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 -1دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه
 -2استاد گروه ترویج و آموزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 -3استاد گروه ترویج و آموزش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

نقش و جایگاه شبکههای اجتماعی به عنوان سرمایهای شناخته شده است که بر تشخیص فرصت ،گرایش کارآفرینی،

تصمیمگیریهای شغلی برای تبدیل شدن به یک کارآفرین و رشد تأثیر میگذارد .این پژوهش به منظور بررسی تأثیر سرمایه

ی اجتماعی بر قصد کارآفرینانه ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد .تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر امکان

کنترل متغیرها شبه آزمایشی و از نظر شیوه ی گرد آوری داده ها میدانی است .جامعه ی آماری ،همه ی دانشجویان سال آخر
کارشناسی کشاورزی دانشگاه تهران بود ( .)N = 420با استفاده از فرمول کوکران ،نمونه آماری به شمار  201تن و با روش نمونه

گیری طبقه ای متناسب انتخاب شد .ابزار اصلی برای گرد-آوری دادهها پرسشنام ه بود .پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه

با استفاده از تتای ترتیبی محاسبه و روایی آن با نظرسنجی از اعضای هیات علمی دانشکده ی کارآفرینی دانشگاه تهران
تأیید شد .برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش از مدلیابی معادله های ساختاری ( )SEMاستفاده شد .نتیجه ی تحقیق
نشان داد که از بین سویگان ساختاری ،رابطهای و شناختی سرمایه ی اجتماعی ،سویه ی ساختاری از راه متغیر میانجی
امکانپذیری درک شده ،تأثیر مثبت و معنیداری بر قصد کارآفرینی دانشجویان دارد.

نمایه واژگان :سرمایه اجتماعی ساختاری ،قصد کارآفرینی ،دانشجویان کشاورزی،

نویسندهی مسئول :حجت شکیبا
رایانامهshakiba_h@ut.ac.ir : :

دریافت 95/2/28 :پذیرش95/8/17 :
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مقدمه

بـه همیـن ترتیـب ،این سـاختار به نسـبت عینـی ،خارجی

آمـوزش عالـی مقولـهای اجتماعـی تصـور میشـود کـه از

و قابل مشـاهده اسـت .سـرمایه ی اجتماعی شـناختی اشـاره

اسـتفاده میکنـد و از سـوی دیگـر بایـد پاسـخگوی انتظارهای

دارد .از ایـن رو ،بیشـتر مفهـوم ذهنـی و نامحسـوس اسـت

یـک سـو از امـکان هـا و منبـع هـای انسـانی و مـادی جامعـه

جامعه باشـد .دانشـگاهها از نظـر فراهم آوردن فضـای تعاملی
و سـازنده یکـی از مرکزهـای ایجـاد سـرمایه ی اجتماعـی
میتوانـد باشـد .نهـاد دانشـگاه با نهادهـای موجـود در جامعه
متفـاوت اسـت .در این مرکزها به مشـتریانی خدمت میشـود
کـه خـود محصـول آن هسـتند (بائـوم .)2004 ،دانشـگاه و جو

ارتباطـی و سـاختاری آن امکاناتـی را در اختیـار دانشـجویان
قـرار میدهنـد تـا از ایـن راه دانشـجویان شـیوههای مختلـف

برقـراری ارتباط با اشـخاص (حقیقـی و حقوقـی) رابیآموزند.
دانشـگاه از دیـدگاه وجـود تجهیـزات آموزشـی پیشـرفته و

امکانـات پژوهشـی شـیوه ی عملـی فراگیـری فنون و اسـتفاده
از آنهـا را آمـوزش میدهـد .دانشـگاه ،دیـدگاه و بینشـی در

زمینـه شـغل آینـده و فرصتهای شـغلی ای را به دانشـجویان
میدهـد کـه ممکـن اسـت بـرای آنهـا پیـش آیـد (رسـتمی،
.)1389

بـه هنجارهای مشـترک ،ارزشهـا ،اعتماد ،نگرشهـا و باورها
(آپهـوف .)2000 ،ایـن دو شـکل سـرمایه ی اجتماعی به حتم

مکمـل هـم نیسـتند .اصطلاح رابطـهای نیـز توصیفکننـده

ی نـوع روابـط شـخصی مـردم بـا یکدیگـر از طریق پیشـینه ی

تعامـل بیـن آنـان میباشـد (گرانووتـر .)1992 ،ایـن مفهـوم بر
روابـط ویـژه ،ماننـد احتـرام و دوسـتی بیـن مـردم که بـر رفتار
آنـان تأثیـر میگـذارد ،متمرکـز اسـت .ایـن سـرمایه بـا رابطـه
هـای شـخصی پیوسـته سـبب میشـود کـه مـردم از راه آن
چنیـن انگیزههـای اجتماعـی را ماننـد قابـل معاشـرت بـودن،

تصویـب و منزلـت را تحقق بخشـند .سـرمایه اجتماعـی مانند
سـرمایه ی فیزیکی ممکن اسـت با اسـتفاده از آن افزون شـده

و یـا در غیـر ایـن صـورت تحلیـل رفتـه و از بیـن بـرود (لینان و
سـانتوس.)2004 ،

بررسـی هـای مربـوط بـه سـرمایه ی اجتماعـی گسـترده

اسـت .نقـش و جایـگاه شـبکههای اجتماعـی بـه عنـوان

ســرمایه ی اجتماعــی چــه بــه صــورت رســمی و چــه

سـرمایهای شـناخته شـده کـه بـر تشـخیص فرصـت

مــورد انتظــار در بــازار فراهــم میشــود .بدیــن معنــی کــه،

 ،)2005تصمیمگیریهـای شـغلی بـرای تبدیـل شـدن بـه

غیررســمی از تعامــل افــراد بــرای بــه دســت آوردن پــاداش
ســرمایه ی اجتماعــی بــه عنــوان ســرمایه ای تولیــد شــده در

قالــب رابطــه هــای اجتماعــی تعریف می شــود (لیــن.)2003 ،
ناهاپیــت و گوشــال ( ،)1998بــر ایــن باورنــد کــه ســرمایه ی

اجتماعــی عبــارت از مجموعــه منابــع پنهــان و آشکاریســت
کــه در مجموعــه روابــط واحدهــای فــردی و اجتماعــی قــرار
دارد و از ایــن روابــط مشــتق می-شــود .بنابرایــن ،ســرمایه ی

اجتماعــی هــم شــامل شــبکهها و هــم ســرمایههای جــاری

شــده از آن شــبکهها خواهــد بــود .ســرمایه هــای اجتماعــی
شــناختی ،ســاختاری و رابطــه ای ســه نوعــی هســتند کــه
ایــن دو دانشــمند چنــدی پیــش آنهــا را مطــرح کــرده انــد

و جدیدتریــن طبقــه بنــدی از ســرمایه هــای اجتماعــی
بــه شــمار مــی رونــد .ســرمایه ی اجتماعــی ســاختاری بــه
اشــتراکگذاری اطالعــات و اقــدام جمعــی و تصمیمگیــری

از طریــق نقشهــای تثبیــت شــده ،شــبکههای اجتماعــی و
دیگــر ســاختارهای اجتماعــی تکمیــل شــده توســط مقــررات،

رویههــا و گذشــته هــا را آســانگری مــی کنــد.

