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In recent decades, women's entrepreneurial activities have become extremely important 

at the global level. Considering the growth of women's education level and increasing 

employment, by paying attention to women's entrepreneurship, it is possible to 

contribute a lot to the economic growth and economic development of the country. The 

aim of the current research is to investigate the effect of using Instagram on women's 

entrepreneurial intention with the mediating role of self-efficacy and psychological 

empowerment of women. This research is applied in terms of purpose and in terms of 

descriptive-correlation method based on structural equation modeling. The statistical 

population includes women aged 20-40 of Tabriz city, and the number of the statistical 

population extracted from the official website of the Statistical Center of Iran is 295,186 

people. The number of sample size is 384 people using Cochran's formula. Data was 

collected via questionnaire.397 Samples were gathered  by random Sampling method 

from statistical population. This data  was then analyzed with Structural equation 

modeling (SEM) with the use of Amos and Spss software. According to results of this 

research which states that using Instagram with the mediating role of psychological 

empowerment results in women's self-efficacy and entrepreneurship so managers can 

invest in this field to support and empower the women of our country which will result 

in higher productivity among them that will lead to promotion of entrepreneurship, 

economic stability and welfare in the country. 
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 1401/ 06/ 12دریافت شده: 

 1401/ 06/ 28پذیرفته شده: 

 1401/ 12/ 20 منتشر شده:

های کارآفرینانه زنان، اهمیت وافری در سطح جهانی یافته است. با توجه به رشد سطح  های اخیر فعالیتدر دهه

توان به رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تحصیالت و اشتغال روزافزون زنان، با توجه کردن به کارآفرینی زنان، می

اده از اینستاگرام بر قصد کارآفرینی زنان با نقش  کشور کمک بسیاری کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استف

توانمندسازی روان و  ازلحاظ میانجی خودکارآمدی  ازلحاظ هدف، کاربردی و  پژوهش  این  زنان هست.  شناختی 

ساله   40-20همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری است. جامعه آماری شامل زنان  –روش توصیفی 

نفر است. تعداد    295186،  1داد جامعه آماری مستخرج از سایت رسمی مرکز آمار ایرانشهرستان تبریز بوده و تع 

ها از طریق توزیع پرسشنامه آوری دادهآمده است. جمعدستنفر به   384حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  

طریق تحلیل مسیر و  صورت تصادفی در میان جامعه آماری انجام شده است. روش تجزیه تحلیل پژوهش از  و به

انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی   SPSSو  AMOSافزارهای با استفاده از نرم (SEM)معادالت ساختاری 

شبکه  از  استفاده  اثرگذاری  تائید  میانجیگری از  با  کارآفرینی  قصد  و  خودکارآمدی  بر  اینستاگرام  اجتماعی  ی 

از  توانند با سرمایهران میگذاشناختی زنان است؛ لذا سیاستتوانمندسازی روان  گذاری در این زمینه و حمایت 

روان  توانمندسازی  باعث  کشور،  محترم  ترویج  بانوان  باعث  درنهایت  و  شده  قشر  این  خودکارآمدی  و  شناختی 

 کارآفرینی، رونق و رفاه اقتصادی کشور شوند.
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 مقدمه
توسعه است که نرخ بیکاری باال، مشکالت بسیاری به  ایران یک کشور درحال 

برای ایجاد    برای  وجود آورده است. باید  با این مسئله، تمرکز اصلی  مقابله 

تواند یکی از عواملی ثبات در تنظیمات اقتصادی باشد. ترویج کارآفرینی می

ها، محصوالت و خدمات  ایده کند.  باشد که ثبات محیط اقتصادی را تضمین  

های  در یک اقتصاد پویا همواره در حال تغییر هستند که کارآفرینان و سازمان 

آنک تشویق  و  آموزش  توسعه،  و  راهارآفرین  و ها  مقابله  برای  مناسب  حل 

و همکاران  سانچز  )الگونا  شرایط جدید هستند  این  با  ؛  2020،  1سازگاری 

دهد که کارآفرینی دارای نقش  تحقیقات نشان می (.  2019کریسر و همکاران،  

ایجاد شغل    کلیدی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار و یک منبع حیاتی برای

پذیرتر شده  ها انعطاف امروزه سازمان (.  2019،  2و توسعه اقتصادی است )بل 

تر شدن  و مرزهایی که میان خانه و محل کار وجود دارند در حال کوچک 

وکار و کارآفرینی افراد به آن  هستند. اولین چیزی که برای شروع یک کسب

افکاری که به   امکانات  نیاز هست قصد کارآفرینی است، یعنی  و  ابزار  تمام 

موجود در پیرامون انسان جهت دهد و افراد را به آن درجه از توانایی برساند  

وکارشان باشند، اما سؤالی که با آن مواجه  کننده کسبکه خود افراد شروع 

برای شروع کسب کار در دنیای امروز  می این است که چه محیطی  شویم 

قرار بگیرند که بتوانند افکار و نیت    مناسب است؟ زیرا افراد باید در محیطی

   موردنظرشان را شکوفا کنند.

