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 :دهیچك
ی سرمایه روانشـااتتی و رابطـه  ن   ها  مؤلفهارزیابی ، هدف اصلی این تحقیق

ی کار فریاانه کارکاان سازمان جهاد کشاورزی اسـتان  ها فرصتبا تشخیص 
ی تصـادفی  گیر نمونهنفر از کارکاان این سازمان به روش  561. استهمدان 

 دو از اطالعـا    وری جمـ  . ساده به عاوان نمونه  ماری انتخـا  گردیدنـد  

ی هـا  فرصـت و  (5002) سرمایه روانشـااتتی لوتـانو و همکـاران    پرسشاامه
 زمـون راهامـا و محاسـ ه     بـا اسـتفاده از   انجام و( 5050) کار فریاانه پوهاکا

ی هـا  فرصـت  و( 88/0) سرمایه روانشااتتی اعت ار پرسشاامه، کرون اخی  لفا
داد سـرمایه روانشـااتتی و    نشـان  هـا  یافتـه . محاس ه شد( 35/0) کار فریاانه
ی کار فریاانه در بین کارکاان سـازمان جهـاد کشـاورزی    ها فرصتتشخیص 

نتایج تحقیـق اـاکی از وجـود    . به ترتیب ضعیف رو به متوسط و متوسط بود
بـین سـرمایه روانشـااتتی و تشـخیص     ( r=244/0) دار معاـی رابطه مث ت و 

، متغیرهـای تودکار مـدی   .(p=005/0) ی کار فریاانه کارکاان بودها فرصت
رگرسـیونی را روی   تـثییر ی بـه ترتیـب بـایترین    بیا توشو   وری تا ، امید

ابعـاد سـرمایه   ، در نهایـت . انـد  ی کار فریاانه داشتهها فرصتمتغیر تشخیص 
ی هـا  فرصـت ی بـرای تشـخیص   دار معایهای  کااده بیای پیش، روانشااتتی

 . (p<05/0) کار فریاانه بودند
 

سازمان ، فرصت کار فریاانه، سرمایه روانشااتتی :یدیلكی ها واژه
 . جهاد کشاورزی استان همدان

 .JEL Q10،Q16،Q19:یبند طبقه

 
 
 
 

 

Abstract: 
The main aim of this study is to analyze effect of 

psychological capital components on identifying 

entrepreneurial opportunities of Agriculture Jahad 

Organization staffs of Hamedan Province. Sample size 

was 245 staffs that selected through simple random 

sampling method. The data were obtained through two 

questionnaires of psychological capital (Luthans et al., 

2007) and entrepreneurial opportunities (Puhakka, 

2010). Face validity of the questionnaire was obtained 

through an experts’ panel and reliability was obtained 

through pilot testing and calculating Cronbach's alpha 

(psychological capital= 0.88, entrepreneurial 

opportunities= 0.91). Finding’s showed that 

psychological capital and entrepreneurial opportunities 

of Agriculture Jahad Organization staffs respectively 

was low to medium and medium. The results indicate a 

significant positive relationship (r= 0.766) between 

psychological capital and distinguish entrepreneurial 

opportunities (p= 0/001). The variables of self-

efficiency, hope, resilience and optimism respectively 

have had most effect on identifying entrepreneurial 

opportunities. Finally, psychological capital dimensions 

were significant predictors to recognize entrepreneurial 

opportunities (p> 0.01).  

 
Keywords: Psychological Capital, Entrepreneurial 
Opportunities, Agriculture Jahad Organization of 
Hamedan Province.  
JEL: Q10, Q16, Q19. 
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 مقدمه -1

ن به اهمیـت مث ـت بـودن و    به طور روز افوو ها سازمانامروزه 
تمرکو بر توسعه نقاط قو  کارکاان به جای نقاط ضعف  نها پی 

ای از علـم   مفهومی جدید و جا ه 5نگر روانشااسی مث ت. اند برده
هایی کـه بـه   فرایاـد روانشااسی است که به مطالعـه شـرایط و   

رفتار . دزپردا می، کاد میها و سازمان کمک  گروه، موقعیت افراد
کـه   کاد میادعا ن گرا مث تهماناد روانشااسی  گرا مث تسازمانی 

، یی رسـیده اسـت  گرا مث تبه دستاوردهای جدیدی در ارت اط با 
پژوهش و کـاربرد  ، پردازی به تمرکو بیشتر بر نظریهبلکه بر نیاز 

صفا  و رفتارهای مث ت کارکاان در محـیط کـار   ، اای  مؤیر
نودیک به یـک دهـه   . (568: 5008، 5و شافل کرزب) اشاره دارد

دو رشته مهم علـوم انسـانی    پیش ارت اط نودیک و عمیقی بین
ــاره رفــ  مشــکال    یعاــی مــدیریت و روانشااســی بیشــتر درب

تحقیقـا   . روانشااتتی نیروی انسانی در محیط کار متمرکو بود
تغییر موضوع از علوم محض سازمانی بـه سـمت    دهد مینشان 
ـ  مـی مث ـت افـراد    یهـا  ویژگیتوجه به  باعـ  ایربخشـی    دتوان
هـای مـدیریتی و به ـود سـالمت رواـی و       و رویـه  هـا  سیاست

. (534: 5003، 9رایت و همکاران) جسمی کارکاان سازمان شود
، سرمایه روانشااتتی همچون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی

ی هـا  سرمایهی شود و بر تالف گذار سرمایهمدیریت و  دتوان می
ی بسیار اندکی تحقق گذار سرمایهی مشهود با ها داراییساتی و 
گذار  به عاوان پایه لوتانو. (563: 5006، 6لوتانو و یوسف) یابد می

سرمایه روانشـااتتی را ایـن   ، این شاته از علم رفتار در مدیریت
مطالعه و کاربرد ابعاد مث ت و نقاط ضـعف  : کاد میگونه تعریف 

بتــوان ایــن ابعــاد را مــورد  کــه  طــوریروانشــااتتی افــراد بــه 
توسـعه و مـدیریت قـرار داد و از  ن بـرای به ـود      ، گیری اندازه

 (.110: 5002، 1لوتـانو و همکـاران  ) عملکرد فرد استفاذه نمـود 
ی مث ـت  هـا  ویژگیلوتانو در راستای تعریف یاد شده به معرفی 

