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چﮑﯿﺪه
اندازهگیری قصد کارآفرینانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده در بروز پدیدة
کارآفرینی ،پیشبینی دقیقتری از احتمال وقوع آن را فراهم میآورد .از جمله عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه
که در پژوهشهای مختلف به آن اشاره شد ،سرمایة اجتماعی است .این پژوهش درصدد آن است که به بررسی
تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه -با درنظرگرفتن نقش میانجی سبک شناختی -در نمونة  140نفری از
جامعة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران بپردازد .روش نمونهگیری ،تصادفی
دردسترس است .این پژوهش براساس هدف ،کاربردی و از نظر روش کمّی و توصیفی -همبستگی است .دادههای
جمعآوریشده از پرسشنامة لیکرت از طریق تکنیک مدل معادلههای ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل تحلیل
شد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد رابطة مثبت و معناداری بین سرمایة اجتماعیِ رابطهای و قصدکارآفرینانه از
طریق سبک شناختی شهودی وجود دارد .همچنین ،رابطة مثبت و معنادار بین سرمایة اجتماعیِ ساختاری و اجتماعیِ
شناختی با قصد کارآفرینانه از طریق سبک شناختی منطقی تأیید میشود.
واژههای کﻠﯿﺪی :سبک شناختی ،سرمایة اجتماعی ،قصد کارآفرینانه.

* نویسندة مسئول:

Email: mamoradi@ut.ac.ir
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ﻣقﺪﻣه
قصد کارآفرینانه بیانگر کوششی است که فرد برای انجامدادن رفتار کارآفرینی در آینده انجام
میدهد .هر رفتاری از جمله کارآفرینی به برنامهریزیهایی نیاز دارد که میتوان آن را از طریق
قصد و نیت پیشبینی کرد ( .)Ajzen, 1991از اینرو ،اندازهگیری قصد کارآفرینانه و شناسایی
عوامل مؤثر بر آن فرصتی ارائه میکند تا فهم بهتری از چگونگی بروز فعالیتهای کارآفرینانه
بهدست آورد و به این ترتیب پیشبینی دقیقتری از احتمال وقوع آن بهدست آید ( Krueger et

.)al., 2000
برای اینکه فردی قصدی را در راستای کسبوکاری کارآفرینانه داشته باشد ،عوامل متعددی
دخیلاند .با توجه به نظریههای مبتنی بر قصد ،میتوان از مطلوبیت ،تمایل به عمل و درک
امکانپذیری ) ،(Shapero, 1982نگرشها ،هنجارهای ذهنی ،ادراک کنترل رفتاری ( Ajzen,

