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Abstract
چكیده
This research examines the mediating role of
self-efficacy in the relationship between پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجیگرانه ی خودکارآمدی
Holland's personality characteristics and the در رابطه بین تیپ های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانهه
entrepreneurial conduct of students at Quchan دانشجویان دانشگاه مهندسهی فنهاوری ههای نهوین چونهان
University of Advanced Technologies
Engineering. The method of research is the  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و.پرداخته است
modeling of descriptive, correlational and  جامعهه آمهاری را تمهامی.م دلیابی معادالت ساختاری است
structural equations. The statistical population دانشجویان دانشگاه مهندسهی فنهاوری ههای نهوین چونهان
in 2016-2017 is all students at Quchan
University of Advanced Technologies  مشهوول بهه تیصهیل69-69  که در سال،تشکیل می دهند
Engineering and numbered 713 individuals.  در پژوهش حاضر با توجهه. نفر بود317 بودند و تعدادشان
250 randomly samples were chosen in this  نفهر092 به نمونه گیری تصادفی بر اساس فرمهول کهوکران
study based on the Cochran formula.
Zampetakis & Moustakis (2007), Holland  پرسشنامه اسهتاندارد، ابزارهای مورد استفاده.انتخاب شدند
Questionnaire's Personality Types (1958) and ،)0223 رفتهههار کارآفرینانهههه زامتهههاکیک و موسهههتاکیک
Muris' Self-Efficacy Scale (2001) were the ) و مقیهاس169۱ پرسشنامه تیپ ههای شخصهیتی هالنهد
instruments used. Coefficient of correlation of
Pearson and modeling of the structural equation  جهت تیلیل داده هها. ) بودند0221 خودکارآمدی موریک
were used to evaluate the data. In all analyses, ضریب همبستگی پیرسون و فن مدلیابی معادالت ساختاری
SPSS-22 and AMOS-22 software have been  وSPSS-22 استفاده شد و در کلیه تیلیل ها از نهر افهزار
used. The results demonstrated that selfefficacy is directly related to entrepreneurial  یافتهههه هههها نشهههان داد. اسهههتفاده گردیهههدAMOS-22
conduct and plays a mediating role in the خودکارآمدی رابطه مستقیم با رفتارکارآفرینانه دارد و نقش
connection between Holland's personality traits میانجیگرانه ای در رابطه بین تیپ ههای شخصهیتی هالنهد و
and entrepreneurial behavior. (χ2=0.20,
GFI=0.91, AGFI=0.93,CFI=0.91,PNFI=0.92, χ2=0. 20,GFI=0. رفتهار کارآفرینانهه ایفها مهی کنهد
91,AGFI=0. 93,
RMR=0.10, RMSEA=0.06(.In other words, CFI=0. 91,PNFI=0.
with the Enter of self-efficacy in the equation,  به دیگر سهخن.)92,RMR=0. 10,RMSEA=0. 06
the appeal of people to entrepreneurial conduct صرف نظر از تیپ های شخصیتی هالند با ورود خودکارآمدی
becomes greater regardless of Holland's
personality kinds. We, therefore, need to به معادله کشش افراد به سهمت رفتهار کارآفرینانهه بیشهتر
develop and reinforce the behavioral features of  بنابراین برای ایجاد رفتار کارآفرینانه می بایست به.می شود
Holland's personality kinds and self-efficacy in ایجاد و تقویت شاخصه های رفتهاری تیهپ ههای شخصهیتی
order to develop entrepreneurial behavior.
.هالند و خودکارآمدی بپردازیم
Keywords: Entrepreneurial Behavior,
 رفتهار، خودکارآمدی، تیپ های شخصیتی هالند:کلیدواژهها
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مقدمه
اشتوال بهعنوان یک فعالیت ضروری برای گذراندن زندگی فردی و اجتماعی تلقی شهده و تأکیهد
بر آن است که همهی انسانها با هر وضعیت و موچعیتی باید در همهی زمانها کار کنند .شول به
فرد اعتبار میبخشد ،احساسات تهاجمی را کاهش میدهد ،امنیهت فهردی و اجتمهاعی را تهامین
میکند ،احساس تنهایی و بی کسی را از بین میبرد ،اعتماد به نفک را افزایش مهیدههد و مهان
یاس و نا امیدی میگردد شفی آبادی ،1761 ،الف) .امروزه مشکالت اشتوال و بیکهاری جوانهان
بهعنوان یکی از دغدغههای مهم خانوادههها و مسهئوالن حکهومتی مطهرس اسهت شهفی آبهادی،
 ،1761ب) .بیکاری فا رغ التیصیالن دانشهگاهی یکهی از معضهالت دیرینهه و کنهونی کشهورهای
گوناگون به ویژه در جوام در حال توسعه و توسعه نیافته است و این درحالی اسهت کهه یکهی از
مقاصد مهم آموزش عالی آماده نمودن دانشجویان برای ایفای نقش مؤثر در زنهدگی کهاری اسهت
اوالدیان ،سیف نراچی ،نادری ،شریعتمداری .)17۱6 ،بیکاری متأثر از عوامل مختلفی است کهه از
جملهی آنها میتوان به سطح آموزش ،سن ،ویژگیهای شخصیتی ،توییهرات سهاختاری ناشهی از
جهانی سازی ،توییرات تکنولوژیک و چوانین و مقررات اثرگهذار بهر میهیق اچتصهادی اشهاره کهرد
آدن .)0219 ،نرخ بیکاری فارغ التیصیالن دانشگاهی یکی از مسائل نگران کنندهی مسئوالن هر
کشوری است .زیرا دانشجویان پک از اتمها دورهی تیصهیل انتظهار دارنهد کهه شهول مطلهوب و
ارزشمندی پیدا کنند و وچتی این امر میقق نمیشود اثرات نامطلوبی برای بهزیسهتی جسهمانی و
روانی آنها وارد میشود هوانگ .)0213 ،دانشجویان به دلیهل مرحلههی رشهدی کهه در آن چهرار
دارند و فشارهای مییطی برای تصمیمگیری شولی از ناحیهی دوستان ،خانواده و دانشگاه) دنار
استرس میشوند که هرنه زودتر فرآیند تصمیمگیری شهولی را کامهل کننهد .اسهترس ناشهی از
پیچیدگیهای مییطی و رشدی ،اغلب اثرات منفیای روی چابلیتهای تصمیمگیهری دانشهجویان
دارد که نتیجه اش بی تصمیمی و سردرگمی شولی خواههد بهود .دانشهجویان در حهال تیصهیل،
همچون جوانان در تالش برای ایجاد هویت شخصی خود و نیهز در تهالش بهرای ایجهاد و تیقهق
اهداف شولی میباشند .سمپسون ،ریردون ،پترسون ،لنهز0224 ،؛ بهه نقهل از پیونهدی.)022۱ ،
مشکالت انتخاب شول یا سردرگمی در رشتهی تیصیلی انتخاب شده که چرار است نهایتاً فرد را
به شول و کار دلخواه برساند) یکی از مشکالت دانشجویان است هلکووسکی ،استوت ،جانگسهما،
ترجمهی جاللی.)1767 ،
از آنجائیکه آموزش میتواند بهطور نشمگیری نرخ بیکاری را کاهش دههد رایهدل و سهانگ،
 ) 0211بسیاری از کشورها از جمله راهکارهای خروج از بیران بیکاری را کارآفرینی میدانند و به
آموزش آن توجه فوق العادهای میکنند نوه ابراهیم و تندسهته .)17۱3 ،زیهرا کهارآفرینی امهروزه
17۱
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بهعنوان یک انتخاب شولی در نظر گرفته میشود .لذا دارا بودن مهارتههای کهارآفرینی ضهروری
است .زیرا کارآفرینی در بسیاری از دانشهگاهههای سرتاسهر دنیها از حالهت آشهنایی بها دورهههای
کارآفرینی به حالت یک انتخاب شولی ارتقاء یافته است پوستیگو ،0220 ،1به نقهل از برنشهتاین،
 .)0211انتخاب شول کارآفرینی ،توسق دانشجویان از عهواملی نهون خهانواده ،روابهق ،دوسهتان،
پیشینه فرهنگی ،میلی و اجتماعی متأثر است لیفانگ .)0210 ،اشتوال دانشهجویان دانشهگاه در
سالهای اخیر یک مسألهی مهم و برجسته شده اسهت .لهذا آمهوزش کهارآفرینی یکهی از راهههای
بنیادی برای حل مشکالت بیکاری دانشجویان و مبنایی برای اشتوال زایی دانشجویان دانشگاههها
میباشد ژیان مینگ.)0217 ،0
