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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایهی روانشناختی و
انطباقپذیری مسیر شغلی انجام گرفت .روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهش
را دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  4937تشکیل میدادند که از میان آنها با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  819دانشجو انتخاب شدند .از پرسشنامهی قصد کارآفرینی
لینان ،رودریگرز ،رودیکانتچ ( ،)8044پرسشنامهی سرمایهی روانشناختی لوتانز ،یوسف و آولیو ()8007
و پرسشنامهی انطباقپذیری مسیر شغلی ساویکاس ( )8048برای جمعآوری دادهها استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .یافتهها
نشان داد که بین سرمایهی روانشناختی (خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی و تابآوری) و
انطباقپذیری مسیر شغلی (دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و اعتماد) با قصد کارآفرینی دانشجویان رابطهی
مثبت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً  80درصد از کل واریانس
قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایهی روانشناختی و انطباقپذیری مسیر شغلی قابل پیشبینی
است که متغیر انطباقپذیری مسیر شغلی سهم بیشتری داشت .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که سرمایهی
روانشناختی و انطباقپذیری مسیر شغلی از متغیرهای مرتبط با قصد کارآفرینی دانشجویان هستند که
نیازمند توجه و برنامهریزی هستند.
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مقدمه
تجارب کشورهای مختلف دنیا نشاندهندهی آن است که بهترین گزینه برای آماده نمودن
فراگیران نظام آموزشی جهت اشتغال در بازار کار ،ایجاد بستر مناسب جهت خوداشتغالی
و کارآفرینی 4توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است (صیف ،ثابت مهارلویی،
رستگار و احمدآبادی .)4939 ،کارآفرینی فرآیند تلفیق دانش ،جمعآوری اطالعات،
نوآوری ،خالقیت ،کشف ،توسعه ،حرکت ،مزیت ،فعالیت ،ریسک و به دست آوردن سود
است (آراستی ،فتحی و قلیپور.)4930 ،
8

یکی از پیشفرضهای فعالیتهای کارآفرینانه ،قصد کارآفرینی است .کروگر

9

( )8003قصد کارآفرینی را درجهای از تعهد به رفتارهای آتی که با هدف ایجاد یک
سازمان جدید هستند ،میداند .دیویدسون )4333( 1قصد کارآفرینی را یک تصمیمگیری
در خصوص راهاندازی برنامهریزیشدهی یک شرکت برای مدتی بهمنظور انجام کاری
پیشگامانه عنوان کرده است .شاپیرو و سوکول )8001( 3قصد کارآفرینی را تحت عنوان
مدل رویداد کارآفرینانه مطرح میکند و آن را ایجاد یک کسبوکار رویدادی فرض شده
میداند که تحت تأثیر تعامالت ابتکار ،توانایی ،مدیریت و نسبتهایی از استقالل و خطر
است که تحت تأثیر سه عامل درک مطلوبیت ،عملگرایی و درک امکانپذیری است.
پژوهش تورس و اسپینوزا )8047( 1نشان داد که یکی از عوامل مؤثر بر قصد
کارآفرینی ،سرمایهی روانشناختی 7است .سرمایهی روانشناختی روشی مهم برای افزایش
قدرت مقاومت افراد است ،که در مقابله با چالشهای زندگی روزمره نقش مهمی ایفا
میکند (وانگ .)8043 ،2سرمایهی روانشناختی درواقع به مفهوم «چه کسی هستید (خود
واقعی)» و چه کسی میخواهید بشوید (خودممکن) بر یک مبنای توسعهای و رشد یابنده
بازمیگردد (لوتانز ،نورمن و هواگ )8001 ،3و بهعنوان وضعیتی توصیف شده است کـه
شـامل چهــار مؤلفــهی خودکارآمــدی ،40امیدواری ،44خوشبینـی 48و تابآوری

