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چکیده
سرمایه ی روان شناختی یک سازه محوری و در برگیرنده ی منبع های روان شناختی سازنده، شامل؛ كارآمدی، امیدواری، 
اگر چه پژوهش های پیشین، رابطه بین سرمایه ی روانشناختی و قابلیت های  خوش بینی و تاب آوری )انعطاف پذیری( است. 
برای شناسایی شیوه های توسعه ی سرمایه ی  بیش تری  اما پژوهش  نشان داده اند،  را  كارآفرینانه  ویژگی های  از جمله  فردی 
رواشناختی از راه آموزش و پیوند آن با توسعه ویژگی های كارآفرینانه دانشجویان مورد نیاز هستند. هدف عمده ی این پژوهش 
بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه ی روان شناختی و ویژگی های كارآفرینانه دانشجویان كشاورزی بود. این پژوهش به روش 
پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 2265 تن دانشجویان كشاورزی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
در سال تحصیلی 1395-1394بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 225 نفر تعیین شد و نمونه ها به شیوه ی نمونه گیری 
طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با یك پرسشنامه متشكل از مقیاس سنجش سرمایه ی روان شناختی )لوتانز و همكاران، 2007( 
و ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی كارآفرینان ایرانی )كردنائیچ و همكاران، 1386(، گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای 
با محاسبه ضریب تتای ترتیبی  پایایی  از متخصصان و  برابر نظر گروهی  SPSS تحلیل شد. روایی شكلی پرسشنامه  و   SAS
)θ=0/86-./82( تایید شد. یافته های تحقیق نشان دادند حدود 64 درصد پاسخگویان در سطح ضعیف و بسیار ضعیف دارای 
ویژگی های كارآفرینی بودند. میزان بهره مندی بیشتر پاسخگویان )46 درصد( از سرمایه ی روان شناختی در حد متوسط، 24 
درصد در حد كم و خیلی كم و نزدیک به 30 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بود. بر اساس ضریب های همبستگی محاسبه شده 
دو  این  بین  نیز  و  كشاورزی  دانشجویان  كارآفرینانه  ویژگی های  روان شناختی،  سرمایه ی  سویگان  بین  معنی داری  رابطه ی  و 
مجموعه متغیر وجود دارد. همچنین تجزیه همبستگی های كانونی سویگان سرمایه ی روان شناختی و ویژگی های كارآفرینانه 

دانشجویان كشاورزی به دو جفت متغیر كانونی مهم به ترتیب با میزان همبستگی 0/30 و0/51منجر شد.  
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مقدمه
بـا  اكنـون  هـم  كشـور  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  نظـام 
چالش هـای پرشـمار و تعیین كننـده ای روبه رو اسـت كه منجر 
دانش آموختـگان  بـی كاری  ماننـد  نابسـودی  پیآمدهـای  بـه 
شـده اسـت و بـه نوبـه خـود نتیجـه ی عامـل هـای مختلـف از 
جملـه نداشـتن روحیـه و قابلیـت كارآفرینانه یـا كارآفرینانگی 
دانش آموختـگان شـده اسـت. در سـال های اخیـر نظام هـای 
بـرای  را  هدفمنـدی  رویكـرد  مختلـف  كشـورهای  آموزشـی 
پیـش  در  آموزشـی خـود  هـای  برنامـه  در  كارآفرینـی  تلفیـق 
مـورد  شایسـتگی های  و  قابلیت هـا  راه  ایـن  از  تـا  گرفته انـد 
انتظـار جامعـه و بازار كار در دانش آموختـگان را افزایش دهند 
و بتواننـد كیفیـت فرآیندهـای آموزشـی را نیز بهبود بخشـند. 
یكـی از مالك هـا و معیارهـای توسـعه آمـوزش كارآفرینـی در 
هـر نظـام آموزشـی دسـت یابی بـه شـناخت الزم درباره سـطح 
كارآفرینانـه دانشـجویان اسـت.  قابلیت هـای  و  شایسـتگی ها 
شـناخت به دسـت آمده هـم می تواند به سـان نقطـه ی آغازین 
بـرای برنامه ریـزی توسـعه آمـوزش كارآفرینـی، نیـز راهـكاری 
بـرای ارزیابـی موفقیـت آمیـز فرآیندهـای آموزشـی بـه منظور 
پـرورش قابلیت هـای كارآفرینی باشـد. تربیـت دانش آموخته 
توانـا، دارای ظرفیـت اشـتغال كارآفرینانـه،  مولـد و متناسـب 
بـا بـازار كار و فرصـت هـای شـغلی از جهت گیری هـای عمـده 
نظـام آمـوزش كشـاورزی بـه شـمار مـی رود. در ایـن زمینـه، 
جهـت  در  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  نظـام  كـه  اسـت  الزم 
پـرورش ظرفیت هـای یادشـده در بیـن دانشـجویان بـه پیـش 
بـرود )شـریف زاده و زمانـی، 1385؛ خسـروی پور و همـكاران، 

 .)1386
و  كارآفرینـی  ارزیابـی  و  بررسـی  بـرای  رویكردهـا  از  یكـی 
شناسـایی كارآفرینـان، اسـتناد بـه ویژگی هـای رفتـاری آنـان 
اسـت كـه از آن بـا عنـوان رویكـرد ویژگی هـا یـا خصایـص نـام 
ویژگی هـای  كارآفریـن  افـراد  منظـر،  ایـن  از  می شـود.   بـرده 
نـوآوری  )معتـدل(،  خطرپذیـری  كـه  دارنـد  ای  شـخصیتی 
بـه  اعتمـاد  و  عـزت  داشـتن  مسـئولیت پذیری،  خالقیـت،  و 
نفـس، احتـرام خواهـی، منزلت و شـهرت اجتماعـی، آزادی-
بـا  قـوی  ارتبـاط  برقـراری  توانایـی  عمـل،  ابتـكار  خواهـی، 
دیگـران، واقع گرایـی، هدف گرایـی، آرزومنـدی، توفیق طلبی 
و  )اندیشـه  بـودن  تهاجمـی  قدرت طلبـی،  رشـدگرایی،  و 
و  ابهـام  تحمـل  راهبـری،  ظرفیـت  گونـه(،  آوانـگارد  رفتـار 

عـدم قطعیـت، توانایـی  واكنـش بـه بحـران هـا و دشـواری ها، 
متعهـد  نوع دوسـتی،  خوشـبینی،  انگیزه منـدی،  پرانـرژی، 
شـخصی،  هـای  ارزش  بـه  گرایـش  و  اسـتقالل طلبی  بـودن، 
)توسـعه  فنـی  دانـش  و  مهـارت  كسـب  و  شـناخت  خواهـان 
حرفـه ای( و داشـتن مركز كنتـرل درونی بخشـی از ویژگی های 
ایـن افراد اسـت )كردنائیـچ و همـكاران، 1386؛ سولیموسـی، 

 .)2005
بـر پایـه ی ایـن رویكـرد، توانمندی هـای روحـی و روانـی 
نقـش تعییـن كننـده ای در شـكل گیری و پـرورش روحیـه ی 
می تـوان  را  توانمندی هـا  ایـن  ی  عمـده  دارنـد.  كارآفرینانـه 
در مفهـوم سـرمایه ی روان شـناختی خالصـه كرد. سـرمایه  ی 
روان شـناختی بـه عنـوان نیرویـی در جهـت ترقی فـرد، بهبود 
عملكـرد و دسـت یابـی بـه موفقیـت فـردی و حرفـه ای مـورد 
لوتانـز و سـوزان،  توجـه اسـت )الرسـن و همـكاران، 2013؛ 
سـرمایه ی  اجتماعـی،  و  انسـانی  سـرمایه ی  از  پـس   .)2005
روان شـناختی بـه عنـوان یـک مزیـت رقابتـی در سـازمان هـا 
شـناخته می شـود )امیرخانـی و عارف نـژاد، 1391(. از ایـن رو 
اسـت كـه از فرآیندهای آموزشـی انتظـار می رود تا بـه پرورش 
از  ایـن سـرمایه  كمـک كنـد. سـرمایه ی روان شـناختی یكـی 
ویژگـی  بـا  كـه  اسـت  گـرا  مثبـت  روانشناسـی  هـای  شـاخص 
هایـی ماننـد بـاور فـرد بـه توانایـی هایـش بـرای دسـت یابـی 
بـه موفقیـت، داشـتن پشـتكار در پـی گیـری هـدف هـا، ایجاد 
اسـنادهای مثبـت دربـاره ی خـود و تحمل كردن دشـواری ها 

