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چکیده
رشد نامتناسب ظرفیت اشتغالزایی با افزایش تعداد دانشآموختگان دانشگاهها بیکاری دانشآموختگان را
به معضلی مهم در کشور تبدیل کرده است .یکی از راههای اشتغال ،کارآفرینی و بهترین پیشبینیکنندۀ
آن ،قصد است؛ همچنین یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری قصد کارآفرینانه سرمایة انسانی است .پژوهش
حاضر تالش میکند تا رابطة سرمایة انسانی و قصد کارآفرینانه را از طریق متغیرهای میانجی سبکشناختی
شهودی و منطقی بسنجد .در این پژوهش ،سرمایة روانشناختی و متغیرهای فردی متغیرهای کنترلی در نظر
گرفته شدهاند .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش تحقیق ،کمی و از نوع توصیفی-
همبستگی است .جامعة آماری پژوهش حاضر را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ مهندسی برق و
کامپیوتر دانشگاه تهران تشکیل دادهاند که با استفاده از فرمول کوکران 146 ،پرسشنامه به صورت تصادفی
در دسترس از دانشجویان گردآوری شد .نتایج این پژوهش رابطة مثبت سرمایة انسانی و قصد کارآفرینانه
را تأیید میکند؛ همچنین اثر سرمایة روانشناختی و متغیرهای فردی بر قصد از طریق متغیرهای میانجی
سبک شناختی شهودی و منطقی به اثبات رسید .این در حالی است که آموزش تنها از طریق سبک شناختی
منطقی و تجربة پیشین از طریق سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانه مؤثرند.
واژههای کلیدی :سرمایة انسانی ،سرمایة روانشناختی ،سبک شناختی ،قصد کارآفرینانه
* نویسندة مسئول:

mamoradi@ut.ac.ir
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مقدمه
قصد کارآفرینانه ،که یکی از ویژگیهای رفتاری افراد است ،از جمله عوامل تعیینکننده در بروز
پدیدۀ کارآفرینی است ( .)Ajzen, 1991قصد کارآفرینانه عبارت است از :یک حالت آگاهی
ذهنی که به توجه ،تجربه و رفتار شخص با استفاده از رفتار کارآفرینانة برنامهریزی شده جهت
میدهد ( .)Bird, 1988نظریات متعددی در خصوص عوامل مؤثر بر قصد ارائه شدهاند؛ از جمله
نظریة رویداد کارآفرینانة شاپیرو )1302( 1به عنوان یکی از مهمترین نظریات ،قصد را تحت تاثیر
درک مطلوبیت ،عملگرایی و درک امکانپذیری میداند .نظریة رفتار برنامهریزیشدۀ اجزن
( )1331نیز قصد را با تأکید بر نگرشها ،هنجارهای ذهنی و ادراک کنترل رفتاری توضیح میدهد.
برد ( )1300قصد را بر اساس ترکیبی از عوامل فردی و محیطی بیان میکند .بوید و وزیکسیی

2

( )1334نیز مفهـوم خودکارآمدی 1برگرفته از نظریة یادگیری اجتماعی را به نظریة برد افزودهاند.
یکی از عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه سرمایة انسانی است که عالوه بر قصد بر توانایی
افراد برای کشف ،ارزیابی و بهرهبرداری فرصتها نیز تأثیر میگذارد (.)Hindle et al., 2009
هیندل و همکاران ( )2663معتقدند که فرایند توسعة قصد کارآفرینانه فرایندی است که از
طریق سرمایة انسانی و اجتماعی افراد شکل میگیرد.
در پژوهشهای مختلف ،عواملی چون تجربة نیابتی ،تجربة تغییر رادیکال و آموزش
( ،)Davidsson, 1995دانش کارآفرینانه ( ،)Bird, 1988الگوی نقش ،تجربة تأسیس کسبوکار و
تجربة کاری ( )Liñán and Chen, 2009برخی از عوامل انسانی مؤثر بر قصد کارآفرینانه ذکر
شدهاند.
یکی دیگر از متغیرهایی که میتواند نقش مهمی بر قصد کارآفرینانه ایفا کند سبکشناختی
است .مسیک )1370( 4سبک شناختی را تفاوتهای پایدار فردی در روشهای ترجیحی او برای
سازماندهی و پردازش اطالعات و تجربیات تعریف میکند .سبک شناختی فرد میتواند بر
ترجیحات او در مورد انواع مختلف یادگیری ،جمعآوری و پردازش اطالعات تأثیر بگذارد و در
1. Shapero
2. Boyd & Vozikis
3. self-efficacy
4. Messick
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نتیجه بر قصد انجام یک عمل تأثیرگذار باشد .محققان در این رابطه دو نوع سبک شناختی را
شناسایی کردهاند :سبک شناختی منطقی و سبک شناختی شهودی ( Allinson and Hayes,

