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در ارتقاي آمادگی کارآفرینی دانشجویان   اجتماعیۀ نقش سرماییبررس پژوهش نیا انجام از یکل هدف :چکیده 

 تمام شامل یبررسمورد ۀجامع. است یهمبستگ نوع از یفیتوص مقاله، نیا در وهشپژ روش. استمهندسی دانشگاه شیراز 

  .شدند مطالعه و انتخاب نفر 103 دردسترس يریگنمونه روش قیطر از که است رازیش دانشگاه یمهندس انیدانشجو

 از نـیهمچن و) 2009( دیگران و یـاومن ینیرـکارآف یآمادگ يهانامهپرسش از پژوهش يهاداده يگردآور منظوربه

 و ییمحتوا ییروا از هانامهپرسش ییروا سنجش يبرا .شد استفاده )2013 (دیگران و ویگ یاجتماع هیسرما نامهپرسش

 ۀنامپرسش ییایپا که شد استفاده کرونباخ يآلفا از آن ییایپا منظوربه و حوزه متخصص انادتاس توسط یبررس و يصور

 ابزار نیا ،ییایپا و ییروا محاسبه از پس. دش محاسبه 74/0 و 77/0 بیترتبه ،دیگران و ویگ ۀنامپرسش و دیگران و یاومن

 و رسونیپ یهمبستگ بیضر ،يانمونهتک T يآمار يروشها از استفاده با هاداده سپس و شد عیتوز نمونه افراد نیب در

 و یاجتماع ۀیسرما وضعیت که داد نشان يا نهنموتک T آزمون نتایج .گرفتند قرار لیتحل مورد يساختار معادالت مدل

 از استفاده با پیرسون یهمبستگ آزمون نتایج . استقبول قابل سطح از باالتر یمهندس انیدانشجو در ینیکارآفر یآمادگ

 و تـمثب ۀـرابط یـنیکارآفر یـآمادگ با آن ياـه مؤلفه تمام و یاجتماع ۀیسرما بین که است آن از یحاک SPSS افزارنرم

 ـۀیسرما که داد انـنش lisrel8.8 افزاررمـن از ادهـاستف با يارـساخت معادالت ونـآزم جـینتا. دارد ودـوج يادارـمعن

  . است یمهندس انیدانشجو در ینیکارآفر یآمادگ معنادار و مثبت ةکنند ینیبشیپ یـاجتماع

  

آفرینی، دانشجویان سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، آمادگی کار  :کلیدييها  هواژ
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____________________________________________________________________ 
 

 salimi.shu@gmail.com ).نویسنده مسئول (.ریزي آموزشی دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناستادیار بخش مدیریت و برنامه .1

   mehrvarzmahboobe66@yahoo.com .دانشجوي دکتري مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران .2

  paziresh2015@gmail.com. ز، ایراندانشجوي علوم تربیتی دانشگاه شیراز، شیرا .3

  )13/7/1395: مقاله دریافت(

 )11/10/1395: مقاله پذیرش(

DOI: 10.22047/ijee.2016.62798.1412 



  تماعی در ارتقاي آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیرازج       نقش سرمایۀ ا

  

2

 مقدمه .1

 به را خصوصی و دولتی سازمانهاي و علمی محافل جدي توجه اخیر هايدهه در کارآفرینی مفهوم

 عصر موسوم به ،حاضر قرن از ضروریات یکی عنوانبه دبای را کارآفرینی. است کردهجلب  خود

 در شتابان تحوالت نوین، اوریهايفنّ شدن، فراگیري جهانی چون یامدهاییپ که دانست اطالعات

 سبقت گوي ربودنبراي  کارآفرینی به  بنابراین نیازدارد؛ کاروکسب ۀزمین در شدید رقابت و مبادالت

 احساس پیشازبیش آن اعتالي و مناسب استفاده راههاي یافتن و سریع و فزاینده تغییرات عصر در رقبا از

 شناسیجامعه و شناسیروان جمله اقتصاد،از را مختلفی دیدگاههاي آفرینیکار روي بر  مطالعات.دشومی

 شرایط مانند اقتصادي ملزومات طریق از آمادگی بر را کارآفرینی رفتار مبناي اقتصادي دیدگاه. دهدمی وسعهت

 ع،ـدرواق  (Santoso & Dharma, 2016) داندمی اقتصادي عوامل دیگر و دولتی مقررات سرمایه، اقتصادي،

 طورهـب را دـجدی ارـکوبـکس یا یک شغل تا کندمی فراهم افراد براي را شایستگیهایی و قابلیتها کارآفرینی

 ازمنظر کارآفرینی رفتار. )(Bosompem & Annor-Frempong, 2013 کنند اجرا و ازـآغ زيـآمیموفقیت

 را کارآفرینی رفتار که اجتماعی هنجارهاي و امعهج فرهنگ ، زندگی سبک انسانی، روابط به شناسانجامعه

 تأنش شناختیروان عوامل از کارآفرینی رفتار با رابطه در شناسانروان  دیدگاه. دشومی اطالق دهند،می شکل

 موضوع در  (Santaso & Dharma, Ibid) کارآفرینی هايانگیزه و  شخصی  ویژگیهاي چون عواملی گیردمی

و زد پردامی محیطی موقعیت و ساختاري و شخصیتی به ویژگیهاي صرفاً مطالعات بیشتر کارآفرینی

 اما ).1394  و دیگرانمحمدي (است قرار نگرفته توجه مورد عامل ترینمهم عنوانبه اجتماعی ۀسرمای

 نیازمند انسانی و فیزیکی اقتصادي، سرمایه به از آنچه بیشتر مدیران توسعه، منظوربه حاضر عصر در

 را خود اثربخشی هاسرمایه اجتماعی سایر ۀسرمای غیاب در زیرا دارند؛ نیاز اجتماعی ۀبه سرمای شند،با

 اجتماعی انجام کاري شخصی یا انفرادي ۀ سرمای،درواقع .)همان،  و دیگرانبادسار (دهندمی دست از

: است متکی یاجتماع بافت به طریق دو از کهاست اي و جمعی  بلکه دستاورد روابطی شبکه؛نیست

 فعالیت یک کارآفرینی اینکه دوم و هستند خود اجتماعی محیط محصول کارآفرینان که آن نخست

 گذارندمی تأثیر کاروکسب ماهیت بر اجتماعی ارتباطات نبودن یا بودن نتیجه در و است اجتماعی

 و نوآوري به نیاز محیطی تغییرات پرشتاب حاضر عصر  در، بنابراین).1394 ،دیگرانمحمدي و (

 ارتباط تنگاتنگ منعطف، و مسطح سازمانی طراحی ساختار سوي به مداوم، تغییر پیشرفت خالقیت،

 به اجتماعی ۀسرمای که کنندمی ایجاب و رقبا کنندگانتأمین مشتریان، هايشبکه و سازمان بین

 دلیلو به (Zoltan, 2009; Pontus, 2010) مورد توجه باشد سازمانی مشخص یک شایستگی ۀمنزل

 مفهوم دو این تأثیر جدید، هايایده ایجاد و فعالیتهاي کارآفرینانه در اجتماعی ۀسرمای انکارناپذیر نقش
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الوارض و  نیتو.(Todtling, 2009) نیست انکار قابل یکدیگر بر
1

 افراد که دادند نشان تحقیقات خود  در)2014 (

 داراي رادـاف نـای بر عالوه ترند؛مشتاق کارآفرینانه فرصتهاي از برداريبهره و فکشبه  باالتر اجتماعی سرمایه با

 کارآفرین یک به تبدیل و کاروکسب فرصتهاي شناسایی درصدد که دهستن کارآفرینان دیگر با هاییشبکه

 اجتماعی سرمایه از بیشتري اثر فردي سطح در اجتماعی ۀسرمای که شد مشخص همچنین. هستند

 نظام هر در آمادگی کارآفرینی ۀبراي توسع اصلی رویکردهاي از یکی زمینه این در .دارد منطقه سطح در

 مستلزم خود ۀنوبامر به این تحقق که است دانشجویان در کارآفرینانه  آمادگیهايۀتوسع و ایجاد آموزشی،

 ناختی وشروان هايمشخصه با مرتبط عوامل ویژهبه زمینه در این تأثیرگذار عوامل به توجه و شناسایی

