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  چکیده

شـمار   بـه کـارآفرین  فـرد  هاي یـک   ترین ویژگی مهماز پذیري باال   ریسک قدرت
پـذیري بـه نوبـه     ریـسک . زایی شود ساز تولید و اشتغال تواند زمینه   که می رود    می

تواند ناشی از عوامل متعددي باشد که زمینـه را بـراي پـذیرش سـطوح      خود می 
تورهـاي کلیـدي   سـرمایۀ اجتمـاعی از جملـه فاک      . آورد  باالتر ریسک فراهم مـی    

پذیري افـراد   تواند نقشی اساسی در باال بردن سطح ریسک رود که می   شمار می   به
در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نظري و تجربی تأثیر        . کارآفرین ایفا کند  
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جامعۀ آماري . پردازد پذیري دانشجویان کارآفرینی می سرمایۀ اجتماعی بر ریسک
 کارآفرینی دانشگاه تهران هـستند کـه در بـازة    پژوهش همۀ دانشجویان دانشکدة   

حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از     . انـد  زمانی در این دانشکده مشغول به تحصیل بوده   
هـا از روش      آوري داده   منظـور جمـع     بـه .  برآورد شد  252فرمول کوکران برابر با     

 ، از آزمونهاآزمون فرضیه براي  . گیري غیراحتمالی در دسترس استفاده شد       نمونه
دهـد کـه    ها نشان مـی   یافته. همبستگی پیرسون و رگرسیون ریج بهره گرفته شد       

عـالوه،   بـه . پـذیري دانـشجویان دارد   اعتماد فردي و نهادي تأثیر مثبتی بر ریسک    
پـذیري دانـشجویان را بهبـود     اي و مـذهبی، ریـسک     مشارکت همیارانـه، خیریـه    

پذیري  عمومی بر ریسکبا وجود این، تأثیر مشارکت رسمی و اعتماد . بخشید می
  . دار نبود معنی

سـرمایۀ اجتمـاعی، مـشارکت اجتمـاعی، اعتمـاد اجتمـاعی،            : مفاهیم کلیـدي  
  .پذیري، تحلیل رگرسیون ریج ریسک

  
 مسئلۀ پژوهش

امروزه توسعۀ کارآفرینی یکی از الزامات اساسی اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در هر 
توسعۀ کارآفرینی به افزایش منابع ملی،  .)63: 1391نصرالهی، (رود  شمار می کشور به

ر یک د. شود  کاهش نرخ بیکاري، تعادل ساختاري و توسعۀ شهرها و روستاها منجر می
 و در این میان  هستندها، محصوالت و خدمات همواره در حال تغییر اقتصاد پویا، ایده

ه ارمغان ب ، براي مقابله و سازگاري با شرایط جدید راکارآفرین است که الگویی
 اقتصاد ۀ تمام عناصر فعال در صحن، وسیعةاز این رو در یک گستر .آورد می

باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم ) گذاران  سرمایه وکنندگان، تولیدکنندگان مصرف(
شناختی  هاي روان ها نشان داده افراد کارآفرین از ویژگی پژوهش .خود کارآفرین باشند

واگنر و  ).64: 1391نصرالهی، (سازد  آنها را از دیگران متمایز میخاصی برخوردارند که 
گرا بودن،  پذیري، اعتماد به نفس، عمل طلبی، ریسک استنبرگشش ویژگی شامل توفیق
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عنوان فاکتورهاي شخصیتی افراد کارآفرین معرفی  استقالل، و کانون کنترل درونی را به
عنوان یکی از  به پذیري قدرت ریسک). Wagner and Sternberg, 2004:221(کند  می

. کند هاي مطرح شده، نقشی کلیدي در موفقیت افراد کارآفرین ایفا می ترین ویژگی مهم
تواند پیامدهاي  این ویژگی به مفهومتمایل به انجام دادن اقداماتی است که می

تن پذیري شامل تمایل به مدیریت و برعهده گرف ریسک. ناخوشایندي را دربرداشته باشد
 شکست معقولی را ۀهایی است که احتمال تقبل هزینامور و اختصاص منابع به فرصت

هاي ذکرشده از کارآفرینان یا کارآفرینی ترین ویژگییکی از گسترده. نیز همراه دارند
) 1962( لند   مک کله).5: 1393زاده و نصرالهی،  عباس ( استریسکتمایل به پذیرش 

.  دارندریسکتري به قبول   نیاز به موفقیت باال تمایل بیشادعا کرده بود که افراد با
دهد و منابع   قرار میریسک را در معرض  خودکارآفرین وقت، تالش و اعتبار کاري

 در این کار، عدم قطعیت و ؛گذاري میکند  سرمایه با ریسک باالمالی را در یک کار 
ن به یادگیري مدیریت  به همین دلیل، کارآفرینا. ناشی از شکست وجود داردریسک
عنوان  بهرا شکست یک پروژه   و تحمل ابهام براي خود و دیگران تمایل دارند وریسک

پذیري  تمایل به ریسک. عنوان تراژدي فردي کنند، نه به  یادگیري تلقی میۀیک تجرب
 .تواند تحت تأثیر عوامل غیراقتصادي مثل شبکۀ روابط اجتماعی قرار گیرد می

تواند به  میشناسی بر این باورند که سرمایۀ اجتماعی ة جامعهاندیشمندان حوز
 ,Wossena et al(پذیري و در نتیجه تسهیل نوآوري افراد کارآفرین منجر شود  ریسک

هاي بازار و  که عالوه بر عوامل اقتصادي همچون مزیتباید توجه داشت  ).2015:84
 ، روابط اجتماعیۀ نظیر شبک،صادي عوامل غیراقت،ثیرگذارندأسرمایه که بر کارآفرینی ت

 ایران امروز، موانع کارآفرینان ۀدر جامع.ثیرگذار باشدأ کارآفرینی تةتواند بر پدید نیز می
 ،فرهنگی ـ دالیل اجتماعی هنظر از عوامل سیاسی، اقتصادي، حقوقی و مدیریتی ب صرف

عنوان   به،تماعی اجۀسرمای.هستگرفتن روابط و پیوندهاي اجتماعی نیز  از جمله نادیده

                                                
1. Social Capital 
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پروري، تسهیل رفتارهاي  باعث بروز خالقیت، ایده، می تواند  اجتماعیةیک پدید
. شوند هاي کارآفرینی محسوب می شود که از جمله شاخصپذیري  نوآورانه و ریسک

تري دسترسی دارند که   اجتماعی باالتر به منابع و اطالعات بیشۀافرادي با سرمای
 کسب و کار و دستیابی به بازارهاي جدید تاثیرگذار ۀل و توسعتواند در روند تشکی می

 اجتماعی ۀسرمای.اي براي کارآفرینان دارند  اجتماعی اهمیت ویژهۀرو سرمای  ازاین.باشند
 ةعنوان ایجادکنند توان از آن به کند و نمی در رابطه با کارآفرینی نقش اهرم را بازي می