و  شبکه  افراد  از  متشکل  که  است  مواردی  از  یکی  اجتماعی  های 

هاست که باهدف یا ویژگی مشترکی در یک فضای مجازی گرد هم سازمان 

رسانه   اند.آمده  صحنه  که  است  حالی  در  به این  ایران  در  ورود  ها  واسطه 

های اجتماعی دچار تغییرات زیادی شده و  ویژه شبکه های جدید و بهرسانه 

ای را تغییر داده است. بر اساس نظرسنجی ساختارهای عمودی محیط رسانه 

ی های اجتماع درصد از ایرانیان از شبکه   4/65دانشگاه مریلند در حال حاضر  

ترین رسانه است. در  کنند و این رسانه بعد از تلویزیون پرمخاطب استفاده می

هاست. بر مبنای  ترینهای اجتماعی، اینستاگرام، یکی از محبوب میان شبکه 

شده اینستاگرام دومین شبکه محبوب و پرطرفدار بعد از  های انجام نظرسنجی

همکاران،   و  جهرمی  )اکبرزاده  است  شب1398تلگرام  اجتماعی که (.  های 

ایجاد میکانال  را  را  هایی  اطالعات خصوصی  از طریق آن جریان  کنند که 

پروسه  برای  را  اطالعات  و  کرده  می فراهم  فراهم  کارآفرینی  سازد.  های 

کنند که های اقتصادی را تسهیل میهای اجتماعی، فعالیتچنین شبکههم

های  کارآفرینی و فرصت   وریاین باعث انگیزش بیشتر و درنهایت افزایش بهره 

(. در 2014،  4؛ آپتون و همکاران 2015،  3شود )المین و همکاران تجاری می

که زنان نیمی از جمعیت  حال حاضر کارآفرینی زنان با توجه به این مسئله  

تواند باعث رشد تولید و فروش،  دهند، هم میای را تشکیل می فعال هر جامعه 

رفاه اقتصادی، افزایش سرمایه، صادرات و قدرت رقابت و در حالت کلی و  

 
1 Laguna-sanchez et al 

2. bell 
3 Lamine et al 

4 . upton  and et al. 

5 . Ogundana 

6 . Lee Cooke & Xiao 

تواند مسبب  حال می درعین ی اقتصادی جوامع کمک نماید،  جامع به توسعه

خود رشد  و  جامعه شکوفایی  هر  نیز شود.  میزنان  در همه  ای که  خواهد 

ی  جوانب توسعه یابد، باید امکان رشد و شکوفا شدن استعدادها را برای همه 

)اوگوندانا  نماید  ایجاد  زنان  ازجمله  جامعه  شیاو2021،  5اعضای  و  لی  ،  6؛ 

2020  .) 

نقش زنان  امروز  دنیای  درزمینه  در  رشدی  به  رو  و  توسعهمهم  ی  ی 

دارند. آخرین گزارش زنان توسط سازمان جهانی کارآفرینی وکار بر عهده کسب

  74شده زنان در  وکار جدید یا تعریف میلیون کسب  274کند که  اشاره می 

شده و  ی شرایط گفته(. با همه2014،  7کشور وجود دارد )کلی و همکاران 

نشین نیستند، بلکه متقاضیانی هستند  حاضر دیگر خانه بااینکه زنان در عصر  

آموزش  دانشگاهی که  عالی  دارای تحصیالت  و  کرده  مهارت کسب  و  دیده 

 هستند، اما متأسفانه در بازار کار ایران سهم کمی دارند.  

شاخص  از  موفقیت  یکی  و  بقا  عامل  و  کارآفرینی  مراحل  مهم  های 

فرصت شناسایی  مناسب  کارآفرینان،  فرصت  های  شناسایی  است.  ناب  و 

تشخیص  هیچبه نتیجه  هم  فرصت  شناسایی  نیست.  تصادف  نتیجه  عنوان 

با  می چگونه  اینکه  مورد  در  افراد  دیدگاه  تحلیل.  نتیجه  هم  و  باشد  تواند 

می که  را  کارهایی  را  موفقیت  برسانند  اتمام  به  و  بدهند  انجام  خواهند 

)بندورا خودکارآمدی می  عنوان  دکارآمدی، همچنین به(. خو1997،  8گویند 

های موجود  های کنترل و مدیریت چالش نگرش و اعتقاد اشخاص به صالحیت 

شده است )یون  برای موفق رسیدن به اهداف و ایجاد یک شرکت جدید تعریف 

همکاران  درنوسک 2022،  9و  و  پرودان  باورهای  2010،  10؛  همچنین،   .)

و کارآفرینی  انگیزه  ایجاد  برای  دادن    خودکارآمدی  انجام  برای  تالش 

تنها  های کارآفرینی الزم هست. از سوی دیگر توانمندسازی زنان نه فعالیت

ها در اقتصادهای نوظهور خواهد شد بلکه تأثیرات مثبت  باعث رفاه خانواده 

اجتماعی و مالی نیز خواهد گذاشت و از طریق آموزش بهتر، کاهش فقر و  

به خشونت  ملتکاهش  خواسالمت  کمک  توانمندسازی  ها  کرد.  هد 

ها بر شرم بدون دلیل خود پیروز  شناختی زنان به معنای این است که آنروان 

نفس و اطمینان خاطر باشد، توانایی شوند، رفتار و گفتارشان پر از اعتمادبه

شناسی داشته باشند، به معنی که به استعدادها و  ارزیابی صحیح و خویشتن

بامحدودیت  درونی خودآگاه  روبههای  توانایی  با سختی شند،  را  رو شدن  ها 

داشته باشند، از قدرت و قابلیت دستیابی به اهداف خویش برخوردار باشند  

همکاران،   و  )ریکلمه  برسند  اهدافشان  به  خود  توانمندی  افزایش  با  یعنی 

2017  .) 

روان پژوهش  عوامل  بر  جدید  از  -شناختیهای  استفاده  با  اجتماعی 

رآمدی، منجر به ایجاد درک بهتر از مراحل کارآفرینی متغیرهایی چون خودکا

های  (. هرساله دانشجویان زیادی در رشته 2010،  11شده است )دیاز و جیمنز 

فارغ می مختلف  دانشجوی  التحصیل  تعداد  این  پاسخگوی  کار  بازار  و  شوند 

7 . Kelley, Singer and Herrington 

8 . bandura 

9 . Yoon and et. al 

10 . drnovsek and prodan 

11 . diaz and jimenez 
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التحصیل نیست؛ به همین دلیل ضروری است که افراد به فکر ایجاد شغل  فارغ