تعداد فارغ التیصیالن دانشگاهی در چرن بیستم بسیار افزایش یافته است و به همهین نسهبت
در بین همین جمعیت افراد بیکار نیز بسیارند .لذا آموزش و کارآموزی همچنان یکی از مهم ترین
راههای کاریابی فارغ التیصیالن و خروج آنها از این وضعیت میسوب میشود دونگا .)0219 ،مها
در عصر کارآفرینی زندگی میکنیم که دولتها ،مؤسسات آموزش عالی و شرکتها همه به دنبهال
پرورش نیروی کارآفرین هستند .بنابراین اهمیت و ضرورت آموزش کارآفرینی امروزه بر هیچ کک
پوشیده نیست .از طریق این آموزش با فراهم شدن آگاهی و اطالعات مورد نیاز بهرای افهراد غیهر
کارآفرین ،به آنها کمک میشود تا مهارتها و صفاتی که برای کهارآفرینی الز هسهتند را کسهب
کنند فکری ،شفی آبادی ،نورانی پور ،احقر .)0210 ،افرادی که آموزش مهیبیننهد تها کهارآفرین
شوند نیازمند یادگیری مهارتهای ضروری برای کارآفرینی در دنیای کار میباشند فکری ،شفی
آبادی ،نورانی پور ،احقر .)0217 ،هدف اجرای برنامههای آموزش کهارآفرینی در رون دانشهگاههها
ایجاد روحیه و فرهنگ کارآفرینی و نیز پرورش افراد تعلیم دیده بهرای کهارآفرینی اسهت جینها،
.)0214
باتوجه به اینکه کارآفرینی مهارتی است که نیازمند آموزش است سؤالی که مطهرس مهیشهود
این است که نه مهارتی یا چابلیتی را باید به افراد آموزش داد و نه عوامل یها متویرههایی باعه
میشوند که فردی کارآفرین شود و کارآفرینی کند؟ .در پاسخ باید گفت که رویکردهای مختلفهی
به این سؤال پاسخ دادهاند که یکی از آنها رویکرد صهفات شخصهیتی اسهت .بسهیاری از میققهان
7
کارآفرینی میپذیرند که تفاوتهای فردی هنوز هم نقش آفرین هستند .بر همین اساس ،کهانتور
 )166۱با مطالعه بر روی  42۱دانشجوی کهارآفرین 4دریافهت کهه بسهیاری از ایهن دانشهجویان
1. Postigo
2. Xianming
3. Kantor
4. Entrepreneurship students
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معتقد بودند که هم صفات شخصیتی و هم چابلیتهای کارآفرینی چابهل آمهوختن اسهت و توییهر
پذیر .هرنند باور بر این است که چابلیتها راحت تر توییر میپذیرند برنشتاین .)0211 ،بهعنوان
پیش مقدمهای برای کارآفرینی موفق ،یک کارآفرین کسی است کهه صهفات منشهی خاصهی کهه
مناسب کارآفرینی موفق است را داشته باشد ماینر1663 1؛ به نقل از فولین.)0217 ،
بسیاری از برنامههای آموزش کارآفرینی نون معتقدند رشد شخصی دانشجویان اصهل اسهت
لههذا هههدف شههان را پههرورش صههفات شخصههیتی دانشههجویان چههرار مههیدهنههد نئونههگ.)022۱ ،
کارشناسان معتقدند که حتی چابلیتهای درونی افراد را مهیتهوان از طریهق آمهوزش و کهارورزی
توییر داد ریچاردسون و هاینز .)022۱ ،نکتهی حائز اهمیتی کهه در تکمیهل بیه حاضهر بایهد
گفت این است که امروزه کارآفرینی ،شولی است که شخص باید برای آن برنامه ریزی نماید و در
دسترس بسیاری از مرد چرار دارد و دیگر یهک طهرز فکهر ویهژه نیسهت خهانی جزنهی.)17۱9 ،
کارآفرینی میتواند بهعنوان یک شول توسهق دانشهجویان انتخهاب شهود لیفانهگ .)0210 ،کهار
آفرینی بهعنوان یک انتخاب شولی است که در آن فرد برای خودش با احتساب یکسری از عوامل
کار میکند ونکرز0229 ،؛ به نقل از استیفن و اوهالنر .)0212 ،0آغاز و راه اندازی یهک کسهب و
کار ،یک انتخاب شولی است که به وضوس در چالب یک فرایند تصمیمگیری رو بهه رشهد طراحهی
میشود کروئه گر0222 ،؛ به نقل از نبی ،هولدن ،والمسکی .)0229 ،وچتی کهارآفرینی بههعنهوان
یک گزینهی انتخاب شول مطرس میشود کهه مهیبایسهت دربهاره آن تصهمیمگیهری نمهود پهای
نظریههای مشاوره شولی نیز به میان کشیده میشود .نراکهه نظریههههای شهولی بهه مها کمهک
میکنند تا بفهمیم که افراد نگونه تصهمیمگیهری شهولی مهیکننهد و نههارنوبی بهرای فرآینهد
تصمیمگیری شولی افراد فراهم میکند اوسبورن .)0226 ،در بهین نظریههههای مشهاوره شهولی،
نظریهی تیپهای شخصیتی هالند از جمله نظریاتی است که به نقش ویژگهیههای شخصهیتی در
انتخاب شول میپردازد .نظریهی هالند ،از زمان ظهورش یعنی بیش از  42سال پهیش تها کنهون
یک تیول اساسی در روانشناسی کاربردی ایجاد نمهود بهراون .)0220 ،نظریههی هالنهد نقشهی
اساسی در حوزهی رغبتهای شولی و تصمیمگیری شهولی ایفهاء مهیکنهد .نظریههی وی کهه در
سالهای  1692ایجاد شد و تداو یافهت بهیش از ههر نظریههی دیگهری در زمینههی راهنمهایی و
مشاورهی شولی زمینه ساز تیقیق و پژوهش شد آلن .)0229 ،اگرنه نظریههای شولی مختلفی
وجود دارند اما نظریهی تیپهای شخصیتی هالند یکی از پرکاربردترین آنهاست که بهطور جامعی
مورد بررسی چرار گرفته است .نظریهی هالند بر نند ایده مبتنی است .اول از همه اینکه مرد بهر
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اساس شباهت شان به یکی از تیپهای شخصیتی  9گانه طبقهبندی میشوند .فردی که به یکهی
از تیپهای شخصیتی شبیه باشد به احتمهال زیهاد بهه همهان نیهو رفتهار خواههد کهرد و همهان
شاخصههای شخصیتی را نشان خواهد داد .بهه عهالوه ،مییطهی کهه مهرد در آن زنهدگی و کهار
میکنند را نیز میتوان بر اساس شباهت شان به تیپ شناسی مشابهی طبقهبندی نمهود .نکتههی
آخر اینکه تعیین و تشخیص این تیپهای شخصهیتی را مهیتهوان بهه کمهک دادهههای منهت از
سنجش تیپها و مییقهای شولی انجا داد ییلماز.)0213 ،
ایدهی هستهای نظریهی هالند این است که بیشهتر مهرد بهه ترکیبهی از  9تیهپ شخصهیتی
شباهت دارند که عبارتاند از واچ گرا ،جستجوگر ،هنری ،اجتماعی ،تهوری و چراردادی .هر تیهپ
شخصیتی با منظومهای از رغبتها ،فعالیتهای ترجییی ،باورها ،چابلیتها ،ارزشها و شاخصهههها
مشخص میشوند .به همین ترتیب ،مییقهای کاری و شولی را نیز میتوان با توجه بهه شهباهت
شان به این تیپهای شخصیتی مقوله بندی نمود و همان کدهای شخصهیتی بهرای میهیقههای
شولی و کاری نیز به کار میرود ناتا.)0212 ،
هالند  )1637تیپهای شولی مختلفی را ارائه نمود و معتقد بهود کهه افهراد بهر اسهاس ایهن
تیپها ،خزانهای شاخص از مهارتها ،صالحیتها و چابلیتها را ایجاد میکنند .او معتقد بهود کهه
تیپهای شخصیتی  9گانه اش فقق توسق رغبتهای خاص مشخص نمیشهوند بلکهه همچنهین
صالحیتها و چابلیتها نیز بر تیپها اثرگذارند بینیکه.)0213 ،
هالند معتقد بود بیشتر افراد در یکی از این  9تیپ شخصیتی طبقهبندی میشوند .هر مییق
شولی نیز تیت سلطهی یکی از این تیپهای شخصیتی چرار دارد .تیپهای شخصهیتی مختلهف،
نیازمند مییقهای شولی مختلف هستند .رفتار نیز از تعامل بین تیپههای شخصهیتی و میهیق
شولی ایجاد میشود .سازگاری و انطباق بهین تیهپههای شخصهیتی و میهیق شهولی منجهر بهه
سازگاری شولی میشود که نتیجه اش رضایت شولی و عملکرد شولی بهتر مهیشهود درومونهد و
رایان1669 ،؛ به نقل از رضایی ،چربان پور ،احمدی چطاب ،رضایی .)0211 ،در مقابل ،نهاهمخوانی
بین تیپهای شخصیتی و مییق شولی نیز منجر به نارضایتی شهولی ،عملکهرد ضهعیف و توییهر
شولی میشود هالند1637 ،؛ به نقل از گرجی ،فتیی ،حاتمی و خوش کنش .)0211 ،بر اسهاس
این نظریه افراد جذب مشاغلی میشوند که نیازهای شخصی آنها را رف نماید و برایشهان رضهایت
مندی را به ارموان آورد .بر اساس این نظریه افهراد در یکهی از تیهپههای شخصهیتی واچه گهرا،
جستجوگر ،هنری ،اجتماعی ،تهوری و چراردادی چرار میگیرند .بر همان اساس  9مییق شهولی و
کاری وجود دارد .مرد به دنبال مییطیاند که به آنها اجازه دهد تا مهارتها ،چابلیتها ،نگرشهها