 خالقیت موجود در فرد کارآفرین به عمل درآمده و  اما براي این که،کارآفرینی نام برد
ثیر دارند که یکی از آنها أ عوامل محیطی زیادي دخالت و ت،به کارآفرینی منجر شود

اي از روابط گسترده، باال بودن اعتماد و  داشتن شبکه. اجتماعی باشدۀتواند سرمای می
.  افزایش خواهد داد راپذیري نتیجه ریسک  و درتبادل اطالعات میل به کارآفرینی

هاي   کار تیمی و فعالیتۀ روحیي ارتقا، ریسک خالقانه، حمایت اجتماعیافزایش
هاي اجتماعی کارآفرینی   با اعتماد، زمینه توأم عوامل ارتباطی و روابط متقابل،مشارکتی

توان انتظار داشت که ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی، شامل  بنابراین می. آید حساب می به
د اجتماعی و مشارکت اجتماعی، آستانۀ تحمل افراد را در شرایط پرریسک باالتر اعتما

هاي سرمایۀ اجتماعی،  با این حال مطالعات تجربی اندکی با تمرکز بر مؤلفه. برد می
بر این اساس، مطالعۀ  .اند پذیري افراد را مورد بررسی قرار داده اثرات آن بر ریسک

پذیري  تعیین تأثیر اعتماد اجتماعی بر ریسک) 1: کند حاضر دو هدف اصلی را دنبال می
  . پذیري دانشجویان تعیین تأثیر مشارکت اجتماعی بر ریسک) 2دانشجویان؛ 

  
  پیشینۀ پژوهش

با استفاده مدل سرمایۀ اجتماعی ناهاپیت و ) 209: 2014(نصرالهی و جلیلوند 
و ) 1996( و دسهاي شخصیتی کارآفرینان لومپسین و مدل ویژگی) ) 1998گوشال

                                                
1. Nahapiet and Ghoshal 
2. Lumpkin and Dess 
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 استفاده از معادالت ساختاري به بررسی رابطۀ علت و معلولی میان سرمایۀ اجتماعی با
این پژوهشگران دریافتند که سرمایۀ اجتماعی با ابعاد ساختاري، . و کارآفرینی پرداختند

شناختی و ارتباطی بر کارآفرینی زنان روستایی با ابعاد کسب موفقیت، نوآوري، 
طلبی، تأثیر مثبت،  ، کنترل درونی، تحمل ابهام، اعتماد به نفس و فرصتپذیري ریسک

نشان داد که سرمایۀ ) ) 2014هاي بانداري نتایج پژوهش. توجهی دارد دار و قابل معنی
اجتماعی نقشی مهم در کاهش ادراك از ریسک بالي طبیعی، چه در مرحلۀ قبل از بروز 

) ) 2013 :791هینک و سوسمات. کند ا، ایفا میبالیا و چه در مرحلۀ بعد از وقوع بالی
پذیري در بخش شرقی و  در مطالعه خود به بررسی میزان سرمایه اجتماعی و ریسک

نتایج حاکی از آن بود که میزان سرمایۀ اجتماعی در غرب . بخش غربی آلمان پرداختند
ب آلمان از به عالوه، شرق آلمان در مقایسه با غر. تر از شرق آلمان است آلمان کم

بیان ) ) 2013 :466گداجلوویچ و همکاران. پذیري باالتري برخوردار بودند ریسک
. داشتند که سرمایۀ اجتماعی یکی از فاکتورهاي زیربنایی براي نظریۀ کارآفرینی است

اظهار داشتند که سرمایۀ اجتماعی به بروز رفتارهاي ) ) 2011 :37ایوونن و همکاران
 کالجی و چن. شود هاي کوچک، منجر می یان در قالب شرکتکارآفرینانۀ روستای

 آور یا محافظتی به بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رفتارهاي ریسک) 113: 2011(
این پژوهشگران دریافتند که در بین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادي، . پرداختند

دهاي منفی رفتارها تأثیر پذیري افراد براي پیام تواند بر ریسک سرمایۀ اجتماعی می
 معتقدند که توسعۀ فرهنگ کارآفرینی و ایجاد) ) 2009 :138فري و همکاران. بگذارد
برداري  هاي جدید مستلزم تشویق کارآفرینان موجود و در حال ظهور براي بهره شرکت

                                                
1. Bhandari 
2. Heineck and Süssmuth 
3. Gedajlovic et al.  
4. Iivonen et al.  
5. Kaljee and Chen 
6. protective behaviors 
7. Ferri et al.  
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ها و نهادهایی  هاي رسمی و غیررسمی آنها و تالش در جهت توسعۀ سازمان از شبکه
در مطالعۀ ) ) 2005 :111هیلبورن. کنند ه ایجاد سرمایۀ اجتماعی کمک میاست که ب

کنندة  کند که سرمایۀ اجتماعی منعکس خود روي کارآفرینان روستایی خاطر نشان می
توانایی اعضاي جامعه براي مشارکت، همکاري، سازماندهی و تعامل کردن با یکدیگر 

که کارآفرینی یکی از پیامدهاي مهم سرمایۀ هاي این پژوهشگر بیانگر آن بود  یافته. است
ویژه سرمایۀ  رود و بین کارآفرینی و اشکال مختلف سرمایه، به شمار می اجتماعی به

) 1: 1393(زاده و نصرالهی  عباس. اجتماعی، براي توسعۀ جوامع وابستگی وجود دارد
بر ) خالقیتاز طریق سازة (دریافتند که اعتماد نهادي تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی 

درواقع، هر چه اعتماد زنان کارآفرین به نهادها . پذیري زنان کارآفرین دارد ریسک
. هاي باالتري خواهند داشت تر و درنتیجه تمایل به ریسک تر باشد، خالقیت بیش بیش

در مطالعۀ خود روي زنان کارآفرین روستایی نشان ) 25: 1393(فیروزآبادي و نصرالهی 
با (و روحیۀ کارآفرینی ) با ابعاد فردي، عمومی و نهادي(ماد اجتماعی دادند که بین اعت

بیگی و همکاران  علی. داري وجود دارد رابطۀ معنی) پذیري و خالقیت ابعاد ریسک
داري بین سرمایۀاجتماعی و به این نتیجه رسیدند که رابطۀ مثبت و معنی) 59: 1391(

ج معادالت ساختاري، احساس اعتماد براساس نتای. پذیري کشاورزان وجوددارد ریسک
تري از میزان  و امنیت، بها دادن به زندگی و دوستی و روابط خانوادگی، واریانس بیش

نشان ) 191: 1390(زاده  ربیعی وصادق. پذیري کشاورزان کلزاکار را تبیین کردند ریسک
نحوي  دارد، بهدادند که رابطۀمثبتی بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن با کارآفرینی وجود 

به . ترین تأثیرپذیري است پذیري داراي بیش کارآفرینی، شاخص ریسک که در بین ابعاد
اي از روابط گسترده، باالبودن اعتماد وتبادل  اعتقاد این پژوهشگران، داشتن شبکه

