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 عارفه کیانی

 چکیده
 و شناختیروان یسرمایه بر اساسبینی قصد کارآفرینی دانشجویان پیش حاضر با هدف پژوهش
پژوهش  ی آماریجامعه بود. همبستگی-توصیفیانجام گرفت. روش پژوهش پذیری مسیر شغلی انطباق

با استفاده  هاآندادند که از میان تشکیل می 4937 یلیسال تحصرا دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در 
قصد کارآفرینی  یاز پرسشنامه د.انتخاب شدن دانشجو 819ای تعداد گیری تصادفی خوشهاز روش نمونه

( 8007یوسف و آولیو )، لوتانز شناختیروانی سرمایه یپرسشنامه، (8044کانتچ )رودی، رودریگرز، لینان
 یها استفاده شد. برادهدا یآورجمع یبرا (8048پذیری مسیر شغلی ساویکاس )ی انطباقپرسشنامهو 

 هاافتهیاستفاده شد.  ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر یهاها از آزمونداده وتحلیلتجزیه
 وآوری( بینی و تابخوش، امیدواری، )خودکارآمدی شناختیروانی سرمایه نینشان داد که ب

 یرابطه دانشجویان ینیقصد کارآفربا اعتماد(  و کنجکاوی، کنترل، )دغدغه پذیری مسیر شغلیانطباق
 انسیدرصد از کل وار 80 باًیآشکار کرد که تقر ونیرگرس لیتحل جینتا نیوجود دارد. همچن یمثبت معنادار

بینی ل پیشقاب پذیری مسیر شغلیو انطباق شناختیروانی سرمایه بر اساسقصد کارآفرینی دانشجویان 
ی سرمایهرفت که گ جهینت توانیم، نیداشت. بنابرا یشتریسهم بپذیری مسیر شغلی انطباق ریاست که متغ

که  ستندهبا قصد کارآفرینی دانشجویان مرتبط  یرهایاز متغ پذیری مسیر شغلیو انطباق شناختیروان
 ریزی هستند.نیازمند توجه و برنامه

قصد کارآفرینی ، شناختیروانی سرمایه، پذیری مسیر شغلیانطباق کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
هترین گزینه برای آماده نمودن ی آن است که بدهندهنشانتجارب کشورهای مختلف دنیا 

ایجاد بستر مناسب جهت خوداشتغالی ، فراگیران نظام آموزشی جهت اشتغال در بازار کار
 ،ثابت مهارلویی، آموزش عالی است )صیف مؤسساتها و توسط دانشگاه 4و کارآفرینی

، آوری اطالعاتجمع، (. کارآفرینی فرآیند تلفیق دانش4939، احمدآبادی ورستگار 
ریسک و به دست آوردن سود ، فعالیت، مزیت، حرکت، توسعه، کشف، خالقیت، نوآوری

 (.4930، پورو قلیفتحی ، است )آراستی
 9است. کروگر 8قصد کارآفرینی، کارآفرینانه هایفعالیت هایفرضیکی از پیش

ای از تعهد به رفتارهای آتی که با هدف ایجاد یک ( قصد کارآفرینی را درجه8003)
گیری ( قصد کارآفرینی را یک تصمیم4333) 1داند. دیویدسونمی، سازمان جدید هستند

انجام کاری  منظوربهیک شرکت برای مدتی  یشدهیزیربرنامهاندازی در خصوص راه
( قصد کارآفرینی را تحت عنوان 8001) 3سوکول پیشگامانه عنوان کرده است. شاپیرو و

رویدادی فرض شده  وکارکسبکند و آن را ایجاد یک یمدل رویداد کارآفرینانه مطرح م
ل و خطر هایی از استقالمدیریت و نسبت، توانایی، داند که تحت تأثیر تعامالت ابتکارمی

 پذیری است.و درک امکان گراییعمل، سه عامل درک مطلوبیت یرتأثاست که تحت 
مؤثر بر قصد  ( نشان داد که یکی از عوامل8047) 1تورس و اسپینوزا پژوهش

روشی مهم برای افزایش  شناختیروانی است. سرمایه 7شناختیروانی سرمایه، کارآفرینی
های زندگی روزمره نقش مهمی ایفا که در مقابله با چالش، قدرت مقاومت افراد است