141

امیر چربانپور لفمجانی ،مسعود ابراهیمی بردر ،سجاد رضائی و علیرضا غالمی

و ارزشهای شان را بروز دهند و رفتار افراد تاب تعامهل بهین شخصهیت و میهیق اسهت شهارما،
.)0219
یک کارآفرین موفق باید مجموعهای از صفات ژنتیکی ،مهارتهها و رفتهارهها را داشهته باشهد
نئونگ .)0210 ،به منظور طراحی یک برنامهی آموزشی بر اساس عواملی که پیش نیاز فرآینهد
کارآفرینی موفق میباشند ،کارآفرینهان موفهق مهیبایسهت مجموعههای از صهالحیتهها ،آگهاهی
ساختمند ،وجدان اجتماعی و صفات شخصیتی را یکپارنه نمایند و بهه ننهد ویژگهی شخصهیتی
خاص و مجزا اکتفا نکنند فوجیت ،کینیکی و آشفورث0224 ،1؛ به نقل از ژیانمینگ.)0217 ،
احتمال دارد برخی از افراد بعضی از شاخصههای شخصیتی ضروری برای کارآفرینی از جملهه
تیمل ابها  ،مکان کنترل درونی ،میل به پیشرفت و ماجراجویی را داشته باشند اما باز هم چصد و
رفتار کارآفرینانه در آنها مشاهده نشود که دلیل احتمالی آن فقدان برخی دیگهر از شاخصههههای
کلیدی برای کارآفرینی است .یکی از این متویرهای شخصیتی کلیدی که چصد و رفتار کارآفرینی
را متأثر میسازد خودکارآمدی است که تیقیقات مختلفی هم به نقش آن در زمینهی کهارآفرینی
توجه نموده اند .پیهیه و باچری  )0217در تیقیق خهود نشهان دادنهد کهه خودکارآمهدی بهاالتر
دانشجویان اثرات چهوی و مببتهی بهر چصهد کهارآفرینی شهان دارد .تیقیقهات فهوالدی و باغبهانی
 ،)1767میسنی ،موسوی و جمالی  ،)1760صفا و منگلهی  )1764و رضهایی  )1767همگهی
نشان دادند که خودکارآمدی ،چصد و نگرش و رفتار کارآفرینانهی افراد را تیت تأثیر چرار میدهد.
کارآفرینان در مقایسه با غیر کارآفرینان نمرات بیشتری در ویژگیهای تیمل ابها  ،مکان کنتهرل
درونی ،خودکارآمدی و نیاز به پیشرفت و شخصیت مبتکر و پیشتاز دارند کولز و وان دن بهرو ،
022۱؛ کرانههت1669 ،؛ دی اینتینههو و همکههاران0223 ،؛ آنگههو و اسههمعیل022۱ ،؛ راش و فههرس
0223؛ به نقل از انگا ،شاموگاناتان.)0212 ،0
صفات شخصیتی یک عامل تعیینکنندهی مهم در تمایل افراد برای کارآفرینی اسهت .صهفات
شخصیتی میل افراد به موفقیهت را تعیهین مهیکنهد و تعهدادی از ایهن ویژگهیههای شخصهیتی
عبارتاند از :خودکارآمدی ،مکان کنترل درونی و میل و نیاز بهه پیشهرفت زیهن ،غنهی و اکهر ،7
 .)0212از آنجا که امروزه تمرکز اکبر کشورها و دولتهها بهر کهارآفرینی اسهت و در ایهن راسهتا
دانشجویان و مناب انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند شناسهایی عوامهل مهؤثر بهر رفتهار
کارآفرینانهی آنها از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود .با اینکه سالیان سال اسهت کهه از ایجهاد
نظریه هالند میگذرد اما در هیچ تیقیقی نقش تیپهای شخصیتی هالنهد در پهیشبینهی رفتهار
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کارآفرینانه مورد توجه چهرار نگرفتهه اسهت .براسهاس پهژوهشههای انجها شهده در ایهن حهوزه،
ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی از جمله عوامهل مهؤثر بهر رفتهار و چصهد کهارآفرینی افهراد
میباشد .همچنین خودکارآمدی از جمله ویژگیههای شخصهیتی برجسهتهی کارآفرینهان اسهت.
بنابراین خودکارآمدی از یک طرف بهعنوان متویر پیش بین کارآفرینی است و از طهرف دیگهر در
پژوهشهای چبلی خود بهعنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی اثرگذار بر چصد و رفتهار کهارآفرینی
مطرس شده و میتواند بین این دو متویر نقش میانجی داشته باشهد .از طرفهی دوران دانشهجویی
دورهای است که نگرش فرد نسبت به انتخاب شول یا خودکارگماری کارآفرینی) شکل میگیهرد.
این مهم برای دانشجویانی که در رشتههای مهارتی و عملی مشوول به تیصهیل هسهتند اهمیهت
بیشتری دارد .زیرا دانشجویانی که در رشتههای عملی مشوول به تیصهیل هسهتند ،مههارتههای
حرفهای مرتبق با رشتهی خود را میآموزند و به ایجاد اشتوال برای خود نزدیهک تهر هسهتند تها
دانشجویان رشتههای نظری که مهارتهای حرفهای را نمیآموزند .بسیاری از تیقیقاتی ههم کهه
در حوزهی کارآفرینی انجا شده بر روی دانشجویان رشتههای نظری و علو انسهانی انجها شهده
است و دانشجویان رشتههای فنی مهندسی شاغل در دانشهگاهههای علمهی کهاربردی) کمتهر در
تیقیقات مورد بررسی چرار گرفته انهد .از ایهن حیه در تیقیهق حاضهر بهر آن شهدیم تها رفتهار
کارآفرینانهی این دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن را بررسی کنیم تها مشهخص سهازیم کهه رفتهار
کارآفرینانه در این دانشجویان تیت تأثیر نه متویرهایی است .لهذا ههدف اصهلی ایهن پهژوهش
تعیین نقش میانجیگرانهه ی خودکارآمهدی در رابطهه بهین تیهپههای شخصهیتی هالنهد و رفتهار
کارآفرینانه دانشجویان بود .از این رهگذر فرضیههای زیر مورد بررسی و آزمون چرار گرفهت .الهف)
تیپهای شخصیتی هالند با رفتار کارآفرینانه رابطه دارد .ب) خودکارآمهدی بها رفتهار کارآفرینانهه
رابطه دارد .ج) در رابطهی بین تیپهای شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه ،خودکارآمدی نقهش
میانجیگرانه دارد ورود این میانجی با تقویهت رابطهه میهان تیهپههای شخصهیت هالنهد و رفتهار
کارآفرینانه همراه است).
روش پژوهش
روش تیقیق از نوع توصهیفی و همبسهتگی بهود .جامعهه آمهاری در ایهن تیقیهق شهامل تمهامی
دانشجویان شاغل به تیصیل در سال  69-69دانشگاه مهندسی فناوریهای نهوین چونهان بودنهد
 .)N=317در پژوهش حاضر باتوجه به فرمول کوکران  092دانشجو توسق لیست اخهذ شهده از
اداره آمار دانشگاه ،به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .دانشهجویانی کهه بههعنهوان نمونهه
انتخاب شدند با رضهایت آگاهانهه در تیقیهق شهرکت کردنهد و بهه آنهها گفتهه شهد افهرادی کهه
پرسشنامههای شان ناچص یا بی پاسخ باشد از روند تیقیق کنار گذاشته خواهند شد .برای تجزیهه
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و تیلیل داده ها از تیلیل همبستگی پیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری اسهتفاده شهد و در
کلیه تجزیه و تیلیلهای آماری این پژوهش از نهر افهزار  SPSS-22و  AMOS-22اسهتفاده
گردید .متویرمستقل تیپهای شخصیت هالند ،متویر وابسهته رفتهار کارآفرینانهه و متویرمیهانجی
نمره کل خودکارآمدی در نظر گرفته شد.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه :این ابزار توسق زامتاکیک و موسهتاکیک  )0223سهاخته
شد و شامل  10گویه است .این ابزار نهار مولفهی توانایی کاهش کاغهذبازی ،گهرایش بهه توییهر،
نشم انداز استراتژیک ،بافت حمایتی را اندازه میگیرد .این پرسشنامه بهر اسهاس طیهف لیکهرت
موافقم 1 ،تا کامالً مخالفم )9 ،میباشد .حداچل و حداکبر نمره کسب شده در این ابهزار بهین 10
تا  92است و کسب نمره باالتر بهه معنهای رفتهار کارآفرینانهه بهتهر اسهت .در ایهران پایهایی ایهن
پرسشنامه توسق مرزبان و همکاران  )17۱6با استفاده از آلفای کرونبهاخ  2/67بدسهت آمهد .در
پژوهش حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ  2/۱0میاسبه شد.
پرسشنامه تیپهای شخصیتی هالند :این ابزار توسق هالند  )169۱طراحی شهد و شهامل دو
چسمت است .چسمت اول آن تشکیل شده اسهت از فعالیهت  99سهئوال ،چابلیهتهها  99سهئوال و
مشاغل ۱4سئوال .چسمت دو شامل دو جدول خودسنجی است .افراد بهه سهئواالت چسهمت اول
پاسخ بلی یا خیر و در چسمت دو به خود نمره میدهند .سپک مجموعه نمرات ایهن دو چسهمت
م یاسبه و کد سه حرفی تیپ شخصیت فرد تعیین شده که اولین حرف این کد مد نظر اسهت .در
تیقیق حاضر تیپ شخصیتی افراد با استفاده از نمره پرسشنامه خهود پژوههی هالنهد  )16۱9در
هر تیپ مشخص میشود .مولفههای پرسشنامه هالند به شش نوع تقسیم میشوند که عبارتند از:
اجتماعی ،تهوری ،چراردادی ،واچ بین ،هنری و جسهتجوگر .در ایهران جههت تعیهین پایهایی ابهزار
وهابی  )1739این پرسشنامه را روی 49نفر از 6گروه شولی اجرا نمود .مقدار پایایی بدست آمده
با روش آلفای کرونباخ برابر با  2/۱۱به دست آمد منتظر غیهب ،کیخهانژاد .)1761 ،در پهژوهش
حاضر نیز میزان آلفای کرونباخ  2/۱4میاسبه شد.
مقیاس خودکارآمدی :این مقیاس توسهق مهوریک  )0221بهرای بررسهی خودکارآمهدی در
نوجوانان و جوانان فههراهم گردیههد کههه دارای 04گویههه اسهت و سههه حهوزهی خودکارآمهدی
تیصیلی ،خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی هیجانی را میسنجد .هر بعد شامل ۱گویه است
که گویههای 1تا ۱برای خودکارآمهدی تیصهیلی ،گویههههای 6تها 19خودکارآمهدی اجتمهاعی و
گویههای 13تا 04خودکارآمدی هیجانی است .پاسخ آزمودنیهها در ایههن پرسشهنامه بهر مبنهای
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طیهف 9درجههای از نهوع لیکهرت میاسهبه میشود و کسب نمهره بهاالتر نشهانگر خودکارآمهدی
بیشتر است .بهرای تعیهین روایهی پرسشنامه ،موریک  )0221عالوه بهر همبسهتگی ههر بعهد بها
نمره ی کل از روش تیلیل عامهل به شیوه تیلیل مؤلفههای اصلی بها نهرخش متعامهد اسهتفاده
کرده است و همبستگی با بعهد کل مورد تأیید چرارگرفت که برای بعد خودکارآمههدی تیصههیلی
 ،2/72بعهد خودکارآمهدی اجتماعی  2/12و بعد خودکارآمهدی هیجهانی  2/43بودنهد ،مههوریک
پایهایی ایهن ابهزار را بها استفاده از ضریب آلفهای کرونبهاخ بهه ترتیهب بهرای خودکارآمهدی کهل،
خودکارآمدی تیصهیلی ،خودکارآمدی اجتماعی و خودکارآمدی هیجهانی برابهر بها  2/۱9 ،2/۱۱و
 2/۱9گزارش کرد .در ایران طهماسیان  )17۱9همسانی درونی کل مقیاس  2/37خودکارآمهدی
اجتماعی  2/99و خودکارآمهدی هیجهانی  2/۱4و خودکارآمهدی تیصهیلی  2/34گهزارش نمهود.
همچنین پایایی بازآزمایی نیز برای کل مقیاس  ،2/۱6خودکارآمدی اجتماعی  2/۱1خودکارآمدی
هیجانی  2/۱۱و خودکارآمدی تیصیلی  2/۱3گهزارش شهد .پایهایی ایهن پرسشهنامه در پهژوهش
حاضر  2/۱6گزارش شد.
یافتههای پژوهش
از بین  092نفر آزمودنی تیقیق  172نفر یعنی  90درصد آچا و  102نفر یعنی  4۱درصهد خهانم
بودند که همگی در مقطه کارشناسهی مشهوول بهه تیصهیل بودنهد .در ایهن میهان  ۱4دانشهجو
 )%77/92از رشته عمران و زیرشاخههای کاردانی فنهی-امهور پیمانهها ،کهاردانی فنهی عمهران-
سازههای پیش ساخته؛ مهندسی فنهاوری عمهران-سهاختمان سهازی)؛  ۱7دانشهجو  )%77/02از
رشته معمهاری و زیرشهاخهههای کهاردانی حرفههای :معماری معمهاری داخلهی)؛ کهاردانی فنهی:
معماری معماری شهری)؛ کارشناسی حرفههای :معمهاری طراحی میهیق داخلهی)؛ و کارشناسهی
حرفههه ای :معمههاری طراحی میههیق بیرونههی) و سههرانجا  ۱7دانشههجو از رشههته مکانیههک و
زیرشاخههای کاردانی فنی مکانیک تاسیسات) و مکانیکی ساختمان) در مطالعه شهرکت داشهتند.
میانگین سنی آنها نیز  07سال بود 16 .نفر از دانشجویان  )%3/9متاهل و مابقی مجرد بودند .بهه
استبنای  71نفر  )10/4مابقی بومی استان خراسان رضوی بودند .جدول 1-ججج
جدول  1اطالعات توصیفی متویرهای پهژوهش را روی اعضهای نمونهه  )n=092نشهان داده
است .عالوه بر آن نتای همبستگی پیرسون ارائه شده است.
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جدول :2یافتههای توصیفی و نتایج نرمال بودن مولفههای خودکارآمدی ،تیپهای شخصیتی هالند و
رفتار کارآفرینانه ()n=053
مؤلفه

