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شماره 38، پاییز 1395

مقدمه
از  كـه  آمـوزش عالـی مقولـه ای اجتماعـی تصـور می شـود 
یـک سـو از امـكان هـا و منبـع هـای انسـانی و مـادی جامعـه 
اسـتفاده می كنـد و از سـوی دیگـر بایـد پاسـخ گوی انتظارهای 
جامعه باشـد. دانشـگاه ها از نظـر فراهم آوردن فضـای تعاملی 
اجتماعـی  ی  سـرمایه  ایجـاد  مركزهـای  از  یكـی  سـازنده  و 
می توانـد باشـد. نهـاد دانشـگاه با نهادهـای موجـود در جامعه 
متفـاوت اسـت. در این مركزها به مشـتریانی خدمت می شـود 
كـه خـود محصـول آن هسـتند )بائـوم، 2004(. دانشـگاه و جو 
ارتباطـی و سـاختاری آن امكاناتـی را در اختیـار دانشـجویان 
قـرار می دهنـد تـا از ایـن راه دانشـجویان شـیوه های مختلـف 
برقـراری ارتباط با اشـخاص )حقیقـی و حقوقـی( را  بیآموزند. 
و  پیشـرفته  آموزشـی  تجهیـزات  وجـود  دیـدگاه  از  دانشـگاه 
امكانـات پژوهشـی شـیوه ی عملـی فراگیـری فنون و اسـتفاده 
بینشـی در  آنهـا را آمـوزش می دهـد. دانشـگاه، دیـدگاه و  از 
زمینـه شـغل آینـده و فرصت های شـغلی ای را به دانشـجویان 
)رسـتمی،  آیـد  پیـش  آنهـا  بـرای  اسـت  كـه ممكـن  می دهـد 

.)1389
بــه صــورت رســمی و چــه  ســرمایه ی اجتماعــی چــه 
ــاداش  ــت آوردن پ ــه دس ــرای ب ــراد ب ــل اف ــمی از تعام غیررس
ــه،  ــی ك ــن معن ــود. بدی ــم می ش ــازار فراه ــار در ب ــورد انتظ م
ســرمایه ی اجتماعــی بــه عنــوان ســرمایه ای تولیــد شــده در 
قالــب رابطــه هــای اجتماعــی تعریف می شــود )لیــن، 2003(. 
ــرمایه ی  ــه س ــد ك ــن باورن ــر ای ــال )1998(، ب ــت و گوش ناهاپی
ــت  ــان و آشكاریس ــع پنه ــه مناب ــارت از مجموع ــی عب اجتماع
ــرار  ــی ق ــردی و اجتماع ــای ف ــط واحده ــه رواب ــه در مجموع ك
دارد و از ایــن روابــط مشــتق می-شــود. بنابرایــن، ســرمایه ی 
ــاری  ــرمایه های ج ــم س ــبكه ها و ه ــامل ش ــم ش ــی ه اجتماع
ــی  ــای اجتماع ــرمایه ه ــود. س ــد ب ــبكه ها خواه ــده از آن ش ش
شــناختی، ســاختاری و رابطــه ای ســه نوعــی هســتند كــه 
ــد  ــرده ان ــرح ك ــا را مط ــش آنه ــدی پی ــمند چن ــن دو دانش ای
اجتماعــی  هــای  ســرمایه  از  بنــدی  طبقــه  جدیدتریــن  و 
ــه  ــاختاری ب ــی س ــرمایه ی اجتماع ــد. س ــی رون ــمار م ــه ش ب
اشــتراک گذاری اطالعــات و اقــدام جمعــی و تصمیم گیــری 
ــی و  ــبكه های اجتماع ــده، ش ــت ش ــای تثبی ــق نقش ه از طری
دیگــر ســاختارهای اجتماعــی تكمیــل شــده توســط مقــررات، 

ــد.  ــی كن ــانگری م ــا را آس ــته ه ــا و گذش رویه ه

بـه همیـن ترتیـب، این سـاختار به نسـبت عینـی، خارجی 
و قابل مشـاهده اسـت. سـرمایه ی اجتماعی شـناختی اشـاره 
بـه هنجارهای مشـترک، ارزش هـا، اعتماد، نگرش هـا و باورها 
اسـت  نامحسـوس  و  بیشـتر مفهـوم ذهنـی  رو،  ایـن  از  دارد. 
)آپهـوف، 2000(. ایـن دو شـكل سـرمایه ی اجتماعی به حتم 
نیـز توصیف كننـده  رابطـه ای  نیسـتند. اصطـالح  مكمـل هـم 
ی نـوع روابـط شـخصی مـردم بـا یكدیگـر از طریق پیشـینه ی 
تعامـل بیـن آنـان می باشـد )گرانووتـر، 1992(. ایـن مفهـوم بر 
روابـط ویـژه، ماننـد احتـرام و دوسـتی بیـن مـردم كه بـر رفتار 
آنـان تأثیـر می گـذارد، متمركـز اسـت. ایـن سـرمایه بـا رابطـه 
آن  راه  از  مـردم  كـه  می شـود  سـبب  پیوسـته  شـخصی  هـای 
چنیـن انگیزه هـای اجتماعـی را ماننـد قابـل معاشـرت بـودن، 
تصویـب و منزلـت را تحقق بخشـند. سـرمایه اجتماعـی مانند 
سـرمایه ی فیزیكی ممكن اسـت با اسـتفاده از آن افزون شـده 
و یـا در غیـر ایـن صـورت تحلیـل رفتـه و از بیـن بـرود )لینان و 

سـانتوس، 2004(.
گسـترده  اجتماعـی  ی  سـرمایه  بـه  مربـوط  هـای  بررسـی 
عنـوان  بـه  اجتماعـی  شـبكه های  جایـگاه  و  نقـش  اسـت. 
فرصـت  تشـخیص  بـر  كـه  شـده  شـناخته  سـرمایه ای 
بلسـا،   و  )ریپولـس  كارآفرینـی  گرایـش   ،) )سـای،2000 
بـه  شـدن  تبدیـل  بـرای  شـغلی  تصمیم گیری هـای   ،)2005
یـک كارآفریـن )داویدسـون و هونیـک،  2003( و رشـد )لـی و 
تسـانگ،  2001( تأثیـر می گـذارد. در ایـن جـا اسـتدالل آن 
اسـت كـه كارآفرینـان منبع هـای ارزشـمندی را از شـبكه های 
اجتماعـی خـود بـه دسـت می آورند كـه به آنـان در رسـیدن به 
هـدف هایشـان، از جملـه آغـاز كسـب وكار كمـک می كنـد. بـا 
وجـود مطالعـه هـای گسـترده انجام شـده، در زمینـه ی رابطه 
سـرمایه اجتماعـی بـا قصـد كارآفرینـی در اندک بررسـی هایی 