(سـای ،) 2000،گرایـش کارآفرینـی (ریپولـس و بلسـا،
یـک کارآفریـن (داویدسـون و هونیـک )2003 ،و رشـد (لـی و

تسـانگ )2001 ،تأثیـر میگـذارد .در ایـن جـا اسـتدالل آن
اسـت کـه کارآفرینـان منبع هـای ارزشـمندی را از شـبکههای

اجتماعـی خـود بـه دسـت میآورند کـه به آنـان در رسـیدن به

هـدف هایشـان ،از جملـه آغـاز کسـبوکار کمـک میکنـد .بـا
وجـود مطالعـه هـای گسـترده انجام شـده ،در زمینـه ی رابطه

سـرمایه اجتماعـی بـا قصـد کارآفرینـی در اندک بررسـی هایی
دیـده میشـود.

در طـی سـالهای کنونـی برخـی از محققـان به ایـن نتیجه

رسـیدهاند کـه راه پیشبینـی رفتـار به ویـژه هنگامی کـه رفتار
نـادر باشـد ،توجه بـه قصد اسـت (کروگر و همـکاران.)2000 ،
یکـی از نخسـتین مقالـه هـای قصـد کارآفرینی مربـوط به بیرد

( ،)1998اسـت کـه قصـد را ایـن گونـه تعریـف کـرده اسـت:
" ...بـه عنـوان یـک حالـت ذهنـی هدایتکننـده ی توجـه

فـرد بـه سـمت یـک هـدف مشـخص اسـت" .مدلهـای قصـد
کارآفرینـی پیشبینـی و درک کارآفرینـی را از راه تاثیـر رابطـه
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هـای اجتماعـی پیشـنهاد میکننـد .دو مـدل از مدلهـای

لینـان و همـکاران ( ،)2008در مقالـهای بـا عنـوان قصـد

رویـداد کارآفرینی شـاپیرو ( )SEE(1شـاپیرو )1982 ،و نظریه

تحلیـل تجربـی در اسـپانیا و تایوان ،نشـان دادند کـه نظریه ی

قصـد کارآفرینـی توجه ویـژهای را جلب کردهانـد -1 :نظریه ی

ی رفتـار برنامهریزیشـده آیـزن ( )TPB(2آیـزن.)1991 ،

کارآفرینـی ،سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی و فرهنـگ:
یادگیـری اجتماعـی بنـدورا ( ،)1977امکانـات جدیـد را بـرای

نظریـه ی رویـداد کارآفرینـی اسـتدالل میکنـد کـه قصـد

درک بهتـر نقـش رابطـه هـای اجتماعـی در فرایندهـای خلق،

درک شـده و گرایـش بـه کار در افـراد اسـت ،بـا ایـن اسـتدالل

رابطـه هـای میـان سـاختار اجتماعـی و فراینـد تشـخیص

کارآفرینـی وابسـته بـه مطلوبیـت درک شـده ،امکانپذیـری
کـه رفتـار افـراد در طـول یـک مسـیر ادامـه خواهـد داشـت تـا
هنگامـی کـه چیـزی (ناامنـی شـغلی ،از دسـت دادن شـغل،
دریافـت ارث و غیـره) ایـن مسـیر را تغییـر دهـد .ایـن تغییـر
باعـث میشـود کـه افـراد فرصـت هـای دیگـر را از جملـه آغـاز

یـک کسـبوکار ،ارزیابـی کننـد .بـا آغـاز نظریـه ی یادگیـری

اجتماعـی کـه توسـط بنـدورا ( ،)1997مطـرح شـد ،یـک

رویکـرد مهـم در توضیـح رفتـار کارآفرینـی یعنـی مـدل قصـد
کارآفرینـی ،پیـدا شـد .در ایـن راسـتا بـه گونـه همسـان امـا با

جزئیـات بیـش تـر ،آیـزن ( )1991مـدل رفتـار برنامهریـزی
شـده را توسـعه داد.

قصـد و تشـخیص فرصـت بـه وجـود آورده اسـت .بنابرایـن،
فرصـت در موقعیـت ثانویـه در مدلهـا باقـی مانـده اسـت.

مقالـه ی یـاد شـده ارتبـاط سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی را
بـا شـکلگیری قصـد کارآفرینانـه افـراد در طـول کشـورهای

مختلـف بررسـی کـرده اسـت و بـر ایـن بـاور اسـت کـه فرهنـگ

ملـی میتوانـد شـکلدهنده ی دیدگاههای کارآفرینانه باشـد،
نـه سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی.

بنابرایـن ،هـر دو سـرمایه ی اجتماعی شـناختی و فرهنگ

ممکـن اسـت با هـم در کمک به قصـد کارآفرینانه نقش داشـته
باشـند .هـدف ایـن مقالـه ادغـام مفهـوم اقتصـادی -اجتماعی

سـرمایه ی اجتماعـی با مدل هـای مورد توجه از خلق شـرکت

ایـن مـدل سـه پیشـینه ی نگرشـی در شـکل گیـری قصـد

جدیـد بـود .هـدف بعدی کشـف اثرگـذاری تفاوت هـای فردی

ک شـده از انجـام رفتـار شـامل نگـرش شـخصی نسـبت بـه
در 

مدلهـای قصـد کارآفرینانـه ،سـرمایه ی اجتماعـی بـه عنوان

را نشـان میدهـد .دو مـورد نشـاندهنده ی مطلوبیـت
پیامدهـای رفتـار و هنجارهـای اجتماعـی درک شـده اسـت.
مـورد سـوم ،کنتـرل رفتـاری درکشـده ،نشـاندهنده ی
برداشـتهایی اسـت مبنـی بـر اینکـه رفتـار در نهاد خـود قابل

کنتـرل اسـت یا نیسـت .کنتـرل رفتار درکشـده نشـاندهنده

ی امکانپذیـری درکشـده از انجـام رفتـار و مربـوط بـه
برداشـتهایی از شایسـتگی (خودکارآمـدی) اسـت .نظریـه

ی رفتـار برنامهریـزی شـده بیـش تـر پیشـینه ی هـر یـک از
ایـن نگرشهـا را مشـخص میکنـد .بـا توجـه بـه مـدل آیـزن

( 11 ، )1991مـورد از  19مـورد آزمایـش نظریـه رفتـار برنامـه

ریـزی شـده نشـان داد کـه ضریـب رگرسـیون بـرای متغیـر

هنجارهـای اجتماعـی ،بـرای توضیـح مسـتقیم قصـد ،منفـی
بـود و یـا شـایان توجـه نبـود.