و  8یبیاـ  تـوش ، 2امید، 4تودکار مدی. روانشااسی افراد پرداتت
 مطالعا . متغیرهای مث ت اصلی بود که مطرح کرد 3 وری تا 

ـ متغ چهار نیا فیبه تعر پژوهشگران ریسا و او تر گسترده  در ری

 دیگرد ماجر، یروانشااتت هیسرما مفهومی ریگ شکل و هم کاار

                                                      
1. Positive Psychology 

2. Bakers & Schaufel (2008) 

3. Wright et al. (2009) 

4. Luthans & Youssef (2004) 

5. Luthans et al. (2007) 

6. Self -Efficiency 

7. Hope 

8. Optimism 

9. Resilience 

 .(5002؛ 5006؛ لوتانس و یوسف، 505050 وی و همکاران، )
تع یـر   بـه  تودکار مدی یـا ی روانشااتت هیسرمامؤلفه  نیاول
 .(115: 5008، 55لوتانس و  وولیـو ) است نفس به اعتماد  شااتر
 دربـاره  فـرد  باور ای قضاو  صور  به رای تودکار مد 55بادورا

 موقعیـت  بـه  دنیرسی برا یزم اقداما  دتوان می اکه چگونهیا

: 5385باـدورا،  ) اسـت  کرده فیتعر، کاد تیریمد را مورد انتظار
553.)  

 قابل االتی نوع، شود می فین تعریاصطالااً چا  وری تا 

ـ رو در اسـت  قادر فرد  ن براساس که فرد در توسعه  بـا ی یاروی

ـ  وی زندگی ها و تعارض ها  تیمص، ها یناکام ـ روی ات ی دادهای
 ادامـه  تـر  افوون تالش به شتریب تیمسئولو  ها شرفتیپ، مث ت

 ماریسـ ) ادیناشـ ی پا از، شتریب تیموفق بهی ابیدستی برا و دهد
سـازگاری  ،  وری تـا  بـه تع یـر دیگـر    . (5982، ضیایف و اصل

 و  وولیـو  به باور لوتـانو . مث ت در واکاش به شرایط ناگوار است
ظرفیت برگشـت  »ی از رفتار به صور  ئبه عاوان جو  وری تا 

دهی مداوم  پاسخ، تطابق، تاظیم، پذیری شامل انعطاف« به عقب
جـایگوین  ، ور  دیگربه ص دتوان میکه  شود میبه تغییر و ابهام 

 ما   تقال و چالش روانی بهویستی فرد در طوینی مـد  باشـد  
  (.140: 5008لوتانو و  وولیو، )

ی اسااد درونی بالاس ه یابـت و کلـی   بیا توشعالوه بر این 
( 563: 5008بـاکرس و شـافل،   ) در مورد اوادث مث ـت اسـت  

 گویاــی اشــاره دارد کــه در  ن معمــویً ی بــه جهــتبیاــ تــوش
یامدهای مث ت مورد انتظار هستاد و ایـن پیامـدها بـه عاـوان     پ

 سـلیگمن . شـوند  کلی و درونی در نظر گرفته مـی ، عوامل مث ت
در ، بـین  تـوش بر این باور است که افراد ، (5: 5330سلیگمن، )

 :کااد میچاین عمل ، های تود ها و موفقیت رویارویی با شکست
من قـادر بـه کسـب    » مثالً: کااد می تثکیدبر اساادهای کلی . 5

اساادهایشان پایـدار  . 5. «های گوناگون هستم موفقیت در زمیاه
م به طور مستمر این موفقیت را به طور توان میمن »مثالً : است

ی هـا  توانـایی هایشان را به  موفقیت. 9. «مستمر از  ن تود کام
و تـالش تـودم    هـا  توانایی»: مثال. دهاد درونی تود نس ت می

شکسـت  ، هـا  در رویارویی با ناکـامی . 6. «قیتم شدماجر به موف
مثالً ، دهاد تود را به عوامل ویژه بیرونی و غیر پایدار نس ت می

 . «سخارانی من تو  پیش نرود، گرمی هوا باع  شد»
امیدواری نیو االت انگیوشی مث ـت اسـت کـه از ااسـاس     

سـیادر  ) برای هدف ناشی شده است ریوی برنامه میو و  موفقیت

                                                      
10. Avey et al. (2010) 

11. Luthans & Avolio (2008) 

12. Bandura (1982) 
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ــ ــه ســخن دیگــر امیــدواری (.45: 5005، 5وپسو ل مســتلوم ، ب
 را دیدر امیاشاا. عاملیت یا نوعی انرژی برای تعقیب هدف است

 داشتن هدف ازی ناش تیموفق اس که ازی مث تی وشیانگ االت

ـ تعر، شـود  مـی ی ناشـ  داشتن  نها برنامه به دنیرسی برا و  فی
 در و ث ـت می رفتارهـا  که دادند نشان باربوتو و رلیس. کاد یم

 تـثییر  تحتی سازمان وی گروه، یفرد در سطح دیام  نها رأس

 به ود بهی انسان روابط ایربخش تیریمد وی ره ری ها ویژگی

 صـور  ی ها پژوهش. شود می ماجری و سازمانی فرد عملکرد

ـ اهم بـر  زمیاه سرمایه روانشااتتی در گرفته  نیـ شـااتت ا  تی
اـداکثر   ماظـور  بـه   ن چهارگانـه  ابعـاد  تیتقو و دیجد هیسرما
ـ تثک کـار  محـل  در متفـاو  ی ها نقش در افراد کارکرد کردن د ی
 (.5050، 5؛ هارمس و لوتانس5050 وی و همکاران، ) دارد

امروزه اگر چه سرمایه روانشااتتی اغلب مورد غفلـت قـرار   
بـه همـان   « چه کسـی هسـتیم  »گرفته است با این اال ایاکه 

« شااسـیم  انی را مـی چـه کسـ  »و « دانیم چه چیوی می»انداره 
 . (554: 5939،  بادی نصر اصفهانی و مهدیه نجف) اهمیت دارد

ی ها ویژگیبه وسیله  دتوان میاین ویژگی که  یا کار فریای 
توجـه بسـیاری از   ، شـود  بیاـی  پـیش شخصیتی افراد کـار فرین  

