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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 selfefficiency, 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.

:چكیده
 ارزیابی مؤلفههای سرمایه روانشـااتتی و رابطـه ن،هدف اصلی این تحقیق
با تشخیص فرصت های کار فریاانه کارکاان سازمان جهاد کشاورزی اسـتان
 نفر از کارکاان این سازمان به روش نمونهگیری تصـادفی561 .همدان است
 جمـ وری اطالعـا از دو.ساده به عاوان نمونه ماری انتخـا گردیدنـد
) و فرصـتهـای5002( پرسشاامه سرمایه روانشـااتتی لوتـانو و همکـاران
) انجام و بـا اسـتفاده از زمـون راهامـا و محاسـ ه5050( کار فریاانه پوهاکا
) و فرصـتهـای0/88(  اعت ار پرسشاامه سرمایه روانشااتتی،لفای کرون اخ
 یافتـههـا نشـان داد سـرمایه روانشـااتتی و.) محاس ه شد0/35( کار فریاانه
تشخیص فرصتهای کار فریاانه در بین کارکاان سـازمان جهـاد کشـاورزی
 نتایج تحقیـق اـاکی از وجـود.به ترتیب ضعیف رو به متوسط و متوسط بود
) بـین سـرمایه روانشـااتتی و تشـخیصr=0/244( رابطه مث ت و معاـیدار
، متغیرهـای تودکار مـدی.)p=0/005( فرصت های کار فریاانه کارکاان بود
 تا وری و توشبیای بـه ترتیـب بـایترین تـثییر رگرسـیونی را روی،امید
 ابعـاد سـرمایه، در نهایـت.متغیر تشخیص فرصتهای کار فریاانه داشتهانـد
 پیشبیای کاادههای معایداری بـرای تشـخیص فرصـتهـای،روانشااتتی
.)p>0/05( کار فریاانه بودند
 سازمان، فرصت کار فریاانه، سرمایه روانشااتتی:واژههای كلیدی
.جهاد کشاورزی استان همدان
.Q19،Q16،Q10 :JELطبقهبندی
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 -1مقدمه
امروزه سازمانها به طور روز افوون به اهمیـت مث ـت بـودن و
تمرکو بر توسعه نقاط قو کارکاان به جای نقاط ضعف نها پی
بردهاند .روانشااسی مث تنگر 5مفهومی جدید و جا های از علـم
روانشااسی است که به مطالعـه شـرایط و فرایاـدهایی کـه بـه
موقعیت افراد ،گروهها و سازمان کمک میکاد ،میپردازد .رفتار
سازمانی مث تگرا هماناد روانشااسی مث تگرا ادعا نمیکاد کـه
به دستاوردهای جدیدی در ارت اط با مث تگرایی رسـیده اسـت،
بلکه بر نیاز به تمرکو بیشتر بر نظریهپردازی ،پژوهش و کـاربرد
مؤیر اای  ،صفا و رفتارهای مث ت کارکاان در محـیط کـار
اشاره دارد (بکرز و شافل .)568 :5008 ،5نودیک به یـک دهـه
پیش ارت اط نودیک و عمیقی بین دو رشته مهم علـوم انسـانی
یعاــی مــدیریت و روانشااســی بیشــتر دربــاره رف ـ مشــکال
روانشااتتی نیروی انسانی در محیط کار متمرکو بود .تحقیقـا
نشان میدهد تغییر موضوع از علوم محض سازمانی بـه سـمت
توجه به ویژگیهـای مث ـت افـراد مـیتوانـد باعـ ایربخشـی
سیاستهـا و رویـههـای مـدیریتی و به ـود سـالمت رواـی و
جسمی کارکاان سازمان شود (رایت و همکاران.)534 :5003 ،9
سرمایه روانشااتتی همچون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی،
میتواند مدیریت و سرمایهگذاری شود و بر تالف سرمایههـای
ساتی و داراییهای مشهود با سرمایهگذاری بسیار اندکی تحقق
مییابد (لوتانو و یوسف .)563 :5006 ،6لوتانو به عاوان پایهگذار
این شاته از علم رفتار در مدیریت ،سرمایه روانشـااتتی را ایـن
گونه تعریف میکاد :مطالعه و کاربرد ابعاد مث ت و نقاط ضـعف
روانشــااتتی افــراد بــه طــوری کــه بتــوان ایــن ابعــاد را مــورد
اندازهگیری ،توسـعه و مـدیریت قـرار داد و از ن بـرای به ـود
عملکرد فرد استفاذه نمـود (لوتـانو و همکـاران.)110 :5002 ،1
لوتانو در راستای تعریف یاد شده به معرفی ویژگیهـای مث ـت
روانشااسی افراد پرداتت .تودکار مدی ،4امید ،2تـوشبیاـی 8و
تا وری 3متغیرهای مث ت اصلی بود که مطرح کرد .مطالعا
گستردهتر او و سایر پژوهشگران به تعریف این چهار متغیـر در
کاار هم و شکلگیری مفهوم سرمایه روانشااتتی ،ماجر گردید
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