چه کسی هستید )خود »به مفهوم  درواقع شناختیروانی (. سرمایه8043، 2کند )وانگمی
نده ای و رشد یابخواهید بشوید )خودممکن( بر یک مبنای توسعهچه کسی میو « واقعی(

 کـهی توصیف شده است وضعیت عنوانبه( و 8001، 3و هواگ نورمن، )لوتانز گرددیبازم
 49آوریو تاب 48بینـیخوش، 44امیدواری، 40خودکارآمــدی یچهــار مؤلفــه شـامل
 برای هایشتواناییاعتقـاد فرد بر  عنوانبه(. خودکارآمدی 8042، 41)ژو و همکاران است
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میز آموفقیت بـرای اجـرای موردنیازو شـناختی و راهکارهـای  بسیج منابع انگیزشی
وضعیتی  عنوانبهرا  امیدواری( 4331) 4اسنایدر تعریف شده است. وظایف خـاص

 ـاام، ـیکـه اهـداف واقع کندکه افراد را قـادر مـیکند تعریف میشناختی یا تفکری 
 یسپس به آن اهداف از طریق اراده و کنندبینـی را مـدون برانگیز و قابـل پـیشچالش

ک سب، بینـیخوش. انرژی و ادراک کنترل درونی شده دسـت یابنـد، معطوف بـه خـود
منفی  شخصی و فراگیر و اتفاقات، دائمی که اتفاقات مثبت را به عللفرد است  تفسیری

و  (4332، 8سـلیگمن) دهـدموقتی و شرایط خاص نسـبت مـی، یخارج را بـه علـل
-وفقیتم طوربهتوانند می آن افـراد وسیلهبهکه  شناختیروان ظرفیـت عنوانبه آوریتاب

، ــدآن اســتفاده کنن بحــران و ریســک و مشــکالت از، آمیزی برای مقابله با تغییـر
 1نیتیکانگاس و هاپانن، (. همچنین والی8007 ،9یوسف و آولیو، )لوتانز تعریف شده است

 ناختیشروانی ( در پژوهشی بر روی کارآفرینان به این نتیجه رسیدند که سرمایه8003)
امیدواری و خودکارآمدی از قابلیت  هایمؤلفهدارد و  یرتأثی کارآفرینی بر رشد روحیه

( در 8044) 3رند. صبورای کارآفرینی برخوردابینی روحیهگویی باالیی برای پیشپیش
و قصد کارآفرینی دانشجویان به این نتیجه  شناختیروانی پژوهش خود با عنوان سرمایه

بت و ی مثو قصد کارآفرینی دانشجویان رابطه شناختیروانی رسیدند که بین سرمایه
( در پژوهش خود به این نتیجه 8047) 1درو و اسپینوزا، داری وجود دارد. تورسمعنی
دار وجود ی مثبت و معنیو قصد کارآفرینی رابطه شناختیروانی دند که بین سرمایهرسی

 دارد.
است  7پذیری مسیر شغلیانطباق، بر قصد کارآفرینی مؤثریکی دیگر از عوامل 

پذیری (. انطباق8041، 2ریستوبوگ، جیمز، گارسیا، نهات، لو، سیدوگالویچ، )تولنتینو
ی ی رشد مسیر شغلی برآمده است. نظریهاز نظریهاصطالحی است که ، مسیر شغلی

که در پاسخ به نیاز جامعه به  ( تعلق دارد4337) 40به ساویکاس 3گرایی مسیر شغلیسازه
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(. 8001، 4رویکردی متناسب با قرن حاضر به وجود آمده است )پاتون و مک ماهون
ه داند کاعی میاجتم-ی روانیپذیری مسیر شغلی را یک سازه( انطباق8003ساویکاس )

های تغییرات و شوک، برای مقابله با وظایف ی آمادگی و منابع فرددهندهنشان
های شغلی است. مطابق با نظر ساویکاس نقش ازجملههای مختلف در نقش شدهبینییشپ
کارمند  عنوان یکبه ی آیندهدرباره 8دغدغه یمؤلفهپذیری دارای چهار ( انطباق8003)

