
 1 -19 ص، از 1394 بهار ،1 شماره ،8 دوره کارآفرینی، توسعه

 

 فرینانهرآکا قصد بر یاجتماع هیسرما ثیرتأ

 قبر مهندسی ةنشکددا شدار شناسیرکاننشجویادا :یمورد ةمطالع)

 (انتهر هنشگادا کامپیوتر و
 

 3انیپرن هیراض ،2یزال محمدرضا ،1یادمر محمدعلی

 تهران دانشگاه ،ینیکارآفر دانشکدة اریاستاد. 1

 تهران دانشگاه ،ینیرآفرکا دانشکدة اریاستاد. 2

 نتهرا دانشگاه ،ینیکارآفر ةدانشکد ینیکارآفر تیریمد ارشد کارشناس. 3

 5/6/92: افتیدر خیتار

  9/9/92: رشیپذ خیتار

 

 دهیچک

 ةدیپد بروز در کنندهنییتع عوامل از یکی عنوانبه آن بر مؤثر عوامل ییشناسا و نانهیکارآفر قصد یریگاندازه

 نانهیکارآفر قصد رب گذارریتأث عوامل جمله از. آوردیم فراهم را آن وقوع احتمال از یتر قیدق ینیبشیپ ،ینیکارآفر

 یبررس به که است آن درصدد پژوهش نیا .است یاجتماع ةیسرما شد، اشاره آن به مختلف یها پژوهش در که

 از ینفر 140 ةنمون در -یشناخت کسب یانجیم نقش درنظرگرفتن با -نانهیکارآفر قصد بر یاجتماع ةیسرما ریتأث

 یتصادف ،یریگنمونه روش .بپردازد تهران هدانشگا وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس انیدانشجو ةجامع

 یهاداده. است یهمبستگ -یفیتوص و یکمّ روش نظر از و یکاربرد هدف، براساس پژوهش نیا .است دردسترس

 لیتحل زرلیل افزارنرم از استفاده با و یساختار یها معادله مدل کیتکن قیطر زا کرتیل ةپرسشنام از شدهیآورجمع

 از نانهیکارآفرقصد و یارابطه یِاجتماع ةیسرما نیب یمعنادار و مثبت ةرابط دهد یم نشان پژوهش نیا یهاافتهی. شد

 یِاجتماع و یساختار یِجتماعا ةیسرما نیب معنادار و مثبت ةرابط ،نیهمچن .دارد وجود یشهود یشناخت سبک قیطر

 .شودیم دییأت یمنطق یشناخت   سبک قیطر از نانهیکارآفر قصد با یشناخت
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  مقدمه
 انجام ندهیآ در ینیکارآفر رفتار دادن انجام یبرا فرد که است یکوشش انگریب نانهیکارآفر قصد

 قیطر از را آن توان یم که دارد ازین ییها یزیربرنامه به ینیکارآفر جمله از یرفتار هر. دهد یم

 ییشناسا و نانهیکارآفر قصد یریگاندازه ،رونی(. از اAjzen, 1991) کرد ینیبشیپ تین و قصد

 نانهیآفرکار یها تیفعال بروز یچگونگ از یبهتر فهم تا ندک یم ارائه یفرصت آن بر مؤثر عوامل

 Krueger et) دیآ دست  به آن وقوع احتمال از یتر قیدق ینیبشیپ بیترت نیا به و آورد دستبه

al., 2000 .) 

 یمتعدد عوامل باشد، داشته نانهیکارآفر یوکارکسب یراستا در را یقصد یفرد نکهیا یبرا

 درک و عمل به لیمات ت،یمطلوب از توان یم ،قصد بر یمبتن یهاهینظر به توجه با .ندا لیدخ

 ,Ajzen) یرفتار کنترل ادراک ،یذهن یهنجارها ،ها نگرش ،(Shapero, 1982) یریپذ امکان

 ،Boyd & Vozikis, (1994) یمدآخودکار ،(Bird, 1988) یطیمح و یفرد عوامل ،(1991

 بر گذارریتأث عوامل عنوان  به (Davidsson, 1995) یتیشخص یرهایمتغ و یعموم یها نگرش

 ةیسرما دهد یم نشان( 2009) 1همکاران و ندلیه پژوهش ،نیهمچن. برد نام نانهیکارآفر صدق

 کشف، یبرا افراد ییتوانا بر تنها نه یاجتماع ةیسرما. دارد نانیکارآفر بر یترهیاول ریتأث یاجتماع

 ،نیهمچن. است مؤثر زین افراد قصد بر بلکه ،گذارد یم ریتأث ها فرصت از یبرداربهره و یابیارز

 شدند متمرکز شناخت بر شتریب ینیکارآفر جیرا یها پژوهش( معتقدند 2009و همکاران ) ندلیه

 تا دارند دیکأت افتد یم اتفاق فرد کی ذهن در که یفکر ندیفرا حس به فقط محدود صورتبه و

 یندیافر نانهیکارآفر قصد ةتوسع ندیفرا کنند یم انیب ها آن. یاجتماع شناخت یطیمح ندیفرا به

 ینیکارآفر به ستنینگر (.Hindle et al., 2009) ردیگ یم شکل افراد یاجتماع ةیسرما اب که است

 ینیکارآفر درمورد عیوس یاندازچشم درنظرداشتن یبرا را راه یاجتماع یساختارها ةچیدر از

 ةجنب یعنی آن ةشدپرداختهوکمتر مبهم یها تهنک سمت به را توجه کهیطوربه .سازد یم هموار