تعریـف مـی شـود )لوتانـز و همـكاران، 2007(. 
  بـه طـور كلی دیانت نسـب و همـكاران )1393( سـرمایه ی 
نفـس  بـه  اعتمـاد  داشـتن  هـای  ویژگـی  بـا  را  روان شـناختی 
چالش برانگیـز  كارهـای  در  موفقیـت  بـرای  تـالش  و  الزم 
)خودكارآمـدی(، ایجـاد اسـنادی مثبـت در مـورد موفقیت در 
زمـان حـال و آینـده )خـوش بینـی(، پافشـاری در رسـیدن بـه 
هـدف هـا و بـه هنـگام لـزوم، تغییـردادن مسـیرهای رسـیدن 
بـه هـدف هـا )امیـدواری( و هنـگام رویارویـی بـا دشـواری هـا 
اولیـه  موقعیـت  بـه  بازگشـت  و  تحمل كـردن  هـا،  سـختی  و 
)خویشـتن یابی( بـرای دسـت یابـی بـه موفقیـت )تـاب آوری( 
توصیـف كـرده اند. بنابر بررسـی های پیشـین، ایـن مولفه ها، 
سـویگان مختلـف یـک كلیـت یـک پارچـه، یعنـی سـرمایه ی 
روان شـناختی را تشـكیل مـی دهنـد و از ایـن رو دارای هـم 
و  فروهـر  همـكاران،2010؛  و  )سـوییت من  هسـتند  افزایـی 
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.)1390 همـكاران، 
سـرمایه ی  پیونـد  دربـاره   )2007( همـكاران  و  لوتانـز 
نتیجـه  ایـن  بـه  نیـز  كارآفرینانـه،  ویژگـی  و  روان شـناختی 
رسـیده اند كـه افـرادی كـه سـرمایه ی روان شـناختی باالتـری 
هـای  ویژگـی  از  یكـی  عنـوان  )بـه  پیشـرفت  انگیـزه  دارنـد 
سـطح  می كننـد  تـالش  و  دارنـد  باالتـری  كارآفرینانـه(  مهـم 
امـر  از راه موفقیـت در  )بـرای نمونـه  انسـانی  سـرمایه ی های 
آمـوزش و تحصیـل بـه قصـد ارتقـای توانمندی هـای شـغلی( 
در  موفقیـت  بـه  رسـیدن  بـرای  نیـز  را  خـود  اجتماعـی  و 
زندگـی كاری و شـخصی افزایـش دهنـد. بنابراین، سـرمایه ی 
تـالش  بـر  نیـز  تحصیـل  جریـان  در  می توانـد  روان شـناختی 
دانشـجویان بـرای رسـیدن بـه موفقیـت تحصیلی و بـه منظور 
ارتقـای دانـش و مهارت مـورد نیاز بـرای اشـتغال و كارآفرینی 
مسـئوالن  و  آموزشـگران  كار  راسـتی،  بـه  باشـد.  تاثیرگـذار 
آموزشـی در زمینـه ی فراهم سـازی یـک محیط مناسـب برای 
توسـعه ی سـرمایه ی روان شـناختی بـا نقـش محـوری آنان در 
توسـعه سـرمایه ی انسـانی از راه پرورش مجموعه قابلیت های 
رفتـاری یـک پارچـه در سـویگان دانشـی، بینشـی و مهارتـی 

مـورد نیـاز بـرای كار و زندگـی همسـو و هم راسـتا اسـت. 
پژوهـش هـای انجـام شـده نشـان داده انـد سـرمایه  گذاری 
در توسـعه ی سـرمایه ی روان شـناختی می توانـد بازده شـایان 
همـكاران،  و  )لوتانـز  باشـد  داشـته  همـراه  بـه  را  پذیرشـی 
2006(. بـر ایـن پایـه، بررسـی عامل هـای تاثیرگـذار و مرتبط 
بـا شـكل گیری ویژگـی هـای كارآفرینانـه دانشـجویان می تواند 
دسـت اندركاران نظـام آموزشـی بـرای جهت دهـی فرآیندهای 
تدریـس- یادگیـری در محیـط آموزشـی بـرای تامیـن شـرایط 
)هوگـز،  روان شـناختی  سـرمایه ی  پـرورش  جهـت  در  الزم 
)شـریف  آورد  فراهـم  كارآفرینانـه  یادگیـری  تحقـق  و   )2010
زاده و عبـداهلل زاده، 1391(. در صـورت دسـت یابـی بـه چنیـن 
شـناختی و ارایـه ی آن به دسـت اندركاران آمـوزش، می توان 
انتظـار داشـت ماهیـت تجربـی یادگیـری كارآفرینانـه )كـوپ و 
رویدادهـای  در   )1997 سكسـتون،  و  یانـگ  2000؛  واتـس، 
یاددهـی- یادگیـری در نظـام های آمـوزش عالی كشـاورزی كه 
بایـد عمل گرا باشـند؛ در نظر گرفته شـود )فیپـس و همكاران، 

 .)2006 رابرتـس،  2008؛ 
   از بیـن بررسـی هـای صـورت گرفتـه در زمینـه ی ارتبـاط 
بـه  می تـوان  كارآفرینـی  و  روان شـناختی  سـرمایه ی  بیـن 

در   )1390( همـكاران  و  فروهـر  كـرد.  اشـاره  زیـر  موردهـای 
روان شـناختی  سـرمایه ی  بیـن  كـه  دادنـد  نشـان  پژوهشـی 
انعطاف-پذیـری  بینـی،  خـوش  )امیـدواری،  آن  سـویگان  و 
سـازمانی  كارآفرینـی  و  نفـس(  بـه  اعتمـاد  خودكارآمـدی/  و 
وجـود  معنـاداری  و  مثبـت  ی  رابطـه  علمـی  هیئـت  اعضـای 
دارد. همچنیـن تحلیـل رگرسـیون نشـان داد كـه هیـچ یـک از 
مولفـه های سـرمایه ی روان شـناختی به تنهایـی برآوردكننده 
نیسـتند.  علمـی  هیئـت  اعضـای  سـازمانی  كارآفرینـی  ی 
تحقیقـی  در  ب(   ،1391( همـكاران  و  خسروشـاهی  بهـادری 
سـرمایه ی  بـا  روان شـناختی  سـرمایه ی  ی  رابطـه  عنـوان  بـا 
اجتماعـی دانشـجویان دانشـگاه تبریـز بـه ایـن نتایـج دسـت 
بـا  آن  هـای  مولفـه  و  روان شـناختی  سـرمایه ی  كـه  یافتنـد 
از  دارد.  داری  معنـی  و  مثبـت  رابطـه  اجتماعـی  سـرمایه ی 
سـویی، نتایج نشـان دادند كه سـرمایه ی روانشـاختی و مولفه 
هـای آن مـی توانند، تغییرپذیری بهزیسـتی روان شـناختی را 

بـه طـور معنـی داری پیـش بینـی كننـد. 
روان شـناختی  سـرمایه ی  كـه  افـرادی  پایـه،  ایـن  بـر 
مطلـوب تـری دارنـد از سـرمایه ی اجتماعـی باالتری نیـز بهره 
الـف( در  و همـكاران )1391،  ایـن پژوهشـگر  منـد هسـتند. 
بررسـی دیگـری بـه رابطـه ی بیـن سـرمایه ی روان شـناختی 
و رضایت منـدی شـغلی نیـز پـی برده انـد. مرعشـیان و نـادری 
سـازمانی،  فرهنـگ  رابطـه  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   ،)1392(
هـوش هیجانـی و سـرمایه ی روان شـناختی بـا خودكارآمـدی 
شـغلی و كارآفرینی سـازمانی بـه این نتایج دسـت یافتند؛ بین 
فرهنگ سـازمانی، هوش هیجانی و سـرمایه ی روان شـناختی 
ی  رابطـه  سـازمانی  كارآفرینـی  و  شـغلی  خودكارآمـدی  بـا 

دارد.  وجـود  معنـاداری 
داشـتن سـرمایه ی روان شـناختی سـازنده از ضرورت های 
شـخصیت پویـا بـه شـمار می آیـد كـه خـود دارای ویژگی هایـی 
ماننـد خودآغـازی، تغییرمحـوری و آینده گرایی اسـت. كرانت 
و بیت مـن )2000(، بیـان می كننـد كـه ایـن افـراد، موقعیت ها 
انجـام  را  هایـی  اقـدام  می كننـد،  شناسـایی  را  فرصت هـا  و 
می دهنـد، و تـا هنگامـی كـه تغییرپذیـری هـای معنـی داری 
انتظـار  می دهنـد.  ادامـه  خـود  تـالش  بـه  نكننـد،  ایجـاد 
مـی رود كـه شـخصیت پویـا فرایندهـای انگیـزش پویـا ماننـد 
خودكارامـدی را برانگیزانـد و در نهایـت منجـر به پـی آمدهای 
بهتـر )نظیـر قصد و رفتـار كارآفرینانه( شـود. ان ویـک )2005( 

رابطه ی مولفه های سرمایه ی  ...
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نیـز بـا بررسـی سـه نـوع سـرمایه : روان شـناختی، اجتماعـی و 
انسـانی، نتیجه گرفته اسـت كـه در زمینه ی كارآفرینی بیشـتر 
بـه سـرمایه ی روان شـناختی نیـاز اسـت. بنابراین، سـرمایه ی 
روان شـناختی عامـل مهمـی در تبین رفتـار كارآفرینانه اسـت 
و كسـانی كه این سـرمایه  را دارند به دنبال رشـد و پیشـرفت از 