بـا  . محققان را در طول چاد دهه اتیر به تود جلب کرده اسـت 
موجی از مقـای  و  یـار در   (  فریایدهه کار) 5380شروع دهه 

و  هــا ویژگـی کشـورهای توسـعه یافتـه در راســتای تمرکـو بـر      
ایـن پرسـش را مطـرح    ، هـای شخصـیتی کار فریاـان    تصیصه

 یـا شـما از جـوهره یزم بـرای کـار فرین شـدن       »ساتتاد که 
ی هـا  ویژگـی شـااتت  . (55: 5986، مقیمی) «برتوردار هستید؟

ئو اهمیت است یکی  نکـه دیگـران   کار فریاان از چاد جهت اا
را در تود پرورش دهاد دیگر  نکـه بـه    ها ویژگیاین  ادتوان می

تا محیط را برای پـرورش   دهد میدست اندرکاران جامعه امکان 
 . (45: 5983، دادگر و غالمواده) کار فریاان مهیا کااد

هـا و سـو     با اجتاـا  از اشـتغال ذهاـی مـداوم بـه ضـعف      
بـه   تـوان  مـی توسط ره ران و همکارانشـان  عملکردهای افراد 

، های مطلو   نها توجه کرد و اعتماد به نفـس  ها و کیفیت قو 
را در کارکاان افوایش داد و بـدین    وری تا امید و ، یبیا توش

لوتـانس و  ) وسیله عملکرد فردی و سـازمانی را به ـود بخشـید   
 .(568: 5006یوسف، 
 نیهمچاـ  وی کـار یب وجود، یشغلی ها فرصت ن ود، امروزه
. هــر کشــور برشــمردی اساســ مشــکال  از تــوان مــی فقــر را
کـه  ،  مـده  وجـود  به ی شغلیها فرصتدر سایه ن ود ی مشکالت

                                                      
1. Synder & lopes (2002) 

2. Harms & Luthans (2012) 

، شـهرها  دری کـار یب نـرخ  شیافـوا ، یاینشـ  هیبه ااشـ  توان می
 کـرد  اشـاره ی اجتمـاع ی هـا  یبوهکـار  و تیجاا و جرم شیافوا
ــانی) ــاکاون. (593: 5930، و رضــوانی دادورت ــا ت ی راه رده

 بـا . است شده مطرح توسعهی برا مختلفی ها دوره دری متفاوت
، کشـورمان  بـر  اـاکم ی کاـون  طیشرا وی تجار  جهان به توجه
 میهسـت  کشـور  توسعهی برای دیجد راه ردی ریگبه کار ازمادین

و تشخیص ی ایکار فر توسعه راه رد به توان می مورد نیا که در
ی رفتـار  نظـر  ازی ایکـار فر . کـرد  ی کار فریای اشارهها فرصت
ـ ن مـورد ی هـا  فعالیـت  ازی ا مجموعـه  شامل ـ ارزی بـرا  ازی ی ابی
ی هـا  فعالیـت  انجام و ازین مورد مااب   وردن دست به، ها فرصت
 رای طیمح را ییتغ که استی کس نیکار فر. است وی م مخاطره
ـ تول عوامل از و بیاد می فرصت کی همچون ی فـر ور ی بـرا  دی
 مـوارد  بـه  توجـه  با نیباابرا. گیرد می بهره دیتدما  جد ای کای
توسـعه   بـه  شیپ از شیب ما که کشور گفت توان می، شده گفته
پس وظیفه محققین این است که پیش . است ازمادینی ایکار فر

از بیش نظر مسئوین ذیربط را بـه مقولـه کـار فریای و نقـش     
ــه تشــخیص   ی هــا فرصــتســرمایه روانشــااتتی در کمــک ب

 . جلب نمایدکار فریاانه 
 اوزه در گرفته انجامی ها پژوهش مرور، ریاتی  ها سال در

 شـتر یب کـه  است  ن ازی ااک، یسازمانی ایکار فر وی ایکار فر

ـ دل به، ها پژوهش نیا ـ تثک لی  نیـی تع وی یشااسـا  بـر  عمـده  دی
 وی ابعاد ساتتار بر تمرکو و اانیکار فری تیشخصی ها مشخصه
 مـورد ، سـرمایه روانشـااتتی   به توجه عدم وی ایکار فری طیمح
 و رشـد  در مهمـی  نقـش ی ایکار فر. اند گرفته قراری جد انتقاد
 ازی اریبس جهیدر نت و داشته اشتغال جادیا وی اقتصادی یشکوفا
، دیگـر  طرفـی  از. هسـتاد ی ایکـار فر ی ارتقـا  دن ال به ها دولت

 نیازماـد  توسـعه  اـال  دری کشـورها  توسـعه در  بـه  دسـتیابی 

 پذیرش و توسعه کار فریای، تولیدا  رشد هتجی گذار سرمایه

. (94: 5988، همکـاران  و اسـیای ) باشـد  می نوینی ها یفااور
 در مهـم ی ها موضوع ازی کیی توداشتغال و کار و کسب جادیا

، یاصـل  فیتعر ها فرصت ازی بردار بهره و صیتشخ. است کشور
 فیتعار ازی اریبس که دهد می نشان تحقیقا  و بودهی ایکار فر
 فرصـت  صیتشخ بری ا مالاظه طور قابل بهی ایکار فر دیجد

 انـد  تمرکـو کـرده  ی ایکـار فر  فرایاد در گام ترین مهم عاوان به
 بـر  مـؤیر  عوامـل ی بررسـ . (6: 5982، پـور و همکـاران   قلـی )

 با که  ن اول، ت استیاهماائو  لیدل چاد به فرصت صیتشخ
بـر   یرمـؤ  عوامـل  درك، یایکار فر در  موزش ضرور  به توجه
ی و طرااـ  ریـوی  برنامـه ی برا دیمف اطالعا ، فرصتی یشااسا
 کاد یم ارائه بالقوه اانیکار فری برای ای موزش کار فری ها دوره
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 کمـک  فرصتی یو شااسا دهیا دیتول در  نها به است ممکن که
ماظـور   بـه ، فرصت صیتشخ بر مؤیر عوامل شااتت، دوم. کاد
اوزگـن  ) بوده است مهم اریبس بالقوه اانیکار فر به مشاوره ارائه

