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 Entrepreneurial behaviors in small and medium-sized enterprises 
are an attempt to innovate in the organization and change the 
status quo. Social networking is considered as an environmental 
change that in small and medium enterprise can have an impact 
on entrepreneurial behaviors. This research is applied in terms of 
purpose and descriptive-correlational in terms of data collection.  
The statistical population of this research consisted of small and 
medium enterprise managers in Sanandaj city. The names of 120 
small and medium companies were provided by the Sanandaj 
Industrial Companies Town. Using Morgan’s table, 92 owners of 
these small and medium industries were selected by simple 
random sampling technique. In the present study, a standard 
questionnaire was used to collect information. The data was 
analyzed using SPSS tools for the descriptive and inferential 
sections. The results showed that social networks affect 
entrepreneurial behaviors. According to the managers of these 
enterprises, among the dimensions of social networks, the factor 
causing most impact on entrepreneurial behaviors was related to 
diversity, extent, awareness and trust in the order mentioned. 
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وکارهای کوچک و متوسط، تالشی برای نوآوری رفتارهای کارآفرینانه در کسب 
های اجتماعی به عنوان یک در سازمان و تغییر وضعیت موجود است. شبکه 

می  محسوب  محیطی  کسب تغییر  در  که  متوسط شود  و  کوچک  وکارهای 
پژوهش از لحاظ  تواند تأثیراتی را بر رفتارهای کارآفرینانه داشته باشد. این می 

 آماری جامعه  .باشد می  همبستگی  - توصیفی مطالعات  نوع  از  هدف کاربردی و 
ل تشکی  سنندج  وکارهای کوچک و متوسط شهرمدیران کسب  را پژوهش  این 
شرکت توسط   ۱۲۰های کوچک و متوسط به تعداد  دهند که اسامی شرکت می 

باشرکت شهرک  اعالم شد.   جدول مورگان  از   استفاده   های صنعتی سنندج 
نفر از صاحبان این صنایع کوچک و متوسط به صورت تصادفی ساده   ۹۲  تعداد 

 پرسشنامه  ابزار   از   اطالعات آوری  جمع   برای   حاضر  پژوهش   در  انتخاب شدند.
 دو  در  SPSSافزار  نرم   کمک   با   شده   گردآوری  دادههای   .شد   استاندارد استفاده 

نتایج حاکی از آن   .گرفتند   قرار   وتحلیل تجزیه   مورد   استنباطی   و   توصیفی   حوزه 
باشد و از نظر های اجتماعی بر رفتارهای کارآفرینانه تأثیرگذار می بود که شبکه 

های اجتماعی بیشترین تأثیر بر بعاد شبکه وکارها در میان ا مدیران این کسب 
رسانی و رفتارهای کارآفرینانه به ترتیب مربوط به تنوع و گستردگی و اطالع 

 .باشد اعتماد می 
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 مقدمه 
توسعه    فرایند   در  اساسی  نقش   اجتماعی،  و  توسعه اقتصادي   محرکه  نیرو   عنوان  به  کوچک ومتوسط   وکارهاي کسب 

  پذیري رقابت   امکان   محیطی،   متغیر   شرایط   با   سازگاي   قدرت   از   برخورداري   توانمند،   اقتصادي   جریان   داشتن .  دارند   جوامع 
برداشت از  .  ( ۲۰۱۸، و همکاران  ی تاک )  وکارها است کسب  نوع  این  هاي ویژگی  ترین مهم  از  نوآوري،   و  تنوع  باال، همچنین 

  رشد   تواند به می  کارآفرینی  نقش   مورد  در  جامع  تحلیل   و  تجزیه   است،  متفاوت  مختلف  کشورهاي   در  مفهوم کارآفرینی 
  حال   در   اقتصادهاي   در   رابطه   این   کشف   براي   موقعیتی   هاي انگیزه   ترکیب .  شود   منجر   توسعه   حال   در   کشورهاي   اقتصادي 

  در   آنالین   جوامع   تنوع   رغم   به   . ۱( ۲۰۱۸،  ران و همکا   چن )   داشت   خواهد   همراه   به   را با خود   بیشتري   پژوهش   ارزش   ظهور، 
با    تعامل   تحت یک هویت مجازي در   کاربران   از   زیادي   مشترکی دارند، آن هم این که تعداد   ویژگی   آنها   دسترس همه 

  اجتماعی   روابط   سازد می   قادر   را   شود، کاربران روز به تعداد آنها اضافه می هاي اجتماعی که روزبه باشند. شبکه یکدیگر می 
  خدمات،   محصوالت،   گذاري اشتراک   به   براي   جهان   سراسر   در   ویترین   یک   عنوان   به   را   شبکه   تا   کنند   ایجاد   ضمنی   یا   صریح 

  باز   و   نامشخص   ماهیت   دلیل   به   اطالعات،   اعتبار   ارزیابی   هاي اجتماعی، در سناریو شبکه .  به کار گیرند   نظرات   اطالعات، 
  براي   مناسب   محیط   یک   ناشناس بودن   واقع این   کمی دشوار است. در   قوي   حکومتی   ساختارهاي   فقدان   آن و   بودن 

اجتماعی منتشر  هاي  شبکه   قالب   سودجویی را در   حتی   یا  ویروس   نادرست،   اطالعات   تا   کند می   فراهم  را  مخرب   کاربران 
هاي اجتماعی برتري هایی را در سازمان ها به وجود  سازماندهی اثربخش در رسانه .  ۲( ۲۰۱۹  ، و همکاران   اورنا )   کنند 