( وی و همکاران505050 ،؛ لوتانس و یوسف5006 ،؛ .)5002
اولین مؤلفه سرمایه روانشااتتی تودکار مدی یـا بـه تع یـر
شااتر اعتماد به نفس است (لوتانس و وولیـو.)115 :5008 ،55
بادورا 55تودکار مدی را به صور قضاو یا باور فـرد دربـاره
ایاکه چگونه میتواند اقداما یزم برای رسیدن بـه موقعیـت
مورد انتظار را مدیریت کاد ،تعریف کرده اسـت (باـدورا:5385 ،
.)553
تا وری اصطالااً چاین تعریف میشود ،نوعی االت قابل
توسعه در فرد که براساس ن فرد قادر اسـت در رویـارویی بـا
ناکامیها ،مصی تها و تعارضهای زندگی و اتـی رویـدادهای
مث ت ،پیشرفتها و مسئولیت بیشتر به تالش افوونتـر ادامـه
دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر ،از پای ناشـیاد (سـیمار
اصل و فیاضی .)5982 ،بـه تع یـر دیگـر تـا وری ،سـازگاری
مث ت در واکاش به شرایط ناگوار است .به باور لوتـانو و وولیـو
تا وری به عاوان جوئی از رفتار به صور «ظرفیت برگشـت
به عقب» شامل انعطافپذیری ،تاظیم ،تطابق ،پاسخدهی مداوم
به تغییر و ابهام میشود که میتواند به صور دیگر ،جـایگوین
ما تقال و چالش روانی بهویستی فرد در طوینی مـد باشـد
(لوتانو و وولیو.)140 :5008 ،
عالوه بر این توشبیای اسااد درونی بالاس ه یابـت و کلـی
در مورد اوادث مث ـت اسـت (بـاکرس و شـافل)563 :5008 ،
تــوشبیا ـی بــه جهــتگویاــی اشــاره دارد کــه در ن معمــویً
پیامدهای مث ت مورد انتظار هستاد و ایـن پیامـدها بـه عاـوان
عوامل مث ت ،کلی و درونی در نظر گرفته مـیشـوند .سـلیگمن
(سلیگمن ،)5 :5330 ،بر این باور است که افراد تـوشبـین ،در
رویارویی با شکستها و موفقیتهای تود ،چاین عمل میکااد:
 .5بر اساادهای کلی تثکید میکااد :مثالً «من قـادر بـه کسـب
موفقیت در زمیاههای گوناگون هستم» .5 .اساادهایشان پایـدار
است :مثالً «من میتوانم به طور مستمر این موفقیت را به طور
مستمر از ن تود کام» .9 .موفقیتهایشان را به توانـاییهـای
درونی تود نس ت میدهاد .مثال« :توانایی هـا و تـالش تـودم
ماجر به موفقیتم شد» .6 .در رویارویی با ناکـامیهـا ،شکسـت
تود را به عوامل ویژه بیرونی و غیر پایدار نس ت میدهاد ،مثالً
«گرمی هوا باع شد ،سخارانی من تو پیش نرود».
امیدواری نیو االت انگیوشی مث ـت اسـت کـه از ااسـاس
موفقیت میو و برنامهریوی برای هدف ناشی شده است (سـیادر
)10. Avey et al. (2010
)11. Luthans & Avolio (2008
)12. Bandura (1982
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و ل ـوپس .)45 :5005 ،5بــه ســخن دیگــر امیــدواری ،مســتلوم
عاملیت یا نوعی انرژی برای تعقیب هدف است .اشاایدر امید را
االت انگیوشی مث تی که از اس موفقیت ناشی از هدف داشتن
و برای رسیدن به نها برنامه داشتن ناشـی مـیشـود ،تعریـف
میکاد .سیرل و باربوتو نشان دادند که رفتارهـای مث ـت و در
رأس نها امید در سطح فردی ،گروهی و سازمانی تحت تـثییر
ویژگیهای ره ری و مدیریت ایربخش روابط انسانی به به ود
عملکرد فردی و سازمانی ماجر میشود .پژوهشهای صـور
گرفته در زمیاه سرمایه روانشااتتی بـر اهمیـت شـااتت ایـن
سرمایه جدید و تقویت ابعـاد چهارگانـه ن بـه ماظـور اـداکثر
کردن کارکرد افراد در نقشهای متفـاو در محـل کـار تثکیـد
دارد ( وی و همکاران5050 ،؛ هارمس و لوتانس.)5050 ،5
امروزه اگر چه سرمایه روانشااتتی اغلب مورد غفلـت قـرار