باال بردن حمایت اجتماعی از ریسک . اطالعات میل به کارآفرینی را افزایش خواهد داد
هاي مشارکتی عوامل ارتباطی و روابط  تقاي روحیۀ کار تیمی و فعالیتخالقانه، ار

عسگري و همکاران . آید هاي اجتماعی کارآفرینی به حساب می متقابل با اعتماد، زمینه
                                                

1. Heilbrunn 
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داري بین سرمایۀ  اي در صنعت فوالد، دریافتند که رابطۀ معنی با مطالعه) 908: 2011(
نتایج . و کارآفرینی سازمانی وجود دارد) ناختیبا ابعاد سرمایۀ ساختاري و ش(اجتماعی 

وابعاد (حاکی از آن بود که بین سرمایۀاجتماعی ) 27: 1385(مطالعۀ تسلیمی و همکاران 
. اي مثبت وجود دارد سازمانی رابطه با کارآفرینی درون ) آن یعنی شناختی و ساختاري

سازمانی افزایش  درونتر، با افزایش سرمایۀ اجتماعی کارآفرینی  عبارتی روشن به 
  .یابد می

توان دریافت که بین سرمایۀ  با توجه به مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش، می
وجود ارتباط مستقیم بین . پذیري افراد ارتباطی منطقی وجود دارد اجتماعی و ریسک

گذاري و تالش  سرمایه توان با پذیري بدان معنی است که می سرمایۀ اجتماعی و ریسک
پذیري و قدرت مدیریت، ریسک  تقاي سطح سرمایۀ اجتماعی، میزان ریسکدر جهت ار

رسمی، (توان انتظار داشت که سرمایۀ اجتماعی با ابعاد مشارکت  می. افراد را افزایش داد
نهادي، (و اعتماد اجتماعی ) اي، غیررسمی همیارانه غیررسمی مذهبی، غیررسمی خیریه

هاي زیر را توان فرضیهلذا می.  مؤثر باشدپذیري دانشجویانبر ریسک) فردي، عمومی
  : مطرح کرد
H1 :داري بر  مشارکت اجتماعی غیررسمی همیارانه، تأثیر مثبت و معنی

  .پذیري دانشجویان دارد ریسک
H2 :داري بر  مشارکت اجتماعی غیررسمی مذهبی، تأثیر مثبت و معنی

  .پذیري دانشجویان دارد ریسک
H3 : داري بر  اي، تأثیر مثبت و معنی خیریهمشارکت اجتماعی غیررسمی

  .پذیري دانشجویان دارد ریسک
H4 :پذیري  داري بر ریسک مشارکت اجتماعی رسمی، تأثیر مثبت و معنی

  .دانشجویان دارد
H5 :پذیري دانشجویان  داري بر ریسک اعتماد اجتماعی فردي، تأثیر مثبت و معنی

  .دارد
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H6 : پذیري  داري بر ریسک و معنیاعتماد اجتماعی عمومی، تأثیر مثبت
  .دانشجویان دارد

H7 :پذیري دانشجویان  داري بر ریسک اعتماد اجتماعی نهادي، تأثیر مثبت و معنی
  .دارد

 به تصویر 1توان در قالب مدل مفهومی شکل  هفت فرضیۀ پیشنهادي فوق را می
  .   کشید

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  مدل مفهومی پژوهش-1شکل 

  

 مشارکت اجتماعی

 اجتماعی اعتماد

 مشارکت همیارانه

 مذهبی مشارکت

 اي خیریه کتمشار

 نهادي اعتماد

 عمومی اعتماد

 فردي اعتماد

 پذیري ریسک رسمی مشارکت
 

H1 

H2  

H3 

H5 

H4 

H6 

H7 
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  مبانی نظري پژوهش
  سرمایۀ اجتماعی

هاي اجتماعی است که موجب   اجتماعی، مجموعه هنجارهاي موجود در سیستمۀسرمای
هاي  ه و موجب پایین آمدن سطح هزینهشدارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه 

داند که  اي می  اجتماعی را پدیدهۀ سرمای،بانک جهانی. دشو تبادالت و ارتباطات می
عی، روابط انسانی و هنجارها بر روي کمیت و کیفیت ثیر نهادهاي اجتماأحاصل ت

ثیر أ تهتعامالت اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدید
 اجتماعی برخالف ۀسرمای.  کشورهاي مختلف داردۀتوجهی بر اقتصاد و توسع قابل
رهاي  بلکه حاصل تعامالت و هنجا،صورت فیزیکی وجود ندارد ها به  سرمایهدیگر

تواند موجب پایین آمدن جدي  طرف دیگر افزایش آن می گروهی و اجتماعی بوده و از
 Nasrolahi and( شودها هاي عملیاتی سازمان  جامعه و نیز هزینهةهاي ادار سطح هزینه

Jalilvand, 2014: 211(. ،پژوهشگران سه مؤلفۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی را اعتماد 
مؤلفۀ اعتماد و مشارکت از اهمیت  با این حال، دو. ندا انسجام، و مشارکت برشمرده

؛بنابراین در این مطالعه تأکید )31: 1393فیروزآبادي و نصرالهی، (تري برخوردارند  بیش
اعتماد اجتماعی عبارت است از ذهنیت افراد نسبت به هم . بر روي این دو مؤلفه است

تر  ه میزان آن در بین افراد بیشنحوي که هر چ براي انجام امور روزمره و جاري خود به
توان گفت تر خواهند بود یا میهاي متقابل خود راحتباشد افراد براي انجام کنش

اعتماد اجتماعی . کنندة روابط اجتماعی میان افراد است ترین تسهیلاعتماد اجتماعی مهم
). 30: 1393فیروزآبادي و نصرالهی، (است  فردي، عمومی، و نهادي گانۀداراي ابعاد سه

اعتماد . ظن فرد نسبت به دیگر اعضاي جامعه تعریف کرد توان حسناعتماد فردي را می
شده از لحاظ اجتماعی است که   فردي داللتی بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید

شود که اعتماد عمومی به میزان رابطه و گرایشی گفته می. افراد نسبت به یکدیگر دارند
واقع همان میزان اعتماد فرد به  دهد و دري ارتباط با عموم مردم سوق میسو فرد را به
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واقع اعتماد به نهادهاي دولتی و دانش کارشناسان و  اعتماد نهادي در. عموم مردم است
کنند و هاي تخصصی اعتماد میبه مرور زمان جوامع مختلف به نظام. متخصصان است

فیروزآبادي و ( ها برقرار شود میان افراد و این نظامکه رابطۀ شود براي این میاین واسطه
  ). 30: 1393نصرالهی، 

ها نهاي ارادي داللت دارد که از طریق آن دسته از فعالیتآمشارکت اجتماعی به 
صورت مستقیم یا  اعضاي یک جامعه در امور محله، شهر یا روستا شرکت کرده و به

در  ).52: 1391نصرالهی، ( شارکت دارنددادن به حیات اجتماعی م مستقیم در شکلغیر
رسمی : ادبیات مربوط به سرمایۀ اجتماعی، مشارکت اجتماعی داراي دو بعد کلی است