.)1996
نتایج جستوجوها مؤید این است که در سطح ملی به صورت مدون در خصوص سرمایة
انسانی و رابطة آن با قصد کارآفرینانه و به طور خاص با درنظرگرفتن سبک شناختی به عنوان
متغیر میانجی و متغیرهای فردی و سرمایة روانشناختی به عنوان متغیرهای کنترلی ،پژوهش
کاربردی صورت نگرفته است .این پژوهش درصدد آن است که با توجه به نظریات به بررسی
رابطة سرمایة انسانی و روانشناختی و متغیرهای فردی و قصد کارآفرینانه از طریق متغیر
میانجی سبک شناختی در کشور و به طور خاص نمونة آماری بپردازد و اعتبار آنها را مورد
آزمون و ارزیابی قرار دهد.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سیر تکاملی نظریههای قصد کارآفرینانه

در این پژوهش ،ابتدا به بررسی نظریة رفتار برنامهریزی شدۀ اجزن ( )1331و نظریة رویداد
کارآفرینانة شاپیرو ( )1302پرداخته میشود که مبنای پژوهشهای زیادی قرار گرفتهاند؛ سپس
نظریات قصد کارآفرینانه با محوریت سرمایة انسانی و بر مبنای سیر تاریخی آنها با تأکید بر
دو مدل مبنای هیندل و همکاران ( )2663و برد ( )1300ارائه میشود.
در نظریة رفتار برنامهریزی شدۀ اجزن ( )1331سه نگرش کلیدی وجود دارد که قصد را
پیشبینی میکند .1 :نگرش در مورد رفتار که درک پیامدهای بیرونی و درونی آن رفتار را در
برمیگیرد  .2هنجارهای ذهنی درک تأثیر افراد دیگر بر فرد تصمیمگیرنده  .1درک کنترل
رفتاری که درک شخصی فرد از ممکنبودن رفتار را در برمیگیرد .نظریة رویداد کارآفرینانه
را ابتدا شاپیرو در سال  1302ارائه کرد و سپس با کمک کروگر در سال 2666به تکمیل آن
پرداخت .در این نظریه ،ایجاد یک کسبوکار به عنوان یک رویداد در نظر گرفته شده که
میتواند توسط تعادل میان ابتکارات ،تواناییها ،مدیریت استقالل و ریسک تعریف شود
(.)Krueger, 1993

110

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،1بهار 1131

برد ( )1332 ،1300به بررسی بعد تجربة پیشین بر قصد کارآفرینانه از طریق سبک شناختی
پرداخته و تالش کرده است که زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی را که مشوق
افراد به سوی ایجاد و توسعة کارآفرینی هستند شناسایی و تبیین کند .برد ( )1300بیان میکند
که قصد کارآفرینانه تفکر انتقادی و تصمیمگیری راهبردی را هدایت میکند و مانند یک
صفحة نمایش ادراکی برای مشاهدۀ روابط ،منابع و تبادل عمل میکند .در مدل برد ،زمینههای
فردی و اجتماعی به طور متقابل بر تفکر شهودی و کلنگر 1و تفکر تحلیلی و منطقی ،2تأثیر
میگذارند .این تأثیرگذاری در طول شکلگیری قصد کارآفرینانه روی میدهد که به شکل
ایجاد کسبوکار مخاطرهآمیز یا خلق ارزش جدید برای کسبوکارهای مخاطرهآمیز فعلی
است.
بوید و وزیکسیی ( )1334دو متغیر باورهای فردی و خودکارآمدی را بر اساس نظریة اجزن
وارد مدل برد کردهاند و برخالف برد بر این باورند که زمینههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی جامعه و تواناییها و ویژگیهای شخصیتی فرد به طور مستقیم بر سبک تفکر افراد
تأثیری ندارد .خودکارآمدی متأثر از تجربیات پیشین شغلی ،الگوی نقش کارآفرینانه و
پشتیبانیهای اجتماعی است (زالی و همکاران.)1103 ،
لینان ( )2664عالوه بر سه عامل انگیزاننده که اجزن معرفی کرده است دانش کارآفرینانه و
عوامل جمعیت شناختی را نیز بر قصد افراد مؤثر میداند .لینان و چن ( )2663بر مرتبطبودن
تجربه و تحصیالت پیشین ،بهویژه به علت نقشی که در افزایش دانش افراد در خصوص
کارآفرینی دارد ،تأکید میکنند؛ زیرا برخورداری از دانش الزم در خصوص جوانب مختلف
کارآفرینی میتواند به درک واقعبینانهتری از فعالیتهای کارآفرینی کمک کند و در نتیجه بر
قصد افراد تأثیرگذار باشد.
بر اساس مدل شاپیرو – کروگر ( )2666و مفهوم شناخت اجتماعی مدل باندورا (،)1377
هیندل و همکاران ( )2663نظریة قصد کارآفرینانة آگاهانه را ارائه کردند که عالوه بر
خودکارآمدی ،عوامل سرمایة انسانی و عوامل سرمایة اجتماعی و جنسیت را نیز بر قصد مؤثر
1. Intuitive Holistic Thinking
2. Rational Analytic Thinking
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میداند .آنها معتقدند که قصد در واقع یک حالت ذهنی است که محیط جامعه بر آن مؤثر
است .در این پژوهش ،فرض بر این است که فرایند توسعة قصد کارآفرینانه فقط در ذهن یک
فرد اتفاق نمیافتد؛ یعنی یک فرایند مکانیسمی انتزاعی نیست ،بلکه فرایندی است که در آن
فرد از طریق سرمایة انسانی و اجتماعی خود آگاهسازی میشود .آگاهسازی دو مفهوم متمایز
دارد :اول به معنی جهتدادن است؛ یعنی ترکیب سرمایة انسانی و اجتماعی فرد به او جهت
میدهد ،به سمت کارآفرینی یا غیر کارآفرینی؛ دوم به معنی تأمین اطالعات است .سرمایة
انسانی و اجتماعی فرد منبعی اطالعاتی است که ممکن است قصد کارآفرینانه را شکل دهد یا
نه (.)Hindle et al., 2009
کو 1و همکاران ( )2612عالوه بر سه متغیر اصلی نظریة اجزن ،ویژگی شخصیتی را به
عنوان متغیر جدید اضافه کردهاند .عالوه بر این ،دانش ،تجربة پیشین و روابط به عنوان
متغیرهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر قصد تأثیرگذارند در نظر گرفته شدهاند.
قصد کارآفرینانه
2