49

است (ژو و همکاران .)8042 ،41خودکارآمدی بهعنوان اعتقـاد فرد بر تواناییهایش برای
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بسیج منابع انگیزشی و شـناختی و راهکارهـای موردنیاز بـرای اجـرای موفقیتآمیز
وظایف خـاص تعریف شده است .اسنایدر )4331( 4امیدواری را بهعنوان وضعیتی
شناختی یا تفکری تعریف میکند که افراد را قـادر مـیکند کـه اهـداف واقعـی ،امـا
چالشبرانگیز و قابـل پـیشبینـی را مـدون کنند و سپس به آن اهداف از طریق ارادهی
معطوف بـه خـود ،انرژی و ادراک کنترل درونی شده دسـت یابنـد .خوشبینـی ،سبک
تفسیری فرد است که اتفاقات مثبت را به علل دائمی ،شخصی و فراگیر و اتفاقات منفی
را بـه علـل خارجی ،موقتی و شرایط خاص نسـبت مـیدهـد (سـلیگمن )4332 ،8و

تابآوری بهعنوان ظرفیـت روانشناختی که بهوسیله آن افـراد میتوانند بهطور موفقیت-
آمیزی برای مقابله با تغییـر ،بحــران و ریســک و مشــکالت از آن اســتفاده کننــد،
تعریف شده است (لوتانز ،یوسف و آولیو .)8007 ،9همچنین والی ،نیتیکانگاس و هاپانن