تیپهای شخصیتی هالند

رفتار کارافرینانه

خودکارآمدی

ابواد متغیر

میانگین

SD

دامنه
نمرات

مقدار z

سطح
مونیداری

-1خودکارآمدی تیصیلی

0۱/429

4/919

47-12

2/۱4

2/199

-0خودکارآمدی اجتماعی

06/944

9/499

42-10

2/69

2/104

-7خودکارآمدی هیجانی

00/02۱

9/۱99

99-3

1/19

2/179

-4خودکارآمدی

۱2/19۱

10/030

107-74

1/24

2/007

-9توانایی کاهش کاغذبازی

0/6۱۱

477 .1

9-1

1/19

2/17۱

 -9گرایش به توییر

14/069

9/043

07-0

1/20

2/01۱

-3نشم انداز استراتژیک

11/079

4/۱44

16-4

1/10

2/192

-۱بافت حمایتی

9/60۱

0/993

12-0

2/۱2

2/942

-6رفتار کارافرینانه

74/44۱

3/360

94-14

2/94

2/36۱

-12اجتماعی

49/640

10/37

96-02

2/33

2/9۱4

-11تهوری

44/167

11/17

31-1۱

2/69

2/716

-10چراردادی

49/۱90

6/97

99-16

2/96

2/301

-17واچ بین

49/944

17/19

96-04

1/11

2/1۱9

-14هنری

4۱/960

14/16

۱9-02

1/19

2/179

-19جستجوگر

4۱/012

11/20

96-02

1/24

2/007

با توجه به جدول 1میانگین نمره خودکارآمهدی ۱2/19۱؛ بهاالترین نمهره  74و پهایین تهرین
نمره 107میباشد .میانگین نمره رفتار کارافرینانه 74/44۱؛ باالترین نمره  94و پایین ترین نمهره
 14میباشد .در تیپهای شخصیتی هالنهد بهاالترین میهانگین متعلهق بهه هنهری و پهایینتهرین
میانگین متعلق به تهوری میباشد .جههت بررسهی نرمهال بهودن دادههها از آزمهون کهالموگروف-
اسمیرنوف استفاده شد که نتای آن در تمامی متویرها با توجه به سطح معنیداری باالتر از آلفای
 ،2/29نشان از نرمال بودن دادهها دارد.
یافتههای استنباطی
فرضیه اول) بین تیپهای شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه در دانشجویان رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه نتای تیلیلههای همبسهتگی پیرسهون در جهدول 0نشهان داد بهین
تیپهای شخصیتی هالند اجتماعی ،تهوری ،چراردادی ،واچ بین ،هنهری و جسهتجوگر) بها رفتهار
کارافرینانه و مؤلفههای آن توانایی کاهش کاغذبازی ،گرایش به توییر ،نشم انهداز و اسهتراتژیک
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بافت حمایتی) رابطه مببت معنیداری وجود دارد .دامنه ضرایب همبستگی بین  2/42تا  2/۱2به
دست آمده که همگی در سطح  2/21بودند؛ بدین معنی که با افزایش نمره تیپههای شخصهیتی
هالند ،نمرات رفتار کارافرینانه دانشجویان نیز افزایش مییابد و بالعکک.
جدول :0ماتریس ضرایب همبستگی بین تیپهای شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه
متغیرها