 (.Adler, 2002) کند یم جلب ینیکارآفر ةدیپد یاجتماع

 در ،ینیکارآفر ةنیزم در گرفتهصورت قاتیتحق شتریب که است نیا دیمؤ مطالعات جینتا

 تیموقع و یساختار نوع از و نانیکارآفر یتیشخص یها یژگیو نییتع نوع از ،یالملل نیب سطح

                                                            
1. Hindle 
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 شده انتقاد (یاجتماع ةیسرما) 1یاجتماع روابط ةشبک به یتوجه یب لیدلبه آن از که بود یطیمح

 ؛1389 ،یخضر) یرانیا محققان هرچند .ستین امستثن امر نیا از زین رانیا و( Ulhoi, 2004) است

 ان،یرحمان ؛1391 ،یاحمد ؛1390 م،یابراه ؛1390 ،ییرضا ؛1390،یصادق ؛1390 ،یآراست

 ،یتیشخص عوامل ریتأث یمتعدد یهاپژوهش در( 1391 همکاران، و یزال ؛1391 ،یمیکر ؛1391

 قصد بر یاجتماع ةیسرما ریثأت به اما کردند، یبررس را نانهیکارآفر قصد بر یاقتصاد و یفرهنگ

 ،2نانهیکارآفر قصد بر یاجتماع ةیسرما ریتأث نةیزم در ،نیهمچن .شد توجه کمتر نانهیفرآکار

 یها فرضشیپ و است شرفتهیپ یکشورها ها هینظر نیا خاستگاه اما شد، مطرح یادیز یها هینظر

 انجام رانیا در ژهیو طوربه تاکنون گرفتهصورت مطالعات ،نیهمچن. است متفاوت رانیا با ها آن

 قصد شاخص 1390 سال از (GEM) ینیکارآفر یجهان باندید یهاداده براساس .است گرفتهن

 آشکار را مقوله نیا به توجه ملزو موضوع نیا که است داشته کاهش رانیا در نانهیکارآفر

 یبررس به ها هینظر به توجه با که است آن درصدد پژوهش نیا ،نیبنابرا ؛(1391 ،یزال) سازد یم

 ةدانشکد انیدانشجو نیب در ژهیو طوربه و کشور در نانهیکارآفر قصد بر یاجتماع ةیسرما ریتأث

 .بپردازد تهران دانشگاه وتریکامپ و برق

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور
 با همزمان طوربه افراد نیب ارتباط از متشکل یاجتماع ةیسرما و ینیکارآفر یهاشبکه تایادب

 کی با شواکن کی عنوان به 1980 دهة در اتیادب دو هر. افتی توسعه ینیکارآفر قصد اتیادب

 هم موازات به و کردند رظهو نانیکارآفر یشناخت روان مطالعات از یاریبس در یقطع کردیرو

 رییتغ یزیچ آن دربارة را ما یذهن درک دارد قصد ینیکارآفر اتیادب کهیدرحال ،افتندی توسعه

 اتیذهن زا را افراد تمرکز یاجتماع ةیسرما اتیادب و ینیکارآفر شبکة ،افتد یم اتفاق که دهد

 گذارد یم ریتأث ها آن یریگمیتصم و دافرا بر که کند یم منتقل یاجتماع طیمح به شانیدرون

(Hindle et al., 2009). 

 ارتباط به( Aldrich & Zimmer, 1986; Greve, 1995) ینیکارآفر محققان ن،یهمچن

                                                            
1. Social relationship network 

2. Entrepreneurial intention 
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 دهد یم نشان ینیکارآفر قاتیتحق .ندمند عالقه ها آن یاجتماع ةیسرما و یاجتماع یهاشبکه

 یریگ میتصم و ینیکارآفر یریگجهت ،(Singh, 2000) فرصت صیتشخ بر یاجتماع یهاشبکه

-Davidsson & Honig, 2003; Morales) نیکارآفر کی به شدنلیتبد یبرا یاحرفه

Gualdron & Roig, 2005 )رشد و (Lee & Tsang, 2001) یبرخ یتازگ به. است مؤثر 

 بر یاجتماع یهاشبکه که کردند استدالل ،(2006) 1کوربت ویلسکیم تر مهم همه از و محققان

 یاجتماع ةیسرما دهدیم نشان (1387) یماف قاتیتحق ،نیهمچن .گذارد یم ریتأث ینیکارآفر دقص

 یبعدها نیب از کندیم انیب یماف. رگذارستیتأث ینیکارآفر ندیفرا مرحلة چهار از کیهر بر

 خلق و فرصت صیتشخ بر یمثبت ریتأث( یساختار بعد) یاجتماع تعامالت زانیم ،یاجتماع ةیسرما

 ابعاد و یاجتماع ةیسرما ریتأث زانیم یبررس در( 1390) زادهصادق و یعیرب ،نیهمچن. اردد ارزش

 به لیم ،اعتماد باالبودن و گسترده روابط از ییهاشبکه داشتن کنندیم انیب ینیکارآفر بر آن

 ةشبک و یاجتماع ةیسرما نقش یگرید قاتیتحق در ،نیهمچن .دهد یم شیافزا را ینیکارآفر

 یوکارها  کسب عملکرد در ،(1389 ،یرکن) ینیفرآکار یهافرصت صیتشخ در یاجتماع

 .شود یم دییأت( 1390 ،یزارع) نانهیکارآفر قصد در و( 1390 ان،ینجف) متوسط و کوچک

 یاندازراه انتظار ،(GEM) ینیکارآفر یجهان بان دید فیتعر براساس نانهیکارآفر قصد

 انجام نانهیکارآفر قصد با مرتبط که ییها پژوهش در .است ندهیآ ماه دوازده در وکارکسب

 مدل ها مدل نیا نیپرکاربردتر جمله از .شد ارائه یمختلف یهاهینظر و ها چارچوب گرفت،

 محققان .است( 1982) رویشاپ ةنانیکارآفر دادیرو مدل و( 1991) آجزن ةشد  یزیر برنامه رفتار