1

( )8003در پژوهشی بر روی کارآفرینان به این نتیجه رسیدند که سرمایهی روانشناختی
بر رشد روحیهی کارآفرینی تأثیر دارد و مؤلفههای امیدواری و خودکارآمدی از قابلیت
پیشگویی باالیی برای پیشبینی روحیهی کارآفرینی برخوردارند .صبورا )8044( 3در
پژوهش خود با عنوان سرمایهی روانشناختی و قصد کارآفرینی دانشجویان به این نتیجه
رسیدند که بین سرمایهی روانشناختی و قصد کارآفرینی دانشجویان رابطهی مثبت و
معنیداری وجود دارد .تورس ،درو و اسپینوزا )8047( 1در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که بین سرمایهی روانشناختی و قصد کارآفرینی رابطهی مثبت و معنیدار وجود
دارد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی ،انطباقپذیری مسیر شغلی 7است
(تولنتینو ،سیدوگالویچ ،لو ،نهات ،گارسیا ،جیمز ،ریستوبوگ .)8041 ،2انطباقپذیری
مسیر شغلی ،اصطالحی است که از نظریهی رشد مسیر شغلی برآمده است .نظریهی
سازهگرایی مسیر شغلی 3به ساویکاس )4337( 40تعلق دارد که در پاسخ به نیاز جامعه به
& 8. Tolentino, S., Lu, Garcia, J.,
Restubog, L. D.
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constructivism
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رویکردی متناسب با قرن حاضر به وجود آمده است (پاتون و مک ماهون.)8001 ،4
ساویکاس ( )8003انطباقپذیری مسیر شغلی را یک سازهی روانی-اجتماعی میداند که
نشاندهندهی آمادگی و منابع فرد برای مقابله با وظایف ،تغییرات و شوکهای
پیشبینیشده در نقشهای مختلف ازجمله نقشهای شغلی است .مطابق با نظر ساویکاس
( )8003انطباقپذیری دارای چهار مؤلفهی دغدغه 8دربارهی آینده بهعنوان یک کارمند
(نگرانی شغلی به مسائل مربوط به جهتگیری نسبت به آینده و احساس خوشبینانه در
مورد آن) ،کنترل( 9کنترل شغلی ،افزایش خودتنظیمی از طریق تصمیمگیری شغلی و
مسئولیتپذیری برای آینده) ،کنجکاوی( 1کنجکاوی شغلی یک نگرش کنجکاو را
منعکس میکند که به کاوش شغلی بارور منجر میگردد و به فرد اجازه میدهد تا بهطور
واقعگرایانه فرایندهای حرفهای و تحصیلی را کاوش کند و به آیندهی واقعگرا نزدیک
شود) و اعتماد( 3گرایش به احساس کارآمدی در توانایی برای حل مشکالت شغلی عینی
است .اطمینان شغلی با کسب توانایی حل مسئله و باورهای خودکارآمدی سروکار دارد.
فقدان اطمینان شغلی منجر به بازداری ،کمرویی و بزدلی در نزدیک شدن به آینده میشود)
است.
تولنتینو ،صدوگالویچ ،لو ،گارسیا و ریستبوگ ( )8041در پژوهش خود با عنوان
رابطهی بین انطباق پذیری شغلی و قصد کارآفرینی به این نتیجه رسیدند که بین
انطباقپذیری مسیر شغلی و قصد کارآفرینی رابطهی مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین
اوی ،چان ،رینگو ،مونگهو ،چرنیشنکو و آلکساندر )8041( 1در پژوهش خود با عنوان
رابطهی بین پیشگیری و انطباقپذیری شغلی با نگرشهای حرفهای با نقش میانجی قصد
کارآفرینی به این نتیجه رسیدند که بین انطباقپذیری شغلی با قصد کارآفرینی رابطهی
مثبت و معنیداری وجود دارد.
بنابراین ازآنجاکه ،آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیتهای
دانشگاهی تبدیل شده است و نظام آموزشی در صورتی اثربخش و کارآمد خواهد بود
که بتواند با ایجاد بسترهای الزم منابع انسانی در حال آموزش خویش را به دانش ،مهارت
و ویژگیهای کارآفرینان تجهیز کند (ماتویک )8040 ،7و همچنین با توجه به اهمیت
5. confidence
6. Uy, A., Chan, K. Y., Sam, Y., Ringo,
M., Oleksandr, S.
7. Matviuk, S.G
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دورهی دانشجویی و از طرف دیگر پیامدهای مثبت قصد کارآفرینی در جهت رفع معضل
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهها و خأل پژوهشی موجود در این حوزه ،این پژوهش با
هدف پیشبینی قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایهی روانشناختی و
انطباقپذیری مسیر شغلی انجام گرفت.
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است.
جامعهی آماری پژوهش را کلیهی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی
 4937تشکیل میدادند که از میان آنها با توجه به جدول مورگان و با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  830نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند که درنهایت
پرسشنامهی  819نفر قابلتحلیل بود .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
پرسشنامهی قصد کارآفرینی :این پرسشنامه توسط لینان ،رودریگرز ،رودی کانتچ)8044( 4
برای سنجش قصد کارآفرینی طراحی شد .این پرسشنامه دارای  1سؤال است و پاسخدهی
به آن بر اساس طیف لیکرتی  3درجهای از خیلی کم ( ،)4کم ( ،)8متوسط ( ،)9زیاد ()1
تا خیلی زیاد ( )3است .نمره پایین به معنی قصد کارآفرینی پایین و نمره باال به معنای
قصد کارآفرینی باال است .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحبنظر قرار
گرفته و روایی تشخیصی پرسشنامه به روش تعیین میانگین واریانس استخراجشده
( )AVEتوسط مرادی ،زالی و پرنیان ( )4931مقدار  0/70گزارش شده است که
نشاندهندهی روا بودن پرسشنامه است .پایایی آن توسط صادقی و ملکینیا (0/23 )4930
گزارش شده است .پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ 0/28
به دست آمده است.
پرسشنامهی سرمایهی روانشناختی :این پرسشنامه توسط لوتانز ،یوسف و آولیو)8007( 8
برای سنجش سرمایهی روانشناختی طراحی شده است .این پرسشنامه دارای  81سؤال
در چهار زیرمقیاس اعتمادبهنفس /خـود کارآمـدی ( ،)4-1امیـدواری (،)7-48
خـوشبینـی ( )49-42و انعطــافپــذیری /تابآوری ( )43-81اســت .پاسخدهی به
پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  3درجهای از کامالً مخالفم ( ،)4مخالفم ( ،)8نظری
2. Luthans, F., Youssef, C.M., & Avolio,
B. J.

& 1. Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J. C.,
Rueda-Cantuche, J. M.
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ندارم ( ،)9موافقم ( )1تا کامالً موافقم ( )3است .نمره پایین به معنی سرمایهی
روانشناختی پایین و نمره باال به معنای سرمایهی روانشناختی باال است .روایی محتوایی
این پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و محبی نورالدین وند ،شهنی
ییالق و پاشاشریفی ( )4939روایی همگرا و روایی سازه این پرسشنامه را موردبررسی
قرار دادهاند .نتایج بررسی روایی سازهی پرسشنامه نیز نشان داد همه مؤلفههای سرمایهی