د باشند تا بتوانند خدمات بهتری به جامعه ارائه دهند و نیز کسب  برای خو

های گوناگونی درآمد کنند. با توجّه به این موضوع که امروزه زنان در عرصه 

وکارهای زیادی  های اقتصادی مشارکت دارند و در آفرینش کسب از فعالیت 

هستند،    مدت در جوامعکنند و کلید تغییرات اجتماعی طوالنی ایفای نقش می 

خصوص در بین زنان اجتماع با توجه به وجود شکاف فرهنگ کارآفرینی به

عنوان ضرورت برای بقا و پیشرفت است که با شناخت عوامل  ما، کارآفرینی به

می کارآفرینی  فرهنگ  کارآفرینی جهت شکوفا شدن  قصد  بر  توان  مختلف 

یشین بیشتر  دهد که مطالعات پتالش نمود. بررسی ادبیات پژوهش نشان می 

؛ ریکلمه و همکاران،  2015های اجتماعی )المین و همکاران،  بر روی شبکه 

(، رهبری کارآفرینانه و  2019،  1؛ تنوع تیم مدیریتی )بون و همکاران 2017

( و تفاوت مدیران ارشد زن  2019،  2پیامدهای عملکردی )میائو و همکاران

اجتماعیتجزیه (، 2017،  3)لینگسی سرمایه  و  وتحلیل  سازمانی  تعهد   ،

(، حمایت مدیر  1399سازمانی )بیگی و مالمحمدی راوری،  کارآفرینی درون

 ( تمرکز داشته است.  1400ارشد و کارآفرینی سازمانی )حیدری و همکاران،  

های موجود در  شده و شناسایی شکاف رو، با توجه به مباحث گفتهازاین 

تأثیر استفاده از اینستاگرام را بر  ادبیات، پژوهش حاضر در پی آن است تا  

روان  توانمندسازی  میانجی  نقش  با  زنان  کارآفرینی  و  قصد  شناختی 

خودکارآمدی مورد آزمون قرار دهد که بر اساس جستجو پژوهشگر از منابع  

مطالعه  هیچ  روان موجود،  توانمندسازی  میانجی  نقش  و  ای  شناختی 

ل و وابسته را مورد آزمون قرار  خودکارآمدی را در رابطه بین متغیرهای مستق

نداده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر مطالعه استفاده از اینستاگرام و تأثیر  

توانمندسازی   و  خودکارآمدی  میانجی  نقش  با  کارآفرینی  قصد  بر  آن 

شود که آیا قصد  شناختی زنان هست. بر این اساس این پرسش مطرح می روان 

های اجتماعی رمستقیم تحت تأثیر شبکهصورت مستقیم و غیکارآفرینی به

 است؟ 

های جدید را  گذاری مبانی نظری گذشته هم کارآفرینی و ایجاد سرمایه

کند )مونیر و  توجه اقتصادی و اجتماعی تصدیق میعنوان نیروی رشد قابل به

های اینترنتی جدید هرروز در اقتصادهای  گذاری (. سرمایه2019،  4همکاران

توسعه رو به رشد هستند. کارآفرینی اینترنتی اشاره به  حال یافته و درتوسعه

امور   انجام  سپس  و  تجارت  یک  شروع  برای  اطالعات  فناوری  از  استفاده 

همکاران  و  )وانگ  است  اینترنت  طریق  از  صرفاً  مرتبط  تجاری  ،  5معامالت 

رسانه 2016 از  آنالین  شروع  برای  کارآفرینان  استفاده  (.  اجتماعی  های 

وبالگ اند.  کرده  مانند  وبالگ مشاغلی  مامان،  و  های  زیبایی  و  مد  های 

دستی خرد، همچنین مشاغلی در راستای اینترنت اشیا )یو  های صنایع شرکت 

های آفالین، خودکارآمدی  مطالعات گذشته در زمینه (.2017،  6و همکاران 

 
1 . Boone et al 

2 . Miao et al 

3 . Lyngsie 

4 . munir  and et al. 

5 . wang and et al 

6 . yu and et al 

7 . Mcgee,Peterson,Mueller and sequeira 

8 . wang,tseng,wang and chu 

یز  آماندازی موفقیت کارآفرینی، اعتقاد شخص یا اعتماد به توانایی خود در راه 

همکاران  و  )مکگی  هستند  کارآفرینی  قصد  مهم  سوابق  کارآفرینی،  ،  7یک 

(. کارآفرینی در مقیاس خودکارآمدی برای تمایز کارآفرینان از مدیران  2009

کند. مقیاس  بینی میمورداستفاده قرارگرفته است و قصد کارآفرینی را پیش 

کسب در  کارآفرینی  مورداستفادخودکارآمدی  آفالین  گسترده  وکارهای  ه 

نیافته است )وانگ و  وکارهای آنالین هنوز توسعهقرارگرفته است اما در کسب

 (.  2019،  8همکاران

طور خاص در زندگی روزمره ما  های اجتماعی بهدر حال حاضر، شبکه 

ی آموزشی، برای تقویت ارتباط بین  ها در زمینهتوان از آن اند، میشده ادغام 

استفاده کردگروه  از یک جامعه توان آن را به، میهای مردم  عنوان بخشی 

احساس کرد و در انجام کارهای مشترک با یکدیگر همکاری کرد، عالوه بر  

موانع فضااین آن برای شکستن  عالی  ابزاری  مرزهای  -ها  و همچنین  زمان 

کاساس  و  الیچه  )الروبیا،  هستند  فعلی  و  2016،  9آموزشی  الشهرانی   .)

معتقد2018)  10راسموسن  شبکه (  از  کردن  استفاده  که  اجتماعی  ند  های 

اشتراک به برای  ابزاری  افراد  عنوان  در  خودکارآمدی  احساس  باعث  گذاری 

تانر  شود.می و  می2017)  11عثمان  عنوان  خود  پژوهش  در  فناوری  (  کند 

توسعه برای  های قدرتمندی در جوامع درحال اطالعات و ارتباطات توانمندی 

نابرابری  زدن  و  دور  می ها  انجام  مردم  شرایط،  توانمندسازی  این  در  دهد. 