 ،)1991عوامل فردی و محیطی ( ،)Bird, 1988خودکارآمدی (،Boyd & Vozikis, (1994
نگرشهای عمومی و متغیرهای شخصیتی ( )Davidsson, 1995بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر
قصد کارآفرینانه نام برد .همچنین ،پژوهش هیندل و همکاران )2009( 1نشان میدهد سرمایة
اجتماعی تأثیر اولیهتری بر کارآفرینان دارد .سرمایة اجتماعی نه تنها بر توانایی افراد برای کشف،
ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتها تأثیر میگذارد ،بلکه بر قصد افراد نیز مؤثر است .همچنین،
هیندل و همکاران ( )2009معتقدند پژوهشهای رایج کارآفرینی بیشتر بر شناخت متمرکز شدند
و بهصورت محدود فقط به حس فرایند فکری که در ذهن یک فرد اتفاق میافتد تأکید دارند تا
به فرایند محیطی شناخت اجتماعی .آنها بیان میکنند فرایند توسعة قصد کارآفرینانه فرایندی
است که با سرمایة اجتماعی افراد شکل میگیرد ( .)Hindle et al., 2009نگریستن به کارآفرینی
از دریچة ساختارهای اجتماعی راه را برای درنظرداشتن چشماندازی وسیع درمورد کارآفرینی
هموار میسازد .بهطوریکه توجه را به سمت نکتههای مبهم وکمترپرداختهشدة آن یعنی جنبة
اجتماعی پدیدة کارآفرینی جلب میکند (.)Adler, 2002
نتایج مطالعات مؤید این است که بیشتر تحقیقات صورتگرفته در زمینة کارآفرینی ،در
سطح بینالمللی ،از نوع تعیین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان و از نوع ساختاری و موقعیت
1. Hindle
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محیطی بود که از آن بهدلیل بیتوجهی به شبکة روابط اجتماعی( 1سرمایة اجتماعی) انتقاد شده
است ( )Ulhoi, 2004و ایران نیز از این امر مستثنا نیست .هرچند محققان ایرانی (خضری1389 ،؛
آراستی1390 ،؛ صادقی1390،؛ رضایی1390 ،؛ ابراهیم1390 ،؛ احمدی1391 ،؛ رحمانیان،
1391؛ کریمی1391 ،؛ زالی و همکاران )1391 ،در پژوهشهای متعددی تأثیر عوامل شخصیتی،
فرهنگی و اقتصادی بر قصد کارآفرینانه را بررسی کردند ،اما به تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد
کارآفرینانه کمتر توجه شد .همچنین ،در زمینة تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه،2
نظریههای زیادی مطرح شد ،اما خاستگاه این نظریهها کشورهای پیشرفته است و پیشفرضهای
آنها با ایران متفاوت است .همچنین ،مطالعات صورتگرفته تاکنون بهطور ویژه در ایران انجام
نگرفته است .براساس دادههای دیدبان جهانی کارآفرینی ( )GEMاز سال  1390شاخص قصد
کارآفرینانه در ایران کاهش داشته است که این موضوع لزوم توجه به این مقوله را آشکار
میسازد (زالی)1391 ،؛ بنابراین ،این پژوهش درصدد آن است که با توجه به نظریهها به بررسی
تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه در کشور و بهطور ویژه در بین دانشجویان دانشکدة
برق و کامپیوتر دانشگاه تهران بپردازد.
ﻣروری ﺑر ﻣباﻧی ﻧظری و پﯿﺸﯿنة تﺤقﯿق
ادبیات شبکههای کارآفرینی و سرمایة اجتماعی متشکل از ارتباط بین افراد بهطور همزمان با
ادبیات قصد کارآفرینی توسعه یافت .هر دو ادبیات در دهة  1980بهعنوان یک واکنش با یک
رویکرد قطعی در بسیاری از مطالعات روانشناختی کارآفرینان ظهور کردند و به موازات هم
توسعه یافتند ،درحالیکه ادبیات کارآفرینی قصد دارد درک ذهنی ما را دربارة آن چیزی تغییر
دهد که اتفاق میافتد ،شبکة کارآفرینی و ادبیات سرمایة اجتماعی تمرکز افراد را از ذهنیات
درونیشان به محیط اجتماعی منتقل میکند که بر افراد و تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد
(.)Hindle et al., 2009
همچنین ،محققان کارآفرینی ( )Aldrich & Zimmer, 1986; Greve, 1995به ارتباط
1. Social relationship network
2. Entrepreneurial intention
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شبکههای اجتماعی و سرمایة اجتماعی آنها عالقهمندند .تحقیقات کارآفرینی نشان میدهد
شبکههای اجتماعی بر تشخیص فرصت ) ،(Singh, 2000جهتگیری کارآفرینی و تصمیمگیری
حرفهای برای تبدیلشدن به یک کارآفرین (Davidsson & Honig, 2003; Morales-

 )Gualdron & Roig, 2005و رشد ) (Lee & Tsang, 2001مؤثر است .بهتازگی برخی
محققان و از همه مهمتر میلسکیو کوربت ،)2006( 1استدالل کردند که شبکههای اجتماعی بر
قصد کارآفرینی تأثیر میگذارد .همچنین ،تحقیقات مافی ( )1387نشان میدهد سرمایة اجتماعی
بر هریک از چهار مرحلة فرایند کارآفرینی تأثیرگذارست .مافی بیان میکند از بین بعدهای
سرمایة اجتماعی ،میزان تعامالت اجتماعی (بعد ساختاری) تأثیر مثبتی بر تشخیص فرصت و خلق
ارزش دارد .همچنین ،ربیعی و صادقزاده ( )1390در بررسی میزان تأثیر سرمایة اجتماعی و ابعاد
آن بر کارآفرینی بیان میکنند داشتن شبکههایی از روابط گسترده و باالبودن اعتماد ،میل به
کارآفرینی را افزایش میدهد .همچنین ،در تحقیقات دیگری نقش سرمایة اجتماعی و شبکة
اجتماعی در تشخیص فرصتهای کارآفرینی (رکنی ،)1389 ،در عملکرد کسبوکارهای
کوچک و متوسط (نجفیان )1390 ،و در قصد کارآفرینانه (زارعی )1390 ،تأیید میشود.
قصد کارآفرینانه براساس تعریف دیدبان جهانی کارآفرینی ( ،)GEMانتظار راهاندازی
کسبوکار در دوازده ماه آینده است .در پژوهشهایی که مرتبط با قصد کارآفرینانه انجام
گرفت ،چارچوبها و نظریههای مختلفی ارائه شد .از جمله پرکاربردترین این مدلها مدل
رفتار برنامهریزیشدة آجزن ( )1991و مدل رویداد کارآفرینانة شاپیرو ( )1982است .محققان
از این نظریهها در پژوهشهای مختلفی استفاده کردند که توانایی آن برای سنجش قصد
کارآفرینانة افراد در آزمونهای گوناگون به اثبات رسید ( .)Krueger et al., 2000از جمله
کروگر و همکاران در پژوهش خود به مقایسة این دو مدل پرداختند و نقاط قوت و ضعف هر
دو را در زمینة پیشبینی قصد کارآفرینانه و عوامل مؤثر بر آن بررسـی کردند ( Krueger et