روانشناختی بر روی عاملهای خود بار معنیدار در سطح ( )p>0/004دارند .پایایی آن

را بهـادری خسروشـاهی ،هاشـمی نصرتآبادی و بیرامـی ( 0/23 )4934گزارش
کردهانـد .پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/22
به دست آمده است.
پرسشنامهی انطباقپذیری مسیر شغلی :این پرسشنامه توسط ساویکاس ( )8048برای
سنجش انطباقپذیری مسیر شغلی طراحی شد .این پرسشنامه دارای  81سؤال و  1بعد
دغدغه ( ،)4-1کنترل ( ،)48-7کنجکاوی ( )42-49و اعتماد ( )81-43است .پاسخدهی
به پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  3درجهای از کامالً مخالفم ( ،)4مخالفم ( ،)8نظری
ندارم ( ،)9موافقم ( )1تا کامالً موافقم ( )3است .نمره پایین به معنی انطباقپذیری مسیر
شغلی پایین و نمره باال به معنای انطباقپذیری مسیر شغلی باال است .روایی محتوایی
پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته و صالحی ،عابدی ،باغبان و نیلفروشان ( )4939روایی
همگرا و روایی سازهی این پرسشنامه را موردبررسی قرار دادهاند .نتایج بررسی روایی
سازهی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی نشان داد همهی مؤلفههای
انطباقپذیری مسیر شغلی بر روی عاملهای خود بار معنیدار در سطح ()p>0/004
دارند .پایایی آن توسط صالحی ،عابدی ،باغبان و نیلفروشان ( 0/34 )4939گزارش شده
است .پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ  0/34به دست
آمده است.
یافتهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی ،از گزارش فراوانی ،میانگین ،و انحراف
معیار و در بخش آمار استنباطی ،از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و
تجزیهوتحلیل رگرسیون تحت نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
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جدول  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

سرمایهی روانشناختی
خودکارآمدی

73/28
80/88

44/30
9/27

امیدواری

84/40

9/41

خوشبینی
تابآوری

42/78
43/72

9/73
8/70

انطباقپذیری مسیر شغلی
دغدغه

74/93
47/20

43/17
1/91

کنترل

47/32

1/12

کنجکاوی
اعتماد
قصد کارآفرینی

47/81
42/98
80/13

1/44
1/19
9/80

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار سرمایهی
روانشناختی به ترتیب برابر با  73/21و  ،44/30میانگین و انحراف معیار انطباقپذیری
مسیر شغلی به ترتیب برابر با  74/93و  ،43/17و میانگین و انحراف معیار قصد کارآفرینی
به ترتیب برابر با  80/13و  9/80است.
نتایج بررسی چولگی و کشیدگی برای دادهها نشان داد که دادههای به دست آمده در
بازه ( -8تا  )+8قرار دارند که نشان از نرمال بودن دادهها است .همچنین نتایج آزمون
کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقادیر سطح معناداری برای متغیرهای پژوهش
بزرگتر از  0/03بود؛ بنابراین هر سه متغیر دارای توزیع طبیعی هستند.
جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون بین سرمایهی روانشناختی و مؤلفههای آن با قصد کارآفرینی
متغیرها

9

3

1

4

8

 .4سرمایهی روانشناختی
 .8خودکارآمدی

4
**0/30

4

 .9امیدواری
 .1خوشبینی

**0/21
**0/21

**0/82
**0/83

4
**0/91

4

 .3تابآوری

**0/73

**0/82

**0/87

**0/84

4

 .1قصد کارآفرینی

**0/12

**0/19

**0/99

**0/93

**0/83

1

4

** p>0/04 , * p>0/03
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همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،بین سرمایهی روانشناختی با قصد

کارآفرینی ( ،)r=0/12 ،p>0/04بین مؤلفهی خودکارآمدی با قصد کارآفرینی (،p>0/04

 ،)r=0/19بین مؤلفهی امیدواری با قصد کارآفرینی ( ،)r=0/99 ،p>0/04بین مؤلفهی

خوشبینی با قصد کارآفرینی ( )r=0/93 ،p>0/04و بین مؤلفهی تابآوری با قصد

کارآفرینی ( )r=0/83 ،p>0/04رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.