وکارها از این طریق،  هاي اجتماعی باعث شده که کسب تک مردم از اقشار مختلف در شبکه جانبه تک آورد. حضور همه می 
  ی ف ی و شر   ان ی اخوان خراز )   اي با مخاطبان خود داشته باشند بازار خود را به دست بیاورند و تعامل زنده، واقعی و صمیمانه 

ها و  هاي اجتماعی توسط بیش از نیمی از جمعیت جهان حاکی از وجود فرصت استفاده از شبکه .  ( ۲۰۱۸  ، ی ن ی الحس 
وکارهایی که بتوانند خود را با این تغییرات وفق دهند و از آن به عنوان  باشد. کسب وکارها می تهدیدهایی براي کسب 

ها و ... استفاده کنند، منجر به روشن شدن  ها، پیشنهادها و پروژه ابزاري جهت تبادل نظر، به اشتراک گذاشتن مهارت 
آورد. عکس این حالت،  وجود می هایی را براي سازمان به شود و فرصت هاي کارآفرینی در ذهن افراد سازمان می جرقه 

تفاوت هستند و با پافشاري بر تعصبات سازمانی خود حاضر به  ها نسبت به تغییرات محیطی بی زمانی است که شرکت 
اي جز تهدید براي آن سازمان نخواهد داشت. در واقع در رفتارهاي کارآفرینانه  غییر نباشند که این حالت نتیجه انعطاف و ت 

هاي اجتماعی به عنوان عاملی براي تبادل منابع و اطالعات نگاه شود. هدف از این پژوهش، مشخص کردن  باید به شبکه 
وکارهاي  رسانی و اعتماد بر رفتارهاي کارآفرینانه در کسب ع هاي اجتماعی از دید تنوع و گستردگی، اطال تأثیر شبکه 

 باشد.  کوچک و متوسط شهر سنندج می 

 رفتارهای کارآفرینانه 
  است   مفهومی   و   رود می   شمار  به   فرهنگی   و   اجتماعی   اقتصادي،   توسعه   پیشبرد   براي   اي عمده   نیروي   کارآفرینی،

.  است   داشته  کشورها   اقتصادي   پیشرفت   و  توسعه   در   مؤثر   نقش   نوین   پدیده   یک  عنوان   به   و   بوده   بشر   کنار   همواره   که 
  از  یکی و  باشد می  جدید  خدمات  و  محصوالت  خلق  و  ابداع  نوآوري،  نیازمند کشورها  بقاي  و حیات  تضمین رو این  از 

  ی ملک )   است   کارآفرینی   جریان   و   برکارآفرین   اثرگذار   محیطی   عوامل   به   توجه   الگوها،   دسته   این   مشترک   هاي ویژگی 
ابتکار   . ( ۲۰۱۷  ، و همکاران   ن ی آوارس    به  تواند می   شود که مربوط می   کارآفرینی  تعریف کارآفرینی در سطح خرد به 

در سطح سازمانی    نفس داشته باشند. اعتمادبه   خطرات را بپذیرند و  کنند،   دریافت   را   تا منابع   کند   کمک   ها شرکت 
  فناوري   رهبري   دنبال   به   رفتاري   تمایل   و   محصول   نوآوري   دامنه   استراتژیک،   اقدامات   عنوان   رفتارهاي کارآفرینانه به 

 
1 Chen 
2 Urena 



 161-173(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی                              ...در بروز رفتارهایهای اجتماعی بررسی نقش شبکه 

164 

 

  یا   جدید وکار  کسب   ایجاد   روند   همچنین   و   اطمینان عدم   و   گذاري سرمایه   گیري تصمیم   با   مواجهه   در   ها شرکت 
  ایجاد   با  کارآفرینی   .( ۲۰۱۸چن و همکاران،  )   باشد با تأکید بر ویژگی کارآفرینی سازمانی می وکار  کسب   آن   روزرسانی به 

  و   کندمی   ایفا  کشور  توسعه اقتصادي   در   نقش مهمی  اشتغال،   عرصه  بر   روزافزون   تأثیر  و  پایدار   هاي در حرفه   نوآوري 
.  ( ۲۰۲۰  ، و همکاران   انا ی ار )   رساند می   نهفته یاري   استعدادهاي   کشف   و   انسانی   نیروهاي   مسیر کارآمدي   در  را   جامعه 
  به   کارآفرینانه  رفتار .  است   کارآفرینان   توسط   جدید   سازمان   ایجاد  چگونگی   درک   در  کلیدي   سازه   یک  کارآفرینانه  رفتار 

  ادبیات   بررسی   و   مرور   در.  است   شده   گرفته   نظر   در   مرتبط  مفاهیم   سایر   از   متفاوت   و   مشاهده   قابل  سازه   یک   عنوان 
  در  پژوهش  به  مندان عالقه . است  اعتبار  فاقد  اغلب  و  است  شده  تعریف  ضعیف  کارآفرینانه مفهوم، رفتار  این  به  مربوط 

.  اند شده   متمرکز   جدید وکار  کسب   یک   اولیه   رشد   و   توسعه   ایجاد،   فرصت   از   برداري بهره   بر   کارآفرینانه   رفتار   خصوص 
.  است وکار کسب  ایجاد  اولیه  مراحل  یا  اندازي راه  در  افراد  مشاهده  قابل  اقدامات  بر  نظري  لحاظ  از  سازه،  این  بر  تمرکز 

  هاي مدل   تفکرات،   ادراکات،   مثال   براي )   شناخت   ها، توانایی   ها، مهارت   دانش،   ها، ویژگی   از   بالفاصله   پیامدهاي   رفتارها   این 
  است   اي مخاطره وکار  کسب   ایجاد   پیامدهاي   از   فردمحور   بالفاصله   دلیل   نیز   رفتار .  است   احساسات   ها و انگیزه   ، ( ذهنی 