هاي  همکاري در طرح مشارکت اجتماعی رسمی، داللت بر فعالیت و. و غیررسمی
جلسات رسمی و دولتی و اظهارنظر و دخالت در  ها و شرکت در برنامه عمرانی و

توان این نوع مشارکت را شرکت در  عبارت دیگر می یا به. ها داردريگی تصمیم
ازکیا و غفاري، ( ها و مؤسسات مدنی رسمی دانستها، سازمانها، اتحادیه انجمن

جمعی افراد،  هاي دستهمشارکت اجتماعی غیررسمی بر همکاري و فعالیت). 293:1383
این نوع مشارکت از .  داللت داردهاي حکومتی و دولتی،ها و سیاستفارغ از برنامه

هاي رسمی نهادهاي دولتی بیرون آمده و به کننده و قالب روابط میان افراد مشارکت
بودن نهادهاي دولتی و رسمی، اقدام به   مشارکتی اشاره دارد که افراد بدون واسطه

). 66:1386عبداللهی، (کنند  فرهنگی می مشارکت در امور مختلف اجتماعی، اقتصادي و
اي و مذهبی  بندي، مشارکت غیررسمی داراي سه بعد همیارانه، خیریه در یک دسته

هاي گروهی را که عموماً مشارکت غیررسمی همیارانه، مشارکت در فعالیت. است
دوستانه، مانند کمک به انجام هاي نوعشود و طیفی از همکاري محلی هستند، شامل می

- مشارکت غیررسمی خیریه. گیرد ر بر میرا د هاي کشاورزي، اموري مثل فعالیت
هاي دوستانه است که معموالً بر پایۀ کمک هاي نوعایمشتمل بر ابعاد متنوعی از همکاري

مفهوم مشارکت . گیرد و تحت نظارت عوامل رسمی نیستخانوادگی صورت می
هایی مانند کمک به همسایگان، دادن صدقه و ها و اعانهاي، کمکغیررسمی خیریه
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هاي نقدي و غیرنقدي به نیازمندان و فقراي روستایی و محلی است و عموماً ککم
مفهوم مشارکت غیررسمی مذهبی دربرگیرندة طیفی از . شوندبالعوض قلمداد می

هاي مختلف و براي هاي داوطلبانه و خودانگیخته و محلی است که در زمانهمکاري
هایی براي اجراي مراسمی ريگیرد و مشتمل بر همکااجراي مراسم خاص صورت می

  ). 203: 1385فیروزآبادي و ایمانی جاجرمی، (است ...همچون عزاداري و
  
  پذیري ریسک

روست که  یند اجرا با احتمال وقوع حادثه با مخاطراتی روبهاهر نوع فعالیتی در فر
بنابراین، . تواند از تحقق صددرصد خواسته مورد انتظار جلوگیري کند حاصل آن، می

این . شود نامیده میریسک ، د تا بازده مورد نظر حاصل نشودشو مالی که موجب میاحت
امر، به وضعیتی ناخوشایند اشاره دارد که ممکن است فرد در معرض آن قرار گرفته و 

 زبانبار یا یک عمل بازدارنده و یا ۀتواند یک حادث این وضعیت جدید می. متضررشود
هاي  یکی از ویژگی.ها باشد باتی در مسیر فعالیتثنظمی یا بی  خطر، بیةدربردارند

پذیري به خطر  ، ریسکبرخی افراددر ذهن . پذیري است شخصیتی کارآفرینان، ریسک
هاي متوسط و  که کارآفرینان، به قبول ریسک شود، درصورتی کردن افراطی تعبیر می

به ریسک و تر افراد تمایل دارند در نگرش خود نسبت  بیش. تمایل دارند شده حساب
ها،  ریسک را کنش). Heineck and Süssmuth, 2013:794(کنند خطر کردن، افراط ن

تنها همواره وجود دارد بلکه  ریسک نه. کنند هاي اتخاذشده، فعال می ها و تصمیم انتخاب
ریسک درواقع، به حوزة . رو شده و در معرض آنها قرار داریم همواره با آنها روبه
هاي  کار، ریسک فرد محافظه). 35: 1386زتومکا، (ا به حوزة تقدیر عاملیت تعلق دارد ت

دنبال دارد، شاید به این دلیل  گزیند که سود اندك اما مطمئن را به بسیار کوچک را برمی
 اما ؛ و در قبل آن، مورد سرزنش قرار گیردآیدرود مشکلی پیش  که احتمال چندانی نمی

                                                
1. Calculated risk taking 
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ند، به این معنی که ریسک معتدل را ترجیح کن کارآفرینان حد متوسط را انتخاب می
. ثر خواهد افتادؤ کار، مۀشان، در نتیجیها کنند کوششدهند زیرا احساس می می
هاي معقول ریسکمنظور طورکلی، هر نوع ریسکی، موردنظر کارآفرینان نیست، بلکه  به

 یک وقتی کارآفرین، خطرات. )171: 1388زاده و انصاري،  سلمانی(شده است و حساب
گیرد که کار را ادامه  کند، شانس موفقیت یا شکست را نیز در نظر می کار را محاسبه می

توجه به امکان شکست، تصمیم به ادامه  داده یا از آن صرف نظر کند و وقتی بی
نشده در کارآفرینی،  بینی وجود خطرات پیشدلیل  به. شده است گیرد، با خطر مواجه می

رو  تر مردم از روبه بیش. شوند پذیرند، کارآفرین می رزات را میتنها اشخاص دلیر که مبا
این افراد، در کارهایی . ترسند، بنابراین پذیراي هیچ نوع خطري نیستند شدن با خطر می

کارآفرینان برخالف آنان، خطر را . کنندآمیز نباشد، شرکت نمیکه صددرصد موفقیت
کنند و از شکست، هراسی وف میشانس موفقیت معطبه  توجه خود را ؛پذیرندمی

انصاري و همکاران، (شودتر میاز امکان شکست آگاه بوده و کاربرایشان جذاب. ندارند
1389 :38 .( 

  
  پژوهش  روش

.  گرفته است روش پیمایشی انجامکه به حاضر ازنوع توصیفی ـ کاربردي استپژوهش
نی دانشگاه تهران هستند که در دانشجویان دانشکدة کارآفری همۀ آماري پژوهش، جامعۀ

 نفر در این دانشکده مشغول به 2100در حدود ) 1393آذر و دي (بازة زمانی پژوهش 
دانشجویان دانشکدة کارآفرینی به این دلیل انتخاب شدند که اصوالً . تحصیل بودند

است که  هاي کاربردي آنها در راستاي پرورش روحیۀ کارآفرینی این دانشجویان آموزش
اما نکتۀ مهم آن است که سرمایۀ . اي است پذیري یکی از ابعاد چنین روحیه سکری

تواند به  پس این سؤال مطرح است که آیا این متغیر می. اجتماعی قابل آموزش نیست
اي مقدماتی روي بخش کوچکی از پذیري منجر شود؟ پس از انجام مطالعه ریسک
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دة کارآفرینی و تعیین انحراف معیار،  نفر از دانشجویان دانشک30جامعۀ آماري شامل 
 نفر 252درصد برابر با  5سطح خطاي حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در 