 در ها سازمان نقش به با توجه تینها در(. 585: 5002، 5و بارون
 صیبـر تشـخ   مؤیر عوامل درك، کارکاان ازی  انیپشت و تیاما

 ریوی برنامه در وی عمومی ها گذاری سیاست در دتوان می فرصت
 باشـد  داشـته ی یبسـوا  تـثییر ی ایکـار فر ی ارتقای برا ها سازمان

 .(505: 5009ن، اوزگ)

ارت ـاط بـین تشـخیص    ، های مختلـف  اما در میان پژوهش
ی سرمایه روانشـااتتی کـه از   ها  مؤلفهی کار فریاانه و ها فرصت

ای نوین در نیـروی انسـانی بـرای کسـب       ن به عاوان سرمایه
 نیباـابرا . مورد غفلت واق  شده است، شود میمویت رقابتی یاد 

 هیسـرما  نیا تثییری بررس و رت اطا لیبه تحل ای مطالعه کمتر در
 . است شده پرداتته ی کار فریاانهها فرصتتشخیص  بر

ـ تغ معرض در ااضر عصری ها سازمان  قـرار  مـداوم  را یی

 چـون ی مختلفـ  عوامـل  با ها سازمان نیا تعامل و ارت اط. ددارن

 و هـا  سـازمان  گـر ید وی مـال  انیـ اام، یتصوص بخش، دولت
ی فرهاگـ  وی اسـ یس، یاقتصاد، یاجتماع عوامل همه از تر مهم
ـ ا که شود می موجب ی هـا  تواسـته  معـرض  در هـا  سـازمان  نی
ـ ا تـا  استی ضرور ارویا از. درنیگ قراری گوناگون و متفاو   نی
ی سـازمان  رسالت در بودن موفق و گاهیجا افظی برا ها سازمان
 گـر ید و ی کار فریاانـه هـا  فرصـت ی ریگبه کـار  قیطر از تود

بـدیهی اسـت   . بخشـاد  به ود را تود دعملکر، یعلمی ها روش
مطالعه سرمایه روانشااتتی کارکاان سازمان جهاد کشـاورزی از  

هـای محققـان علـوم مـدیریت بـه ویـژه در        دغدغـه  ترین مهم
 . باشد میهای  موزشی و ترویجی  ایطه
 مختلفـی  عوامل که است شده بیان متعدد های پژوهش در

 پـژوهش  در. دارد تـثییر  ی کار فریاانـه هـا  فرصت تشخیص بر

توسـعه   و تشخیص فرایاد بررسی به، 5همکارانش و  ردیچویلی
 و ادبیا  مرور به توجه با و شده کار فریاانه پرداتته یها فرصت
 فرایاـد  اصـلی  ارائـه عوامـل   بـه ، ق لـی  تحقیقـا   یها پیشیاه

 هوشـیاری ) ی کار فریاانـه کـه شـامل   هـا  فرصـت  تشـخیص 

 یهـا  ویژگـی ، ی اجتمـاعی ها ش که، پیشین دانش، کار فریاانه
و  تودکار مـدی ، یبیاـ  توش، پذیری مخاطره :شامل شخصیتی
 یـک  الـب ق در(  نها بین روابط نیت ی و فرصت نوع و تالقیت

 . (555: 5009همکارانش،  و  ردیچویلی) اند پرداتته مدل؛

                                                      
1. Ozgen and Baron (2007) 

2. Ardichvili et al. (2003) 

در تحقیق تود نشان داد که سـرمایه روانشـااتتی    9هاوس
او . موفقیت اقتصادی افراد است کااده بیای پیشافراد به تاهایی 
نمود که سرمایه روانشااتتی بـیش از هـر    تثکیددر تحقیق تود 

مـالی یـا   ، هوش، نوع سرمایه دیگری همچون سرمایه اجتماعی
کااده ریسک کار فریاانه و موفقیت در کسب و  بیای پیشمادی 
در پژوهشی تحت عاوان بررسی رابطه  6همیلسکی باشد میکار 

روانشااتتی کار فریاـان و بهـروزی نشـان داد کـه     بین سرمایه 
توسعه سرمایه روانشااتتی در میان کار فریاان ممکن است بـه  

هـای    نها در ایجاد مقاومت در مقابل داماـه وسـیعی از محـرك   
زایی که ممکن است به طـور ذاتـی در طـول     روانشااتتی تاش

همیلسـکی،  ) ره ری مخاطرا  جدیدشان رخ دهد کمـک کاـد  
نفـر   206در پژوهشی که بر روی  1والی و همکاران .(6: 5002

از کار فریاــان بــا عاــوان ســرمایه روانشــااتتی و رشــد روایــه 
کار فریای به انجام رساندند به این نتیجه رسـیدند کـه سـرمایه    
ــه    ــر روی ســطح روای ــاداری ب ــت و معا ــر مث  روانشــااتتی ای

هـای   فـه دهد هر چاد، تمـام مؤل  نتایج نشان می. کار فریای دارد
سرمایه روانشااتتی در فر یاد کار فریای از اهمیت برتوردارنـد،  
بــا ایــن اــال دو مؤلفــه امیــدواری و تودکار مــدی از قابلیــت  

: 5003والـی و همکـاران،   ) پیشگویی بایتری برتوردار هسـتاد 
نشـان داد کـه رابطـه مث ـت و      4پژوهش  وی و همکاران. (59

نشااتتی و عملکرد تالقانه های سرمایه روا معااداری بین مؤلفه
هـای   با این اال هاگامی که ااصل جم  بین مؤلفه. وجود دارد

بیاـی کااـده    گیرد پـیش  سرمایه روانشااتتی مورد توجه قرار می
: 5055) بهتری از عملکرد تالقانه تواهد بود  وی و همکـاران 

دهد که سرمایه روانشااتتی  نشان می 2نتایج پژوهش سیلوا(. 59
ه با دوران رکود افـوایش  هوفقیت کار فریاانه را در مواجقابلیت م
ــی ــرمایه     م ــطح س ــود از س ــه در دوران رک ــانی ک ــد و کس ده

روانشااتتی قابل ق ولی برتوردارند، قابلیت بیشـتری در جهـت   
همچاـین، نتـایج نشـان    . سازگاری و غل ه با شرایط جدید دارند