طلبی، از طریق آموزش ویژگیهاي کارآفرینانه نظیر توفیق (Khatoon, 2013) دانشجویان شخصیتی متغیرهاي

نقش  توانندمی که بهبود کارآفرینی استنفس، نوآوري و خالقیت باعث به تحمل ابهام، اعتمادخطرپذیري،

کورادو. (Rol & Atson, 2014)باشند داشته افراد شدن کارآفرین در بسزایی
2

 که داردمی بیان )2011(

 ۀباید به دنبال آموزش دانش سرمای ارشد  مدیران،رواین از .است اجتماعی ۀسرمای اصلی عامل دانش

 یک جامعه ۀنقش کلیدي در توسع باال اجتماعی ۀاز سرمای برخوردار افراد باشند، چراکه افراد اجتماعی

 سانچز.خواهند داشت
3

 هايبرنامه و هادوره که است رسیده نتیجه این هب در پژوهش خود) 2011(

 بنابراین دهند؛ پرورش دانشجویان در را قصد خوداشتغالی و خطرپذیري خودباوري، توانندمی آموزشی

  کشورهاي،روایناز دارد؛ مثبت تأثیر در دانشجویان کارآفرینی ۀروحی پرورش بر آموزشی هايدوره

 عمومی مشکالت و مسائل حل و مزیتهاي رقابتی به دستیابی ايبر نیز ایران مانند توسعهحالدر

هاي به اینکه سرمایهتوجه با.دـهستن کارآفرینی هـتوسع به زمـمل آن نظایر و بیکاري مانند جامعه

 نیروي جوان و جویاي کار عنوانهبشجویان، ویژه دانبه اجتماعی در ارتقا و بهبود کارآفرینی افراد

اي که سازد، مطالعهاري از مسائل است و راه را براي موفقیتهاي آتی هموارتر میجامعه راهگشاي بسی

؛ است اجتماعی بر آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی بپردازد، اندك ۀبه بررسی نقش سرمای

کاسا
4

هاي ساختاري آن، به جنبهمخصوصاً   اجتماعی،ۀ خود نشان داد که سرمایۀدر مطالع) 2008 (

. ثیر مثبتی روي فعالیتهاي نوآورانه داردأرسمی و مشارکت مدنی، تاي رسمی و غیرهشکل شبکه

لوپکیک گونزارك
5

 اجتماعی بر عملکرد افراد ۀ سرمایۀدر پژوهش خود به بررسی رابط) 2011(

ثیر قرار دادن انگیزش افراد و أت اجتماعی از طریق تحتۀپرداخته و بدین نتیجه رسیده است که سرمای

عنوان بررسی بادر پژوهشی ) 1394(گذارد، همچنین زارع ثیر میأ تشانان بر عملکردتشویق آن
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 ۀ مثبت و معناداري بین سرمایۀ اجتماعی با انگیزش مدیریتی بدین نتیجه دست یافت که رابطۀسرمای

 ۀسرمای بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد نقش. اجتماعی و ابعاد آن با انگیزش مدیریتی وجود دارد

شیراز مورد بررسی قرار داده و  دانشگاه مهندسی دانشجویان کارآفرینی آمادگی ارتقاي اجتماعی را در

  : زیر پاسخ دهدپرسشهاي به 

 اجتماعی در دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ۀسرمای   

  آمادگی کارآفرینی در دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟  

 اجتماعی و آمادگی کارآفرینی در بین دانشجویان ۀ معناداري بین ابعاد سرمایۀ رابطآیا 

  مهندسی دانشگاه شیراز وجود دارد؟

 معنادار آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه ةکنندبینی اجتماعی پیشۀآیا سرمای 

  ؟استشیراز 

  

  مبانی نظري پژوهش .2

   اجتماعیۀسرمای

آلکناویچی و )1387( جلیلی و برومند همچون بزرگی پردازاننظریه و دانشمندان محققان،
1

 ،)2016( و دیگران 

؛ دارد افراد اقتصادي رفتار به اشاره اجتماعی ۀسرمای مفهوم. نداه اجتماعی ارائه کردۀتفاسیر مختلفی از سرمای

 افزایش را خود تولیدات و وري بهره تا سازدمی قادر را آنها مهارتها و دانش مجموع آن در که روشی مخصوصاً،

 و کارآفرینی ارتقاي باعث و دهدمی افزایش را خالقیت و تولیدات اجتماعی ۀسرمای). همان( دهند

استون .(Rizwan et al., 2011) دشومی فنی پیشرفت
2 

بعد  ؛داندمی بعد دو را اجتماعی ۀسرمای

 ؛خیر یا هستند ارتباط در هم با  سازمانیک در کارکنان آیا که است متمرکز امر این برکه  ساختاري

  برخی .(Bolino et al. 2002) شودمی متمرکز روابط این کیفیت و بر ماهیت که کیفیت بعد و

  اشاره آنها از برخی به که اند کرده بندي طبقه مختلفی ابعاد در را اجتماعی ۀسرمای نظران صاحب

لگوشا و ناهاپیت و) 2006 (دیگران و شریف. شودمی
3

 و  ها شبکه تعداد (ساختاري ابعاد) 1998( 

 حکایات و اهداف زبان، (شناختی ،)اعتماد انتظارات، و تعهدات همکاري، (اي رابطه ،)ارتباطات تراکم

 ۀشبک و اجتماعی اعتماد که است لذا مشخص. است کرده معرفی اجتماعی ۀسرمای براي را) مشترك

____________________________________________________________________ 
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شایان ذکر است گیو و ). 1394، دیگرانمحمدي و  (ندااجتماعی ۀسرمای رکن اساسی دو اجتماعی

دیگران
1
 :دهند جاي می  بعددر سه را اجتماعی ۀسرمای مختلف يها جنبه سازمانی با رویکرد) 2013( 

  

  اجتماعی ۀسرمای ساختاري بعد) الف

 میزان عبارت است از و دارد اشاره اجتماعی تعامالت و پیوندها به اجتماعی ۀسرمای ساختاري بعد

 بعد). 1391ربیعی و سرابی، ( متقابل اجتماعی روابط با افراد و شخص میان اجتماعی تعامالت

 . سازمانی تناسب و شبکه پیکربندي اي،شبکه روابطشود تشکیل می عنصر سه از ساختاري
  

  اجتماعی ۀسرمای اي رابطه بعد) ب

 فردي انواع روابط به و گیردمیدربر را اجتماع یک در روابط ماهیت اجتماعی ۀسرمای ايرابطه بعد

. دارد تأکید ارتباطها در متقابل اعتماد بر و کنندمی ایجاد خود تعامالت طول در افراد که پردازدمی

 مشترك هویت تعیین و متقابل روابط هنجارها، تعهدات، اعتماد، چون هاییمؤلفه ةدربرگیرند بعد این

 یا هستند ارتباط در هم با افراد آیا که است متمرکز مرا این ساختاري بر بعد دیگر، عبارت به. است

  . (Bolino, 2002)  شودمی متمرکز روابط این و کیفیت ماهیت بر ايرابطه بعد  حال آنکه؛خیر
  

  اجتماعی ۀسرمای شناختی بعد) ج

 نیذه یعنی فعالیتهاي شناخت، آن محور و پردازدمی مشترك هنجارهاي به اجتماعی ۀسرمای شناختی بعد

 اعضاي براي را ارزشها و از اهداف مشترکی بینش مشترك زبان از استفاده با و است اياندیشه و عقلی و

 (Gu & et al., 2013) کندمی فراهم اجتماعی در نظام را آنان ۀبهین فعالیت ۀمقدم و آوردمی فراهم شبکه

  

   کارآفرینیآمادگی .3

مانند   و(Mcstay, 2008)  تبدیل جهانی رشد اقتصاد رد اصلی نیروي یک به کارآفرینی اخیر، سالهاي در

 محققان صاحب نظران و جدي توجه مورد دانشگاهی موختگانآبین دانش در بیکاري معضل رفع براي کلیدي

اسریواستا و سینها. (Achchuthan & Nimalathasan, 2012) .است گرفته قرار مختلف
2 

 بیان) 2013(

 اصول با همچنین و کنندمی کار سازمانی در مستقیمغیر طور به که یکارکنان از تعدادي که کنندمی

 که دارند اعتقاد تعدادي. شوندمی نامیده سازمانی کارآفرین دهند،می انجام را خود کار کارآفرینی