راه تـالش خوش بنیانـه هسـتند.
بـا عنـوان ارزش  لوتانـز )2006(، در تحقیقـی   الرسـون و 
هـای بالقـوه ی سـرمایه ی روان شـناختی بر پیـش بینی نگرش 
هـای شـغلی بـه ارتبـاط مثبت بیـن سـرمایه ی  روان شـناختی 
بـر عملكـرد و انگیزش دسـت یافتنـد. نتیجه ی مهـم دیگر این 
بـود كـه سـرمایه ی  روان شـناختی تأثیـر مثبتـی بر سـرمایه ی 
هـای انسـانی و اجتماعـی سـازمان دارنـد. تحقیقـات لوتانـز 
متغیرهـای  كـه  دانـد  نشـان   )2008  ،2007( همـكاران  و 
آوری،  تـاب  بینـی،  خـوش  امیـد،  ماننـد  روان شـناختی 
بـر بهبـود عملكـرد و بهـره وری تأثیـر مثبتـی  خودكارآمـدی 
دارد. پاركـر و همكارانـش )2010(، در بررسـی هـای خـود بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدند كـه بیـن شـخصیت پویـا و خودكارآمـدی 

رابطـه ی مثبتـی وجـود دارد.
به عبارت دیگر، اگر فردی دارای شخصیت پویاتری باشد، 
بر توانایی خود بر انجام كار )برای مثال راه اندازی یک كسب 
 ،)2010( روچه  و  سیلوا  دارد.  بیشتری  اطمینان  جدید(  و 
دربازیابی  روان شناختی  سرمایه ی  پیش برنده ی  نقش  بر 
فعالیت های  در  كه  ركود  و  شكست  هنگام  به  خویشتن 
كرده اند.  اشاره  است،  محتمل  كارآفرینانه  مخاطره آمیز 
ابهام  تحمل  كه  هستند  كسانی  كارآفرینان  دیدگاه،  این  از 
سرمایه ی  از  برخورداری  و  دارند  باالیی  شكست پذیری  و 
كه هنگام تجربه  را می دهد  امكان  این  آنان  به  روان شناختی 
اتخاذ  با  و  بروز داده  از خود  انعطاف پذیری  ناكامی  و  شكست 
بوده  امیدوار  آینده  به  )خوش بینی(  مناسب  استناد  سبک 
بازیابی ظرفیت های و  با  و  به نفس  اعتماد  با  تا  و تالش كنند 
توانمندی های خویش در پی بهبود شرایط برآیند )هملیسكی 
و كار؛ 2008؛ كواكو-والی و همكاران، 2009(. بررسی صحت 
مثبت  و  مستقیم  تاثیر  نشان دهنده ی   ،)2015( همكاران  و 
اخالق كاری اسالمی بر سرمایه ی روان شناختی )شامل ویژگی 
هایی مانند امیدواری، پشتكار، خوش بینی و خودكارآمدی( 

در سازمان های دولتی در تهران است.
نیـز  دانشـجویان  كارآفرینانـه  هـای  قابلیـت  دربـاره ی 

پژوهش هـای چنـدی انجـام شـده اسـت. از جملـه، پژوهـش 
شـریف زاده و زمانـی )1385( در زمینـه روحیـه ی كارآفرینـی 
بـه  توجـه  بـا  شـیراز  دانشـگاه  در  كشـاورزی  دانشـجویان 
و  رقابت منـدی  قدرت طلبـی،  توفیق طلبـی،  ویژگـی  چهـار 
مخاطره پذیـری نشـان دادنـد كـه دانشـجویان مـورد بررسـی 
از نظـر چهـار ویژگـی یادشـده در وضعیـت نامطلوبـی بودنـد. 
بررسـی خسـروی پور و همـكاران )1386(، نشـان داد كـه بیـن 
تأثیـر  بـه  دانش آموختـگان  نگـرش  آموزشـی،  هـای  عامـل 
دانشـجویان  كارآفرینانـه  توانمنـدی  و  آموزشـی  مؤلفه هـای 
مركزهـای آمـوزش  عالـی علمـی كاربـردی رابطـه معنـا داری 
وجـود دارد. قاسـمی و همـكاران )1388(، بـا بررسـی عامـل 
دانشـجویان  كارآفرینـی  روحیـه  ایجـاد  در  تأثیرگـذار  هـای 
طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  پردیـس  تكمیلـی  تحصیـالت 
دانشـگاه تهـران بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد كـه بیـن سـن، 
عامـل روانشـناختی، عامـل آموزشـی و دانشـگاهی بـا ایجـاد 
روحیـه ی كارآفرینـی در بیـن دانشـجویان رابطـه ی مثبـت و 

دارد. وجـود  معنـا داری 
كارآفرینانـه  هـای  ویژگـی  و  یادگیـری  سـبک  بررسـی 
دانشـجویان كشاورزی نشان داده اسـت كه بیشتر دانشجویان 
در  كارآفرینانـه  هـای  ویژگـی  داشـتن  نظـر  از  بررسـی  مـورد 
سـطح ضعیـف و خیلـی ضعیـف قـرار داشـتند. بـر پایـه ضریب 
ویژگـی  بیـن  داری  معنـا  و  مثبـت  رابطـه  همبسـتگی  هـای 
تحصیلـی  و  فـردی  متغیرهـای  از  برخـی  و  كارآفرینـی  هـای 
امیـد  پـاره وقـت،  پیشـینه شـغلی  ماننـد سـن،  پاسـخگویان 
بـه كسـب مهـارت و آمادگـی شـغلی و انجـام دادن پـروژه هـای 
علمـی و نیز برخی از سـویگان سـبک یادگیـری مانند یادگیری 
فعـال، دیـداری و تامل گـرا گـزارش شـده اسـت )شـریف زاده و 
عبـداهلل زاده، 1391(. بررسـی رابطـه ی هوش هیجانـی و گرایش 
بـه كارآفرینـی دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعـی نشـان 
دهنـده ی همبسـتگی مثبت و معنی داری بیـن هوش هیجانی 
و همـه ی مؤلفه هـای آن )ارزیابـی خـود ادراكـی، اسـتفاده از 
احساسـات، ارزیابی احساسـات دیگران و تنظیم احساسـات( 
اسـت  بررسـی  مـورد  دانشـجویان  كارآفرینـی  بـه  گرایـش  بـا 

)غیاثـی و همـكاران، 1394(.
   از مـرور تحقیقـات پیشـین می تـوان چنیـن نتیجـه  گرفت 
كـه پـرورش ویژگـی هـا و قابلیت هـای كارآفرینانه دانشـجویان 
كشـاورزی نیازمنـد شناسـایی و تقویـت متغیرهـای تاثیرگـذار 
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ایـن  در  اسـت.  پرورشـی  و  آموزشـی  هـای  اقـدام  راه  از 
بـا  نزدیكـی  پیونـد  سـازنده  روان شـناختی  سـرمایه ی  بیـن، 
ارتبـاط  بررسـی  )نـگاره ی1(.  دارد  كارآفرینانـه  قابلیت هـای 

بیـن این دو سـازه، می تواند روشـن گر سـویگان ایـن هم گرایی 
و در نتیجـه، چگونگـی تقویـت متقابـل ایـن دو پدیـده باشـد. 

قابلیت ها و ویژگی های كارآفرینانه

نگاره1- چارچوب مفهومی تحقیق
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سرمایه روانشناختی 

روش  پژوهش
ایـن تحقیـق  بـه لحـاظ دیدمـان، كمـی، از نظـر هـدف از 
میدانـی  از  داده هـا  روش  گـردآوری  نظـر  از  و  كاربـردی  نـوع 
اسـت. ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از پرسـش نامه  در دانشـگاه 
علـوم كشـاورزی و منابـع طبیعـی گـرگان انجام شـد. جامعه ی 
در  كشـاورزی  گرایش هـای  دانشـجوی   2265 شـامل  آمـاری 
مقطع هـای مختلف دانشـگاه علـوم كشـاورزی و منابع طبیعی 

گـرگان در سـال تحصیلـی 95 -1394 بـود.
بـر پایـه فرمـول كوكـران حجـم نمونـه 222 نفر برآورد شـد؛ 
امـا بـر پایـه تجربه و به منظور دریافت شـمار شـایان پذیرشـی 
از پرسـش نامه هـای درسـت تكمیـل شـده، 230 پرسـش نامه 
توزیـع و پـس از حذف 5 پرسـش نامه ناقص، در مجموع شـمار 
پرسـش نامه ها بـه 225 نفـر رسـید. گزینـش نمونـه بـر پایـه ی 
گرایـش و مقطـع تحصیلـی بـه شـیوه طبقـه بنـدی بـا انتسـاب 

متناسـب اقدام شـد )جـدول 1(. 