  و   بینیپیش   توضیح،  منظور به   کارآفرینانه  رفتار  بر   پژوهش   اساسی   اهداف (.  رشد   و  بقا   محصوالت،   فروش،   وجود،   مانند ) 
  برد   از  نقل   به )   (۲۰۱۸  ، و همکاران   ي بد یپور م   یرجب ) است    تیمی   و   فردي   سطح   در  رفتار (  تغییر   و   دهیشکل )   کنترل 

شده و ارادي است؛ لذا  ریزي رفتارکارآفرینانه برنامه طبق مدل شاپیرو و بررسی تأثیر محیط معلوم شد که  .  ( همکاران   و 
حدي  هاي آنها به شوند و ویژگی شد که کارآفرینان به جاي ساخته شدن متولد می برخالف تصورات اولیه که گمان می 

شود ولی امروزه این واقعیت مشخص شده است که کارآفرینان به جاي  نادر و ویژه است که در هر جایی یافت نمی 
  احاطه   را   آنها   که  است   هایی زمینه   و   شرایط   و   کارآفرین  تعامالت   شامل   کارآفرینی  شوند. رفتارهاي شدن ساخته می   زاده 

 ابعاد رفتارکارآفرینانه شامل موارد زیر هستند:  . ۱(۲۰۱۸  نگ،ی و س   ه ی ووتو ا )   است   کرده 

 بوروکرات  هاي در سازمان  است،  کارآفرینانه  رفتار  موانع  از  یکی  اداري: دیوانساالري  کاغذبازي  کاهش  توانایی  -1

 کنند.  پیروي  موجود  سیستم  از  مجبورند  سازمان  کارکنان 

 اینکه  یا  صورت گیرد  باید  که  است  تغییراتی  کارآفرینی، فهم هاي  ویژگی  از  کارکنان: یکی  تغییر  به  گرایش  -2

 قرار  تغییرات  موج  بر  خود را  کند و درک می  درستی به  را  اي حرفه  کارآفرین، تغییرات  است،  گرفته  صورت 

 کند. عمل می  سازمان  نظر  مورد  اهداف  آنها در راستاي تحقق  مطلوب  استفاده  با  دهد و می 

و نوآورانه عمل   خالق  به صورت  که  دهد می  را  امکان  این  کارکنان  به  راهبردي  مدیریت  کارکنان:  نگري آینده  -3
 کنند. 

 کارآفرینانه  که رفتار  باشد  اي به گونه  سازمان  ساختار  که  شود  کارآفرین  تواند می  زمانی  فرد  حمایتی: یک  زمینه  -4

 روابط  و  مشارکت  باشد که هماهنگ می  و  باز  کاري  فضاي  معناي  به  حمایتی  کند. زمینه  تشویق  و  حمایت  را 

  اعطاي   نحوه   در   که   مواردي   جمله   از  . ( ۲۰۱۰  ، و همکاران   مرزبان )   است  توجه  مورد  ویژه  به صورت  فردي  بین 
   : از   عبارتند   کرد   اشاره   توان کشور می   در   متوسط   و   کوچک   وکارهاي کسب   گسترش   و   تسهیالت 

 داخلی   خالص   تولید   و   اشتغال   ایجاد   در   متوسط   و   کوچک   وکارهاي کسب   نقش   زیاد   اهمیت   - 

  هاي ارگان   ها و بانک   در   کارشناسی   و   مشاوره   بدنه   دلیل کمبود   به   بررسی   سرعت   بودن   کم   و   منابع   کامل   تخصیص عدم   - 
 . ( ۲۰۱۸  ، ي و موحد   ان ی سام )   گیرنده تصمیم 

 

 

 
1 Awotoye & Singh 



 و همکاران حیدر محمدی                                                                 161-173(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

165 

 

 های اجتماعی شبکه 
  گذاشتن   اشتراک   به   براي   افراد   براي   عامل   سیستم   ترین محبوب   به   تبدیل   حاضر   حال   در   آنالین   اجتماعی   هاي شبکه 

  خطرهاي   از   یکی . دارد   وجود   افراد   خصوصی   حریم   حفظ   براي   جدي   تهدید  این،  بر  عالوه .  شده است   دیگران   با   اطالعات 
توانیم تعریفی  زمانی می   . ۱( ۲۰۱۷  ، و همکاران   پارک )   است   مشترک   اطالعات   گذاري اشتراک   به   از   خصوصی،   حریم   حفظ 

  بین   تعامل و ارتباط   بودن شامل   هاي اجتماعی داشته باشیم که آن را به صورت جداگانه بررسی کنیم. اجتماعی از شبکه 
  منتقل   افراد   از   گروهی  میان   در   اطالعات   آن   طریق   از   که   هستند   عاملی   سیستم   و   هاي اجتماعی ابزار است و شبکه   افراد 
ناقصی در مورد    دانش   کاربران   که   است   این   آنالین   اجتماعی هاي  شبکه   مشکل .  ۲( ۲۰۱۸،  و همکاران   ه ی وجل ا )   شود می 

  دنیاي .  ( ۲۰۱۸  ، ي بد ی پور و م   ي قو ) است    اطمینان   قابل   اینترنت   در   اطالعاتی   چه   که   دانند   محیط اطراف خود دارند و نمی 
هاي  رو شده است. رسانه هاي اجتماعی در فضاي نت روبه گیر به نام رسانه سرعت همه هاي جدید و به امروز با پدیده 

برنامه  برنامه اجتماعی،  کاربردي،  رسانه هاي  و  زیرساختی  به  هاي  و  همکاري  تعامل،  تسهیل  منظور  به  برخط  هاي 
  به   کاربردي   هاي برنامه   و   هاي اجتماعی شبکه .  ( ۲۰۱۸  ، ی ن ی الحس   ی ف ی و شر   ان ی اخوان خراز )   گذاري محتوا هستند اشتراک 