 کارآفرینی در موفقیت عوامل که معتقدند دیگر برخی اما داد آموزش توانمی را کارآفرینی ۀحرف

 دارد وجود فرد در که هستند عواملی از درونی عوامل .شودمی مشخص بیرونی و رونید عوامل ازطریق

  بیرونی عوامل اما. رفتار و روح قلب، ذهن، مانند عواملی روند؛به شمار می موفقیت ةانگیز و مشوق و

____________________________________________________________________ 
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  دولتی مقررات و کندمی حمایت کاروکسب محیط از که جامعه، خانواده، حمایت جملهاز عواملی تواندمی

بوسامپم زمینه، این  در.باشد غیره و فنی حمایت اي،سرمایه کمکهاي عنوانبه
1

ضمن ) 2013(دیگران  و 

 براي شغلی توانندنمی بیکار افراد از بسیاري که دارندمی بیان بیکاري، حل در کارآفرینی اهمیت بر کیدأت

 جین. را ندارند کارآفرین یک نیازمورد لیقابلیتهاي اص و هاتمهار آنها که دلیل این به کنند، پیدا خود

علی و
2

 کارآفرین براي فرد یک ۀعالق در ارآفرینیک به نگرش و خودکارآمدي که معتقدند) 2015 (

. (Agarwal & Prasad, 2014) ندهمواره خطرپذیر کارآفرینان کارآفرینی، منظر  از.است ثرؤم شدن

 و پیامدهاي کامل آن گیرندقطعیت تصمیم مییط عدم که در شراکندافرادي معرفی میکارآفرینان را 

 ویژگی از باالتر سطح یک عنوانبه کارآفرینی قابلیتهاي جامع تعریف یک در .پذیرندرا نیز شخصاً می

  .)1394 ،دیگران و بادسار( شوندمی فردي ویژگیهاي و مهارت دانش، شامل که شوندمی گرفته نظر در

  

   در بستر ادبیات موجودرآفرینیاجتماعی و کا ۀسرمای ۀرابط .4

 سوي دیگر از. یابدمی معنا کارآفرینانه که فعالیتهاي است اجتماعی هايمایهبا سر ارتباطات در عصر

اسکاستر ).1390ناهید،( است سهیم سرمایه گوناگون صور در پرورش نیز کارآفرینی
3

 دیگران و 

اسب براي به حرکت درآوردن اهداف تواند بستري من اجتماعی میۀ معتقدند که سرمای)2002(

پوتنام. کارآفرینی و کمک به پیشرفت براي غلبه بر محدودیتها باشد
4 

معتقد است که یک ) 2002(

کار را توسط وتواند فرصتهاي کسبهاي اجتماعی میکارآفرین از طریق اتصال و ارتباط با سرمایه

 که متعلق به ،ل و تعامل با افراد یا اشخاصیمستقیم با شرکا و مشتریان فعاهاي مستقیم و غیرشبکه

 اجتماعی بر کارآفرینی ۀ، مدلی از چگونگی ارتباط سرمای1در شکل. آورد به دست،یک بازار هستند

  .نشان داده شده است

  

____________________________________________________________________ 
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 (Gedajlovic, 2013)ی  اجتماعی و کارآفرینۀاز سرمایاي وارهطرح : 1شکل  

  

شود، اگر جریان کار را از سمت چپ به سمت راست دنبال نطور که در شکل مشاهده میهما

 ۀها و روابط فردي سرمایشود، شبکهمیمنجر ها و روابط فردي  فردي به ایجاد شبکهپیشینۀنیم، ک

  ند که به دنبال خود نتایج کارآفرینی فردي و نتایج عملکرد فردي را خلقکاجتماعی فردي ایجاد می

این مدل  . لفان قرار گیردؤتواند راهنماي مکه می استهاي کلیدي لفهؤانگر می این شکل ب.کندمی

کارگیري هبا باست که کارآفرینی نظریۀ  اجتماعی به عنوان مبنایی در خدمت ۀسرمایدهندة توان نشان

  .دکربرداري ثرتر از کارآفرینی بهرهؤتر و مآمدصورت کارتوان به اجتماعی میۀسرمای

  

   اجتماعی و آمادگی کارآفرینیۀمطالعات تجربی مرتبط با پژوهش سرمای .5

بهنوش
1
 کـل  اداره در »کـارآفرینی  و اجتمـاعی  ۀسرمای بین رابطه« عنوانتحت ايمطالعه  در )2012( 

 ارتبـاطی،  (اجتمـاعی  ۀهاي سـرمای  مؤلفه بین که یافت دست نتیجه این به خراسان بدنی استان  تربیت

 مثبـت  ۀرابط) پذیريو ریسک  نوآوري نوسازي، پیشگامی، (سازمانی و کارآفرینی ) ختیشنا و ساختاري

  .دارد وجود داريامعن و

الوارض و نیتو
 

 از برداريبهره و کشف در اجتماعی ۀسرمای ثیراتأت« عنوان با تحقیقی  در)2014(

 از برداريبهره و شفک به باالتر اجتماعی ۀسرمای با افراد که دادند نشان »کارآفرینانه فرصتهاي

 درصدد که دارند کارآفرینان دیگر با هاییشبکه افراد این بر عالوه مشتاق ترند؛ کارآفرینانه فرصتهاي

 نانچن. هستند کارآفرین یک به تبدیل و کاروکسب فرصتهاي شناسایی
2 

 ۀمطالع در) 2007 (و دیگران

____________________________________________________________________ 
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 در سازمانی منابع و گیري کارآفرینانهجهت اجتماعی، ۀسرمای بین که ندیافت دست نتیجه این به خود

 از اجتماعی ۀساختاري سرمای بعد و رددا وجود داريامعن و مثبت ۀتایوان رابط دولتی سازمانهاي

استم. استبرخوردار  سازمان در کارآفرینانه گیريبر جهت تأثیر میزان بیشترین
1

) 2014( و دیگران 

هاي شخصی کارآفرینی و عملکرد شرکتهاي کوچک بکه بین شپیوندهاییدر پژوهش فراتحلیلی خود 

 پیوندهاي اجتماعی و ۀ که رابطرسیدند مورد، به این نتیجه 61آنها پس از بررسی . انجام دادند

و زیمر آلدریچ و) 2009 (تودلینگ. استعملکرد کارآفرینی مثبت و معنادار 
2

 
 

پژوهش  در) 2012(

 که رسیدند نتیجه این به و دادند بررسی قرار مورد را ماعیاجت هايشبکه طریق از کارآفرینی خود

 آن در فرینانآکار که است اجتماعی روابط انواع از تابعی کارکنان بین نوآوري در سمت به گرایش

اسکندري. اندشده واقع
3

 معناداري و مثبت ۀرابط که یافتند دست نتیجه این به) 2012 (دیگران و 

مورر. دارد وجود کارآفرینی و) ساختاري ابعاد و شناختی( اجتماعی ۀسرمای اجزاي بین
4 

 دیگران و

 استفاده و جذب بسیج، مفهوم عنوان به (دانش انتقال که رسیدند نتیجه این اي به در مطالعه) 2011(

 سازمانی عملکرد نتایج و سازمان افراد اجتماعی سازمانی درون ۀسرمای بین اي واسطه) دانش منابع از

 روبل.است نوآوري ردعملک و رشد
5 

 ۀسرمای با کارآفرینان داشتند اظهار خود پژوهش  در)2009(

 مراجع و شخصی پیوندهاي اجتماعی، گسترده، موقعیتهاي اجتماعی هايشبکه بر مبتنی باال اجتماعی

تاتارکو و اسمیت. کنندمی دریافت نقدینگی پایین اجتماعی ۀسرمای با از کارآفرینان بیش
6

ر د) 2016 (

هاي کارآفرینی به این کارگیري انگیزههب ثیر آن درأ اجتماعی فردي و تۀ عنوان سرمایباپژوهش خود 

هاي ایجاد  مثبت و معناداري با ایجاد انگیزهۀ اجتماعی فردي رابطۀنتیجه دست یافتند که سرمای

لین و وین. کار جدید داردوکسب
7

 توانایی و اجتماعی سرمایۀ تأثیر بررسی به خود مطالعه در) 2005 (

 هايکه سرمایه داد نشان تحقیق این نتایج. اندپرداخته جدید وکارهايکسب عملکرد بر کارآفرینان