جدول1- توزیع جامعه آماری بر پایه ی گرایش و مقطع تحصیلی  
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محقق سـاخته  پرسـش نامه  از  داده   گـرد آوری  بـرای 
اسـتفاده شـد. ایـن پرسـش نامه افـزون بـر ویژگی هـای فردی 
بـرای  بـود.  زیـر  بخـش  دو  شـامل  پاسـخگویان  تحصیلـی  و 
سـنجش سـرمایه ی روان شـناختی از پرسـش نامه سـرمایه ی 
شـد.  اسـتفاده   )2007 اولویـو،  و  )لوتانـز  روان شـناختی  
طـور  بـه  كـه  شـده  اسـتاندار  مقادیـر  از  پرسـش نامه  ایـن  در 
گسـترده ای سـاختارهایی كـه امیـد، تـاب آوری، خـوش بینی 
و خودكارآمـدی را مـی سـنجند، اسـتفاده و قابلیـت اعتبـار و 
پایایـی ایـن خـرده مقیـاس هـا نیـز اثبـات شـده اسـت. ایـن 
پرسـش نامه شـامل 24 سـوال و هر خرده مقیاس شـامل شش 
گویـه اسـت )لوتانـز و همـكاران، 2007؛ گورگنز-ایكرمانـس و 
هربـرت، 2013( و آزمودنـی هـا بـه هـر گویـه در مقیاس شـش 
درجـه ای لیكـرت )بسـیار مخالفـم تـا بسـیار موافقـم( پاسـخ 
دادنـد. بـرای بـه دسـت آوردن نمره سـرمایه ی روان شـناختی 
ابتـدا نمـره هـر خـرده مقیـاس بـه صـورت جداگانـه بـه دسـت 
آمـد و آن گاه مجمـوع آن هـا بـه عنـوان نمـره كل سـرمایه ی 
روان شـناختی منظـور شـد. سـنجش ویژگـی هـای كارآفرینی 

در برگیرنـده 95 گویـه ارزیابـی شـده بـر اسـاس طیـف لیكـرت 
)بسـیار موافـق، بـه نسـبت موافـق، به نسـبت مخالف و بسـیار 
شـخصیتی  ویژگی هـای  سـنجش  ابـزار  از  كـه  بـود  مخالـف( 
كارآفرینـان ایرانـی توسـعه یافته توسـط كردنائیـچ و همكاران 
كارآفرینـی،  بـه  خصیصـه ای  رویكـرد  مبنـای  بـر   )1386(
مقیاس هـا و نظریـه هـای مربـوط بـه كانـون كنتـرل، خالقیت، 
اقتبـاس  موفقیـت  بـه  نیـاز  و  مخاطره پذیـری  ابهـام،  تحمـل 
شـده اسـت. مبنـای نمره گـذاری وی كارآفرینـی دانشـجویان 

در جـدول )2( آمـده اسـت. 
 روایـی شـكلی پرسـش نامه بنابـر نظـر گروهـی از اعضـای 
آمـوزش  حـوزه  در  پژوهشـگر  و  دانشـگاه  علمـی  هیئـت 
بـا  پایایـی آن  تاییـد شـد.  كشـاورزی و كارآفرینـی بررسـی و 
ترتیـب  بـه   θ=0/8682/.و( ترتیبـی  تتـای  ضریـب  محاسـبه 
روان شـناختی(  سـرمایه ی  و  كارآفرینـی  مقیاس هـای  بـرای 
راهنمـا  بررسـی  فرآینـد  در  شـده  تكمیـل  پرسـش نامه  بـرای 
طبیعـی  منابـع  )دانشـكده های  همسـان  آمـاری  جامعـه  در 

شـد.  تاییـد  دانشـگاه( 

جدول2- شیوه نمره دهی و طبقه بندی پاسخگویان بر حسب ویژگی های كارآفرینی

بسیار ضعیف 
 

18-43
17-49
15-44
13-34
8-25

11-18
7-19
6-16

95-264

ضعیف

43-51
49-55
44-48
34-38
25-28
18-22
19-21
16-19

264-283

بسیار قوی
 

51-72
60-68
53-53
43-52
30-32
26-44
23-28
21-24

303-380

قوی
 

51-57
55-60
48-53
38-43
28-30
22-26
21-23
19-21

283-303

خصیصه

مخاطره پذیری متعادل
كانون كنترل

نیاز به موفقیت
سالست فكری

عملگرایی
تحمل ابهام
رؤیاپردازی

چالش طلبی
كارآفرینی

از آنجـا كـه در ایـن تحقیـق همبسـتگی دو مجموعـه متغیر 
نمایـای سـرمایه ی روان شـناختی و ویژگـی هـای كارآفرینـی 
بهـره  كانونـی  همبسـتگی  از  لـذا  بـود؛  مدنظـر  دانشـجویان 
گرفتـه شـد؛ زیـرا، از بین روش هـای آماری كّمی كـردن رابطه 
متغیرها، روش رگرسـیون خطی و ضرایب همبسـتگی بیشـتر 
مـورد اسـتفاده كاربـران قـرار گرفته اسـت )رضایی و سـلطانی، 
1383(. بـا ایـن وجـود ایـن روش هـا در مـورد وضعیـت هـای 
چندمتغیـره كـه در آن هـا هـدف اصلـی بررسـی رابطـه بیـن دو 
گـروه متغیـر اسـت كاربـردی ندارنـد. تجزیـه همبسـتگی های 

كانونـی )CCA( بـه عنـوان روش تجزیـه و تحلیـل چندمتغیره 
محقـق را قـادر مـی سـازد تـا رابطـه بیـن دو گـروه متغیـره را با 
انـدازه گیـری ارتبـاط بیـن تركیـب هـای خطـی از متغیرهـای 
گـروه اول بـا تركیـب خطـی از متغیرهای گروه دوم كّمی  سـازد 
همبسـتگی  تعریـف،  بنابـر   .)2002 ویشـرن،  و  )ژوهانسـون 
كانونـی درجـه ی ارتبـاط بیـن دو دسـته از متغیرهـای كانونـی 
اسـت كـه یک دسـته نماینـده ی متغیرهـای مسـتقل و دیگری 
نماینـده ی متغیرهـای وابسـته هسـتند. هر متغیـر كانونی می 
توانـد برآینـد یـک متغیر پنهانـی یا مجـازی در مطالعه باشـد. 
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برخـالف دیگـر روش هـای آمـاری چندمتغیـره، در CCA بـه 
بیشـینه رسـانیدن میـزان توجیـه تغییـرات متغیرهـای اولیـه 
توسـط یـک تركیـب خطـی جدید مـورد نظر نمـی باشـد، بلكه 
هـدف بـه بیشـینه رسـانیدن ارتبـاط بیـن تركیـب هـای خطی 
و همـكاران،  )نیكـوالس  اسـت  اولیـه  گـروه متغیرهـای  از دو 
2005(. بـر ایـن پایـه، فرضیه اصلـی این تحقیق عبارت اسـت 
و  روان شـناختی  سـرمایه  بیـن  معنـی داری  رابطـه  اینكـه:  از 

ویژگی كارآفرینـی دانشـجویان كشـاورزی وجـود دارد. 
سـرمایه ی  مقیـاس  نمـره  داده هـا،  پـردازش  از  پـس 
روان شـناختی و ویژگی های كارآفرینی دانشـجویان مشـخص 
آمـاری  نرم افزارهـای  از  داده هـا  تحلیـل  و  توصیـف  بـرای  و 

شـد. اسـتفاده   SAS و   SPSS

یافته ها
هـای  ویژگـی  توصیـف  شـامل  تحقیـق  ایـن  یافته هـای 
كارآفرینـی و سـرمایه ی روان شـناختی دانشـجویان و روابـط 

اسـت. ایـن دو  بیـن  كانونـی 
   بنابـر یافته ها، 37/78 درصد از دانشـجویان دارای ویژگی 
تنهـا حـدود 9  و  بـوده  خطرپذیـری متعـادل در حـد ضعیـف 
درصـد دارای ایـن ویژگـی در حد بسـیار قوی بودنـد. به لحاظ 
وضعیـت  همیـن  نیـز  درونـی  كنتـرل  كانـون  ویژگـی  داشـتن 
وجـود داشـت. در ایـن بیـن حـدود یک سـوم از پاسـخگویان 

)33/33 درصـد( در حـد ضعیـف و 11/56 درصد در حد بسـیار 
قـوی دارای ایـن ویژگـی بودند. ویژگـی نیاز به موفقیـت نیز در 
نزدیـک بـه 58 درصـد از پاسـخگویان در حـد ضعیـف و بسـیار 
ضعیـف و در دیگـر پاسـخگویان در حـد قـوی و بسـیار قـوی 

داشـت.  وجود 
از پاسـخگویان  بـه 44 درصـد  سالسـت فكـری در نزدیـك 
در حـد بسـیار ضعیـف، 16درصـد در حـد ضعیـف، 28درصـد 
ویژگـی  بـود.  قـوی  بسـیار  قـوی و11 درصـد در حـد  در حـد 
عمل گرایـی 44 درصـد از پاسـخگویان در حـد بسـیار ضعیـف، 
36 درصـد در حـد ضعیـف، حـدود 14 درصـد در حـد قـوی و 
تنهـا حـدود 5 درصـد در حد بسـیار قوی بـود. از منظـر ویژگی 
تحمـل ابهـام، 17 درصـد از پاسـخگویان بسـیار ضعیـف، 23 
 6 حـدود  و  قـوی  حـد  در  درصـد   14 حـدود  ضعیـف،  درصـد 
درصـد در حـد بسـیار قـوی از ایـن ویژگـی برخـوردار بودنـد. 
رؤیاپـردازی در حـدود 43 درصد از پاسـخگویان در حد بسـیار 
 22 بـه  نزدیـک  ضعیـف،  حـد  در  درصـد   23 حـدود  ضعیـف، 
درصـد در حـد قـوی و حـدود 12 درصـد در حـد بسـیار قـوی 
بـود. از نظـر آخریـن ویژگـی در میـان مجموعـه ی ویژگی های 
كارآفرینـی مـورد بررسـی یعنـی چالش طلبـی، وضعیت حدود 
49 درصـد در حـد بسـیار ضعیـف، 28 درصـد در حـد ضعیـف، 
16 درصـد در حـد قـوی و حـدود 7 درصـد در حـد بسـیار قـوی 

بـود )جـدول 3(. 