بدین .  استفاده شده استگیري در دسترسدر این پژوهش از روش نمونه. برآورد شد
و به که با مراجعه به دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران در طول ساعات کالسی ترتیب

ابزار . آمدعمل  گیري به، از دانشجویان این دانشکده نمونه)آذر و دي(مدت دو ماه 
ساخته بود که از هشت بخش شامل سؤاالتی در  اي محققنامه ها، پرسشگردآوري داده

، ) سؤال3(، اعتماد نهادي )سؤال 3(، اعتماد عمومی ) سؤال3(مورد اعتماد فردي 
، مشارکت غیررسمی ) سؤال3(رکت غیررسمی مذهبی ، مشا) سؤال3(مشارکت رسمی 

)  سؤال3(پذیري  ، ریسک) سؤال3(، مشارکت غیررسمی همیارانه ) سؤال3(اي  خیریه
دهندگان خواسته شد تا میزان موافقت یا مخالفت خود با هر از پاسخ. شدتشکیل می

 5تا ) بسیار کمکامالً مخالف یا  (1اي لیکرت از از گزینهسؤال را روي یک مقیاس پنج
فردي، ( سؤاالت مربوط به بخش اعتماد. بندي کنند رتبه) کامالً موافق یا بسیار زیاد(

، سؤاالت مربوط به )1393(  از مطالعۀ فیروزآبادي و نصرالهی وسطی)عمومی و نهادي
و سؤاالت مربوط به ) 210: 2014 (پذیري از مطالعۀ نصرالهی و جلیلوند ریسک

می، غیررسمی همیارانه، غیررسمی مذهبی و غیررسمی رس (مشارکت اجتماعی
ها در دو  تحلیل داده. اقتباس شده است) 89: 1391 ( از مطالعۀ نصرالهی)اي خیریه

در مرحلۀ اول، روایی و پایایی ابزار سنجش مورد آزمون قرار . گیرد مرحله صورت می
تفاده قرار خواهد  مورد اسها، رگرسیون ریج گیرد و سپس به منظور آزمون فرضیهمی

  و روایینامه از روایی تشخیصی منظور بررسی روایی پرسش در مرحلۀ اول، به. گرفت
روایی تشخیصی . صوري و با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی بهره گرفته شد

براي بررسی روایی تشخیصی از . کند گیري می داري تفاوت میان دو عامل را اندازه معنی

                                                
1. Convenience sampling 
2. Ridge 
3. Discriminant validity  
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چنانچه ضرایب همبستگی میان عوامل .  میان عوامل استفاده می شودضرایب همبستگی
توان استدالل کرد که ابزار سنجش از روایی تشخیصی مناسبی  باشد، می85/0تر از  کم

نامه، از ضریب  براي تعیین پایایی پرسش ).Hair et al, 1995: 328(برخوردار است 
 باشد، پایایی 69/0تر از  رونباخ بزرگاگر مقادیر آلفاي ک. آلفاي کرونباخ استفاده شد

منظور  در مرحلۀ دوم، به).  را ببینید2جدول (بخشی است رضایتنامه در حد  پرسش
 ه،تحلیل رگرسیون چندگاندر . ها، از رگرسیون چندگانه استفاده شد آزمون فرضیه
قل از طریق مشارکت نسبی و ترکیب خطی دو یا چند متغیر مست وابسته واریانس متغیر

  . اي از متغیرهاي مستقل وجود دارد وابسته و مجموعه شود و یک متغیر تبیین می
  

  ها یافته
 3/58دهندگان مرد و پاسخ)  نفر105( درصد 7/41دهد که نتایج آمار توصیفی نشان می

 دانشجوي دهندگان پاسخ)  نفر134( درصد 2/53. زن بودند)  نفر147(درصد 
 درصد 05/46. دانشجوي دکتري بودند)  نفر118( درصد8/46کارشناسی ارشد و 

دهندگان در دامنۀ   درصد پاسخ05/44 سال، 25تر از  دهندگان در دامنۀ سنی کم پاسخ
  . سال قرار داشتند35 درصد در دامنۀ سنی باالتر از 9/9 سال و 35 تا 25سنی 

  
  دهندگان شناختی پاسخ هاي جمعیت ویژگی-1جدول 

 تجمعیدرصد  درصد فراوانی عامل

 جنسیت

  7/41 7/41 105 مرد
  100 3/58 147 زن

 سن

  05/46 05/46 116  سال25کمتر از 
  1/90 05/44 111  سال35 تا 25بین 

  100 9/9 25  سال35باالي 
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 مقطع تحصیلی

  2/53 2/53 134 کارشناسی ارشد
  100 8/46 118 دکتري
 

خ متغیرهاي پژوهش را نشان  میانگین، انحراف معیار، و ضریب آلفاي کرونبا2جدول 
شود، ضریب آلفاي کرونباخ تمامی متغیرهاي پژوهش نیز  طور که مشاهده می همان. دهد می

  . دهد ابزار پژوهش از پایایی الزم برخوردار است  است که نشان می69/0باالتر از 
 

  و ضرایب آلفاي کرونباخ  آمار توصیفی-2جدول 
انحراف  میانگین سئوال متغیر

 معیار

  آلفایکرونباخ

 886/0 30/3 . هاي نزدیک و دور خود اعتماد دارم به فامیل

 910/0 43/3 . به دوستان، آشنایان و همسایگان خود اعتماد دارم

دي
 فر

ماد
اعت

 944/0 43/3 . هاي خود اعتماد دارم به همکالسی 

755/0  

هایشان راستگو و  به نظر من مردم در صحبت
 .تندصادق هس

65/3 836/0 

 917/0 42/3 .کنندمردم به قول و قرارهاي خود عمل می

می
مو

د ع
تما

اع
 

شده  گرفته مردم به حفظ و نگهداري وسایل امانت
 .پایبند هستند

49/3 854/0 

755/0  

هاي  هاي خود را در حساب تمایل دارم که پول
 .انداز کنمالحسنه پس قرض

65/3 846/0 

عاونین دانشگاه در طرح و پیگیري مدیران و م
 .کنند مشکالت دانشجویان به وظایف خود عمل می

71/3 902/0 

دي
 نها

ماد
اعت

 به صداقت و درستی عملکرد و رفتار پرسنل 
 .دانشگاه اعتماد دارم

39/3 808/0 

738/0  
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هاي علمی شرکت  ها و کنفرانس در همایش
 .  کنم می