 .)al., 2000در پژوهشهای دیگر ،برد ( )1988قصد کارآفرینانه را براساس ترکیبی از عوامل
فردی و محیطی ارائه کرد و بوید و وزیکیس ( )1994مدل برد را توسعه دادند و مفهوم
خودکارآمدی را به آن افزودند .دیویدسون ( )1995قصد کارآفرینی را تحت تأثیر ایده در نظر
1. Hmieleski & Corbett
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گرفت که با نگرشهای عمومی مثل تغییر ،رقابت ،موفقیت و اسـتقالل و نگرشهای حوزهای
مثل بازده ،مشارکت عمومی و دانسـتن چگونگی مشـخص میشود .هیندل و همکاران ()2009
نیز با درنظرگرفتن مدلهای زیربنایی رفتار برنامهریزیشدة آجزن و مدل رویداد کارآفرینانة
شاپیرو ( )1982استدالل میکنند که قصد کارآفرینی یک فرد نه فقط از خودکارآمدی ،بلکه
از عوامل سرمایة انسانی و اجتماعی و جنسیت تأثیر میگیرد .همچنین ،کروگر ( )2006با ارائة
مدلی نشان میدهد تفاوت سبک شناختی میتواند به گونههای مختلفی بر قصد کارآفرینی
مؤثر باشد -بهویژه در زمینة برداشت از هنجارهای اجتماعی .بررسیهای کروگر نشان میدهد
مدلهای متفاوتی برای قصد کارآفرینی افراد با سبک شناختی منطقی وجود دارد.
سبک شناختی منعکسکنندة تفاوتهای پایدار فردی در روشهای ترجیحی او برای
سازماندهی و پردازش اطالعات و باورهای عمیق افراد است که در طول زندگی آنها ثابت
میماند ( )Allinson & Hayes, 1996و درنتیجه میتواند بر قصد افراد تأثیرگذار باشد .سبک
شناختی شامل دو بعد منطقی و شهودی است .سبک شناختی منطقی نقد فرضهای مربوط به
محتوا یا فرایند حل مسئله را شامل میشود ( ،)Mezirow, 1991اما در سبک شناختی شهودی
عالوهبر قبول تفکر سیستمی ،تأکید بر این است که کیفیت کل در یکایک اجزای
تشکیلدهنده نیز نهادینه شود ) .(Bird, 1988اگر شخصی بر این باور باشد که فرصتها،
مشاهدة نادیدنیهاست که الزاما افراد بهطور منطقی توانایی تشخیص آنها را ندارند ،بیشتر به
تفکر شهودی تمایل پیدا میکند ).(lin, 1999
سرمایة اجتماعی بهمنزلة مجموعهای از منابع بالقوه و بالفعلی است که در شبکة روابطی که افراد
کارآفرین دارند؛ وجود دارد ،قابل دسترسی است و از آن مشتق میشود (Nahapiet & Ghoshal,

 .)1998مطالعات قبلی ;)Liñán & Chen, 2009; Hindle et al., 2009;) Raijman, 2001
) (Anderson & Miller, 2002; Honig & Davidsson, 2003به اثر سرمایة اجتماعی بر قصد
کارآفرینانه توجه کردند .برایناساس ،فرضیة اصلی پژوهش اینگونه بیان میشود:
سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران مؤثر است.
از آنجاکه سرمایة اجتماعی شامل مجموعهای از روابط است ،جنبههای متفاوتی را
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دربرمیگیرد و میتوان آن را در سه بعد بررسی کرد :ساختاری ،رابطهای و شناختی
( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998بعد ساختاری سرمایة اجتماعی از شکل ساختاری ،تنوع،
مرکزیت و نقش مرزبانی شرکتکنندگان در شبکه منتج میشود )Nahapiet & Ghoshal,