  هاي فرصت   و   تغییرات   راحتی به   سازند می   قادر   را   کارآفرینان   آنها .  شود می   گرفته   نظر   در   کارآفرینی   براي   مفید   ابزار   عنوان 
  هایی فرصت   اجتماعی   هاي رسانه .  کنند   ها شناسایی شبکه   در   همتایان   با   ارتباطات   و   تعامالت   طریق   از   را وکار  کسب   ایجاد 
  قوي  رابطه   برقراري .  دهند می   ارائه وکار  کسب   یک  شروع   براي   جدید   هاي   ایده   ایجاد   و   هدف   مشتریان   به   دستیابی   براي 
  بهتر   هاي فرصت   یافتن   و   اطالعات   اشتراک   براي   اجتماعی   هاي رسانه   از   دارند   تمایل   است، کارآفرینان   مهم   موفقیت   براي 

 .  ( ۲۰۱۷پارک و همکاران،  )   کنند   استفاده 

 پیشینه پژوهش  
هاي اجتماعی بر  ، در پژوهشی تحت عنوان »بررسی و شناخت تأثیر شبکه ( ۲۰۱۹  ، ي ورمظاهر پ و    ی کشتکارهرانک ) 

پردازي  هاي اجتماعی مجازي بیشترین تأثیر را به ترتیب بر ایده نوآوري اجتماعی« به این نتیجه دست یافتند که شبکه 
 ها دارد. سازي ایده دستاورد نهایی، شناخت مسئله و اجرا و نهادینه براي حل مسئله، اثربخشی محصول و  

 هاي رسانه  کارکردهاي  یابی برتري  و  شناسایی ، در پژوهشی تحت عنوان » ( ۲۰۱۸  ، ی ن ی الحس   ی ف ی و شر   ان ی اخوان خراز ) 

هاي پژوهش حاکی از نقش  ایرانی« پرداختند. یافته  نظران صاحب  دیدگاه  از  متوسط  و  کوچک هاي  شرکت   در  اجتماعی 
سازي، هزینه، بهبود ارتباطات کارکنان، اثربخشی  هاي اجتماعی در کارکردهاي فروش و اثربخشی تبلیغات، نمانام رسانه 

ترین تأثیر را در اثربخشی  تأثیر را بر کارکردهاي فروش و کم هاي اجتماعی بیشترین  سازمانی و مدیریت دانش بود. رسانه 
 . سازمانی و مدیریت دانش داشت 

وکارهاي کوچک و متوسط«  هاي اجتماعی بر عملکرد کسب ، در پژوهشی به بررسی »نقش شبکه 3( ۲۰۱۸پراتونو،  ) 
هاي  شرکت   عملکرد   بر   مدیریت   فرایند   در   تماعی اج هاي  شبکه   از   استفاده   هاي پژوهش حاکی از آن بود که پرداخت. یافته 

  به   اعتماد   با   اجتماعی   شبکه .  کنند   اعتماد   اجتماعی هاي  شبکه   بر   ها شرکت   اینکه   مگر   گذارد، نمی   تأثیر   رشد   حال   در 
  عملکرد   بر   مثبتی   در این صورت تأثیر   که   آورند   دست   به   را   فروش   قابلیت   و   گذاري قیمت   توانایی   تا   دهد می   اجازه   ها شرکت 
 گذارد. می   شرکت 
هاي کارآفرینی«  هاي اجتماعی در موفقیت پروژه ، در پژوهشی تحت عنوان »نقش شبکه 4( ۲۰۱۸لحداد،  ا و    ش ی کاک ) 

هاي کارآفرینی  هاي اجتماعی تأثیر مثبت و معناداري در پیشبرد و موفقیت پروژه به این نتیجه دست یافتند که شبکه 

 
1 Park 
2 Ojeleye 
3 Pratono 
4 Kakish & Al-Haddad 
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سن و جنسیت و تحصیالت در میزان اثرگذاري  شناختی همچون  دارند و همچنین در این میان نقش متغیرهاي جمعیت 
 تأثیر معناداري داشتند. 

هاي کارآفرینانه«  ر کشف فرصت هاي اجتماعی د ، در پژوهشی تحت عنوان »نقش شبکه ( ۲۰۱۷پارک و همکاران،  ) 
هاي کارآفرینانه بشود ولی از سوي  تواند منجر به کشف فرصت هاي اجتماعی می به این نتیجه دست یافتند که شبکه 

وکاري که در ذهن کارآفرین نقش بسته بود را به هم  هاي کسب هاي پیشین و مدل تواند برنامه ها می دیگر همین شبکه 
 شود.   بریزد و موجب تضعیف آن 

 

 
 پژوهش   ی مدل مفهوم .  1شکل شماره  

 

 مواد و روش تحقیق 
باشد. جامعه آماري این پژوهش را  همبستگی می   - این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردي و از نوع مطالعات توصیفی 

هاي صنعتی سنندج  دهد. طبق آمار شرکت شهرک وکارهاي کوچک و متوسط شهر سنندج تشکیل می مدیران کسب 
وکارهاي  نفر در نظر گرفتیمآ؛ زیرا در کسب   ۱۲۰باشد و ما نیز تعداد مدیران را  شرکت می   ۱۲۰ها  تعداد این شرکت 

با توجه به معلوم بودن تعداد جامعه آماري    کوچک و متوسط تفکیک بین مالکیت و مدیریت به ندرت دیده می شود. 
ت آمد که روش تعیین حجم نمونه در این پژوهش به  نفر به دس   ۹۲پژوهش طبق جدول مورگان تعداد اعضاي نمونه  

اي و  آوري اطالعات در بخش اول با استفاده از مطالعات کتابخانه صورت تصادفی ساده بود. در پژوهش حاضر براي جمع 
آوري اطالعات در بخش میدانی پرداخته شد. براي متغیر شبکه  نامه به جمع در بخش دوم با استفاده از ابزار پرسش 
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استفاده شده    ( ۲۰۱۰مرزبان و همکاران،  ) نامه  کارآفرینانه از پرسش   و متغییر رفتارهاي نامه استاندارد  پرسش ماعی از  اجت 
  ولی با این هاي قبلی، تأیید شده است  ها در پژوهش ها با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه نامه روایی این پرسش   است. 