44/3 897/0 

انشجویی مشارکت فعال هاي علمی د در انجمن
 . دارم

39/3 910/0 

می
رس

ت 
ارک

مش
مثل دانشجویی، مجلس، ( مختلف  در انتخابات 

 .  کنم شرکت می...) ریاست جمهوري و
42/3 909/0 

693/0  

-سیل(دیده کنم به مردم آسیبهمیشه سعی می

 .کمک کنم...) زده وزده، زلزلهزده، جنگ
36/3 919/0 

بضاعت کمک که بتوانم به ایتام و افراد بی تاجایی
 . کنممی

39/3 883/0 

ریه
 خی

می
رس

غیر
ت 

ارک
مش

 
 اي

در حد توانم به نیت اموات و گذشتگان خیرات 
 . کنم می

44/3 949/0 

786/0  

در مراسم جشن و سرور یا عزاداري مذهبی در 
 شومها حاضر می مساجد یا هیأت

40/3 937/0 

ش احکام دینی شرکت در نماز جماعت و آموز
 کنممی

29/3 924/0 
بی

ذه
ی م

سم
یرر

ت غ
ارک

مش
 

در مراسم ماه رمضان و برگزاري مراسم شب قدر 
 .کنم شرکت می

31/3 893/0 

821/0  

در غیاب دوستان و آشنایانم از وسایل و اموال 
 . کنم خوبی نگهداري می آنها به

32/3 934/0 

ول قرض اغلب اوقات به دوستان و آشنایانم پ
 . کنم دهم یا آنها را ضمانت مالی می می

33/3 896/0 

رانه
میا

ی ه
سم

یرر
ت غ

ارک
مش

 

در مراسم شادي و یا عزاداري دوستان و آشنایانم 
 .شوم قدم می همیشه پیش

45/3 941/0 

745/0  
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 باشد آن 50ـ50اگر شانس موفقیت انجام کاري 
 .دهم را انجام می

50/3 912/0 

 پرریسک و هايها و طرحدوست دارم برنامه
 .جدیدي را آغاز کنم

ک 896/0 58/3
ریس

 
ري

پذی
اگر در کاري احتمال شکست وجود داشته باشد  

 .دهم آن کار را انجام دهم باز هم ترجیح می
44/3 870/0 

772/0  

  
توان دریافت که  می3به عالوه، با توجه به ضرایب همبستگی موجود در جدول 

 است که بیانگر 85/0نهادي تر از مقدار پیش هاي موجود میان متغیرها کمهمبستگی
الزم به ذکر است . وجود روایی تشخیصی ابزار سنجش مورد استفاده در پژوهش است

با توجه .  آزمون شده است)≤ 05/0P(که معناداري همبستگی میان متغیرها، در سطح 
به نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، تمامی روابط میان متغیرهاي پژوهش 

ر است که حاکی از وجود رابطۀ مستقیم میان متغیرهاي مستقل و وابسته دامثبت و معنی
توان دریافت که ضرایب همبستگی میان متغیرها نسبتاً باال   می3 براساس جدول. است

بوده و حاکی از وجود ارتباط مستقیم و قوي میان ابعاد سرمایۀ اجتماعی، شامل اعتماد 
مشارکت (، مشارکت اجتماعی )اعتماد نهادياعتماد فردي، اعتماد عمومی و (اجتماعی 

دوستانه و مشارکت  اي، مشارکت غیررسمی نوع رسمی، مشارکت غیررسمی خیریه
  .پذیري دانشجویان است و ریسک) غیررسمی همیارانه

 
  ضرایب همبستگی میان متغیرهاي پژوهش-3جدول 

همبستگی 
  بین

اعتماد 
  فردي

اعتماد 
  نهادي

اعتماد 
  عمومی

مشارکت 
  رسمی

مشارکت 
  مذهبی

مشارکت 
  اي خیریه

مشارکت 
  همیارانه

  ریسک
 پذیري 

اعتماد 
 فردي

1 - - - - - - -  

اعتماد 
 نهادي

  - - - - - - 1 ٭721/0
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اعتماد 
 عمومی

  - - - - - 1 ٭761/0 ٭725/0

مشارکت 
 رسمی

  - - - - 1 ٭667/0 ٭724/0 ٭746/0

مشارکت 
 مذهبی

  - - - 1 ٭700/0 ٭657/0 ٭664/0 ٭832/0

مشارکت 
 اي خیریه

  - - 1 ٭690/0 ٭700/0 ٭603/0 ٭628/0 ٭790/0

مشارکت 
 همیارانه

  - 1 ٭794/0 ٭731/0 ٭709/0 ٭710/0 ٭740/0 ٭829/0

  1 ٭826/0 ٭764/0 ٭770/0 ٭704/0 ٭676/0 ٭736/0 ٭843/0پذیري ریسک
 P≤ 05/0دار در سطح   معنی٭

  
کاربرد و .  ریج بهره گرفته شدبه منظور دستیابی به اهداف پژوهش از رگرسیون

. تعبیر یک مدل رگرسیون چندگانه مستقیما به برآورد ضرایب رگرسیون بستگی دارد
که اگر متغیرهاي مستقل با یکدیگر همبستگی باال داشته باشند، برآوردها  توضیح این 

 که بخشی از واریانس متغیر وابسته که با هر متغیر توضیح چرا. غیرواقعی خواهد بود
متغیرهاي دیگر نیز  اي همان واریانسی است که با شود، تا حد قابل مالحظه داده می
در واقع سهم هر متغیر مستقل، سهم مشترك یک یا چند متغیر همبسته با . شود تبیین می
اگر بین متغیرهاي مستقل در رگرسیون چندگانه رابطۀ خطی وجود داشته . آن است

وجود  چندگانه) خطی هم(راستایی  هاي مستقل هم شود که بین متغیر باشد، گفته می
کننده است و استفاده  در این حالت برآورد متغیرها برمبناي مدل رگرسیون گمراه . دارد

راستایی  بنابراین در شرایط وجود هم. سازد ازمدل رگرسیون را با اشکال مواجه می

                                                
1. Multicollinarity 
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رسیون جزئی رگ. چندگانۀ تفسیر ضرایب رگرسیون جزئی قرین صحت نخواهد بود
گویاي میزان تغییر در متغیر تابع در اثر یک واحد تغییر در متغیر مستقل به شرط ثبات 

 راستایی، ثابت نگهداشتن  بنابراین در شرایط وجود هم. بقیۀ متغیرهاي مستقل است
در چنین ). 83: 1390هومن، (سایر متغیرها از نظرتعریفی غیرممکن خواهد بود 

شود،   مشاهده می3طورکه در جدول  همان. شود ج استفاده میشرایطی از رگرسیون ری
  در مورد این. دست آمده است داري به بین همبستگی مثبت و معنی بین متغیرهاي پیش

خطی چندگانه  دهندة وجود هم بین نشان که چه مقدار همبستگی بین متغیرهاي پیش
نظران ضرایب باالتر  نظرهایی وجود دارد، ولی در مجموع اغلب صاحب است، اختالف

). Hair et al., 1995: 330(اند  خطی چندگانه پذیرفته عنوان وجود هم  را به8/0 و 7/0از 
هاي سرمایۀ اجتماعی، همبستگی باالتر از  نتایج بیانگرآن است که بین برخی از مؤلفه

بین  خطی چندگانه بین متغیرهاي پیش طور نسبی مؤید وجود هم  وجود دارد که به7/0
شود، در رگرسیون ریج،  که در جدول زیر دیده می چنان. ر پژوهش حاضر استد