گرفته است با این اال ایاکه «چه کسـی هسـتیم» بـه همـان
انداره «چه چیوی میدانیم» و «چـه کسـانی را مـیشااسـیم»
اهمیت دارد (نصر اصفهانی و مهدیه نجف بادی.)554 :5939 ،
این ویژگی که یا کار فریای می تواند به وسیله ویژگیهای
شخصیتی افراد کـار فرین پـیشبیاـی شـود ،توجـه بسـیاری از
محققان را در طول چاد دهه اتیر به تود جلب کرده اسـت .بـا
شروع دهه ( 5380دهه کار فریای) موجی از مقـای و یـار در
کشـورهای توسـعه یافتـه در راســتای تمرکـو بـر ویژگـیهــا و
تصیصههـای شخصـیتی کار فریاـان ،ایـن پرسـش را مطـرح
ساتتاد که « یـا شـما از جـوهره یزم بـرای کـار فرین شـدن
برتوردار هستید؟» (مقیمی .)55 :5986 ،شـااتت ویژگـیهـای
کار فریاان از چاد جهت اائو اهمیت است یکی نکـه دیگـران
می تواناد این ویژگیها را در تود پرورش دهاد دیگر نکـه بـه
دست اندرکاران جامعه امکان میدهد تا محیط را برای پـرورش
کار فریاان مهیا کااد (دادگر و غالمواده.)45 :5983 ،
با اجتاـا از اشـتغال ذهاـی مـداوم بـه ضـعفهـا و سـو
عملکردهای افراد توسط ره ران و همکارانشـان مـی تـوان بـه
قو ها و کیفیتهای مطلو نها توجه کرد و اعتماد به نفـس،
توش بیای ،امید و تا وری را در کارکاان افوایش داد و بـدین
وسیله عملکرد فردی و سـازمانی را به ـود بخشـید (لوتـانس و
یوسف.)568 :5006 ،
امروزه ،ن ود فرصتهای شغلی ،وجود بیکـاری و همچاـین
فقــر را مــیتــوان از مشــکال اساس ـی هــر کشــور برشــمرد.
مشکالتی در سایه ن ود فرصتهای شغلی به وجـود مـده ،کـه
)1. Synder & lopes (2002
)2. Harms & Luthans (2012
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می توان به ااشـیهنشـیای ،افـوایش نـرخ بیکـاری در شـهرها،
افوایش جرم و جاایت و بوهکـاریهـای اجتمـاعی اشـاره کـرد
(دادورتــانی و رضــوانی .)593 :5930 ،تــاکاون راه ردهــای
متفاوتی در دورههای مختلف برای توسعه مطرح شده است .بـا
توجه به تجار جهانی و شرایط کاـونی اـاکم بـر کشـورمان،
نیازماد به کارگیری راه رد جدیدی برای توسعه کشـور هسـتیم
که در این مورد میتوان به راه رد توسعه کار فریای و تشخیص
فرصت های کار فریای اشاره کـرد .کـار فریای از نظـر رفتـاری
شامل مجموعـهای از فعالیـت هـای مـورد نیـاز بـرای ارزیـابی
فرصتها ،به دست وردن مااب مورد نیاز و انجام فعالیـتهـای
مخاطره میو است .کار فرین کسی است که تغییرا محیطی را
همچون یک فرصت می بیاد و از عوامل تولیـد بـرای فـر وری
کای یا تدما جدید بهره می گیرد .باابراین با توجـه بـه مـوارد
گفته شده ،می توان گفت که کشور ما بیش از پیش بـه توسـعه
کار فریای نیازماد است .پس وظیفه محققین این است که پیش
از بیش نظر مسئوین ذیربط را بـه مقولـه کـار فریای و نقـش
ســرمایه روانشــااتتی در کمــک بــه تشــخیص فرصــتهــای
کار فریاانه جلب نماید.
در سالهای اتیر ،مرور پژوهشهای انجام گرفته در اوزه
کار فریای و کار فریای سازمانی ،ااکی از ن است کـه بیشـتر
این پژوهشها ،به دلیـل تثکیـد عمـده بـر شااسـایی و تعیـین
مشخصههای شخصیتی کار فریاان و تمرکو بر ابعاد ساتتاری و
محیطی کار فریای و عدم توجه به سـرمایه روانشـااتتی ،مـورد
انتقاد جدی قرار گرفتهاند .کار فریای نقـش مهمـی در رشـد و
شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته و در نتیجه بسیاری از