تعریف اجزن و فیشبن ( )1375از قصد عبارت است از :نشانة افراد سختکوش جهت میل به
تالش و دلیل اکثر کوششهای برنامهریزیشده به منظور انجام رفتار .قصد کارآفرینانه
نشاندهندۀ کوششی است که فرد برای انجام رفتار کارآفرینی در آینده انجام خواهد داد
( .)Ajzen, 1991کروگر ( )1331قصد کارآفرینانه را تعهد به ایجاد کسبوکار جدید در
آینده نزدیک تعریف میکند .تأکید کروگر و همکاران ( )2666بر این است که بهترین
پیشبینیکنندۀ رفتار قصد است.
سرمایة انسانی

بکر )1304( 1سرمایة انسانی را مهارت و دانشی میداند که از طریق سرمایهگذاری در تجربة
مدرسه ،آموزش ضمن خدمت و سایر اشکال تجربه کسب میشود .کلمن )1300( 4معتقد
1. Koe
2. Fishbin
3. Becker
4. Coleman
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است که مفهوم سرمایة انسانی مربوط به مهارت و دانش افراد است که تغییر در عمل و رشد
اقتصادی را ممکن میسازد .دیویدسون و هونیگ ( )2661سرمایة انسانی را دانش ،تجربه و
یادگیری عملی میدانند .شنکل و همکاران )2663( 1سرمایة انسانی را دانش و اطالعاتی
تعریف میکنند که شامل شرایط محیطی و پیشینة شخصی میشود.
سبک شناختی

سبک شناختی عبارت است از :تفاوتهای پایدار فردی در روشهای ترجیحی او برای
سازماندهی و پردازش اطالعات .سبک شناختی شامل دو بعد تفکر شهودی و عقالنی است.
سبک شناختی شهودی به قضاوت سریع برای احساس و نگرش کلی دربارۀ موضوعی خاص
اشاره دارد .افراد با تفکر شهودی تمایل به سنتگریزی دارند و برای حل مسئله ،با اتکا به
روشهای تصادفی اکتشافی ،رویکردی باز انتخاب میکنند و معموالً کارها را با ارزیابی کلی
انجام میدهند .سبک شناختی منطقی نیز به قضاوت بر اساس منطق ذهنی و با تمرکز بر
جزئیات اشاره دارد .افراد با تفکر تحلیلی بیشتر به مطیعبودن تمایل دارند و برای حل مسئله ،با
توجه به روشهای منظم ارزیابی ،رویکردهای ساختاری را ترجیح میدهند .معموالً ،اطالعات
کالمی را بهخوبی به یاد میآورند و بهویژه در ایدههایی که نیاز به تجزیهوتحلیل گامبهگام
دارد راحتترند (.)Allinson and Hayes, 1996
سرمایة روانشناختی