 بود 752/0 و 759/0ترتیب برابر با  شده به ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل
)000/0P> 84/109 وF= .(  

  
   ضریب تعیین مدل رگرسیونی-4جدول 

 خطاي استاندارد برآورد شده  تعدیلR R2 R2 مدل

1 8713/0 7591/0 7522/0 3818/0  
  

هاي سرمایۀ اجتماعی شامل اعتماد  شود، مؤلفه  مشاهده می5که در جدول  چنان
اي و مشارکت همیارانه توان  فردي، اعتماد نهادي، مشارکت مذهبی، مشارکت خیریه

براساس نتایج حاصل از تحلیل . پذیري دانشجویان را دارند دار ریسک بینی معنی پیش
پذیري در سطح  فت که رابطۀ میان اعتماد فردي و ریسکتوان دریا رگرسیونی، می

عالوه، ارتباط میان اعتماد  به).  =20/0β و <05/0P(دار است   درصد معنی5خطاي 
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). =166/0β و <05/0P(دار بود   درصد معنی5پذیري در سطح خطاي  نهادي و ریسک
پذیري  یسکداري بر ر با این حال نتایج نشان داد که اعتماد عمومی تأثیر معنی

توان دریافت که   می5با نگاهی به جدول ). =021/0β و >05/0P(دانشجویان ندارد 
 <P 05/0(اي  و مشارکت خیریه) =β 181/0 و <P 05/0(ارتباط میان مشارکت مذهبی 

یابیم که  ها درمی سرانجام، براساس یافته. دار است پذیري، معنی باریسک) =173/0βو 
   و<P 05/0(پذیري دانشجویان دارد  داري بر ریسک معنیمشارکت همیارانه تأثیر 

 193/0β= .(پذیري  ها تأثیر مشارکت رسمی بر ریسک با وجود این، براساس یافته
شده براي  در مجموع معادلۀ رگرسیون استخراج). =033/0β و >P 05/0(دار نبود  معنی
  : پذیري از رگرسیون ریج به این شرح است بینی ریسک پیش

) + اعتماد نهادي (217/0) + اعتماد فردي (228/0 + 045/0= ذیري پ ریسک
  ) مشارکت همیارانه (193/0)+ اي مشارکت خیریه (187/0)+ مشارکت مذهبی (185/0

  
   نتایج رگرسیون ریج-5جدول 

  ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد
B  خطاي

 استاندارد

β  خطاي
  استاندارد

t p 

 468/0 727/0 - - 136/0 099/0 ثابت

 ٭004/0 875/2 070/0 200/0 071/0 205/0 اعتماد فردي

 ٭001/0 402/3 049/0 166/0 056/0 190/0 اعتماد نهادي

 658/0 443/0 049/0 012/0 050/0 022/0 اعتماد عمومی

 482/0 704/0 047/0 033/0 048/0 034/0 مشارکت رسمی

 ٭000/0 648/3 050/0 181/0 048/0 176/0 مشارکت مذهبی

 ٭000/0 587/3 048/0 173/0 049/0 177/0 اي خیریهمشارکت

 ٭003/0 034/3 064/0 193/0 064/0 194/0 مشارکت همیارانه

 085/0= مقدار لمبدا ، >05/0Pدار در سطح   معنی٭
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  گیري  بحث و نتیجه
 و اي، همیارانه رسمی، خیریه(بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی  این پژوهش یهدف اصل

هاي کلیدي سرمایۀ  عنوان مؤلفه به) فردي، عمومی، و نهادي(و اعتماد اجتماعی ) مذهبی
 پژوهشنتایج این . پذیري دانشجویان دانشکدة کارآفرینی بوده است اجتماعی بر ریسک

پذیري  داري بر ریسک اعتماد فردي و اعتماد نهادي تأثیر مثبت و معنی کهدهدینشان م
یعنی با افزایش میزان اعتماد فردي و نهادي دانشجویان، . دارددانشجویان کارآفرینی 

ها بیانگر آن بود که  عالوه، یافته به. شودتر می تمایل به سطوح باالتر ریسک بیش
توجهی بر  اي و مشارکت همیارانه تأثیر مثبت و قابل مشارکت مذهبی، مشارکت خیریه

اي و  زان مشارکت مذهبی، خیریهبدان معنی که هرچه می.پذیري دانشجویان دارد ریسک
توان در  تري را می پذیري بیش تر باشد، درنتیجه ریسک همیارانۀ دانشجویان بیش

نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات قبلی در زمینۀ تأثیر . هاي آنان مشاهده کرد فعالیت
 ,Heilbrunn؛ 1393؛ فیروزآبادي و نصرالهی، Wossena et al, 2015(اعتماد فردي 

؛ 1393؛ فیروزآبادي و نصرالهی، 1393زاده و نصرالهی،  عباس(، اعتماد نهادي )2005
Nasrolahi and Jalilvand, 2014 ؛Heilbrunn, 2005(اي  ، مشارکت غیررسمی خیریه

، مشارکت غیررسمی همیارانه )1391؛ نصرالهی، 1391بیگی و همکاران،  علی(
و مشارکت غیررسمی مذهبی ) 1391؛ نصرالهی، 1391بیگی و همکاران،  علی(
افزایی  سهم دانش. راستا است پذیري افراد کارآفرین همبر ریسک) 1391نصرالهی، (

یک  توان بدین صورت بیان کرد که اوالً در هیچ پژوهش حاضر به ادبیات پژوهشی را می
 گانه اعتماد شامل ابعاد سه(از مطالعات قبلی تأثیر تمامی متغیرهاي سرمایۀ اجتماعی 

پذیري مورد  صورت همزمان بر ریسک به) اجتماعی و ابعاد چهارگانه مشارکت اجتماعی
که، مطالعات قبلی در جوامعی غیر از دانشگاه به  دوم این. بررسی قرار نگرفته بود

اند و تاکنون  پذیري پرداخته بررسی رابطۀ میان برخی از ابعاد سرمایۀ اجتماعی با ریسک
پذیري دانشجویان کارآفرینی  وي سرمایۀ اجتماعی و ریسکاي در کشور ر هیچ مطالعه
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رود  شود که انتظار می اهمیت این مطلب زمانی دوچندان می. صورت نگرفته است
هاي کارآفرینانه شوند و  آموختگی وارد عرصۀ فعالیت دانشجویان کارآفرینی بعد از دانش

. نها به این عرصه باشدتواند محرکی مهم براي ورود آ از این رو سرمایۀ اجتماعی می
بنابراین شناخت نحوه و میزان تأثیرگذاري ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی بر 

هاي اثربخش براي آنها منجر  تواند به تدوین سیاست پذیري این دانشجویان، می ریسک
پذیري دانشجویان  با این حال، تأثیر اعتماد عمومی و مشارکت رسمی بر ریسک.شود
مبنی بر ) 1391(هاي نصرالهی  بودن رابطه بین این متغیرها برخالف یافتهن. دار نبود معنی