2

- 1اجتماعی

1

0

0

- 0تهوری

**2/40

1

- 7چراردادی

**2/44

**2/90

1

- 4واچ بین

0

5

0

9

9

7

23

**2/34

**2/31

**2/۱0

1

- 9هنری

**2/43

**2/97

**2/9۱

**2/90

1

- 9جستجوگر

*2/0۱

**2/46

**2/47

**2/41

**2/97

1

- 3توانایی
کاهش کاغذبازی

**2/92

**2/40

**2/91

**2/90

**2/91

**2/46

1

- ۱گرایش به
توییر

**2/90

*2/09

**2/4۱

**2/47

**2/79

**2/94

**2/76

1

- 6نشم انداز
استراتژیک

**2/49

**2/76

**2/97

**2/91

**2/46

**2/93

**2/94

**2/43

1

- 12بافت
حمایتی

**2/99

2/17

**2/73

**2/73

*2/0۱

**2/73

**2/49

**2/97

**2/93

1

– 11نمرهکل
رفتار کارآفرینانه

**2/40

**2/70

**2/97

**2/43

**2/99

**2/37

**2/99

**2/93

**2/۱2

**2/34

**P<2/21

*P<2/29

22

1

فرضیه دو ) بین خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه دانشجویان رابطه وجود دارد.
برای آزمون ایهن فرضهیه نتهای تیلیهلههای همبسهتگی پیرسهون در جهدول 7نشهان داد بهین
خودکارآمدی و مؤلفه های آن خودکارآمدی تیصیلی ،خودکارآمهدی اجتمهاعی و خودکارآمهدی
هیجانی) با رفتار کارآفرینانه مؤلفههای آن توانایی کاهش کاغذبازی ،گرایش به توییر ،نشم انداز
استراتژیک ،بافت حمایتی) رابطه مببت معنیداری وجهود دارد .دامنهه ضهرایب همبسهتگی بهین
 2/72تا  2/۱۱به دست آمده که همگی در سهطح  2/21بودنهد؛ تنهها رابطهه بهین خودکارآمهدی
اجتماعی و نشم انداز استراتژیک معادل  2/0۱بود که در سطح  2/29معنیدار حاصل شد .بدین
معنی که با افزایش نمره خودکارآمدی ،نمرات رفتار کارآفرینانهه دانشهجویان افهزایش مهییابهد و
بالعکک .عالوه بر آن مشخص شد رابطه معنیداری بهین خودکارآمهدی تیصهیلی و نشهم انهداز
استراتژیک وجود ندارد .)r=2/02 ،P<2/29
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جدول :0ماتریس ضرایب همبستگی بین ابواد مختلف خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه
متغیرها

2

0

0

0

5

0

9

- 1خودکارآمدی
تیصیلی

1

- 0خودکارآمدی
اجتماعی

**2/99

1

- 7خودکارآمدی
هیجانی

**2/72

**2/97

1

- 4نمره کل
خودکارآمدی

**2/49

**2/91

**2/46

1

- 9توانایی کاهش
کاغذبازی

**2/44

**2/79

**2/94

**2/76

1

- 9گرایش به توییر

**2/49

**2/46

**2/93

**2/94

**2/43

1

2/02

*2/0۱

**2/73

**2/49

**2/97

**2/93

1

- ۱بافت حمایتی

**2/44

**2/90

**2/34

**2/31

**2/۱0

**2/۱۱

**2/90

- 6نمره کل رفتار
کارآفرینانه

**2/42

- 3نشم انداز
استراتژیک

**2/99

**2/37

**2/99

**2/93

**2/۱2

9

7

1

**2/34

**2/۱9

**P<2/21

*P<2/29

1

فرضیه سو  :خودکارآمدی نقش میانجیگرانه در رابطهه تیهپههای شخصهیتی هالنهد و رفتهار
کارآفرینانه دانشجویان دارد.
برای آزمون مدل مفهومی تیقیق از ابتدا مدلسازی و سهپک بها معهادالت سهاختاری رابطهه
میانجیگرانه بین متویرها مورد بررسی چرار گرفت .در شکل زیر ضریب تخمهین اسهتاندارد روابهق
ساختاری بین متویرها نشان داده شده است.
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شكل  :2مدل ساختاری تحقیق همراه در حالت تخمین استاندارد

در شکل 1نتای مربوط به الگوی معادله ساختاری نشان داده شده است کهه نشهان مهیدههد
تیپهای شخصیتی هالند  2/۱1درصد از خودکارآمدی را تبیین میکند .همچنین در شهکل بهاال
مشاهده میشود که  2/30درصد از واریانک رفتهار کارآفرینانهه بهه وسهیله خودکارآمهدی تبیهین
میشود.
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شكل  :0موادله ساختاری تحقیق درحالت موناداری

همانطور که در شکل 0مشهاهده مهیشهود بهه منظهور نشهان دادن معنهاداری ههر کهدا از
پارامترهای مدل از آماره  tاستفاده شد .این آماره از نسبت ضریب هر پارامتر بهه خطهای انیهراف
معیار آن پارامتر بدست میآید .که میبایستی چدرمطلق آن از  0بزرگتر باشد تا این تخمینهها از
لیاظ آماری معنادار تلقی شود .با توجه به خروجی  AMOSمیزان چدر مطلق  tمیاسهبه شهده
در کلیه متویرها بزرگتر از  0میباشد؛ بنابراین کلیه تخمینهای ارائه شده از لیاظ آماری معنادار
است .مدل اندازه گیری به وسیله تیلیل عاملی تاییدی و بااسهتفاده از نهر افهزار  AMOS-22و
برآوردبیشینه احتمال  )MLمورد بررسی چرارگرفت که نتای آن در جدول  4مشاهده میشهود.
برای بررسی برازش مدل در جدول  4از شاخصهایی که گیفن ،اشتراب و بودرئو )0222 1مطرس
نمودهاند استفاده شد .این شاخصها شامل مهوارد زیهر هسهتند χ2 .کهه مقهدار کمتهر از  7چابهل
پذیرش است ،شاخص نیکویی برازش ،)GFI 0شاخص برازش تطبیقی )CFI 7که مقدار بیشتر
از  2/6نشانگر برازش مناسب الگوی هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل یافتهه )AGFI 4کهه
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مقادیر بیشتر از  2/۱چابل چبول هستند ،شاخص برازش ایجاز )PNFI 1که مقهدار بیشهتر از 2/9
نشانگر برازش مناسب الگو هستند و مجذور میانگین مربعهات خطهای تقریهب )RMSEA 0کهه
مقدار کمتر از  2/2۱نشانگر برازش مناسب الگو هستند .در جدول زیهر ایهن شهاخصهها گهزارش
شدهاند.
جدول  :0خالصه شاخصهای آماری برازندگی مدل ساختاری پژوهش
ردیف

نام آزمون

مویارهای مدل برازنده

مویارها در
تحقیق حاضر

نتیجه

1

χ2

معنادار باشد

2/02

مدل برازنده

0

RMR

هر نه به صفر نزدیک تر باشد

2/12

مدل برازنده

7

GFI

بین صفر و یک .برابر یا بزرگتر از 2/6

2/61

مدل برازنده

4

AGFI

بین صفر و یک .برابر یا بزرگتر از 2/6

2/67

مدل برازنده

9

RMSEA

کونکتر از  2/1باشد

2/29

مدل برازنده

9

PNFI

باید بزرگتر از  2/9باشد

2/60

مدل برازنده

3

CFI

باید بزرگتر از  2/6باشد

2/61

مدل برازنده

با توجه به جدول 4شاخصهای  CFI, AGFI, GFIو  PNFIبیشتر از مقهادیر ارائهه شهده
توسق گیفن و همکاران  )0222هستند .مقادیر  RMSEAو  χ2نیز کمتر ازمقادیر ذکهر شهده
در باال هستند .با توجه به این یافتهها می توان گفت کهه مهدل آزمهون شهده از بهرازش مناسهبی
برخوردار است .جدول  9ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم و مقادیر  tمتویرهای پژوهش را نشهان
میدهد.
جدول  :5ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کا متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