 کارآفرین سازمانهایی سازمانهاي و ندکمی تعدیل را بر عملکرد کارآفرینی راهبردهاي تأثیر اجتماعی

شناختی،  شامل آن ابعاد و ماعیاجت سرمایه با را مطابق خود کارآفرینی راهبردهاي که هستند

  .نندک تنظیم ارتباطی و ساختاري

____________________________________________________________________ 
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هافمن و براون
1 

 نرخ بردن باال براي حلیعنوان راه به را کارآفرینی خود پژوهش  در) 2011(

 استعداد افراد از انتظارات دارندمی بیان همچنین آنها. کنندمی بیکاري معرفی کاهش و اشتغال

 در خطر به نسبت مثبت نگرش داشتن و از کارآفرینی فرد ارزیابی خصی،ش ویژگیهاي با کارآفرینی

ماجکوسکی. تعامل است
2
 اجتماعی کارآفرینی بر را اجتماعی ۀسرمای نقش خود ۀنامپایان در )2010( 

 عنصر 3 خود مطالعات در او .داد قرار بررسی مورد جرسی،نیو و نیوارلئان در جامعه  اقتصاديۀتوسع و

این  داد نشان نتایج  .گرفت نظر در را متقابل روابط و اعتماد متقابل شبکه، یعنی اعیاجتم ۀسرمای

الحوائجی  باب.هستند مهم بسیار نیز محورجامعه در سازمانهاي بلکه سوددهی ۀعرص در تنهانه عناصر

) 51/39(  اجتماعیۀدر پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که میزان سرمای )1392(راد و زمانی

 کارآفرینی بر اجتماعی ۀپژوهش متوسط است و سرمایهاي مورددر کتابخانه) 99/41( و کارآفرینی

 متقابل، روابط، اعتماد( اجتماعی ۀسرمای شاخصهاي میان از همچنین،. دارد مثبت تأثیر اجتماعی

  .دارند بتمث تأثیر اجتماعی کارآفرینی بر تنوع جزبه همه )ساختار و تنوع ظرفیت، متقابل، عمل

 کـارآفرینی  بـر  اجتمـاعی  ۀسـرمای  ثیرأت بررسی عنوان با) 1394(  و دیگران  امیري که پژوهشی در

 اجتماعی ۀسرمای که اندرسیده این به اندداده انجام نوآوري میانجی نقش بهتوجهباو   ایالم شهر در زنان

 در. نـدارد  تـاثیر  نـوآوري  بـر  تماعیاج ۀسرمای اما دارد، کارآفرینی بر معناداري و مثبت ثیرأت نوآوري و

 ایـن  بـه  »توسـعه درحـال  کـشورهاي  در کـارآفرینی  و اجتماعی ۀسرمای بین ۀرابط« عنوان با پژوهشی

 و سـاختاري  شـناختی، ( انـسانی  ۀسـرمای  ابعـاد  ۀهمـ  بـین  توجهیقابل ۀرابط که اندیافته دست نتیجه

 و اجتماعی ۀسرمای بین رابطه «دیگري تحقیق  در .)1392( مددي .دارد وجود کارآفرینی و) همبستگی

 و اجتمـاعی  ۀسـرمای  بـین  کـه  داد نشان پژوهش این. است کرده بررسی را »سازمانی درون کارآفرینی

  .دارد وجود معنادار و مثبت ايرابطه سازمانی کارآفرینی با آن ابعاد

 فوالد صنعت در سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی در

 ريدامعنا ۀرابط سازمانی کارآفرینی با آن ابعاد و اجتماعی ۀسرمای بین که به دست آمد نتیجه این »ایران

 در سازمانی کارآفرینی و اجتماعی ۀسرمای بین ارتباط« بررسی در) 1390 (دیگران و عسگري. وجود دارد

 و مثبت ۀرابط سازمانی کارآفرینی و تماعیاج ۀسرمای بین که دریافتند »جواداالئمه مهندسی ۀمؤسس

 بعد اجتماعی، ۀسرمای مختلف ابعاد بین که شد مشخص نتایج اساس بر همچنین،. دارد وجود داريامعن

)  1390( نژادصادقی و ربیعی دیگري، ۀمطالع در. است برخوردار سازمانی کارآفرینی بر بیشتري تأثیر از ساختاري

 و اجتماعی ۀسرمای بین داريامعن و مثبت ۀرابط که دادند نشان »کارآفرینی بر جتماعیا ۀسرمای تأثیر بررسی« در

  . دارد وجود کارآفرینی با آن ابعاد

____________________________________________________________________ 
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 میان این در که داندمی چندوجهی ۀرابط یک را یادشده هايسرمایه و کارآفرین بین ۀرابط )1390(

  .دارد ايویژه اهمیت اجتماعی ۀسرمای و کارآفرینی ۀرابط

  

   پژوهشپرسشهاي .6

   اجتماعی در دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ۀسرمای: 1 پرسش

  آمادگی کارآفرینی در دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ : 2 پرسش

 اجتماعی و آمادگی کارآفرینی در بین دانشجویان ۀ معناداري بین ابعاد سرمایۀآیا رابط: 3 پرسش

  ندسی دانشگاه شیراز وجود دارد؟مه

 آمادگی کارآفرینی دانشجویان ي براي معنادارةکنندبینی اجتماعی پیشۀآیا سرمای: 4 پرسش

  ؟استمهندسی دانشگاه شیراز 

  

  پژوهش شناسیروش .7

 کارآفرینی آمادگی ارتقاي در اجتماعی ۀبه اینکه این مطالعه درصدد سنجش نقش سرمایتوجهبا

 ۀجامع. استشیراز است، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  دانشگاه یمهندس دانشجویان

 که با استفاده از  است1395 دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز در سال تمامآماري پژوهش شامل 

 ۀنامابزار مورداستفاده در این پژوهش دو پرسش.  نفر انتخاب شدند103گیري دردسترس روش نمونه

ومنیکارآفرینی اآمادگی 
1

 پروژه آمادگی موفقیت، به نیاز آمادگی(شامل هشت بعد ) 2009( دیگران و 

 داشتن، استقالل آمادگی پذیري،خطر آمادگی نفس،اعتمادبه آمادگی خالقیت، آمادگی تحمل، آمادگی جدید،

د ، با سه بع)2013 (دیگران و  اجتماعی گیوۀ سرمایۀنامپرسشنیز  گویه و 32با ) پذیريچالش آمادگی

  و گویه6و بعد شناختی شامل   گویه3یه، بعد ارتباطی گو 4، بعد ساختاري ) ساختاري، شناختی و رفتاري(

به آن اضافه ) 2005( دیگرانه کو و نامدو گویه از پرسش در این پژوهش. شده است  یمتنظ گویه 11در کل 

، 3= ، نظري ندارم4= ، موافقم5= خیلی موافقم(اي لیکرت گزینهبراساس مقیاس پنج نامهاین پرسش. شد

 و است که گفته شد این متغیر شامل سه بعد طور  همان. استشده  ساخته) 1=  و خیلی مخالفم2= مخالفم

 ۀ در سرمایاعتماد ساختاري، ۀ سرمایبعد تعامل اجتماعی در .گیرد یمیري در این سه بعد صورت گ اندازه

 اجتماعی در ۀ ابعاد سرمایۀبراي هم) 2013 (دیگران گیو و. ارتباطی و رمزهاي در سرمایه شناختی

 را مؤلفه 11عاملی در تحلیل عاملی یک ساختار سه. اند داده عامل اکتشافی انجام لیوتحل هیتجزابتدا 

اي بود که گزینهصورت طیف لیکرت پنجنامه بهالزم به ذکر است که هر دو پرسش. به همراه داشت

____________________________________________________________________ 
 

1. Omenyi 
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براي  ود،عی و آمادگی کارآفرینی تهیه شده ب اجتماۀتغیرهاي سرمایبه قصد سنجش مبندي آن درجه

 متخصص حوزه و انادتها از روایی محتوایی و صوري و بررسی توسط اسنامهسنجش روایی پرسش

 کرونباخ آلفاي ضرایب. شد استفاده کرونباخ آلفاي روش از نیز ها نامهپرسش پایایی ۀمحاسب براي

 ابعاد از یک هر هاي گویه تعداد بهتوجهبا استفادهمورد ابزارهاي از حاصل پایایی ضرایب نشانگر