تواند نقش مهمی در ارتقا پایدار کارآفرینی های اجتماعی می استفاده از شبکه 

های  منظور بهبود انگیزه، همکاری و تبادل اطالعات ایجاد کند و به فرصتبه

مهارت  توسعه  و  تجاری  و  جدید  )روسکاکاس  شود  تبدیل  تجاری  های 

( کارآفرینی را  2019(. از سوی دیگر اوبرین و هامبرگ )2020،  12همکاران

داند. برای تفسیر چرا و چگونگی تأثیر اینستاگرام  مفهومی قابل یادگیری می

منابع شیارر  تئوری  به  زنان،  توانمندسازی  تئوری شناخت    (2009)  13بر  و 

فرهنگی پرداخته    -و تئوری ساختگرایی اجتماعی  (1986)  14اجتماعی باندورا 

کند که قدرت از دسترسی به بیان می(  2009)  15شود. نظریه منابع شیارر می

ارزش  )به منابع  خارجی  برنامهعنوان های  رسانه مثال:  اجتماعی،  های  های 

مثال: خودکارآمدی،  عنوان تاپ( و منابع داخلی )به دسترسی به اینترنت، لپ 

ه می انگیزه،  ناشی  روان دف(  توانمندسازی  مداخالت  از  که  شناختی شود 

( توانمندسازی را  1986شده است. نظریه شناخت اجتماعی باندورا )استفاده 

در متن یک اجتماع قرار داده، جایی که تعامل بین شخص، موقعیت )اجتماع(  

)بازخورد سایر کاربران( رخ می نظریه ساختگرایی و محیط  دهد. سرانجام، 

پینکت   -تماعیاج بیانگر گنجاندن شرایط فرهنگی در  2003)  16فرهنگی   )

ازاین  انجام بخشی یادگیری است،  اجتماعی و طرفدار  از  نظریه شناخت  رو 

9 . larubia, eliche and rus-casas 

10. Alshahrani and Rasmussen pennington 

11 . tanner, Osman 

12 . rus-casas  and et al. 

13 . shearer 

14 . bandura 

15 . shearer 

16 . pinkett 
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  1های فوق ریکلمه و همکاران کند. با توجه به نظریهگرایی حمایت می ساخت 

ر  های مختلفی را د ( معتقدند که اینستاگرام سکویی است که فرصت 2017)

دهد، اما صرفاً دسترسی و استفاده از این بستر  اختیار کاربران خود قرار می 

تنهایی به معنای توانمند شدن نیست. منابع فقط معیار پتانسیل هستند و  به

جنبه غیاب  در  واقعی،  و  توانمندسازی  خودکارآمدی  مانند  دیگر  های 

 (.  1999،  2دستاوردهای ارزشمند، ممکن نیست )کبیر

کند: یکی درون شخصی  سازی جامعه دو مکانیسم را پیشنهاد می توانمند 

(. در سطح درون  2015،  3و دیگری جمعی )جامعه( است )آیر و همکاران

شخصی، افراد نیاز به داشتن احساس خودکارآمدی دارند، باور به توانایی خود  

)باندورا،   خاص  کار  یک  در  موفقیت  پژوهش  1997برای  این  در   .)

شود،  هایی که شخص دارد مربوط نمیر درجه اول به مهارت توانمندسازی د

کند. مدل مفهومی توانند انجام دهند را منعکس می بلکه آنچه را که افراد می

دهد تا  دهد که استفاده از اینستاگرام به زنان این امکان را میما نشان می 

ه دست  های خود را توسعه دهند و برای بنفس کسب کنند و تواناییاعتمادبه 

این   دهند.  انجام  را  موردنظر  اقدامات  خود  ارزشمند  دستاوردهای  آوردن 

شناختی ی خود، مطابق با مدل مفهومی ما توانمندسازی روان نوبهتوانایی به 

نفس و احساس اقدامات تأثیرگذار،  کند، یعنی افزایش اعتمادبهرا ایجاد می 

معتقد   . وی(1997، شود )بندوراتوسط خواست و کنترل خودزنان ایجاد می

اعتمادبه  احساس  حیاتی است که  امری  رفتاری  برای هرگونه  نفس شخص 

است. در کل، اینستاگرام امکان ایجاد و دسترسی به اجتماعات مجازی را با  

های اینستاگرامی در اختیار  ها از طریق پست ارسال نظرات، عکس، زیرنویس 

ها احساس توانمندی، تعلق  دهد که زنان از طریق این مشارکت زنان قرار می

اعتمادبه  باعث قدرت روانی و یا  نفس و خودکارآمدی کسب می و  کنند که 

(. اوکیریه  2017کند )ریکلمه و همکاران،  ها ایجاد میقدرت از درون را در آن

( در مطالعات خود ابعاد چهارتایی )معنا، صالحیت، انتخاب،  2017)  4و سیمپه

ی  ناختی شش کارآفرین زن روستایی در منطقهشتأثیر( توانمندسازی روان 

ها حاکی از توانایی باالی مدیریتی زنان  آکرا در کشور غنا بررسی کردند. یافته

وکار است. پس از بررسی پیشینه موضوع پژوهش  های کسبروستا در فعالیت 

های پژوهش بدین شکل  در ادبیات داخلی و خارجی، مدل مفهومی و فرضیه

 شود. ترسیم می

 
 : مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش1شکل 

 

 

 
1 . riquelme, rios, al-thufery 

2 . kabeer 

3 . aiyer, Zimmerman, morel, samuels and reishl 

 روش   
ازآنجایی  و  است  کاربردی  هدف،  ازلحاظ  پژوهش  بهاین  به  که  منظم  طور 

توصیف منظم وضعیت موجود پرداخته، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش  

نفر است که از سایت رسمی   295186ساله شهر تبریز به تعداد    40-20زنان  

کشور  کوکران  استخراج   5آمار  فرمول  طریق  از  نمونه  حجم  است.  شده 

آوری  نمونه به روش تصادفی جمع   397نفر بوده و    384شده معادل  استخراج 

 وتحلیل قرار گرفت.و مورد تجزیه

شده است. سؤاالت  آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده برای جمع 

سمت اول آن سؤاالت  شوند. قبندی می پرسشنامه پژوهش در دو گروه طبقه

دوم   قسمت  و  اشتغال(  تحصیل،  تأهل،  وضعیت  و  )سن  شناختی  جمعیت 

می پرسش  مربوط  تحقیق  در  موردبررسی  ابعاد  به  پرسشنامه  ها  شود. 

