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  24/7/1398 :یرشپذتاریخ    13/4/1398 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

عی و هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه سرمایه اجتما
کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در  جامعه آماري تحقیق،. تمایل به کارآفرینی دانشجویان است

نفر با استفاده از  382ها،  که از بین آن باشند می 95- 96تمام مقاطع در سال تحصیلی 
ها از ضریب  براي تحلیل داده. آوري شد ها جمع اي تصادفی انتخاب و داده گیري طبقه نمونه
. تگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس و آزمون تی و تحلیل مسیر استفاده شده   استهمبس

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین سرمایه اجتماعی کل، اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، 
داري  شبکۀ اجتماعی و انگیزة پیشرفت با روحیۀ کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنا

داري بین ابعاد روحیه  ه بر این، نتایج بیانگر وجود ارتباط مثبت و معناعالو. وجود دارد
نتایج تحقیق همچنین میانگین نمره دانشجویان را . کارآفرینی و متغیرهاي مستقل تحقیق بود

نتیجه تحلیل مسیر ). درصد 51/66( براي روحیۀ کارآفرینی، متوسط رو به باال ارزیابی نمود
درصد بر متغیر  29/0صورت مستقیم  د که متغیر انگیزة پیشرفت بهصورت گرفته نیز نشان دا

صورت مستقیم  وابسته تأثیر داشته و همچنین متغیر شبکۀ اجتماعی بیشترین تأثیر را هم به
از طریق متغیر انگیزة پیشرفت بر ) درصد 40/0(صورت غیرمستقیم  و هم به) درصد 36/0(

  .متغیر روحیۀ کارآفرینی داشته است
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  بیان مسئله
 آن انسانی منابع به وابسته چیز هر از بیش کشور، یک توسعه و در دنیاي امروزي ترقی

 جانبه همه توسعه به توانند ینم تنهایی به طبیعی منابع است ثابت شده   تجربه به. است
 مادي، منابع از بهینه گیري بهره و اندیشه قدرت با که است انسانی یروين. شوند منجر

 دهد، یم نشان مختلف کشورهاي تجارب. کند یم فراهم را جامعه ترقی موجبات
 توسعه. اند تر بوده موفق بلندمدت دراند  داشته اتکا تولید تفکر به بیشتر که جوامعی
 راهبردها، از برخورداري نیازمند دانش، بر مبتنی اقتصاد مدار در گرفتن قرار و اقتصادي

 انواع مدار در ماندگاري براي تالش نهایت در و نوآورانه طریق به ابزارها بکارگیري
 از نیز کارآفرینی و اشتغال موضوع اساس، این بر). 48: 1387 خانجانی،(تقاضاهاست 

 گسترش و یجادا براي زمینه مولد، اشتغال ایجاد با. شود یم نگریسته زاویه همین
 تمام در بیکار و کار جوینده نیروهاي از زیادي قشرهاي براي متنوع شغلیهاي  فرصت
متأسفانه با وجود گستره تحصیالت ). 11: 1384 یبی،هزارجر(شود  یم فراهم سطوح

شود و این امر  ینمدانشگاهی در کشور، تناسب استانداردي بین صنعت و دانشگاه دیده 
  . آموخته و ناکارآمد خواهد شد قشر دانش مازاد عرضه منجر به

 خصوص به و کرده تحصیل قشر میان در کارآفرینی به تمایل و 1کارآفرینی مسئله
 شواهد بر اساس و شود گرفته نظر در شده   ریزي برنامه صورت به باید دانشجویان

 جویاي نالتحصیال فارغ و دانشجویان میان در کارآفرینی به تمایل میزان متأسفانه موجود
 تأثیر بی ارتباطی و آموزشی هاي حمایت عدم راستا این در که باشد، یم پایین شدت به کار

 و ارزیابی کشف، براي افراد توانایی بر تنها نه اجتماعی در حقیقت سرمایۀ. نیستند
 و هیندل. است مؤثر نیز افراد قصد بر بلکه گذارد، یم تأثیرها  فرصت از برداري بهره

 با که است فرایندي کارآفرینانه قصد توسعۀ فرایند که کنند یم بیان) 2009(همکاران 
 يها شبکه دهند یم نشان کارآفرینی تحقیقات. گیرد یم شکل افراد اجتماعی سرمایۀ

                                                
1. Entrepreneurship 
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 براي يا حرفه گیري یمتصم و کارآفرینی یريگ جهت فرصت، تشخیص بر اجتماعی
 این). 1393 مهر، ناجی و کهن شاراف(هستند  مؤثر رشد و کارآفرین یک به شدن تبدیل
  .شود نگریسته تري يجد صورت به باید التحصیالن فارغ و دانشجویان میان در مسئله

 به تر یعسر کند، شرکت کارآفرینی هاي فعالیت در بیشتر جامعه یک چه زیرا هر
 مصمم که دارند نیاز افرادي به جوامع امروزه. یابد یم دست اجتماعی و اقتصادي توسعه

 جدید هاي موقعیت کاوش براي طلبانه استقالل روحیه داراي و بوده موفقیت کسب به
 است که بیانگر این امر بوده مختلف نیز تحقیقات ).164: 1382 هزارجریبی،(باشند 

 و شغلیهاي  فرصت ایجاد در جدید وکارهاي کسب ایجاد طریق از کارآفرینی
اما صرفاً  ).Masuda, 2006: 19 ؛Binks, 2006: 11(مؤثر است  بسیار خوداشتغالی

وجود مفهوم کارآفرین، موجب تحرك افراد یک جامعه جهت فرصت سازي و استفاده 
کننده و  توجه صرف به عمل و نادیده گرفتن عمل. هاي موجود نخواهد شد یتظرفاز 
خود به شخصی کارآفرین تبدیل  خودي فرد به. هاي آن اتفاق خوبی نخواهد بود یژگیو

ها براي  یتشخصگونه  توانند در ایجاد این یمو در این راستا بسیاري از عوامل  نخواهد
  .کنندة آن باشند توانند سرکوب یمباشند و بسیاري نیز  مؤثرافراد 

در همین زمینه مک کللند در تحقیقات خود در این زمینه به این نتیجه رسیده بـود  
توسعه اقتصادي در کشورها بوده و در  که نیاز به توفیق یا انگیزه پیشرفت، انگیزه اصلی

: 1389غفـاري و یونسـی،   (دارد یر بسـزایی  تـأث گیري فرد براي کارآفرین شـدن   تصمیم
رو تحقیق حاضر دو عامل اصـلی در ایجـاد و تقویـت کـارآفرینی را مـورد       ازاین ).121

 یـزة انگعنوان چسب تعـامالت اجتمـاعی و    به 1بررسی قرار داده است؛ سرمایه اجتماعی
بررسـی ایـن   . افراد جهت انجام کارهاي کارآفرینانـه  محرکۀعنوان موتور  پیشرفت نیز به

