریت  اجتماعی )مورد مطالعه: اینستاگرام(.
 .2۷5-25۷(, 0)04 ,ورزشی

 تأثیر(. 0411. )مهربانلطیفی, داوری دولت آبادی, شاهی, و 
 کاربران مراقبتی خود بر مجازی اجتماعی های شبکه

فصلنامه  .ساختاری معادالت مدل: 06-کووید به نسبت
 .9۷-54(, 0)24 ,ریت سالمتمدی

(. تشخیص اکانت های جعلی در شبکه 0411محمدرضائی. )
های اجتماعی با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی و 
الگوریتم تخمین چگالی هسته )مطالعه موردی روی 

 .پدافند الکترونیکی و سایبری شبکه اجتماعی توئیتر(.

(. روابط 0466سکینه, و نبوی. )مقدم, جعفری, مرادی
ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار 

نوآوری های مدیریت  سازمانی مثبت معلمان.
 .59-48(, 04)51 ,آموزشی

همت, قاسمی, وحید, رنانی, محسن, یزدخواستی, ... و خواجه 
(. کارآفرینی جایگزین: درک معنایی 0411نوری. )

کت تجربة زنان کارآفرین شهر شیراز از مشار

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی  اقتصادی.
 .54-24(, 2)01 ,ایران

(. تأثیر ابعاد هوشیاری 0466واعظی, حکیمه, و زیودار. )
ای درنگرش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه مطالعه

فصلنامه  دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 (.2)0 ,زیست بوم نوآوری

ی قبادی, فرحناز, شیری, نعمت اله, و ولی زاده, مهتاب, رستم
(. تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی 0468خوش مرام. )

هاي اعتبارات صندوق در بین زنان کارآفرین عضو

(, 3)6 ,کارآفرینی در کشاورزي خرد روستایی.

37-50. 
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