نظر مدیریت رساندند. از لحاظ پایایی  حال نیز براي اطمینان بیشتر، پژوهشگران آن را به تأیید پنج تن از استادان صاحب 
هاي پژوهش در  باشد. یافته ها می به دست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه   ۰/ ۷نامه باالي  نیز پایایی هر دو پرسش 

به منظور بررسی     SPSSافزار ی ارائه شد. همچنین از آزمون همبستگی و رگرسیون در نرم دو بخش توصیفی و استنباط 
 هاي پژوهش استفاده شد.  فرضیه 

 های پژوهش یافته 
شود. در بخش توصیفی، نمونه آماري در زمینه جنسیت،  هاي پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه می یافته 

 وکارهاي کوچک و متوسط شهر سنندج بررسی شد. تحصیلی مدیران کسب سن، سابقه کار و وضعیت  

شناختی پژوهشهای جمعیت. یافته1جدول   

شناختی موارد جمعیت حجم نمونه به تفکیک فراوانی  درصد فراوانی   

۶ /۷  زن ۷ 
 جنسیت 

4 /۹۲  مرد ۸۵ 
۶ /۱۹ سال  3۰زیر  ۱۸   

 وضعیت سنی 
4 /4۲ 4۰ - 3۰بین  3۹   

۵۰ - 4۱بین  ۲3 ۲۵  
سال و بیشتر  ۵۱ ۱۲ ۱3  

۹ /۲3 سال ۵زیر  ۲۲   

 سابقه همکاري 

سال ۶-۱۰ ۲3 ۲۵  
۲ /۲۷ سال ۱۱-۱۵ ۲۵   

۲ /۱۵ سال ۱۶-۲۰ ۱4   

۷ /۸ سال و بیشتر ۲۱ ۸   

۲ /۱۵  دیپلم  ۱4 

 میزان تحصیالت
۷ /۸  کاردانی  ۸ 
3 /۵3  کارشناسی  4۹ 
4 /۱۷  کارشناسی ارشد  ۱۶ 
4 /۵  دکتري  ۵ 

 
ها بررسی شود که آیا از توزیع نرمالی برخوردار هستند یا  هاي پژوهش باید توزیع طبیعی داده بررسی فرضیه پیش از  

 ها بررسی خواهد شد. ( توزیع طبیعی داده K-Sخیر. در این جا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ) 

 K-Sها با استفاده از آزمون . بررسی توزیع طبیعی داده۲دول  ج

 متغیر
 سطح معناداری آماره آزمون حداکثر اختالف  پارامترهای نرمال 

   منفی مثبت مطلق  انحراف معیار  میانگین 

هاي اجتماعی شبکه  ۹3۹ /3  4۵۰ /۰  3۱۶ /۰  ۱۲4 /۰  3۱۶ /۰ -  3۱۶ /۰  ۰۰۱ /۰  

3/ ۸۸4 رفتار کارآفرینانه   ۵۰4 /۰  ۲۹۷ /۰  ۱4۷ /۰  ۲۹۷ /۰ -  ۲۹۷ /۰  ۰۰۱ /۰  
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آمده کمتر  دست هاي متغیرهاي پژوهش طبیعی نیست؛ زیرا سطح معناداري به توزیع داده   ۲بر حسب مقادیر جدول  
 است.   ۰/ ۰۵از مقدار خطا  

 ای  زمون عالمت یا نشانه یک نمونهآ .3 جدول
 نتیجه سطح معناداری آزمون  فرضیه صفر 

اجتماعی برابر هاي میانه شبکه
است. 3با مقدار   

اي عالمت نشانه یک نمونه  ۰۰۱ /۰ تأیید فرضیه صفر عدم    

میانه رفتار کارآفرینانه برابر با  
است. 3مقدار   

اي عالمت نشانه یک نمونه  ۰۰۱ /۰ تأیید فرضیه صفر عدم    

 
  توزیع   داراي   اگر   و   شود می   استفاده   گروهی   تی   یا   اي نمونه   تک   t  تحلیل   از   باشد   طبیعی   توزیع   داراي   هاي داده   اگر 
بر حسب مقادیر    . شود می   استفاده   رانز   آزمون   از   مواقع   برخی   در   و   نشانه  آزمون   یعنی   ناپارامتریک  آزمون   از   نباشد   نرمالی 
(  3هاي اجتماعی و رفتار کارآفرینانه در نمونه آماري پژوهش مقدار باالتر از حد متوسط ) نمره متغیرهاي شبکه   3جدول  

هاي اجتماعی و رفتار کارآفرینانه در بین نمونه آماري پژوهش باالتر از حد  رد شده است؛ به عبارتی مشخصه شبکه برآو 
 شود. متوسط )میانه( ارزیابی می 

  توزیع   چون داراي   ولی   شد می   ضریب همبستگی پیرسون استفاده   تحلیل   از   نرمالی بود   توزیع   داراي   هاي داده   اگر 
 شود.  ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می   ناپارامتریک   آزمون   از   نیست   نرمالی 