بینانه در گیری نسبت به آینده و احساس خوشی به مسائل مربوط به جهت)نگرانی شغل
 گیری شغلی وافزایش خودتنظیمی از طریق تصمیم، )کنترل شغلی 9کنترل، مورد آن(
)کنجکاوی شغلی یک نگرش کنجکاو را  1کنجکاوی، پذیری برای آینده(مسئولیت

طور دهد تا بهبه فرد اجازه میگردد و کند که به کاوش شغلی بارور منجر میمنعکس می
ک گرا نزدیی واقعو به آینده کندای و تحصیلی را کاوش گرایانه فرایندهای حرفهواقع

)گرایش به احساس کارآمدی در توانایی برای حل مشکالت شغلی عینی  3و اعتماد شود(
رد. ااطمینان شغلی با کسب توانایی حل مسئله و باورهای خودکارآمدی سروکار د .است

شود( رویی و بزدلی در نزدیک شدن به آینده میکم، فقدان اطمینان شغلی منجر به بازداری
 .است

( در پژوهش خود با عنوان 8041گارسیا و ریستبوگ )، لو، صدوگالویچ، تولنتینو
پذیری شغلی و قصد کارآفرینی به این نتیجه رسیدند که بین ی بین انطباقرابطه

مچنین دار وجود دارد. هی مثبت و معنیلی و قصد کارآفرینی رابطهپذیری مسیر شغانطباق
( در پژوهش خود با عنوان 8041) 1چرنیشنکو و آلکساندر، مونگهو، رینگو، چان، اوی

جی قصد ای با نقش میانهای حرفهپذیری شغلی با نگرشی بین پیشگیری و انطباقرابطه
ی ابطهپذیری شغلی با قصد کارآفرینی رقکارآفرینی به این نتیجه رسیدند که بین انطبا

 داری وجود دارد.مثبت و معنی
های لیتترین فعاگسترده و ترینمهمآموزش کارآفرینی به یکی از ، ازآنجاکهبنابراین 

ش و کارآمد خواهد بود ثربخشده است و نظام آموزشی در صورتی ا دانشگاهی تبدیل
مهارت  ،نسانی در حال آموزش خویش را به دانشبسترهای الزم منابع ا که بتواند با ایجاد

( و همچنین با توجه به اهمیت 8040، 7)ماتویک تجهیز کند های کارآفرینانو ویژگی
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ی دانشجویی و از طرف دیگر پیامدهای مثبت قصد کارآفرینی در جهت رفع معضل دوره
ا این پژوهش ب، پژوهشی موجود در این حوزه خألها و التحصیالن دانشگاهبیکاری فارغ
 و شناختیروانی سرمایه بر اساسبینی قصد کارآفرینی دانشجویان هدف پیش

 پذیری مسیر شغلی انجام گرفت.انطباق

 روش
. استهمبستگی -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی

 لییسال تحصدانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در  ییهکلی آماری پژوهش را جامعه
با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش  هاآندادند که از میان تشکیل می 4937
 درنهایتنمونه انتخاب شدند که  عنوانبهنفر  830ای تعداد گیری تصادفی خوشهنمونه

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.آوری دادهبود. برای جمع یلتحلقابلنفر  819ی پرسشنامه
( 8044) 4چرودی کانت، رودریگرز، ی قصد کارآفرینی: این پرسشنامه توسط لینانپرسشنامه

 دهیپاسخو  است سؤال 1برای سنجش قصد کارآفرینی طراحی شد. این پرسشنامه دارای 
( 1زیاد )، (9متوسط )، (8کم )، (4ای از خیلی کم )درجه 3طیف لیکرتی  بر اساسبه آن 

ن به معنی قصد کارآفرینی پایین و نمره باال به معنای . نمره پاییاست( 3تا خیلی زیاد )
قرار  نظربصاحاساتید  ییدتأ. روایی محتوایی پرسشنامه مورد استقصد کارآفرینی باال 

 شدهراجاستخگرفته و روایی تشخیصی پرسشنامه به روش تعیین میانگین واریانس 
(AVE) شده است که  گزارش 70/0( مقدار 4931زالی و پرنیان )، توسط مرادی