دولتها به دن ال ارتقـای کـار فریای هسـتاد .از طرفـی دیگـر،
دسـتیابی بـه توسـعه در کشـورهای در اـال توسـعه نیازماـد
سرمایهگذاری جهت رشد تولیدا  ،توسعه کار فریای و پذیرش
فااوریهای نوین میباشـد (اسـیای و همکـاران.)94 :5988 ،
ایجاد کسب و کار و توداشتغالی یکی از موضوعهای مهـم در
کشور است .تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها تعریف اصـلی،
کار فریای بوده و تحقیقا نشان میدهد که بسیاری از تعاریف
جدید کار فریای به طور قابل مالاظهای بر تشخیص فرصـت
به عاوان مهمترین گام در فرایاد کـار فریای تمرکـو کـردهانـد
(قلـیپـور و همکـاران .)6 :5982 ،بررسـی عوامـل مـؤیر بـر
تشخیص فرصت به چاد دلیل اائو اهمیت است ،اول ن که با
توجه به ضرور موزش در کار فریای ،درك عوامـل مـؤیر بـر
شااسایی فرصت ،اطالعا مفید برای برنامـهریـوی و طرااـی
دورههای موزش کار فریای برای کار فریاان بالقوه ارائه میکاد
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که ممکن است به نها در تولید ایده و شااسایی فرصت کمـک
کاد .دوم ،شااتت عوامل مؤیر بر تشخیص فرصت ،بـه ماظـور
ارائه مشاوره به کار فریاان بالقوه بسیار مهم بوده است (اوزگـن
و بارون .)585 :5002 ،5در نهایت با توجه به نقش سازمانها در
امایت و پشتی انی از کارکاان ،درك عوامل مؤیر بـر تشـخیص
فرصت میتواند در سیاستگذاریهای عمومی و در برنامهریوی
سازمانها برای ارتقای کـار فریای تـثییر بسـوایی داشـته باشـد
(اوزگن.)505 :5009 ،
اما در میان پژوهشهای مختلـف ،ارت ـاط بـین تشـخیص
فرصتهای کار فریاانه و مؤلفههای سرمایه روانشـااتتی کـه از
ن به عاوان سرمایهای نوین در نیـروی انسـانی بـرای کسـب
مویت رقابتی یاد میشود ،مورد غفلت واق شده است .باـابراین
در کمتر مطالعهای به تحلیل ارت اط و بررسی تثییر این سـرمایه
بر تشخیص فرصتهای کار فریاانه پرداتته شده است.
سازمانهای عصر ااضر در معرض تغییـرا مـداوم قـرار
دارند .ارت اط و تعامل این سازمانها با عوامـل مختلفـی چـون
دولت ،بخش تصوصی ،اامیـان مـالی و دیگـر سـازمانهـا و
مهمتر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسـی و فرهاگـی
موجب میشود که ایـن سـازمانهـا در معـرض تواسـتههـای
متفاو و گوناگونی قرار گیرند .از ایارو ضروری است تـا ایـن
سازمانها برای افظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سـازمانی
تود از طریق به کـارگیری فرصـتهـای کار فریاانـه و دیگـر
روشهای علمی ،عملکرد تود را به ود بخشـاد .بـدیهی اسـت
مطالعه سرمایه روانشااتتی کارکاان سازمان جهاد کشـاورزی از
مهم ترین دغدغـههـای محققـان علـوم مـدیریت بـه ویـژه در
ایطههای موزشی و ترویجی میباشد.
در پژوهشهای متعدد بیان شده است که عوامل مختلفـی
بر تشخیص فرصتهـای کار فریاانـه تـثییر دارد .در پـژوهش
ردیچویلی و همکارانش ،5به بررسی فرایاد تشخیص و توسـعه
فرصتهای کار فریاانه پرداتته شده و با توجه به مرور ادبیا و
پیشیاههای تحقیقـا ق لـی ،بـه ارائـه عوامـل اصـلی فرایاـد
تشـخیص فرصـتهـای کار فریاانـه کـه شـامل (هوشـیاری
کار فریاانه ،دانش پیشین ،ش کههای اجتمـاعی ،ویژگـیهـای
شخصیتی شامل :مخاطرهپذیری ،توشبیاـی ،تودکار مـدی و
تالقیت و نوع فرصت و ت یین روابط بین نها) در قالـب یـک
مدل؛ پرداتتهاند ( ردیچویلی و همکارانش.)555 :5009 ،