جدول3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر پایه ی برخورداری از ویژگی های كارآفرینی

فراوانی 
 

64
71
83
96
99
32
96

110
91

ویژگی

مخاطره پذیری متعادل
كانون كنترل

نیاز به موفقیت
سالست فكری

عملگرایی
تحمل ابهام
رؤیاپردازی

چالش طلبی
كارآفرینی

درصد 
 

28/44
31/56
36/89
42/67
44/00
14/22
42/67
48/89
40/44

بسیار ضعیف
فراوانی 

 
85
75
42
33
81
50
52
62
52

درصد 
 

37/78
33/33
18/67
14/67
36/00
22/22
23/11
27/56
23/11

ضعیف
فراوانی 

 
56
53
72
68
31
97
49
36
55

درصد 
 

24/89
23/56
32/00
30/22
13/78
43/11
21/78
16/00
24/45

قوی
فراوانی 

 
20
26
28
28
14
46
28
17
27

درصد 
 

8/89
11/56
12/44
12/44
6/22

20/44
12/44
7/56

12/00

بسیار قوی

داشتن  یعنی  كارآفرینی  قابلیت  كلیت  منظر  از  سرانجام، 
مجموع ویژگی های كارآفرینی، حدود 40 درصد از پاسخگویان 
در حد بسیار ضعیف، حدود 23 درصد در حد ضعیف، بیش از 

24 درصد در حد قوی و تنها 12 درصد در حد بسیار قوی بود. 
به عبارت دیگر 63/55 درصد از پاسخگویان در سطح ضعیف و 
بسیار ضعیف و دیگر پاسخگویان یعنی 36/45 در حد قوی و 

رابطه ی مولفه های سرمایه ی  ...
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بسیار قوی دارای این ویژگی ها بودند )جدول 3(. 
امیـدواری  روان شـناختی،  سـرمایه ی  مولفه هـای  بیـن  از 
بـا میانگیـن 15/84 وضعیـت بهتـری را در میـان چهـار مولفـه 
سـرمایه ی روان شـناختی در بیـن دانشـجویان مـورد بررسـی 
دارا بـود. تـاب آوری، خوش بینـی و خودكارآمـدی بـه ترتیـب 
بـا میانگین هـای 14/92، 14/88 و 13/16  در رتبه هـای بعدی 

قـرار داشـتند )جـدول 4(. 

برای سـطح بندی میـزان سـرمایه ی روان شـناختی در بین 
دانشـجویان مـورد بررسـی، در آغـاز با محاسـبه تركیبی خطی 
غیـروزن دار گویه هـای چهـار مولفـه مربوطـه، متغیـر تركیبـی 
آن به دسـت آمـد، آن گاه بـا فرمول موریس مقـدار عددی این 

متغیـر بـه عـددی بیـن 0 تا 1 تبدیل شـد.

بـر این پایه، سـرمایه ی روان شـناختی در بین دانشـجویان 
از  بنـدی شـد.  آمـده، دسـته   )5( كـه در جـدول  بـه صورتـی 
از  پاسـخگویان  بیشـتر  كـه  برمی آیـد  جـدول  ایـن  یافته هـای 
سـرمایه ی روان شـناختی )حـدود 46 درصد( در حد متوسـط، 
24 درصـد در حـد كـم و خیلـی كـم و حـدود 30 درصـد در حـد 

زیـاد و خیلـی زیـاد داشـته اند. 

بنابـر یافته هـا )جـدول 6(، باالترین مقدار همبسـتگی بین 
ایـن معنـی  بـه  بـه دسـت آمـد.  خوش بینـی و خودكارآمـدی 
خودكارآمـدی  بـه  بودنـد،  خوش بین تـر  كـه  دانشـجویانی  كـه 
خـود بـاور بیشـتری داشـتند. از سـوی دیگـر، كمتریـن میزان 
همبسـتگی بیـن تـاب آوری و امیـدواری به دسـت آمـد. بدین 
معنـی كه بـا باالرفتن میزان تـاب آوری افراد میـزان امیدواری 

آنـان چنـدان افزایـش نمی یابـد.

متغیرهـای  بیـن  رابطـه   ،)7 )جـدول  یافته هـا  بنابـر 
"خطرپذیـری متعـادل و كانـون كنتـرل"، "سالسـت فكـری و 
"سالسـت  و  ابهـام"  تحمـل  و  فكـری  "سالسـت  عملگرایـی"، 
عملگرایـی"،  و  ابهـام  "تحمـل  رویاپـردازی"،  و  فكـری" 
"رویاپـردازی و تحمـل ابهـام"، و "عمل گرایـی و تحمـل ابهـام" 
سـطح  در  روابـط  سـایر  و  یک درصـد  اطمینـان  سـطح  در 
اطمینـان 5 درصد معنی دار شـد. در این بیـن، باالترین مقدار 
ضریـب همبسـتگی بـه رابطـه بین "تحمـل ابهـام و عملگرایی" 
مربـوط اسـت )r=0/75(. بدیـن معنی كه با افزایـش عملگرایی 
افـراد میـزان تحمـل ابهـام آنهـا نیز افزایـش می یابـد. كمترین 
میـزان همبسـتگی  نیز بـه رابطه بیـن متغیرهـای خطرپذیری 
متعـادل و رؤیاپـردازی، كانـون كنترل و سالسـت فكـری، نیاز 
بـه موفقیـت با سالسـت فكـری و رؤیاپردازی، سالسـت فكری 
و  رؤیاپـردازی  چالش طلبـی،  و  عملگرایـی  چالش طلبـی،  و 

.)r=0/01( شـود  مـی  مربـوط  چالش طلبـی 
متغیرهـای  بیـن  رابطـه   ،)7 )جـدول  یافته هـا  بنابـر 
"سالسـت فكـری و  "خطرپذیـری متعـادل و كانـون كنتـرل"، 
"سالسـت  و  ابهـام"  تحمـل  و  فكـری  "سالسـت  عملگرایـی"، 
عملگرایـی"،  و  ابهـام  "تحمـل  رویاپـردازی"،  و  فكـری" 
"رویاپـردازی و تحمـل ابهام"، و "عمل گرایی و تحمل ابهام" در 
سـطح اطمینـان یک درصـد و سـایر روابـط در سـطح اطمینان 

دانشجویان  روان شناختی  سرمایه ی  توصیف  جدول4- 
مورد بررسی

میانگین 
 

15/84
14/92
14/88
13/16
58/81

انحراف معیار

3/82
4/91
3/97
4/01
8/94

مولفه ها

امید
تاب آوری 

خوش بینی 
خودكارآمدی

كلیت سرمایه ی روان شناختی

داشتن  لحاظ  به  دانشجویان  فراوانی  توزیع  جدول5- 
سرمایه ی روان شناختی 

دامنه 
 

0/2-0
0/4-0/21

0/60-0/41
0/80-0/61

1-0/81
-

فراوانی

11
43

104
53
14

225

درصد

4/89
19/11
46/22
23/56
6/22
100

فراوانی تجمعی

4/89
24

70/22
93/78

100
-

سطح سرمایه داری

كم
خیلی كم

متوسط
زیاد

خیلی زیاد
جمع

مقدار كمینه - مقدار واقعی
مقدار كمینه- مقدار بیشینه

= متغیر تركیبی سرمایه روانشناختی

سرمایه ی  متغیرهای  همبستگی  های  ضریب  جدول6- 
 )SC4 الی SC1( روان شناختی دانشجویان

 SC1
 

1/00
0/38
0/52
0/41

SC2

0/38
1/00
0/60
0/52

SC3

0/52
0/60
1/00
0/70

SC4

0/41
0/52
0/70
1/00

متغیرها

)SC1( امید
)SC2( تاب آوری

)SC3( خوش بینی
)SC4( خودكارآمدی

**: همه ی مقادیر ضرب همبستگی در سطح اطمینان یک درصد معنی دار بودند.
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5 درصـد معنـی دار شـد. در ایـن بیـن، باالترین مقـدار ضریب 
همبسـتگی بـه رابطـه بیـن "تحمل ابهـام و عملگرایـی" مربوط 
اسـت )r=0/75(. بدیـن معنـی كه بـا افزایش عملگرایـی افراد 
كمتریـن  می یابـد.  افزایـش  نیـز  آنهـا  ابهـام  تحمـل  میـزان 
میـزان همبسـتگی  نیز بـه رابطه بیـن متغیرهـای خطرپذیری 

متعـادل و رؤیاپـردازی، كانـون كنترل و سالسـت فكـری، نیاز 
بـه موفقیـت با سالسـت فكـری و رؤیاپردازی، سالسـت فكری 
و  رؤیاپـردازی  چالش طلبـی،  و  عملگرایـی  چالش طلبـی،  و 