جدول  .3ضرایب همبستگی پیرسون بین انطباقپذیری مسیر شغلی و مؤلفههای آن با قصد کارآفرینی
9

8

متغیرها

4

 .4انطباقپذیری مسیر شغلی

4

 .8دغدغه

**0/21

4

 .9کنترل
 .1کنجکاوی
 .3اعتماد
 .1قصد کارآفرینی

**0/22
**0/21
**0/72
**0/34

**0/83
**0/94
**0/91
**0/11

1

4
**0/97
**0/87
**0/97

3

4
**0/99
**0/99

4
**0/93

1

4

** p>0/04 , * p>0/03

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،بین انطباقپذیری مسیر شغلی با قصد

کارآفرینی ( ،)r=0/34 ،p>0/04بین مؤلفهی دغدغه با قصد کارآفرینی (،p>0/04

 ،)r=0/11بین مؤلفهی کنترل با قصد کارآفرینی ( ،)r=0/97 ،p>0/04بین مؤلفهی

کنجکاوی با قصد کارآفرینی ( )r=0/99 ،p>0/04و بین مؤلفهی اعتماد با قصد کارآفرینی

( )r=0/93 ،p>0/04رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.

جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی قصد کارآفرینی بر اساس سرمایهی روانشناختی
و انطباقپذیری مسیر شغلی
مدل

R

R2

 Rتعدیلشده

F

Sig

4

0/13

0/80

0/47

2/10

0/04

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک
قصد
کارآفرینی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

مقدار ثابت

49/11

8/11

-

سرمایهی روانشناختی

0/83

0/03

0/43

0/03 8/77

انطباقپذیری مسیر شغلی

0/99

0/49

0/84

0/03 8/39

 Sigدوربین واتسون
T
0/04 3/02
4/37
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تقریباً  80درصد از واریانس قصد
کارآفرینی بر اساس سرمایهی روانشناختی و انطباقپذیری مسیر شغلی قابل پیشبینی
است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر قصد کارآفرینی بر اساس سرمایهی
روانشناختی و انطباقپذیری مسیر شغلی معنادار است .سرمایهی روانشناختی با بتای

 )t=8/77 ،p>0/03( 0/43و انطباقپذیری مسیر شغلی با بتای )t=8/39 ،p>0/03( 0/84

بهطور مثبت معناداری قدرت پیشبینی قصد کارآفرینی را دارند .همچنین ،بتاهای به دست
آمده نشان میدهند که انطباقپذیری مسیر شغلی قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی قصد کارآفرینی
بر اساس مؤلفههای سرمایهی روانشناختی
مدل

R

R2

 Rتعدیلشده

F

Sig

4

0/12

0/89

0/42

1/30

0/04

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

قصد کارآفرینی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

49/72

8/11

-

3/84

0/04

خودکارآمدی

0/93

0/43

0/81

8/10

0/03

امیدواری

0/87

0/44

0/42

8/13

0/03

خوشبینی

0/93

0/41

0/83

8/30

0/03

تابآوری

0/88

0/03

0/41

8/11

0/03

دوربین واتسون

4/71

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،تقریباً  89درصد از واریانس قصد
کارآفرینی بر اساس مؤلفههای سرمایهی روانشناختی قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز
بیانگر این است که رگرسیون متغیر قصد کارآفرینی بر اساس مؤلفههای سرمایهی

روانشناختی معنادار است .مؤلفهی خودکارآمدی با بتای ،)t=8/10 ،p>0/03( 0/81

مؤلفهی امیدواری با بتای  ،)t=8/13 ،p>0/03( 0/42مؤلفهی خوشبینی با بتای 0/83

( )t=8/30 ،p>0/03و مؤلفهی تابآوری با بتای  ،)t=8/11 ،p>0/03( 0/41بهطور مثبت

معناداری قدرت پیشبینی قصد کارآفرینی را دارند .همچنین ،بتاهای به دست آمده نشان
میدهند که مؤلفهی خوشبینی قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
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جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی قصد کارآفرینی
بر اساس مؤلفههای انطباقپذیری مسیر شغلی
مدل

R

R2

 Rتعدیلشده

F

Sig

4

0/34

0/81

0/88

3/27

0/04

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

41/23

4/14

-

2/37

0/04

دغدغه

0/80

0/02

0/47

8/30

0/03

کنترل

0/82

0/44

0/84

8/31

0/03

کنجکاوی

0/94

0/49

0/81

8/92

0/03

اعتماد

0/41

0/41

0/48

4/41

0/44

قصد کارآفرینی

دوربین واتسون

4/23

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تقریباً  81درصد از واریانس قصد
کارآفرینی بر اساس مؤلفههای انطباقپذیری مسیر شغلی قابل پیشبینی است .نسبت F

نیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر قصد کارآفرینی بر اساس مؤلفههای انطباقپذیری

مسیر شغلی معنادار است .مؤلفهی دغدغه با بتای  ،)t=8/30 ،p>0/03( 0/47مؤلفهی

کنترل با بتای  )t=8/31 ،p>0/03( 0/84و مؤلفهی کنجکاوی با بتای ،p>0/03( 0/81
 )t=8/92بهطور مثبت معناداری قدرت پیشبینی قصد کارآفرینی را دارند .اما مؤلفهی
اعتماد قدرت پیشبینی معنادار کارآفرینی را ندارد .همچنین ،بتاهای به دست آمده نشان
میدهند که مؤلفهی کنجکاوی قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف پیشبینی قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس سرمایهی
روانشناختی و انطباقپذیری مسیر شغلی انجام گرفت .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان
داد که بین سرمایهی روانشناختی و مؤلفههای آن با قصد کارآفرینی در دانشجویان
رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد و سرمایهی روانشناختی و مؤلفههای آن قدرت
پیشبینی قصد کارآفرینی دانشجویان را دارند .این یافته با یافتههای تورس ،درو و اسپینوزا
( ،)8047صبورا ( ،)8044والی و همکاران ( )8003همسو است .در رابطه با تبیین رابطهی
مثبت بین سرمایهی روانشناختی با قصد کارآفرینی میتوان گفت که سرمایهی
روانشناختی یک عامل کلیدی در پیشبینی فعالیتهای کارآفرینی است زیرا میتواند
بهعنوان انگیزهبخش و محرک فعالیتهای کارآفرینی عمل کند .درواقع افراد با سطح
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باالی سرمایهی روانشناختی ،از انگیزش بیشتری برخوردار بوده و در مواجهه با مشکالت
سرسختی بیشتری دارند .بنابراین این افراد با شناختی که از تواناییهای خود دارند
(خودکارآمدی) ،و همچنین امیدواری و خوشبینی نسبت به آینده تمایل بیشتری به
ریسک کردن و فعالیتهای کارآفرینانه خواهند داشت .سیلوا ( )8040نشان داد که
سرمایهی روانشناختی قابلیت موفقیت کارآفرینانه را در مواجه با دوران رکود افزایش
میدهد و کسانی که در دوران پیش از رکود از سطح سرمایهی روانشناختی باالتری
برخوردارند قابلیت بیشتری در جهت سازگاری و غلبه بر شرایط جدید دارند .از طرف
دیگر کارآفرینان کسانی هستند که تحمل ابهام و شکستپذیری باالیی از خود نشان
میدهند و سرمایهی روانشناختی باال به آنها این امکان را میدهد که به این باور برسند
که هنگام تجربهی شکست و ناکامی ،انعطافپذیری از خود نشان داده و تالش میکنند
تا با اعتمادبهنفس شرایط را برای از بین بردن وضعیت موجود و تکرار موفقیتهای
گذشته تغییر دهند .بنابراین میتوان گفت که دانشجویانی که سرمایهی روانشناختی باالیی
دارند قصد کارآفرینی بیشتری خواهند داشت و بیشتر از بقیهی افراد تمایل دارند تا با
شروع یک کسبوکار به سمت خوداشتغالی و کارآفرینی گام بردارند.
همچنین نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین انطباقپذیری مسیر شغلی و
مؤلفههای آن با قصد کارآفرینی در دانشجویان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد و
انطباقپذیری مسیر شغلی و مؤلفههای آن قدرت پیشبینی قصد کارآفرینی دانشجویان را
دارند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای تولنتینو ،صدوگالویچ ،لو ،گارسیا و ریستبوگ
( )8041و اوی ،چان ،رینگو و چرنیشنکو ( ،)8041همسو است .در رابطه با تبیین رابطهی
مثبت بین انطباقپذیری شغلی و قصد کارآفرینی ،میتوان گفت که قصد کارآفرینی که
بهعنوان تمایل و قصد افراد برای شروع کسبوکارهای کوچک و خوداشتغالی تعریف
شده است ،نیاز به پیشنیازها و عوامل شخصیتی و زمینهای دارد که بر اساس نتایج این
پژوهش ،انطباقپذیری مسیر شغلی میتواند پیشبین معنیداری برای قصد کارآفرینی
دانشجویان باشد .از طرف دیگر انطباقپذیری مسیر شغلی به دانشجو و افراد کمک میکند
تا نگرشها ،صالحیتها و رفتارهایش را دستکاری کند تا بهطور بهینه خودش را با
زمینههای کاری مناسب هماهنگ کند (ساویکاس .)8003 ،این توانایی تطبیق با شوکها
و چالشها به فرد این باور را میدهد که میتواند در مواجهه با چالشهای پیشآمده در
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آینده در موقعیتهای شغلی و یا ایجاد شغلهای جدید موفق عمل کند و قصد و تمایل
به فعالیتهای کارآفرینانه را افزایش دهد .البته نباید از تأثیرات مؤلفههای انطباقپذیری
مسیر شغلی در تأثیرگذاری بر قصد کارآفرینی دانشجویان غافل شد .مؤلفهی دغدغه به
دانشجویان کمک میکند تا احساسی واقعی از آینده بسازند و با در نظر گرفتن گذشتهی
خود و توجه به وضعیت فعلی ،آیندهی کاری خود را پیشبینی و تصمیمات مهمی در
راستای شروع شغلی در آِینده اخذ کند (لنت و براون .)8003 ،4مؤلفهی کنترل به افراد
کمک میکند تا مسئولیت ساختن خود و محیط را قبول کرده و با خودتنظیمی ،تالش و
پایداری با آنچه در آینده اتفاق میافتد روبرو شود .همچنین مؤلفهی کنجکاوی باعث
میشود که افراد در مورد خودشان در موقعیتها و نقشهای مختلف فکر و سناریوهای
ممکن دیگری را موردبررسی قرار داده و بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند .این کنجکاوی
به همراه احساس کنترل ،ابتکار و عالقه دربارهی انواع کارها و نقشها پدید میآورد و
در عمل باعث توجه به آگاهی در تصمیمگیری و تناسب خود با محیط میشود (لنت و