 و  77/0نامه آمادگی کارآفرینی  پرسشپرسشهاي آلفاي کرونباخ .است مطلوبی سطح در و موردتأیید

 دیگران و اومنی). 1جدول ( دست آمد ه ب74/0 اجتماعی ۀنامه سرمای پرسشپرسشهايآلفاي کرونباخ 

 براي همچنین.  ذکر کردند90/0 خود ضریب آلفاي کرونباخ آمادگی کارآفرینی را ۀنامسش در پر)2009(

با استفاده از  پیرسون همبستگی بضری اي،نمونه تک T آماري روشهاي از پژوهش پرسشهاي به دهی پاسخ

  .شد استفاده lisrel8.8افزار ساختاري با استفاده از نرم معادالت مدلسازي  وSPSSافزار نرم

  

  )Nـ  103(ضرایب پایانی پرسشنامه : 1جدول 

  کرونباخآلفاي   مقیاسنام 

  77/0  کارآفرینیآمادگی 

  74/0  اجتماعیسرمایه 

 

  هاي پژوهشیافته .8

   اجتماعی در دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ۀسرمای: 1پرسش 

) ساختاري، ارتباطی، شناختی(  اجتماعی دانشجویانۀمیانگین و انحراف استاندار ابعاد سرمای ،2جدول 

  را نشان) Q3( و سطح کفایت مطلوب) Q2( قبول آن با معیارهاي سطح کفایت قابلۀو نیز مقایس

در دانشجویان  هاي آنلفهؤ اجتماعی و مۀمیانگین نمونه درخصوص وضعیت نقش سرمای. دهدمی

 ۀدر مقایسه میانگین ابعاد سرمای. است  60/3 ،31/3 ،50/3ترتیب مهندسی دانشگاه شیراز به

 ۀمیانگین هم داد نشان اينمونهتک T ، آزمون)Q2( قبولاجتماعی با معیارهاي سطح کفایت قابل

 آزادي آمده در درجۀدسته بTبراساس مقدار   بنابراین؛است باالتر قبولاز سطح کفایت قابل ابعاد

 اجتماعی با میانگین معیار وجود ۀ ابعاد سرمایةآمددسته تفاوت معناداري بین میانگینهاي ب،102

 ).2 جدول( استقبول ر از سطح قابل اجتماعی دانشجویان باالتۀسرمای که گفت توان می ،روایناز .دارد

 T، آزمون )Q3(  اجتماعی با معیارهاي سطح کفایت مطلوبۀ میانگین ابعاد سرمایۀاما در مقایس

براساس مقدار   بنابراین؛است تراي نشان داد میانگین تمام ابعاد از سطح کفایت مطلوب پاییننمونهتک

T ۀدست آمده ابعاد سرمایهداري بین میانگینهاي ب تفاوت معنا،102 آزادي ۀآمده در درجدستهب 

  ).2جدول ( اجتماعی با میانگین معیار در این سطح وجود ندارد
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  )Q3( طلوب مو کفایت) Q2(  قبول وح قابل اجتماعی دانشجویان مهندسی با سطۀ میانگین ابعاد سرمایۀمقایس : 2جدول 

  

 3آمادگی کارآفرینی در دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز به چه میزان است؟جدول : 2پرسش

آمادگی نیاز به موفقیت( میانگین و انحراف استاندار ابعاد آمادگی کارآفرینی دانشجویان
1

  ، آمادگی

 جدیدةپروژ
2

پذیري، آمادگی تحمل
3

ت، آمادگی خالقی
4

نفس، آمادگی اعتمادبه
5

پذیري، آمادگی ریسک
6

 ،

آمادگی استقالل داشتن
7

پذیري، آمادگی چالش
8

) Q2( و نیز مقایسه آن با معیارهاي سطح کفایت قابل قبول) 

 آمادگی کارآفرینی در رابطه با ابعاد شدهگردآوري هايداده.  دهدرا نشان می) Q3( و سطح کفایت مطلوب

 و آمادگی 92/3 ة نیاز به موفقیت با نمر آمادگی،94/3ة پذیري با نمرآمادگی چالش دهد سه بعدنشان می

بعد  و برخوردارند ابعاد سایر به نسبت بهتري وضعیت ترتیب از به91/3 ةاستقالل داشتن با نمر

  . وضعیت بدتري نسبت به سایر ابعاد دارد85/2 ةپذیري با نمرآمادگی ریسک

 T آزمون ،)Q2( قبولقابل کفایت سطح معیارهاي  با آمادگی کارآفرینی ابعاد میانگین ۀمقایس در

  کفایت سطح از پذیري،ریسک جز بعد آمادگیبه ابعاد ۀهم میانگینکه  داد نشان اينمونهتک

 معناداري تفاوت ،102 آزادي ۀدرج در آمدهدستهب T مقدار براساس بنابراین ؛است باالتر قبولقابل

____________________________________________________________________ 
 

1. Need achievement Readiness 
2. New venture/project Readiness 
3. Endurance Readiness 
4. Creativity Readiness 
5. Self-confidence Readiness 
6. Self-confidence Readiness 
7. independence/autonomy readiness 
8. Challenge Readiness 
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  00/0  -1/8  4  0/ 00  102 8/ 21  3  0/ 62  3/ 50  ساختاري

  00/0  -4/10  4  0/ 00  102 4/ 77  3  0/ 66  3/ 31  شناختی

  00/0  -3/5  4  00/0  102 8/ 23  3  0/ 74  3/ 60  ارتباطی

  00/0  -25/10  4  00/0  102  23/9  3  52/0  3/ 47   اجتماعیۀسرمای
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 معیار میانگین با )پذیريریسک آمادگیجز به( آمادگی کارآفرینی ابعاد آمدهدستهب میانگینهاي بین

 قبولقابل سطح از باالتر دانشجویان آمادگی کارآفرینی که گفت توان به طور کلی می ،روازاین .دارد وجود

  T آزمون، )Q3( مطلوب کفایت سطح معیارهاي با آمادگی کارآفرینی ابعاد میانگین ۀمقایس در اما .است

  T مقدار اساس بر بنابراین است، ترپایین مطلوب کفایت سطح از ابعاد تمام میانگین داد نشان اينمونهتک

 با آمادگی کارآفرینی ابعاد آمدهدستهب میانگینهاي بین معناداري تفاوت 102 آزادي ۀدرج در آمدهدستهب

  ).3 جدول. (ندارد وجود سطح این در  معیار میانگین

  

و ) Q2(قبول میانگین ابعاد آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی با سطوح قابلۀمقایس: 3جدول 

  )Q3(کفایت مطلوب

  

معناداري بین ابعاد سرمایه اجتماعی و آمـادگی کـارآفرینی  در بـین دانـشجویان                ۀ  آیا رابط : 3پرسش  

 مهندسی دانشگاه شیراز وجود دارد؟

 ناپارامتري آزمون از استفاده با هانمونه توزیع بودن نرمال ها ابتدا داده استنباطی تحلیلوتجزیه در

 اجتماعی و ۀمنظور بررسی رابطه بین سرمایسپس به ؛گرفت قرار ییدأت مورد ونفاسمیر گولموگروف

   مشاهده4آمادگی کارآفرینی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، همانطور که در جدول 
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 آمادگی نیاز به

 موفقیت
92 /3  98 /0  3  51 /9 102 00 /0  4 76/0-  00/0  

3/ 45 آمادگی پروژه جدید  65 /0  3  13 /7 102 00 /0  4 39/8-  00/0  

3/ 76 آمادگی تحمل  64 /0  3  10 /12 102 00/0  4 6/3-  00/0  

3/ 55 آمادگی خالقیت  47 /0  3  78 /11  102 00/0  4 6/9-  00/0  

به نفسآمادگی اعتماد  86 /3  54 /0  3  06 /16  102 00/0  4 6/2-  00/0  

2/ 85  يذیرپآمادگی ریسک  66 /0  3  26 /2  102 00/0  4 4/17-  00/0  

آمادگی استقالل 

 داشتن
91 /3  69 /0  3  34 /13  102 00/0  4 2/1-  00/0  

پذیريآمادگی چالش  94 /3  55 /0  3  34 /17  102 00/0  4 7/1-  00/0  

65/3 آمادگی کارآفرینی  38/0  3  56/17  102 00/0  4 93/9-  00/0  
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 ة، بعد آمادگی پروژ)59/0( جدید با ضریب همبستگی ةد، ابعاد آمادگی خالقیت با  آمادگی پروژشومی

بعد ارتباطی و بعد ساختاري با ضریب ) 52/0(ختاري با ضریب همبستگی جدید و بعد سا

پذیري کمترین ضریب همبستگی  همبستگی و بعد آمادگی ریسکۀبیشترین رابط) 51/0(همبستگی

 05/0 اجتماعی و آمادگی کارآفرینی با سطح خطاي ۀطور کلی بین سرمای به.داردبا سایر ابعاد را 

  .) >P (0/05.ود دارد مثبت و معناداري وجۀرابط

   اجتماعی و  آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسیۀبررسی همبستگی بین ابعاد متغیرهاي سرمای : 4جدول 

  )13(  )12(  )11(  )10(  )9(  )8(  )7(  )6(  )5(  )4(  )3( )2(  )1(  متغیر

                            ساختاري

                          38/0 شناختی

                       25/0  51/0  ارتباطی

مادگی آ

نیاز به 

 موفقیت

22/0  25/0  31/0                      

 آمادگی 

ة پروژ

 جدید

52/0  16/0  26/0  20/0                    

آمادگی . 