)1. Ozgen and Baron (2007
)2. Ardichvili et al. (2003

هاوس 9در تحقیق تود نشان داد که سـرمایه روانشـااتتی
افراد به تاهایی پیشبیای کااده موفقیت اقتصادی افراد است .او
در تحقیق تود تثکید نمود که سرمایه روانشااتتی بـیش از هـر
نوع سرمایه دیگری همچون سرمایه اجتماعی ،هوش ،مـالی یـا
مادی پیشبیای کااده ریسک کار فریاانه و موفقیت در کسب و
کار میباشد همیلسکی 6در پژوهشی تحت عاوان بررسی رابطه
بین سرمایه روانشااتتی کار فریاـان و بهـروزی نشـان داد کـه
توسعه سرمایه روانشااتتی در میان کار فریاان ممکن است بـه
نها در ایجاد مقاومت در مقابل داماـه وسـیعی از محـركهـای
روانشااتتی تاش زایی که ممکن است به طـور ذاتـی در طـول
ره ری مخاطرا جدیدشان رخ دهد کمـک کاـد (همیلسـکی،
 .)6 :5002والی و همکاران 1در پژوهشی که بر روی  206نفـر
از کار فریاــان بــا عاــوان ســرمایه روانشــااتتی و رشــد روایــه
کار فریای به انجام رساندند به این نتیجه رسـیدند کـه سـرمایه
روانشــااتتی ایــر مث ــت و معاــاداری بــر روی ســطح روایــه
کار فریای دارد .نتایج نشان میدهد هر چاد ،تمـام مؤلفـههـای
سرمایه روانشااتتی در فر یاد کار فریای از اهمیت برتوردارنـد،
بــا ایــن اــال دو مؤلفــه امیــدواری و تودکار مــدی از قابلیــت
پیشگویی بایتری برتوردار هسـتاد (والـی و همکـاران:5003 ،
 .)59پژوهش وی و همکاران 4نشـان داد کـه رابطـه مث ـت و
معااداری بین مؤلفه های سرمایه روانشااتتی و عملکرد تالقانه
وجود دارد .با این اال هاگامی که ااصل جم بین مؤلفههـای
سرمایه روانشااتتی مورد توجه قرار میگیرد پـیشبیاـی کااـده
بهتری از عملکرد تالقانه تواهد بود وی و همکـاران (:5055
 .)59نتایج پژوهش سیلوا 2نشان میدهد که سرمایه روانشااتتی
قابلیت موفقیت کار فریاانه را در مواجهه با دوران رکود افـوایش
مــیدهــد و کســانی کــه در دوران رکــود از ســطح ســرمایه
روانشااتتی قابل ق ولی برتوردارند ،قابلیت بیشـتری در جهـت
سازگاری و غل ه با شرایط جدید دارند .همچاـین ،نتـایج نشـان
میدهد توشبیاـی و امیـدواری بـر ورد کااـده بهتـری جهـت
پیشبیای میوان موفقیت کار فریاان میباشد (سیلوا.)3 :5050 ،
وی و همکاران نیو بیان می کاد که سرمایه روانشـااتتی یـک
عامل کلیدی در پیشبیای میوان فعالیتهـای کـار فریای افـراد
می باشد و اتی این تثییر از موزش و یا دستیابی به فرصـتهـا
بیشتر است .همچاین وی بیان می دارد سرمایه روانشااتتی نـه
)3. House (2004
)4. Hmieleski (2007
)5. Valli et al. (2009
)6 Avey et al. (2011
)7. Silva (2010
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تاها قادر به پیشبیای فعالیت کار فریاانه میباشد ،بلکه میتواند
به عاوان محـرك شـروع کـار فریای نیـو تلقـی گـردد ( وی و
همکاران .)485 :5003 ،فروهر و همکاران ( )5930در تحقیقـی
با عاوان ت یین رابطه سرمایه روانشااتتی و کار فریای سـازمانی
اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان به این نتیجه رسیدند که
بین سرمایه روانشـااتتی و ابعـاد ن (امیـدواری ،تـوش بیاـی،
انعطاف پذیری و تودکار مدی) و کـار فریای سـازمانی اعضـای
هیئت علمی رابطه مث ت و معااداری وجـود دارد .باگـاواتوی 5و
همکارانش در پژوهشـی بـه بررسـی تـثییر سـرمایه انسـانی و
سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصتهای کار فریاانه و بسـیج
مااب در صاای بافاـدگی هاـد ،پرداتتاـد .نهـا بـا اسـتفاده از
مطالعا کمی و کیفی و با استفاده از زمـونهـای رگرسـیون
نتیجه گرفتاد که سرمایه انسانی هم به طور مستقیم و هم بـه
طـور غیرمسـتقیم از طریـق سـرمایه اجتمـاعی بـر تشـخیص
فرصتها و بسیج مااب تثییر گـذار تواهاـد بـود (باگـاواتوی و
همکاران.)515 :5050 ،
بر اساس م اا ارائـه شـده ،چـارچو مفهـومی تحقیـق
ااضر به صور شکل ( )5میباشد.
 -2اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش تثییر مؤلفههای سرمایه روانشااتتی بر
تشــخیص فرصــتهــای کار فریاانــه کارکاــان ســازمان جهــاد
کشاورزی استان همدان بوده است .بر اساس هدف کلی ،اهداف
اتتصاصی پژوهش شامل موارد زیر بوده است:
 شااتت ویژگیهای فردی و اجتماعی جامعه هدف بررســی ســطح ســرمایه روانشــااتتی و فرصــت کار فریاانــهکارکاان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
 بررسی تثییر هر یک از مؤلفههـای سـرمایه روانشـااتتی بـرتشخصی فرصتهای کار فریاانه
 -3روش پژوهش
تحقیق ااضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقا کـاربردی و از
لحاظ طرح تحقیق ،توصیفی -هم ستگی میباشد .جامعه ماری
این پژوهش کلیـه کارکاـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان
همدان ( 260نفر) بوده اسـت کـه در تحقیـق ااضـر  561نفـر
براســـاس جـــدول کرجســـی و مورگـــان )5320( 5بـــه روش