توانـد دیـدگاه    یمـ سـازان اجتمـاع هسـتند     کرده که آینـده  عوامل در قشر جوان تحصیل
ها در تربیت افراد کارآفرین در سطوح مختلف اجتماعی را فراهم  تري از اهمیت آن کامل

                                                
1. Social Capital 
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و البته سرمایه اجتماعی، سخت بتوان مراحل یک کـارآفرین  یزة پیشرفت انگبدون . آورد
رو توجه به این عوامل، جهت انجام مطالعات بیشتر بـه محققـین    ازاین. موفق را گذراند

در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی، سعی شده   . شود یمامر توصیه 
سرمایه  یزة پیشرفت وانگبا تأکید بر  بر کارآفرینی را تأثیرگذاراست تا مؤثرترین عوامل 
با توجه به اینکه کـارآفرینی در جوامـع امـروزي از اهمیـت     . اجتماعی شناسایی گردند

هـا نیـز بـه آن توجـه      گذاري ها و سیاست ریزي بسزایی برخوردار بوده و حتی در برنامه
  .اند هداشتشود، دانشمندان و اندیشمندان این عرصه، توجه خاصی به این موضوع  یم

 گهگاهي کمی و ها روشیطۀ حتحقیقات صورت گرفته در این زمینه اکثراً در 
بندي نمود که تحقیقات صورت  گونه جمع توان این یمحال  بااین. اسنادي قرار دارند

ي متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن را بر کارآفرینی افراد تأثیرگذارگرفته در این زمینه 
یزة پیشرفت با کارآفرینی را در انگتوان ارتباط متغیر  یموجود  بااین. اند نمودهیید تأ

یزة انگشود که به  یماما کمتر تحقیقی مشاهده . تحقیقات صورت گرفته مشاهده نمود
کاري که در این تحقیق به آن . گري داده آن را بررسی نماید پیشرفت نقش میانجی

 با تواند یم خاص آموزشی يها برنامه و که فرایندها با توجه به این. شده  است  پرداخته
 کارآفرین یک خاص، يها مهارت و دانش به ها آن تجهیز و افراد نگرش و بینش تغییر
کند  فردي متغیر یک رفتار خصوص در نگرش متغیر تبدیل بالفعل کارآفرین به را بالقوه

 و شود رتغیی دچار افراد کارآفرینانه نگرش تا شود یم موجب کارآفرینی يها آموزش و
 را افراد کارآفرینانه نگرش بتوانها  آموزش این طریق از تا است اتکایی نقطه خود این

در این روند بسیار  ها دانشگاهداد، نقش  سوق کارآفرینانه رفتار سمت به و کرد تقویت
  . حائز اهمیت است

 ابالغ در رهبري معظم مقام آن، ارتقاي و آموزش کارآفرینی، اهمیت خصوص در
 تولید، کار، فرهنگ تقویت و ترویج به 1390 سال در کلی اشتغال يها ستایس

 وپرورش، آموزش(کشور آموزشی نظام با مسئولیت کارآفرینی توان ارتقاي و کارآفرینی
 رابطه و نقش به توجه با .اند کرده اشاره) آموزش عالی و يا حرفه و فنی آموزش
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 اجتماعی، اعتماد و کارآفرینانه نگرش با کارآفرینی يها آموزش خصوص به آموزش،
 ازپیش بیش جامعه توسعه امر در آموزش عالی نظام ویژه به و آموزشی يها نظام نقش

 ایجاد اشتغال، زمینه در کاربردي دانش انتقال طریق از آموزش عالی. شود یممحرز 
 عهتوس و فرهنگی سازي زمینه کارآفرینی، خصوص در مورد نیاز يها ییتوانا وها  مهارت

 دانش، و است کرده دانشگاه وارد را مفاهیم کارآفرینی کارآفرینی، از پژوهشی حمایت و
بر . دهد یمو کارآفرین شدن سوق  کارآفرینی سوي به را دانشجویان مهارت و نگرش

 رابطه در پیشرفت این اساس، پژوهش حاضر با هدف سنجش نقش میانجی انگیزه
است  درصدددر حقیقت محقق . شده  است  نجامکارآفرینی ا روحیه و اجتماعی سرمایه

کارآفرینی نقش  روحیه و اجتماعی سرمایه رابطه در پیشرفت دریابد که آیا انگیزه
  میانجی دارد؟

  
  مبانی نظري

  کارآفرینی
به معناي متعهد شدن نشأت گرفته  entreprendreفرانسوي  کلمۀکارآفرینی از  واژة

شود خطرهاي  یمکارآفرین کسی است که متعهد  نامه دانشگاهی وبستر؛ در واژه. است
این واژه ). 4: 1379احمدپور، (دهی، اداره و تقبل کند  یک فعالیت اقتصادي را سازمان

هاي  شد که گروه موزیک یا دیگر فعالیت یمدر زبان فرانسه، ابتدا به کسی اطالق 
نزدهم میالدي این سپس در اوایل قرن شا. کرد یمدهی  کننده را سازمان تفریحی و سرگرم

تدریج  به. شدند یمهاي نظامی اعزام  شد که به مأموریت یمکاربرده  مفهوم براي کسانی به
هاي مهندسی، همچون امور  این واژه در قرن هفدهم کاربرد بیشتري پیدا کرد و فعالیت

در این قالب، مفهوم کارآفرینی، بیش از چهار . ساختمانی و سنگرسازي را نیز شامل شد
از این زمان به بعد بود که واژه کارآفرینی براي . ن مسیر تکاملی خود را پیمودقر
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احمد پور و مقیمی، (هاي مختلف مطرح شد  یدگاهدهاي متنوع و در قالب  فعالیت
1389 :46 .(  

 1به نظر پیتر دراکر. است شده   ارائهاز این مفهوم تعاریف مختلفی در علوم مختلف 
 در ویژه صفت یک نه و است رفتار یک کارآفرینی} )ت نوینپدر علم مدیری) (1985({

 تغییر راها  ارزش کارآفرینی، دراکر، عقیده به). 52: 1389 نظري،(کارآفرین  فرد شخصیت
 گیري تصمیم درستی به و است پذیر مخاطره کند، یم تحول دچار را ها آن ماهیت و دهد یم
 کارآفرین نیست، گذار سرمایه گاه هیچ اما رددا نیاز سرمایه به خود فعالیت براي نماید، یم

 سعیدي( کند یم شناسایی را ها فرصت و دهد یم پاسخ آن به و است تغییر دنبال به همواره
پدر ) (1943( 2یکی از تعاریف کامل و جامع از کارآفرینی توسط شومپیتر ).21: 1388 کیا،

 داند یم اقتصادي توسعه محرکه رموتو را وي کارآفرینی. شده  است  ارائه) علم کارآفرینی
 ایستا تعادل کارآفرین که معناست بدان این. کند یم یاد 3"خالق تخریب" عنوان با آن از و

کند  یم ایجاد است را اقتصادي توسعه الزمه که پویایی تعادل و را تخریب اقتصاد در
   ).47: 1389 مقیمی، و پور احمد(