سرمایة روانشناختی سازهای ترکیبی است که چهار مؤلفة ادراکی شناختی امید ،خوشبینی،
خودکارآمدی و تابآوری را دربردارد ( .)Luthans and Youssef, 2004در این پژوهش،
خوشبینی و تابآوری متغیرهای سرمایة روانشناختی در نظر گرفته شدهاند .خوشبینی طرف
مثبت احساسی است که در توصیف حوادث بد و خوب به کار میرود .تابآوری نیز فرایند
سازگاری با مشکالت ،آسیبها ،وضعیتهای غمناک ،تهدیدها یا حتی منابع مهم استرس مثل
شکست تجاری است.
1. Schenkel et al.
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متغیرهای فردی

در پژوهشهای مختلف ،سن و جنسیت از جمله عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه ذکر شدهاند.
بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده متغیرهای جمعیتشناختی از طریق درک کنترل
رفتاری ،نگرشها و هنجارهای ذهنی به طور غیر مستقیم بر قصد تأثیر میگذارند .نتایج
مطالعات هیندل و همکاران ( )2663نیز نشان میدهد که جنسیت از عوامل تأثیرگذار بر قصد
کارآفرینانه است و قصد کارآفرینانه در زنان پایینتر از مردان است .در مورد رابطة بین سن
افراد و قصد کارآفرینانه نیز بر اساس پژوهشهای تجربی 1میتوان گفت که رابطة مستقیمی
وجود ندارد و این متغیر فقط به صورت غیر مستقیم بر قصد تأثیرگذار است.
یکی از عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه سرمایة انسانی است .پژوهشهای پیشین تأثیر
سرمایة انسانی بر قصد کارآفرینانه را اثبات کردهاند .هیندل و همکاران ( )2663معتقدند که
فرایند توسعة قصد کارآفرینانه فرایندی است که به وسیلة سرمایة انسانی و اجتماعی افراد شکل
میگیرد .هیندل و همکاران ( )2663با درنظرگرفتن مدلهای رفتار برنامهریزی شدۀ اجزن و
رویداد کارآفرینانة شاپیرو و کروگر استدالل کردند که قصد کارآفرینانة یک فرد نهتنها با
خودکارآمدی ،بلکه با عوامل سـرمایههای انسـانی و اجتماعی و جنسیت تحت تأثیر قرار
میگیرد .نظریة سرمایة انسانی نشان میدهد که تحصیالت و تجربه توانایی شناختی افراد را به
منظور تشخیص از طریق متصلکردن مؤثر نقاط بین نیروهای بازار تقویت میکند.
همچنین ،برد ( )1302در مدل خود نشان میدهد که زمینههای فردی و اجتماعی به طور
متقابل بر تفکر عقالنی و مبتنی بر شهود تأثیر میگذارند .این تأثیرگذاری در طول شکلگیری
قصد کارآفرینانه روی میدهد .زمینههای اجتماعی شامل متغیرهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی و زمینههای فردی ،شامل تجربة پیشینة فرد ،شخصیت و تواناییهای فرد است .طبق
این نظریه ،قصد ایجاد یک کسبوکار مخاطرهآمیز میتواند نتیجة فرایندهای فکری ،عقالیی،
تحلیلی باشد یا نتیجة تفکر شهودی ،کل نگرانه و محیطی.
نتیجة مطالعات بهادری و ورچ )2660( 2نیز نشان میدهد کارآفرینان از نظر شناختی طبق
)1. Tornikoski and Kautonen (2009), Franco et al. (2010), and Ozyilmaz (2011
2. Bhaduri and Worch
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اطالعاتی که از تحصیالت حرفهای و تجربة پیشین به دست میآورند شکل میگیرند.
تحصیالت و تجربه نگرش شناختی کارآفرین را در مورد رفتار شکل میدهند و بر فرایند
شناختی مؤثرند .با توجه به این پیشینه و با درنظرگرفتن دو مدل مبنایی هیندل و همکاران
( )2663و برد ( )1300مدل مفهومی این پژوهش بیانشده و روابط متغیرها و فرضیات زیر مورد
آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیة اصلی :سرمایة انسانی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ برق
و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثراست.
فرضیة  :1آموزش از طریق سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
فرضیة  :2آموزش از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
فرضیة  :1تجربه از طریق سبک شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
فرضیة  :4تجربه از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی
ارشد دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مؤثر است.
روششناسی
این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب گردآوری اطالعات پیمایشی بوده و برای
گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعة آماری این پژوهش  213نفر از
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در نظر گرفته شدهاند که با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول کوکران  146نفر برای نمونة آماری بررسی
شدند که در زمان انجام این پژوهش واحدهای درسی خود را گذراندهاند .در این پژوهش ،دو بعد
سرمایة انسانی (آموزش و تجربه) به عنوان متغیر مستقل ،قصد کارآفرینانه به عنوان متغیر وابسته و
متغیرهای فردی و سرمایة روانشناختی به عنوان متغیرهای کنترلی و سبک شناختی شهودی و
منطقی به عنوان متغیرهای میانجی در نظر تعریف شدهاند .آموزش شامل دو مؤلفة تحصیالت
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رسمی و آموزشهای تخصصی کارآفرینی است .تجربه نیز شامل مؤلفههای الگوی نقش ،تجربة
کاری و پیشینة خانوادگی است .تجربة راهاندازی یک کسبوکار ،تجربة مدیریت و تجربه در یک
رشتة خاص مصادیق تجربة کاری کارآفرین و خوشبینی و تابآوری ابعاد سرمایة روانشناختی و
سن و جنسیت نیز ابعاد متغیرهای فردی در نظر گرفته شدهاند.
روایی محتوایی ابزار پژوهش را خبرگان دانشگاهی برخوردار از سوابق مرتبط با موضوع
تأیید کردند و برای تأیید روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .برای سنجش
پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و آلفای کرونباخ برای بعد سرمایة
روانشناختی  ،6/702سبک شناختی شهودی  ،6/747سبک شناختی منطقی  6/737و قصد
کارآفرینانه  6/001محاسبه شد .این ارقام نشاندهندۀ آن است که پرسشنامة استفادهشده از
پایایی مورد قبولی برخوردار است .با توجه به نوع تحقیق ،تکنیک معادالت ساختاری برای
آزمون فرضیهها و تحلیل دادهها استفاده شده است .به منظور تحلیل دادهها از مدل معادالت
ساختاری استفاده شد و با استفاده از نرمافزارهای  LISREL 8.8 ،SPSS 19و Smart PLS 2