)1. Bhagavatula et al. (2010
)2. Krejcie & Morgan (1970
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نمونه گیـری تصـادفی سـاده انتخـا شـده اسـت .بـه ماظـور
جم وری دادهها از دو نوع پرسشاامه سرمایه روانشااتتی لوتانو
9
و همکاران ( )5002و تشخیص فرصتهای کار فریاانه پوهاکا
( )5050استفاده گردید .جهت ساجش روایـی از روایـی محتـوا
استفاده شد .پایـایی پرسشـاامههـا از طریـق مطالعـه راهامـا و
محاس ه لفای کرون اخ محاس ه شد .ضـریب لفـای پرسشـاامه
تشخیص فرصت کار فریاانه برابر با  0/35و پرسشاامه سـرمایه
روانشااتتی برابر با  0/88بدست مد که ااکی از پایایی قابـل
ق ول این پرسشاامهها است .بـرای ارزیـابی سـطح متغیرهـا ،از
زمون  tتکنمونهای استفاده گردید .به ماظـور ارزیـابی رابطـه
بین سرمایه روانشااتتی و فرصت کار فریاانه از زمون ضـریب
هم ستگی پیرسون استفاده گردید .همچاین ،تحلیل داده هـا بـا
استفاده از نرمافوارهای  SPSSو  LISRELانجام گرفت.
 -4یافتهها
ویژگیهای فردی کارکاان جهاد کشاورزی نشان مـیدهـد کـه
 29نفر ( 53/80درصد) از نها زن و  525نفـر ( 20/50درصـد)
مــرد بودنــد .از نظــر مــدرك تحصـیلی 59 ،نفــر ( )%3/6دارای
مدرك دیپلم 19 ،نفر ( )%55/49دارای مدرك فوق دیپلم592 ،
نفر ( )%11/3دارای مدرك لیسانس و  95نفـر ( )%59/04دارای
مدرك فوق لیسانس یا بایتر بودند.
نتایج زمون  tتکنمونهای برای ابعاد سرمایه روانشـااتتی،
نشان میدهد که ابعـاد امیـد ،تودکار مـدی ،و تـا وری ،اـد
پایین و اد بای هر دو مافی میباشاد ،از اینرو ،میـانگین ایـن
ابعاد از میانگین فرضی جامعه ( )9کمتر بوده و لذا میتوان گفت
سطح ابعاد امید ،تودکار مدی ،و تا وری به طـور معاـیداری
پایینتر از میانگین فرضی جامعه است .سطح توشبیای تفاو
معایداری با میانگین ندارد و لذا وضـعیت ایـن متغیـر در بـین
کارکاان متوسط ارزیـابی مـیشـود .بـه طـور کلـی بـر اسـاس
اطالعا جدول ( )5اینگونه نتیجهگیری مـیشـود کـه سـطح
سرمایه روانشااتتی ،کمتر از میانگین فرضی جامعه بـوده و لـذا
«ضعیف رو به متوسط» ارزیابی می شود .نتـایج زمـون  tتـک
نمونهای برای متغیر تشخیص فرصتهای کار فریاانه نیو نشان
میدهد که سطح این متغیر تفاو معایداری با میانگین فرضی
ندارد ،لذا وضعیت این متغیر در بین کارکاـان متوسـط ارزیـابی
میشود (جدول .)5

)3. Puhakka (2010
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سرمايه روانشناختي

خودکارآمدی

تشخیص فرصتهای کارآفرينانه

امید

تابآوری

خوشبیني

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش
جدول  .1نتايج آزمون  tتک نمونهای برای ابعاد سرمايه
روانشناختي و تشخیص فرصتهای کارآفرينانه

کار فریاانــه زمــودنیهــا وابســته بــه ابعــاد مختلــف ســرمایه
روانشااتتی میباشـد ،بـه ع ـار دیگـر ،مجموعـه متغیرهـای
مستقل ،بیش از نیمی از واریانس متغیـر وابسـته را پـیشبیاـی
میکااد (جدول .)9

متغیر

T

df

p

اتتالف
میانگین

اد
پایین

اد بای

امید

68/33

566

0/000

5/83

- 5/14

- 5/28

جدول  .2همبستگي بین ابعاد سرمايه روانشناختي و

تودکار مدی

53/99

566

0/565

5/555

- 5/09

5/56

فرصت کارآفرينانه

تا وری

65/46

566

0/005

5/25

- 5/25

- 9/59

توشبیای

64/59

566

0/000

5/89

- 5/20

- 5/39

98/29

566

0/005

5/44

- 5/28

- 5/32

55/68

566

0/525

5/55

- 9/92

6/55

سرمایه
روانشااتتی
فرصت
کار فریاانه

متغیرها

P

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

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

تودکار مدی
امید
تا وری
توشبیای
سرمایه روانشااتتی

مأخذ :یافتههای تحقیق

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج زمون هم ستگی پیرسون نشان میدهد که بین همه
ابعاد سرمایه روانشااتتی و تشخیص فرصـتهـای کار فریاانـه
کارکاان ،هم ستگی مث ت و معاـیداری وجـود دارد .همچاـین
بــایترین ضــریب هم ســتگی ( )0/85مربــوط بــه متغیرهــای
توش بیای و تشـخیص فرصـتهـای کار فریاانـه بـود .مقـدار
ضریب هم ستگی بین ابعـاد سـرمایه روانشـااتتی و تشـخیص
فرصت کار فریاانه کارکاان  0/244میباشد که نشان مـیدهـد
بین مجموعه ابعـاد سـرمایه روانشـااتتی و تشـخیص فرصـت
کار فریاانه یک هم ستگی نس تاً قوی وجود دارد (جدول .)5
بــه ماظــور تعیــین توانــایی ابعــاد ســرمایه روانشــااتتی در
پیش بیای تشخیص فرصتهای کار فریاانـه ،از زمـون مـاری
رگرسیون چادگانه بـه روش همومـان اسـتفاده گردیـد .مقـدار
ضریب تعیین تعدیل شده که برابر بـا  0/189مـیباشـد ،نشـان
میدهد کـه  18/9درصـد از کـل تغییـرا تشـخیص فرصـت

ضریب هم ستگی

جدول  .3خالصه مدل رگرسیون خطي چندگانه ابعاد
سرمايه روانشناختي و فرصتهای کارآفرينانه
ضریب هم ستگی
چادگانه ()R