می شـود.  دیـده 
در طـی سـال های كنونـی برخـی از محققـان به ایـن نتیجه 
رسـیده اند كـه راه پیش بینـی رفتـار به ویـژه هنگامی كـه رفتار 
نـادر باشـد، توجه بـه قصد اسـت )كروگر و همـكاران،  2000(. 
یكـی از نخسـتین مقالـه هـای قصـد كارآفرینی مربـوط به بیرد 
اسـت:  كـرده  تعریـف  گونـه  ایـن  را  قصـد  كـه  اسـت   ،)1998(
توجـه  ی  هدایت كننـده  ذهنـی  حالـت  یـک  عنـوان  بـه   ..."
فـرد بـه سـمت یـک هـدف مشـخص اسـت". مدل هـای قصـد 
كارآفرینـی پیش بینـی و درک كارآفرینـی را از راه تاثیـر رابطـه 
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مدل هـای  از  مـدل  دو  می كننـد.  پیشـنهاد  اجتماعـی  هـای 
قصـد كارآفرینـی توجه ویـژه ای را جلب كرده انـد: 1- نظریه ی 
رویـداد كارآفرینی شـاپیرو SEE(1( )شـاپیرو،  1982( و نظریه 

ی رفتـار برنامه ریزی شـده آیـزن TPB(2( )آیـزن، 1991(.
نظریـه ی رویـداد كارآفرینـی اسـتدالل می كنـد كـه قصـد 
امكان پذیـری  مطلوبیـت درک شـده،  بـه  وابسـته  كارآفرینـی 
درک شـده و گرایـش  بـه كار در افـراد اسـت، بـا ایـن اسـتدالل 
كـه رفتـار افـراد در طـول یـک مسـیر ادامـه خواهـد داشـت تـا 
هنگامـی كـه چیـزی )ناامنـی شـغلی، از دسـت دادن شـغل، 
دریافـت ارث و غیـره( ایـن مسـیر را تغییـر دهـد. ایـن تغییـر 
باعـث می شـود كـه افـراد فرصـت هـای دیگـر را از جملـه آغـاز 
یـک كسـب وكار، ارزیابـی كننـد. بـا آغـاز نظریـه ی یادگیـری 
یـک  شـد،  مطـرح   ،)1997( بنـدورا  توسـط  كـه  اجتماعـی 
رویكـرد مهـم در توضیـح رفتـار كارآفرینـی یعنـی مـدل قصـد 
كارآفرینـی، پیـدا شـد. در ایـن راسـتا بـه گونـه همسـان امـا با 
برنامه ریـزی  رفتـار  مـدل   )1991( آیـزن  تـر،  بیـش  جزئیـات 

شـده را توسـعه داد. 
ایـن مـدل سـه پیشـینه ی نگرشـی در شـكل گیـری قصـد 
مطلوبیـت  ی  نشـان دهنده  مـورد  دو  می دهـد.  نشـان  را 
درک  شـده از انجـام رفتـار شـامل نگـرش شـخصی نسـبت بـه 
پیامدهـای رفتـار و هنجارهـای اجتماعـی درک شـده اسـت. 
ی  نشـان دهنده  درک شـده،  رفتـاری  كنتـرل  سـوم،  مـورد 
برداشـت هایی اسـت مبنـی بـر اینكـه رفتـار در نهاد خـود قابل 
كنتـرل اسـت یا نیسـت. كنتـرل رفتار درک شـده نشـان دهنده 
بـه  مربـوط  و  رفتـار  انجـام  از  درک شـده  امكان پذیـری  ی 
نظریـه  اسـت.  )خودكارآمـدی(  شایسـتگی  از  برداشـت هایی 
ی رفتـار برنامه ریـزی شـده بیـش تـر پیشـینه ی هـر یـک از 
ایـن نگرش هـا را مشـخص می كنـد. بـا توجـه بـه مـدل آیـزن 
)1991( ، 11 مـورد از 19 مـورد آزمایـش نظریـه رفتـار برنامـه 
متغیـر  بـرای  رگرسـیون  ضریـب  كـه  داد  نشـان  شـده  ریـزی 
هنجارهـای اجتماعـی، بـرای توضیـح مسـتقیم قصـد، منفـی 

بـود و یـا شـایان توجـه نبـود. 
شـاید این بـه دلیل تاثیر مسـتقیم هنجارهـای اجتماعی بر 
مطلوبیـت درک شـده و امكان پذیـری درک شـده و پـس از آن 
بـه طـور غیرمسـتقیم بـر قصـد باشـد. مـدل رفتـار برنامه ریزی 
)كالوریـد،   اسـت  تجربـی  حمایـت  دارای  آیـزن  ی  شـده 

1996؛ُشـک و همـكاران،  2003(.

بـا عنـوان قصـد  لینـان و همـكاران )2008(، در مقالـه ای 
فرهنـگ:  و  شـناختی  اجتماعـی  ی  سـرمایه  كارآفرینـی، 
تحلیـل تجربـی در اسـپانیا و تایوان، نشـان دادند كـه نظریه ی 
یادگیـری اجتماعـی بنـدورا )1977(، امكانـات جدیـد را بـرای 
درک بهتـر نقـش رابطـه هـای اجتماعـی در فرایندهـای خلق، 
بنابرایـن،  بـه وجـود آورده اسـت.  قصـد و تشـخیص فرصـت 
تشـخیص  فراینـد  و   اجتماعـی  سـاختار  میـان  هـای  رابطـه 
اسـت.  مانـده  باقـی  مدل هـا  در  ثانویـه  موقعیـت  در  فرصـت 
مقالـه ی یـاد شـده ارتبـاط سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی را 
كشـور های  طـول  در  افـراد  كارآفرینانـه  قصـد  شـكل گیری  بـا 
مختلـف بررسـی كـرده اسـت و بـر ایـن بـاور اسـت كـه فرهنـگ 
ملـی می توانـد شـكل دهنده ی دیدگاه های كارآفرینانه باشـد، 