مورداستفاده در این تحقیق از نوع مقیاس پنج سطحی لیکرت بوده و حاوی  

این میان    34 رهایی توسط معیا  گویه قصد کارآفرینی  6گویه است که در 

اندازی  مندی به راه ها، عالقه سازی ایده چون شناسایی امکانات برای تجاری 

افراد، قصد جدی شروع به کسبکسب وکار  وکار، احتمال شروع کسب وکار 

دورنوشک،   و  )پرودان  آینده  سال  پنج  در  توانمندسازی  2010شخصی   ،)

مؤلفه   18توسط    شناختیروان  شامل  خودگویه  و  تأثیر  معنی،    های 

( و هپنر و همکاران  1990و والتوس ) نفس توماسکنندگی و اعتمادبهتعیین

توسط  2008) اینستاگرام  از  استفاده  مقیاس  6(،  توسط  میزان  گویه  های 

های مربوط به مسائل شخصی، مسائل  استفاده از اینستاگرام برای ارسال عکس 

ا و مدها  اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل مربوط به مسائل جامعه، رویداده 

همکاران،   و  با  8201)ریکولمه  خودکارآمدی  مقیاس    4(،  توسط  گویه 

انجام  با وظیفه  متناسب  ویلیام و دسی )صالحیت  اندازه 1996شده  گیری  ( 

های تحقیق ابتدا از آمار توصیفی شامل سن،  وتحلیل دادهشدند. برای تجزیه

استنباطی آمار  بخش  در  سپس  تأهل،  و  اشتغال  تحصیالت،  برای  میزان   ،

ی متغیرها از مدل یابی معادالت ساختاری بهره  تحلیل روابط کلی میان همه

به شد.  مدلبرده  طریق  از  پژوهش  فرضیات  آزمون  معادالت  منظور  یابی 

سازی معادله  مدل   استفاده شد.  AMOSو   SPSS افزارهای ساختاری، از نرم 

ات مستقیم و  وسیله آن الگوهای فرضی از ارتباطساختاری روشی است که به

مورد   پژوهش  پنهان  و  آشکار  متغیرهای  از  مجموعه  یک  بین  غیرمستقیم 

های  طورکلی از ترکیب مدل گیرد. مدل معادله ساختاری به ارزیابی قرار می 

با  های تحلیل عاملی تأییدی تشکیل مسیر و مدل  شده است. تحلیل مسیر 

تقل آشکار و چند  شود ولی در آن از چند متغیر مسمتغیرهای آشکار بیان می

می استفاده  آشکار  وابسته  مجموعهمتغیر  بین  علی  رابطه  و  از  شود  ای 

 سنجد.متغیرهای مستقل و وابسته را می 

 

 

4 . Okyrieh and Simpeh 

5 . Amar.org.ir 
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 هایافته 
 ( ذکر شده است. 1مشخصات جمعیت شناختی جامعه آماری در جدول )

 : توصیف جمعیت شناختی 1جدول 

 درصد فراوانی  گزینه ویژگی

وضعیت 

 تأهل 

 21/ 7 86 مجرد

 78/ 3 311 متأهل 21/ 

 سن 

25-20 49 3 /12 
30-26 112 2 /28 
35-31 148 3 /37 
40-36 88 2 /22 

 تحصیالت

 0/ 8 3 دکتری 

 19/ 4 77 کارشناسی ارشد 
 46/ 6 185 کارشناسی 
 21/ 7 86 کاردانی 
 11/  6 46 دیپلم 

وضعیت 

 شغلی

 2 124 شاغل

 68/ 8 273 بیکار 31/ 

 

افراد در نمونه جامعه آماری در  دست نتایج بهبا توجه به   آمده، فراوانی 

دارای بیشترین تعداد و در وضعیت شغلی بیکار هستند.    35-31گروه سنی  

ها بیشترین میزان تحصیالت مربوط  شده از دادههمچنین طبق آمار استخراج 

و ازلحاظ تأهل   متأهل هستند. برای سنجش مناسب بودن    3/78لیسانس 

ل الزم است که پایایی و روایی آن نیز بررسی شود. در این تحقیق،  برازش مد

( مورداستفاده قرارگرفته  CRای یا ترکیبی )برای بررسی پایایی، پایایی سازه 

قبول برای این معیار است. در ادامه، انواع روایی قابل   7/0است. مقادیر باالتر از  

نظور بررسی روایی همگرایی مکنیم. بهمثل روایی همگرا و واگرا را بررسی می

شود که مقادیر باالی  ( استفاده میAVEآمده )دست از میانگین واریانس به

منظور بررسی روایی واگرا از  قبول است. همچنین، بهبرای متغیرها قابل   5/0

که مقادیر موجود در ستون  شده است و وقتی ماتریکس فورنل الکر استفاده 

توان نتیجه ز بقیه مقادیر ماتریکس شود، میاصلی ماتریکس ذکرشده بیشتر ا

نتیجه است.  مناسب  مدل  واگرا  روایی  این  های کسبگرفت که  برای  شده 

شده است که نشانگر پایایی و روایی مدل  ( نشان داده 2معیارها در جدول )

 است. 