 23/0( 4930نیا ). پایایی آن توسط صادقی و ملکیاستی روا بودن پرسشنامه دهندهنشان
 28/0با استفاده از آلفای کرونباخ  پژوهشگزارش شده است. پایایی این پرسشنامه در این 

 به دست آمده است.
( 8007) 8وآولییوسف و ، : این پرسشنامه توسط لوتانزشناختیروانی ی سرمایهپرسشنامه

 سؤال 81 دارای پرسشنامه این. است شده طراحی شناختیروانی برای سنجش سرمایه
، (7-48امیـدواری )، (4-1کارآمـدی ) خـود/ نفساعتمادبه زیرمقیاس چهار در

به  دهیپاسخ. اســت (43-81آوری )تاب/ پــذیریو انعطــاف (49-42بینـی )خـوش
نظری ، (8مخالفم )، (4مخالفم ) کامالًای از درجه 3رت طیف لیک بر اساسپرسشنامه 

                                                                                                                                        
1. Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J. C., & 
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ی . نمره پایین به معنی سرمایهاست( 3موافقم ) کامالً( تا 1موافقم )، (9ندارم )
 حتواییم . رواییاستباال  شناختیروانی پایین و نمره باال به معنای سرمایه شناختیروان
شهنی  ،و محبی نورالدین وند گرفته قرار نظرصاحباساتید  ییدتأ مورد پرسشنامه این

 موردبررسی( روایی همگرا و روایی سازه این پرسشنامه را 4939ییالق و پاشاشریفی )
ی مایهسر هایمؤلفهی پرسشنامه نیز نشان داد همه اند. نتایج بررسی روایی سازهقرار داده

آن  دارند. پایایی( p<004/0دار در سطح )های خود بار معنیبر روی عامل شناختیروان
 گزارش 23/0( 4934) بیرامـی و آبادینصرت هاشـمی، خسروشـاهی بهـادری را

 22/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ  پژوهشپایایی این پرسشنامه در این  .انـدکرده
 به دست آمده است.

( برای 8048مسیر شغلی: این پرسشنامه توسط ساویکاس ) پذیریی انطباقپرسشنامه
بعد  1و  سؤال 81پذیری مسیر شغلی طراحی شد. این پرسشنامه دارای سنجش انطباق

 دهیپاسخ. است( 81-43اعتماد ) و (42-49کنجکاوی )، (48-7کنترل )، (4-1دغدغه )
نظری ، (8مخالفم )، (4مخالفم ) کامالًای از درجه 3طیف لیکرت  بر اساسبه پرسشنامه 

پذیری مسیر . نمره پایین به معنی انطباقاست( 3موافقم ) کامالً( تا 1موافقم )، (9ندارم )
حتوایی . روایی ماستپذیری مسیر شغلی باال شغلی پایین و نمره باال به معنای انطباق

( روایی 4939باغبان و نیلفروشان )، عابدی، قرار گرفته و صالحی ییدتأپرسشنامه مورد 
اند. نتایج بررسی روایی قرار داده رسیموردبری این پرسشنامه را همگرا و روایی سازه

 هایمؤلفهی نشان داد همه تأییدیی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی سازه
( p<004/0دار در سطح )های خود بار معنیپذیری مسیر شغلی بر روی عاملانطباق

زارش شده گ 34/0( 4939باغبان و نیلفروشان )، عابدی، دارند. پایایی آن توسط صالحی
به دست  34/0با استفاده از آلفای کرونباخ  پژوهشاست. پایایی این پرسشنامه در این 

 آمده است.

 هایافته
انحراف  و، میانگین، گزارش فراوانیاز ، ها در بخش آمار توصیفیداده وتحلیلتجزیهبرای 

از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و ، معیار و در بخش آمار استنباطی
 استفاده شد. SPSSافزار تحت نرمرگرسیون  وتحلیلتجزیه
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش. آماره1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
 30/44 28/73 شناختیروانی سرمایه

 27/9 88/80 خودکارآمدی
 41/9 40/84 امیدواری

 73/9 78/42 بینیخوش
 70/8 72/43 آوریتاب

 17/43 93/74 سیر شغلیپذیری مانطباق
 91/1 20/47 دغدغه
 12/1 32/47 کنترل

 44/1 81/47 کنجکاوی
 19/1 98/42 اعتماد

 80/9 13/80 قصد کارآفرینی

ی میانگین و انحراف معیار سرمایه، شودمشاهده می 4که در جدول  طورهمان
پذیری یار انطباقمع میانگین و انحراف، 30/44و  21/73برابر با  یببه ترت شناختیروان