به . داند یمکننده یک چیز ارزشمند از هیچ یجادانیز کارآفرینی را  4جفري تیمونز
نظر وي، کارآفرین کسی است که داراي قدرت درك باالست و توان پیدا کردن خأل و 

تواند در جامعه از طریق پرورش ایده و تبدیل فکر خود به یک  یمرا داشته و  ها فرصت
ک ارزش تواند ی یماین ارزش . آفرینی از هیچ نماید محصول جدید اقدام به ارزش

نیز  5کرایزنر). 62: 1388سلجوقی، ( اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی باشد
ها را  کند؛ بلکه آن یمکننده تغییر است، تعریف  عنوان کسی که شروع کارآفرینی را نه به

داند  یممفید  هاي فرصتوسیله کشف و بهره برداري از  کننده تغییرات به نیروهاي متعادل

                                                
1. P. Draker 
2. J. Schumpeter 
3. Creative destruction 
4. J.Timmons 
5. I. Krizner 
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)Van Praag,1999, 325 .(گوید، کارآفرین کسی است که  یم 1بر طبق آنچه شولتز
ها را  هاي آن را ارزیابی کند و اگر آن یژگیوتواند عدم تعادل اقتصادي را درك کند،  یم

  ).Naude, 2008,3(دهد درستی عمل کرده و منابع خود را دوباره اختصاص  پیدا کرد به
  .شود یم اشاره کارآفرین و کارآفرینی به مربوط فتعاری از برخی به 1جدول و در  ادامه در

  
 کارآفرینی و کارآفرین از تعاریف برخی -1جدول 

دارند به کامیابی ) ها سازمان(هایی که دیگران  کفایتی کارآفرین کسی است که با اجتناب از بی  2لیبنشتاین
  ).53: 1387اکبري، (دست یابد 

  ).134: 1386جزنی، (تیار در یک سازمان اقتصادي است کارآفرین منبع اصلی قدرت و اخ  3ماکس وبر
ها  هاي مفیدند، آن برداري از فرصت که به دنبال کشف و بهره اند یکارآفرینان اشخاص  کرایزنر

   ).Van Prag, 1999: 325( کننده فرآیند بازارند نیروهاي متعادل
  4فرانک نایت

  4نایت
هاي تجاري در جامعه کمک  فعالیت به ،وسیله تحمل عدم قطعیت کارآفرین کسی است که به

کارآفرینی مستلزم توانایی تحمل . نماید یگیري م و درباره آنچه مسئول است تصمیم. کند یم
  .)Van Prag, 1999: 324( عدم قطعیت و در دسترس بودن سرمایه کافی است

ینی عبارت و کارآفر کند یکارآفرین فردي است که ترکیبات جدیدي را در تولید ایجاد م  شومپیتر
است از عرضه کاالیی جدید، روشی جدید در فرآیند تولید، ایجاد بازاري جدید، یافتن منابع 

  ).48: 1389احمد پور و مقیمی، (وکار  جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت در کسب
  ).53: 1387اکبري، (خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است  ،آفرینیکاررهن  جفري تیمونز

کارگیري  کارآفرینی همانا به کار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی، استانداردسازي محصول، به  رپیتر دراک
شده  است و   ابزارها و فرآیندهاي طراحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام

سعیدي کیا، (هاست  کارآفرین همواره به دنبال تغییر و پاسخ دادن به آن و شناسایی فرصت
1388 :21.(  

                                                
1. Schulz 
2. H. leibenstein 
3. M. weber 
4. F. knight 
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داند که افراد  یمدر تعریفی کلی، کارآفرینی را فرآیندي ) 1393(همچنین میرزایی 
تنها موفق به ایجاد شغل  کنند و نه یموکاري تازه اقدام  اندازي کسب در جریان آن به راه

به عقیده . نماید یمشوند، بلکه شرایط را براي اشتغال دیگران نیز فراهم  یمبراي خود 
هاي  حل کارگیري راه کارگیري مدیریت مناسب، ابزار و افکار مناسب، به نی بهوي کارآفری

کارآمد، خلق فرصت و در نهایت ترکیب همه این عوامل و استفاده از فرصت ایجاد 
بنابراین کارآفرین فردي است که با تکیه بر . شده در جهت نفوذ در بازار کار است

است تا از  درصددلبی، انگیزه پیشرفت پذیري، چالش ط یسکرهایی چون قدرت  یژگیو
کارآفرین فردي خالق و نوآور است و . خأل موجود در بازار کار نهایت استفاده را بکند

  .باشد یمپذیر  نسبت به وظایف خود نیز مسئولیت
  

  سرمایه اجتماعی
و  2به هانی فان 1مانند پوتنام پیدایش اصطالح سرمایه اجتماعی در برخی از متون به

ی بود که اقتصادداننیز اولین  4لوري. نسبت داده شده   است 3خی دیگر به جاکوبدر بر
براي اولین بار آن را وارد متون اقتصادي نمود  5به این مفهوم توجه کرد و بوردیو

ی از روابط بادوام نسبتاًبوردیو سرمایه اجتماعی را شبکه ). 120: 1388حسین صمدي، (
عنوان منابعی بالفعل یا بالقوه موجبات الزم  کند که به یمشده  تعریف   ینهنهادکمابیش 

 ,Alder & Kwon(سازد  یمي فردي و یا جمعی کنشگران را فراهم ها کنشبراي تسهیل 

داند، بنابراین سرمایه اجتماعی در  یمتبدیل به هم  وي انواع سرمایه را قابل). 20 ,2002
یر تأث ها آند نیز بر کم و کیف هاست خو یهسرمایر سایر انواع تأثکه تحت عین این

نیز سرمایه اجتماعی خصلتی  6جیمز کلمن زعم به). 98: 1390شیانی، (گذارد  یم
                                                

1. Putnam 
2. Hanifan 
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گران را از حمایت جمعی  ساختاري و تعامالتی دارد که در جریان تعامل، کنش
شود  یمبه عقیده وي سرمایه اجتماعی سبب ). 99: 1390شیانی، (گرداند  یمبرخوردار 

هاي دستیابی به اهداف معینی کاهش یابد، اهدافی که در نبود سرمایه اجتماعی  ینههزتا 
نوابخش و فدوي، (شود  یمپذیر  هاي زیاد امکان ینههزها تنها با صرف  دستیابی به آن

1387 :30.(  
اجتماعی  هاي فعالیتیدة پوتنام سرمایه اجتماعی اغلب محصول جانبی دیگر عقبه 

شود و از یک  یممول در پیوندها، هنجارها و اعتماد تشکیل طورمع این سرمایه به. است
وي ). 167: 1390امین بیدختی، (پذیر است  شرایط اجتماعی به شرایط دیگر انتقال

آورد و معتقد است که  یمسرمایه اجتماعی را یکی از شرایط کلیدي توسعه به شمار 
شرطی اساسی  پیشي مشارکت مدنی ها شبکهسرمایه اجتماعی مندرج در هنجارها و 