 تحمل

27/0  25/0  27/0  52/0  14/0                  

آمادگی 

 خالقیت

24/0  28/0  20/0  37/0  59/0  41/0                

 آمادگی 

به اعتماد

 نفس

30/0  35/0  21/0  51/0  32/0  50/0  48/0              

 آمادگی 

ریسک 

  پذیري

11/0-  01/0  06/0  04/0-  04/0-  08/0  10/0  02/0-            

آمادگی 

استقالل 

  داشتن

07/0  14/0  13/0  32/0  12/0 20/0  31/0  34/0  10/0-         

آمادگی 

چالش 

  پذیري

15/0  27/0  01/0-  25/0  20/0  25/0  23/0  39/0  01/0-  28/0        

نقش 

 ۀسرمای

  اجتماعی

81/0  70/0  79/0  34/0  07/0  34/0  31/0  37/0  005/0- 15/0  16/0      

 آمادگی 

  کارآفرینی

25/0  36/0  26/0  74/0  51/0  67/0  71/0  74/0  19/0 54/0  53/0  38/0    
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شیراز  دانشگاه مهندسی دانشجویان کارآفرینی آمادگی معنادار ةکنندبینیپیش اجتماعی ۀسرمای آیا :4 پرسش

  ؟است

 مدل ساختاري را در حالت 2شکل . یابی معادالت ساختاري  استفاده شد مدل پژوهش از  ۀبراي آزمون این فرضی

آمده دستهو پارامترهاي ب) t-value(  مدل ساختاري را با معناداري ضرایب بحرانی3تخمین استاندارد و شکل 

   اجتماعی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیرازۀ سرمای2براساس شکل . دهدمدل کلی پژوهش را نشان می

 اجتماعی بعد ۀدر متغیر سرمای). B=0.55(است   مثبت و معنادار آمادگی کارآفرینی آنهاةکنندبینییشپ

 و در متغیر آمادگی کندمیبیشتر از سایر ابعاد متغیر آمادگی کارآفرینی را تبیین  ) 77/0با بار عاملی ( ساختاري

  )00/0با بار عاملی (پذیري عد آمادگی ریسکو ب ) 78/0با بار عاملی(نفس کارآفرینی بعد آمادگی اعتمادبه

  .را دارند اجتماعی ۀترین قدرت تبیین متغیر سرمایترتیب داراي باالترین و پایینبه

آمده مدل کلی دستهو پارامترهاي ب) t-value(  مدل ساختاري را با معناداري ضرایب بحرانی3شکل 

 یعنی باشند، معنادار آمدهدستهب ضرایب که شوند می یدیأت زمانی پژوهش هاي فرضیه.دهدپژوهش را نشان می

 مشاهده که همانطور. باشد ترکوچک - 96/1 عدد از و تربزرگ 96/1 عدد از آنها) t-value(معناداري  آزمون مقدار

 دهدمی نشان که آمده استدستهب 01/4 اجتماعی و آمادگی کارآفرینی ۀسرمای بین معناداري ضریب شود،می

 .معناداري بر آمادگی کارآفرینی دارد و مثبت ثیرأت یه اجتماعیسرما

  

  
  

  آمادگی کارآفرینی با ضرایب استاندارد بر اجتماعی ۀسرمای تأثیر ساختاري ۀمعادل مدل: 2شکل 
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رآفرینی با معناداري آمادگی کا بر اجتماعی ۀسرمای تأثیر ساختاري ۀمعادل مدل: 3                         شکل 

  )t-value( ضرایب

 

  شاخصهاي برازش مدل نهایی اثر سرمایه اجتماعی بر آمادگی کارآفرینی: 5جدول 

  قبولبرازش قابل  مقدار  اختصار  نام شاخص  شاخصها

  % 5تر از بزرگ X2 59/46  اسکورسطح تحت پوشش کاي

  % 90 از تربزرگ  GFI 92/0  شاخص نیکویی برازش

  شاخصهاي برازش مطلق

  %90 از تربزرگ  AGFI 88/0  شاخص نیکویی برازش اصالح شده

  شاخصهاي برازش تطبیقی  % 90 از تربزرگ  NNFI 99/0  شاخص برازش هنجارنشده

  %90 از تربزرگ  NFI  89/0  شاخص برازش هنجارشده 

  %90 از تربزرگ  CFI 99/0  شاخص برازش تطبیقی

  % 90 از تررگبز  RFI  86/0  شاخص برازش نسبی

  

  % 90 از تربزرگ  IFI 99/0  شاخص برازش افزایشی

  % 50 از تربزرگ  PNFI 68/0  شاخص برازش مقتصد هنجارشده

ریشه میانگین مربعات خطاي 

  برآورد
RMSEA 03/0  10تر از کوچک %  

  شاخصهاي برازش مقتصد

 ۀکاي اسکور بهنجارشده به درج

  آزادي
CMIN/df 10/1   3ات1مقدار بین  
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  ضرایب معناداري مدل مفهومی پژوهش. 6جدول 

سطح   )t(عدد معناداري   )β(ضریب اثر   فرضیه

  معناداري

   آزمونۀنتیج

 اجتماعی بر آمادگی ۀاثر سرمای

  کارآفرینی

  ییدأت  ** 01/4  55/0

  

  . مقادیر مختلـف بـرازش محاسـبه شـد     ،Lisrel 8.8افزار با استفاده از نرم براي تعیین برازش مدل

 .(Bollen, 1989)  باشـد 3   باید کمتر از df  v2/نظران براي یک مدل مناسب،به دیدگاه صاحبتوجهبا

GFI باشـد /. 90 یک شاخص برازش خوب باید نزدیک به (Doloi et al., 2012; Singh, 2009) AGFI 

 اسـت  9/0یک برازش نرمال بیش از   CFI.(Hair et al., 2012) شودتنظیم می/. 80یک برازش مناسب بیش از 

(Bagozzi & Yi, 2012; Chind & Mohamed, 2008; Doloi et al., 2010) .     خطـاي مجـذور میـانگین تقریبـا

)RMESA(    باید باشد  % 7 کمتر از )مـارش ). 2009؛ سینگ،   همان
1 

ویژگیهـاي یـک مـدل      ) 2005 (دیگـران و  

  .     SRMR : 0.10؛  TLI : 0.95؛  CFI :  0.95 ؛   RMESA:  0.8 :ننـد کمناسب را بـه ایـن صـورت بیـان مـی     

بـر  .  مقادیر مختلف برازش محاسبه شدLisrel 8.8افزارممنظور تعیین برازش مدل با استفاده از نرنهایت بهدر

، )قـی شـاخص بـرازش تطبی    ( CFIبه باال بودن شاخصهاي برازش      توجهتوان دریافت که با    می 5اساس جدول   

IFI  )شــاخص بــرازش افــزایش(  ،GFI )شــاخص نیکــویی بــرازش(  ،NNFI )شــاخص بــرازش نابهنجــار(  ،

RMSEA )میانگین مربعات خطاي برآوردۀ ریش( ، AIC)  معیار اطالعـات آکائیـک( ،  NFI)   شـاخص بـرازش