 .(1998با توجه به سرمایة ساختاری و ابعاد سبک شناختی فرضیههای زیر تعیین میشود:
 .1سرمایة اجتماعی ساختاری از طریق سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانة
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .2سرمایة اجتماعی ساختاری از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد کارآفرینانة
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
از نظر ناهاپیت و گوشال ( ،)1998بعد شناختی سرمایة اجتماعی به آن منابعی اطالق میشود که
اظهارات ،برداشتها و سیستمهای معانی مشترک را در بین اعضای گروه فراهم میکنند .بعد
شناختی سرمایة اجتماعی هم تمایل و توانایی کارآفرینان نوپا را برای مخاطرهپذیری و انجامدادن
فعالیتهای کارآفرینانه افزایش میدهد ( .)Liao & Welsch, 2005با درنظرگرفتن این بعد از
سرمایة اجتماعی و با توجه به ابعاد سبک شناختی فرضیهها اینچنین تعیین میشود:
 .3سرمایة اجتماعی شناختی از طریق سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانه
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .4سرمایة اجتماعی شناختی از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
کانون توجه بعد رابطهای سرمایة اجتماعی شامل اعتمادکردن و قابل اعتمادبودن بر روابط
ویژهای از جمله :احترام ،اعتماد ،امانتداری ،مهربانی و صمیمیت استوار است که افراد در برخورد
خود با دیگران به نمایش میگذارند ( .)Coleman, 1988با درنظرگرفتن این بعد رابطهای سرمایة
اجتماعی و با توجه به ابعاد سبک شناختی فرضیههای پژوهش اینچنین تعیین میشود:
 .5سرمایة اجتماعی رابطهای از طریق سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانة
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .6سرمایة اجتماعی رابطهای از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
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با توجه به این پیشینه و با درنظرگرفتن دو مدل مبنایی هندل و همکاران ( )2009و برد
( ،)1988چارچوب مفهومی پژوهش ارائه میشود:
سبک شناختی
(شهودی)
قصد کارآفرینانه

سبک شناختی
(منطقی)

سرمایة اجتماعی:





بعد ساختاری
بعد ارتباطی
بعد شناختی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روشﺷناسی پژوهش
این پژوهش براساس هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -همبستگی است.
تدوین ادبیات پژوهش به روش کتابخانهای و جمعآوری دادهها به روش میدانی و با استفاده از
ابزار پرسشنامة لیکرت استاندارد انجام گرفت .این پژوهش درنظر دارد متغیر وابسته (قصد
کارآفرینانه) را براساس تابعی از متغیر مستقل (سرمایة اجتماعی) و با درنظرگرفتن تأثیر
متغیرهای میانجی (سبک شناختی شهودی و سبک شناختی منطقی) تعریف کند .قصد
کارآفرینانه امتیازی است که از طریق پرسشنامه و در قالب مقیـاس لیکرت و براساس
سنجههای زیر ارزیابی میشود ( .)Linan et al., 2011همچنین ،سرمایة اجتماعی امتیازی است
که در سه بعد سرمایة اجتماعی شامل بعد ساختاری ،شناختی و رابطهای از طریق پرسشنامه و در
قالب مقیـاس لیکرت ارزیابی میشود ( )Nahapiet & Ghoshal, 1998و سبک شناختی
امتیازی است که براساس پرسشنامه و در قالب مقیاس لیکرت و براساس روشهای ترجیحی
افراد در یادگیری ،حل مسئله و تصمیمگیری ارزیابی میشود (.)Allinson & Hayes, 1996
جامعة آماری این پژوهش ،دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه
تهران هستند که در زمان انجامدادن این پژوهش تمام واحدهای درسی خود را گذراندند .در
این پژوهش ،جامعة آماری شامل  219دانشجو است .به علت محدودیت در دسترسی به کل
جامعه ،از روش نمونهگیری تصادفی دردسترس برای تعیین نمونه از بین این دانشجویان استفاده
شد و حجم نمونه در این پژوهش براساس فرمول کوکران  140نفر از دانشجویان دانشکدة برق
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و کامپیوتر دانشگاه تهران درنظر گرفته شد .روایی محتوایی ابزار پژوهش توسط چهار خبرة
برخوردار از سوابق مرتبط با موضوع تأیید شد .برای تعیین روایی تشخیصی به روش تعیین
میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEاستفاده شد و مقادیر آن (باالی  )0/5نشان داد ابزار
تحقیق قابلیت قابل قبولی برای جمعآوری اطالعات دارد .همچنین ،برای سنجش پایایی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی پرسشنامه تأیید شد .در این پژوهش ،از
روش پایایی مرکب نیز استفاده شد که ضرایب آن در جدول  1میآید .سازههایی که مقادیر
 CRآنها باالتر از مقدار  0/6باشند ،پایایی قابل قبولی دارند و هرچه این مقدار به یک
نزدیکتر باشد ،پایایی آن بیشتر است.
جدول  .1ویژگی متغیرها در پرسشنامه
ضریب
متغیرها