در شناسـاییهای کارآفرینانـه بـود .در نتیجـه بـا آغـاز ادغـام
عامـل جدیـد معرفـی شـد .سـرمایه ی اجتماعـی بـه عنـوان
مجموعـه ی کاملـی از ارتبـاط هـای فرد که دسترسـی به منابع

دیگـر تولید مانند سـرمایه ی انسـانی و فیزیکـی را امکان پذیر

میکنـد ،معرفـی میشـود.

ُرز ( ،)2007در مقالـهای بـا عنـوان ،مسـیرهای بـه
کارآفرینـی در سراسـر دوره زندگـی :یـک مـدل ابتـکاری ،بـه
بررسـی سـه عامـل  -1سـرمایه ی مالـی  -2سـرمایه ی انسـانی

 -3سـرمایه ی اجتماعـی و تاثیـر آنهـا بـر آغـاز کسـبوکار و

موفقیـت آن پرداخـت و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه سـرمایه ی
مالـی تاثیـر مسـتقیم و سـرمایه ی اجتماعـی و انسـانی اثـر

غیرمسـتقیم و پیچیـدهای بـر کارآفرینـی دارنـد.

پژوهــش داویدســون و هوینــگ ( ،)2003در بررســی

شـاید این بـه دلیل تاثیر مسـتقیم هنجارهـای اجتماعی بر

نقــش ســرمایه ی اجتماعــی و انســانی در میــان کارآفرینــان

بـه طـور غیرمسـتقیم بـر قصـد باشـد .مـدل رفتـار برنامهریزی

( )2000اســتدالل میكننــد پژوهــش کارآفرینــی بایــد بــه

مطلوبیـت درک شـده و امکانپذیـری درک شـده و پـس از آن
شـده ی آیـزن دارای حمایـت تجربـی اسـت (کالوریـد،

1996؛شـک و همـکاران.)2003 ،
ُ
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نوپــا نشــان میدهــد آنگونــه کــه شــین و ونکاترامــان

پدیــده ی مراحــل اولیــه ،ماننــد ایــن کــه چگونــه فرصتهــا

شناســایی میشــوند و یــا ســازمان جدیــد چگونــه بــه وجــود

شماره  ،38پاییز 1395

میآیــد ،بپــردازد .در همــه مرحلــه هــای رونــد نوپــای

سـاختاری نشـان داد کـه سـرمایه ی اجتماعـی تاثیر مسـتقیم

عضویــت در شــبکههای کســبوکار و احتمــال فــروش یــا

بررسـی دارد.

راهانــدازی شــرکت ،اهمیــت افزایــش ســرعت بــا توجــه بــه
ســودآوری ،شــناخته شــدند .یافتههــا نشــان میدهنــد
کــه بــرای کارآفرینــان و کارآفرینــان نوپــا حفــظ فعالیتهــا،
نگهــداری امکانــات مالــی و توســعه ی روابــط اجتماعــی در

صنعــت بســیار مهــم اســت و البتــه ،ایــن روابــط از حفــظ

ارتبــاط بــا ســازمانهای پشــتیبان یــا حتــی در طبقــه ی
کس ـبوکارهای عمومــی بــودن مهمتــر هســتند .عضویــت در

شــبکههای کس ـبوکار نتایــج قــوی و پیوســتهای را در طــول

و مثبـت معنـیداری بـر کارکرد شـغلی دانش آموختـگان مورد
تحقیـق تادارکـو و اسـمیت ( )2016در مـورد سـرمایه

اجتماعـی فـردی و نیت های کارآفرینی ،در روسـیه نشـان داد
کسـانی کـه دارای سـرمایه اجتماعی فردی بیشـتری هسـتند،
ایـن منبـع هـا تاثیـر غیرمسـتقیم و مثبتی (بـا افزایـش کنترل

رفتـاری درک شـده و نگـرش) بـر قصـد آغـاز کسـب وکار آنـان
دارد.

بـر پایـه ادبیـات موجـود ترکیـب سـویه گان مختلـف

سـرمایه اجتماعـی در مـدل هـای نیـت محـور کارآفرینانـه
عمــر فعالیتهــای نوپایــی شــرکت نشــان میدهــد.
وانگ ( )8002در یک پژوهش جامع درازمدت با عنوان "تاثیر سرمایهی اجتماعی بر کارکرد شغلی دانشآموختگان دانشکدهها"
تحقیـق دکارولیـس و همـکاران ( ،)2006بـا عنـوان امیدوارکننـده بـه نظـر مـی رسـد .کلمـن ( )1988بـر ایـن بـاور
با به کارگیری مدلسازی معادلههای ساختاری نشان داد که سرمایهی اجتماعی ت اثیر مس تیی و مثب معن ی داری ب ر ک ارکرد
عنصرهـای بسـیار مهمـی در
سـرمایه ی اجتماعـی ،شـناخت و فرصتهـای کارآفرینانـه :اسـت کـه رابطـه هـای اجتماعـی
بررسی دارد.
آموختگان مورد
نظـری ،نشـان داد کـه چگونـه کارآفرینـان ایجـاد سـرمایه انسـانی هسـتند .یعنـی گنجانـدن سـازههای
چهارچـوب
شغلی دانش یـک
رابطـه ی-
ی نش ان م
دهندهیه"
مطالعه :روس
بـرداریکارآفرینی،
فردی و نیات
عنوان "سرمایه
اسمی ی ( )8002با
تادارکو و
هـای اجتماعـی در درون
مورد نشـان
مختلـف،
اجتماعی بهره
شـناخت ،بـرای
اجتماعـی و
سـرمایه
نتایج تحییق بـا