.)r=0/01( مـی شـود  مربـوط  چالش طلبـی 

)ET8 الی ET1( جدول7- ضرایب همبستگی متغیرهای ویژگی های كارآفرینی دانشجویان

ET1 
 

1/00
0/68**
*0/04
*0/04
*0/02
*0/04
*0/01
*0/06

ET2 
 

0/68**
1/00

*0/03
*0/01
*0/07
*0/09
*0/03
*0/04

ET3 
 

*0/04
*0/03
1/00
0/01

*0/05
*0/04
*0/01
*0/11

ET4 
 

*0/04
*0/01
*0/01
1/00

0/55**
0/51**
0/48**
*0/01

ET5 
 

*0/02
*0/07
*0/05

0/55**
1/00

0/75**
0/61*
*0/01

ET6 
 

*0/04
*0/09
*0/04

0/51**
0/75**

1/00
0/66**
*0/03

ET7 
 

*0/01
*0/03
*0/01

0/48**
0/61*

0/66**
1/00

*0/01

ET8 
 

*0/06
*0/04
*0/11
*0/01
*0/01
*0/03
*0/01
1/00

متغیرها

)ET1( ریسك پذیری متعادل
)ET2( كانون كنترل

)ET3( نیاز به موفقیت
)ET4( سالست فكری

)ET5( عملگرایی
)ET6( تحمل ابهام
)ET7( رؤیاپردازی

)ET8( چالش طلبی

** و *: به ترتیب معنی دار در سطح اطمینان 1درصد و 5درصد.

جدول8- ضریب همبستگی متغیرهای سرمایه ی روان شناختی و ویژگی های كارآفرینی 

مخاطره  پذیری 
 )ET1( متعادل

0/01
0/01
0/04
0/06

کانون کنترل 
 )ET2(

0/05
0/07
0/10
0/13

نیاز به موفقیت 
 )ET3(

0/05
0/13
/05

0/01

سالست فکری 
 )ET4(

0/33**
0/14
0/19
0/07

عملگرایی 
)ET5(

0/34**
0/16

0/30**
0/12

تحمل ابهام 
 )ET6(

0/39**
0/09
0/19
0/02

رؤیاپردازی 
 )ET7(

0/42**
0/06

0/27**
0/14

چالش طلبی 
)ET8(

0/05
0/04
0/06
0/01

متغیرها

)SC1( امید
)SC2( تاب آوری

)SC3( خوش بینی
)SC4( خودكارآمدی

**: معنی دار در سطح اطمینان 1 درصد

نتایـج بررسـی ارتباط متغیرهای سـرمایه ی روان شـناختی 
و ویژگـی های كارآفرینی با اسـتفاده از تجزیه همبسـتگی های 
اسـت.  شـده  داده  نمایـش  و8   7 جدول هـای  در  كانونـی 
در  معنـی داری  رابطـه   ،)8( جـدول  در  منـدرج  نتایـج  طبـق 
سـطح اطمینـان 5 درصـد بیـن امیـدواری و سالسـت فكـری، 
بدیـن  دارد.  رویاپـردازی وجـود  و  ابهـام  عملگرایـی، تحمـل 
از  گـروه  ایـن  دانشـجویان  امیـدواری  افزایـش  بـا  ترتیـب 

ویژگـی هـای كارآفرینانـه شـخصیتی آنهـا نیـز بهبـود می یابد. 
بـه عنـوان یكـی از ویژگـی هـای  همچنیـن بیـن خوش بینـی 
رویاپـردازی  نیـز  و  عملگرایـی  بـا  روان شـناختی  سـرمایه ی 
رابطـه معنـی داری  البتـه،  آمـد.  بدسـت  رابطـه معنـی داری 
بیـن دو مولفـه سـرمایه ی روان شـناختی، یعنـی تـاب آوری و 
خودكارآمـدی بـا هیچ یـک از ویژگی های كارآفرینی به دسـت 

نیامـد.

تجزیه كانونی توانست دو جفت متغیر كانونی با همبستگی 
معنی دار را شناسایی كنند. نخستین جفت متغیر كانونی شامل 
دوم  جفت  و   ρ*  =0/51** همبستگی  با   W1 و   V1 متغیرهای 
 .)8 )جدول  بود    ρ*  =0/30* همبستگی  با   W2 و   V2 شامل 

متغیرهای كانونی V2 و W2 به ترتیب 24 و 17 درصد از تغییرات 
كل متغیرهای سرمایه ی روان شناختی را توجیه كردند در حالی كه 
متغیرهای كانونی V2 و W2 به ترتیب 29 و 5 درصد از تغییرات كل 

متغیرهای ویژگی های كارآفرینی را در بر می گرفتند )جدول 9(.

رابطه ی مولفه های سرمایه ی  ...
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متغیرهای كانونی متغیرهای سرمایه ی روان شناختی )SC( و ویژگی های كارآفرینی )ET( و ضریب های  جدول9- 
 )ρ*( همبستگی كانونی

درصد 
توجیه 

واریانس 

29

5

7

5

9

 )Wi(  متغیرهای کانونی

W1=01/0ET1 02/0-ET2 13/0-ET3 +27/0ET4 
-01/0ET5 +32/0ET6 +39/0ET7 +05/0ET8 
+15/0ETT
W2=04/0ET1 25/0+ET2 30/0+ET3 -13/0ET4 
+85/0 ET5 - 1/1ET6 +54/0ET7 -11/0ET8 
+01/0ETT
W3= 3/0-ET1 32/0+ET2 44/0-ET3 -01/0ET4 
+67/0ET5 -18/0ET6 -43/0ET7 +47/0ET8 
-36/0ETT
W4= 19/0-ET1 21/0+ET2 12/0-ET3 -98/0ET4 
-16/0ET5 +29/0ET6 +55/0ET7 +29/0ET8 
-27/0ETT
W5=16/0-ET1 45/0+ET2 +03/0ET3 -47/0ET4 
-61/0ET5 -00/0ET6 +30/0ET7 +1/0ET8 -61/0ETT

ضریب 
همبستگی 
)ρ*( کانونی

0/51**

0/30*

0/24

0/20

0/14

سرمایه ی روان شناختیویژگی های كارآفرینی

درصد 
توجیه 

واریانس 

29

5

7

5

9

 )Vi(  متغیرهای کانونی

W1=01/0ET1 02/0-ET2 13/0-ET3 +27/0ET4 
-01/0ET5 +32/0ET6 +39/0ET7 +05/0ET8 
+15/0ETT
W2=04/0ET1 25/0+ET2 30/0+ET3 -13/0ET4 
+85/0 ET5 - 1/1ET6 +54/0ET7 -11/0ET8 
+01/0ETT
W3= 3/0-ET1 32/0+ET2 44/0-ET3 -01/0ET4 
+67/0ET5 -18/0ET6 -43/0ET7 +47/0ET8 
-36/0ETT
W4= 19/0-ET1 21/0+ET2 12/0-ET3 -98/0ET4 
-16/0ET5 +29/0ET6 +55/0ET7 +29/0ET8 
-27/0ETT
W5=16/0-ET1 45/0+ET2 +03/0ET3 -47/0ET4 
-61/0ET5 -00/0ET6 +30/0ET7 +1/0ET8 -61/0ETT

بـا توجـه بـه ضریـب كانونـی هـر متغیـر اولیـه مورد بررسـی 
در متغیرهـای كانونـی مربوطـه، متغیر كانونی V1 بیشـتر تابع 
SC1 )امیـد( و SC3 )خـوش بینی( و متغیر كانونی V2 به طور 
عمـده تابعـی از SC3 )خـوش بینـی( و SC4 )خودكارآمـدی( 
بودنـد )جـدول 9(؛ طوری كـه متغیـر كانونـی V1 را مـی تـوان 
معیـاری از "امیـدواری و خوش بینـی" و متغیر V2 را می توان 
از  گرفـت.  نظـر  در  خوش بینانـه"  "خودكارآمـدی  از  معیـاری 
سـوی دیگـر متغیر كانونـی W1 بیشـتر تحت تاثیـر متغیرهای 
ET6 )تحمـل ابهـام(، ET7 )رؤیاپـردازی( و ET4 )سالسـت 
فكـری( و متغیـر كانونـی W2 بیشـتر تحـت تاثیـر ET3 )نیـاز 
بـه موفقیـت(، ET5 )عملگرایـی( و ET7  )رؤیاپـردازی( قـرار 
داشـت )جـدول 8(. بـه همیـن دلیـل متغیـر W1 را مـی تـوان 
و  ابهـام"  تحمـل  و  رویاپـردازی  بـرای  فكـری  "تـوان  متغیـر 
متغیـر W2 را مـی تـوان متغیـر "عملگرایـی مبتنـی بر داشـتن 
خوش بینـی("  بـا  همـراه  )رویاپـردازی  مثبـت  چشـم انداز 
نامیـد. البتـه بـا توجـه بـه درصـد توجیـه واریانـس متغیرهای 
كانونـی و ضریـب هـای همبسـتگی كانونـی مشـاهده شـده در 
بتواننـد  كـه  گیـری متغیرهـای دیگـری  انـدازه  بررسـی،  ایـن 
ویژگـی هـای كارآفرینـی دانشـجویان را تبیین كنـد ضروری به 

نظـر می رسـد.