ابعاد متغیرها

آلفای
کرونباخ

میانگین
واریانس

متغیر
مستقل

متغیر وابسته
متغیر
میانجی

سبک
شناختی

پایایی
مرکب

گویه
ها

منبع مورد
استفاده

استخراجشده

)(CR
pc >0.6

رابطهای

0/732

0/92

0/94

5

ساختاری

0/716

0/89

0/93

5

شناختی

0/787

0/93

0/95

5

قصد
کارآفرینانه

0/863

0/86

0/90

6

لینان ()2011

شهودی

0/747

0/93

0/95

4

منطقی

0/797

0/90

0/92

4

آلینسون و هایز
()1996

)(AVE

سرمایة
اجتماعی

ضریب

تعداد

ناهاپیت و
گوشال
()1998
استون ()2001
گروتایرت
()2003

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از مدل معادلههای ساختاری (یک تکنیک
چندمتغیری نیرومند از خانوادة رگرسیون چندمتغیری) و روش حداقل مربعات جزئی ،استفاده
شد .این روش مدل معادلة ساختاری ،زمانیکه برای هر سازه تعداد متغیر زیاد یا حجم نمونه
کم است ،بسیار مناسب است و ضرایب را بهگونهای تعیین میکند که مدل حاصلشده،
بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را داشته باشد .همچنین ،با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو
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 PLSروابط بین متغیرها بررسی و فرضیههای زیر آزمون میشود .درضمن ،فرضیههای فرعی
تحقیق بهدنبال بررسی نقش میانجی سبک شناختی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است،
بنابراین ،برای بررسی این فرضیهها از مدل بارن و کنی )1986( 1استفاده کردیم.
یافتهها
توصﯿف ویژگیهای جمعﯿتﺷناختی

دادههای پرسشنامههای جمعآوریشده نشان میدهد  37/1درصد پاسخگویان را زنان و 62/9
درصد را مردان تشکیل میدهند 60/7 .درصد پاسخگویان مجرد و  39/3درصد متأهلاند10 .
درصد پاسخگویان  21تا  24ساله 80 ،درصد  25تا  28ساله و  10درصد  29تا  32سالهاند.
همچنین ،از بین  140نفری که به پرسشنامهها پاسخ دادند 52/8 ،درصد در رشتة الکترونیک و
 47/2درصد در رشتة کامپیوتر تحصیل کردند .از بین  140پاسخگو ،حدود  26درصد دارای
سبک شناختی شهودی و  74درصد دارای سبک شناختی منطقیاند.
ضریب همبستﮕی ﺑﯿن ﻣتغﯿرهای پژوهش

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،همة متغیرها در سطح اطمینان  99درصد با هم رابطة
مثبت و معناداری دارند.
جدول  .2ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر

قصد کارآفرینی
سرمایة اجتماعی
سرمایة اجتماعی رابطهای
سرمایة اجتماعی ساختاری
سرمایة اجتماعی شناختی
سبک شناختی شهودی
سبک شناختی منطقی

قصد

سرمایة

کارآفرینی

اجتماعی

1/00
**0/235
**0/719
**0/370
*0/229
**0/448
**/380

1/00
**0/637
**0/847
**0/845
**0/357
*0/210

سطح معنیداری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

سرمایة

سرمایة

سرمایة

سبک

سبک

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

شناختی

شناختی

رابطهای

ساختاری

شناختی

شهودی

منطقی

1/00
*0/414
**0/315
*0/215
*0/455

1/00
**0/535
**0/761
**0/345

1/00
**0/225
**/672

1/00
**/572

*p<0.05

1

**p<0.01

1. Baron & Kenny
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از بین متغیرها ،سرمایة اجتماعی ساختاری با سرمایة اجتماعی بیشترین همبستگی و سبک
شناختی منطقی با سرمایة اجتماعی کمترین همبستگی را دارد.
توصﯿف ﺷاخصهای پژوهش
برای آزمون میانگین متغیرهای تحقیق ،به مقایسة میانگین متغیرها با مقدار حد وسط عدد 3
میپردازیم .به دلیل اینکه مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه میشود ،از آزمون تی
تکنمونهای استفاده میشود (از آنجاکه طیف پرسشنامه ،پنجتایی لیکرت است ،عدد  3را
بهعنوان حد وسط درنظر گرفتیم).
جدول  .3نتایج آزمون میانگین متغیرهای پژوهش
Test value=3