نـه سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی. 
بنابرایـن، هـر دو سـرمایه ی اجتماعی شـناختی و فرهنگ 
ممكـن اسـت با هـم در كمک به قصـد كارآفرینانه نقش داشـته 
باشـند. هـدف ایـن مقالـه ادغـام مفهـوم اقتصـادی- اجتماعی 
سـرمایه ی اجتماعـی با مدل هـای مورد توجه از خلق شـركت 
جدیـد بـود. هـدف بعدی كشـف اثرگـذاری تفاوت هـای فردی 
در شناسـایی های كارآفرینانـه بـود. در نتیجـه بـا آغـاز ادغـام 
مدل هـای قصـد كارآفرینانـه، سـرمایه ی اجتماعـی بـه عنوان 
عامـل جدیـد معرفـی شـد. سـرمایه ی اجتماعـی بـه عنـوان 
مجموعـه ی كاملـی از ارتبـاط هـای فرد كه دسترسـی به منابع 
دیگـر تولید مانند سـرمایه ی انسـانی و فیزیكـی را امكان پذیر 

می كنـد، معرفـی می شـود.
بـه  مسـیرهای  عنـوان،  بـا  مقالـه ای  در   ،)2007( ُرز  
كارآفرینـی در سراسـر دوره زندگـی: یـک مـدل ابتـكاری، بـه 
بررسـی سـه عامـل 1- سـرمایه ی مالـی 2- سـرمایه ی انسـانی 
و  كسـب وكار  آغـاز  بـر  آنهـا  تاثیـر  و  اجتماعـی  ی  سـرمایه   -3
موفقیـت آن پرداخـت و بـه ایـن نتیجـه رسـید كـه سـرمایه ی 
اثـر  انسـانی  و  اجتماعـی  ی  سـرمایه  و  مسـتقیم  تاثیـر  مالـی 

دارنـد. كارآفرینـی  بـر  پیچیـده ای  و  غیرمسـتقیم 
بررســی  در   ،)2003( هوینــگ  و  داویدســون  پژوهــش 
ــان  ــان كارآفرین ــانی در می ــی و انس ــرمایه ی اجتماع ــش س نق
ونكاترامــان  و  شــین  كــه  آنگونــه  می دهــد  نشــان  نوپــا 
)2000( اســتدالل می كننــد پژوهــش كارآفرینــی بایــد بــه 
ــا  ــه فرصت ه ــه چگون ــن ك ــد ای ــه، مانن ــل اولی ــده ی مراح پدی
ــود  ــه وج ــه ب ــد چگون ــا ســازمان جدی ــوند و ی ــایی می ش شناس

رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با قصد ...
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نوپــای  رونــد  هــای  مرحلــه  همــه  در  بپــردازد.  می آیــد، 
ــه  ــه ب ــا توج ــرعت ب ــش س ــت افزای ــركت، اهمی ــدازی ش راه ان
عضویــت در شــبكه های كســب وكار و احتمــال فــروش یــا 
می دهنــد  نشــان  یافته هــا  شــدند.  شــناخته  ســودآوری، 
ــا،  ــظ فعالیت ه ــا حف ــان نوپ ــان و كارآفرین ــرای كارآفرین ــه ب ك
ــی در  ــط اجتماع ــعه ی رواب ــی و توس ــات مال ــداری امكان نگه
صنعــت بســیار مهــم اســت و البتــه، ایــن روابــط از حفــظ 
ارتبــاط بــا ســازمان های پشــتیبان یــا حتــی در طبقــه ی 
ــر هســتند. عضویــت در  ــودن مهم ت كســب وكارهای عمومــی ب
ــول  ــته ای را در ط ــوی و پیوس ــج ق ــب وكار نتای ــبكه های كس ش

عمــر فعالیت هــای نوپایــی شــركت نشــان می دهــد.
عنـوان  بـا   ،)2006( همـكاران  و  دكارولیـس  تحقیـق 
كارآفرینانـه:  و فرصت هـای  اجتماعـی، شـناخت  سـرمایه ی 
كارآفرینـان  چگونـه  كـه  داد  نشـان  نظـری،  چهارچـوب  یـک 
بهره بـرداری  بـرای  شـناخت،  و  اجتماعـی  ی  سـرمایه  بـا 
رفتـار  چگونـه  و  می كننـد  پیـدا  نفـوذ  و  تعامـل  فرصت هـا  از 
)بهره بـرداری از فرصت هـا( نتیجـه ی فعل و انفعـال هـای میان 
محیط )سـرمایه ی اجتماعی شـبكه( و عامل های شـخصیتی 

اسـت. پذیـری(  خطـر  درک  و  شـناختی  )تعصـب 
وانـگ  )2008(، در یـک پژوهش جامع درازمـدت با عنوان 
تاثیر سـرمایه ی اجتماعـی بر كاركرد شـغلی دانش آموختگان 
هـای  معادلـه  سـازی  مـدل  كارگیـری  بـه  بـا  هـا  دانشـكده 

سـاختاری نشـان داد كـه سـرمایه ی اجتماعـی تاثیر مسـتقیم 
و مثبـت معنـی داری بـر كاركرد شـغلی دانش آموختـگان مورد 

بررسـی دارد.
سـرمایه  مـورد  در   )2016( اسـمیت  و  تاداركـو  تحقیـق 
اجتماعـی فـردی و نیت های كارآفرینی، در روسـیه نشـان داد 
كسـانی كـه دارای سـرمایه اجتماعی فردی بیشـتری هسـتند، 
ایـن منبـع هـا تاثیـر غیرمسـتقیم و مثبتی )بـا افزایـش كنترل 
رفتـاری درک شـده و نگـرش( بـر قصـد آغـاز كسـب وكار آنـان 

دارد.
مختلـف  گان  سـویه  تركیـب  موجـود  ادبیـات  پایـه  بـر 
كارآفرینانـه  محـور  نیـت  هـای  مـدل  در  اجتماعـی  سـرمایه 
امیدواركننـده بـه نظـر مـی رسـد. كلمـن )1988( بـر ایـن بـاور 
اسـت كـه رابطـه هـای اجتماعـی عنصرهـای بسـیار مهمـی در 
ایجـاد سـرمایه انسـانی هسـتند. یعنـی گنجانـدن سـازه های 
درون  در  اجتماعـی  هـای  رابطـه  نشـان دهنده ی  مختلـف، 
مـدل هـای قصـد كارآفرینـی، كـه بـه نظر می رسـد راهـی برای 
بهبـود ظرفیـت توضیحـی مـدل های قصـد نیز باشـد. در مدل 
ایـن تحقیـق سـرمایه ی اجتماعـی شـامل ابعـاد سـاختاری، 
شـناختی و رابطه ای برگرفته از مدل ناهاپیت و گوشـال اسـت 
كـه بـا دو متغیر میانجـی مطلوبیـت درک شـده و امكان پذیری 
درک شـده بـا توجـه بـه ادبیـات تحقیـق بـر قصـد كارآفرینـی 