رفتاری
افزایش کنترل
مثبتی (
غیرمستیی و
اینومنابع
هستند،
اجتماعی فرد
درکنظر میرسـد راهـی برای
کـه بـه
کارآفرینـی،
هـایباقصـد
مـدل
تاثیررفتـار
چگونـه
کننـد
بیشتر می
ی پیـدا
نفـوذ
سرمایهتعامـل و
دارایتهـا
که فرص
دهد کسانی از
هـا)دارد.
وکارتآنان
کسب
(بهرهقصد آغاز
شده و نگرش) بر
نتیجـه ی فعلوانفعـال هـای میان بهبـود ظرفیـت توضیحـی مـدل های قصـد نیز باشـد .در مدل
فرص
بـرداری از

اجتماعـید.شـامل ابعـاد سـاختاری،
کارآفرینانهتحقیـق
محور ایـن
شـخصیتی
های
شـبکه) و
اجتماعی
(سـرمایه
بر پایه ادبیاتمحیط
سـرمایهه نی ر م یرس
امیدوارکنن ده ب
های نی
عاملمدل
اجتماعی در
سرمایه
ابعادیمختلف
موجود ترکیب

ای ناهاپیت و گوشـال اسـت
ازههمدل
برگرفته از
رابطه ای
شـناختی
اسـت.
اجتماعیخطـر
روابطو درک
شـناختی
(تعصـب
گنجان دن س
هستندو(یعن ی
در ایجاد سرمایه انسانی
پذیـری)مهمی
عناصری بسیار
این باورند
کلمن ( )0822بر
توضیحیدرک شـده و امکانپذیری
ظرفیمطلوبیـت
میانجـی
متغیر
رسد دو
کـه بـا
قصددرازمـدت
جامع
یـک
(،)2008
برای بهبود
راهی
عنوان ر می
کارآفرینی)،با که به ن
پژوهشهای
درون مدل
در در
اجتماعی
وانـگروابط
مختلف ،نشاندهنده ی
تحقیـق بـر قصـد کارآفرینـی
ادبیـات
بـه
توجـه
بـا
شـده
درک
آموختگان
دانش
شـغلی
کارکرد
بر
اجتماعـی
ی
سـرمایه
تاثیر باشد .در مدل این تحییق سرمایهی اجتماعی ش ام ابع اد س اختاری ،ش ناختی و رابط های برگرفت ه از م دل
مدلهای قصد نیز
گذارنـد.
تأثیـر بامی
معادلـه
سـازی
هـا دوبـا بـه
ادبیات تحییق ب ر قص د
توجه به
هـای درک شده
امکانپذیری
شده و
مـدل درک
کارگیـریمطلوبی
متغیر میانجی
دانشـکدهکه با
ناهاپی و گوشال اس

کارآفرینی تأثیر میگذارند.
بُعد ساختاری

قصد
کارآفرینی

امکانپذیری
درکشده

بُعد شناختی

سرمایه
اجتماعی

مطلوبی
درکشده

بُعد رابطهای

کارآفرینی با سرمایه اجتماعی
نگاره -1مدل نظری رابطه قصد
نگارهی  -1مدل نظری رابطه قصد کارآفرینی با سرمایه اجتماعی

روششناسی

متغیرهـا غیرآزمایشـی ،از نظـر شـیوه گـردآوری دادههـا
روش شناسی
یو از لح
دانی
لحاظ ا می
آوری دادهه
کنترلر ش یوه گ رد
غیرآزمایشی ،از ن
امکان کنترل
کاربردی ،از ن
تحلیلاظدادهها از نوع همبسـتگی-
شـیوه
میدانـی و از
متغیرهانظـر امـکان
کاربـردی ،از
نظـر رهـدف
هدفتحقیـق از
این تحییق از ن رایـن

شیوهی تحلی دادهها از نوع همبستگی-کوواریانس بهشمار میرود .جامعهی آماری تحیی ق ش ام هم ه دانش جویان س ال آخ ر
کارشناسی کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و پردیس ابوریحان) بودند ( .)N=420نمونه گیری هنگ امی

که افراد با تصمی های حرفهای مه روبرو هستند ،موفیی آمیز اس (کروگر .)8000 ،با استفاده از فرمول کوکران حج نمون ه
فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
آماری برابر با  800نفر محاسبه و نمونهگیری به روش طبیهای متناسب انجام شد.
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کوواریانـس بهشـمار مـیرود .جامعـه ی آمـاری تحقیـق

شـامل همـه ی دانشـجویان سـال آخـر کارشناسـی کشـاورزی
دانشـگاه تهران (پردیس کشـاورزی و منابـع طبیعی و پردیس
ابوریحـان) بـود ( .)420=Nبا اسـتفاده از فرمـول کوکران حجم

نمونـه آمـاری برابـر با  201تن محاسـبه و نمونهگیـری به روش

طبقـهای متناسـب انجام شـد.

بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا در دو بخــش آمــار توصیفــی

و اســتنباطی از نرمافــزار  spsswin16و LISRELver8.54
اســتفاده شــد.
یافتهها

تحقیــق نشــان داد کــه میانگیــن ســن دانشــجویان مــورد

ابـزار اصلـی تحقیـق بـرای گـردآوری دادهها پرسشـنامهای

بررســی  22/22ســال بــا انحــراف معیــار  1/1ســال بــود و آنــان

بـرای سـنجش قصـد کارآفرینـی بـا شـش پرسـش ،مطلوبیـت

از لحــاظ جنــس 103 ،نفــر از دانشــجویان مــورد بررســی پســر

شـامل دو بخـش بـود .بخـش اول :سـه مقیـاس بـه ترتیـب
درک شـده بـا چهـار پرسـش و امکانپذیـری درک شـده بـا

شـش پرسـش .بـرای ایـن بخـش از پرسشـنامه ی لینـان
و سـانتوس ( ،)2007کـه در بررسـی هـای مختلـف ایـن دو

پژوهشـگر اسـتفاده شـد کـه پـس از بازنگـری و هماهنگـی بـا
شـرایط اجتماعی-فرهنگی کشـور اسـتفاده شـد .بخـش دوم:

شـامل سـه مقیـاس محقـق سـاخته بـرای سـنجش سـویگان
سـرمایه ی اجتماعـی سـاختاری ،شـناختی و رابطـهای بـر

گرفتـه از پژوهش-هـای ناهاپیـت و گوشـال ( ،)1998و مطالعه
ی کتابخانـه ای در دانشـگاه تهـران اسـت.