مـذکور از   مـدل   )  میـانگین مربعـات بـاقی مانـده        ۀریـش ( RMRو  ) شاخص برازش نسبی  ( RFI،  )هنجارشده

  . برازش خوبی برخوردار است
  

  گیريبحث و نتیجه .9

 ورود به بازار کار در انقالب توسعه و تحول رايعنوان یکی از قشرهاي مهم جامعه بدانشجویان به

خویش معنا  فردي زندگی بههم که بتوانند  قابلیتهایی دارند غنی و پرورش ايامروزي، نیاز به سرمایه

آمادگی  ۀبراي توسع اصلی هايرویکرد از یکی. شوند  خویشۀجامع کامیابی  سبب و همبخشید

 تحقق که است دانشجویان در کارآفرینانه  آمادگیهايۀتوسع و ایجاد آموزشی، نظام هر در کارآفرینی

 مرتبط عوامل ویژهبه زمینه در این تأثیرگذار عوامل به توجه و شناسایی مستلزم خود ۀ به نوب،امر این

 در نقش بسزایی توانندمی که است انشجویاند شخصیتی متغیرهاي شناختی وروان هايمشخصه با

ترین عنوان اصلیتوان بهرا می افزایش آگاهی و دانش. (Khatoon, 2013)باشند داشته افراد شدن کارآفرین

____________________________________________________________________ 
 

1. Marsh 
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علمی دانشجویان ة باید بتوانند دانش و گستر ارشد  مدیران،رو ازاین ؛افراد برشمرد اجتماعی ۀعامل سرمای

نقش کلیدي در  باال اجتماعی ۀاز سرمای برخوردار  افرادزیراجتماعی باال ببرند،  اۀسرمایۀ را در زمین

 اجتماعی و پرورش آن در ۀگونه که بیان شد، توجه به سرمایهمان.  یک جامعه خواهند داشتۀتوسع

کار  بازار ۀروان کوتاهی نسبتاً مدت ظرف جامعه، که قشرهاي ترینمهم از عنوان یکیدانشجویان به

 است و ضروري بسیار ،کنندمی ایفا نقش مهمی کشور یک آینده و حال ۀتوسع روند در و وندشمی

  کارآفرینی، ازجمله توجه به قابلیتهاي پرورش به باید نسبت هاي آموزشیمؤسسه و دانشگاهها

 هايشبکه و روابط. گمارند همت باارزش و بنیادي ۀسرمای عنوانهاي اجتماعی دانشجویان بهسرمایه

 عبارت به و دارد سازمانی سطح در چه و فردي سطح در چه کارآفرینان روي مثبتی بر تأثیر جتماعیا

 پژوهش در) 2011( سانچز. کندمی ایفا کارآفرینان  ارتقاي در نقش مهمی اجتماعی ۀسرمای وجود ،دیگر

 و خطرپذیري ،خودباوري توانندمی آموزشی هايبرنامه و هادوره که است رسیده نتیجه این به خود

 روحیه پرورش بر آموزشی هايدوره بنابراین دهند؛ پرورش دانشجویان در را قصد خوداشتغالی

 به دستیابی براي نیز ایران مانند توسعهدرحال کشورهاي دارد و مثبت تأثیر در دانشجویان کارآفرینی

 ۀتوسع به ملزم آن نظایر و بیکاري مانند جامعه عمومی مشکالت و مسائل حل و مزیتهاي رقابتی

ویژه، بههاي اجتماعی در ارتقا و بهبود کارآفرینی افراد به اینکه سرمایه باتوجه.هستند کارآفرینی

، راهگشاي بسیاري از مسائل است و راه را هستنددانشجویان، که نیروي جوان و جویاي کار جامعه 

منظور آمادگی براي کارآفرینی باید سازد، بنابراین دانشجویان بهبراي موفقیتهاي آتی هموارتر می

نند تا بتوانند با راهکارهاي ک ترسیم خود براي آن ابعاد طبق را اجتماعی ۀسرمای از خاصی الگوي

ساز پیشرفتهاي اقتصاد و پیشرفت این جامعه را به حرکت درآورده و زمینهۀ  خود چرخۀکارآفرینان

 سرمایه اجتماعی و ارتقاي آمادگی ة گسترد اهمیتبه دلیل .دشونروزافزونی براي مملکت خویش 

 اجتماعی بر آمادگی ۀی که به بررسی نقش سرمایتکارآفرینی در دانشجویان یک کشور،  مطالعا

 ۀمسئل به پاسخ براي پژوهش این  در،رو؛ ازایناستکارآفرینی دانشجویان مهندسی بپردازد، اندك 

 ،ابتدا )دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز اجتماعی در آمادگی کارآفرینی ۀنقش سرمای( پژوهش

 رفتار به اجتماعی ۀسرمای گرفت و اشاره شد که مفهوم قرار بررسی مورد مفهوم دو این نظري مبانی

  قادر را آنها مهارتها و دانش مجموع آن در که روشی ،خصوصبه معطوف است و افراد اقتصادي

 در را اجتماعی ۀسرمای نظران صاحب از برخی .هندد افزایش را خود تولیدات و وريهبهر تا سازدمی

 تراکم و  ها شبکه تعداد (ساختاري جمله ابعاداند و ابعاد مختلفی از کرده بندي طبقه مختلفی ابعاد

 حکایات و اهداف زبان، (شناختی ،)اعتماد انتظارات، و تعهدات همکاري، (اي رابطه ،)ارتباطات

و  پیوندها (ساختاري ۀسرمای: از نداعبارت اجتماعی ایۀهاي سرمساختار. اندکرده معرفی را) مشترك

 و است دیگر بعد دو پیدایش که منشأ است اجتماعی ۀسرمای شکل تریناساسی): اجتماعی تعامالت
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 کارآفرینی همانگونه که اشاره شد،. ندکمی تسهیل را ساختار درون کنش افراد و روابط کلی الگوي

 دیدگاه. ودبررسی ششناسی جامعه و شناسیروان ازجمله اقتصاد، ختلفیم تواند از دیدگاههايمی

 اقتصادي، شرایط مانند اقتصادي ملزومات طریق از آمادگی بر را کارآفرینی رفتار مبناي اقتصادي

 به شناسانجامعه منظر از کارآفرینی  رفتار.داندمی اقتصادي عوامل دیگر و دولتی مقررات سرمایه،

  شکل را کارآفرینی رفتار که ،اجتماعی هنجارهاي و جامعه فرهنگ زندگی، سبک انسانی، روابط

 شناختیروان عوامل از کارآفرینی رفتار با رابطه در شناسانروان دیدگاه. دشومی اطالق دهند،می

 از بررسی مبانی نظري پس. کارآفرینی هايانگیزه و  شخصی  ویژگیهاي چون عواملی ؛گیردمی تأنش

 گردآوري هايداده آمده از این دو عنصر پرداخته شد، تحلیلدستهبه بررسی تحلیلهاي ب ،پژوهش

در بین دانشجویان بهترین ) 60/3(  اجتماعی بعد ارتباطیۀسرمای ابعاد بین در که دهدمی نشان شده

 ؛94/3 ةنمر با پذیريچالش آمادگی بعد  همچنین در بین ابعاد آمادگی کارآفرینی سهرا دارد،عملکرد 

 وضعیت از ترتیببه 91/3 ةنمر با داشتن استقالل آمادگی و 92/3 ةنمر با موفقیت به نیاز آمادگی

 ةنمر با پذیريریسک آمادگی بعد و انددر بین دانشجویان برخوردار بوده ابعاد سایر به نسبت بهتري

و آمادگی  اجتماعی ۀهمچنین سرمای. داشته است ابعاد سایر به نسبت بدتري وضعیت 85/2

  .است) Q2( قبول قابل سطح از باالتر دانشجویان) پذیريجز بعد آمادگی ریسکبه( کارآفرینی

  ابتدا؛ اجتماعی و آمادگی کارآفرینی از همبستگی پیرسون استفاده شدۀ سرمایۀمنظور بررسی رابطبه

 قرار ییدأت مورد نفاسمیرو ـ گولموگروف ناپارامتري آزمون از ز طریقا هانمونه توزیع بودن نرمال