ضریب
تعیین ()R2

ضریب تعیین
تعدیلشده

تطای
استاندارد
تخمین

0/244

0/182

0/189

9/86

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به معایداری مقدار زمون  )552/695( Fدر سطح
لفــای کــوچکتر از  ،0/05مــیتــوان نتیجــه گرفــت کــه مــدل
رگرسیونی تحقیق مرکب از پاج متغیر پیش بین و یـک متغیـر
مــالك (فرصــت کار فریاانــه) مــدل تــوبی بــوده و مجموعــه
متغیرهای پیش بین قادرند تغییرا فرصت کار فریاانه کارکاان
جهاد کشاورزی را به توبی پیشبیای کااد (جدول .)6
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جدول  .4نتايج آزمون  ANOVAبرای رگرسیون خطي
چندگانه
مجموع
مجذورا
50564/138
59045/010
69502/468

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

df
1
593
566

میانگین
مجذورا
9912/244
56/264

F

P

552/695

0/000

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .5ضرايب رگرسیوني برای تعیین میزان تأثیر
متغیرهای پیش بین بر متغیر مالك
متغیر پیشبین

ضرایب تثییر
رگرسیونی
استاندارد نشده

تودکار مدی
امید
تا وری
توش بیای
سرمایه
روانشااتتی

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

ضرایب تثییر
رگرسیونی
استاندارد شده

t

P

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

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

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

مأخذ :یافتههای تحقیق

برای تعیین میوان تثییر هر متغیر در مدل و همچاین میوان
هم ستگی بین نها از ضرایب تثییر رگرسیون تطی چاـدمتغیره
(جــدول  )1اســتفاده شــده اســت .مطــابق ایــن جــدول  ،تــثییر
متغیرهــای تودکار مــدی ،امیــد ،تــا وری و تــوشبیا ـی بــر
تشــخیص فرصــتهــای کار فریاانــه کارکاــان ســازمان جهــاد
کشاورزی ،معایدار است اما تثییر متغیر تا وری بر تشـخیص

فرصتهای کار فریاانه معایدار نیست .عالوه بر این ،متغیرهای
توش بیای با ضریب رگرسیونی  ،0/239سرمایه روانشااتتی بـا
ضریب رگرسیونی  ،0/245تودکار مدی بـا ضـریب رگرسـیونی
 0/416و امید با ضریب رگرسیونی  0/166به ترتیـب بـایترین
تثییر رگرسـیونی را روی متغیـر تشـخیص فرصـت کار فریاانـه
داشتهاند (جدول .)1
همچاین تحلیل دادههای جم وری شده با استفاده از نـرم
افــوار لیــورل نشــان داد کــه ابعــاد تــوشبیاـی بــا  85درصــد،
تودکار مدی با  23درصد ،امید با  24درصد و تـا وری بـا 42
درصــد ،بــه ترتیــب بــایترین ســهم را در اســتقرار تشــخیص
فرصت های کار فریاانه دارند .همچاین سرمایه روانشااتتی26 ،
درصد بر تشخیص فرصتهای کار فریاانه کارکاـان تـثییر دارد
(شکل .)5
تحلیل دادهها با نرمافوار لیورل همچاین نشان داد که مدل
تحقیق دارای شـاتص بـرازش تعـدیل یافتـه (،0/345 )IFN
شاتص برازش نس ی ( ،0/350 )IFNشـاتص بـرازش ()NFN
 0/312و مقایسه شاتصها ( 0/364 )IFNمی باشد که همگی
بایتر از  0/3است (هرچه این شاتصها به عدد یک نودیکتـر
باشاد ماطقیتر بوده و مدل از بـرازش مااسـبتـری برتـوردار
است) .همچاین  IESMRمدل  0/065مـی باشـد کـه ایـن
مقدار کوچکتر از  0/04است ،لذا مدل از اعت ار یزم برتـوردار
است.

0/97

سرمايه روانشناختي

تشخیص فرصتهای
کارآفرينانه
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0/97

خودکارآمدی
امید

0/26
0/79

0/11

E1

5E

تاب آوری

E
9

خوشبیني

E
6

شكل  .2مدل نهايي پژوهش با استفاده از نرمافزار لیزرل
مأخذ :یافتههای تحقیق

 -1بحث و نتیجهگیری
سرمایه رواشااتتی به عاوان نیرویی در جهت ترقی فرد ،به ـود
عملکرد فردی ،افوایش قدر نفوذ ،به ود عملکرد سازمان ،نهاد
و سکونتگاههای انسانی ،افوایش در مد و ایجـاد مویـت رقـابتی

نگریسته می شود (مرعشیان و نادری .)555 :5935 ،افـوون بـر
این ،سرمایه روانشااتتی فراتـر از سـرمایه انسـانی و اجتمـاعی
است به جای ایاکـه چـه چیـوی را مـیدانیـد و چـه کسـی را
میشااسید ،چه کسی هستید را در بر میگیرد.
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موسیوند و همکاران :تحلیل تثییر مؤلفههای سرمایه روانشااتتی بر تشخیص فرصتهای کار فریاانه کارکاان. . .