می گذارنـد. تأثیـر 
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 "هادانشکده آموختگاندانش شغلی کارکرد بر اجتماعی یهسرمای تاثیر" عنوان با جامع درازمدت شپژوه یک در( 8002)  وانگ
 ک ارکرد  ب ر  داری معن ی  مثب    و مس تیی   ریاثت   اجتماعی یهسرمای که داد نشان ساختاری هایهمعادل سازیمدل کارگیری به با

 .دارد بررسی مورد آموختگاندانش شغلی
-نش ان م ی   "روس یه مطالعه:  مورد ،کارآفرینی نیات و فردی اجتماعی سرمایه"با عنوان  (8002) و اسمی تادارکو نتایج تحییق 

 درک رفتاری کنترل افزایش با) یمثبتو  غیرمستیی  تاثیر منابع این هستند، بیشتر یفرد اجتماعی سرمایه دارایدهد کسانی که 
 دارد. نآنا وکارکسب آغاز قصد بر( نگرش و شده
رس د.  های نی  محور کارآفرینانه امیدوارکنن ده ب ه ن  ر م ی    ترکیب ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در مدلادبیات موجود  پایهبر 

 ه ای  س ازه  گنجان دن  یعن ی ) هستند انسانی سرمایه ایجاد در مهمی بسیار عناصری اجتماعی روابط بر این باورند( 0822) کلمن
 توضیحی ظرفی  بهبود برای راهی رسد می ن ر به های قصد کارآفرینی(، کهمدل وندر در اجتماعی روابط ی دهنده نشان مختلف،

 م دل  از برگرفت ه  ایرابط ه  و ش ناختی  س اختاری،  ابع اد  ش ام   اجتماعی یهسرمایتحییق این  مدل در .نیز باشد های قصدمدل
 قص د ب ر  با توجه به ادبیات تحییق  شده کدر پذیری امکان و شده درک مطلوبی  دو متغیر میانجی باکه  اس  گوشال و ناهاپی 

 د.نگذار تأثیر می کارآفرینی
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 با سرمایه اجتماعی کارآفرینی قصدنظری رابطه مدل  -1 ینگاره

 شناسیروش
 اظلح   از و می دانی  ه ا  داده آوری گ رد  ش یوه  ن ر از غیرآزمایشی، متغیرها کنترل امکان ن ر از هدف کاربردی، ن ر از تحییق این
دانش جویان س ال آخ ر     هم ه  ش ام   تحیی ق  آماری یهجامع. رود می شمار بهکوواریانس -همبستگی نوع از ها داده تحلی  یهشیو

 هنگ امی  گیری نمونه. (N=420بودند )( ابوریحان پردیس و طبیعی منابع و کشاورزی پردیس) کارشناسی کشاورزی دانشگاه تهران
 نمون ه  حج    کوکران فرمولاز  استفاده با. (8000اس  )کروگر،  آمیز موفیی  ،هستند روبرو مه  ای حرفه هایتصمی  افراد با که

 . شدانجام ای متناسب  روش طبیهبه گیری  نمونهو  محاسبه نفر 800 با برابر آماری

پذیری  امکان
شده درک  

مطلوبی  
شده درک  

 قصد
 کارآفرینی

 بُعد ساختاری

 بُعد شناختی

ای بُعد رابطه  

سرمایه 
 اجتماعی

نگاره1-  مدل نظری رابطه قصد كارآفرینی با سرمایه اجتماعی

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر هـدف كاربـردی، از نظـر امـكان كنترل 

داده هـا  گـرد آوری  شـیوه  نظـر  از  غیرآزمایشـی،  متغیرهـا 
میدانـی و از لحاظ شـیوه ی تحلیل داده ها از نوع همبسـتگی-
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تحقیـق  آمـاری  ی  جامعـه  مـی رود.  به شـمار  كوواریانـس 
شـامل همـه ی دانشـجویان سـال آخـر كارشناسـی كشـاورزی 
دانشـگاه تهران )پردیس كشـاورزی و منابـع طبیعی و پردیس 
ابوریحـان( بـود )N=420(. با اسـتفاده از فرمـول كوكران حجم 
نمونـه آمـاری برابـر با 201 تن محاسـبه و نمونه گیـری به روش 

طبقـه ای متناسـب انجام شـد. 
ابـزار اصلـی تحقیـق بـرای گـرد آوری داده ها پرسشـنامه ای 
ترتیـب  بـه  مقیـاس  اول: سـه  بخـش  بـود.  بخـش  دو  شـامل 
بـرای سـنجش قصـد كارآفرینـی بـا شـش پرسـش، مطلوبیـت 
بـا  شـده  درک  امكان پذیـری  و  پرسـش  چهـار  بـا  شـده  درک 
لینـان  ی  پرسشـنامه  از  بخـش  ایـن  بـرای  پرسـش.  شـش 
دو  ایـن  مختلـف  هـای  بررسـی  در  كـه   ،)2007( سـانتوس  و 
پژوهشـگر اسـتفاده شـد كـه پـس از بازنگـری و هماهنگـی بـا 
شـرایط اجتماعی-فرهنگی كشـور اسـتفاده شـد. بخـش دوم: 
شـامل سـه مقیـاس محقـق سـاخته بـرای سـنجش سـویگان 
بـر  رابطـه ای  و  شـناختی  سـاختاری،  اجتماعـی  ی  سـرمایه 
گرفتـه از پژوهش-هـای ناهاپیـت و گوشـال )1998(، و مطالعه 

ی كتابخانـه ای در دانشـگاه تهـران اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب، هفـت پرسـش بـرای سـنجش سـرمایه ی 
اجتماعـی سـاختاری، شـش پرسـش بـرای سـنجش سـرمایه 
ی اجتماعـی رابطه ای و هفت پرسـش برای سـنجش سـرمایه 
بـا  ی اجتماعـی شـناختی اسـتفاده شـد. روایـی پرسشـنامه 
نظرسـنجی از اعضـای هیـات علمـی دانشـكده ی كارآفرینـی 
دانشـگاه تهـران پـس از اصـالح و بازنگـری تأییـد شـد. بـرای 
تعییـن پایایـی بخش های مختلف پرسشـنامه از تتـای ترتیبی 
اسـتفاده شـد كـه مقـدار آن بـرای مقیـاس قصـد كارآفرینـی و 
همچنیـن سـرمایه ی اجتماعـی در جـدول 1 ، گـزارش شـده 

. ست ا

بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا در دو بخــش آمــار توصیفــی 