براون .)8003 ،مؤلفهی اعتماد نیز به معنای احساس کفایت و کارآمدی در انجام موفقیت-
آمیز یک فعالیت است و به فرد کمک میکند انتخابهای خود را برای اجرای طرح
زندگی خود به واقعیت تبدیل کند (ساویکاس .)8048 ،ترکیب این مؤلفهها در متغیری
به نام انطباقپذیری مسیر شغلی میتواند به افزایش میزان تمایل و قصد دانشجویان به
فعالیتهای کارآفرینانه کمک کند.
بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که قصد کارآفرینی دانشجویان بر اساس
سرمایهی روانشناختی و انطباقپذیری مسیر شغلی قابل پیشبینی است .لذا با توجه به
آموزشپذیری سرمایهی روانشناختی و همچنین تأثیرات مثبت این متغیر بر قصد
کارآفرینی دانشجویان ،پیشنهاد میشود تا با اجرا و برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت
تقویت و افزایش سرمایهی روانشناختی و مؤلفههای آن در بین دانشجویان ،میزان تمایل
و قصد کارآفرینی آنها را افزایش داد .همچنین ،با توجه به اینکه انطباقپذیری مسیر
شغلی از متغیرهای پیشبین قصد کارآفرینی دانشجویان است ،پیشنهاد میشود تا با
آموزش دورههای جستجو و تصمیمگیری شغلی و همچنین شناخت مشکالت و
چالشهای موقعیتهای شغلی به دانشجویان میزان انطباقپذیری مسیر شغلی آنان را
افزایش و قصد کارآفرینی آنها را باال برد .ازآنجاکه این پژوهش در بین دانشجویان انجام
1. Lent, R. W., & Brown, S. D
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گرفته است ،قابلتعمیم به سایر گروهها نیست ،لذا پیشنهاد میشود تا این پژوهش در
سایر گروهها و همچنین رابطهی سایر متغیرهای مرتبط با قصد کارآفرینی موردبررسی و
کنکاش قرار بگیرد.
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