 قصد سنجش یبرا آن ییتوانا که ندکرد استفاده یمختلف یها پژوهش در ها هینظر نیا از

 جمله از (.Krueger et al., 2000) دیرس اثبات به گوناگون یها آزمون در افراد نانةیکارآفر

 هر فضع و قوت نقاط و ندپرداخت مدل دو نیا سةیمقا به خود پژوهش در همکاران و کروگر

 Krueger et) ندکرد یبررسـ نآ بر مؤثر عوامل و نانهیکارآفر دقص ینیبشیپ ةنیزم در را دو

al., 2000.) عوامل از یبیترک براساس را نانهیکارآفر قصد (1988) برد ،گرید یها پژوهش در 

 مفهوم و ندداد توسعه را برد مدل( 1994) سیکیوز و دیبو و کرد ارائه یطیمح و یفرد

 نظر در دهیا ریثتأ تحت را ینیکارآفر قصد( 1995) دسونیوید. افزودند آن به را یخودکارآمد
                                                            
1. Hmieleski & Corbett  
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 یاحوزه یها نگرش و اسـتقالل و تیموفق رقابت، ر،ییتغ مثل یعموم یها نگرش با که گرفت

( 2009) همکاران و ندلیه .شود یم مشـخص یچگونگ دانسـتن و یعموم مشارکت بازده، مثل

 ةنانیکارآفر دادیرو مدل و آجزن ةشدیزیربرنامه رفتار ییربنایز یها مدل درنظرگرفتن با زین

 بلکه ،یخودکارآمد از فقط نه فرد کی ینیکارآفر قصد که کنند یم استدالل (1982) رویشاپ

 ةارائ با( 2006) کروگر ،نیهمچن. ردیگ یم ریتأث تیجنس و یاجتماع و یانسان ةیسرما عوامل از

 ینیکارآفر قصد بر یمختلف یهاگونه به تواندیم یشناخت سبک تفاوت دهدیم نشان یمدل

 دهدیم نشان کروگر یهایبررس .یاجتماع یهنجارها از برداشت نةیزم در ژهیوبه -باشد مؤثر

 .دارد وجود یمنطق یشناخت سبک با افراد ینیکارآفر قصد یبرا یمتفاوت یهامدل

 یبرا او یحیترج یها روش در یفرد داریپا یها تفاوت ةکنندمنعکس یشناخت سبک

 ثابت ها آن یزندگ طول در که است افراد قیعم یهاباور و اطالعات پردازش و یسازمانده

 سبک. باشد رگذاریتأث افراد قصد بر تواند یم جهیدرنت و (Allinson & Hayes, 1996) ماند یم

 به مربوط یها فرض نقد یمنطق یشناخت سبک. است یشهود و یمنطق بعد دو شامل یشناخت

 یشهود یشناخت سبک در اما ،(Mezirow, 1991) شود یم شامل را مسئله حل ندیفرا ای محتوا

 یاجزا کیکای در کل تیفیک که است نیا بر دیتأک ،یستمیس تفکر قبول برعالوه

 ها، فرصت که باشد باور نیا بر یشخص اگر .(Bird, 1988) دوش نهینهاد زین دهنده لیتشک

 به شتریب ،ارندند را ها آن صیتشخ ییتوانا یمنطق طوربه افراد        الزاما  که هاست یدنیناد مشاهدة

 .(lin, 1999) کند یم دایپ لیتما یشهود تفکر

 افراد که یروابط شبکة در که است یبالفعل و بالقوه منابع از یامجموعه منزلةبه یاجتماع ةیسرما

 ,Nahapiet & Ghoshal) شود یم مشتق آن از و است یدسترس قابل ،دارد وجود ؛دارند نیکارآفر

 ( ;Liñán & Chen, 2009; Hindle et al., 2009;) Raijman, 2001 یقبل العاتمط. (1998

(Anderson & Miller, 2002; Honig & Davidsson, 2003) قصد بر یاجتماع ةیسرما اثر به 

 :شودیم انیب گونه نیا پژوهش یاصل ةیفرض ،اساسنیبرا. کردند توجه نانهیکارآفر

 وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس انیدانشجو ةاننیکارآفر قصد بر یاجتماع ةیسرما

 .است مؤثر تهران دانشگاه

 را یمتفاوت یهاجنبه است، روابط از یامجموعه شامل یاجتماع ةیسرما آنجاکه زا
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 یشناخت و یارابطه ،یساختار :دکر یبررس بعد سه در را نآ توان یم و ردیگ یمدربر

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). تنوع، ،یساختار شکل از یاجتماع ةیسرما یساختار بعد 

 (,Nahapiet & Ghoshal  شود یم منتج شبکه در کنندگانشرکت یمرزبان نقش و تیمرکز

 :شودیم نییتع ریز یها هیفرض  یشناخت سبک ابعادو  یساختار ةیسرما به توجه با .1998)