  ).Harris, 1997, 920( استبراي دولت  تأثیرگذاربراي توسعه اقتصادي و همچنین 
یر نهادهاي تأثداند که حاصل  یماي  یدهپدبانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را 

اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است و 
توجهی بر اقتصاد و توسعه  یر قابلتأثاست که این پدیده تجارب این سازمان نشان داده

تواند موجب پایین آمدن  یمافزایش این سرمایه در جامعه . کشورهاي مختلف دارد
میرزایی و (شود ها سازمانهاي عملیاتی  ینههزهاي اداره جامعه و نیز  ینههزجدي سطح 

پوتنام، سرمایه اجتماعی از در این تحقیق با استفاده از تعریف ). 82: 1394همکاران، 
  .گیري شده است که در ادامه اشاره خواهد شد طریق سه بعد اندازه

  
  1هنجارهاي اجتماعی

هاي رفتاري معینی است، که در گروه یا جامعه متداول است  یوهشهنجار اجتماعی 
  صـمدي و عباسـی،  ( بنـدد  یمـ آموزد و بـه کـار    یمو فرد در جریان زندگی خود، آن را 

                                                
1. Social norms 
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 اعضـاء  بـه  کـه  اند مشترك باورهاي از شامل سیستمی هنجارهاي اجتماعی). 89: 1391
. باشند داشته یکسانی يها تجربه و احساس کنند منتقل را خودهاي  ایده دهند، یم اجازه

 هنجاري هاي یشگرا و معانی هایی از یستمسمشترك و  هاي بصیرت اجتماعی هنجارهاي
  ).127: 1390مکاران، عسگري و ه(گیرند  یم دربر را ارزشی
  

  1ي اجتماعیها شبکه
توان اذعان نمـود   یمیۀ اجتماعی سرماعنوان شاخص  در رابطه با شبکه اجتماعی به

 سـاخت  دهنـده  تشـکیل  يواحـدها  و اسـت  شبکه، روابـط  دیدگاه در اساسیمسئلۀ  که
 و شـبکه  اعضـاي  از شـبکه،  عنـوان  بـه  اجتمـاعی  سـاخت . اند تعاملی يها شبکهجامعه، 

  سـازد، تشـکیل   یم متصل هم به راها  گروه یا افراد، کنشگران که یوندهاپ از يا عهمجمو
 یـا  و حقوقی هاي یتموجود ،نهادها، ها گروهتوانند، افراد،  یم شبکه اعضاي. است شده 

 از يا مجموعـه  بین موجود اجتماعی روابطمطالعۀ  با شبکه دیدگاه. باشند... وها  سازمان
 کنـد،  یم توجه ساخت کل به که این ضمن و پردازد یم اجتماعی ساخت تحلیل افراد، به
 بنابراین، نقطـه . دهد یم قرار بررسی مورد نیز را ساخت داخل در موجود روابط الگوي
 شـان  يفـرد  هـاي  یژگیو و کنشگران بر تأکید يجا به که است این شبکه دیدگاه تمرکز

همکـاران،   و باسـتانی ( کنـد  یم توجه کنشگران روابط ساختار به تحلیل، واحد عنوان به
1386 :46.(  

  
  2اعتماد اجتماعی

 مؤثرعنوان عاملی  عنوان عنصري اساسی در ایجاد نظم اجتماعی، اغلب به اعتماد به
ي گروهی و کاهش جرم و جنایت معرفی ها کنشبر عملکرد سازمانی، توسعه اقتصادي، 

باشد و الزمه  یمفت جامعه اعتماد عامل مهمی در پیشر). 22: 1393میرزایی، (شود  یم
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اعتماد اجتماعی ایجادکننده تعاون و . گیري پیوندها و معاهدات اجتماعی است شکل
، قادر ها تفاوتهمیاري بوده و فقط در این حالت است که افراد انسانی در عین وجود 

  ).42: 1389حیدرآبادي، (شوند  یمبه حل مشکالت و انجام تعهدات اجتماعی 
  

  تانگیزه پیشرف
. صورت گرفت) 1938(1بندي از مفهوم انگیزه پیشرفت توسط موري نخستین شکل

به اعتقاد موري انگیزه پیشرفت . نیز توسعه یافت) 1951(این مفهوم توسط مک کللند 
باشد  یمبه مفهوم غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد، 

عنوان یکی از نیازهاي  میل به پیشرفت را بهوي نیاز و ). 62: 1388شکرکن و محب، (
مک کله لند نیز نیاز و انگیزه . داند یمهاي سازگار شخصیت انسان  یژگیواساسی و از 

پیشرفت را نتیجه تعارض هیجانی بین امید به موفقیت و میل به دوري و گریز از 
ت پیرامون اینکه امید به موفقیت از سویی به هیجانات و عقاید مثب. داند یمشکست 

موفقیت وابسته است و از سوي دیگر ترس از شکست به هیجانات منفی و اینکه 
کرمی و (موقعیت پیشرفت دور از دسترس و خارج از توان او باشد، مرتبط است 

انگیزه پیشرفت را گرایشی براي ) 1993( 2در همین رابطه رابینز). 124: 1392همکاران، 
ي مشخص ها مالكدستیابی به پیشرفت با توجه به  منظور بهپیشی گرفتن بر دیگران 

انگیزه پیشرفت یعنی میل یا ). 168: 1387غفوري و همکاران، (تعریف کرده است 
ها به کوشش و  هایی که موفقیت در آن یتفعالاشتیاق براي کسب موفقیت و شرکت در 

از برتري و انگیزه پیشرفت با میل رسیدن به معیار باالیی . توانایی شخصی وابسته است
  ).91: 1391عالیی خرایم و همکاران، (شود  یمنظیر مشخص  انجام اهداف بی

                                                
1. Murray 
2. Robbins 
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  انگیزه پیشرفت و کارآفرینی
ي وجود افراد آگاه، کارآمـد و خـالق   ا جامعهشرط مهم براي رشد و شکوفایی هر 

دهـی مناسـب    است و پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت، سبب ایجـاد انـرژي و جهـت   
تمنایی فـر و  (شود  یمنیازهاي افراد در راستاي اهداف ارزشمند و معین رفتار، عالیق و 

هاي اجتماعی است که بر رفتـار   یزهانگترین  انگیزه پیشرفت از مهم). 16: 1390گندمی، 
شده    در واقع گفته. شود یمواقع  مؤثربینی و رفتار انسان  گذارد و در پیش یمیر تأثانسان 

یی اسـت  ها مقولهرشد و توسعه . ي پویا و با انگیزه استها نانساکه جامعه پویا نیازمند 
ي هـا  مشخصـه که در همه کشـورها و جهـان مطـرح اسـت و انگیـزه پیشـرفت نیـز از        

که  يطور به). 78: 1392فرزي و همکاران، (آید  یم حساب بهروانشناختی توسعه جوامع 
که نیاز بـه توفیـق یـا     رسد یممک کله لند در تحقیقات خود در این زمینه به این نتیجه 