 :  نتایج پایایی و روایی2جدول 

 

کشیدگی در جدول  های میانگین، انحراف معیار، چولگی و  نتایج شاخص 

 های مطالعه میل به نرمال بودن دارند. کند که داده( تشریح می3)

 های توصیفی متغیرها :  شاخص۳جدول 

 میانگین  ردیف 
انحراف  

 معیار 
 کشیدگی  چولگی

استفاده از  

 اینستاگرام
807 /3 813 /0 780 /0 - 406 /0 

 0/ 028 - 0/ 754 0/ 845 3/ 716 خودکارآمدی 

توانمندسازی 

 شناختی روان
669 /3 769 /0 850 /0 - 211 /0 

قصد کارآفرینی 

 زنان 
659 /3 670 /0 707 /0 - 359 /0 

 397 تعداد مشاهدات 

در ادامه برای تحلیل روابط بین تغییرها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده  

شد که از طریق مقدار ضریب بحرانی برای سنجش درستی هر فرضیه بهره  

های اول تا سوم( به بخش اثرات  فرضیه پژوهش )فرضیه 6گرفتیم. در اینجا 

( برای  .C.Rمستقیم مرتبط است. با نظر به اینکه اگر مقدار ضریب بحرانی )

توان ادعا کرد که فرضیه مربوط به آن  باشد، می   96/1تر از  هر مسیر بزرگ 

سطح   در  )  95مسیر  جدول  است.  قرارگرفته  تائید  مورد  نتایج 4درصد   )

دهد که ضریب غیراستاندارد  برای مسیرهای مستقیم را نشان می  آمدهدست به

( مسیر  ضریب  همان  )Estimateکه  بحرانی  ضریب   ،)C.R.  خطای  ،)

 شده است. ( نشان داده P( و سطح معناداری ) .S.Eاستاندارد )

 ها: نتایج آزمون فرضیه4جدول 

 ها فرضیه
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 بحرانی 
P نتیجه 

. تأثیر استفاده از اینستاگرام  1

 قصد کارآفرینی زنان  ←
 تأیید  0/ 000 3/ 570 0/ 283

. تأثیر استفاده از اینستاگرام  2

 شناختی توانمندسازی روان  ←
 تأیید  0/ 000 8/ 079 0/ 585

. تأثیر استفاده از اینستاگرام  3

 خودکارآمدی  ←
 تأیید  0/ 000 5/ 355 0/ 364

  ←. خودکارآمدی 4

 شناختیتوانمندسازی روان 
 تأیید  0/ 000 5/ 431 0/ 315

شناختی . توانمندسازی روان 5

 قصد کارآفرینی زنان  ←
 تأیید  0/ 000 4/ 864 0/ 359

قصد   ←. خودکارآمدی 6

 کارآفرینی زنان 
 تأیید  0/ 003 2/ 937 0/ 185

. تأثیر استفاده از اینستاگرام  7

شناختی توانمندسازی روان  ←

 قصد کارآفرینی زنان  ←

 تأیید  0/ 200 4/ 142 0/ 210

. تأثیر استفاده از اینستاگرام  8

قصد  ←خودکارآمدی  ←

 کارآفرینی زنان 

 تأیید  0/ 30 2/ 537 0/ 067
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در بخش اثرات میانجی به بررسی آن دسته از مسیرهایی که یک یا چند 

شده است و اثرات میانجی با استفاده از  پرداخته متغیر میانجی وجود دارد،  

های پرکاربرد برای بررسی روابط  شده است. یکی از روش بررسی   1آزمون سابِل 

های موردبررسی بیشتر  گری آزمون سابِل هست و زمانی که تعداد دادهمیانجی 

گری ارائه  تواند نتایج مطلوبی را برای میانجی مورد باشد، این روش می  150از  

بوده است؛ لذا    نمونه  397های مورد تحلیل ما  دهد. به دلیل اینکه تعداد داده 

میانجی تحلیل  برای  روش  این  از  نتایج استفاده  است.  مطلوب  بسیار  گری 

باشد، نشان از معناداری متغیر میانجی   96/1حاصل در این آزمون اگر باالی  

درصد   95بین متغیرهای مستقل و وابسته بوده و فرضیه در سطح اطمینان 

مدل  منظور ارزیابی برازشه آمده بدست نتایج به  5گردد. در جدول  تأیید می

 شده است. ساختاری نیز نشان داده

 

 های برازش مدل ساختاریشاخص: ۵جدول 

 گیریبحث و نتیجه
با توجه به اهمیت توسعه کارآفرینی در جامعه زنان ایرانی، پژوهش حاضر با  

هدف ارائه راهکارهای کاربردی بر اساس چارچوب علمی برای بهبود و تشویق  

شبکه بسترهای  اساس  بر  اجتماعی  کارآفرینی  با  بههای  اینستاگرام  ویژه 

روان  توانمندسازی  و  خودکارآمدی  مدل  میانجیگری  گرفت.  انجام  شناختی 

شده، با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری و به کمک ابزار  مفهومی ارائه 

ساله شهرستان تبریز موردسنجش قرار گرفت.    40الی    20نامه در زنان  پرسش 

می  نشان  خروجی  کارآفریمدل  قصد  از  دهد،  استفاده  توسط  زنان  نی 

-شناختی می اینستاگرام و به دنبال آن بهبود خودکارآمدی و توانمندی روان 

 تواند ممکن و عملی شود. 

مدل ساختاری پژوهش حاکی از اثر مثبت و معنادار استفاده    نتایج تحلیل

و   خودکارآمدی  بهبود  طریق  از  زنان  کارآفرینی  قصد  بر  اینستاگرام  از 

های پژوهش مبنی براثر  شناختی است. در خصوص فرضیهتوانمندسازی روان 

روان  توانمندسازی  بر خودکارآمدی،  اینستاگرام  از  و قصد  استفاده  شناختی 

کند؛ یعنی اینکه  های مذکور را تأیید میآمده، فرضیه دستکارآفرینی، نتایج به

فعالیت از  تأثیرپذیری  با  کارآفرینی  شبکه قصد  ازجمله  های  های  اجتماعی 

 
1. Sobel Test 

توانمندی  فعالیت و  خودکارآمدی  بهبود  آن  دنبال  به  و  اینستاگرامی  های 

عنوان ابزاری برای برقراری  تواند بهبود یابد. اینستاگرام بهشناختی، میروان 

ها، تصاویر، نظرات و سایر اشکال دانش، انتقال  گذاری ایده ارتباط و به اشتراک 

ها را در  تواند آن راک دانش در بین افراد می کند. اشتو تجربه را تسهیل می 

ها یاری دهد. فعالیت مؤثر مانند پست گذاشتن و استوری،  بهبود و توسعه ایده 

اعتمادبه  افراد حس معناداری و  ایجاد میدر  بندورا  نفس  بیانات  کند. طبق 

احساس  1997) آن  رساندن  اتمام  به  موفقیت  با  و  کاری  انجام  با  افراد   )