 ةنانیکارآفر قصد بر یشهود یشناخت سبک قیطر از یساختار یاجتماع ةیسرما. 1

 است. مؤثردانشگاه تهران  وتریبرق و کامپ ةارشد دانشکد یکارشناس انیدانشجو

 ةنانیبر قصد کارآفر یمنطق یسبک شناخت قیاز طر یساختار یاجتماع ةیسرما .2

 است. مؤثردانشگاه تهران  وتریبرق و کامپ ةارشد دانشکد یکارشناس انیدانشجو

 که شود یم اطالق یمنابع آن به یاجتماع ةیسرما یشناخت بعد ،(1998) شالگو و تیناهاپ نظر از

 بعد .کنند یم فراهم گروه یاعضا نیب در را مشترک یمعان یها ستمیس و ها برداشت اظهارات،

 دادن انجام و یریپذ  مخاطره یبرا را نوپا نانیکارآفر ییتوانا و لیتما هم یاجتماع ةیسرما یشناخت

 از بعد نیا درنظرگرفتن با (.Liao & Welsch, 2005) دهد یم شیافزا نانهیآفرکار یها تیفعال

 :شودیم نییتع نینچنیا ها هیفرض یو با توجه به ابعاد سبک شناخت یاجتماع ةیسرما

 نانهیکارآفر قصد بر یشهود یشناخت سبک قیطر از یشناخت یاجتماع ةیسرما .3

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریمپکا و برق دانشکدة ارشد یکارشناس انیدانشجو

 انیدانشجو نانةیکارآفر قصد بر یمنطق یشناخت سبک قیطر از یشناخت یاجتماع ةیسرما .4

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق دانشکدة ارشد یکارشناس

 روابط بر اعتمادبودن قابل و اعتمادکردن شامل یاجتماع ةیسرما یارابطه بعد توجه کانون

 برخورد در افراد که است استوار تیمیصم و یمهربان ،یامانتدار اعتماد، احترام، :جمله از یا هژیو

 ةیسرما یارابطه بعد نیا درنظرگرفتن با (.Coleman, 1988) گذارند یم شینما به گرانید با خود

 :شودیم نییتع نینچنیا پژوهش یها هیفرض یو با توجه به ابعاد سبک شناخت یاجتماع

 ةنانیکارآفر قصد بر یشهود یشناخت سبک قیطر از یارابطه یاجتماع ةیرماس .5

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس انیدانشجو

 انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یمنطق یشناخت سبک قیطر از یارابطه یاجتماع ةیسرما .6

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس
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 برد و( 2009) همکاران و هندل ییمبنا مدل دو درنظرگرفتن با و نهیشیپ نیا به توجه با

 :شود یم ارائه پژوهش یمفهوم چارچوب ،(1988)
 

 

 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل
 

 پژوهش یشناس  روش
 .تاس یبستگهم -یفیتوص روش و تیماه نظر از و یکاربرد هدف، براساس پژوهش نیا

 از استفاده با و یدانیم روش به هاداده یآورجمع و یاکتابخانه روش به پژوهش اتیادب نیتدو
 صدق) هوابست ریمتغ دارد درنظر پژوهش نیا. گرفت انجام استاندارد کرتیل ةپرسشنام ابزار

 ریتأث درنظرگرفتن با و (یاجتماع ةیسرما) لمستق ریمتغ از یتابع براساس را (نانهیکارآفر
 قصد .ندک فیتعر (یمنطق یشناخت سبک و یشهود یشناخت بکس) یانجیم یرهایمتغ

 براساس و کرتیل ـاسیمق قالب در و پرسشنامه قیطر از که است یازیامت نانهیکارآفر
 است یازیامت یاجتماع ةیسرما ،نیهمچن .(Linan et al., 2011) شود یم یابیارز ریز یها سنجه
 در و پرسشنامه قیطر از یا رابطه و یشناخت ،یساختار بعد شامل یاجتماع ةیسرما بعد سه در که

 یشناخت سبک و (Nahapiet & Ghoshal, 1998) دشو یم یابیارز کرتیل ـاسیمق قالب
 یحیترج یها روش براساس و کرتیل اسیمق قالب در و پرسشنامه براساس که است یازیامت

 .(Allinson & Hayes, 1996) شود یم یابیارز یریگمیتصم و مسئله حل ،یریادگی در افراد

 دانشگاه وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس انیدانشجو پژوهش، نیا یآمار ةامعج
 در. گذراندند را خود یدرس یهاواحد تمام پژوهش نیا دادن انجام زمان در که هستند تهران

 کل به یدسترس در تیحدودم علت به. است دانشجو 219 شامل یآمار ةجامع ،پژوهش نیا
 استفاده انیدانشجو نیا نیب از نمونه نییتع یبرا دردسترس یتصادف یریگنمونه روش از ،جامعه
 برق دانشکدة انیدانشجو از نفر 140 کوکران فرمول براساس پژوهش نیا در نمونه حجم و شد

سبک شناختی 

 )شهودی(
 سرمایة اجتماعی:

بعد ساختاری 

بعد ارتباطی 

 بعد شناختی 
سبک شناختی 

 )منطقی(

 قصد کارآفرینانه
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 ةخبر چهار توسط پژوهش ابزار ییمحتوا ییروا. شد گرفته درنظر تهران دانشگاه وتریامپک و
 نییتع روش به یصیتشخ ییروا نییتع یبرا. شد دییأت عوموض با مرتبط سوابق از برخوردار

 ابزار داد نشان( 5/0 یباال) آن ریمقاد و شد استفاده(AVE)  شده  استخراج انسیوار نیانگیم
 ییایپا سنجش یبرا ،نیهمچن. دارد اطالعات یآورجمع یبرا یقبول قابل تیقابل قیتحق