و میانگین و انحراف معیار قصد کارآفرینی ، 17/43و  93/74مسیر شغلی به ترتیب برابر با 
 .است 80/9و  13/80به ترتیب برابر با 

های به دست آمده در ها نشان داد که دادهنتایج بررسی چولگی و کشیدگی برای داده
. همچنین نتایج آزمون استها ودن داده+( قرار دارند که نشان از نرمال ب8تا  -8بازه )

کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقادیر سطح معناداری برای متغیرهای پژوهش 
 بود؛ بنابراین هر سه متغیر دارای توزیع طبیعی هستند. 03/0از  تربزرگ

 ینیرآن با قصد کارآف هایمؤلفهو  شناختیروانی . ضرایب همبستگی پیرسون بین سرمایه2جدول 

 1 3 1 9 8 4 متغیرها
      4 شناختیروانی . سرمایه4
     4 30/0** . خودکارآمدی8
    4 82/0** 21/0** . امیدواری9
   4 91/0** 83/0** 21/0** بینیخوش. 1
  4 84/0** 87/0** 82/0** 73/0** آوریتاب. 3
 4 83/0** 93/0** 99/0** 19/0** 12/0** . قصد کارآفرینی1

** p  04/0> , * p  03/0>  
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با قصد  شناختیروانی بین سرمایه، شودمشاهده می 8که در جدول  طورهمان
، p<04/0خودکارآمدی با قصد کارآفرینی ) یمؤلفهبین ، (p ،12/0=r<04/0کارآفرینی )

19/0=r) ، یمؤلفهبین ( 04/0امیدواری با قصد کارآفرینی>p ،99/0=r) ، یمؤلفهبین 
آوری با قصد تاب یمؤلفه( و بین p ،93/0=r<04/0صد کارآفرینی )بینی با قخوش

 ی مثبت معناداری وجود دارد.( رابطهp ،83/0=r<04/0کارآفرینی )

 ارآفرینیآن با قصد ک هایمؤلفهپذیری مسیر شغلی و . ضرایب همبستگی پیرسون بین انطباق3جدول 

 1 3 1 9 8 4 متغیرها
      4 پذیری مسیر شغلی. انطباق4

     4 21/0** . دغدغه8
    4 83/0** 22/0** . کنترل9

   4 97/0** 94/0** 21/0** . کنجکاوی1
  4 99/0** 87/0** 91/0** 72/0** . اعتماد3

 4 93/0** 99/0** 97/0** 11/0** 34/0** . قصد کارآفرینی1
** p  04/0> , * p  03/0>  

پذیری مسیر شغلی با قصد انطباقبین ، شودمشاهده می 9که در جدول  طورهمان
، p<04/0دغدغه با قصد کارآفرینی ) یمؤلفهبین ، (p ،34/0=r<04/0کارآفرینی )

11/0=r) ، یمؤلفهبین ( 04/0کنترل با قصد کارآفرینی>p ،97/0=r) ، یمؤلفهبین 
اعتماد با قصد کارآفرینی  یمؤلفه( و بین p ،99/0=r<04/0کنجکاوی با قصد کارآفرینی )

(04/0>p ،93/0=rرابطه ).ی مثبت معناداری وجود دارد 

 شناختیوانری سرمایه بر اساسبینی قصد کارآفرینی . نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش4جدول 

 پذیری مسیر شغلیو انطباق
  F Sig شدهتعدیل R 2R R مدل

4 13/0 80/0 47/0 10/2 04/0  
  بینرهای پیشبرای متغی tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 دوربین واتسون B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

قصد 
 کارآفرینی

 04/0 02/3 - 11/8 11/49 مقدار ثابت
 03/0 77/8 43/0 03/0 83/0 شناختیروانی سرمایه 37/4

 03/0 39/8 84/0 49/0 99/0 پذیری مسیر شغلیانطباق
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درصد از واریانس قصد  80تقریباً ، شودیمشاهده م 1که در جدول  طورهمان
بینی ششغلی قابل پی مسیر پذیریو انطباق شناختیروانی سرمایه بر اساسکارآفرینی 