پذیري زنان کارآفرین بوده است  تأثیر مثبت اعتماد عمومی و مشارکت رسمی بر ریسک
. تواند ناشی از متفاوت بودن جامعه مورد بررسی در دو پژوهش باشد که این امر می
، ادراکات متفاوتی با زنان روستایی با ویژه در سطوح تحصیلی باالتر دانشجویان به

. سطوح تحصیلی پایین در مورد متغیرهاي اعتماد عمومی و مشارکت رسمی دارند
ویژه مراکز  عالوه، فرهنگ حاکم بر جوامع روستایی با فرهنگ حاکم بر شهرها و به به

را با ها  توان انتظار ناهمخوانی این یافتهبنابراین می. آموزشی کامالً متفاوت است
  . داشت) 1391(هاي نصرالهی  یافته

  
  پیشنهادها

توان گفت که وجود فضاي اعتماد در  پذیري، می در مورد تأثیر اعتماد فردي بر ریسک
ها سبب  هاي نزدیک و دور، دوستان، آشنایان و همسایگان، و همکالسی روابط با فامیل

اشند؛ چرا که تري به پذیرش ریسک داشته ب شد که دانشجویان تمایل بیش می
ساز پذیرش  کنند که زمینه دانشجویان نوعی حمایت را از سوي این افراد احساس می

عالوه، دانشجویانی که بخشی از  به. هاي پرریسک است تر در فعالیت مخاطرات بیش
و مدیران و مسئوالن  کردند انداز می الحسنه پس هاي قرض درآمدهاي خود را در حساب

دانستند و به صداقت و   مسائل و مشکالت دانشجویان مصر میدانشگاه را در پیگیري
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تري به نهادها داشتند و این  درستی رفتار پرسنل دانشگاه باور داشتند، اعتماد بیش
بنابراین به . هاي باالتر از طرف آنها را در پی داشت موضوع تمایل به پذیرش ریسک

دگی به مشکالت دانشجویان، چه شود که با رسی مدیران و مسئوالن دانشگاه پیشنهاد می
هاي خوابگاهی و چه در محیط دانشکده و نیز تدوین منشور اخالقی براي  در محیط

. ارتقاي سطح اخالقیات در کارکنان دانشگاه، اعتماد فردي را در دانشجویان ایجاد کنند
پذیري دانشجویان مؤثر  نتایج حاکی از آن بود که ابعاد مشارکت غیررسمی بر ریسک

دوستانه مثل کمک به مناطق  هاي نوع چه دانشجویان به انجام فعالیت هر مثالً. دبو
زده و کمک به ایتام و افراد بی بضاعت بپردازند، مشارکت زده، و زلزلهزده، جنگ سیل

تري به پذیرش ریسک در  اي آنها در سطحی باالتر بوده و گرایش بیش خیریه
شود که امور فرهنگی دانشگاه، از دانشجویان  میلذا پیشنهاد  .هاي مختلف دارند فعالیت

ها  گونه فعالیت دوستانه کمک گرفته و آنها را به مشارکت در این هاي نوع در فعالیت
هاي مذهبی از جمله حضور  افزون بر این، مشارکت دانشجویان در فعالیت.ترغیب کنند

شرکت در و  ها در مراسم جشن و سرور یا عزاداري مذهبی در مساجد یا هیئت
پذیري باالتر  تواند ریسک هاي آموزش احکام دینی، می نمازهاي جماعت و کالس

شود که مسئوالن دانشگاه،  بر این اساس، پیشنهاد می. دانشجویان را در پی داشته باشد
هاي مختلف جشن و عزاداري مراسمی را تدارك  ویژه حوزة امور فرهنگی، به مناسبت به

هاي آموزشی  حال دوره خواهند تا در آنها شرکت کرده و درعینببینند و از دانشجویان ب
سرانجام، مشارکت همیارانه در قالب .صورت رایگان براي آنها برگزار کنند دینی را به

اموري همچون نگهداري از وسایل و اموال دوستان و آشنایان در غیاب آنها، قرض 
راسم شادي و یا عزاداري دوستان و پیشگام بودن در م دادن به آنها یا ضمانت کردن آنها

پذیري دانشجویان را ارتقا دهد و آنها را در  و آشنایان، توانسته است روحیۀ ریسک
شود که  می بر این اساس پیشنهاد. هاي پرمخاطره درگیر کند تري از فعالیت طیف وسیع

ها  گاهتر تمرکز کنند، چرا که امور فرهنگی دانش مسئوالن دانشگاه بر حوزة فرهنگی بیش
هاي مختلف، به رشد مشارکت  تواند در قالب برگزاري مراسم و ارائۀ مشاوره می
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پذیري  اعتماد عمومی و مشارکت رسمی بر ریسک .همیارانه دانشجویان کمک کند
دلیل شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه  تواند به علت این امر می. دانشجویان مؤثر نبود

ها و  کردند که مردم جامعه چندان در صحبت ار میدانشجویان اظه مثالً. ایران باشد
. کنند و عمدتاً به قول و قرارهاي خود پایبند نیستند رفتارهایشان صادقانه عمل نمی

داري از جمله هنجارهایی است که خأل آن از دید دانشجویان در جامعه  عالوه، امانت به
سوي دانشجویان منجر چنین وضعیتی به عدم ادراك اعتماد عمومی از . شد احساس می

از سوي دیگر، . کند پذیري آنها را تضعیف می نهایت روحیۀ ریسک می شد که در
هاي علمی  هاي علمی و نیز انجمن ها و کنفرانس دانشجویان به مشارکت در همایش

عالوه، آنها روحیۀ الزم را براي مشارکت در انتخابات که  به. تمایل زیادي نداشتند
این بدان معنی است که مشارکت رسمی در . شود، نداشتند زار میدالیل مختلف برگ به

پذیري آنها منجر  بین دانشجویان پایین بوده است که این مسئله به کاهش روحیۀ ریسک
هاي این پژوهش به نخست، یافته.  نیز مواجه بودهایی این پژوهش با محدودیت. شد می

 توجه داشت که این پژوهش در دبای. بعد زمانی و مکانی انجام پژوهش محدود است
 براي بنابراین. شده است  انجامتهران و روي دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهرانشهر 

ها و  هایی مشابهی در سایر دانشگاه دهی نتایج باید پژوهش افزایش قدرت تعمیم
ا بدوم،  .انجام شودهاي مرتبط با علوم اقتصادي و مدیریت  ویژه دانشکده ها به دانشکده

دانشجویان و در بازة زمانی بین ساعات  دست ها بهنامه که تکمیل پرسش  توجه به این
ها پاسخ  زدگی به پرسش گرفت، برخی از دانشجویان با شتاب کالسی صورت می

عالوه، با توجه به  به. الشعاع قرار دهد تواند نتایج را تحت دادند که این موضوع می می
تمالی در دسترس مورد استفاده قرار گرفته و نیز امکان گیري غیراح که روش نمونه این

  . شود ها محدود می پذیري یافته سوگیري وجود دارد، بنابراین تعمیم
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