 LISRELver8.54 و    spsswin16 نرم افــزار  از  اســتنباطی  و 
ــد. ــتفاده ش اس

یافته ها
ــورد  ــجویان م ــن دانش ــن س ــه میانگی ــان داد ك ــق نش تحقی
بررســی 22/22 ســال بــا انحــراف معیــار 1/1 ســال بــود و آنــان 
در دامنــه ی ســنی 21 تــا 29 ســال قــرار داشــتند. همچنیــن 
از لحــاظ جنــس، 103 نفــر از دانشــجویان مــورد بررســی پســر 
و 98 نفــر آنــان دختــر بودنــد. از لحــاظ وضعیــت تأهــل، 190 
ــان  ــر از آن ــرد و 11 نف ــی مج ــورد بررس ــجویان م ــن از دانش ت
متأهــل بودنــد. محــل زندگــی 22 تــن در روســتا و محــل 

ــود. زندگــی 179 تــن شــهر ب
بــه منظــور تعیین ســطح ســرمایه ی اجتماعی دانشــجویان 
ــد  ــتفاده ش ــاخص ISDM اس ــی از ش ــورد بررس ــاورزی م كش
نمــره  جمــع  آغــاز،  در   .)2007 دیگــران،  و  )كانكادهاراپــا 
هــای گویــه هــای تشــكیل دهنده ی ســرمایه ی اجتماعــی 
دانشــجویان كشــاورزی بــه دســت آمــد. آن گاه ســطح ســرمایه 
ــط و  ــاال، متوس ــته ی ب ــه دس ــخگویان در س ــی پاس ی اجتماع
پاییــن محاســبه مــی شــود. بدیــن ترتیــب همــان گونــه كــه در 
ــجویان  ــی از دانش ــدود نیم ــود، ح ــاهده می ش ــدول 2، مش ج

ــتند. ــی هس ــی پایین ــرمایه ی اجتماع دارای س

قصــد  ســطح  ســنجش  منظــور  بــه  پژوهــش  ایــن  در 
از  نیــز  بررســی  مــورد  كشــاورزی  دانشــجویان  كارآفرینــی 
فرمــول مــورد اســتفاده در تعییــن ســطح ســرمایه ی اجتماعی 
ــا توجــه بــه جــدول 3 می تــوان  اســتفاده شــد. بــر ایــن پایــه ب
گفــت كــه تنهــا حــدود یــک ســوم دانشــجویان مــورد بررســی 

سـطح  پایـه  بـر  دانشـجویان  فراوانـی  توزیـع  جـدول2-  
اجتماعـی ی  سـرمایه 

سطح سرمایه ی اجتماعی 

پایین
متوسط

باال
جمع

درصد                                                    

50/7
4/5

44/8
100

فراوانی                                                     

102
9

90
201

درصد انباشته                                                     

50/7
55/2
100

-

میانگین: 60/26    انحراف معیار: 1/66

جدول1-  تتای ترتیبی متغیرهای مختلف تحقیق

متغیر 

سرمایه ی اجتماعی
- ساختاری

- رابطه ای
- شناختی 

قصد كارآفرینی
مطلوبیت درک شده

امكان پذیری درک شده

                                                    (θ) مقدار تتای ترتیبی

-
0/82
0/79
0/80
0/81
0/72
0/81

تعداد گویه ها                                                     

20
7
6
7
6
4
6

رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با قصد ...
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ــد. ــی دارن ــی باالی ــد كارآفرین قص

بـرای اعتبارسـنجی مـدل، از روش مدل یابـی معادلـه های 
سـاختاری اسـتفاده شـد. این روش در طی 15 سال گذشته به 

شـكل گسـترده در بررسی های اجتماعی اسـتفاده شده است. 
مدل یابـی معادلـه هـای سـاختاری روشـی )پیش تجربـی( یـا 
علـت و معلولـی اسـت، بـه ایـن معنـی كـه محقـق بایـد مدلـی 
را بـه منظـور انجـام تجزیـه و تحلیـل مشـخص كنـد. در مـدل 
تفـاوت  سـازی  كمینـه  بـا  هـا  مشـخصه  سـاختاری  معادلـه  
بیـن كوواریانس هـای مشـاهده شـده و كواریانس هـای مـدل، 

بـرآورد می شـوند.
ارزیابـی  و  بررسـی  منظـور  بـه  تأییـدی  عاملـی  تحلیـل  از 
مـدل  اندازه گیـری متغیرهای تحقیق اسـتفاده شـد. بنابراین، 
تأییـدی  عاملـی  تحلیـل  وارد  تحقیـق  ی  نهفتـه  متغیرهـای 
شـدند )جـدول 2(. بـار عاملـی اسـتاندارد شـده ی شـاخص ها 
و سـطح معنـی داری آنهـا با توجه بـه مقـدار t در تحلیل عاملی 

مرتبـه ی اول آورده شـده اسـت.

جـدول3-  توزیـع فراوانـی دانشـجویان بر پایه سـطح قصد 
كارآفرینی

سطح قصد كارآفرینی 

پایین
متوسط

باال
جمع

درصد                                                    

32/4
31/3
36/3
100

فراوانی                                                     

65
63
73

201

درصد انباشته                                                     

32/4
63/7
100

-

میانگین: 2/07  انحراف معیار:0/82

جدول4-  خالصه چرخش عاملی عامل های مؤثر بر تصمیم گیری شغلی دانش آموختگان كشاورزی

سازه

سرمایه ی 
اجتماعی

شاخص 

ُبعد ساختاری

ُبعد شناختی

ُبعد رابطه ای

نشانگر

X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30

خطای 
استاندارد

0/10
0/10
0/14
0/22
0/18
0/19

-
0/06
0/06
0/08
3/12
0/08
0/08

-
2/45
2/45
0/56
4/41

-
-

T

8/72
11/56
9/35

14/11
13/63
14/12

-
13/76
14/46
15/85
12/52
13/43
11/55

-
1/20

12/40
3/18

13/81
-
-

ضریب 
استاندارد

0/44
0/40
1/22
1/09
0/21
0/86
0/29
0/79
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 
استاندارد