روابط بین متغیرها بررسی و فرضیههای فوق آزمون شد.
یافتهها
توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی

دادههای حاصل از پرسشنامههای جمعآوری شده نشان داد که حدود  17درصد پاسخدهندگان
زن و  01درصد مرد هستند 06/7 .درصد پاسخدهندگان مجرد و  13/1درصد متأهل هستند16 .
درصد بین  21تا  24سال 06 ،درصد بین  25تا  20سال و  16درصد بین  23تا  12سال سال سن
دارند؛ همچنین  52/0درصد در رشتة الکترونیک و  47/2درصد در رشتة کامپیوتر تحصیل
کردهاند .از بین  146نفر پاسخدهنده حدود  20درصد دارای سبک شناختی شهودی و 74
درصد دارای سبک شناختی منطقی هستند.
آزمون فرضیات

فرضیة اصلی تحقیق تأثیر سرمایة انسانی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ
برق و کامپیوتر دانشگاه تهران را عنوان میکرد .توجه به ضریب مسیر  6/42و همچنین آمارۀ  tبه
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مقدار  2/52میتوان گفت سرمایة انسانی در سطح اطمینان  35درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر
معنادار و مثبتی دارد؛ این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در سرمایة انسانی موجب
افزایش قصد کارآفرینانه دانشجویان میشود .مقدار ضریب تعیین ( )R2نیز  6/17است .این ضریب
توانایی پیشبینی متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل را بررسی میکند .بر این اساس متغیر سرمایة
انسانی روی هم رفته توانسته  17درصد از تغییرات قصد کارآفرینانه را پیشبینی کند.
فرضیة فرعی اول و دوم به بررسی رابطة آموزش و قصد کارآفرینانه از طریق سبک
شناختی شهودی و منطقی پرداخته است .در مورد فرضیة اول با توجه به ضریب مسیر  6/63و
 6/17و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  6/31و  1/61میتوان گفت که آموزش از طریق سبک
شناختی شهودی در سطح اطمینان  35درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی ندارد؛
بنابراین ضرایب از نظر آماری معنادار نیستند و فرضیه تأیید نمیشود.
در فرضیة دوم نیز با توجه به ضریب مسیر  6/41و  6/50و آمارۀ  tبه مقدار  4/30و 0/07
میتوان گفت که آموزش از طریق سبک شناختی منطقی در سطح اطمینان  33درصد بر قصد
کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین ضرایب از نظر آماری معنادارند و فرضیه تأیید
میشود .با توجه به ضریب تعیین ( )R2نیز متغیر آموزش از طریق سبک شناختی منطقی توانسته
 54درصد از تغییرات قصد کارآفرینانه را پیشبینی کنند.
فرضیة فرعی سوم و چهارم تأثیر تجربه بر قصد کارآفرینانه از طریق سبک شناختی شهودی
و منطقی را بررسی کردهاند .با توجه به ضریب مسیر  6/13و  6/04در فرضیة سوم و همچنین
آمارۀ  tبه مقدار  4/54و  3/12میتوان گفت که تجربة پیشین از طریق سبک شناختی شهودی
در سطح اطمینان  33درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین ضرایب از
نظر آماری معنادارند و فرضیه تأیید میشود .مقدار ضریب تعیین ( )R2نیز  6/03است که نشان
میدهد که متغیر تجربة پیشین از طریق سبک شناختی شهودی روی هم رفته توانسته  03درصد
از تغییرات قصد کارآفرینانه را پیشبینی کند.
در فرضیة چهارم نیز با توجه به ضریب مسیر  6/60و  6/63و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  6/17و
 6/47میتوان گفت که تجربة پیشین از طریق سبک شناختی منطقی در سطح اطمینان  35درصد بر
قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی ندارد؛ بنابراین ضرایب از نظر آماری معنادار نیستند و فرضیه
تأیید نمیشود.
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تأثیرگذاری متغیرهای فردی و سرمایة روانشناختی بر قصد کارآفرینانة دانشجویان به
عنوان متغیرهای کنترلی نیز مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به ضریب مسیر  6/55و  6/34و
همچنین آمارۀ  tبه مقدار  5/36و  0/33میتوان گفت که سرمایة روانشناختی از طریق سبک
شناختی شهودی در سطح اطمینان  33درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛
بنابراین ضرایب از نظر آماری معنادارند و تأثیر سرمایة روانشناختی از طریق سبک شناختی
شهودی بر قصد تأیید میشود .مقدار ضریب تعیین ( )R2نیز در فرضیة پنجم  6/71شده است
که نشان میدهد متغیر سرمایة روانشناختی از طریق سبک شناختی شهودی توانسته  71درصد
از تغییرات قصد کارآفرینانه را پیش بینی کند .با توجه به ضریب مسیر  6/11و  6/57و آمارۀ t