متغیر

قصد کارآفرینانه
سرمایة اجتماعی
سبک شناختی منطقی
سبک شناختی شهودی

نتیجة
آزمون

T

قبول
قبول
قبول
قبول

32/209
20/273
30/135
-4/160

درجة عدد معناداری

تفاوت

آزادی

()sig

میانگین

139
139
139
139

0/000
0/000
0/000
0/000

2/768
0/683
1/345
-0/396

فاصلة اطمینان 95
درصد اختالف
پایینی

باالیی

2/60
0/62
1/26
-0/58

2/94
0/75
1/43
-0/21

براساس نتایج این آزمون ،میانگین امتیازات دادهشده به سرمایة اجتماعی و سبک شناختی
منطقی بزرگتر از  3است و در وضعیت مطلوبی قرار دارند ،زیرا مقدار سطح معناداری ()Sig
کوچکتر از سطح خطا ( )0/05است ،اما میانگین امتیازات دادهشده به قصد کارآفرینانه و
سبک شناختی شهودی کمتر از  3است و این متغیرها در وضعیت مطلوبی قرار ندارند ،زیرا
مقدار سطح معناداری ( )Sigبزرگتر از سطح خطا ( )0/05است.
ﻣﺪلسازی ﻣعادلههای ساختاری ﺑه روش حﺪاﻗل ﻣرﺑعات جزئی

با توجه به نتایج تحلیل آماری به روش حداقل مربعات جزئی درمورد فرضیة اصلی و با توجه به
ضریب مسیر  0/650و همچنین آمارة  tبه مقدار  ،11/270میتوان گفت سرمایة اجتماعی در
سطح اطمینان  99درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین ضرایب از
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نظر آماری معنادارند .این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایش در سرمایة اجتماعی
موجب افزایش قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه
تهران میشود .مقدار ضریب تعیین چندگانه (  )R2برابر  0/422شد .برایناساس ،متغیر سرمایة
اجتماعی  42درصد تغییرات قصد کارآفرینانه را توضیح میدهد .این مسئله بیانگر این است
که سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران مؤثر است.
از آنجاکه در این تحقیق دو متغیر میانجی سبک شناختی شهودی و سبک شناختی منطقی
وجود دارد و فرضیههای فرعی تحقیق بهدنبال بررسی نقش میانجی دو متغیر مذکور بین ابعاد
سرمایة اجتماعی (متغیرهای مستقل) و قصدکارآفرینی (متغیر وابسته) هستند ،برای بررسی این
فرضیه از مدل برن و کنی )1986( 1استفاده کردیم .ابتدا تأثیر متغیرهای سرمایة اجتماعی
ساختاری ،اجتماعی شناختی و اجتماعی رابطهای بر قصد کارآفرینی سنجیده شد و درنهایت با
استفاده از متغیرهای میانجی ،تأثیر متغیر مستقل بر وابسته سنجیده شد و فرضیههای فرعی تحقیق
بررسی شد.
جدول  .4ضرایب مسیر ،آمارة  tو ضریب تعیین (متغیر وابسته :قصد کارآفرینانه)
متغیر پیشبین

ضریب مسیر ()

آمارة t

نتیجة آزمون

سرمایة اجتماعی ساختاری
سرمایة اجتماعی شناختی
سرمایة اجتماعی رابطهای

0/303
0/283
0/512

4/003
**2/918
**7/794

تأیید
تأیید
تأیید

**

∗ p < 0.05
∗ p < 0.05

𝟐

𝐑

0/888
∗∗ p < 0.01
∗∗ p < 0.01

مقدار ضریب تعیین چندگانه (  )R2برابر  0/888شد .برایناساس ،ابعاد مختلف سرمایة
اجتماعی (ساختاری ،شناختی ،رابطهای)  88درصد تغییرات قصد کارآفرینانه را توضیح
میدهد .در تحلیل نتایج آزمون فرضیههای پژوهش ،چنانچه مقادیر ضریب بتا -بین ابعاد
سرمایة اجتماعی و قصد کارآفرینانه -در مدل با درنظرگرفتن متغیر میانجی سبک شناختی
منطقی و شهودی ،نسبت مقدار این ضریب در مدل بدون متغیر میانجی کاهش داشته باشد
1. Baron & Kenny
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فرضیه تأیید میشود و در غیر اینصورت فرضیه تأیید نمیشود .با توجه به مقادیر ضریب بتای
دو مدل ،نتایج آزمون فرضیهها در جدول  5ارائه میشود:
جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش

 .1سرمایة اجتماعی ساختاری از طریق سبک شناختی
شهودی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .2سرمایة اجتماعی شناختی از طریق سبک شناختی
شهودی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .3سرمایة اجتماعی رابطهای از طریق سبک شناختی
شهودی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .4سرمایة اجتماعی ساختاری از طریق سبک شناختی
منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .5سرمایة اجتماعی شناختی از طریق سبک شناختی
منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
 .6سرمایة اجتماعی رابطهای از طریق سبک شناختی
منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشکدة برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.

آمارة t

ضرایب مسیر
( )در مدل
بدون متغیر
میانجی

ضریب مسیر ()
در مدل با متغیر
میانجی سبک
شناختی

نتیجة
آزمون

1/072

0/283

0/283

رد

0/491

0/512

0/512

رد

3/126

0/303

0/049

تایید

2/154

0/283

0/269

تایید

9/449

0/512

0/206

تایید

4/441

0/303

0/276

تایید

ﺑﺤث و ﻧتﯿﺠهگﯿری
با بررسی نتایج تحلیلهای صورتگرفته میتوان نتیجه گرفت که سرمایة اجتماعی رابطهای از
طریق سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانه تأثیر میگذارند .همچنین ،سرمایة اجتماعی
ساختاری ،اجتماعی شناختی و اجتماعی رابطهای از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد
کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة برق و کامپیوتر اثر مثبت میگذارد .هرچند
در این پژوهش اثر سرمایة اجتماعی ساختاری و سرمایة اجتماعی شناختی بر قصد از طریق
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سبک شناختی شهودی نیز تأیید نشد ،درنهایت اثر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تأیید
شد .مطالعات قبلی );Hindle et al., 2009; Raijman, 2001; Anderson & Miller, 2002

 (Honig & Davidsson, 2003نیز اثر سرمایة اجتماعی را بر قصد کارآفرینانه تأیید میکند:
 .1اﺛر سرﻣایة اجتماعی ساختاری ﺑر ﻗﺼﺪ کارآفریناﻧه از طریق سبک ﺷناختی

در تحلیل فرضیة اول ،نتیجة آزمون این فرضیه نشان میدهد سرمایة اجتماعی ساختاری از طریق
سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان اثر نمیگذارد .نتایج این آزمون ،نتیجة
مطالعات برد ( )1988و بوید و وزیکسیی ( )1994را تأیید نمیکند .درمورد فرضیة سوم ،متغیر
سبک شناختی منطقی اثری نسبی بر تأثیر این دو متغیر میگذارد و سرمایة اجتماعی ساختاری از
طریق سبک شناختی منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان مؤثر است .پژوهشهای
پیشین );Putnam, 1993; Liao & Welsch, 2005; Raijman, 2001; Klyver & schott, 2011

 (Hannah et al., 2011نشان میدهد تأثیرگذاری سرمایة اجتماعی ساختاری بهعنوان میزان
پیوندها و تعامالت اجتماعی و شبکة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه بهطور مستقیم و غیر مستقیم مثبت
و قابل توجه است .نتیجة آزمون این فرضیه ،نتیجة مطالعات پیشین را تأیید میکند.
 .2اﺛر سرﻣایة اجتماعی ﺷناختی ﺑر ﻗﺼﺪ کارآفریناﻧه از طریق سبک ﺷناختی

درمورد فرضیة دوم ،میتوان گفت سرمایة اجتماعی رابطهای از طریق سبک شناختی شهودی
بر قصد کارآفرینانة دانشجویان اثر نمیگذارد.
در مورد فرضیة هفتم ،نتایج آزمون این فرضیه تأثیر سرمایة اجتماعی شناختی را بر قصد
کارآفرینانه تأیید میکند .همچنین ،نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد بعد شناختی سرمایة
اجتماعی تمایل را برای فعالیتهای کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه افزایش میدهد (& Liao

 .)Welsch, 2005همچنین ،تأثیر غیر مستقیم ساختارهای سرمایة اجتماعی شناختی بر قصد
کارآفرینی تأیید شد ) .(Linan & santos, 2007هرچند پژوهشهای پیشین تأثیر بعد شناختی
سرمایة اجتماعی را بر قصد کارآفرینانه بررسی و تأیید کردند ،این پژوهشها تأثیر سرمایة
اجتماعی شناختی از طریق سبک شناختی بر قصد کارآفرینانه را بررسی نکردند.
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 .3اﺛر سرﻣایة اجتماعی راﺑطهای ﺑر ﻗﺼﺪ کارآفریناﻧه از طریق سبک ﺷناختی

