
 یبا نقش واسطه ا نیقزو یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یبا عملکرد آموزش یاجتماع هیارتباط سرما

 8931آنان در سال  ینیرفتار کارآفر

 سیما رفیعیاستاد راهنما: 

 زهرا نجاتی فردانشجو: 

 چکیده:

در دوران کنونی مراکز آموزش عالی در معرض تغییراتی قرار گرفته اند که بایستی برای سازگاری موثر  زمینه و هدف:

عه حاضر مطالبا این تغییر و تحولات به تربیت افراد ماهر، متخصص، خلاق، خودباور و کارآفرین بپردازند. بر این اساس 

ای رفتار کارآفرینی در دانشگاه شجویان با نقش واسطهبا هدف بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و عملکرد آموزشی دان

 علوم پزشکی قزوین انجام گرفته است.

و مبتنی بر 8931صورت مقطعی در سالباشد که به تحلیلی می-پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفیمواد وروش ها: 

در بین دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفت. به منظور  1معادلات ساختاری

 (، رفتار کارافرینی لئون8331سرمایه اجتماعی ناپاهیت و گوشال )جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد 

استفاده گردید. ( 8333و تیلور ) پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام( و 7002) موستاکیس و واسیلیس زامپتاکیس دایس

های واریانس،کوواریانس و ماتریس لامبادا از طریق ، از ماتریسSPSSافزار ها و ثبت آن در نرمداده آوریپس از جمع

 و اجرای دستور معادلات ساختاری برای پاسخ به اهداف مطالعه استفاده شد.  AMOSافزارها به نرمورود داده

نشان داد که سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی دانشجویان و نهایتاً بر عملکرد آموزشی آنان تاثیر  یافته ها یافته ها:

آماری معنادار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی بر عملکرد دانشجویان اثر غیر مستقیم )میزان 

 ( داشته است. t-value= 4/30 )(و معنادار 44/0اثر غیر مستقیم برابر با 

نتایج حاصل از مطالعه حاضر می تواند راهنمای عملکردی مناسبی برای مدیران و سیاست گذاران در نتیجه گیری: 

حوزه آموزش بشمار آید تا با بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی و جو حاکم بر محیط آموزشی و از سوی دیگر تقویت 

 وضعیت تحصیلی آنان را فراهم آورند.روحیه کارآفرینی در دانشجویان شرایط ارتقای 

 سرمایه اجتماعی، رفتار کارافرینی، عملکرد آموزشی دانشجویان کلیدواژه ها:

 
 

                                                           
1 Structural Equation Modeling (SEM) 