0/09
0/08
0/15
0/12
0/10
0/13
7/8

0/12
0/16
0/11
0/13
0/12
0/11
0/12
0/10
0/10
0/15
0/07
0/09
0/10

T

4/43
2/27
5/17
6/12
2/75
5/16
3/46
2/24
8/45
9/90

11/67
10/74
9/93

13/90
15/01
14/58
9/15
7/44

10/04
12/74

سازه

قصد كارآفرینی

ی  یر ن پذ مكا ا
درک شده

درک  مطلوبیت 
شده

نشانگر

X46
X47
X48
X49
X50
X51

-
X52
X53
X54
X55
X56
X57

-
X58
X60
X61
X63

-
-

ضریب 
استاندارد

0/62
0/76
0/65
0/87
0/86
0/87

-
0/84
0/87
0/92
0/79
0/83
0/75

-
0/09
0/88
0/24
0/97

-
-

بـا توجـه بـه نتیجـه ی ارایـه شـده در جـدول 4 مشـاهده 
می شـود كـه همـه ی نشـانگرها )شـاخص ها( بـه جـز نشـانگر 

همچنیـن،  می باشـند.   1/96 از  باالتـر   t مقـدار  دارای   X58
شـاخص α بـرای همـه سـازه های انتخابـی در تحقیـق دارای 
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حـد شـایان پذیرشـی اسـت.
ــرد دوم مدل یابــی  ــه هــای ســاختاری كــه كارب مــدل معادل
ــت  ــی جه ــوان روش ــه عن ــت و ب ــاختاری اس ــای س ــه ه معادل
ــد،  ــان می باش ــم زم ــیون های ه ــای رگرس ــه ه ــل معادل تحلی
در قالــب تحلیــل مســیر رابطــه هــای عّلــی میــان متغیرهــای 
نهفتــه ی تحقیــق و اثرگــذاری عّلــی و میــزان واریانــس تبییــن 
شــده متغیــر وابســته را توســط متغیرهــای مســتقل مشــخص 
اندازه گیــری  مــدل   پایــه  بــر  قســمت  ایــن  در  می كنــد. 

بــرای  تأییــدی،  عاملــی  تحلیــل  از  حاصــل  برازش یافتــه 
آزمــون فرضیــه هــای اصلــی تحقیــق در رابطــه بــا نقــش 
ســرمایه ی اجتماعــی )متغیــر نهفتــه ی برونــزا( در قصــد 
كارآفرینــی )متغیــر نهفتــه ی درونــزا( دانشــجویان كشــاورزی 
ــب  ــاختاری در قال ــای س ــه ه ــدل معادل ــران، م ــگاه ته دانش
بــه كار گرفتــه شــد. ضریــب هــای مســیر  تحلیــل مســیر 
اســتاندارد شــده، ســطح معنــی داری متغیرهــای تحقیــق در 

ــت. ــده اس ــش داده ش ــدول 5 نمای ج

جدول5-  تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر قصد كارآفرینی دانشجویان كشاورزی دانشگاه تهران

اثر متغیر )سرمایه-ی 
اجتماعی( 

ُبعد ساختاری 

ُبعد شناختی 

بر متغیر

مطلوبیت درک شده
امكان پذیری درک شده

مطلوبیت درک شده
امكان پذیری درک شده

خطای 
استاندارد

0/08
0/11
0/72
0/25

T

-0/37
6/57
0/64
0/26

ضریب 
استاندارد

0/15
0/13
-0/34
0/02

خطای 
استاندارد

0/23
0/06
0/55
0/25

T

0/66
2/11
-0/61
0/07

اثر متغیر

مطلوبیت درک شده
امكان پذیری درک شده

ُبعد رابطه ای 

بر متغیر

قصد كارآفرینی
قصد كارآفرینی

مطلوبیت درک شده
امكان پذیری درک شده

ضریب 
استاندارد

-0/03
0/74
0/47
0/06

مشـاهده   ،  5 جـدول  در  شـده  ارایـه  نتیجـه  بـه  توجـه  بـا 
می شـود كه مقدار t و ضریب مسـیر بین متغیرهای سـرمایه ی 
اجتماعی سـاختاری و امكان پذیری درک شـده در حد شـایان 
پذیرشـی اسـت. این وضعیـت بـرای متغیرهـای امكان پذیری 
درک شـده و قصـد كارآفرینـی در سـطح یـک درصـد معنـی دار 
هسـتند. دسـتاوردها در مجمـوع نشـان  دادنـد كـه سـرمایه 
كارآفرینـی  قصـد  اسـت  توانسـته  سـاختاری  اجتماعـی  ی 
دانشـجویان كشـاورزی را بـا سـطح اطمینـان 99 درصد تبیین 
كنـد. امـا، همـان گونـه كـه مشـاهده می شـود، مقـدار t بـرای 
دیگـر متغیرهـا كمتـر از 1/64 اسـت، بـه طـوری كـه مقـدار t و 
ضریـب مسـیر بین هیچ یـک از دو متغیر دیگـر ممكن در مدل 
نتوانسـته تاثیـر معنـی داری بر قصد كارآفرینی داشـته باشـد. 
یعنـی سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی و سـرمایه ی اجتماعی 
دانشـجویان  كارآفرینـی  قصـد  نتوانسـته اند  رابطـه ای، 

كشـاورزی را تبییـن كننـد.
از  سـاختاری  هـای  معادلـه  مـدل  بـرازش  ارزیابـی  بـرای 
شـاخص هایی نظیـر شـاخص كای اسـكویر بر درجـه ی آزادی 
)X2/df(، شـاخص برازندگی فزآیند )IFI(، شـاخص نرم نشـده 
ی برازندگـی )NNFI(، شـاخص برازندگـی تطبیقـی )CFI( و 
شـاخص جـذر بـرآورد خطـای تقریـب )RMSEA( اسـتفاده 

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

تحقیـق در جـدول 6 آورده شـده اسـت.

بـا توجـه به مقـدار گـزارش شـده ی شـاخص های برازندگی 
در جـدول 6 مشـاهده می شـود كـه مـدل معادله ی سـاختاری 
متغیرهـای تحقیـق دارای برازش مناسـب و شـایان پذیرشـی 
تحقیـق  ی  برازش یافتـه  مـدل  پایـه  بـر  بنابرایـن،  اسـت. 
می تـوان گفـت كه سـازه ی مورد اسـتفاده بـرای بررسـی رابطه 
ی بیـن سـرمایه ی اجتماعـی بـا قصـد كارآفرینی دانشـجویان 

جدول6-  شاخص های برازندگی مدل معادالت ساختاری 
دانشجویان  كارآفرینی  قصد  بر  اجتماعی  سرمایه  تاثیر 

كشاورزی دانشگاه تهران

شاخص 

X2/df
NNFI

IFI
CFI

RMSEA

مقدار گزارش شده                                                    

1/73
0/90
0/92
0/92
0/70

معیار                                                     

3 و كم تر
0/90 و باالتر
0/9 و باالتر
0/9 و باالتر

كم تر از 0/80

رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با قصد ...
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بـا زیربنـای نظـری آن سـازگاری  كشـاورزی دانشـگاه تهـران 
شـایان پذیرشـی را نشـان می دهنـد.