 از ،پژوهش نیا در. شد دییأت پرسشنامه ییایپا و شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از پرسشنامه
 ریمقاد که ییهاسازه. دیآ یم 1 جدول در آن بیضرا که شد استفاده زین مرکب ییایپا روش

CR کی به مقدار نیا هرچه و دارند یقبول قابل ییایپا باشند، 6/0 مقدار از باالتر هاآن 
 .است شتریب آن ییایپا باشد، تر کینزد

 
 پرسشنامه در رهایمتغ یژگیو .1 جدول

 رهایمتغ ابعاد رهایمتغ
 یآلفا

 کرونباخ

 بیضر
 نیانگیم

 انسیوار
 شدهاستخراج

(AVE) 

 بیضر
 ییایپا

مرکب
(CR) 

pc >0.6 

 تعداد
هیگو
 ها

 مورد منبع
 استفاده

 ریمتغ
 مستقل

 ةیسرما
 یاجتماع

 5 94/0 92/0 732/0 یارابطه
 و تیناهاپ

 گوشال

(1998) 
 (2001) استون

 رتیگروتا
(2003) 

 5 93/0 89/0 716/0 یساختار

 5 95/0 93/0 787/0 یشناخت

 وابسته ریمتغ
 قصد
 نانهیکارآفر

 (2011) نانیل 6 90/0 86/0 863/0

 ریمتغ
 یانجیم

 سبک
 یشناخت

 زیها و نسونیآل 4 95/0 93/0 747/0 یشهود
 4 92/0 90/0 797/0 یمنطق (1996)

 

 کیتکن کی) یساختار یها معادله مدل از پژوهش یها داده لیتحل و هیتجز یبرا
 استفاده ،یجزئ مربعات حداقل روش و (یریچندمتغ ونیرگرس ةخانواد از رومندین یریچندمتغ

 نمونه حجم ای ادیز ریمتغ تعداد سازه هر یبرا کهیزمان ،یساختار ةمعادل مدل روش نیا. شد
 ،شده حاصل مدل که کندمی تعیین ایگونهبه را ضرایب و است مناسب اریبس است، کم

 و  SPSSیافزارها نرم از استفاده با ،نیهمچن .باشد داشته را توضیح و تفسیر قدرت بیشترین
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PLS یفرع یهاهیفرض ،درضمن .شود یم آزمون ریز یها هیفرض و یبررس رهایمتغ نیب روابط 
 است، وابسته ریمتغ و مستقل یرهایمتغ نیب یشناخت سبک یانجیم نقش یبررس دنبالبه قیتحق
 .میکرد استفاده( 1986) 1یکن و رناب مدل از ها هیفرض نیا یبررس یبرا ن،یبنابرا
 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع یها یژگیو فیتوص

 9/62 و زنان را انیپاسخگو درصد 1/37 دهد یم نشان شدهیآور جمع یها پرسشنامه یها داده

 10. ندا متأهل درصد 3/39 و مجرد انیپاسخگودرصد  7/60 .دهند یم لیتشک مردان را درصد

. اند هسال 32 تا 29 درصد 10 و هسال 28 تا 25 درصد 80 ،هسال 24 تا 21 انیپاسخگو درصد

 و کیالکترون ةرشت در درصد 8/52 ،دادند پاسخ ها پرسشنامه به که ینفر 140 نیب از ،نیهمچن

 یدرصد دارا 26حدود  ،گوپاسخ 140 نیاز ب .کردند لیتحص وتریکامپ ةرشت در درصد 2/47

 .ندا یمنطق یسبک شناخت یدرصد دارا 74و  یشهود یسبک شناخت
 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر

 ةرابط هم با درصد 99 نانیاطم سطح در رهایمتغ ةهم رسون،یپ یهمبستگ بیضر جینتا به توجه با

 .دارند یمعنادار و بتمث
 

 

 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2جدول 

 ریمتغ
 قصد
 ینیکارآفر

 ةیسرما
 یاجتماع

 ةیسرما
 یاجتماع
 یارابطه

 ةیسرما
 یاجتماع
 یساختار

 ةیسرما
 یاجتماع
 یشناخت

 سبک
 یشناخت
 یشهود

 سبک
 یشناخت
 یمنطق

       00/1 ینیفرکارآ قصد
      00/1 235/0** یاجتماع ةیسرما

     00/1 637/0** 719/0** یا رابطه یاجتماع ةیسرما
    00/1 414/0* 847/0** 370/0** یساختار یاجتماع ةیسرما
   00/1 535/0** 315/0** 845/0** 229/0* یشناخت یاجتماع ةیسرما

  00/1 225/0** 761/0** 215/0* 357/0** 448/0** یشهود یشناخت سبک
 1 /572** /672** 345/0** 455/0* 210/0* /380** یمنطق یشناخت سبک

 **p<0.05      *p<0.01                                                    پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ بیضرا یداریمعن سطح
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 سبک و یهمبستگ نیشتریب یاعاجتم ةیسرما با یساختار یاجتماع ةیسرما ،رهایمتغ نیب از

 .دارد را یهمبستگ نیکمتر یاجتماع ةیسرما با یمنطق یشناخت
 

 پژوهش یهاشاخص فیتوص
 3 عدد وسط حد مقدار با رهایمتغ نیانگیم سةیمقا به ق،یتحق یرهایمتغ نیانگیم آزمون یبرا

 یت آزمون از ،ودش یم سهیمقا عدد کی با جامعه کی نیانگیم مقدار نکهیا لیدل به. میپرداز یم