 همبستگی ضریب از کارآفرینی آمادگی و اجتماعی ۀسرمای بین ۀرابط بررسی رايب سپس گرفت

 اجتماعی و ۀهمانطور که مشاهده شد میزان همبستگی دو متغیر سرمای .دش استفاده پیرسون

 سطح با آفرینیکار آمادگی و اجتماعی ۀسرمای  بود، بنابراین بین38/0کارآفرینی سازمانی برابر با 

 متغیر دو این از یک هر افزایش با  و) >P (0.05دارد وجود معناداري و مستقیم ۀرابط 05/0 خطاي

مورداشارهي  پژوهشها نتایج با پژوهش ۀیافت این. یابدمی افزایش دیگري
1

 و تارکوتا .ست اراستا هم

اسمیت
2

 کارگیريهثیر آن در بأ اجتماعی فردي و تۀسرمای« عنوان با در پژوهش خود )2016( 

 مثبت و معناداري ۀ به این نتیجه دست یافتند که سرمایه اجتماعی فردي رابط»هاي کارآفرینیانگیزه

 عنوان با تحقیقی در) 2012(دیگران اسکندري و . کار جدید داردوهاي ایجاد کسببا ایجاد انگیزه

 یافتند دست نتیجه این به »اردبیل استان جوانان اداره و ورزش در کارآفرینی و اجتماعی سرمایه بین رابطه«

 ۀنامپایان در) 2010 (ماجکوسکی .دارد وجود کارآفرینی و اجتماعی ۀسرمای بین معناداري و مثبت ۀرابط که

____________________________________________________________________ 
 

1. Behnoosh, 2012; Nieto & Alvarez, 2014; Nan-Chen et al., 2007; Robel, 2009; Lin & 
Yin, 2005; Maurer & Ebers, 2011 

2. Tatarko and Schmidt 
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 »جرسینیو و نیوارلئان در جامعه توسعه اقتصادي و اجتماعی کارآفرینی بر را اجتماعی سرمایۀ نقش« خود

 سوددهی ۀعرص در تنهانه اجتماعی ۀسرمای عنصر سه که ین نتیجه دست یافتا هو ب داد قرار بررسی مورد

   این مطالعات با پژوهشهاي درونی همچون.هستند مهم بسیار نیز محورجامعه در سازمانهاي بلکه

 ،)1392 (مددي ،)1394( حسینی و کافچه ،)1394(  و دیگرانامیري ،)1392( راد زمانی و الحوائجیباب

راستا  هم)1390( ، ناهید)1390( نژادصادقی و ربیعی ،)1390( دیگران و عسگري ،)1391( قانع و يعسگر

  . هستند

د، ش مشاهده 2 اجتماعی، همانطور که در شکل ۀسرمایۀ وسیلدر رابطه با تبیین آمادگی کارآفرینی به

 مثبت و معنادار آمادگی کارآفرینی آنها ةکنندبینی اجتماعی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز پیشۀسرمای

بیشتر از سایر ابعاد متغیر آمادگی ) 77/0با بار عاملی (  اجتماعی، بعد ساختاريۀدر متغیر سرمای. است

و بعد  ) 78/0با بار عاملی(نفس ند و در متغیر آمادگی کارآفرینی بعد آمادگی اعتمادبهککارآفرینی را تبیین می

ترین قدرت تبیین متغیر سرمایه  باالترین و پایینازترتیب به) 00/0با بار عاملی (پذیري آمادگی ریسک

 ارتقاي باعث و دهدمی افزایش را خالقیت و تولیدات اجتماعی بنابراین سرمایه. برخوردار استاجتماعی 

 عنوان یکیجویان به اجتماعی و پرورش آن در دانشۀ توجه به سرمای،روایناز؛ دشومی فنی پیشرفت و کارآفرینی

 آینده و حال ۀتوسع روند در و شوندکار می بازار ۀروان کوتاهی نسبتاً مدت ظرف جامعه، که قشرهاي مهمترین از

 پرورش به باید نسبت هاي آموزشیمؤسسه و کنند؛ بسیار الزم است و دانشگاهها می ایفا نقش مهمی کشور یک

 همت ارزش با و بنیادي ۀسرمای عنوانهاي اجتماعی دانشجویان بهایهکارآفرینی از جمله توجه به سرم قابلیتهاي

  .گمارند
 
 

   آموزش مهندسیةگذاري در حوزپیشنهادات پژوهشی و سیاست .10

.  دانشجویان در کانون توجه مقاله بوده استۀ اجتماعی در آمادگی کارآفرینانۀبررسی اثر سرمای

  .است اجتماعی در آمادگی کارآفرینانه دانشجویان ۀایدار سرم اهاي مطالعه حاکی از اثر معن یافته

گذاري در  پژوهشهاي آتی و پیشنهادات سیاستبرايهاي مطالعه پیشنهادات پژوهشی  براساس یافته

 اجتماعی دانشجویان در راستاي کارآفرینی ۀ سرمایۀمنظور بهبود و توسع آموزش مهندسی بهةحوز

  :شودارائه می

 اي جامعیندهاي آمادگی کارآفرینی در دانشجویان  مهندسی در مطالعهبررسی پیشایندها و پسا 

 اجتماعی در موفقیت تحصیلی دانشجویان مهندسیۀنقش سرمای  

 منظور بهبود و افزایش  برگزاري آموزشها و کارگاههاي موردنیاز بهۀگذاري در زمین سیاست

  پذیري دانشجویان  و کارآفرینی ریسک

 مهندسیـهاي فنی کارآفرینی در بین رشته تخصصی تشکالت و انجمنها  بیشتر ۀتوسع  
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 کارگیري نیروي اجتماعی دانشجویان در همنظور بهاي کارآفرینانه در دانشگاه بهانجام پروژه

 انجام کارهاي نوآورانه

 ۀمنظور ارتقاي روحیشناسی دانشجویان بهپرورش ابعاد تفکرات اجتماعی، اقتصادي و روان 

 ؛کارآفرینی

 همنظور پیشبرد اهداف و فعالیتهاي کارآفریناند نهادي کارآفرینانه در دانشگاه بهایجا 

 هاي مهندسی و استفاده از تجارب آنها دعوت از کارآفرینان برتر در دانشکده. 
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 بر انسانی منابع توسعه و اجتماعی سرمایۀ عاطفی، هوش تأثیر بررسی). 1387(ابه سود جلیلی، زهرا و برومند،

  .11-61 ،4 ،اجتماعی سرمایه و مدیریت نامهپژوهش. همشهري شرکت وري بهره

ۀ مطالع(زنان  کارآفرینی بر آن ابعاد و اجتماعی ۀسرمای تأثیر بررسی). 1391(ربیعی، علی و سرابی، سولماز 

  .33-67 ،)4( 1 ،فرهنگی  ـ اجتماعی ۀتوسع مطالعات ۀفصلنام. )کارآفرین مدیر انزن انجمن موردي؛

فصلنامه . سرمایه اجتماعی با انگیزش مدیریتیۀ بررسی رابط). 1388(نقی زارع، زهره و مصلح شیرازي، علی

  .213-234، )1(7. )ع(پژوهشهاي مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و ). 1390(محرمعلیي؛ کاظمپور، اسماعیل و حاتمیان، عسکري، محمدهاد

  .1-9، )40(4، ماهنامه مهندسی مدیریت. کارآفرینی سازمانی در مؤسسه مهندسی جواد االئمه

  . 34-40 ، 116 ،تدبیرتوسعه،  در اجتماعی سرمایه نقش ). 1380( سیدبابک  علوي،

 اجتماعی سرمایه تحلیل). 1393 (کهن، نسرین عزیزیان حمید و قاسمی، ؛لقمان شاورز،ک؛ ابوالفضل فراهانی،

  .127- 138 ،)1(3، ورزشی در مدیریت کاربردي پژوهشهاي .ایران بدنی تربیت هايعلمی دانشکدهتئهی اعضاي

هاي ساس مؤلفهتبیین کارآفرینی سازمانی بر ا). 1394(محمدي، میترا؛ صیادي، محمدامین و عامري، میرحسین 

  . 23- 33، 1، پژوهشهاي کاربردي در مدیریت ورزشی. سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایالم

 و توسعه مدیریت فصلنامه. سازمانی درون کارآفرینی با اجتماعی سرمایه ۀرابط  بررسی). 1392( مددي، حمید

   .39-49 ،14،تحول

 www.mojtabanahid.blogfa.com, 31/5/2011طه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی، بررسی راب). 1390(ناهید، مجتبی
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