مقدار t

2/94

2/9۱

4/۱7

-

3/36

-

9/12

از متغیر

به متغیر

تیپهای شخصیتی هالند

رفتار کار آفرینانه

تیپهای شخصیتی هالند

خودکارآمدی

2/۱1

خودکارآمدی

رفتار کار آفرینانه

2/30

1. Parsimony Fit Index
2. Root Mean Square Error of Approximation
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همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود ارتباط بین مجموعه تیپهای شخصیتی هالند و
رفتار کارآفرینانه  )t=4/۱4در سطح اطمینان  %69معنیدار است و بها توجهه بهه مقهدار ضهریب
مسیر مابین این دو متویر  ،)2/94میتوان نتیجه گرفت که مجموعهی تیپهای شخصیتی هالند
تأثیر مببت و مستقیمی بر رفتار کارآفرینانه دارد شکل  .)1همچنین ارتباط بین خودکارآمدی و
رفتارکارآفرینانه  )t=9/12در سطح اطمینان  %69معنیدار است کهه باتوجهه بهه مقهدار ضهریب
مسیر مابین این دو متویهر  ،)2/30مهی تهوان نتیجهه گرفهت کهه خودکارآمهدی تهأثیر مببهت و
مستقیمی بر رفتار کارآفرینانه دارد شکل  .)1بر اساس جدول 9ارتباط بین مجموعهه تیهپههای
شخصیتی هالند با خودکارآمدی  )t= 3/36در سطح اطمینان  %69معنیدار است و با توجهه بهه
مقدار ضریب مسیر مابین این دو متویر  )2/۱1میتوان نتیجهه گرفهت کهه مجموعهه تیهپههای
شخصیتی هالند تأثیر مببت و مستقیمی بر خودکارآمدی دارد .برای بررسهی نقهش میانجیگرانهه
خودکارآمدی در رابطهه بهین مجموعهه تیهپ ههای هالنهد و رفتهار کارآفرینانهه بایهد ضهریب اثهر
غیرمستقیم حاصهل ضهرب اثهر مسهتقیم تیهپ ههای هالنهد بهر خودکارآمهدی در اثهر مسهتقیم
خودکارآمدی بر رفتارکارآفرینانه) را میاسبه کرد .ضهریب اثهر غیرمسهتقیم تیهپههای هالنهد بهر
رفتارکارآفرینانه  2/9۱است که نشان میدهد خودکارآمدی نقش میانجی در رابطه بین تیپههای
هالند و رفتار کارآفرینانه دارد جدول.)9
بحث و نتیجهگیری
تیقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای خودکارآمدی در رابطهی بین تیپههای شخصهیتی
هالند و رفتار کارآفرینی انجا شد .آزمون فرضیات نشان داد که بین تیپهای شخصیتی هالنهد و
رفتار کارآفرینانه دانشجویان رابطه مستقیم و معنهی دار وجهود دارد .بهین خودکارآمهدی و رفتهار
کارآفرینانههه دانشههجویان رابطههه مسههتقیم و معنههی دار وجههود دارد .یافتههه آخههر هههم نشههان داد
خودکارآمدی در رابطه بین تیپهای شخصیتی و رفتار کارآفرینانه میانجی گری مهیکنهد .یعنهی
وچتی در رابطه بین آن دو متویر مینشیند پیوند بین تیپهای شخصیتی از هر نهوع کهه باشهد و
رفتار کار آفرینانه را تقویت میکند.
فرضیهی اول نشان داد که بین ویژگی شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینی رابطه وجود دارد .از
آنجاییکه تیقیقی که ویژگیهای شخصیتی هالند را در ارتباط با کهارآفرینی بررسهی کنهد انجها
نشده و این تیقیق اولین نمونهی آن در ایران است بنابراین تیقیقات مشابه یافهت نشهد .امها در
حالت کلی تیقیقاتی انجا شدهاند که رابطهی بین تیپههای شخصهیتی را بها رفتهار کهارآفرینی
نشان داده اند .بهعنوان مبال شمک  )17۱6و شمک ،موغلی و بردبار  )1767در تیقیقات خود
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به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای شخصیتی گشودگی در تجربه ،ثبات هیجانی و توافق پذیری
پیشبینیکنندههای کارآفرینی هستند .همچنین لوتنشهالگر و هاسهه  ،)0211لوثجهه و فرانهک
 )0227به نقل از بهانداری  ،)0210نائونین و همکاران0223 ،؛ نفزیگهر و همکهاران1664 ،؛
راش و فرس0223 ،؛ به نقل از انگا و شاموگاناتان  )0212نیز در تیقیقههای خهویش بهه نقهش
شخصیت بر رفتار کارآفرینی تاکید نمودند .زین ،اکر  ،غنی  )0212نیز در تیقیق خویش عنوان
نمودند که از بین دو عامل شخصیتی و مییطی ،صفات شخصیتی نقش مهمتری در تصمیمگیری
دانشجویان برای کارآفرینی دارد.
در این زمینه میتوان گفت که رفتار افراد منبع از شخصیت آنهاست .و ههر فهردی بها توجهه بهه
ویژگیهای شخصیتی خویش رفتار میکند .از طرفی هر نند کلیهت شخصهیت افهراد در طهول زمهان
ثابت است اما این به معنای عد توییرپذیری شاخصههای رفتاری افراد نمیباشد .لذا میتوان از طریهق
آموزش ،شاخصههای رفتاری مربوط به کارآفرینی را در افراد توییر داد .بهعنوان مبال کهروز ،رودریگهز
اسکوردو هرنانگومز باراهونا و سابویا لیتائو  )0226خالچیت را یکی از شاخصهههای کارآفرینهان عنهوان
نمودند و معتقدند که دانشگاهها و موسسات میبایست برنامههایی را طراحهی کننهد تها ایهن ویژگهی را
ایجاد و تقویت نماید .همچنین ریچاردسون و هاینز  )022۱نیز معتقدند که برای موفقیت کهارآفرینی،
صفات شخصیتی افراد ویژگیهای درونی) باید با میهیق اچتصهادی و اجتمهاعی منطبهق باشهد .اینهها
معتقدند که این صهفات را مهیتهوان از طریهق آمهوزش و کهارورزی توییهر داد .از جملهه ویژگهیههای
شخصیتی اثرگذار بر کارآفرینی میتوان به خالچیت ،نوآوری ،ریسکپذیری ،میل به پیشرفت و کنتهرل
درونی افراد اشاره کرد که میتوان از طریق آموزش آنها را توییر داد.
فوجیت ،کینیکی و اشفورث  )0224به نقل از ژیانمینگ  ،)0217یامهادا  )0227و میمهد،
رضایی ،نصیر شمک الدین و معزمیمد  ،)0211دیویدسون  )1669به نقل ازهیلبرون ،)0212
اینگونه عنوان نمودند که کارآفرینی را میتوان بهعنوان یک فرآیند عاچالنه و گا بهه گها ترسهیم
کرد که هم از عوامل درونزاد و هم از عوامل برونزاد تاثیر میپهذیرد .مجموعههای از متویهرههای
شخصی بر چصد کارآفرینی افراد تاثیرگذار است که از جملهی آنها میتوان بهه سهن ،تیصهیالت،
تجارب جانشینی یادگیری مشاهدهای) و نگرشها و باورهای فردی اشاره نمود .همچنین بایگریو
 ،0224به نقل از نصیف ،غوبریل و سیلوا )0212 ،در تیقیهق خهویش نقهش عوامهل مییطهی و
صفات شخصیتی را که ماجراجویی و شروع کسب و کار را در هر مرحله متاثر میسازند برجسهته
نمود .در پایان اینگونه نتیجهگیری میکنیم که از آنجاییکه کارآفرینی پدیدهای است که از عوامل
متعدد فردی و اجتماعی متاثر میگردد لذا برنامههایی که بهه منظهور افهزایش رفتهار کهارآفرینی
طراحی میگردند میبایست تا حد امکان عوامهل فهردی و اجتمهاعی تاثیرگهذار بهر کهارآفرینی را
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پوشش دهد که از جملهی این عوامل فردی ویژگیهای شخصیتی است که تیقیقات نشان دادند
از طریق آموزش میتوان آنها را ارتقاء داد .زیرا هر فردی بر اساس شخصیت خویش رفتار میکند
و اگر بتوانیم در مییق دانشگاهی ،شخصهیت دانشهجویان را بهه سهمت مؤلفههههای اثرگهذار بهر
کارآفرینی سوق دهیم و جنبههای اثرگذار شخصیتی بر کارآفرینی را در آنها ایجاد و تقویت کنیم
گامی مهم در جهت ترغیب آنها به سمت کارآفرینی برداشته ایم.
فرضیهی دو نشان داد که خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه با هم رابطه دارند .ایهن یافتهه بها
تیقیقات بارون ،مولر و ولف  ،)0219نری تهورس و واتسهون  ،)0210اوربهان  ،)0229کاسهار و
فریدمن  ،)0226الگونا  )0217و کامپو  )0211همسو است .بهعنوان مبال الگونها  )0217در