ت بیاـی و امیـدواری بـر ورد کااـده بهتـری جهـ       دهد توش می
(. 3: 5050 ،سیلوا) باشد بیای میوان موفقیت کار فریاان می پیش

کاد که سرمایه روانشـااتتی یـک     وی و همکاران نیو بیان می
هـای کـار فریای افـراد     بیای میوان فعالیت عامل کلیدی در پیش

هـا   باشد و اتی این تثییر از  موزش و یا دستیابی به فرصـت  می
دارد سرمایه روانشااتتی نـه   همچاین وی بیان می. بیشتر است

                                                      
3. House (2004) 

4. Hmieleski (2007) 

5. Valli et al. (2009) 

6 Avey et al. (2011) 

7. Silva (2010) 
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تواند  باشد، بلکه می بیای فعالیت کار فریاانه می تاها قادر به پیش
 وی و ) به عاوان محـرك شـروع کـار فریای نیـو تلقـی گـردد      

در تحقیقـی  ( 5930) فروهر و همکاران. (485: 5003 همکاران،
ن رابطه سرمایه روانشااتتی و کار فریای سـازمانی  یبا عاوان ت ی

ضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان به این نتیجه رسیدند که اع
بیاـی،   امیـدواری، تـوش  ) بین سرمایه روانشـااتتی و ابعـاد  ن  

و کـار فریای سـازمانی اعضـای    ( پذیری و تودکار مدی انعطاف
5باگـاواتوی . هیئت علمی رابطه مث ت و معااداری وجـود دارد 

 و 
و  انسـانی  سـرمایه  تـثییر  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در همکارانش
 بسـیج  های کار فریاانه و فرصت تشخیص بر اجتماعی سرمایه

 از اسـتفاده  بـا   نهـا . پرداتتاـد  هاـد،  بافاـدگی  صاای  در مااب 

 رگرسـیون  هـای   زمـون  از استفاده با و کیفی و کمی مطالعا 

 بـه  هم و مستقیم طور به هم انسانی سرمایه که نتیجه گرفتاد

 تشـخیص  بـر  اجتمـاعی سـرمایه   طریـق  از غیرمسـتقیم  طـور 

 باگـاواتوی و ) بـود  گـذار تواهاـد   تثییر مااب  بسیج و ها فرصت

 (.515: 5050 همکاران،
بر اساس م اا  ارائـه شـده، چـارچو  مفهـومی تحقیـق      

 .باشد می (5)شکل ااضر به صور  
 

 اهداف پژوهش -2
ی سرمایه روانشااتتی بر ها  مؤلفه تثییرهدف اصلی این پژوهش 

ی کار فریاانــه کارکاــان ســازمان جهــاد هــا فرصــتتشــخیص 
اهداف ، بر اساس هدف کلی. بوده است کشاورزی استان همدان

 :اتتصاصی پژوهش شامل موارد زیر بوده است
 ی فردی و اجتماعی جامعه هدفها ویژگیشااتت  -
بررســی ســطح ســرمایه روانشــااتتی و فرصــت کار فریاانــه  -

 نکارکاان سازمان جهاد کشاورزی استان همدا
ی سـرمایه روانشـااتتی بـر    هـا   مؤلفههر یک از  تثییربررسی  -

 ی کار فریاانهها فرصتتشخصی 

 

 روش پژوهش -3
تحقیق ااضر از نظر هدف، از نوع تحقیقا  کـاربردی و از  

 ماری   جامعه. باشد هم ستگی می -لحاظ طرح تحقیق، توصیفی
این پژوهش کلیـه کارکاـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان       

نفـر   561بوده اسـت کـه در تحقیـق ااضـر      (نفر 260)ن همدا
بـــه روش ( 5320) 5براســـاس جـــدول کرجســـی و مورگـــان

                                                      
1. Bhagavatula et al. (2010) 

2. Krejcie & Morgan (1970) 

بـه ماظـور   . گیـری تصـادفی سـاده انتخـا  شـده اسـت       نمونه
ها از دو نوع پرسشاامه سرمایه روانشااتتی لوتانو   وری داده جم 

 9های کار فریاانه پوهاکا تشخیص فرصت و( 5002) و همکاران
جهت ساجش روایـی از روایـی محتـوا    . استفاده گردید( 5050)

هـا از طریـق مطالعـه راهامـا و      پایـایی پرسشـاامه  . استفاده شد
ضـریب  لفـای پرسشـاامه    . محاس ه  لفای کرون اخ محاس ه شد
و پرسشاامه سـرمایه   35/0تشخیص فرصت کار فریاانه برابر با 

ایایی قابـل  بدست  مد که ااکی از پ 88/0شااتتی برابر با  روان
بـرای ارزیـابی سـطح متغیرهـا، از     . ها است ق ول این پرسشاامه

به ماظـور ارزیـابی رابطـه    . ای استفاده گردید نمونه تک t زمون 
بین سرمایه روانشااتتی و فرصت کار فریاانه از  زمون ضـریب  

هـا بـا    همچاین، تحلیل داده. هم ستگی پیرسون استفاده گردید
 .انجام گرفت LISRELو  SPSSی افوارها استفاده از نرم

 

  ها یافته -4
کـه   دهـد  مـی ی فردی کارکاان جهاد کشاورزی نشان ها ویژگی
( درصـد  50/20) نفـر  525از  نها زن و ( درصد 80/53) نفر 29

ی دارا%( 6/3) نفــر 59ی، لیاز نظــر مــدرك تحصــ. مــرد بودنــد
 592، پلمیمدرك فوق دی دارا%( 49/55) نفر 19، پلمیمدرك د
ی دارا%( 04/59) نفـر  95سانس و یمدرك لی دارا%( 3/11) نفر

 . ا بایتر بودندیسانس یمدرك فوق ل
، ای برای ابعاد سرمایه روانشـااتتی  نمونه تک tنتایج  زمون 

اـد   وری،  تـا  و ، تودکار مـدی ، که ابعـاد امیـد   دهد مینشان 
میـانگین ایـن   ، رو از این، باشاد پایین و اد بای هر دو مافی می

گفت  توان میکمتر بوده و لذا ( 9) عاد از میانگین فرضی جامعهاب
ی دار معاـی به طـور    وری تا و ، تودکار مدی، سطح ابعاد امید