در دامنــه ی ســنی  21تــا  29ســال قــرار داشــتند .همچنیــن

و  98نفــر آنــان دختــر بودنــد .از لحــاظ وضعیــت تأهــل190 ،
تــن از دانشــجویان مــورد بررســی مجــرد و  11نفــر از آنــان

متأهــل بودنــد .محــل زندگــی  22تــن در روســتا و محــل

زندگــی  179تــن شــهر بــود.

بــه منظــور تعیین ســطح ســرمایه ی اجتماعی دانشــجویان

کشــاورزی مــورد بررســی از شــاخص  ISDMاســتفاده شــد

(کانکادهاراپــا و دیگــران .)2007 ،در آغــاز ،جمــع نمــره
هــای گویــه هــای تشــکیلدهنده ی ســرمایه ی اجتماعــی
دانشــجویان کشــاورزی بــه دســت آمــد .آن گاه ســطح ســرمایه

بـه ایـن ترتیـب ،هفـت پرسـش بـرای سـنجش سـرمایه ی

ی اجتماعــی پاســخگویان در ســه دســته ی بــاال ،متوســط و

ی اجتماعـی رابطهای و هفت پرسـش برای سـنجش سـرمایه

جــدول  ،2مشــاهده میشــود ،حــدود نیمــی از دانشــجویان

اجتماعـی سـاختاری ،شـش پرسـش بـرای سـنجش سـرمایه

ی اجتماعـی شـناختی اسـتفاده شـد .روایـی پرسشـنامه بـا
نظرسـنجی از اعضـای هیـات علمـی دانشـکده ی کارآفرینـی
دانشـگاه تهـران پـس از اصلاح و بازنگـری تأییـد شـد .بـرای

تعییـن پایایـی بخشهای مختلف پرسشـنامه از تتـای ترتیبی
اسـتفاده شـد کـه مقـدار آن بـرای مقیـاس قصـد کارآفرینـی و

همچنیـن سـرمایه ی اجتماعـی در جـدول  ، 1گـزارش شـده
است.

دارای ســرمایه ی اجتماعــی پایینــی هســتند.

جـدول -2توزیـع فراوانـی دانشـجویان بـر پایـه سـطح
سـرمایه ی اجتماعـی
سطح سرمایه ی اجتماعی
پایین

متوسط

جدول -1تتای ترتیبی متغیرهای مختلف تحقیق
متغیر
سرمایه ی اجتماعی

 ساختاری -رابطهای

 -شناختی

قصد کارآفرینی

مطلوبیت درک شده

امکانپذیری درک شده
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پاییــن محاســبه مــی شــود .بدیــن ترتیــب همــان گونــه کــه در

تعداد گویهها

مقدار تتای ترتیبی ()θ

20

-

6

0/79

7

0/82

7

0/80

4

0/72

6
6

0/81
0/81
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باال

جمع

فراوانی

درصد

درصد انباشته

102

50/7

50/7

44/8

100

9

90

201

4/5

100

55/2
-

میانگین 60/26 :انحراف معیار1/66 :

در ایــن پژوهــش بــه منظــور ســنجش ســطح قصــد

کارآفرینــی دانشــجویان کشــاورزی مــورد بررســی نیــز از
فرمــول مــورد اســتفاده در تعییــن ســطح ســرمایه ی اجتماعی
اســتفاده شــد .بــر ایــن پایــه بــا توجــه بــه جــدول  3میتــوان

گفــت کــه تنهــا حــدود یــک ســوم دانشــجویان مــورد بررســی
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شـکل گسـترده در بررسی های اجتماعی اسـتفاده شده است.

قصــد کارآفرینــی باالیــی دارنــد.
جـدول -3توزیـع فراوانـی دانشـجویان بر پایه سـطح قصد
کارآفرینی

مدلیابـی معادلـه هـای سـاختاری روشـی (پیشتجربـی) یـا
علـت و معلولـی اسـت ،بـه ایـن معنـی کـه محقـق بایـد مدلـی

را بـه منظـور انجـام تجزیـه و تحلیـل مشـخص کنـد .در مـدل

سطح قصد کارآفرینی

فراوانی

درصد

درصد انباشته

65

32/4

32/4

73

36/3

100

پایین

متوسط

63

جمع

201

باال

31/3

بیـن کوواریانسهـای مشـاهده شـده و کواریانسهـای مـدل،
بـرآورد میشـوند.

63/7

100

معادلـه سـاختاری مشـخصه هـا بـا کمینـه سـازی تفـاوت

از تحلیـل عاملـی تأییـدی بـه منظـور بررسـی و ارزیابـی

ل اندازهگیـری متغیرهای تحقیق اسـتفاده شـد .بنابراین،
مـد 

-

متغیرهـای نهفتـه ی تحقیـق وارد تحلیـل عاملـی تأییـدی

میانگین 2/07 :انحراف معیار0/82:

بـرای اعتبارسـنجی مـدل ،از روش مدلیابـی معادلـه های

سـاختاری اسـتفاده شـد .این روش در طی  15سال گذشته به

شـدند (جـدول  .)2بـار عاملـی اسـتاندارد شـده ی شـاخصها
و سـطح معنـیداری آنهـا با توجه بـه مقـدار  tدر تحلیل عاملی

مرتبـه ی اول آورده شـده اسـت.

جدول -4خالصه چرخش عاملی عامل های مؤثر بر تصمیم گیری شغلی دانش آموختگان کشاورزی
سازه