گیـري فـرد    انگیزه پیشرفت، انگیزه اصلی توسعه اقتصادي در کشورها بوده و در تصمیم
انگیزه پیشرفت، ). 121: 1389غفاري و یونسی، (یر بسزایی دارد تأثبراي کارآفرین شدن 

این مفهوم به . ترین معیارهاست یعالي از ا مجموعهتمایل فرد به کسب هدف بر اساس 
بـر  . باشد یمانگیزه غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد،  معنی

این اساس، کارآفرینان با انگیزه باال براي کسـب پیشـرفت وارد میـدان شـده   و سـعی      
درسـتی   بـه  انـد  کردهو انرژي خود را متمرکز  وقت آنکنند از عهده کاري که بر روي  یم

یک فرد عادي همانند یک کـارآفرین  . ت دارند پیشرفت کننددوس ها انسانهمه . برآیند
ي برخورد با این مقوله و عامل انتظـار  ها سبکمند به پیشرفت است اما تفاوت در  عالقه

ملک سعیدي و همکاران، (شود  یمپاداش موجب ایجاد تفاوت در میزان انگیزه پیشرفت 
خواهنـد کامـل    یمالیی دارند، بر این اساس، کسانی که انگیزه پیشرفت با). 142: 1392

دهنـد کارهـایی    یماند و ترجیح  شناس یفهوظآنان . شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند
یشرفتشـان  پیز باشـد و بـه کـاري دسـت زننـد کـه ارزیـابی        برانگ چالشانجام دهند که 

نفس برخوردارند، مسئولیت فـردي را تـرجیح    این افراد از عزت. اي شدنی باشد گونه به
تمنایی فر و (آگاه شوند  کار خوداي ملموس از نتایج  گونه دهند و دوست دارند که به یم
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بنابراین افرادي که از انگیزه پیشـرفت بـاالتري برخـوردار هسـتند     ). 16: 1390گندمی، 
تمایل بیشتري به انجام کارهاي جدید و تازه براي رسیدن به موفقیت دارند ایـن افـراد   

پردازنـد و از ایـن    یمها نیز  ین را در خود دارند و به تقویت آنهاي افراد کارآفر یژگیو
طریق شرایط روحی و روانی را در خود بـراي دسـت زدن بـه کارهـاي بـزرگ فـراهم       

فرد با انگیزه پیشرفت باال توقع باالیی از خـود دارد و درصـدد اسـت تـا بـه      . نماید یم
  .ده کندهاي خود در مسیر موفقیت استفا ییتوانابهترین نحو از 

خـود بـا عنـوان رابطـه بـین سـرمایه        پـژوهش  در) 1390( زاده صادق و ربیعی -
 رابطه کارآفرینی با آن ابعاد و اجتماعی سرمایه بین که دادند نشان اجتماعی و کارآفرینی

 تواننـد  یم اجتماعی سرمایه ازمتأثر  محیطی شرایط همچنین. دارد وجود معنادار و مثبت
 روابـط  از يا شبکه داشتن. کنند تغییر دستخوش را کارآفرینی به خالقیت تبدیل فرصت

  .دهد یم افزایش نیز را کارآفرینی به میل اطالعات، تبادل و اعتماد بودن باال گسترده،
ي اجتمـاعی  ها شبکهبا عنوان نقش  پژوهششان، در )1390(الیاسی و همکارانش  -

تمـاعی کارآفرینـان بـا    کـارآفرینی بیـان کردنـد کـه شـبکه اج      هاي فرصتدر تشخیص 
ي مثبت دارد و از بین ابعاد شبکه اجتماعی، محتـواي روابـط   ا رابطه ها فرصتتشخیص 

   .اجتماعی بیشترین اثرگذاري را بر تشخیص فرصت کارآفرینی دارد
پژوهش دیگري را با هدف تبیین رابطه خالقیت و انگیـزه  ) 1391(قاسمی افشار  -

جامعه آماري این پژوهش شامل تمام کارکنان اداره کل . پیشرفت با کارآفرینی انجام داد
نتایج تحقیق نشـان داد کـه عـالوه بـر     . تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان بود

معناداري رابطه خالقیت با کارآفرینی، متغیر انگیـزه پیشـرفت نیـز همبسـتگی مثبـت و      
  .دهد یمداري را با متغیر کارآفرینی نشان  معنا

نیز در پژوهش خود با عنوان مطالعـه روابـط بـین سـرمایه     ) 2012(الله شفاعتی  -
یافت و ارتبـاط بـین سـرمایه     اجتماعی و کارآفرینی به نتایجی شبیه دیگر محققان دست

  . اجتماعی و کارآفرینی را مثبت و معنادار توصیف کرد
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باهـدف سـنجش   ) 2014(در مطالعه دیگري که توسط اسکندري و همکـارانش   -
ي مثبـت و  ا رابطـه هاي تحقیـق   بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی انجام شد، یافته رابطه
نتایج همچنین بیانگر وجود رابطه . دار را بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی نشان داد معنا

محققان در این تحقیق ادعـا کردنـد کـه بـا     . بین ابعاد سرمایه اجتماعی با کارآفرینی بود
 .توان به افزایش کارآفرینی کمک نمود یماعی و ابعاد آن افزایش سرمایه اجتم

نیز در تحقیق خود به بررسی نقش سرمایه ) 2003( 1دیویدسون و هانیگ - 
دار بین سرمایه  اجتماعی و انسانی در میان کارآفرینان نوپا پرداختند و یک رابطه معنا

داد که سرمایه اجتماعی  نتایج این تحقیق نشان. اجتماعی و کارآفرینی افراد پیدا کردند
فرد سرمایه اجتماعی  هرچقدربینی کننده قوي از کارآفرینی افراد است و  یک پیش

  .عمل خواهد کرد تر موفقوکار  اندازي کسب بیشتري داشته باشد، در راه
ي اجتماعی ها شبکهیر تأثتحلیل : یۀ اجتماعیسرماتحقیقی با عنوان کارآفرینی و  - 

 2بر اساس تئوري انتخاب عقالنی توسط کازن و دال گیستا بر خالقیت کارآفرینان
ي اجتماعی و ها شبکهنتایج نشان داده که . است گرفته  انجامبه روش اسنادي ) 2007(

در  ها شبکههمچنین در این پژوهش نقش . یر دارندتأثانواع آن بر فعالیت کارآفرینان 
  .تماعی برجسته شده   استاعتماد بین شخصی و سازمانی و تقویت سرمایه اج توسعۀ
یر سرمایه اجتماعی تأثبا عنوان بررسی ) 2010( 3پژوهش دیگري که توسط گوان - 

بر کارآفرینی، نوآوري و توسعه اقتصادي انجام شد، نشان داد که روابط مثبتی بین 
سرمایه اجتماعی و کارآفرینی و همچنین بین سرمایه اجتماعی و نوآوري و توسعه 

نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون این مطالعه نیز بیانگر آن بود که . ارداقتصادي وجود د
یر تأثابعاد سرمایه اجتماعی شامل اعتماد، عضویت و هنجارهاي مدنی نیز بر نوآوري 