ی سرمایه سبر اسانیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر قصد کارآفرینی  Fاست. نسبت 
ا بتای ب شناختیانروی . سرمایهاستشغلی معنادار  مسیر پذیریو انطباق شناختیروان

43/0 (03/0>p ،77/8=tو انطباق ) 84/0پذیری مسیر شغلی با بتای (03/0>p ،39/8=t )
ای به دست بتاه، بینی قصد کارآفرینی را دارند. همچنینطور مثبت معناداری قدرت پیشبه

 ی دارد.بینی کنندگی بیشترپذیری مسیر شغلی قدرت پیشدهند که انطباقآمده نشان می

 بینی قصد کارآفرینی . نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش5ول جد

 شناختیروانی سرمایه هایمؤلفهبر اساس 
  F Sig شدهتعدیل R 2R R مدل

4 12/0 89/0 42/0 30/1 04/0  
  بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری  

 تسوندوربین وا B STE β T Sig نبیمتغیرهای پیش متغیر مالک

 قصد کارآفرینی

 04/0 84/3 - 11/8 72/49 مقدار ثابت

71/4 
 03/0 10/8 81/0 43/0 93/0 خودکارآمدی

 03/0 13/8 42/0 44/0 87/0 امیدواری
 03/0 30/8 83/0 41/0 93/0 بینیخوش

 03/0 11/8 41/0 03/0 88/0 آوریتاب

درصد از واریانس قصد  89تقریباً ، شودمشاهده می 3که در جدول  طورهمان
نیز  Fت بینی است. نسبقابل پیش شناختیروانی سرمایه هایمؤلفه بر اساسکارآفرینی 

ی ایهسرم هایمؤلفه بر اساسبیانگر این است که رگرسیون متغیر قصد کارآفرینی 
، (p ،10/8=t<03/0) 81/0خودکارآمدی با بتای  یمؤلفه. استمعنادار  شناختیروان
 83/0بینی با بتای خوش یمؤلفه، (p ،13/8=t<03/0) 42/0امیدواری با بتای  یمؤلفه

(03/0>p ،30/8=t و )41/0آوری با بتای تاب یمؤلفه (03/0>p ،11/8=t) ،طور مثبت به
ان بتاهای به دست آمده نش، بینی قصد کارآفرینی را دارند. همچنینمعناداری قدرت پیش

 بینی کنندگی بیشتری دارد.بینی قدرت پیشخوش یمؤلفهدهند که می
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 بینی قصد کارآفرینی. نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش6جدول 

 پذیری مسیر شغلیانطباق هایمؤلفهبر اساس  
  F Sig شدهتعدیل R R2 R مدل

4 34/0 81/0 88/0 27/3 04/0  
  بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری  
 دوربین واتسون B STE β T Sig ینبمتغیرهای پیش مالکمتغیر 

 قصد کارآفرینی

 04/0 37/2 - 14/4 23/41 مقدار ثابت

23/4 
 03/0 30/8 47/0 02/0 80/0 دغدغه
 03/0 31/8 84/0 44/0 82/0 کنترل

 03/0 92/8 81/0 49/0 94/0 کنجکاوی

 44/0 41/4 48/0 41/0 41/0 اعتماد

درصد از واریانس قصد  81تقریباً ، شودمشاهده می 1در جدول که  طورهمان
 F. نسبت بینی استقابل پیش پذیری مسیر شغلیانطباق هایمؤلفه بر اساسکارآفرینی 

پذیری انطباق هایمؤلفه بر اساسنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر قصد کارآفرینی 
 یمؤلفه، (p ،30/8=t<03/0) 47/0تای دغدغه با ب یمؤلفه. استمسیر شغلی معنادار 

، p<03/0) 81/0کنجکاوی با بتای  یمؤلفه( و p ،31/8=t<03/0) 84/0کنترل با بتای 
92/8=tیفهمؤلبینی قصد کارآفرینی را دارند. اما طور مثبت معناداری قدرت پیش( به 