ی تفاو  بیا توشسطح . تر از میانگین فرضی جامعه است  پایین
ی با میانگین ندارد و لذا وضـعیت ایـن متغیـر در بـین     دار معای

کلـی بـر اسـاس     بـه طـور  . شـود  مـی کارکاان متوسط ارزیـابی  
کـه سـطح    شـود  مـی گیری  گونه نتیجه این( 5)جدول اطالعا  

کمتر از میانگین فرضی جامعه بـوده و لـذا   ، سرمایه روانشااتتی
  تـک  tنتـایج  زمـون   . شود میارزیابی « ضعیف رو به متوسط»

و نشان یی کار فریاانه نها فرصتای برای متغیر تشخیص  نمونه
ی با میانگین فرضی دار معایر تفاو  یغن متیکه سطح ا دهد می
لذا وضعیت این متغیر در بین کارکاـان متوسـط ارزیـابی    ، ندارد
 . (5جدول )شود  می

                                                      
3. Puhakka (2010) 
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 پژوهشي مدل مفهوم. 1شكل 

 
 

سرمايه  ای برای ابعاد نمونه تک tنتايج آزمون . 1جدول 

 نهی کارآفريناها فرصتروانشناختي و تشخیص 

 اد بای
اد 
 پایین

اتتالف 
 میانگین

p df T متغیر 

 امید 33/68 566 000/0 83/5 - 14/5 - 28/5

 تودکار مدی 99/53 566 565/0 555/5 - 09/5 56/5

  وری تا  46/65 566 005/0 25/5 - 25/5 - 59/9

 یبیا توش 59/64 566 000/0 89/5 - 20/5 - 39/5

32/5 - 28/5 - 44/5 005/0 566 29/98 
سرمایه 
 روانشااتتی

55/6 92/9 - 55/5 525/0 566 68/55 
فرصت 
 کار فریاانه

 های تحقیق یافته: مأخذ

که بین همه  دهد میرسون نشان یپی نتایج  زمون هم ستگ
ی کار فریاانـه  هـا  فرصـت ابعاد سرمایه روانشااتتی و تشخیص 

همچاـین  . ی وجـود دارد دار معاـی هم ستگی مث ت و ، کارکاان
ــای ــه متغیرهــای ( 85/0) ترین ضــریب هم ســتگیب ــوط ب مرب
مقـدار  . ی کار فریاانـه بـود  هـا  فرصـت ی و تشـخیص  بیا توش

ضریب هم ستگی بین ابعـاد سـرمایه روانشـااتتی و تشـخیص     
 دهـد  مـی که نشان  باشد می 244/0فرصت کار فریاانه کارکاان 

بین مجموعه ابعـاد سـرمایه روانشـااتتی و تشـخیص فرصـت      
 .(5جدول ) ک هم ستگی نس تاً قوی وجود داردکار فریاانه ی

بــه ماظــور تعیــین توانــایی ابعــاد ســرمایه روانشــااتتی در 
از  زمـون  مـاری   ، ی کار فریاانـه ها فرصتتشخیص  بیای پیش

مقـدار  . رگرسیون چادگانه بـه روش همومـان اسـتفاده گردیـد    
نشـان  باشـد،   مـی  189/0شده که برابر بـا   ضریب تعیین تعدیل

درصـد از کـل تغییـرا  تشـخیص فرصـت       9/18 کـه  دهد می

ــه  زمــودنی ــف ســرمایه   کار فریاان ــاد مختل ــه ابع هــا وابســته ب
مجموعـه متغیرهـای   ، بـه ع ـار  دیگـر   باشـد،   میروانشااتتی 
 بیاـی  پـیش ش از نیمی از واریانس متغیـر وابسـته را   یب، مستقل
  .(9جدول )کااد  می

و  همبستگي بین ابعاد سرمايه روانشناختي. 2جدول 

 فرصت کارآفرينانه

 P ضریب هم ستگی متغیرها

 

 تودکار مدی
 امید
  وری تا 
 یبیا توش

 سرمایه روانشااتتی

24/0 
45/0 
48/0 
85/0 
24/0 

005/0 
005/0 
005/0 
005/0 
005/0 

 های تحقیق یافته: مأخذ
 

خالصه مدل رگرسیون خطي چندگانه ابعاد . 3جدول 

 نانهی کارآفريها فرصتسرمايه روانشناختي و 
تطای 
استاندارد 
 تخمین

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

ضریب 
R) تعیین

2) 
ضریب هم ستگی 

 (R) چادگانه

86/9 189/0 182/0 244/0 

 های تحقیق یافته: مأخذ

در سطح F (695/552 )ی مقدار  زمون دار معایبا توجه به 
نتیجــه گرفــت کــه مــدل  تــوان مــی، 05/0 لفــای کــوچکتر از 

ن و یـک متغیـر   یب  شیز پاج متغیر پرگرسیونی تحقیق مرکب ا
مــدل تــوبی بــوده و مجموعــه ( فرصــت کار فریاانــه) مــالك

ن قادرند تغییرا  فرصت کار فریاانه کارکاان یب شیمتغیرهای پ
 . (6جدول ) کااد بیای پیشجهاد کشاورزی را به توبی 

 خودکارآمدی

 امید

 آوری تاب

 بیني شخو

ي
شناخت

سرمايه روان
 

 های کارآفرينانه تشخیص فرصت
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برای رگرسیون خطي  ANOVAنتايج آزمون . 4جدول 

 چندگانه

 مدل
مجموع 
 مجذورا 

df 
میانگین 
 مجذورا 

F P 

 رگرسیون
 باقیمانده
 کل

138/50564 
010/59045 
468/69502 

1 
593 
566 

244/9912 
264/56 
 

695/552 
 
 

000/0 
 
 

 های تحقیق یافته: مأخذ

 تأثیرضرايب رگرسیوني برای تعیین میزان . 5جدول 

 ن بر متغیر مالكیب  شیمتغیرهای پ

 نیب شیمتغیر پ
 تثییرضرایب 

 رگرسیونی
 تاندارد نشدهاس

 تثییرضرایب 
 رگرسیونی
 استاندارد شده

t P 

 تودکار مدی
 امید
 تا   وری
 توش بیای
سرمایه 
 روانشااتتی

425/0 
185/0 
592/0 
854/0 
281/0 

416/0 
166/0 
509/0 
239/0 
245/0 

84/59 
42/50 
36/8 
41/52 
98/56 

000/0 
000/0 
043/0 
000/0 
000/0 

 های تحقیق یافته: مأخذ

هر متغیر در مدل و همچاین میوان  تثییرن میوان برای تعیی
 رهیرگرسیون تطی چاـدمتغ  تثییرهم ستگی بین  نها از ضرایب 