به مقدار  2/71و 5/36نیز سرمایة روانشناختی از طریق سبک شناختی منطقی در سطح اطمینان
 33درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ تأثیر سرمایة روانشناختی از طریق
سبک شناختی منطقی بر قصد تأیید میشود .بر اساس مقدار ضریب تعیین ( )R2نیز متغیر
سرمایه روانشناختی از طریق سبک شناختی منطقی توانسته  41درصد از تغییرات قصد
کارآفرینانه را پیش بینی کنند.
متغیرهای فردی نیز با ضریب مسیر  6/03و  6/74و آمارۀ  tبه مقدار  0/66و  3/64از طریق
سبک شناختی شهودی در سطح اطمینان  33درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی
دارد؛ بنابراین ضرایب از نظر آماری معنادار هستند و تأثیر متغیرهای فردی از طریق سبک
شناختی شهودی بر قصد تأیید میشود .مقدار ضریب تعیین ( )R2نیز برابر  6/70است .با توجه
به ضریب مسیر  6/51و  6/04و آمارۀ  tبه مقدار  0/17و  16/63متغیرهای فردی از طریق سبک
شناختی منطقی در سطح اطمینان  33درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛
بنابراین تأثیر متغیرهای فردی از طریق سبک شناختی منطقی نیز بر قصد تأیید میشود .مقدار
ضریب تعیین ( )R2نیز  6/01به دست آمده است.
نتایج مدل معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی

با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل آماری به روش حداقل مربعات جزیی ( )PLSدر مورد
فرضیه اصلی با توجه به ضریب مسیر ( )6/241و آمارۀ  )2/114( tمیتوان گفت در سطح اطمینان
 33درصد سرمایة انسانی بر قصد کارآفرینانه مؤثر است و ضرایب از نظر آماری معنادار هستند؛
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همچنین با توجه به ضرایب مسیر و آمارههای  tمیتوان گفت که سرمایة انسانی در سطح اطمینان
 33درصد با توجه به ضریب مسیر  6/411و آمارۀ  tبه مقدار  4/011بر سبک شناختی شهودی تأثیر
معنادار و مثبتی دارد .با توجه به ضریب مسیر  6/160و آمارۀ  tبه مقدار  1/644نیز سرمایة
روانشناختی در سطح اطمینان  33درصد بر سبک شناختی شهودی تأثیر معنادار و مثبتی دارد .در
مورد تأثیر متغیرهای فردی بر سبک شناختی شهودی نیز با توجه به ضریب مسیر  6/461و آمارۀ  tبه
مقدار  4/606میتوان گفت متغیرهای فردی در سطح اطمینان  33درصد بر سبک شناختی شهودی
تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین ضرایب از نظر آماری معنادارند .بر اساس ضریب تعیین ()R2
متغیرهای سرمایة انسانی ،سرمایة روانشناختی و متغیرهای فردی توانستهاند  50درصد از تغییرات
سبک شناختی شهودی را پیش بینی کنند .طبق نتایج بهدستآمده از روش حداقل مربعات جزئی
( )PLSمدل تحقیق به صورت شکلهای  1و  2تبیین میشود.