ان به دست آمده نش بتاهای، بینی معنادار کارآفرینی را ندارد. همچنیناعتماد قدرت پیش
 بینی کنندگی بیشتری دارد.کنجکاوی قدرت پیش یمؤلفهدهند که می

 گیرینتیجهبحث و 
ی سرمایه بر اساسبینی قصد کارآفرینی دانشجویان این پژوهش با هدف پیش

ها نشان ادهد وتحلیلتجزیهپذیری مسیر شغلی انجام گرفت. نتایج و انطباق شناختیروان
آن با قصد کارآفرینی در دانشجویان  هایمؤلفهو  شناختیروانی سرمایهداد که بین 

آن قدرت  هایمؤلفهو  شناختیروانی داری وجود دارد و سرمایهی مثبت و معنارابطه
درو و اسپینوزا  ،های تورسبینی قصد کارآفرینی دانشجویان را دارند. این یافته با یافتهپیش

 یبا تبیین رابطه . در رابطهاست( همسو 8003ی و همکاران )وال، (8044صبورا )، (8047)
ی توان گفت که سرمایهبا قصد کارآفرینی می شناختیروانی مثبت بین سرمایه

تواند زیرا می استکارآفرینی  هایفعالیتبینی یک عامل کلیدی در پیش شناختیروان
 افراد با سطح درواقعکند. کارآفرینی عمل  هایفعالیتبخش و محرک انگیزه عنوانبه
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از انگیزش بیشتری برخوردار بوده و در مواجهه با مشکالت ، شناختیروانی باالی سرمایه
دارند  های خودسرسختی بیشتری دارند. بنابراین این افراد با شناختی که از توانایی

 بینی نسبت به آینده تمایل بیشتری بهو همچنین امیدواری و خوش، )خودکارآمدی(
( نشان داد که 8040کارآفرینانه خواهند داشت. سیلوا ) هایفعالیتریسک کردن و 

قابلیت موفقیت کارآفرینانه را در مواجه با دوران رکود افزایش  شناختیروانی سرمایه
باالتری  شناختیروانی دهد و کسانی که در دوران پیش از رکود از سطح سرمایهمی

جهت سازگاری و غلبه بر شرایط جدید دارند. از طرف  برخوردارند قابلیت بیشتری در
 پذیری باالیی از خود نشاندیگر کارآفرینان کسانی هستند که تحمل ابهام و شکست

دهد که به این باور برسند این امکان را می هاآنباال به  شناختیروانی دهند و سرمایهمی
نند کخود نشان داده و تالش میپذیری از انعطاف، ی شکست و ناکامیکه هنگام تجربه

ای هشرایط را برای از بین بردن وضعیت موجود و تکرار موفقیت نفساعتمادبهتا با 
باالیی  ناختیشروانی توان گفت که دانشجویانی که سرمایهگذشته تغییر دهند. بنابراین می

دارند تا با  لی افراد تمایدارند قصد کارآفرینی بیشتری خواهند داشت و بیشتر از بقیه
 به سمت خوداشتغالی و کارآفرینی گام بردارند. وکارکسبشروع یک 

و  پذیری مسیر شغلیها نشان داد که بین انطباقداده وتحلیلتجزیههمچنین نتایج 
ی مثبت و معناداری وجود دارد و آن با قصد کارآفرینی در دانشجویان رابطه هایمؤلفه

ان را بینی قصد کارآفرینی دانشجویآن قدرت پیش هایفهمؤلپذیری مسیر شغلی و انطباق
تبوگ گارسیا و ریس، لو، صدوگالویچ، های تولنتینودارند. این نتیجه با نتایج پژوهش

 یبا تبیین رابطه . در رابطهاستهمسو ، (8041رینگو و چرنیشنکو )، چان، ( و اوی8041)
نی که توان گفت که قصد کارآفریمی، پذیری شغلی و قصد کارآفرینیمثبت بین انطباق

های کوچک و خوداشتغالی تعریف وکارکسبتمایل و قصد افراد برای شروع  عنوانبه
ن ای دارد که بر اساس نتایج ایو عوامل شخصیتی و زمینه نیازهایشپنیاز به ، شده است