  .مثبت و معنادار دارند

                                                
1. Davidsoon & Hanig 
2. M. Casson & g. M. della 
3. S. Gwan 
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یۀ کارآفرینی را روحشناختی و روانشناختی،  ها و تحقیقات جامعه یهنظردر مجموع 
و سرمایه اجتماعی و  اند نمودهیزة پیشرفت مطرح انگه اجتماعی و در ارتباط با سرمای

با نگاهی . نمایند یمیزة پیشرفت را از مؤثرترین عوامل معرفی انگابعاد آن را و همچنین 
باشد، این است که در بیشتر تحقیقات  هاي انجام شده، آنچه  محرز  می به پژوهش

هاي تحقیق حاضر اشاره نموده است، اما صورت گرفته شده، به ارتباط دو به دوي متغیر
پژوهشی که به صورت توامان به بررسی نقش میانی انگیزه پیشرفت در رابطه بین 

بنابراین هدف .  شود سرمایه اجتماعی و روحیه  کارآفرینی انجام شده باشد، دیده نمی
یۀ روحیزة پیشرفت با میزان انگپژوهش حاضر بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و 

با در نظر گرفتن ارتباط دو به دوي متغیرهاي تحقیق حاضر، . باشد یمارآفرینی افراد ک
  :باشند یمهاي تحقیق به شرح زیر  یهفرض

  
 هاي پژوهش فرضیه

 .بین اعتماد اجتماعی و روحیۀ کارآفرینی و ابعاد آن رابطه معناداري وجود دارد .1

 .معناداري وجود دارد طهبین هنجار اجتماعی و روحیۀ کارآفرینی و ابعاد آن راب .2

 .بین شبکۀ اجتماعی و روحیۀ کارآفرینی و ابعاد آن رابطه معناداري وجود دارد .3

 .بین انگیزة پیشرفت و روحیۀ کارآفرینی و ابعاد آن رابطه معناداري وجود دارد .4

 .میانگین روحیۀ کارآفرینی در دختران و پسران دانشجو متفاوت است .5
 
  شناسی تحقیق روش

از نوع پیمایشی است و با توجه به امکان استفاده از نتایج آن توسط  پژوهش حاضر
جامعه آماري پژوهش، کلیه دانشجویان . شود مسئوالن از نوع کاربردي محسوب می

جامعه . باشد در کلیه مقاطع تحصیلی می 1395- 96دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 
باشد که از  مقاطع تحصیلی مینفر دانشجو در تمام  24000آماري مورد مطالعه داراي 
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  عنوان حجم نمونه انتخاب نفر به 382اي تصادفی  گیري طبقه این بین با استفاده از نمونه
باشد، که براي سنجش متغیر  ها، پرسشنامه استاندارد می ابزار گردآوري داده. شده است

نجش متغیر ، براي س)1999(سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استاندارد ناهاپیت و گوشال 
و جهت سنجش متغیر انگیزه ) 1987(روحیه کارآفرینی از پرسشنامه دلون و مک لین 

وتحلیل  همچنین جهت تجزیه. استفاده شده است) 1977(پیشرفت از پرسشنامه هرمنس 
افزار آماري آموس و آزمون همبستگی و تحلیل  ها از روش تحلیل مسیر توسط نرم داده

، 2در ادامه و در جدول . استفاده شده   است SPSS23ماري افزار آ واریانس توسط نرم
  :مشخصات پرسشنامه ارائه شده است

  
  نتایج آزمون آلفاي کرونباخ -2 جدول

  کل گویه ها  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  ابعاد  متغیرها

 7  768/0  7  -  انگیزة پیشرفت

  روحیۀ کارآفرینی

  5  پذیري ریسک

850/0  25  

  5 کانون کنترل

  5  یاز به موفقیتن

  5  عملگرایی

  5  چالش طلبی

  سرمایه اجتماعی

  8  اعتماد اجتماعی

  12 هنجار اجتماعی 29  800/0

  9  هاي اجتماعی شبکه
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  هاي پژوهش یافته
درصد زن و همچنین  6/52درصد پاسخگویان مرد و  4/47بر اساس آمار بدست آمده 

باشد  سال می 21/24انگین سنی دانشجویان در حدود می. اند درصد نیز مجرد بوده 8/90
ها با  ازنظر مقطع تحصیلی نیز کارشناسی. سال بوده است 35تا  18که در دامنه سنی 

درصد حجم نمونه را  4/12درصد و دکتري با  8/40درصد، کارشناسی ارشد با  6/46
 6/36است که  هاي انسانی بیشترین حجم نمونه نیز مربوط به رشته. اند تشکیل داده

میانگین این شاخص براي دانشجویان مطالعه . دهد درصد از حجم نمونه را تشکیل می
یعنی میزان روحیۀ کارآفرینی دانشجویان، متوسط . درصد بوده است 51/66شده   برابر 

همچنین بررسی میزان کارآفرینی به تفکیک ابعاد آن، حاکی از این . رو به باال بوده است
گرایی و کمترین میانگین نیز به بعد  رین میانگین مربوط به بعد عملاست که بیشت

  .پذیري تعلق دارد ریسک
  

  هاي توصیفی متغیر روحیۀ کارآفرینی و ابعاد آن یافته -3جدول 
  میانگین درصدي  تعداد گویه  متغیر

  84/67  5  چالش طلبی
 36/48  5  پذیري ریسک

  84/80  5  عملگرایی
  36/73  5  کانون کنترل

  08/65  5  از به موفقیتنی
  51/66 25  روحیۀ کارآفرینی

  
گویه در سطح  29گیري سرمایه اجتماعی نمونۀ مورد مطالعه، از  منظور اندازه به

میانگین این شاخص براي دانشجویان . اي و از طیف لیکرت استفاده شده   است رتبه
اعی دانشجویان، یعنی میزان سرمایۀ اجتم. درصد بوده است 68/52مطالعه شده برابر 
  .متوسط بوده است
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  هاي توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یافته -4جدول 

  میانگین درصدي  تعداد گویه  متغیر
  07/51  8  اعتماد اجتماعی
  47/61  12  هنجار اجتماعی
 5/48  9  شبکه اجتماعی

  68/52  29  سرمایه اجتماعی
  
گویه در سطح  7مورد مطالعه نیز، از گیري انگیزه پیشرفت نمونۀ  منظور اندازه به

میانگین این شاخص براي دانشجویان . اي و از طیف لیکرت استفاده شده است رتبه
بنابراین میزان انگیزة پیشرفت دانشجویان . درصد بوده است 88/45مطالعه شده برابر 

  .مورد مطالعه، متوسط رو به پایین بدست آمده است
 

  تغیر انگیزه پیشرفتهاي توصیفی م یافته -5جدول 
  میانگین درصدي  تعداد گویه  متغیر

  88/45  7  انگیزة پیشرفت
  

یرهاي متغیۀ کارآفرینی دانشجویان و روحنتایج تحلیل همبستگی متغیر میزان 
  .شده است  ارائه 6مستقل در جدول 