0/565

0/411

سبک شناختی شهودی
0/464
/243
0
0/334

0/341

قصد کارآفرینانه

0/322

0/000
سرمایة انسانی

0/306
0/485
0 /000
0/401

سرمایة روانشناختی

0/677

0/591

0/485
سبک شناختی منطقی

0/000

0/360

متغیرهای فردی

شکل  .1مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)
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با توجه به ضریب مسیر  6/405و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  1/517میتوان گفت که سرمایة
انسانی در سطح اطمینان  33درصد بر سبک شناختی منطقی تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ همچنین
با توجه به ضریب مسیر  6/077و آمارۀ  tبه مقدار  0/012میتوان گفت سرمایة روانشناختی در
سطح اطمینان  33درصد بر سبک شناختی منطقی تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ در مورد تأثیر
متغیرهای فردی بر سبک شناختی منطقی نیز با توجه به ضریب مسیر  6/103همچنین آمارۀ  tبه
مقدار  2/021میتوان گفت که متغیرهای فردی در سطح اطمینان  33درصد بر سبک شناختی
منطقی تأثیر معنادار و مثبتی دارد .بر اساس ضریب تعیین ( )R2برابر  6/405نیز متغیرهای سرمایة
انسانی ،سرمایة روانشناختی و متغیرهای فردی توانسته  40درصد از تغییرات سبک شناختی
منطقی را پیشبینی کند.
سبک شناختی
شهودی

4/631

سرمایة انسانی

3/044

3/330
2/314

3/517
قصد
کارآفرینانه

4/304
4/060

4/274

172
4/

سبک شناختی
منطقی

سرمایة
روانشناختی

8/612

2/821

متغیرهای فردی

شکل  .2مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)

در مورد تأثیر سبک شناختی بر قصد ،با توجه به ضریب مسیر  6/404و آمارۀ  tبه مقدار
 1/116میتوان گفت سبک شناختی شهودی در سطح اطمینان  33درصد بر قصد کارآفرینانه
تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ همچنین با توجه به ضریب مسیر  6/534و آمارۀ  tبه مقدار 4/274
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سبک شناختی منطقی در سطح اطمینان  33درصد بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی
دارد .مقدار ضریب تعیین ( )R2برابر  6/114نیز نشان میدهد که متغیرهای سبک شناختی
شهودی و سبک شناختی منطقی روی هم رفته توانستهاند  11درصد از تغییرات قصد
کارآفرینانه منطقی را پیش بینی کنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة سرمایة انسانی و قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکدۀ برق و کامپیوتر بود .نتایج این پژوهش رابطة مثبت و معنادار بین
سرمایة انسانی و قصد کارآفرینانه را نشان میدهد .شایان ذکر است که مطالعات قبلی 1نیز این
رابطه را تأیید میکنند .بر اساس نتایج پژوهش آموزش از طریق متغیر میانجی سبک شناختی
منطقی بر قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،در حالی که از طریق سبک شناختی
شهودی بر قصد کارآفرینانه تأثیری نمیگذارد .در خصوص رابطة آموزش و قصد کارآفرینانه
با درنظرگرفتن سبک شناختی به عنوان متغیر میانجی پژوهشی صورت نگرفته است؛ اما در
مورد تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد نتایج مطالعات پیشین نشان میدهد که این تأثیرگذاری
همواره مثبت بوده و در مورد ایران نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است (آراستی و
همکاران 1136 ،و باقرصاد)1136 ،؛ اما در مورد تحصیالت دانشگاهی نتایج پژوهشها متفاوت
است .برخی مطالعات نشان میدهند افرادی که دارای تحصیالت عالی هستند احتمال بیشتری
برای ایجاد شرکتهای جدید دارند ( ،)Bates, 1990در حالی که مطالعات دیگر رابطة
معکوس بین پیشرفت تحصیلی و تشکیل شرکت را نشان میدهند (.)Storey, 1994
تجربة پیشین شامل مؤلفههای الگوی نقش ،تجربة کاری و پیشینة خانوادگی است .در این
پژوهش ،تجربه راهاندازی یک کسب و کار ،تجربة مدیریت و تجربه در یک رشتة خاص
مصادیق تجربة کاری در نظر گرفته شدهاند .نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که الگوی
نقش ممکن است تمایل افراد به کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه را افزایش دهد ( Van
1. Liñán and Chen (2009), Hindle et al. (2009), Raijman (2001), Anderson and Miller
(2002), DeClercq and Arenius (2003), Honig and Davidsson (2003), and Koe et al.
)(2012
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 .)Auken et al., 2006a; 2006bاین موضوع ممکن است به نوبة خود تأثیر مثبت بر قصد
کارآفرینی و در نهایت بر فعالیتهای کارآفرینانه داشته باشد ( .)Krueger et al., 2000تجربة
کاری نیز میتواند در یکپارچهسازی و انباشت دانش جدید کمک کند ( Ucbasaran et al.,