سرمایه ی
اجتماعی

شاخص

نشانگر

استاندارد

ضریب

استاندارد

ُبعد ساختاری

X10

0/44

0/09

X11
X12
X13
X14

1/09
0/21

X15
X17

0/79

X18
X19
X20
X22
X23
X24

ُبعد رابطهای

1/22

0/86

X16
ُبعدشناختی

0/40

X25
X26
X27
X28
X29
X30

0/29
0/60
0/68
0/76

0/72
0/68
0/86

0/89
0/88
0/64

0/53
0/67

0/80

خطای

0/08
0/15
0/12
0/10
0/13
7/8

T

سازه

نشانگر

4/43

قصدکارآفرینی

X46

2/27
5/17
6/12

3/46

0/11

9/90

0/12
0/11
0/12
0/10
0/10
0/15
0/07
0/09
0/10

بـا توجـه بـه نتیجـه ی ارایـه شـده در جـدول  4مشـاهده

میشـود کـه همـه ی نشـانگرها (شـاخصها) بـه جـز نشـانگر

X49
X50

5/16

0/12

0/13

X48

2/75

2/24

0/16

X47

8/45

ضریب

استاندارد
0/62

0/10

0/76
0/65

0/87
0/86

14/12

ا مکا نپذ یر ی X52

0/84

0/06

0/92

0/08

15/85

درک شده

X53
X54

0/87

X57

 15/01مطلوبیت درک X58

0/09

10/74

X56

9/93

13/90

12/74

0/18

13/63

13/76

-

-

0/75

10/04

0/22

14/11

X51

11/67

7/44

0/14

9/35

0/87

X55

9/15

0/10

8/72

11/56

0/19

0/79

14/58

خطای

استاندارد

T

-

شده

X60
X61
X63
-

0/83
-

0/88
0/24
0/97
-

-

0/06

3/12
0/08
0/08
-

2/45
2/45
0/56

4/41
-

-

14/46

12/52
13/43
11/55
-

1/20

12/40
3/18

13/81
-

 X58دارای مقـدار  tباالتـر از  1/96میباشـند .همچنیـن،

شـاخص  αبـرای همـه سـازههای انتخابـی در تحقیـق دارای
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رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با قصد ...

حـد شـایان پذیرشـی اسـت.

برازشیافتــه حاصــل از تحلیــل عاملــی تأییــدی ،بــرای

مــدل معادلــه هــای ســاختاری کــه کاربــرد دوم مدلیابــی

آزمــون فرضیــه هــای اصلــی تحقیــق در رابطــه بــا نقــش

تحلیــل معادلــه هــای رگرســیونهای هــم زمــان میباشــد،
در قالــب تحلیــل مســیر رابطــه هــای ع ّلــی میــان متغیرهــای

کارآفرینــی (متغیــر نهفتــه ی درونــزا) دانشــجویان کشــاورزی
دانشــگاه تهــران ،مــدل معادلــه هــای ســاختاری در قالــب

شــده متغیــر وابســته را توســط متغیرهــای مســتقل مشــخص

اســتاندارد شــده ،ســطح معن ـیداری متغیرهــای تحقیــق در

معادلــه هــای ســاختاری اســت و بــه عنــوان روشــی جهــت

نهفتــه ی تحقیــق و اثرگــذاری ع ّلــی و میــزان واریانــس تبییــن

ل اندازهگیــری
میکنــد .در ایــن قســمت بــر پایــه مــد 

ســرمایه ی اجتماعــی (متغیــر نهفتــه ی برونــزا) در قصــد

تحلیــل مســیر بــه کار گرفتــه شــد .ضریــب هــای مســیر

جــدول  5نمایــش داده شــده اســت.

جدول -5تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران
اثر متغیر (سرمایه-ی

بر متغیر

ضریب

خطای

ُبعد ساختاری

مطلوبیت درک شده

0/15

0/23

0/66

ُبعدشناختی

مطلوبیت درک شده

-0/34

0/55

-0/61

اجتماعی)

T

اثر متغیر

بر متغیر

ضریب

خطای

مطلوبیت درک شده

قصدکارآفرینی

-0/03

0/08

-0/37

مطلوبیت درک شده

0/47

0/72

0/64

استاندارد استاندارد

امکانپذیری درک شده 0/13
امکانپذیری درک شده 0/02

0/06

0/25

2/11
0/07

بـا توجـه بـه نتیجـه ارایـه شـده در جـدول  ، 5مشـاهده

میشـود که مقدار  tو ضریب مسـیر بین متغیرهای سـرمایه ی

اجتماعی سـاختاری و امکانپذیری درک شـده در حد شـایان
پذیرشـی اسـت .این وضعیـت بـرای متغیرهـای امکانپذیری
درک شـده و قصـد کارآفرینـی در سـطح یـک درصـد معنـیدار

هسـتند .دسـتاوردها در مجمـوع نشـان دادنـد کـه سـرمایه
ی اجتماعـی سـاختاری توانسـته اسـت قصـد کارآفرینـی
دانشـجویان کشـاورزی را بـا سـطح اطمینـان  99درصد تبیین

کنـد .امـا ،همـان گونـه کـه مشـاهده میشـود ،مقـدار  tبـرای

دیگـر متغیرهـا کمتـر از  1/64اسـت ،بـه طـوری کـه مقـدار  tو
ضریـب مسـیر بین هیچ یـک از دو متغیر دیگـر ممکن در مدل
نتوانسـته تاثیـر معنـی داری بر قصد کارآفرینی داشـته باشـد.

یعنـی سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی و سـرمایه ی اجتماعی

رابطـهای ،نتوانسـتهاند قصـد کارآفرینـی دانشـجویان

کشـاورزی را تبییـن کننـد.

امکانپذیری درک شده
ُبعد رابطهای

T

استاندارد استاندارد

قصدکارآفرینی

امکانپذیری درک شده

0/74
0/06

0/11
0/25

6/57

0/26

شـد .مقـدار معیـار (حد مطلـوب) و مقـدار گزارش شـده ی هر
یـک از شـاخصهای بـاال بـرای مـدل معادلـه هـای سـاختاری

تحقیـق در جـدول  6آورده شـده اسـت.

جدول -6شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری

تاثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی دانشجویان
کشاورزی دانشگاه تهران
شاخص
X2/df

معیار

مقدار گزارش شده

 3و کمتر

1/73

NNFI

 0/90و باالتر

0/90

CFI

 0/9و باالتر

0/92

IFI
RMSEA

 0/9و باالتر

کمتر از 0/80

0/92
0/70

بـا توجـه به مقـدار گـزارش شـده ی شـاخصهای برازندگی

بـرای ارزیابـی بـرازش مـدل معادلـه هـای سـاختاری از

در جـدول  6مشـاهده میشـود کـه مـدل معادله ی سـاختاری

( ،)X2/dfشـاخص برازندگی فزآیند ( ،)IFIشـاخص نرمنشـده

اسـت .بنابرایـن ،بـر پایـه مـدل برازشیافتـه ی تحقیـق

شـاخصهایی نظیـر شـاخص کای اسـکویر بر درجـه ی آزادی
ی برازندگـی ( ،)NNFIشـاخص برازندگـی تطبیقـی ( )CFIو

شـاخص جـذر بـرآورد خطـای تقریـب ( )RMSEAاسـتفاده
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متغیرهـای تحقیـق دارای برازش مناسـب و شـایان پذیرشـی
میتـوان گفـت که سـازهی مورد اسـتفاده بـرای بررسـی رابطه