درمورد فرضیههای سوم و ششم ،با توجه به تأییدشدن این دو فرضیه ،سرمایة اجتماعی رابطهای
از طریق سبک شناختی شهودی و منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان اثر میگذارد.
همانطورکه ذکر شد ،مطالعات برد ( )1988و بوید و وزیکسیی ( )1994نیز نشان میدهد
عوامل اجتماعی که شامل سرمایة اجتماعی نیز میشود ،بر سبک شناختی (شهودی و منطقی)
افراد مؤثر است و از این طریق بر قصد کارآفرینانه اثر میگذارد .همچنین ،سرمایة رابطهای
تمایل فرد را برای مخاطرهپذیری و انجامدادن فعالیتهای کارآفرینانه افزایش میدهد ( Liao

 .)& Welsch, 2005در پژوهشهای داخلی نشان داده شد تعهد به روابط بر فرایند کارآفرینی
مؤثر است (مافی .)1387 ،همچنین ،روابط متقابل و اعتماد ،زمینههای اجتماعی کارآفرینی به
حساب میآید و باالبودن اعتماد بین افراد قصد کارآفرینی را افزایش میدهد (ربیعی و
صادقزاده .)1390 ،نتیجة آزمون فرضیههای این پژوهش ،نتیجة مطالعات پیشین مبنی بر تأثیر
سرمایة اجتماعی رابطهای را بر قصد کارآفرینانه تأیید میکند .برایناساس ،نتایج مدل نهایی 1
پژوهش با درنظرگرفتن نقش میانجی سبک شناختی شهودی در شکل  2تبیین میشود.
همچنین طبق نتایج ،مدل نهایی  2پژوهش با درنظرگرفتن نقش میانجی سبک شناختی
منطقی در شکل  3تبیین میشود.
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شکل .3مدل نهایی 2
( مقادیر داخل پرانتز t ،های هریک از ضرایب هستند)
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پﯿﺸنﻬادها
نتایج این پژوهش تأثیر سرمایة اجتماعی شناختی بهعنوان باورهای مشترک و سرمایة اجتماعی
رابطهای بهعنوان روابط توأم با صمیمیت و اعتماد را بر قصد کارآفرینانة دانشجویان تأیید
میکند .برایناساس ،ایجاد باورهای مشترک درمورد کارآفرینی و روابط همراه با اعتماد در
بین دانشجویان از طریق تعامل بین دانشجویان و کارآفرینان در قالب آموزش کارآفرینی ،از
راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای سطح سرمایة اجتماعی دانشجویان در راستای ایجاد و
تقویت قصد کارآفرینانه در آنان است .همچنین ،سیاستگذاران و مدیران آموزشی در سطح
دانشگاهها با ایجاد فرصتهایی برای دانشجویان برای کسب سرمایة اجتماعی از طریق ارتباط
با NGOها و صنعت از طریق دانشگاه میتوانند نقش بسیار مهمی را در زمینة افزایش قصد
کارآفرینانه در بین دانشجویان و توسعة کارآفرینی بازی کنند .پیشنهادهای پژوهشی زیر نیز
فراتر از یافتههای پژوهش حاضر است و با توجه به محدودیتهای این پژوهش ارائه میشود:
 انجامدادن مطالعات مقایسهای بین رشتهها و دانشگاههای مختلف یا مقایسة بینالمللی.
 انجامدادن مطالعه با روشهای کیفی (بهدلیل محدودیت گردآوری داده در روش کمّی).
 ارائة مدل کارآفرینی دانشگاهی بر پایة توسعة سرمایة اجتماعی.
نوآوری پژوهش :مطالعات صورتگرفته تاکنون بهطور ویژه در ایران انجام نگرفته است.
این پژوهش بهدنبال تأثیر سرمایة اجتماعی بر قصد کارآفرینانه در جامعة ایران و بهطور ویژه
بین دانشجویان دانشگاه تهران است که پیشبینی میشود این متغیرها و نوع رابطة آن با دیگر
کشورها متفاوت باشد .در این پژوهش ،تأثیر سبک شناختی (شهودی و منطقی) نیز بهعنوان
متغیرهای میانجی بر رابطة سرمایة اجتماعی و قصد کارآفرینانه مدنظر قرار گرفت.
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