 )2008همچنین پیشینة خانوادگی از طریق فراهم کردن محیطی پشتیبان و هوشیار بر فرایند
کارآفرینی تأثیرگذار است .مطالعات نشان داده است که والدین کارآفرین در انتخاب یک
شغل کارآفرینانه تأثیرگذارند ( .)Brockhaus, 1982; Hisrich and Brush, 1983برد
( )1300و بوید و وزیکسیی ( )1334نیز بدون آنکه تأثیر منفی یا مثبت تجربة پیشین بر سبک
شناختی شهودی و منطقی را بسنجند ،بر این باورند که عوامل فردی ،که شامل تجربة پیشین نیز
میشود ،بر سبک شناختی افراد مؤثر است و از این طریق بر قصد کارآفرینانه مؤثر خواهد بود.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که تجربة پیشین از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد
کارآفرینانه دانشجویان تأثیری ندارد اما از طریق سبک شناختی شهودی تأثیر مثبت و معناداری
بر قصد کارآفرینانه میگذارد .نتایج پژوهش شهپریان ( )1136نیز رابطة مثبت و معنادار بین
تجربة پیشین و سبک شناختی شهودی و رابطة منفی و معنادار بین تجربة پیشین و سبک
شناختی منطقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران را نشان میدهد.
در این پژوهش ،تأثیرگذاری متغیرهای فردی و سرمایة روانشناختی بر قصد کارآفرینانة
دانشجویان از طریق متغیر میانجی سبک شناختی شهودی و منطقی به عنوان متغیرهای کنترلی
نیز مورد تأیید قرار گرفت .در خصوص تأثیر متغیرهای فردی و سرمایة روانشناختی و قصد از
طریق سبک شناختی مطالعهای انجام نشده است؛ اما نتایج مطالعات شهپریان ( )1136در بین
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران نشان میدهد که اکثر مردان و زنان دارای سبک
شناختی منطقی هستند .مقایسة سبک شناختی مردان و زنان مورد مطالعه نشان میدهد که مردان
بیشتر از زنان شهودی میاندیشند؛ همچنین در این مطالعه قصد کارآفرینانه در زنان کمتر از
مردان است .قصد کارآفرینانه در زنان  44درصد و در مردان  00/5درصد است .نتایج مطالعات
هیندل و همکاران ( )2663نیز نشان میدهد که قصد کارآفرینانه در زنان پایینتر از مردان
است.
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پیشنهادها
نتایج نشان میدهد سرمایة انسانی بر قصد کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی دارد و این مسئله
بیانگر این است که هرگونه افزایشی در سرمایة انسانی موجب افزایش قصد کارآفرینانة
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀ برق و کامپیوتر دانشگاه تهران میشود؛ بنابراین ایجاد و
تقویت سرمایة انسانی دانشجویان قصد کارآفرینانة آنان را برای اقدام به فعالیتهای کارآفرینانه
افزایش میدهد.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که آموزش از طریق سبک شناختی منطقی بر قصد
کارآفرینانه تأثیر معنادار و مثبتی دارد و متغیر آموزش از طریق سبک شناختی منطقی توانسته
 54درصد از تغییرات قصد کارآفرینانه را پیش بینی کند .با توجه به این نتیجه میتوان گفت
که باید بعد آموزش کارآفرینی در دانشگاه تقویت شود تا از طریق سبک شناختی منطقی قصد
کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار دهد .به این منظور پیشنهاد میشود درس کارآفرینی به صورت
واحد اجباری برای تمام رشتهها ارائه شود؛ همچنین زمینههای الزم برای ارائة دورههای
آموزش آزاد کارآفرینی در دانشگاهها فراهم شود.
همچنین ،نتایج پژوهش نشان میدهد متغیر تجربة پیشین از طریق سبک شناختی شهودی
رویهمرفته توانسته  03درصد از تغییرات قصد کارآفرینانه را پیش بینی کند .تجربه در این
پژوهش شامل ابعاد الگوی نقش ،تجربة کاری و پیشینة خانوادگی بود .به منظور باالبردن تجربه
در بین دانشجویان توصیه میشود تا با برگزاری سخنرانیهایی دانشجویان را با کارآفرینان
موفق آشنا کنند و در بین آنان قصد کارآفرینانه را باال برند؛ همچنین میتوان با ایجاد
فرصتهایی برای دانشجویان به منظور کسب تجربه از طریق ارتباط صنعت و دانشگاه نقش
بسیار مهمی در زمینة افزایش قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان و توسعة کارآفرینی ایفا کرد.
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