به طور کلی نتایج تحقیق نشـان داد کـه سـطح «سـرمایه
روانشااتتی» در بین کارکاان ،کمتر از میانگین فرضـی جامعـه
بوده و لذا «ضعیف رو بـه متوسـط» ارزیـابی مـی شـود .نتـایج
تحقیق نشان دهاده بـای بـودن میـوان تـوش بیاـی در میـان
کارکاان سازمان جهاد کشـاورزی مـی باشـد .کـم تـرین مؤلفـه
سرمایه روانشااتتی میوان تا وری است که این شاتص نیو از
اهمیت بسیار باییی در ساجش سرمایه روانشااتتی برتـوردار
است و میبایست با توجه به گذشته و در نظر داشـتن اـال و
بسط ن به یاده همواره "تفکر به موق " داشت که با توجه به
نتایج تحقیق به نظر میرسد که این شاتص نیـو مـورد کـم -
توجهی قرار گرفته؛ لذا شایسته است کـه در جهـت رفـ ایـن
معضل که از اهمیت باییی برتوردار است ،تدابیر اساسی ارائـه
گردد .نتایج تحقیق نشان داد که سطح متغیر تشخیص فرصـت
کار فریاانه تفاو معاـیداری بـا میـانگین فرضـی نـدارد ،لـذا
وضعیت این متغیر در بین کارکاان متوسط ارزیابی میشود.
همچاین نتایج تحقیق نشان داد که بین همه ابعاد سـرمایه
روانشااتتی و تشخیص فرصت کار فریاانـه هم سـتگی مث ـت
معایدار و نس تاً قوی وجود دارد .نتایج همچاین نشـان داد کـه
متغیرهای تودکار مدی ،امید ،تا وری ،توشبیاـی و سـرمایه
روانشااتتی پیش بیای کاادههـای معاـیدار تشـخیص فرصـت
کار فریاانه کارکاان جهاد کشاورزی میباشاد . .ایـن یافتـه بـا
نتایج تحقیقـا هـاوس ( ،)5006همیلسـکی ( ،)5002والـی و
همکاران ( )5003و سـیلوا ( )5050مطابقـت دارد و قویـاً ن را
تثیید میکاد.
سطوح بـایی تشـخیص فرصـت هـای کار فریاانـه بـرای
سازمانها ضـروری اسـت ،از ن جهـت کـه سـازمان را بـرای
کارکاان جذا میکاد و ماجـر بـه افـظ و نگهـداری نهـا در
سازمان می شود .تشخیص فرصـت هـای کار فریاانـه مشخصـاً
موجب کاهش غی ت از کار ،اوادث محل کار ،نارضایتی شـغلی
و ترك شغل میشود.
همچاین نتایج تحقیق نشان داد که بین همه ابعاد سـرمایه

روانشااتتی و تشـخیص فرصـتهـای کار فریاانـه هم سـتگی
مث ت معایدار و نس تاً قوی وجود دارد .نتایج همچاین نشان داد
که متغیرهـای تودکار مـدی ،امیـد ،تـا وری ،تـوشبیاـی و
سرمایه روانشااتتی پیشبیای کااـدههـای معاـیدار تشـخیص
فرصت های کار فریاانه کارکاان میباشـاد .کـه ایـن نتـایج بـا
تحقیقــا فروهــر و همکــاران ( ،)5930هــاوس ( House,
 ،)2004همیلسکی ( )Hmieleski, 2007و والی و همکاران
( )Valli et al., 2009همسویی دارد .این یافته نشان میدهد
کــه مفهــوم ســرمایه روانشــااتتی و تشــخیص فرصــتهــای
کار فریاانه در هم تایده هستاد .یکی از اصولی که در تشخیص
فرصتهای کار فریاانه به ن اشاره شده ،اصل سـرمایهگـذاری
بر روی انسانها است ،این در اـالی اسـت کـه نظـام ارزشـی
تشخیص فرصتهای کار فریاانه سرمایهگذاری بر روی افراد بر
اساس سرمایه روانشااتتی را بـه عاـوان مهـمتـرین متغیـر در
معادله مدیریت راه ردی مورد توجه قرار میدهد.
به طور کلی بر اساس نتایج تحقیق ااضر ،سـطح سـرمایه
روانشااتتی و تشخیص فرصتهای کار فریاانه در بین کارکاان
سازمان جهاد کشاورزی به ترتیب «ضـعیف رو بـه متوسـط» و
«متوسط» ارزیابی شد .نتایج تحقیق همچاین اـاکی از وجـود
رابطه مث ـت و معاـیدار بـین سـرمایه روانشـااتتی و فرصـت
کار فریاانه در بین کارکاـان بـود .عـالوه بـر ایـن ،متغیرهـای
تودکار مدی ،امید ،تا وری و توشبیای به ترتیـب بیشـترین
نقش را در پیشبیاـی تشـخیص فرصـتهـای کار فریاانـه دارا
میباشاد.
با توجه به ایاکه ابعاد سرمایه روانشـااتتی کارکاـان جهـاد
کشاورزی از سطح پاییای برتوردار بودند .لذا ،پیشاهاد می شـود
که مدیران این سازمان با اتخاذ رویهها و س کهـای مـدیریتی
مااسب در جهت ارتقا این ابعاد تالش نمایاد .به طوری که این
تالشها در جهت افوایش اعتقاد کارکاان به تواناییهای تـود،
افوایش امید و تا وری در برابر مشـکال و سـختیهـا قـرار
گیرد.
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