 را 3 عدد ،است کرتیل ییتاپنج ه،پرسشنام فیط آنجاکه از) شود یم استفاده یانمونه  تک

 (.میگرفت درنظر وسط حد عنوان  به
 

 پژوهش یرهایمتغ نیانگیم آزمون جینتا .3 جدول

 متغیر
 ةنتیج

 آزمون

Test value=3 

T 
 درجة
 آزادی

 معناداری عدد
(sig) 

 تفاوت
 نمیانگی

 95 اطمینان فاصلة
 اختالف درصد

 باالیی ینییپا
 94/2 60/2 768/2 000/0 139 209/32 قبول کارآفرینانه قصد

 75/0 62/0 683/0 000/0 139 273/20 قبول اجتماعی سرمایة

 43/1 26/1 345/1 000/0 139 135/30 قبول منطقی شناختی سبک

 -21/0 -58/0 -396/0 000/0 139 -160/4 قبول شهودی شناختی سبک

 

 یشناخت سبک و یاجتماع ةیسرما به شدهداده ازاتیامت نیانگیم آزمون، نیا جینتا براساس

( Sig) یمعنادار سطح مقدار رایز ،دارند قرار یمطلوب تیوضع در و است 3 از تربزرگ یمنطق

 و نانهیفرآکار قصد به شدهداده ازاتیامت نیانگیم اما است،( 05/0) خطا سطح از تر کوچک

 رایز ندارند، قرار یمطلوب تیوضع در رهایمتغ نیا و است 3 از کمتر یشهود یشناخت سبک

 .است( 05/0) خطا سطح از تربزرگ( Sig) یمعنادار سطح مقدار

 
 یجزئ مربعات حداقل روش به یساختار یها معادله یسازمدل

 به توجه با و یاصل ةیفرض درمورد یجزئ مربعات حداقل روش به یمارآ لیتحل جینتا به توجه با

 در یاجتماع ةیسرما گفت توانیم ،270/11 مقدار به t ةآمار نیهمچن و 650/0 ریمس بیضر

 از بیضرا نیبنابرا دارد؛ یمعنادار و مثبت ریثأت نانهیکارآفر قصد بر درصد 99 نانیاطم سطح
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 یاجتماع ةیسرما در شیاافز هرگونه که است نیا انگریب مسئله نیا. دنمعنادار یآمار نظر

 دانشگاه وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد شیافزا موجب

 ةیسرما ریمتغ ،اساسنیبرا. شد 422/0 برابر( R2) هچندگان نییتع بیضر مقدار. شود یم تهران

 است نیا انگریب ئلهمس نیا .دهدیم حیتوض را نانهیکارآفر قصد راتییتغ درصد 42 یاجتماع

 وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یاجتماع ةیسرما که

 .است مؤثر تهران دانشگاه

 یمنطق یشناخت سبک و یشهود یشناخت سبک یانجیم ریمتغ دو قیتحق نیا در آنجاکه از

 ابعاد نیب مذکور ریمتغ دو یانجیم نقش یبررس دنبالبه قیتحق یفرع یهاهیفرض و دارد وجود

 نیا یبررس یبرا ،هستند( وابسته ریمتغ) ینیقصدکارآفر و( مستقل یرهایمتغ) یاجتماع ةیسرما

 یاجتماع ةیسرما یرهایمتغ ریتأث ابتدا. میکرد استفاده( 1986) 1یکن و برن مدل از هیفرض

 با تیدرنها و شد هدیسنج ینیکارآفر قصد بر یارابطه یاجتماع و یشناخت یاجتماع ،یساختار

 قیتحق یفرع یها  هیفرض و شد هدیسنج وابسته بر مستقل ریمتغ ریثأت ،یانجیم یرهایمتغ از استفاده

  .شد یبررس
 

 (نانهیکارآفر قصد: وابسته ریمتغ) نییتع بیضر و t ةآمار ر،یمس بیضرا .4 دولج
 𝐑𝟐 آزمون ةجینت t ةآمار () ریمس بیضر نیب  شیپ ریمتغ

 دییأت 003/4** 303/0 یساختار یاجتماع ةیسرما
 دییأت 918/2** 283/0 یشناخت یاجتماع ةیسرما 888/0

 دییأت 794/7** 512/0 یارابطه یاجتماع ةیسرما
∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05  
∗∗ p < 0.01       ∗  p < 0.05 

 

 ةیسرما مختلف ابعاد ،اساسنیابر. شد 888/0 برابر (R2) چندگانه نییتع بیضر مقدار
 حیتوض را نانهیکارآفر قصد راتییتغ درصد 88 (یارابطه ،یشناخت ،یساختار) یاجتماع

 ابعاد نیب -بتا بیضر ریمقاد چنانچه ،پژوهش یهاهیفرض آزمون جینتا لیتحل در .دهد یم
 یاختشن سبک یانجیم ریمتغ درنظرگرفتن با مدل در -نانهیکارآفر قصد و یاجتماع ةیسرما
 باشد داشته کاهش یانجیم ریمتغ بدون مدل در بیضر نیا رامقد نسبت ،یشهود و یمنطق
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 یبتا بیضر ریمقاد به توجه با .دوش یمن دییأت هیفرض صورتنیا ریغ در و شودیم دییأت هیفرض
 :شودیم ارائه 5 جدول در ها هیفرض زمونآ جینتا ،مدل دو