  
  قیقو وابسته تح مستقلنتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهاي  -6جدول 

  روحیه کارآفرینی  متغیرهاي مستقل
R Sig  

  045/0*  114/0  اعتماد اجتماعی
  000/0** 385/0  هنجار اجتماعی
  000/0**  201/0  شبکه اجتماعی

  000/0**  327/0 سرمایه اجتماعی کل
  000/0**  437/0 یزة پیشرفتانگ
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اي متغیره همۀدهد که  یمنتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهاي تحقیق نشان 
بدین ترتیب که . یۀ کارآفرینی دارندروحتحقیق همبستگی مثبت و معناداري با متغیر 

. انجامد یمیۀ کارآفرینی افراد روحافزایش هرکدام از این متغیرها به افزایش در میزان 
کارآفرینی  ۀیروحنتایج مربوط به آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهاي مستقل با ابعاد 

  .ه شده استارائ 7نیز در جدول 
 
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با ابعاد روحیه کارآفرینی و متغیرهاي  -7جدول 

 مستقل

  چالش طلبی  پذیري ریسک  عملگرایی  نیاز به موفقیت  کانون کنترل  ابعاد
R sig R sig R Sig R sig R sig 

هنجار 
  اجتماعی

336/0  ** 000/0  325/0 **000/0  425/0  ** 000/0  364/0  ** 000/0  382/0  **000/0 

شبکه 
  اجتماعی

152/0  **004/0  251/0 **000/0  178/0  **001/0  176/0  ** 001/0  162/0   **002/0  

اعتماد 
  اجتماعی

106/0  *046/0  153/0 ** 004/0  112/0  *042/0  097/0  063/0  039/0  463/0  

سرمایه 
  اجتماعی کل

332/0  ** 000/0  338/0 ** 000/0  244/0  ** 000/0  323/0  ** 000/0  292/0  ** 000/0  

انگیزة 
  پیشرفت

385/0  ** 000/0  471/0 ** 000/0  452/0  ** 000/0  359/0  ** 000/0  451/0 **000/0  

  
  :که دهد یمنتایج تحلیل همبستگی بین ابعاد متغیرها نشان 

مثبت و معناداري  کارآفرینی رابطه ۀیروحبین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و  .1
 ۀیروحدارد و با افزایش سطح هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی، ابعاد متغیر وجود 

پذیري و  البته بین بعد اعتماد اجتماعی و دو بعد ریسک. ابدی یمکارآفرینی نیز افزایش 
 .چالش طلبی همبستگی دیده نشده است
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کارآفرینی رابطه مثبت و معناداري  ۀیروحپیشرفت دانشجویان و  زةیانگبین  .2
پیشرفت در دانشجویان، به رشد  زةیانگبا تقویت  توان یمرو  د دارد، ازاینوجو

 .ها کمک نمود ي کارآفرینانه در آنها یژگیو
یۀ کارآفرینی دختران و پسران روحنشان داد که بین میزان  یزن T-Test نتایج آزمون

یۀ حروبراي بررسی معناداري تفاوت میانگین  .دانشجو رابطه معناداري وجود ندارد
ي مستقل ها گروهبراي  T-Testاز آزمون ) مرد و زن(کارآفرینی به تفکیک جنسیت 

ها  یانسوارهمگنی  )leven(نتایج نشان داد که بر اساس آزمون لون . استفاده شده   است
یۀ کارآفرینی در بین روحهمچنین طبق نتایج بدست آمده میانگین . است تأیید شده 

مده است، اما با توجه به سطح معناداري موجود در آزمون مردان بیشتر از زنان بدست آ
t بنابراین . این اختالف میانگین بین دو گروه معنادار تشخیص داده ن شده  است
یۀ کارآفرینی در بین دانشجویان پسر و دختر روحتوان نتیجه گرفت که میانگین  یم

  .اي با هم ندارند مالحظه تفاوت قابل 
  

 ي براي ارزیابی میانگین دینداريا نمونهتی تست دو نتایج آزمون  -8جدول 

 سطح معناداري T  خطاي استاندارد  انحراف معیار  میانگین  جنسیت

  07779/1  50016/14 39/67  مرد
398/1  163/0  

  03447/1  66610/14  72/65  زن
  

در نهایت نیز به بررسی میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مدل تحلیلی 
  .شده  است  ارائه 9 شده و براي درك بهتر در جدول  پرداخته تحقیق
  یۀ کارآفرینیروحتأثیرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي مستقل تحقیق بر متغیر وابسته  -9جدول 

اثرات   متغیرهاي مستقل
  مستقیم

اثرات 
  غیرمستقیم

میزان تبیین   اثرات کل
  شده  

میزان تبیین 
  نشده 

  299/0  -  299/0  یزة پیشرفتانگ

304/0  6/69 
  338/0  189/0  149/0  اعتماد اجتماعی
  151/0  151/0  -  هنجار اجتماعی

 768/0 406/0  362/0  اجتماعی شبکۀ
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صورت  یزة پیشرفت بهانگدهد که متغیر  یمنتیجه تحلیل مسیر صورت گرفته نشان 
 14/0د اجتمـاعی  سـازه اعتمـا  . یر گذاشته استتأثدرصد بر متغیر وابسته  29/0مستقیم 

یـۀ  روحیزة پیشـرفت بـر   انگدرصد نیز از طریق متغیر  18/0صورت مستقیم و  درصد به
صـورت مسـتقیم و بـه     متغیر هنجار اجتماعی اما تنها به. بوده است تأثیرگذارکارآفرینی 

بـوده اسـت و در    تأثیرگـذار مورد مطالعه  نمونۀیۀ کارآفرینی روحدرصد بر  15/0 اندازة
و هم ) درصد 36/0(صورت مستقیم  یر را هم بهتأثاجتماعی بیشترین  شبکۀ نهایت متغیر

یـۀ  روحیـزة پیشـرفت بـر متغیـر     انگاز طریق متغیر ) درصد 40/0(صورت غیرمستقیم  به
توان مـدل تحلیلـی زیـر را     یمبنابراین مطابق نتایج بدست آمده . کارآفرینی داشته است

  .ترسیم نمود
  

  
    
  
 
 
 
 
  

روحیه 
 کارآفرینی

انگیزه 
 پیشرفت

اعتماد 
  اجتماعی

 شبکه اجتماعی

هنجار 
 اجتماعی

29

14

36

15

18

40

لی مدل تحلی -1 نمودار
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  یريگ بحث و نتیجه
دار و مستقیمی بین روحیۀ  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که همبستگی کامالً معنا
 عبارت به. هاي آن وجود دارد کارآفرینی و انگیزة پیشرفت و سرمایه اجتماعی و مؤلفه

دیگر افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش انگیزة پیشرفت با افزایش میزان روحیۀ  
این نتایج تأییدکننده نظریه مک کللند در مورد توسعه . تکارآفرینی دانشجویان همراه اس