می تـوان   5 جـدول  در  شـده  ارائـه  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
سـرمایه  بیـن  شـده  اسـتاندارد  مسـیر  ضریـب  كـه  داد  نشـان 
بیـن  و  امكان پذیـری درک شـده  بـا  اجتماعـی سـاختاری  ی 
بـه  كارآفرینـی  قصـد  و  شـده  درک  امكان پذیـری  متغیرهـای 
 )γ=6.57 ,t =0.74( 0/74 و )γ=2.11 ,t =0.13( 0/13 ترتیـب
درصـد اسـت كـه در سـطح یـک درصـد معنـی دار می باشـند. 
ضریـب هـای مسـیر اسـتاندارد شـده نشـان دهنـده ی قـوت 

روابـط بیـن متغیرهـای مسـتقل و وابسـته تحقیـق می باشـد.
بیـن  از  نتایـج تحقیـق می تـوان اظهـار داشـت كـه  بـر  بنـا 
رابطـه هـای ترسـیم شـده در نـگاره 1 تنهـا فرضیـه  ی مبنـی 
بـر  اجتماعـی  ی  سـرمایه  سـاختاری  ی  سـویه  تاثیـر  بـر 
امكان پذیـری درک شـده و تاثیـر امكان پذیـری درک شـده بـا 
قصـد كارآفرینـی را كـه رابطـه ی مثبـت و معنـی داری نشـان 
دادنـد، می تـوان پذیرفـت. بنابرایـن می تـوان اظهـار كـرد كـه 
در  كشـاورزی  دانشـجویان  سـاختاری  اجتماعـی  ی  سـرمایه 

)نـگاره 2(. آنـان موثـر اسـت.  قصـد كارآفرینـی 

9 
 

 تحقیقهای برازندگی مدل معادالت ساختاری  شاخص -6جدول 
 مقدار گزارش شده معیار شاخص
X2/df 3 33/1 تر و کم 
NNFI 90/0 90/0 و باالتر 

IFI 9/0 99/0 و باالتر 
CFI 9/0 99/0 و باالتر 

RMSEA 30/0 80/0تر از  کم 

سداخااری ماییرهدای    هدای همعادلد شود که مددل   مشاهده می 6های برازندگی در جدول  شاخص یهبا توجه به مقدار گزارش شد
هدای مدورد    توان گفت که سازه تحقیق می یهیافا مدل برازش پایهاست. بنابراین بر  شایان پذیرشیبرازش مناسب و  دارای تحقیق

دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران با زیربنای نظدری آن   کارآفرینی قصداجاماعی با  یهسرمای بین یهاسافاده برای بررسی رابط
 دهند. را نشان می شایان پذیرشی سازگاری

اجامداعی سداخااری بدا     یهضریب مسیر اسااندارد شده بین سدرمای شان داد که نتوان  می 5با توجه به ناایج ارائه شده در جدول 
و  (t=2.11=γ ,0.13) 13/0بده ترتیدب    کدارآفرینی  قصدد پذیری درک شدده و   و بین ماییرهای امکان پذیری درک شده امکان
37/0 (0.74, t=6.57=γ) مسدیر اسدااندارد شدده نشدان      هدای باشند. ضدریب  دار می درصد است که در سطح یک درصد معنی
 باشد. می تحقیققوت روابط بین ماییرهای مساقل و وابساه  یهدهند
بدین بععدد سداخااری    مبندی بدر     ( تنهدا فرضدیه  1) نگارهاز بین روابط ترسیم شده در که  اظهار داشتتوان  ایج تحقیق میبر نابنا 

 قصدد پدذیری درک شدده بدا     بدین امکدان  و  داری وجدود دارد  مثبت و معنی یهپذیری درک شده رابط با امکان اجاماعی یهسرمای
بندابراین  توان پدذیرفت.   ارائه شد، را می تحقیقکه در قسمت تدوین مدل نظری  دداری وجود دار مثبت و معنی یهرابط کارآفرینی

داری  مثبت و معندی  یهرابط انآن کارآفرینی قصداجاماعی ساخااری در دانشجویان کشاورزی با  یهسرمای»توان اظهار کرد که  می
هدای اسداارا     مددل  .شدود  میترسیم  9 نگارهورت به صداری  در حالت معنیمدل نهایی )میدانی( تحقیق  از این رو«. وجود دارد

 در اینجا ارائه نشده است.چاپ در شده حاصل از برنامه لیزرل به دلیل کیفیت کم 
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نگاره2-  مدل ساختاری تاثیر سرمایه اجتماعی بر قصد كارآفرینی دانشجویان كشاورزی دانشگاه تهران 

*معنی داری در سطح 1 درصد 

بحث و نتیجه گیری
یافته هـای تحقیـق نشـان دادنـد كه شـاخص تتـای ترتیبی 
بـرای متغیرهـای سـرمایه اجتماعـی، مطلوبیـت درک شـده، 
مقـدار  دارای  كارآفرینـی  قصـد  و  شـده  درک  امكان پذیـری 
ایـن نتیجـه نشـان می دهـد كـه شـاخص های  بـود.  مناسـبی 
بـه درسـتی انتخـاب شـده  و روایـی آنهـا  مـورد نظـر تحقیـق 
كـه  می دهـد  نشـان  اندازه گیـری  مـدل  اسـت.  تأییـد  مـورد 
سـرمایه ی اجتماعـی دانشـجویان كشـاورزی می توانـد تابعی 
اسـتفاده  رابطـه ای  و  شـناختی  سـاختاری،  ی  سـویه  سـه  از 
شـده در ایـن تحقیـق باشـد. نتیجـه ی تحلیل عاملـی تأییدی 
نشـان داد كـه نشـانگرهای انتخابـی تحقیـق كـه بـر پایـه مـرور 
ادبیـات و نظـر خبـرگان كارآفرینـی گـردآوری شـده اند، تاثیـر 
اجتماعـی، مطلوبیـت درک  را در سـنجش سـرمایه ی  خـود 
شـده، امكان پذیـری درک شـده و قصـد كارآفرینـی بـه شـكل 

ایـن مـدل  رو سـاختار  ایـن  از  نشـان می دهنـد.  معنـی داری 
بـه معنـی داری سـویه گان مختلـف و شـاخص های  بـا توجـه 
تحقیـق  فرضیـه  زیربنـای  بـا  و  اسـت  مناسـب  آنهـا  سـنجش 