 
 های پژوهش . نتایج آزمون فرضیه5جدول 

 t آمارة پژوهش یهاهیفرض

 ریمس بیاضر
( )مدل در 

 ریمتغ بدون
 یانجیم

( ) ریمس بیضر
 ریمتغ با مدل در
 سبک یانجیم

 یشناخت

 جةینت
 آزمون

 یشناخت سبک قیطر از یساختار یاجتماع ةیسرما. 1
 رشدا یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یشهود

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق دانشکدة

 رد 283/0 283/0 072/1

 یشناخت سبک قیطر از یشناخت یاجتماع ةیسرما. 2
 ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یشهود

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق دانشکدة

 رد 512/0 512/0 491/0

 یشناخت سبک قیطر از یاطهراب یاجتماع ةیسرما. 3
 ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یشهود

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق دانشکدة

 دییتا 049/0 303/0 126/3

 یشناخت سبک قیطر از یساختار یاجتماع ةیسرما. 4
 ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یمنطق

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریمپکا و برق ةدانشکد
 دییتا 269/0 283/0 154/2

 یشناخت سبک قیطر از یشناخت یاجتماع ةیسرما. 5
 ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یمنطق

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق ةدانشکد
 دییتا 206/0 512/0 449/9

 یشناخت سبک قیطر از یارابطه یاجتماع ةیسرما. 6
 ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یمنطق

 .است مؤثر تهران دانشگاه وتریکامپ و برق دانشکدة
 دییتا 276/0 303/0 441/4

 

  یریگجهینت و بحث
 از یارابطه یاجتماع ةیسرما که گرفت جهینت توان یم گرفتهصورت یها لیتحل جینتا یبررس با
 یاجتماع ةیسرما ،نیهمچن. گذارند یم ریتأث نانهیکارآفر قصد بر یهودش یشناخت سبک قیطر

 قصد بر یمنطق یشناخت سبک قیطر از یا رابطه یاجتماع و یشناخت یاجتماع ،یساختار
 رچنده. گذارد یم مثبت اثر وتریکامپ و برق ةدانشکد ارشد یکارشناس انیدانشجو ةنانیکارآفر

 قیطر از قصد بر یشناخت یاجتماع ةیسرما و یاختارس یاجتماع ةیسرما اثر پژوهش نیا در
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 دییأت نانهیکارآفر قصد بر یاجتماع ةیسرما اثر تینهادر نشد، دییأت زین یشهود یشناخت سبک
 (;Hindle et al., 2009; Raijman, 2001; Anderson & Miller, 2002 یقبل مطالعات .شد

(Honig & Davidsson, 2003 کند یم دییأت نانهیکارآفر قصد بر را یعاجتما ةیسرما اثر زین : 
 

  یشناخت سبک قیطر از نانهیکارآفر قصد بر یساختار یاجتماع ةیسرما اثر .1

 قیطر از یساختار یاجتماع ةیسرما دهدیم نشان هیفرض نیا آزمون ةجینت ،اول ةیفرض لیتحل در

 ةجینت آزمون، نیا جینتا. گذارد ینم اثر انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یشهود یشناخت سبک

 ریمتغ سوم، ةیفرض درمورد. کندینم دییأت را( 1994) ییکسیوز و دیبو و( 1988) برد مطالعات

 از یساختار یاجتماع ةیسرما و گذاردیم ریمتغ دو نیا ریثأت بر ینسب یاثر یمنطق یشناخت سبک

 یها ژوهشپ. است مؤثر انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یمنطق یشناخت سبک قیطر

 (;Putnam, 1993; Liao & Welsch, 2005; Raijman, 2001; Klyver & schott, 2011نیشیپ

(Hannah et al., 2011  زانیم عنوانبه یساختار یاجتماع ةیسرما یرگذاریتأث دهد یم نشان 

 مثبت میتقسم ریغ و میمستق طوربه نانهیکارآفر قصد بر یاجتماع ةشبک و یاجتماع تعامالت و وندهایپ

 . کندیم دییأت را نیشیپ مطالعات ةجینت ،هیفرض نیا آزمون ةجینت .است توجه قابل و
 

 یشناخت سبک قیطر از نانهیکارآفر قصد بر یشناخت یاجتماع ةیسرما اثر .2

 یشهود یشناخت سبک قیطر از یارابطه یاجتماع ةیسرما گفت توانیم دوم، ةیفرض درمورد

 . گذارد ینم اثر انیانشجود ةنانیکارآفر قصد بر

 قصد بر را یشناخت یاجتماع ةیسرما ریثأت هیفرض نیا آزمون جینتا هفتم، ةیفرض مورد در

 ةیسرما یشناخت بعد دهد یم نشان نیشیپ یها پژوهش جینتا ،نیهمچن. کندیم دییأت نانهیکارآفر

 & Liao) دهد یم شیزااف نانهیکارآفر قصد و نانهیکارآفر یها تیفعال یبرا را لیتما یاجتماع

Welsch, 2005 .)قصد بر یشناخت یاجتماع ةیسرما یساختارها میمستق ریغ ریتأث ،نیهمچن 

 یشناخت بعد ریثأت نیشیپ یهاپژوهش هرچند. (Linan & santos, 2007) شد دییأت ینیکارآفر

 ةیسرما ریثأت ها پژوهش نیا ،کردند دییأت و یبررس نانهیکارآفر قصد بر را یاجتماع ةیسرما

 .نکردند یبررس را نانهیکارآفر قصد بر یشناخت سبک قیطر از یشناخت یاجتماع
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 یشناخت سبک قیطر از نانهیکارآفر قصد بر یارابطه یاجتماع ةیسرما اثر. 3