ی بیـن سـرمایه ی اجتماعـی بـا قصـد کارآفرینی دانشـجویان

RMSEA

0/30

کمتر از 0/80

با توجه به مقدار گزارش شدهی شاخصهای برازندگی در جدول  6مشاهده میشود که مددل معادلدههدای سداخااری ماییرهدای

تحقیق دارای برازش مناسب و شایان پذیرشی است .بنابراین بر پایه مدل برازشیافاهی تحقیق میتوان گفت که سازههدای مدورد

اسافاده برای بررسی رابطهی بین سرمایهی اجاماعی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران با زیربنای نظدری آن
شماره  ،38پاییز 1395
سازگاری شایان پذیرشی را نشان میدهند.
با توجه به ناایج ارائه شده در جدول  5میتوان نشان داد که ضریب مسیر اسااندارد شده بین سدرمایهی اجامداعی سداخااری بدا

متغیرهـای =0.13,
بیـنt=2.11( 0/
ترتیدب 13
درک شدده و
بـاپذیری
امکان
ماییرهای
کشـاورزیو بین
امکانپذیری درک شده
مسـتقل)γوووابسـته تحقیـق میباشـد.
کدارآفرینی بدهروابـط
قصددسـازگاری
نظـری آن
زیربنـای
تهـران
دانشـگاه
شدده
نتایـجاسدااندارد
هدایبـرمسدیر
کهیدر سطح
درصد است
)γ=0.74,
t=6.57( 0/37
نشدان اظهـار داشـت کـه از بیـن
یتـوان
تحقیـق م
دهنـد.یک درصد معنیدار میباشند .ضدریببنـا
نشـان م
پذیرشـی را
شـایان

تحقیق می
ارائـهوابساه
مساقل و
ماییرهای
روابط بین
باشد 5 .میتـوان
جـدول
شـده در
نتایـج
توجـه بـه
دهندهی قوت بـا

رابطـه هـای ترسـیم شـده در نـگاره  1تنهـا فرضیـ ه ی مبنـی

بدین بععدد
مبندی بدر
فرضدیه
بیـننگاره ()1
شده در
ترسیم
مسـیر بین روابط
داشت که از
کـهاظهار
دادتوان
نشـان می
بنا بر ناایج تحقیق
سداخااریسـرمایه ی اجتماعـی بـر
سـاختاری
سـویه ی
تاثیـر
سـرمایهتنهدابـر
شـده
اسـتاندارد
ضریـب
قصدد
شدده بدا
درک
پدذیری
امکدان
دارد و بدین
درکداری
پذیـریو معنی
امکاهنی مثبت
شده رابط
اجتماعـیپذیری درک
اجاماعی با امکان
امکانپذیـری درک شـده بـا
تاثیـر
شـده و
درک
پذیـری
امکان
وجدودبیـن
شـده و
سـاختاری بـا
سرمایهی ی

پدذیرفت.
قصـد شد ،را می
نظریبـهتحقیق ارائه
تدوین مدل
قسمت
درک که در
وجود دارد
نداری
معنی
کارآفرینی رابطهی مثبت
بندابراینمثبـت و معنـیداری نشـان
رابطـه ی
توانرا کـه
کارآفرینـی
کارآفرینـی
قصـد
شـده و
پذیـری
متغیرهـای وامکا

بنابرایـن میتـوان اظهـار کـرد کـه
پذیرفـت.
)γ=6.57
(,t =0.74
0/74
)γ=2.11
(,t =0.13
0/13
معندیداری
تـوانی مثبت و
دادنـد،آنمانیرابطه
قصد کارآفرینی
کشاورزی با
دانشجویان
ساخااریو در
اجاماعی
سرمایهی
ترتیـبکه «
میتوان اظهار کرد
سـاختاری دانشـجویان کشـاورزی در
معنیدار
حالتمعنـی
درصـد
سـطح یـک
اسـت کـه
اجتماعـیهدای اسداارا
یشدود .مددل
سـرمایه می
باشـند.نگاره  9ترسیم
ی صورت
داریم به
تحقیق در
نهاییدر(میدانی)
درصـدرو مدل
وجود دارد» .از این
قـوت
دهنـده
نشـان
نشدهیاست.
اینجا ارائه
شـده در
اسـتاندارددر چاپ
مسـیر کیفیت کم
هـای به دلیل
ضریـب لیزرل
شده حاصل از برنامه

قصد
کارآفرینی

*6/53
0/33
-

امکانپذیری
درکشده

مطلوبیت
درکشده

قصـد کارآفرینـی آنـان موثـر اسـت( .نـگاره .)2

*9/11

بععد ساخااری
0/66

0/03

بععد شناخای

سرمایه
اجاماعی

0/61
/67
0

0/96

بععد رابطهای

*معنی داری در سطح  1درصد

نگاره -2مدل ساختاری تاثیر 9
سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

بحث و نتیجهگیری

معنـیداری نشـان میدهنـد .از ایـن رو سـاختار ایـن مـدل
بـا توجـه بـه معنـیداری سـویه گان مختلـف و شـاخصهای

یافتههـای تحقیـق نشـان دادنـد که شـاخص تتـای ترتیبی

سـنجش آنهـا مناسـب اسـت و بـا زیربنـای فرضیـه تحقیـق

امکانپذیـری درک شـده و قصـد کارآفرینـی دارای مقـدار

مـدل معادلـه های سـاختاری متغیرهـای تحقیـق در قالب

بـرای متغیرهـای سـرمایه اجتماعـی ،مطلوبیـت درک شـده،

مناسـبی بـود .ایـن نتیجـه نشـان میدهـد کـه شـاخصهای
مـورد نظـر تحقیـق بـه درسـتی انتخـاب شـد ه و روایـی آنهـا

مـورد تأییـد اسـت .مـدل اندازهگیـری نشـان میدهـد کـه

سـرمایه ی اجتماعـی دانشـجویان کشـاورزی می توانـد تابعی
از سـه سـویه ی سـاختاری ،شـناختی و رابطـهای اسـتفاده

شـده در ایـن تحقیـق باشـد .نتیجـه ی تحلیل عاملـی تأییدی
نشـان داد کـه نشـانگرهای انتخابـی تحقیـق کـه بـر پایـه مـرور
ادبیـات و نظـر خبـرگان کارآفرینـی گـردآوری شـدهاند ،تاثیـر

خـود را در سـنجش سـرمایه ی اجتماعـی ،مطلوبیـت درک
شـده ،امکانپذیـری درک شـده و قصـد کارآفرینـی بـه شـکل

سـازگاری شـایان پذیرشـی را نشـان میدهـد.