 های اجتماعی و ابعاد آن با رفتار کارآفرینانههمبستگی اسپیرمن بین متغیر شبکه .۴جدول

بینمتغیرهای پیش   
 متغیر مالک: رفتار کارآفرینانه 

 سطح معناداری همبستگی 

هاي اجتماعی شبکه  

 تنوع و گستردگی
رسانیاطالع   

 اعتماد 

**۶۱۲ /۰  
**4۹۷ /۰  
**۵4۶ /۰  
**4۵۲ /۰  

۰۰۱ /۰  
۰۰۱ /۰  
۰۰۱ /۰  
۰۰۱ /۰  

 
هاي اجتماعی و ابعاد آن با رفتار کارآفرینانه ارتباط مثبت و معناداري  بین متغیر شبکه   4برحسب مقادیر جدول  

 وجود دارد. این روابط به حیث شدت همبستگی متوسط هستند. 

وکارهاي کوچک و متوسط در سطح شهر سنندج تأثیر  هاي اجتماعی بر رفتار کارآفرینانه در کسب شبکه   (: 1فرضیه ) 
 معناداري دارد.  

 های اجتماعی بر رفتار کارآفرینانه تأثیر شبکه. ۵جدول 

 خالصه مدل
 R 2 R 2 ضریب رگرسیون  مدل

adj  خطاي استاندارد برآورد 
۱ ۸۷۹ /۰  ۷۷۲ /۰  ۷۶۹ /۰  ۲4۲ /۰  

اجتماعی  هاي بین: شبکهمتغیر پیش  
 متغیر مالک: رفتار کارآفرینانه 

 
کنندگی و  بینی است، براساس این نتیجه توان پیش  ۰/ ۸۷۹، ضریب رگرسیون برابر با  ۵با استناد به مقادیر جدول  

بین یک انحراف  متغیر پیش هاي اجتماعی براي متغیر رفتار کارآفرینانه متوسط رو به باال است. در واقع اگر  تبیین شبکه 
کند. همچنین براساس ضریب تعیین  انحراف معیار تغییر پیدا می   ۰/ ۸۷۹معیار تغییر داشته باشند متغیر رفتار کارآفرینانه  
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درصد با هم همپوشانی دارند. به بیانی دیگر   ۷۷/ ۲هاي اجتماعی و رفتار کارآفرینانه اي( واریانس شبکه هاي نمونه )داده 
درصد    ۷۷/ ۲کند. به بیانی دیگر منبع  درصد از واریانس رفتار کارآفرینانه را تبیین می   ۷۷/ ۲هاي اجتماعی  که واریانس شب 

شده که جامعه آماري را به  هاي اجتماعی است. اما در ضریب تعیین تعدیل از واریانس رفتار کارآفرینانه، واریانس شبکه 
 درصد باشد.   ۷۶/ ۹دارد در جامعه آماري برابر با    کند ضریب تعیین احتمال جاي نمونه آماري مطالعه می 

 کارآفرینانه رفتار بر های اجتماعیشبکه . نتایج آنالیز واریانس تأثیر6جدول 

 درجه آزادی  مجموع مجذورات  مدل 
میانگین  
 مجذورات 

F Sig 

رگرسیون     ۱  
 باقیمانده 

 کل 

۸۶4 /۱۷  
۲۷۹ /۵  

۱43 /۲3  

۱ 
۹۰ 
۹۱ 

۸۶4 /۱۷  
۰۵۹ /۰  
 

۵۸۸ /3۰4  
 

۰۰۱ /۰  
 
 

 
دست  باشد، به این معنی که ضرایب به می   ۰/ ۰۵سطح معناداري حاصل شده کمتر از    ۶با استناد به نتایج جدول  

هاي اجتماعی بر متغیر رفتار  آمده در نمونه داراي تفاوت معناداري با صفر هستند. به عبارتی دیگر در جامعه آماري، شبکه 
 تواند کمک کند.  ر رفتار کارآفرینانه می بینی بهتر متغی کارآفرینانه تأثیر دارد و در پیش 

 کارآفرینانه رفتار بر های اجتماعیشبکه . نتایج ضرایب آلفا و بتا تأثیر7جدول
 t Sig ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  متغیرهای مستقل  مدل 
۱  B  خطاي استاندارد Beta   

 
 )ثابت( 

هاي اجتماعی شبکه   

۰۰۶ /۰  
۹۸۵ /۰  

۲۲4 /۰  
۰۵۶ /۰  

 - 
۸۷۹ /۰  

۰۲۶ /۰  
4۵۲ /۱۷  

۹۷۹ /۰  
۰۰۱ /۰  

 
وکارهاي کوچک متوسط در سطح  هاي اجتماعی بر رفتار کارآفرینانه در کسب ، شبکه ۷با استناد به مقادیر جدول  

 (.  P< ۰/ ۰۵شهر سنندج تأثیر معناداري دارند ) 
 = رفتار کارآفرینانه   ۰/ ۰۰۶+    ۰/ ۸۷۹هاي اجتماعی(  )شبکه 

وکارهاي کوچک و متوسط در سطح شهر  هاي اجتماعی بر رفتار کارآفرینانه در کسب هاي شبکه مؤلفه   (: ۲فرضیه ) 
 سنندج تأثیر معناداري دارد. 