 تــثییر، جــدول مطــابق ایــن . اســتفاده شــده اســت( 1جــدول )
ی بــر بیاــ تــوشو   وری تــا ، امیــد، متغیرهــای تودکار مــدی

ی کار فریاانــه کارکاــان ســازمان جهــاد هــا فرصــتتشــخیص 
بر تشـخیص    وری تا متغیر  تثییراست اما  دار ایمع، کشاورزی

متغیرهای ، عالوه بر این. نیست دار معایی کار فریاانه ها فرصت
سرمایه روانشااتتی بـا  ، 239/0ی با ضریب رگرسیونی بیا توش

تودکار مدی بـا ضـریب رگرسـیونی    ، 245/0ضریب رگرسیونی 
ترین به ترتیـب بـای   166/0و امید با ضریب رگرسیونی  416/0
رگرسـیونی را روی متغیـر تشـخیص فرصـت کار فریاانـه       تثییر
 . (1جدول ) اند داشته

شده با استفاده از نـرم    وری جم های  همچاین تحلیل داده
، درصــد 85ی بــا بیاــ تــوشافــوار لیــورل نشــان داد کــه ابعــاد 

 42بـا    وری تـا  درصد و  24امید با ، درصد 23تودکار مدی با 
ــای، درصــد ــه ترتیــب ب ترین ســهم را در اســتقرار تشــخیص ب
 26، همچاین سرمایه روانشااتتی. ی کار فریاانه دارندها فرصت
 دارد تـثییر ی کار فریاانه کارکاـان  ها فرصتبر تشخیص درصد 
 . (5شکل )

افوار لیورل همچاین نشان داد که مدل  ها با نرم تحلیل داده
، 345/0( IFN) تحقیق دارای شـاتص بـرازش تعـدیل یافتـه    

( NFN) شـاتص بـرازش  ، 350/0( IFN) تص برازش نس یشا
که همگی  باشد می 364/0( IFN) ها و مقایسه شاتص 312/0

ـ  ها به عدد یک نودیک هرچه این شاتص) است 3/0بایتر از  ر ت
تـری برتـوردار    تر بوده و مدل از بـرازش مااسـب   باشاد ماطقی

کـه ایـن    باشـد  مـی  065/0مدل  IESMRهمچاین . (است
لذا مدل از اعت ار یزم برتـوردار  ، است 04/0تر از  چکمقدار کو
 . است

 
 افزار لیزرل مدل نهايي پژوهش با استفاده از نرم. 2شكل 

 های تحقیق یافته: مأخذ
 

 ی ریگ جهینتبحث و  -1

به ـود  ، ی در جهت ترقی فردیشااتتی به عاوان نیرورواسرمایه 
نهاد ، به ود عملکرد سازمان، وایش قدر  نفوذاف، عملکرد فردی
افوایش در مد و ایجـاد مویـت رقـابتی    ، های انسانی و سکونتگاه

افـوون بـر   . (555: 5935، مرعشیان و نادری) شود مینگریسته 
سرمایه روانشااتتی فراتـر از سـرمایه انسـانی و اجتمـاعی     ، این

 دانیـد و چـه کسـی را    است به جای ایاکـه چـه چیـوی را مـی    
 . گیرد میبر  چه کسی هستید را در، شااسید می

E1 97/0 خودکارآمدی 

 

E5 97/0 امید 

E

9 
 79/0 آوری تاب

E

6 
 بیني خوش

11/0 

 سرمايه روانشناختي

 

 

 

26/0 

های  تشخیص فرصت

 کارآفرينانه
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سـرمایه  »به طور کلی نتایج تحقیق نشـان داد کـه سـطح    
کمتر از میانگین فرضـی جامعـه   ، در بین کارکاان« روانشااتتی
نتـایج  . شـود  مـی ارزیـابی  « ضعیف رو بـه متوسـط  »بوده و لذا 

ی در میـان  بیاـ  تـوش تحقیق نشان دهاده بـای بـودن میـوان    
 مؤلفـه تـرین   کـم . باشـد  مـی سازمان جهاد کشـاورزی  کارکاان 

از  ویشاتص ن نیا است که  وری تا سرمایه روانشااتتی میوان 
 سرمایه روانشااتتی برتـوردار  در ساجشی یبای اریبس تیاهم

 و اـال  داشـتن  نظر در و به گذشته با توجه ستیبا یم و است
به  وجهبا ت که داشت" موق  به تفکر "همواره ادهی  به  ن بسط
ـ ن شاتص نیا که رسد یم نظر به قیتحق جینتا - کـم  مـورد  وی
ـ ا رفـ   جهـت  در کـه  است ستهیشا گرفته؛ لذا قراری توجه  نی

 ارائـه ی اساس ریتداب، معضل که از اهمیت باییی برتوردار است

ج تحقیق نشان داد که سطح متغیر تشخیص فرصـت  ینتا. گردد
لـذا  ، فرضـی نـدارد  ی بـا میـانگین   دار معاـی کار فریاانه تفاو  

 . شود میوضعیت این متغیر در بین کارکاان متوسط ارزیابی 
بین همه ابعاد سـرمایه   ج تحقیق نشان داد کهین نتایهمچا

روانشااتتی و تشخیص فرصت کار فریاانـه هم سـتگی مث ـت    
نتایج همچاین نشـان داد کـه   . و نس تاً قوی وجود دارد دار معای

ی و سـرمایه  بیاـ  توش،  وری تا ، امید، متغیرهای تودکار مدی
تشـخیص فرصـت    دار معاـی هـای   کااده بیای پیشروانشااتتی 

ایـن یافتـه بـا     . .باشاد کار فریاانه کارکاان جهاد کشاورزی می
، والـی و  (5002) ، همیلسـکی (5006) نتایج تحقیقـا  هـاوس  