کننده این  کنند، نتایج پژوهش حاضر نیز در این راستا بیان می   خودکارآمدی

افراد نیز تأثیر می که رضایت  طوری گذارد به است که این احساس در روان 

یابند. افراد  وکار را در خود می بیشتری از خود دارند و جرئت شروع به کسب

توانند  ها هم میدهد که آنها دست می با دیدن افراد موفق این حس به آن 

موفق شوند و تجربه شخصی در هر کاری، مؤثرترین حس خودکارآمدی در  

عنوان  ( خودکارآمدی را به2017)  2کند. سولزویکوکار را فراهم میآن کسب

کند. خودکارآمدی  یک عامل مهم در شکل دادن قصد کارآفرینی معرفی می

کسب  تشکیل  میاحتمال  افزایش  را  زماوکار  اشخاص  درواقع  نی دهد 

های  نفس کافی برای قصد کارآفرینی خواهند داشت که به توانایی اعتمادبه 

فرصت  از  استفاده  برای  احساس  خود  از  باالیی  سطح  و  داشته  اعتماد  ها 

برای   چالش  پر  محیط  یک  کارآفرینی  محیط  باشند.  دارا  را  خودکارآمدی 

به  است،  کار  کسب  آن  زیادی  طوری مؤسس  مسائل  برای  باید  روزانه  که 

ها زمانی مؤثر و کارا خواهند بود که فرد  گیریگیری کند و این تصمیمتصمیم

شناختی توانمند شده باشد. اینستاگرام به زنان این امکان را  صورت روان به

ها و احساسات خود را در مورد موضوعات مختلف  دهد تا تجربیات، دیدگاه می

بت و  کنند  بیان  محصوالت  تبلیغ  یا  و  خود  احساس  موردعالقه  وانند 

ها  های آنپست  کنندگی، احساس کنترل و مفهوم را به دست آورند. تعیین

های کوتاه همراه با عکس( باعث ایجاد یک احساس  ها یا پیام)عکس، زیرنویس 

روان  نهشناختی میتوانمندی  زنان  زیرا  کنند که چه  تنها توصیف میشود، 

بهترین وضعیت خود نیز قرار  های اجتماعی در  کسانی هستند بلکه در شبکه 

پیشینه به  نگاهی  با  میدارند.  استنتاج  موجود،  صاحبی  نظران  شود، 

روان  توانمندسازی  شبکهخودکارآمدی،  در  فعالیت  معلول  را  های  شناختی 

اینستاگرام دانستهاجتماعی و به نتیجهویژه  بنابراین،  ی پژوهش حاضر،  اند؛ 

ها  ام بر خودکارآمدی زنان و توانمندی آن مبنی بر تأثیر استفاده از اینستاگر

؛ ریکلمه  2015های قبلی و ادبیات نظری )المین و همکاران،  با نتایج پژوهش

؛ یو و  2018؛ الشهرانی و راسموسن،  2017؛ سولزویک،  2017و همکاران،  

توان استدالل  آمده میدستبر نتایج بهبا تکیه  ( منطبق است.2017همکاران،  

برنامه که  در   ریزی کرد  مؤثر  فعالیت  برای  الزم  بسترهای  ایجاد  و  صحیح 

 شود.  تحریک کارآفرینی زنان می اینستاگرام، باعث
وکارها برای ادامه  در دو سال اخیر و شروع پاندمی کرونا بسیاری از کسب 

اند. امروزه افراد برای خرید، مشاوره،  حیات خود به اینستاگرام متوسل شده 

کنند  ی از نیازهای خود از اینستاگرام استفاده میآموزش، سرگرمی و بسیار 

های کمتری را هم متقبل  جویی در زمان حتی هزینهچون عالوه بر صرفه

های  توان حذف شدن محدودیت های آن میترین مزیت شوند و از بزرگ می

2. Solesvik 

 مقادیر مطلوب  شاخص برازش
در مدل 

 تحقیق 
 نتیجه

𝜒2

𝑑𝑓⁄  مطلوب 2/ 747 مطلوب  3کمتر از  

GFI  قبولقابل 0/ 889 0/ 9بیشتر از 

IFI  مطلوب 0/ 918 0/ 9بیشتر از 

CFI  مطلوب 0/ 918 0/ 9بیشتر از 

RMSEA  مطلوب 0/ 066 مطلوب   0/ 08کمتر از 
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توانند در هرکجای جهان با یکدیگر ارتباط  جغرافیایی را نام برد که افراد می 

و محصوالت خود را در بازاری با مشتریان بالقوه به وسعت کل   داشته باشند

توانند  راحتی می جهان عرضه کنند؛ بنابراین با توجه به نتایج پژوهش افراد به 

کسب   با  و  کرده  خودکارآمدی  احساس  محیط  این  در  مشارکت  با 

برای راه اعتمادبه  آماده  اندازی کسبنفس و احساس معناداری خود را  وکار 

داری  های خانه طور سنتی مسئولیت د. همچنین زنان در کشور ما که بهببینن

محدودیت  موارد  بعضی  در  و  دارند  که  بیشتری  دارند  هم  بیشتری  های 

وکار خود را شروع کنند.  طور که باید کسب متأسفانه باعث شده نتوانند آن 

و  دهنده این است که اینستاگرام به توسعه خودکارآمدی  نتایج پژوهش نشان 

کند؛ بنابراین استفاده از اینستاگرام،  شناختی زنان کمک میتوانمندی روان

آن توانایی  از  افراد  ادراک  از  فراتر  دیگران  تأثیراتی  بر  )خودکارآمدی(  ها 

توجهی شناختی قابل گذارد که این خودکارآمدی باعث توانمندسازی روان می

برای تصمیم به کارآفرینی   شود و همه این موارد اهرم پرقدرتیدر زنان نیز می 

 شوند. افراد می 

 