 یارابطه یاجتماع ةیسرما ه،یفرض دو نیا دشدنییأت به توجه با ششم، و سوم یها هیفرض درمورد

 .گذارد یم اثر انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر یمنطق و یشهود یشناخت سبک قیطر از

 دهد یم نشان زین( 1994) ییکسیوز و دیبو و( 1988) برد مطالعات ،شد ذکر طورکه همان

( یمنطق و یشهود) یشناخت سبک بر شود، یم زین یاجتماع ةیسرما شامل که یاجتماع عوامل

 یارابطه ةیسرما ،نیهمچن. گذارد یم اثر نانهیکارآفر قصد بر قیطر نیا از و است مؤثر افراد

 Liao) دهد یم شیافزا نانهیکارآفر یها تیفعال دادن انجام و یریپذمخاطره یبرا را فرد لیتما

& Welsch, 2005 .)ینیکارآفر ندیفرا بر روابط به تعهد شد داده نشان یداخل یها پژوهش در 

به ینیکارآفر یجتماعا یها نهیزم اعتماد، و لمتقاب روابط ،نیهمچن(. 1387 ،یماف) است مؤثر

 و یعیرب) دهد یم شیافزا را ینیکارآفر قصد افراد نیب اعتماد باالبودن و دیآ یم حساب

 ریثأت بر یمبن نیشیپ مطالعات ةجینت ،پژوهش نیا یها هیفرض آزمون ةجینت (.1390 ،زاده صادق

 1 یینها مدل جینتا ،اساسنیبرا .کندیم دییأت نانهیکارآفر قصد بر را یارابطه یاجتماع ةیسرما

 .شود یم نییتب 2 شکل در یشهود یشناخت سبک یانجیم نقش درنظرگرفتن با پژوهش

 یشناخت سبک یانجیم نقش درنظرگرفتن با پژوهش 2 یینها مدل ،جینتا طبق نیهمچن

 .شود یم نییتب 3 شکل در یمنطق

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  2 یینها مدل. 3شکل

 (هستند بیضرا از کیهر یها t پرانتز، داخل ریمقاد) 

 

 

 

 1مدل نهایی شماره   -2شکل

 (.های هریک از ضرایب هستند t) مقادیر داخل پرانتز،  
0/206 
(9/449) 

0/086 
(3/149) 

0/554 
 (1/971)   0/269  

(2/154) 
 

0/212 
(2/072) 

 یشناخت سبک
 یمنطق

 قصد
 هنانیکارآفر

 یساختار یاجتماع ةیسرما

 یا رابطه یاجتماع ةیسرما

 یشناخت یاجتماع ةیسرما

0/084 
(2/777) 

0/276 
(4/441) 
 

0/556 
(2/154) 0/302  

(1/988) 
 

0/049  
(3/126) 

 یاجتماع ةیسرما
 یارابطه

 یشناخت سبک
  یشهود

 قصد
 نانهیکارآفر
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 هاشنهادیپ
 یاجتماع ةیسرما و مشترک یهاباور عنوانبه یشناخت یاجتماع ةیسرما ریتأث پژوهش نیا جینتا

 دییأت انیدانشجو ةنانیکارآفر قصد بر را اعتماد و تیمیصم با توأم روابط عنوانبه یارابطه

 در اعتماد با همراه روابط و ینیکارآفر درمورد مشترک یهاباور جادیا ،اساسنیابر. کند یم

 از ،ینیکارآفر آموزش قالب در نانیکارآفر و انیدانشجو نیب تعامل قیطر از انیدانشجو نیب

 و جادیا یراستا در انیدانشجو یاجتماع ةیسرما سطح یارتقا یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 سطح در یآموزش رانیمد و گذاران استیس ،نیهمچن .است آنان در نانهیکارآفر قصد تیتقو

 ارتباط قیطر از یاجتماع ةیسرما کسب یبرا انیدانشجو یبرا ییها فرصت جادیا با ها دانشگاه

 قصد شیافزا ةنیزم در را یمهم اریبس نقش توانند یم دانشگاه قیطر از صنعت و ها NGOبا

 زین ریز یپژوهش یشنهادهایپ .ندکن یباز ینیکارآفر ةتوسع و انیدانشجو نیب در نانهیکارآفر

 : شود یم ارائه پژوهش نیا یهاتیمحدود به توجه با و است حاضر پژوهش یهاافتهی از فراتر

 یالملل نیب ةسیمقا ای مختلف یهاهدانشگا و ها رشته نیب یا سهیمقا مطالعات دادنانجام . 

 (یکمّ روش در داده یرگردآو  تیمحدود لیدلبه) یفیک یها روش با مطالعه دادنانجام. 

 یاجتماع ةیسرما ةتوسع ةیپا بر یدانشگاه ینیکارآفر مدل ةارائ. 

. است گرفتهن انجام رانیا در ژهیو طوربه تاکنون گرفتهصورت مطالعات: پژوهش ینوآور

 ژهیو طوربه و رانیا ةجامع در نانهیکارآفر قصد بر یاجتماع ةیسرما ریثأت دنبالبه پژوهش نیا

 گرید با آن ةرابط نوع و رهایمتغ نیا شودیم ینیبشیپ که است تهران دانشگاه انیجودانش نیب

 عنوانبه زین( یمنطق و یشهود) یشناخت سبک ریثأت پژوهش، نیا در. باشد متفاوت کشورها

 .گرفت قرار نظرمد نانهیکارآفر قصد و یاجتماع ةیسرما ةرابط بر یانجیم یرهایمتغ
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