بحث و نتیجه گیری
عالـی  آمـوزش  در  مشـابه  پژوهـش  كمبـود  بـه  توجـه  بـا 
كشـاورزی، ایـن تحقیـق بـه بررسـی ارتبـاط بیـن سـرمایه ی 
دانشـجویان  كارآفرینـی  هـای  ویژگـی  و  روان شـناختی 
كشـاورزی پرداخـت تـا بتـوان بـر پایـه یافتـه هـای بـه دسـت 
آمـده، ضـرورت هـای آن را شناسـایی و فرآیندهـای آموزشـی 
را بـه سـمتی هدایـت كـرد كـه بـا فراهـم سـازی فضـای مثبـت 
بـرای  را  زمینـه  روان شـناختی،  سـرمایه ی  پـرورش  بـرای 
ارتقـای ویژگـی هـای كارآفرینی دانشـجویان نیز آماده سـازد. 
نتایـج آن نشـان داد كـه 63/55 درصـد پاسـخگویان در سـطح 
ضعیـف و بسـیار ضعیـف و دیگر پاسـخگویان یعنـی 36/45 در 
حـد قوی و بسـیار قـوی دارای ویژگی هـای كارآفرینـی بودند. 
بـا توجـه بـه پایین بودن سـطح برخـورداری دانشـجویان مورد 
بررسـی از ویژگـی هـای كارآفرینـی مـورد نظـر و نیـز مشـخص 
شـدن تاثیـر آمـوزش بـر پـرورش ویژگـی هـای كارآفرینانـه در 
تحقیقات پیشـین )وسـپر و گارتنـر، 1997؛ فلمینـگ، 1996؛ 
بـل و همـكاران، 2004(، ضـرورت دارد بـه منظور شناسـایی و 
معرفـی روش هـای مختلـف پـرورش ویژگـی هـای كارآفرینانه 
در آمـوزش كشـاورزی و ترغیـب و آموزش اسـتادان بـه منظور 
بهره گیـری از آنهـا در تدریـس بررسـی هـای بیشـتری صـورت 
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 . د گیر
  از جملـه ایـن راهكارهـا می تـوان به مـوارد زیر اشـاره كرد: 
بهره گیـری اسـتادان از روش هـای حـل مسـئله، ایده پـردازی، 
تفكـر انتقـادی و خـالق و دیگـر روش هـای پـرورش خالقیت، 
بـه  كار  و  كسـب   پـروژه  اجـرای  و  وكار  كسـب  طـرح  تدویـن 
صـورت فـردی یا گروهـی بـا راهنمایـی كارآفرینان و اسـتادان 
و  موفـق  كار  و  كسـب   هـای  طـرح  از  بازدیـد  صاحب نظـر، 
شناسـایی و معرفـی كارآفرینـان موفـق در سـطح اسـتان، بـه 
در  دانشـگاه  دانش آموختـگان  و  دانشـجویان  میـان  از  ویـژه 
جهـت الگوسـازی كارآفرینانـه در بین دانشـجویان، بهره گیری 
عنـوان  بـه  كارآفریـن  دانشـجویان  و  موفـق  كارآفرینـان  از 
آموزشـگر مدعـو بـرای سـخنرانی، تدریـس و انتقـال آموزه هـا 

و راهنمایـی دانشـجویان در دروس مختلـف.  ترغیـب  و 
بهره مندی بیشـتر پاسخگویان از سـرمایه ی روان شناختی 
)اندكـی بیـش از 46 درصـد( در حـد متوسـط، 24 درصـد در 
حـد كـم و خیلـی كـم و نزدیـک بـه 30 درصـد در حـد زیـاد و 
خیلـی زیـاد بـود. بـا توجـه بـه سـطح سـرمایه ی رواشـناختی 
پاسـخگویان و نیـز بـا علـم بـه آموزش پذیـر بـودن سـرمایه ی 
روان شـناختی )هوگـز، 2010( و تجربـه "الگـوی مداخله گـری 
سـرمایه ی روان شـناختی " )لوتانز و همكاران، 2006، 2007، 
2008( برنامـه ریـزی و اجـرای دوره هـای آموزشـی زیـر نظـر 
معاونت هـای فرهنگی و دانشـجویی و آموزشـی دانشـگاه برای 
آموزشـگران و دانشـجویان شـایان توجـه اسـت. ایـن دوره هـا 
بایـد بـا بهره گیـری از مشـاوران و آموزشـگران خبـره و نیـز بـا 
در نظـر گرفتـن دیـدگاه هـا و دغدغه هـای خـاص دانشـجویان 
كشـاورزی برنامـه ریزی و برگزار شـود. افزون بـر این، برگزاری 
مسـابقه هـای  ایده-پـردازی و طرح هـای نـوآور و كارآفرینانه؛ 
جشنواره و نمایشگاه دسـتاوردهای خوداشتغالی و كارآفرینی 
محصـوالت  عرضـه  بـرای  بازارچـه  راه انـدازی  دانشـجویان، 
تجربـه  بـرای  فرصتـی  می توانـد  كـه  ایـن  ضمـن  دانشـجویی 
كسـب وكار باشـد، بـه ابـراز وجـود، افزایـش اعتمـاد بـه نفـس، 
كمـک  دانشـجویان  كارآفرینانـه  خودارزیابـی  و  خودشناسـی 
كنـد. البتـه ایـن مهـم بهتـر اسـت در قالب ابتـكار رویـداد ایده 
پـردازی اسـتارت آپ ویكنـد  بـا ارایـه خدمات مشـاوره شـغلی 
تـا  شـود  همـراه  شـركت كننده  دانشـجویان  بـه  كارآفرینانـه  و 

اثربخشـی آن افزایـش یابـد. 
متغیرهـای  همبسـتگی  بـه  مربـوط  یافته هـای  بنابـر    

سرمایه ی روان شـناختی دانشجویان، هر چند بین همه چهار 
متغیـر رابطـه معنـی داری بـه دسـت آمده اسـت، امـا باالترین 
مقـدار همبسـتگی بـه رابطـه بیـن خوش بینـی و خودكارآمدی 
مربوط می شـود. بنابراین، چنانچه لوتانـز و همكاران )2007( 
تقویـت  داده انـد،  قـرار  تاكیـد  مـورد  خـود  تحقیقـات  در  نیـز 
بـا تقویـت  هـر یـک از ایـن ویژگـی هـای چهارگانـه می توانـد 
ویژگـی هـای دیگـر تشـكیل دهنده سـرمایه ی روان شـناختی 
همـراه شـود. ایـن یافتـه در راسـتای پژوهـش سـوییت من و 
همـكاران )2010( مبنـی بـر هم افزایـی مولفه هـای سـرمایه ی 
روان شـناختی اسـت. از ایـن منظـر، سـرمایه ی رواشـناختی 
از مجموعـه اجـزای خـود )خودكارآمـدی/ اعتمـاد بـه نفـس، 
اسـت.  بیشـتر  انعطاف پذیـری(  و  خوش بینـی  امیـدواری، 
بنابرایـن، بـه جـای توجـه بـه تـک تـک مولفه هـای سـرمایه ی 
روان شـناختی الزم اسـت بـه همـه ی سـویگان آن بـه صـورت 

یكپارچـه پرداختـه شـود )فروهـر و همـكاران، 1390(. 
یافته هـای تحقیق مبین همبسـتگی معنـی دار ویژگی های 
كارآفرینانـه دانشـجویان اسـت. چنانچـه رویكـرد شـخصیتی 
كرده انـد،  تاكیـد  پیشـتر  نیـز  كارآفرینـی  هـای  بررسـی  در 
بـروز رفتـار كارآفرینانـه از سـوی فـرد نیازمنـد بهره منـدی از 
مجموعـه ویژگـی هایـی اسـت كه تـا حـدودی بازتـاب ضرورت 
هـای رفتـار كارآفرینانه نظیـر خطرپذیری، تحمـل ابهام، میل 
بـه نـوآوری و تغییـر، عمل گرایی، و ماننـد آن اسـت )كردنائیچ 
و همـكاران، 1386؛ شـریف زاده و زمانـی؛ 1385؛ شـریف زاده 
مقـدار  باالتریـن  بیـن،  ایـن  در   .)1391 زاده،  ا...  عبـد  و 
ضریـب همبسـتگی بـه رابطـه بین "تحمـل ابهـام و عملگرایی" 
مربـوط اسـت. بدیـن معنـی كـه بـا افزایـش عملگرایـی افـراد 
میـزان تحمـل ابهـام آنـان نیـز افزایـش می یابـد. در عمـل نیـز 
افـرادی كـه تجربـه كار میدانی دارنـد آمادگی بیشـتری را برای 
رویارویـی بـا مسـایل و موضـوع هایـی دارنـد، كـه پیشـتر كمتر 
بـا آن روبـه رو شـده اند و سـعی می كننـد بـا تكیـه بـر تجربـه و 
خالقیـت خود راه حـل جدیدی پیـدا كنند. از ایـن رو یادگیری 
كارآفرینانـه تـا حـدود زیـادی بـر تجربـه  عملـی اسـتوار اسـت 
ایـن   .)1997 سكسـتون،  و  یانـگ  2000؛  واتـس،  و  )كـوپ 
مهـم بازتـاب اهمیـت یادگیـری تجربـی و عملـی در آمـوزش 
كشـاورزی  در  عملگـرا  آمـوزش   نوعـی  عنـوان  بـه  كشـاورزی 
اسـت )فیپـس و همـكاران، 2008؛ رابرتـس، 2006؛ میرزایی 