اقتصادي است که نیاز به توفیق یا انگیزه پیشرفت را انگیزه اصلی توسعه اقتصادي در 
گیري فرد براي کارآفرین  معتقد است که انگیزة پیشرفت در تصمیم داند و کشورها می

هاي پژوهشی  مچنین، با یافتهنتایج حاصل از پژوهش حاضر ه. شدن تأثیر بسزایی دارد
که رابطه مستقیم قوي و معناداري را بین سرمایه اجتماعی ) 1390(ربیعی و صادق زاده 

 عالوه بر این نتایج تحقیقات قاسمی افشار. و کارآفرینی نشان دادند همخوانی دارد
نیز با نتایج ) 2007(و کازن و دالگیستا ) 2014(، هانیگ )2014، اسکندري )1391(
  .باشند راستا می ژوهش حاضر همپ

دار و مستقیم بین انگیزة  یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر، وجود همبستگی معنا
هاي مربوط به متغیر روحیۀ کارآفرینی یعنی،  پیشرفت و ابعاد سرمایه اجتماعی با مؤلفه

در این . پذیري، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، عملگرایی و چالش طلبی است ریسک
هاي سرمایه اجتماعی یعنی، هنجار اجتماعی، اعتماد  ورد متغیر انگیزة پیشرفت و مؤلفهم

اجتماعی و شبکه اجتماعی داراي همبستگی باالیی با ابعاد متغیر روحیۀ کارآفرینی 
در نهایت نتیجه تحلیل مسیر صورت گرفته نیز نشان داد که متغیر انگیزة . هستند

سازه اعتماد . صد بر متغیر وابسته تأثیر گذاشته استدر 29/0صورت مستقیم  پیشرفت به
درصد نیز از طریق متغیر انگیزة  18/0صورت مستقیم و  درصد به 14/0اجتماعی 

 15/0متغیر هنجار اجتماعی به اندازة . پیشرفت بر روحیۀ کارآفرینی تأثیرگذار بوده است
است و در نهایت متغیر  درصد بر روحیۀ کارآفرینی نمونۀ مورد مطالعه تأثیرگذار بوده

و هم به صورت ) درصد 36/0(صورت مستقیم  شبکۀ اجتماعی بیشترین تأثیر را هم به
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از طریق متغیر انگیزة پیشرفت بر متغیر روحیۀ کارآفرینی ) درصد 40/0(غیرمستقیم 
، )2014(، اسکندري )1391(عالوه بر این نتایج تحقیقات قاسمی افشار . داشته است

راستا  نیز با نتایج پژوهش حاضر هم) 2007(و کازن و دالگیستا  )2014(هانیگ 
  .باشند می

را ) سرمایه اجتماعی و انگیزة پیشرفت(نتایج این تحقیق اهمیت متغیرهاي تحقیق 
اي قادر به پیشرفت و توسعه نخواهد  هیچ جامعه. در تقویت روحیۀ کارآفرینی نشان داد
در . کنندة آن را شناسایی نماید رینی، علل تقویتبود مگر اینکه در کنار تأکید بر کارآف

توان شرایط حرکت جامعه به سمت  ها، می صورت تأکید بر این عوامل و تقویت آن
بدون توجه به سرمایۀ اجتماعی کنشگران اجتماعی در . توسعه و رفاه را فراهم ساخت

را متصور شد اي از تعامالت مختلف اقتصادي و اجتماعی  توان شبکه سطح اجتماع، نمی
همچنین جهت به فعل . که شرط الزمی است براي تقویت میزان روحیۀ کارآفرینی

توان از انگیزة پیشرفت سخن به میان  درآوردن یک شخص با روحیۀ کارآفرینی باال نمی
هاي سطح توسعۀ  انگیزة پیشرفت در بین افراد یک اجتماع است که تفاوت. نیاورد

تواند به اثرات  و تقویت این نیاز در افراد یک جامعه میتوجه  زند؛ جوامع را رقم می
  .مثبتی در تمام سطوح اجتماع بینجامد

  
 ها پیشنهاد

این . از عوامل تأثیرگذار بر میزان روحیۀ کارآفرینی، سرمایه اجتماعی افراد است - 
ساز مشارکت میان اعضاي  دهند و زمینه عامل، روابط اجتماعی بین افراد را تشکیل می

  در این راستا؛. باشند گروه کاري و جامعه می یک
تقویت، تشکیل و کمک به تشکیل نهادهاي اجتماعی و جلب مشارکت افراد،  - 

هاي  ها و پنداشت هاي مثبت براي تقویت ارزش اعتمادسازي و شفافیت، تقویت نگرش
 . شود کارآفرینی در جامعه توصیه می
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نشگاه و هماهنگی با مفاهیم راستایی بین دروس تدریس شده در دا همچنین هم - 
  .باشد سرمایه اجتماعی تسهیل گر می

 .از دیگر عوامل تأثیرگذار بر روحیۀ کارآفرینی و میزان آن، انگیزة پیشرفت است - 
این مفهوم به معنی انگیزه غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه که به دشوار بودن شهرت دارد، 

نگیزه باال براي کسب پیشرفت وارد میدان شده و بر این اساس، کارآفرینان با ا. باشد می
اند  وقت و انرژي خود را متمرکز کرده کنند از عهده کاري که بر روي آن سعی می

بنابراین ایجاد شرایط براي افزایش انگیزة پیشرفت در افراد، نیروي . درستی برآیند به
در تغییر و بهبود  آورد و صورت بالفعل درمی بالقوه کارآفرین در سطح اجتماع را به

هاي صورت  در این حیطه هماهنگی بین حمایت. کند شرایط جامعه بسیار کمک می
  . کننده باشد تواند کمک شده  توسط دولت، دانشگاه و جامعه می  گرفته

هاي کارآفرینی و ایجاد  گذاران جهت حمایت از طرح همچنین جذب سرمایه - 
سازي محصوالت و خدمات تولیدي، گام  ريارتباط سازنده بین صنعت و دانشگاه و تجا

  . مهمی در ارتقاي انگیزه پیشرفت در دانشجویان است
ها و ایجاد دیدگاه مثبت جهت  همچنین در این راستا، تغییر فرهنگ خانواده - 

  .تواند مؤثر باشد هاي کارآفرینی می استقرار طرح
فراد با هاي مختلف در سطوح آموزشی متفاوت و دعوت از ا برگزاري کارگاه - 

سازي در قشر نوجوان و جوان،  انگیزه و موفق و کارآفرینان با تجربه جهت انگیزه
صورت عمومی و حتی تخصصی در بین  شده  و به  ریزي صورت برنامه تواند به می

  .رشتۀ بخصوص صورت بگیرد دانشجویان یک
فراهم نمودن شرایط محیطی و مکانی براي قشر جوان جهت ایجاد ارتباط با  - 

دیگر و افراد متخصص در حوزة موردعالقه که از این طریق جوانان قادر شوند یک
گیري از متخصصان  هاي خود را دنبال و در جهت عملی ساختن آن از طریق کمک ایده

 .تالش نمایند
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