را نشـان می دهـد. سـازگاری شـایان پذیرشـی 
مـدل معادلـه های سـاختاری متغیرهـای تحقیـق در قالب 
تحلیـل مسـیر نشـان داد كـه سـرمایه ی اجتماعـی سـاختاری 
بـا ضریـب مسـیر 0/13 و مقـدار t برابـر بـا 2/11 تاثیـر مثبـت 
دانشـجویان  شـده  درک  امكان پذیـری  بـر  معنـی داری  و 
امكان پذیـری  متغیـر  بـرای  تبییـن  ضریـب  دارد.  كشـاورزی 
درک شـده برابـر بـا 0/24 بـود، بـه ایـن معنـی كـه 24 درصـد 
دانشـجویان  شـده  درک  امكان پذیـری  واریانـس  تغییـر  از 
كشـاورزی دانشـگاه تهـران توسـط سـرمایه ی اجتماعـی آنان 
كارآفرینـی  قصـد  متغیـر  ایـن،  بـر  افـزون  می شـود.  تبییـن 
مسـیر  ضریـب  شـده  درک  امكان پذیـری  میانجـی  متغیـر  بـا 
0/74 و مقـدار t برابـر بـا 6/57 را نشـان داد كـه امكان پذیـری 
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كارآفرینـی  قصـد  بـر  معنـی داری  و  مثبـت  تاثیـر  شـده  درک 
اثـر  ی  فرضیـه  طریـق  ایـن  از  دارد.  كشـاورزی  دانشـجویان 
سـرمایه ی اجتماعـی سـاختاری از طریق امـكان پذیری درک 
دانشـگاه  كشـاورزی  دانشـجویان  كارآفرینـی  قصـد  بـر  شـده 
تهـران تأییـد می شـود. ایـن دسـت آورد هـم سـو بـا نتیجـه ی 
كالیـور و اسـكات )2011(، اسـت كـه نقش شـبكه ی اجتماعی 
سـاختاری را در شـكل گیری قصـد كارآفرینـی بررسـی كـرده 

 . ند ا
بـا  كـه  افـرادی  كارآفرینـی  قصـد  كـه  دریافتنـد  آنـان 
احتمـال  دارنـد،  ارتبـاط  تـر  بـزرگ  اجتماعـی  شـبكه های 
بیشـتری بـرای توسـعه دارد. ایـن احتمـال درون شـبكه هایی 
نیـز  هسـتند  ارتبـاط  در  كارآفریـن  افـراد  بـا  افـراد  آن  در  كـه 
بیشـتر می شـود. در راسـتای ایـن نتیجـه لینـان و سـانتوس 
)2008(، در مقالـه ای بـا عنـوان قصـد كارآفرینـی، سـرمایه ی 
اجتماعـی شـناختی و فرهنـگ: تحلیـل تجربـی در اسـپانیا و 
تایـوان نشـان دادنـد كـه رابطـه ی میـان سـاختار اجتماعـی و 
مدل هـای  در  ثانویـه  موقعیـت  در  فرصـت  تشـخیص  فراینـد 
قصـد باقـی مانـده اسـت. سـاختارهای شـبكه ی اجتماعـی بـا 
آسـانگری شناسـایی فرصت هـا به طـور غیر مسـتقیم از طریق 
ی  شـده  درک  امكان پذیـری  و  افـراد  خودكارآمـدی  افزایـش 
آنـان بـر قصـد كارآفرینـی و در نتیجـه بـر احتمـال راه انـدازی 

می گـذارد. تأثیـر  كسـب وكار  یـک 
رابطـه ای در زمینـه ی  و  سـرمایه ی اجتماعـی شـناختی 
قصـد كارآفرینـی ارتبـاط معنـی داری نداشـتند. بـا توجـه بـه 
انـد،  شـده  انجـام  راسـتا  همیـن  در  كـه  همسـانی  تحقیقـات 
بـه نظـر می رسـد كـه ایـن دو سـویه ی سـرمایه ی اجتماعـی 
مربـوط  فرصت هـای  كشـف  در  را  مثبتـی  نقشـی  نمی تواننـد 
بـه كسـب وكار ایفـا كننـد. در ایـن رابطـه احمدپـور داریانـی و 
ایرانـی  دانشـجویان  بیـن  در  می نویسـند:   ،)1388( مقیمـی 
ارزش هـای مربـوط بـه كار و كار كردن به شـدت ضعیف اسـت. 
جایـگاه اجتماعـی در ایـران نه بـه كار، بلكه به زیركـی و تظاهر 

و در مجمـوع بـه منافع و مصالح شـخصی فردی كـه آن جایگاه 
را اشـغال كـرده اسـت بسـتگی دارد. در نتیجـه امـكان بـروز 
فرصت هـای كارآفرینـی در چنیـن حالتـی نیـز از بیـن خواهـد 
رفـت. سـرمایه ی اجتماعی شـناختی نمی تواند شـكل دهنده 
و  )لینـان  باشـد  كارآفرینـی  فرصت هـای  و  دیدگاه هـا  ی 

.)2008 سـانتوس، 
و  ریـزان  برنامـه  بـه  تحقیـق  آوردهـای  دسـت  اسـاس  بـر 

شـود: مـی  پیشـنهاد  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  مدیـران 
- اقـدام هـای الزم بـه منظـور ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای 
گسـترش فعالیـت  شـبكه هـا و نهادهـای دانشـگاهی و بـرون 
دانشـگاهی در زمینـه ی كارآفرینـی صـورت گیـرد. زمینـه ی 
مناسـب بـرای فعالیـت  گـروه هـای كارآفرینـی در قالب شـبكه 

هـا فراهم شـود.
- كانـون هـای مشـاوره در زمینـه كسـب وكار بـرای مراجعـه 
تشـكیل  حمایتـی  سـاختارهایی  رشـد  مركـز  و  دانشـجویان 
منابعـی  بتواننـد  آموختـگان  دانـش  و  دانشـجویان  تـا  شـوند 
ماننـد فضـای اداری، مشـاوره و دیگـر خدمـات اساسـی بـرای 
تحریـک  همچنیـن  و  آورنـد  فراهـم  را  نوپـا  وكارهـای  كسـب 
شـبكه هـای داخلـی و تبـادل دانـش بیـن شـركت-های نوپای 

كارآفرینانـه را رقـم زننـد.
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Abstract
This study was done to investigate the effect of social capital on entrepreneurial intentions of agricul-

ture 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 Univer-
sity 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 es-
timation 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. 
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