 .)1394 علی بیگـی،  و 

رابطه ی مولفه های سرمایه ی  ...
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در ایـن بـاره، ارتقـای كیفیـت درس هـا و واحدهـای عملی 
ماننـد كارآموزی، عملیات كشـاورزی و واحدهای عملی درس 
هـای دیگـر بـا رویكـرد مهارت آمـوزی ضـروری اسـت. تعریف 
و هدایـت پروژه هـای كسـب وكار دانشـجویی بـه صـورت فردی 
و گروهـی می توانـد منبعـی الهام بخـش بـرای یادگیـری حیـن 
عمـل بـرای دانشـجویان رشـته های كشـاورزی باشـد و از ایـن 

رو نیازمنـد توجه بیشـتر اسـت. 
رابطـه  نشـان دهنده  كانونـی  همبسـتگی های  تجزیـه 
معنـی دار بیـن برخـی از ویژگـی هـای كارآفرینـان و برخـی از 
جنبـه هـای سـرمایه ی روان شـناختی ماننـد بیـن امیـدواری 
رویاپـردازی  و  ابهـام  فكـری، عملگرایـی، تحمـل  و سالسـت 
اسـت. بدیـن ترتیـب بـا افزایـش امیـدواری دانشـجویان ایـن 
گـروه از ویژگـی هـای كارآفرینانـه شـخصیتی آنـان نیـز بهبـود 
برخـورداری  رابطـه  بـر  برخـی پژوهشـگران  می یابـد. پیشـتر 
از سـرمایه ی روان شـناختی و عملكـرد افـراد در كارآفرینـی و 
و همـكاران، 2010؛  تاكیـد كرده انـد )سـوییت من  كسـب وكار 
2009؛  همـكاران،  و  كواكو-والـی  2008؛  كار؛  و  هملیسـكی 
سـیلوا و روچـه،2010(. همچنیـن بیـن خوش بینـی بـه عنوان 
یكـی از ویژگـی هـای سـرمایه ی روان شـناختی بـا عملگرایـی 
و نیـز رویاپـردازی رابطـه معنـی داری بـه دسـت آمـده اسـت. 
بـا  كانونـی  متغیـر  جفـت  دو  اسـت  توانسـته  كانونـی  تجزیـه 
همبسـتگی معنـی دار را شناسـایی كنـد. بـه طـور كلـی تجزیه 
همبسـتگی های كانونی نشـان داد كه بین دو دسته متغیرهای 
سـرمایه ی روان شـناختی با متغیرهای ویژگی های كارآفرینی 
همبسـتگی مثبـت و معنـی داری وجـود داشـت. بنابـر نتایـج 
و  خوش بینـی  امیـدواری،  حـس  بهبـود  آمـده  دسـت  بـه 
خویـش  توانمندی هـای  شـناخت  بـر  مبتنـی  خودكارآمـدی 
و  فرصت هـا  از  بهره بـرداری  و  خوداتكایـی  بـرای  تـالش  و 
بـه  نـزد دانشـجویان می توانـد منجـر  ظرفیت هـای فـردی در 
افزایـش تـوان فكـری و عملگرایـی آنان شـود. بر ایـن پایه می 
تـوان نتیجـه گرفت كه بهبود سـرمایه ی روان شـناختی در بین 
دانشـجویان مـی توانـد ویژگی هـای كارآفرینی دانشـجویان را 

)ان ویـک،2005(.  دهـد  افزایـش 
كارآفرینـی  فرصت هـای  معرفـی  و  شناسـایی  بنابرایـن،    
بیـن  از  موفـق  الگوهـای  معرفـی  دانشـجویان،  بـه  اشـتغال  و 

توانمندی هـا  بـر  تاكیـد  دانش آموختـگان،  و  دانشـجویان 
منفـی  حـس  القـای  از  پرهیـز  و  دانشـجویان  قابلیت هـای  و 
ایـن روزهـا توسـط  كـه  بیـكاری دانش آموختـگان  بـا  مرتبـط 
می توانـد  اسـت،  تاكیـد  مـورد  گسـترده ای  طـور  بـه  رسـانه ها 
كمـک  دانشـجویان  مثبت اندیشـی  و  بیشـتر  امیـدواری  بـه 
كنـد. بخشـی از ایـن امـر در قالـب محتـوا و سـرفصل ها درس 
هـا ممكـن اسـت گنجانـده شـود و بخـش عمـده دیگـر از راه 
تعامـل بیـن دانشـجویان و اسـتادان در قالـب برنامـه درسـی 
پنهـان محقـق می شـود. از ایـن رو، توجـه بـه برنامـه درسـی 
پنهـان و نقـش آن در شـكل گیری نگرش ها، باورهـا و روحیات 
آموزشـی  برنامه ریـزان  و  آموزشـگران  سـوی  از  دانشـجویان 
دانشـگاه ضـروری می باشـد. ایـن مهـم نیازمنـد اهمیت دادن 
به تعامل بین اسـتادان و دانشـجویان در قالب شـیوه آموزشـی 
اسـتاد- شـاگردی و جنبه هـای روانـی و عاطفـی )القـای حـس 
مثبـت، انگیزه بخشـی و امیـدواری ...( در كنـار جنبـه هـای 
مهارتی و دانشـی در امر تحصیل دانشـجویان اسـت. برگزاری 
بـا  ماننـد جنگ هـای شـادی  و هنـری  فرهنگـی  رویدادهـای 
موضـوع كارآفرینـی و اشـتغال دانشـجویان و دانش آموختگان 
فیلـم،  پخـش  تئاتـر،  هماننـد  هنـری  برنامه هـای  تلفیـق  بـا 
خاطره گویـی  و  روایت گویـی  فـوری،  پـردازی  ایـده  مسـابقه 
كارآفرینـان و ماننـد آن هـا می توانـد بـه تلطیـف فضـای ذهنی 
و روحـی و روانـی افـراد درباره مسـئله و چالش بیـكاری دانش 

آموختـگان كمـک كنـد.
بـا توجـه بـه اینكـه بررسـی های پیشـین نشـان داده اسـت 
ویژگی هـای شـخصیتی و فـردی تنهـا بخشـی از اراده و رفتـار 
2003؛  همـكاران،  و  )شـوک  می كننـد  تعییـن  را  كارآفرینـی 
فـرس،  و  روچ  2002؛  همـكاران؛  و  میچـل  2000؛  كروگـر، 
2007( لـذا از نظر پژوهشـی نیاز اسـت متغیرهـای دیگر فردی 
و تحصیلـی ماننـد كیفیـت برنامـه هـا و روش هـای آموزشـی و 
نیـز موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان در بررسـی هـای بعـدی 
مـورد توجـه قـرار گیـرد. در ضمـن، از آنجایی كه ایـن پژوهش 
در دانشـگاه علـوم كشـاورزی و منابـع طبیعـی گـرگان صـورت 
گرفتـه اسـت، تعمیـم یافته هـای آن بـه فراتـر از ایـن مـورد، 
بهتـر اسـت بـا احتیـاط و در نظرگرفتـن تفاوت هـای موقعیتـی 

)سـاختاری، فرآینـدی و محتوایـی( همـراه باشـد.
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Abstract
Psychological capital is a core construct consisting of the positive psychological resources of efficacy, 

hope, optimism, and resilience (flexibility). Previous research has consistently linked psychological cap-
ital to personal capabilities including entrepreneurial traits. Further research need to explore the ways in 
which psychological capital can be developed through education and its relationship with development of 
entrepreneurial traits of students. The main objective of this research was using of canonical correlation 
analysis (CCA) to find relations between psychological capital and entrepreneurial traits of agriculture stu-
dents. This research carried out by survey method. The statistical population of this study consisted of all 
agricultural students of the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (N=2265). 
The sample size (n=225) was determinate by Cochran's formula and respondents was selected by propor-
tionate stratified random sampling technique. Data was gathered by a questionnaire, consisted of Index of 
Psychological Capital Questionnaire (Luthans et al., 2007) and Measurement Instrument of Personality 
Characteristics of Iranian's Entrepreneurs (Kordnaeij et al., 2007). Formal validity of the questionnaire was 
confirmed by an expert panel (including faculty members of agricultural education and entrepreneurship). 
Reliability of main indexes of the questionnaire was determined based on Theta (θ) reliability coefficient 
(0.82, 0.86). Using SPSS and SAS software, the gathered data was analyzed. The results showed that the 
most of students (64 %) are weak and very weak in terms of entrepreneurial traits. Also, more respondents 
(46 %) have moderate level of psychological capital, 24% in low and very low and nearly 30 %had high 
or very high. Calculated correlation coefficients revealed a significance positive relationship between psy-
chological capital dimensions and Entrepreneurial Traits. The CCA indicated that there are two important 
pairs of canonical variables between psychological capital and entrepreneurial traits of agriculture students 
with correlations of 0.51 and 0.30 respectively.    

Index Terms: Agricultural Education, Agriculture Students, Entrepreneurial Traits, Psychological 
Capital.
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