تیقیق خود نشان داد که باور خودکارآمدی عمومی پیشبینهیکننهدهی چهوی چصهد کهارآفرینی
است .کاسار و فریدمن  ) 0226نشان دادنهد کهه خودکارآمهدی بهاال بها تصهمیمات متهورانهه در
زمینه ی سرمایه گذاری برای کارآفرینی رابطه دارد .در تبیین این یافته میتهوان اینگونهه عنهوان
نمود که خودکارآمدی به ادرا افراد از چابلیتهای خود بر میگردد .ادرا درسهت و منطقهی از
چابلیتها میتواند به خودکارآمدی بهاال بیانجامهد کاسهیدی .)0219 ،از آغهاز تها انتههای فراینهد
کارآفرینی فراز و نشیبهای بسیاری وجود دارد که میتواند منجر به دلسردی و کهاهش انگیهزش
کارآفرینان شود .آنچه که میتواند مان این دلسردی شود و افراد را سرپانگه دارد ،تدوین اههدافی
واچ گرایانه به منظور جلویگری از شکستهای مکرر در این مسیر است.
تیقیق بارون و همکاران  )0219نشان داد که خودکارآمدی باال مهیتوانهد از طریهق تنظهیم
اهدافی منطقی و مناسب مان دلسردی افراد کارآفرین شود .نگاهی به مؤلفههههای کهارآفرینی در
پرسشنامه تیقیق حاضر نشان میدهد که مواردی همچون اشتیاق به کسب مهارتههای جدیهد،
سازگاری با شرایق سخت ،برخی شاخصههای رهبری از جمله توانایی مشارکت با دیگران و ایجاد
جو گروهی ،مقابله با یکنواختی و ایجاد جو مبتنی بر خالچیت و نوآوری از جمله شاخصههای یک
کارآفرین است .از طرفی نگاهی به آیتمهای خودکارآمهدی ههم نشهان مهیدههد کهه افهراد دارای
خودکارآمدی ویژگیهایی همچون توانایی دوست شدن با دیگران و تعامل با آنها و بیهان نظهرات،
مشارکت با افراد ،بیان نظرات مخالف ،پافشاری بر اهداف و سرسختی و مقاومت ،تعههد بهه انجها
تکالیف ،تالش مستمر ،تسلق بر عواطف و توانایی آرا کردن خود در شرایق سهخت را دارنهد .در
واچ این مرور نشان میدهد که افهراد دارای خودکارآمهدی شاخصههههای ضهروری بهرای تیقهق
کارآفرینی را دارند .خودکارآمدی باوری است که فرد بر اساس آن میتواند تکالیف دشوار و جدید
را انجا دهد هادسون )0223 ،و از انجائیکه باورهای افراد ،نگرشهای آنان را میسهازد ،لهذا اگهر
فردی باور مبتنی بر خودکارآمدی داشته باشد ،نگرش اش نیز دربارهی کارآفرینی شکل میگیهرد
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و نگرشها بهترین پیشبینیکنندهی تمایهل و چصهد کهارآفرینی هسهتند میسهنی و همکهاران،
 )1760و این نگرش در صورت مهیا بودن سایر عوامل ،به رفتار منتهی خواهد شد.
سدالن کونیگ  )0210در تیقیق خود نشان داد که خودکارآمهدی عهاملی بسهیار مههم در
ایجاد رفتار کارآفرینی است .دانشجویانی که سطوس باالی خودکارآمدی دارند ،ثبهات بیشهتری در
رفتار کارآفرینی از خود نشان میدهند و به احتمهال بیشهتری کسهب و کهار خهود را راه انهدازی
میکنند .برخی از نگرشها و در ها پیش نیاز ضروری برای کهارآفرینی هسهتند .همانگونهه کهه
آیتمهای پرسشنامه خودکارآمدی هم نشان میدهند خودکارآمدی ،شههامت ،اطمینهان و اعتمهاد
به نفک بیشتری را در دانشجویان ای جاد کرده و آنان را به انجا رفتارههای ماجراجویانهه تشهویق
میکند .افراد با باور خودکارآمدی باالتر ،احساس مسئولیت بیشتری دارند و در انجا وظیفهههای
میول شده پشتکار زیادی دارند و به خوبی می تواننهد رفتهار خهود را در راسهتای نیهل بهه ههدف
تنظههیم کننههد .در همههین زمینههه تیقی هق نههری تههورس و واتسههون  )0217نشههان داد کههه بههین
خودکارآمدی و چصد و رفتار کارآفرینانه رابطه وجود دارد .زیهرا خودکارآمهدی بهه سهطوس بهاالی
عملکردی در شرایق مختلف کمک میکند و همانطور که تیقیهق یورکهورو و همکهاران )0214
نشان داد چصد کارآفرینی ،رفتار کارآفرینانه را ایجاد میکند.
در رابطه با فرضیهی سو تیقیق و نقش واسطهای خودکارآمدی در رابطهی بهین تیهپههای
شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه باید گفت که فارغ از اینکه کدا یک از تیهپههای شخصهیتی
هالند را در نظر بگیریم ،وچتی خودکارآمدی در این رابطه وارد میشود میتوانهد انهواع تیهپههای
شخصیتی را به رفتار کارآفرینانه متصل نماید .یعنهی وچتهی خودکارآمهدی در رابطهه بهین آن دو
متویر مینشیند پیوند بین تیپهای شخصیتی از هر نوع که باشد و رفتار کار آفرینانهه را تقویهت
میکند .این یافته با تیقیقات مید و همکاران  ،)0214ایندراواتی و همکهاران  )0219و ژائهو و
همکههاران  )0229همسههو اسههت .بهههعنههوان مبههال میههد و همکههاران  )0214نشههان دادنههد کههه
خودکارآمدی در رابطهی بین ارزشهای مذهبی و جههتگیهریههای کارآفرینانهه میهانجی گهری
میکند .ایندراواتی و همکاران  )0219هم نشان دادند که خودکارآمهدی در رابطههی بهین ابعهاد
مییطی و زیرکی کارآفرینانه میانجی گری میکند و بهر تعههد کارآفرینانهه اثرگهذار اسهت .بهرای
تبیین این یافته بهتر است به فرآیند کارآفرینی نگاهی بیندازیم .بهر اسهاس مهدل "فهرای" رفتهار
کارآفرینانه در پن سطح تعریف شده است کهه عبارتنهد از -1 :تصهمیمگیهری بهرای کهارآفرینی
شامل زیرمجموعههای احساس ،نیاز ،باور داشتن توانایی خود ،ایده و مصمم بهودن بهرای شهروع
کار)  -0شناخت فرصتها شناخت شرایق جامعه و نیازهای بهازار کهار ،شهناخت منهاب بهالقوه و
بالفعل و شناخت شرایق خودبین رچبا)  -7توجه به ساختار تصمیمگیهری درمهورد ایجهاد شهول
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جدید به صورت فردی یا شراکتی و تعیین میزان اختیارات خود در شول ایجاد شهده)  -4تهأمین
مناب و شرایق مورد نیهاز فهراهم کهردن منهاب مهالی ،اطالعهاتی ،انسهانی)  -9تعیهین اههداف و
استراتژیها تعیین هدف ،برنامههای تفصیلی برای رسیدن به هدف و رف مشکالتی کهه بهر سهر
راه ایجاد شول جدید چرار دارد) .فکری ،شفی آبادی ،نورانی پور ،احقر.)1761 ،
مسلماً در تما این مسیر افراد کارآفرین با دشواریهایی روبهه رو مهیشهوند و شکسهتههای
متعددی را تجربه میکنند که نیاز است دوباره سرپا شوند و با نامالیمات و سختیهای مسهیر راه
مقابله کنند .این ویژگی نیزی نیست جز تابآوری .کرنهر و همکهاران  )0213در تیقیهق خهود
نشان دادند که بسیاری از کارآفرینان بعد از مواجه شدن با شکسهت بهه واسهطهی برخهورداری از
تابآوری دوباره شروع میکنند .خودکارآمدی با تابآوری ارتبهاط مسهتقیم دارد و یکهی از چهوی
ترین پیش بینهای آن است .همانطور که نادری ،فهرس؛ حیهدری ،علیرضها؛ مشهعل پهور ،مرضهیه
 )17۱6در تیقیق خود نشان دادند بین تابآوری با خودکارآمدی و رضایت شهولی در کارکنهان
شهرداری اهواز رابطه وجود دارد .ساگونه و کارولی  )0217در تیقیق خود نشان دادند کهه بهین
خودکارآمدی و تابآوری رابطه مببت وجود دارد .کیفیتز ،الملی و هنیهگ و دوزیهک  )0217در
تیقیق خود نشان دادند که خودکارآمدی ،چوی ترین پهیشبینهیکننهدهی اضهطراب و تهابآوری
است .هامیل  )0227در تیقیق خود نشان داد که خودکارآمدی یک شاخصهی شخصهیتی مههم
است و افراد دارای تابآوری را از افراد فاچد آن جدا مهیکنهد .اسهونک و گریهوز  )0217نیهز در
تیقیق خود نشان دادند که سطوس باالی خودکارآمدی مدیران با تابآوری باال رابطه دارد.