 

 های اجتماعی بر رفتار کارآفرینانههای شبکهتأثیر مؤلفه. ۸جدول 

 خالصه مدل
 R 2 R 2 ضریب رگرسیون  مدل

adj  خطاي استاندارد برآورد 
۱ ۷۸۵ /۰  ۶۱۶ /۰  ۶۰3 /۰  3۱۷ /۰  

رسانی و اعتماد  تنوع و گستردگی، اطالع بین: متغیر پیش  
 متغیر مالک: رفتار کارآفرینانه 

 
کنندگی و  بینی است، براساس این نتیجه توان پیش  ۰/ ۷۸۵، ضریب رگرسیون برابر با  ۸با استناد به مقادیر جدول  

بین  رفتار کارآفرینانه متوسط رو به باال است. در واقع اگر متغیرهاي پیش هاي اجتماعی براي متغیر  هاي شبکه تبیین مؤلفه 
کند. همچنین براساس  انحراف معیار تغییر پیدا می   ۰/ ۷۸۵یک انحراف معیار تغییر داشته باشند متغیر رفتار کارآفرینانه  
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درصد با هم همپوشانی    ۶۱/ ۶آفرینانه  هاي اجتماعی و رفتار کار هاي شبکه اي( واریانس مؤلفه هاي نمونه ضریب تعیین )داده 
کند ضریب تعیین احتمال دارد  شده که جامعه آماري را به جاي نمونه آماري مطالعه می دارند. اما در ضریب تعیین تعدیل 

 درصد باشد.   ۶۰/ 3در جامعه آماري برابر با  

 کارآفرینانه رفتار بر های اجتماعیشبکه های. نتایج آنالیز واریانس تأثیر مؤلفه9جدول  
 F Sig میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  مدل 

رگرسیون     ۱  
 باقیمانده 

 کل 

۲۵4 /۱4  
۸۸۹ /۸  
۱43 /۲3  

3 
۸۸ 
۹۱ 

۷۵۱ /4  
۱۰۱ /۰  
 

۰3۶ /4۷  
 
 

۰۰۱ /۰  
 
 

 
آمده  دست باشد؛ به این معنا که ضرایب به می   ۰/ ۰۵سطح معناداري حاصل شده کمتر از    ۹با استناد به نتایج جدول  

هاي اجتماعی بر متغیر رفتار  هاي شبکه در نمونه تفاوت معناداري با صفر دارند. به عبارتی دیگر، در جامعه آماري مؤلفه 
 تواند کمک کند.  متغیر رفتار کارآفرینانه می بینی بهتر  کارآفرینانه تأثیر دارد و در پیش 

 کارآفرینانه  رفتار بر های اجتماعیشبکه هایمؤلفه  . نتایج ضرایب آلفا و بتا تأثیر1۰جدول 

 مدل 
متغیرهای  

 مستقل 
 ضرایب غیراستاندارد 

ضرایب  
 استاندارد 

T Sig 

۱  B 
خطاي  
   Beta استاندارد 

 )ثابت( 
 تنوع و گستردگی 

رسانی اطالع   
 اعتماد 

4۷۹ /۰  
۲۹۷ /۰  
34۸ /۰  
۲۲۷ /۰  

۲۹4 /۰  
۱۰۶ /۰  
۱۱۰ /۰  
۱۰۰ /۰  

 
3۱۵ /۰  
34۷ /۰  
۲۰۹ /۰  

۶۲۸ /۱  
۸۱4 /۲  
۱4۱ /3  
۲۷۷ /۲  

۱۰۷ /۰  
۰۰۶ /۰  
۰۰۲ /۰  
۰۲۵ /۰  

 
رسانی و اعتماد  هاي اجتماعی یعنی تنوع و گستردگی، اطالع هاي شبکه ، تمامی مؤلفه ۱۰با استناد به مقادیر جدول  

 (.  P< ۰/ ۰۵وکارهاي کوچک متوسط در سطح شهر سنندج تأثیر معناداري دارند ) کارآفرینانه در کسب بر رفتار  

 = رفتار کارآفرینانه   ۰/ 4۷۹+    ۰/ 3۱۵+  )تنوع و گستردگی(    ۰/ 34۷رسانی(  +  )اطالع   ۰/ ۲۰۹)اعتماد(  

 گیری بحث و نتیجه 
هاي زیادي از جمله شیوه ارتباط، تفکر، کار و  حوزه اي،  هاي نوین همراه با تحول رسانه توسعه حاصل از فناوري 

هایی است که با استفاده اثربخش از منابع و امکانات  مجموعه فعالیت   ، کارآفرینی را تحت تأثیر قرار داده است. کارآفرینی 
هاي  و فرصت شده  هاي جدید منجر  به ایجاد ارزش و    کند به پایداري و تحریک پیشرفت اقتصادي و اجتماعی کمک می 

هایی که در متون کارآفرینی براي ایجاد ایده معرفی  نین از میان محرک چ . هم کند استخدام و اشتغال تازه را فراهم می 
وکارها  هاي اجتماعی در کارآفرینی و کسب اشاره کرد. اهمیت شبکه   هاي اجتماعی ها و رسانه توان به شبکه شوند می می 

هاي  روز عالقه بیشتري به شبکه روزبه  ، وکارهاي کوچک و متوسط ه کسب به طوري ک   ؛ گذاري اطالعات است در اشتراک 
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها  هاي متعددي در برنامه ها نقش دهند. دولت اجتماعی مختلف نشان می 

کننده مالی  خدمت تا یک کمک   دهنده ها و از یک ارائه گذاري تا توسعه زیرساخت ها از سیاست . نقش دولت کنند ایفا می 
ها  گاهی اوقات دولت   باشد. البته می در نوسان    کند، کوچک و متوسط را تأمین  وکار  توسعه کسب منابع مالی  می تواند  که  