مطابقـت دارد و قویـاً  ن را   ( 5050) و سـیلوا ( 5003) همکاران
 .کاد تثیید می

ی کار فریاانـه بـرای   هـا  فرصـت سطوح بـایی تشـخیص   
از  ن جهـت کـه سـازمان را بـرای     ، ضـروری اسـت   ها سازمان

و ماجـر بـه افـظ و نگهـداری  نهـا در       کاد میکارکاان جذا  
ی کار فریاانـه مشخصـاً   هـا  فرصـت تشخیص . شود میسازمان 

نارضایتی شـغلی  ، اوادث محل کار، موجب کاهش غی ت از کار
 . شود یمو ترك شغل 
بین همه ابعاد سـرمایه   ج تحقیق نشان داد کهین نتایهمچا

ی کار فریاانـه هم سـتگی   هـا  فرصـت روانشااتتی و تشـخیص  
نتایج همچاین نشان داد . قوی وجود دارد و نس تاً دار معایمث ت 

ی و بیاـ  تـوش ،  وری تـا  ، امیـد ، تودکار مـدی که متغیرهـای  
تشـخیص   دار معاـی هـای   کااـده  بیای پیشسرمایه روانشااتتی 

کـه ایـن نتـایج بـا     . باشـاد  ی کار فریاانه کارکاان میها فرصت
ــاران  ــر و همک ــا  فروه ــاوس، (5930) تحقیق  ,House) ه

 و والی و همکاران( Hmieleski, 2007) همیلسکی، (2004
(Valli et al., 2009) دهد می نشان یافته این. همسویی دارد 

ی هــا فرصــتســرمایه روانشــااتتی و تشــخیص  مفهــوم کــه
تشخیص  در که اصولی از یکی. دهستا تایده هم در کار فریاانه
ی گـذار  سـرمایه  اصل، شده اشاره  ن به ی کار فریاانهها فرصت
 ارزشـی  نظـام  کـه  اسـت  اـالی  در این، است ها انسانی رو بر

بر  افرادی رو بری گذار سرمایه ی کار فریاانهها فرصتتشخیص 
 در متغیـر  تـرین  مهـم  عاـوان  بـه  رااساس سرمایه روانشااتتی 

 . دهد می قرار توجه موردی راه رد مدیریت معادله
سـطح سـرمایه   ، به طور کلی بر اساس نتایج تحقیق ااضر

ی کار فریاانه در بین کارکاان ها فرصتروانشااتتی و تشخیص 
و « ضـعیف رو بـه متوسـط   »سازمان جهاد کشاورزی به ترتیب 

مچاین اـاکی از وجـود   نتایج تحقیق ه. ارزیابی شد« متوسط»
بـین سـرمایه روانشـااتتی و فرصـت      دار معاـی رابطه مث ـت و  

متغیرهـای  ، عـالوه بـر ایـن   . کار فریاانه در بین کارکاـان بـود  
ی به ترتیـب بیشـترین   بیا توشو   وری تا ، امید، تودکار مدی
ی کار فریاانـه دارا  هـا  فرصـت تشـخیص   بیاـی  پیشنقش را در 

 . باشاد می
که ابعاد سرمایه روانشـااتتی کارکاـان جهـاد    با توجه به ایا

 شـود  میپیشاهاد ، لذا. کشاورزی از سطح پاییای برتوردار بودند
هـای مـدیریتی    ها و س ک که مدیران این سازمان با اتخاذ رویه

به طوری که این . مااسب در جهت ارتقا این ابعاد تالش نمایاد
، ی تـود ها ییتواناها در جهت افوایش اعتقاد کارکاان به  تالش

هـا قـرار    در برابر مشـکال  و سـختی    وری تا افوایش امید و 
 . گیرد
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 .94-61، 5، شماره 59 ، دورهزیکشاور توسعه و اقتصاد

تحلیلـی بـر مسـائل    "(. 5983) زاده، علیرضـا  دادگر، یداله و غالم

عملکـرد  : سال اتیر ایران، مطالعـه مـوردی   20کار فریای در 
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 بین در کار فریای به گرایش و کار فریاانه های ویژگی توسعه
 اسکادان و کادوان روستای: موردی مطالعه) روستایی جوانان
، 28 ، دورهانسـانی  جغرافیای های پژوهش. "(اسکو شهرستان
 .593-531 ،6شماره 

 سـرمایه "(. 5982) فیاضـی، مرجـان   ونسـترن   اصـل،  سـیمار 

، 500، دوره تـدبیر . "رقـابتی  نوین مویت م اای :روانشااتتی
68-65. 

(. 5930) فروهر، محمد؛ هویـدا، رضـا و جمشـیدیان، ع دالرسـول    
ن رابطـه سـرمایه روانشـااتتی و کـار فریای سـازمانی      یت ی"

فصـلاامه فرهاـ    . "اعضای هیئت علمی دانشگاه اصـفهان 
 .89-500، 8، شماره 5، دوره ن درمانیمشاوره و روا

ــی ــور قل ــی کریمــی رامــت ،پ ــه و کرامت  (.5983) محمــدعلی ،ال
ــر تشــخیص فرصــت  " ــؤیر ب ــل م ــا و عوام ــای  رویکرده ه

 .، تهرانالمللی مدیریت  هشتمین کافرانس بین. "کارافریاانه
رابطه فرهاـ   "(. 5935) مرعشیان، فاطمه سادا  و نادری، فرح
ــانی  ــوش هیج ــازمانی، ه ــا   س ــااتتی ب ــرمایه روان ش و س

تودکار مدی شغلی و کار فریای سازمانی در کارکاان سازمان 
ــرق توزســتان ــژوهش در روانشااســی  . "   و ب ــش و پ دان

 .555-555، 9، شماره 56، دوره کاربردی
. "های دولتـی  کار فریای در سازمان"(. 5986) مقیمی، سید محمد

 .مرکو کار فریای دانشگاه تهران

(. 5939)  بــادی، نــرگس نی، علــی و مهدیــه نجــفنصــر اصــفها
سرمایه روانشـااتتی بـر رفتارهـای شـهروندی      تثییرتحلیل "

ــب الگوســازی معــادی   ســازمانی و مؤلفــه هــای  ن در قال
، دوره دانش و پژوهش در روانشااسـی کـاربردی  . "ساتتاری
 .554-556، 5، شماره 51
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