خودکارآمدی به ادرا افراد از چابلیت های خود بر مهی گهردد .ادرا درسهت و منطقهی از
چابلیت ها می تواند به خودکارآمدی باال بیانجامد کاسیدی .)0219 ،بهر اسهاس دیهدگاه بنهدورا
 ) 16۱9خودکارآمدی به ادرا فهرد از چابلیهت ههایش بهرای سهازماندهی و اجهرای اچهدامات
مقتضی برای انواع عملکردهای طراحی شده اشاره دارد .خودکارآمدی باوری است کهه فهرد بهر
اساس آن می تواند تکالیف دشوار و جدید را انجا دهد هادسون .)0223 ،بهه گونهه ای کهه بها
مواجه شدن با سختی ها از پای ننشیند که در واچ این ویژگی با تاب آوری افهراد ارتبهاط دارد.
زیرا تابآوری 1بهعنوان سازگاری با استرسورها و توییرات زندگی که کاهندهی سالمتی هستند
تعریف می شود گوئینک ،جوری ،گرگ و فیسک .)0217 ،مفهو تابآوری بههعنهوان ظرفیهت
افراد برای مقابله با رویدادهای آسیب زا و پرنالش ،حفظ ثبات نسهبی ،ایجهاد تجهارب مولهد و
عواطف مببت تعریف شهده اسهت اسهکالی ،گانهدوبرت ،ریتچهی ،سهولیر ،آنسهلین و نهائودیو،
 .)0210تیقیق الی ،کلونینجر ،والترز ،لورنک ،سینات و ویلکینسون  )0217نشان داد که بین
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تاب آوری و ویژگیهای شخصیتی همچون خهودرهبری ،مقاومهت و مشهارکت جهویی رابطههای
مببت وجود دارد .همانطور که مشاهده میشود این ویژگیها از جمله شاخصههایی است که هر
کارآفرین نیز می بایستی از آنها برخوردار باشد .بنابراین خودکارآمدی با تابآوری ارتباط دارد و
یکی از پیش بینهای چوی آن است به نیوی که اگر فردی خودکارآمدی باال داشهته باشهد بهه
احتمال بسیار زیادی تابآوری بسیار زیادی هم دارد.
از طرفی تیقیقت نشان دادند که تابآوری باال با رفتار کارآفرینانه ارتباط دارد و آن را متهأثر
میسازد .بهعنوان مبال دهقانی و صیف  )1769در تیقیق خود نشان دادند که بین تهابآوری و
ظرفیت کارآفرینی در کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز رابطه وجود دارد .شمک
 )17۱6در تیقیق خود نشهان داد کهه تهابآوری رابطههی بهین تیهپههای شخصهیتی و رفتهار
کارآفرینی را میانجیگری میکند .کرنر و همکاران  )0213بیان کردند که اکبریهت کارآفرینهان،
سطوس باالیی از تابآوری را دارند و به واسطهی همین ویژگی سطوس باالیی از کارایی و عملکهرد
را نشان میدهند .زیرا بین ابعاد تابآوری ،چصد کهارآفرینی و خودکارآمهدی رابطهه وجهود دارد و
ثبات در عملکرد علیرغم تجربه کردن ناکهامیهها و رویهدادهای آسهیب زا از جملهه ویژگهیههای
اساسی کارآفرینان است که در نتیجهی تابآوری حاصهل مهیشهود بهالوف و همکهاران.)0214 ،
هیوارد و همکاران  )0212نیز در تیقیق خود نشان دادند که انواع تهابآوری مهیتوانهد افهراد را
برای کارآفرینیهای ادامه دار ،توانمند سازد .تابآوری به ما میگویهد کهه کارآفرینهان نگونهه بها
موچعیتهای مبهم و غیرچطعی و پر استرس مواجه میشوند و نگونه این امر میتواند بر سهالمت
روانی و موفقیت عملکردی شان اثر بگهذارد مهانزانو -گارسهیا و کهالوو .)0217 ،تهابآوری بهرای
کارآفرینان حمایت عاطفی فراهم میکن و فرد از این رهگذر میتوانهد شهبکهی اجتمهاعی الز را
بسازد .همچنین تعهدی که در تابآوری وجود دارد فرد را وادار میکند تها تعامهل بها دیگهران را
تجربه کند و از این طریق به یهادگیری مهوارد ضهروری بهرای کهارآفرینی نائهل شهود .همچنهین
تابآوری اعتماد به نفسی در فرد ایجاد میکند که الزمهی بی نون و نرای کارآفرین شدن است
برنارد ،باربوسا .)0219 ،عوامل زیادی وجود دارند که مهیتواننهد اثهرات موچعیهتههای منفهی را
تعدیل کنند که عمدهی این عوامل به تابآوری بر میگردند .داشهتن ارتبهاط بها دیگهران نهه در
درون خانواده و نه بیرون از آن که حمایت و مراچبت ایجاد میکند ،اعتمهاد مهیآفرینهد و باعه
دلگرمی میشود متأثر از تابآوری است .همچنین ظرفیت ایجاد طرسهای واچعی ،اعتماد به نفک
و خودپندارهی مببت ،برخورداری از مهارتهای ارتباطی و ظرفیهت مهدیریت احساسهات چهوی و
تکانشی همه منبع از تابآوری هستند هندر ،ابوزیدان ،کلوفستن.)0211 ،
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بهعنوان نتیجهگیری نهایی میتوان گفت بین تیپهای شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه و
نیز بین خودکارآمدی و رفتار کارآفرینانه رابطه وجود دارد .همچنین وجود یک نقش میانجیگرانه
برای خودکارمدی در رابطه بین تیپ های شخصیتی هالند و رفتار کارآفرینانه از طریق مدلسهازی
معادالت ساختاری تایید شد .داللت ضمنی یافتههههای ایهن پهژوهش آنسهت کهه صهرف نظهر از
تیپهای شخصیتی هالند بها بهه میهدان آمهدن خودکهار آمهدی ،کشهش افهراد بهه سهمت رفتهار
کارآفرینانه بیشتر میشود.
با توجه به میدودیت نوع رشتههای تیصیلی دانشجویان این مؤسسهی آموزش عهالی و نظهر
به اینکه تیقیق حاضر روی دانشجویان یک مؤسسهی آموزش عهالی علمهی کهاربردی) در شههر
مشهد انجا شده است و میانگین سنی این دانشجویان  07سال بوده ،تعمیم نتای به دانشجویان
دیگر مقاط تیصیلی و دیگر رشتهها در شهرها و استانهای کشور باید با احتیاط صورت پهذیرد.
انجا این تیقیق در دانشجویان رشتههای مختلف و مقاط باالتر تیصیلی مهیتوانهد یافتههههای
جدیدتری را برای میققان فراهم نماید .نرا که افزایش سن و مقط تیصیلی مهیتوانهد دیهدگاه
دانشجویان پیرامون شول را توییر دهد و بر تجربهی آنها بیفزاید .همچنین باید یادآوری کرد کهه
دانشجویان در دانشگاههای علمی کهاربردی واحهدی تیهت عنهوان کهارآفرینی و نیهز کهاربینی را
میگذارنند که دانشجویان دیگر دانشگاهها آن را نمیگذراننهد و ایهن مهورد یکهی از تفهاوتههای
مشهود دانشجویان این دانشگاه با دانشجویان سایر دانشگاهها میباشد .طرس تیقیق حاضر از نهوع
همبستگی است و لذا استنتاج نتای علّی پیرامون نقش خودکارآمدی و تیپهای شخصیتی امکان
پذیر نیست .همچنین از آنجائیکه از پرسشنامه برای جم آوری اطالعات استفاده شده بایهد دچهت
داشت که تعداد سؤاالت زیاد پرسشنامهها عمدتاً منجر به خسهتگی و کهاهش دچهت آزمهودنیهها
خواهد شد و این امر ممکن است پاسخگویی آنها را تیت تأثیر چرار دهد که در نتیجهگیری نهایی
باید این میدودیت نیز لیاظ شود .از آنجائیکه تیقیقات عنوان میکنند کهه برخهی ویژگهیههای
شخصیتی زمینه ساز کارآفرینی را میتوان از طریهق آمهوزش و برگهزاری کارگهاهههای آموزشهی
افههزایش داد برنشههتاین )0211 ،و از طرفههی در تیقیههق حاضههر نقههش مسههتقیم و میههانجی
خودکارآمدی بر رفتار کارآفرینانه تأیید شد پیشنهاد میشود کهه مراکهز مشهاوره دانشهگاههها یها
مدرسان دروس کارآفرینی با برگزاری کارگاههای آموزشی به آموزش این متویر و نیوهی ارتقهای
آن در دانشجویان بپردازند تا از این حی در جهت تقویت چصد و رفتهار کارآفرینانهه دانشهجویان
گامی مؤثر برداشته باشند .همچنین پیشنهاد میشود کارگاهها یا شهرکتههایی کهه ههدف شهان
توسعهی کسب و کار و ایجاد فرصتهای شولی و کاری بیشتر و به نوعی بسهق کهارآفرینی شهان
است در فرآیند گزینش و جذب نیرو به این متویرهای شخصیتی توجه بیشتری نمایند.
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