 های کاربردی پیشنهاد

پیش  متغیرهای  از  مناسب  سیاست درک  ایجاد  به  منجر  کننده،  های  بینی 

شود. در حال حاضر،  کننده برای افرادی که قصد کارآفرینی دارند، می حمایت 

توان  اند، می شده طور خاص در زندگی روزمره ما ادغام های اجتماعی به شبکه 

های مردم استفاده  ها درزمینه آموزشی، برای تقویت ارتباط بین گروهاز آن

زمان و همچنین  -ها ابزاری عالی برای شکستن موانع فضاکرد، عالوه بر این آن

های اجتماعی مرزهای آموزشی فعلی هستند. در این شرایط، استفاده از شبکه 

منظور بهبود انگیزه، همکاری  ی بهتواند نقش مهمی در ارتقا پایدار کارآفرینمی

فرصت به  و  کند  ایجاد  اطالعات  تبادل  توسعه  و  و  تجاری  جدید  های 

بهمهارت  نتایج  به  توجه  با  شود.  تبدیل  تجاری  آزمون  دستهای  از  آمده 

گذاری در آموزش و  توانند با سرمایه گذاران میهای پژوهش، سیاست فرضیه

گیری از  ی و ترویجی، افراد را به بهره های تشویقرفع موانع موجود و سیاست 

این رسانه در راستای قوانین موجود تشویق کنند تا زنان کارآفرین از پتانسیل  

وکار خود استفاده کنند. مدیران  فراوان اینستاگرام درراه اندازی و توسعه کسب

می مجموعه  مختلف  برگزاری کالس های  با  تولید  توانند  آموزش  برای  هایی 

در   مدیران  محتوا  کنند.  توانمندتر  را  خود  مجموعه  افراد  اینستاگرام، 

ی تولید محتوا،  ریزی شهری با کمک افراد ماهر در زمینههای برنامه سازمان 

وکارهایی توانند بانوان را برای به راه انداختن کسب بازاریابی در اینستاگرام، می 

بخشی عظیم  شود، آموزش دهند.که حتی به بهبود اقتصاد منطقه منجر می 

تالش کافی از  توجه  است  نتوانسته  کارآفرینی  حوزه  در  زنان  های 

یا رسانه سیاست  نیز  مداران  به خود جلب کند. پژوهشگران  های عمومی را 

های زنان  توجهی به فعالیت اند. باوجوداین، بی کمتر به این موضوع پرداخته

ثروت در اقتصاد  کننده نقش و سهم آنان در تولید  درزمینۀ کارآفرینی نفی

در دو سال گذشته   جهانی یا نقش مهم آنان در حل مسائل اجتماعی نیست. 

ی پایان خود  وکارهای فیزیکی به نقطه و شروع پاندمی کرونا، بسیاری از کسب

درحالی  کسبرسیدند  که  افرادی  شبکه که  در  را  خود  اجتماعی  وکار  های 

تر، هم ر بودند، زیرا هم سریع تویژه اینستاگرام گسترش دادند، بسیار موفق به

به ارزان  موارد  بسیاری  در  و  منجر  تر  افراد  ارزشمند  وقت  در  جویی  صرفه 

می می دولت  بنابراین  و  شود؛  تعرفه  اینترنت،  مناسب  پهنای  ارائه  با  تواند 

های کمتر نیز در این راستا حامی زنان برای گسترش کسب کارهایشان  هزینه

جامعه  درنهایت،  و  داشته  ای  باشد  پویاتر  اقتصادی  و  و خودکارآمد  توانمند 

 باشد. 
آمده ذاتاً  دستتستنج، نتایج بهبا توجه به استتفاده از پرستشتنامه نگرش

آوری داده  های جمعهایی استتت و استتتفاده از ستتایر روشدارای محدودیت

های  دهد. از سوی دیگر دادهنظیر مصاحبه، نتایج قابل اتکایی را به دست می

پذیری نتایج این  شده است و لذا تعمیمآوریزنان شهر تبریز جمعپژوهش از  

های متفاوت  های بستتیار در جوامع مختلف و زمانپژوهش، نیازمند پژوهش

شتود پژوهشتگران  های موجود، پیشتنهاد میاستت. با توجه به مبانی و پژوهش

حوزه مدیریت منابع انستتانی و روانشتتناستتی صتتنعتی و ستتازمانی متغیرهای  

هتای رهبری را در ی متاننتد فرهنتگ ملی، ارتبتاطتات شتتتفتاف، ستتتبتکدیگر

 مطالعات آتی بر روی قصد کارآفرینی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.

 

 منابع 
جمال سید  جهرمی،  محدثه  اکبرزاده  شیخی،  نورالدین؛  سید  زاده،  رضوی  الدین؛ 

(. نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان )مطالعه موردی: زنان مناطق  1398)

 .79-37(، 20)5 ، های نوین مطالعات رسانهیک و بیست تهران(«، 

جتماعی (. بررسی تأثیر سرمایه ا 1399بیگی، مطهره محسن و مالمحمدی، مجید )

تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در مدیریت  بر کارآفرینی درون با  سازمانی 

 .204-175(: 1) 16، تأمین اجتماعیدرمان تأمین اجتماعی شهر کرمان. 

( سیدصمد  حسینی،  و  صمد  اقدم،  رحیمی  زهرا؛  تأثیر 1400حیدری،  بررسی   .)

علمی دانشگاه تبریز،  حمایت مدیران ارشد بر کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت

.41-60، 1، شماره 14، دوره توسعه کارآفرینی
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