وکارهاي  کسب وضعیت  ها با توجه به شرایط آن کشور،  در واقع نقش دولت .  کنند کننده عمل می یک تسهیل   فقط در نقش 
  ی کشتکارهرانک ) نتیجه فرضیه اول این پژوهش با نتایج پژوهش    .ها، متفاوت است برنامه   و   اهداف   نوع کوچک و متوسط و  
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پارک و همکاران،  ) و    ( ۲۰۱۸داد،  و الح   ش ی کاک ) ،  ( ۲۰۱۸  ، ی ن ی الحس   ف ی و شر   ان ی اخوان خراز ) ،  ( ۲۰۱۹  ، ي و پورمظاهر 
هاي  گران به ابعاد دیگري از شبکه باشد؛ زیرا این پژوهش سویی در قالب کلی می سویی دارد. البته این هم هم   ( ۲۰۱۷

از تأثیرگذاري شبکه  نتایج در کل حاکی  هاي اجتماعی بر رفتارهاي کارآفرینانه بود.  اجتماعی توجه کرده بودند ولی 
توانند رابطه  فرایندي است که در شبکه متغیري از روابط اجتماعی واقع شده است. این روابط اجتماعی می  ، کارآفرینی 

ها نه تنها محرک فعالیت کارآفرینانه هستند بلکه  ها محدود تسهیل کنند. بنابراین شبکه کارآفرین را با منابع و فرصت 
در دنیاي رقابتی امروز که  بر همین اساس    تأثیرگذار باشند   نیز ی  توانند بر عملکرد اقتصادي و چگونگی نتایج کارآفرین می 

شود،  وکارهایی که در فضاي مجازي انجام می موفقیت کسب ،  وکارها در حال حرکت به سمت تبادالت آنالین هستند کسب 
العات در جهان  و از آنجا که با گسترش فناوري اط   هاي اجتماعی، حفظ، نگهداري و ارتباط با مشتري است در گرو فعالیت 

جایگزین    ، وکارهاي اینترنتی اي به وجود آمده است؛ کسب هاي تازه و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسائل و ضرورت 
وکارها  فضاي کسب در کسب و کار، قادر به بهبود و ارتقاي آن    قوي و متمایز منزله نیرویی  به و    هاي سنتی شده روش 
هاي اجتماعی تأثیر معناداري در بروز  هاي شبکه هش نیز حاکی از آن است که مؤلفه اند. نتیجه فرضیه دوم این پژو شده 

هاي این شبکه رفتارهاي کارآفرینانه را ارتقا بخشید.  توان با استفاده از مؤلفه رفتاهاي کارآفرینانه دارد به این صورت که می 
رسانی، تنوع و گستردگی و در آخر،  بوط به اطالع هاي اجتماعی، بیشترین تأثیرگذاري، به ترتیب مر در میان ابعاد شبکه 

و الحداد،    ش ی کاک ) و    ( ۲۰۱۸پراتونو،  )   ، ( ۲۰۱۹  ، ي و پورمظاهر   ی کشتکارهرانک ) هاي  باشد که با نتایج پژوهش اعتماد می 
 شده، پیشنهادهاي کاربردي زیر مطرح شده است: خوان است. در نهایت، در راستاي پژوهش انجام هم   ( ۲۰۱۸
برنامه پیشنهاد می  - که  اطالع شود  و گستردگی،  تنوع  مؤلفه  تقویت سه  با  که  ریزان کشوري  اعتماد  و  رسانی 

هاي اجتماعی هستند باعث شوند که کارکنان و مدیران رغبت بیشتري نسبت به عضویت  هاي شبکه زیرمقیاس 
 ها در راستاي ارتقاي رفتارهاي کارآفرینانه پیدا کنند.  در این شبکه 

مدت و بلندمدت،  مدت، میان هاي کوتاه گذاري مناسب و اصولی براي دوره ریزي و سیاست با برنامه باید  ها  دولت  -
 در میان کسب و کارهاي کوچک و متوسط شوند.   ، بهینه و مطلوب ا گیري فضاي رقابتی کار موجب شکل 

گرو رقابت درون صنعتی    ها حمایت کنند و توسعه آن صنعت در تر از صنعت توانند در سطح کالن ها می دولت  -
 وکارها منجر شود. استقالل این کسب تواند به وابستگی و عدم ازحد می هاي مستقیم بیش باشد؛ زیرا حمایت 

وکارهاي کوچک و متوسط نسبت به  هاي اجتماعی باعث بهبود نگرش مدیران کسب تنوع دیدگاه در شبکه  -
هاي دیگران راه را براي  آزادانه و آشنایی با افکار و ایده   ها به صورت شود، بدین صورت که با بیان ایده مسائل می 

 وکارهاي خود هموار کنند. توسعه کسب 

هاي اجتماعی زمینه گسترش تعامالت و  وکارهاي کوچک و متوسط از طریق عضویت در شبکه مدیران کسب  -
 هاي مختلف را براي خود و کارکنان خود فراهم کنند.  آشنایی با فرهنگ 

شود که این امر  هاي مختلف در کمترین زمان ممکن ارائه می هاي اجتماعی، اطالعات حوزه شبکه با عضویت در   -
 کند. بر انتخاب هوشمندانه مدیران کمک می 

مدیران با کم کردن قوانین اداري و کاهش فضاي بوروکراتیک در سازمان و ایجاد جوي صمیمی و پرانرژي در   -
ها  ها و نوآوري هاي اجتماعی براي بهبود فرایندها و استقبال از ایده از شبکه میان کارکنان و تشویق آنها به استفاده  

 راه را براي بروز رفتارکارآفرینانه در سازمان خود باز کنند. 

تواند از دیگر  هایی در زمینه فناوري اطالعات و یا آموزش و یادگیري صحیح می وکار، کمک هاي کسب مشاوره  -
 کوچک و متوسط باشد.   وکارهاي  راهکارهاي توسعه کسب 
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