تحلیـل مسـیر نشـان داد کـه سـرمایه ی اجتماعـی سـاختاری
بـا ضریـب مسـیر  0/13و مقـدار  tبرابـر بـا  2/11تاثیـر مثبـت
و معنـیداری بـر امکانپذیـری درک شـده دانشـجویان

کشـاورزی دارد .ضریـب تبییـن بـرای متغیـر امکانپذیـری

درک شـده برابـر بـا  0/24بـود ،بـه ایـن معنـی کـه  24درصـد

از تغییـر واریانـس امکانپذیـری درک شـده دانشـجویان

کشـاورزی دانشـگاه تهـران توسـط سـرمایه ی اجتماعـی آنان

تبییـن میشـود .افـزون بـر ایـن ،متغیـر قصـد کارآفرینـی
بـا متغیـر میانجـی امکانپذیـری درک شـده ضریـب مسـیر

 0/74و مقـدار  tبرابـر بـا  6/57را نشـان داد کـه امکانپذیـری
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درک شـده تاثیـر مثبـت و معنـیداری بـر قصـد کارآفرینـی

و در مجمـوع بـه منافع و مصالح شـخصی فردی کـه آن جایگاه

سـرمایه ی اجتماعـی سـاختاری از طریق امـکان پذیری درک

فرصتهـای کارآفرینـی در چنیـن حالتـی نیـز از بیـن خواهـد

دانشـجویان کشـاورزی دارد .از ایـن طریـق فرضیـه ی اثـر

شـده بـر قصـد کارآفرینـی دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه
تهـران تأییـد میشـود .ایـن دسـت آورد هـم سـو بـا نتیجـه ی
کالیـور و اسـکات ( ،)2011اسـت کـه نقش شـبکه ی اجتماعی

سـاختاری را در شـکلگیری قصـد کارآفرینـی بررسـی کـرده
ا ند.

را اشـغال کـرده اسـت بسـتگی دارد .در نتیجـه امـکان بـروز
رفـت .سـرمایه ی اجتماعی شـناختی نمیتواند شـکلدهنده

ی دیدگاههـا و فرصتهـای کارآفرینـی باشـد (لینـان و
سـانتوس.)2008 ،

بـر اسـاس دسـت آوردهـای تحقیـق بـه برنامـه ریـزان و

مدیـران آمـوزش عالـی کشـاورزی پیشـنهاد مـی شـود:

آنـان دریافتنـد کـه قصـد کارآفرینـی افـرادی کـه بـا

 -اقـدام هـای الزم بـه منظـور ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای

بیشـتری بـرای توسـعه دارد .ایـن احتمـال درون شـبکههایی

دانشـگاهی در زمینـه ی کارآفرینـی صـورت گیـرد .زمینـه ی

شـبکههای اجتماعـی بـزرگ تـر ارتبـاط دارنـد ،احتمـال
کـه در آن افـراد بـا افـراد کارآفریـن در ارتبـاط هسـتند نیـز

بیشـتر میشـود .در راسـتای ایـن نتیجـه لینـان و سـانتوس
( ،)2008در مقالـهای بـا عنـوان قصـد کارآفرینـی ،سـرمایه ی

اجتماعـی شـناختی و فرهنـگ :تحلیـل تجربـی در اسـپانیا و
تایـوان نشـان دادنـد کـه رابطـه ی میـان سـاختار اجتماعـی و
فراینـد تشـخیص فرصـت در موقعیـت ثانویـه در مدلهـای

قصـد باقـی مانـده اسـت .سـاختارهای شـبکه ی اجتماعـی بـا

آسـانگری شناسـایی فرصتهـا به طـور غیر مسـتقیم از طریق
افزایـش خودکارآمـدی افـراد و امکانپذیـری درک شـده ی

آنـان بـر قصـد کارآفرینـی و در نتیجـه بـر احتمـال راهانـدازی
یـک کسـبوکار تأثیـر میگـذارد.

سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی و رابطـهای در زمینـه ی

قصـد کارآفرینـی ارتبـاط معنـی داری نداشـتند .بـا توجـه بـه

تحقیقـات همسـانی کـه در همیـن راسـتا انجـام شـده انـد،
بـه نظـر میرسـد کـه ایـن دو سـویه ی سـرمایه ی اجتماعـی

نمیتواننـد نقشـی مثبتـی را در کشـف فرصتهـای مربـوط
بـه کسـبوکار ایفـا کننـد .در ایـن رابطـه احمدپـور داریانـی و

مقیمـی ( ،)1388مینویسـند :در بیـن دانشـجویان ایرانـی
ارزشهـای مربـوط بـه کار و کار کردن به شـدت ضعیف اسـت.

گسـترش فعالیـت شـبکه هـا و نهادهـای دانشـگاهی و بـرون
مناسـب بـرای فعالیـت گـروه هـای کارآفرینـی در قالب شـبکه

هـا فراهم شـود.

 -کانـون هـای مشـاوره در زمینـه کسـب وکار بـرای مراجعـه

دانشـجویان و مرکـز رشـد سـاختارهایی حمایتـی تشـکیل

شـوند تـا دانشـجویان و دانـش آموختـگان بتواننـد منابعـی

ماننـد فضـای اداری ،مشـاوره و دیگـر خدمـات اساسـی بـرای
کسـب وکارهـای نوپـا را فراهـم آورنـد و همچنیـن تحریـک

شـبکه هـای داخلـی و تبـادل دانـش بیـن شـرکت-های نوپای
کارآفرینانـه را رقـم زننـد.
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Abstract
This study was done to investigate the effect of social capital on entrepreneurial intentions of agriculture students at the University of Tehran. It is conducted in a quasi-experimental-design on the basis of
field study. Statistical population consisted of all the last year agriculture undergraduates at the University of Tehran, 201 of whom were selected based on stratified random sampling method. The research
tool was a questionnaire which its reliability was calculated based on ordinal theta test and its validity
confirmed by the faculty of entrepreneurship department at University of Tehran. Model parameter estimation is supported by Structural Equation Modeling (SEM). Results indicated that there only was a
significant positive relationship between “structural” social capital (out of three dimensions ones) with
entrepreneurship intentions through the perceived feasibility mediating variable.
Index Terms: Entrepreneurship intentions, agriculture undergraduates

Corresponding Author: H. Shakiba
Email: shakiba_h@ut.ac.ir
Received: 17/05/2016 ; Accepted: 07/11/2016

89

JOURNAL OF AGRICULTURAL EDUCATION ADMINISTRATION RESEARCH