نی یداری برای قصد کارآفربین معنیتواند پیشپذیری مسیر شغلی میانطباق، پژوهش
کند پذیری مسیر شغلی به دانشجو و افراد کمک میدانشجویان باشد. از طرف دیگر انطباق

بهینه خودش را با  طوربهکند تا  یکاردستها و رفتارهایش را صالحیت، هاتا نگرش
ها (. این توانایی تطبیق با شوک8003، )ساویکاس کندهای کاری مناسب هماهنگ زمینه

در  آمدهیشپهای تواند در مواجهه با چالشدهد که مین باور را میها به فرد ایو چالش
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های جدید موفق عمل کند و قصد و تمایل های شغلی و یا ایجاد شغلآینده در موقعیت
پذیری باقانط هایمؤلفه تأثیراتکارآفرینانه را افزایش دهد. البته نباید از  هایفعالیتبه 

دغدغه به  یمؤلفهکارآفرینی دانشجویان غافل شد.  بر قصد تأثیرگذاریمسیر شغلی در 
 یکند تا احساسی واقعی از آینده بسازند و با در نظر گرفتن گذشتهدانشجویان کمک می

بینی و تصمیمات مهمی در ی کاری خود را پیشآینده، خود و توجه به وضعیت فعلی
کنترل به افراد  یمؤلفه(. 8003، 4)لنت و براون کندراستای شروع شغلی در آِینده اخذ 

الش و ت، کند تا مسئولیت ساختن خود و محیط را قبول کرده و با خودتنظیمیکمک می
 کنجکاوی باعث یمؤلفهافتد روبرو شود. همچنین در آینده اتفاق می آنچهپایداری با 

های مختلف فکر و سناریوهای ها و نقششود که افراد در مورد خودشان در موقعیتمی
قرار داده و بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. این کنجکاوی  موردبررسیدیگری را  ممکن

آورد و ها پدید میی انواع کارها و نقشابتکار و عالقه درباره، به همراه احساس کنترل
و  شود )لنتگیری و تناسب خود با محیط میدر عمل باعث توجه به آگاهی در تصمیم

-تماد نیز به معنای احساس کفایت و کارآمدی در انجام موفقیتاع یمؤلفه(. 8003، براون

های خود را برای اجرای طرح کند انتخابآمیز یک فعالیت است و به فرد کمک می
در متغیری  هامؤلفه(. ترکیب این 8048، زندگی خود به واقعیت تبدیل کند )ساویکاس

به  ان تمایل و قصد دانشجویانتواند به افزایش میزپذیری مسیر شغلی میبه نام انطباق
 .کارآفرینانه کمک کند هایفعالیت
 اسبر اسنتایج این پژوهش نشان داد که قصد کارآفرینی دانشجویان  طورکلیبه

ا با توجه به لذ. بینی استپذیری مسیر شغلی قابل پیشو انطباق شناختیروانی سرمایه
مثبت این متغیر بر قصد  راتتأثیو همچنین  شناختیروانی پذیری سرمایهآموزش

هت های آموزشی در جشود تا با اجرا و برگزاری کارگاهپیشنهاد می، کارآفرینی دانشجویان
مایل میزان ت، آن در بین دانشجویان هایمؤلفهو  شناختیروانی تقویت و افزایش سرمایه

یر پذیری مساقانطب کهاینبا توجه به ، را افزایش داد. همچنین هاآنو قصد کارآفرینی 
ود تا با شپیشنهاد می، استبین قصد کارآفرینی دانشجویان شغلی از متغیرهای پیش

گیری شغلی و همچنین شناخت مشکالت و جستجو و تصمیم هایدورهآموزش 
پذیری مسیر شغلی آنان را های شغلی به دانشجویان میزان انطباقهای موقعیتچالش

این پژوهش در بین دانشجویان انجام  ازآنجاکهرا باال برد.  هاآنافزایش و قصد کارآفرینی 

                                                                                                                                        
1. Lent, R. W., & Brown, S. D 



 313 ... اساس بر دانشجویان کارآفرینی قصد بینیپیش 

 

ش در شود تا این پژوهلذا پیشنهاد می، نیستها به سایر گروه تعمیمقابل، گرفته است
و  ررسیموردبی سایر متغیرهای مرتبط با قصد کارآفرینی ها و همچنین رابطهسایر گروه
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