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نوع مقاله: پژوهشی

در رابطه بین و خودکارآمدي کارآفرینانهپذیري مسیر شغلینقش میانجی انطباق
هاي شخصیتی و قصد کارآفرینانهیویژگ

*١سعید کریمی

)15/04/98؛ پذیرش: 16/02/98(دریافت: 
چکیده

بررسـی  پـژوهش حاضـر   هـدف اصـلی   ، و تحقیقات پیشینریزي شدهرفتار برنامه،گرایی مسیر شغلیسازههاينظریهاساسبر
جامعـه .بـود کارآفرینانـه  قصدوشخصیتیهايویژگیبینو خودکارآمدي کارآفرینانه شغلیمسیرپذیرينقش میانجی انطباق

سـینا و  بـوعلی هايدانشگاهکشاورزيهايرشتهکارشناسیآخروسومسالدانشجویانازنفر1300شاملپژوهشاینآماري
ايطبقـه گیـري به روش نمونـه آمارينمونهعنوانبههاآنازنفر341تعدادمورگان،وکرجسیجدولبهتوجهباکهودباراك

آننظر متخصصان و پایـایی  اپرسشنامه بظاهري و محتواییروایی . پرسشنامه بودهادادهگردآوري ابزار. انتخاب شدندمتناسب
روشازاسـتفاده بـا هـاي پـژوهش  داده.شـد ییـد تأو یابیـ کرونبـاخ ارز يآلفـا بیگیري و ضـر نیز از طریق برآورد مدل اندازه

SmartPLSافزارنرمبا رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک ساختاريمعادالتسازيمدل نتـایج  یه و تحلیل شـدند. تجز3.0
پـذیري و  (تجربـه هـاي شخصـیتی  پـذیري مسـیر شـغلی و ویژگـی    انطبـاق خودکارآمدي کارآفرینانـه رابطـه بـین    نشان داد که 

هـاي ویژگـی داري معنـی بیـانگر رابطـه  همچنـین نتایج. کندگري میکامل میانجیطوربهرا با قصد کارآفرینانه شناسی) وظیفه
کارآفرینانـه قصـد برشغلیمسیرپذیريانطباقوهاویژگیاین مستقیمثیرتأاما،بودندشغلیمسیرپذیريانطباقباشخصیتی

نمود.استفادهدانشجویانيکارآفرینانهقصدوخودکارآمديسطحتوسعهدرنتایجاینازتوانمی.نشدییدأت

کارآفرینانـه، دانشـجویان   قصـد خودکارآمدي کارآفرینانه، شخصیتی،هايشغلی، ویژگیمسیرپذیريانطباق:هاي کلیديواژه
.کشاورزي

، همدان، ایران.استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا١
skarimi@basu.ac.irده مسئول، پست الکترونیک: نویسن*
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قدمهم
افـزایش  آوري، رشـد اقتصـادي و   یک عامل مهم در ایجاد اشـتغال، نـوآوري و توسـعه فـن    عنوانبهدر اقتصاد امروز، کارآفرینی 

,Audretsch)، مورد توجه جدي کشورها قرار گرفته استوريبهره عنـوان بـه و آموزشگران به کارآفرینی گذارانیاستس. (2007
Obschonka)اندروزافزونی نشان دادهتوجهو، عالقه21هاي قرن یکی از مهارت et al., یـژه وبـه جویاي کار . افراد جوان (2018

؛ ظریفیـان و  1395، جلیلیـان آموختگان کشاورزي که با نرخ بـاالي بیکـاري رو بـه رو هسـتند (موحـدي و      دانشجویان و دانش
ي خـود موفـق شـوند   ادر مسـیر شـغلی و حرفـه   جدیدي را شروع کنند و کسب و کاربگیرند چگونهباید یاد) 1394همکاران، 

(Obschonka et al., مهمـی اسـت کـه از طریـق آن     بسـیار مسـیر کید دارند که کارآفرینی أنظران بر این نکته ت. صاحب(2013
اقتصادي يچرخهتوانند وارد ، میهاي شغلی کمی برخوردارندو از موقعیتها و منابع محدودي هستند افرادي که داراي فرصت

Hisrich)در جامعه شوند  et al., عمیـق و دقیـق ایـن    شـناخت يکمی در زمینهتحقیقات بسیار،رغم این اهمیتعلی. (2007
(کریمـی،  باشـد بسـیار مشـهود مـی   یشـناخت رواناز بعـد  یـژه وبـه ثر بر آن صورت گرفته است و این کمبود مؤپدیده و عوامل 

Obschonka؛1396 et al., 2013.(
بنـابراین  ؛ انـدازي کنـد  گیرد کسـب و کـار جدیـدي را راه   که فرد تصمیم میشودیند کارآفرینی زمانی آغاز میآکلی، فرطوربه
اندازي کسب و کـار  و توسعه بهتر کارآفرینی، ضروري است که بدانیم چرا و چگونه گروهی از افراد تصمیم به راهءارتقامنظوربه

بـر  . )1395(کریمـی،  کنند و تمایلی به کارآفرینی ندارنـد گیرند در حالی که عده زیاد دیگري چنین تصمیمی را اتخاذ نمیمی
,Fishbein & Ajzen)(Theory of Planned Behavior)ریـزي شـده  ار برنامـه ي رفتـ اسـاس نظریـه   و همچنـین نتـایج   (2010

کند و در گیري افراد براي شروع یک کسب و کار ایفا مینقش مهمی در تصمیمقصد کارآفرینانه، مطالعات روزافزون کارآفرینی
ایـن امـا سـنجد، نمیراکارآفرینیفعالیتمستقیمطوربهکارآفرینانهقصداگرچهباشد. یند کارآفرینی میآواقع اولین مرحله فر

درودهـد میفردکارآفرینانهفعالیتدربارهمعتبرياطالعاتزیراگرفتهقرارتمرکزوتأکیدموردکارآفرینیتحقیقاتدرقصد
Obschonka(کندمیبینییشپیخوببهراويکارآفرینانهرفتارواقع et al., 2018(.

کـارآفرینی قصـد يهکننـد بینـی پیشعاملتنهاعنوانبهشخصیتی هاي ویژگیمانند درونی عواملابتدایی عمدتاً بر تحقیقات 
هـا ویژگـی ایـن  . انـد کـرده بیـان جديانتقاداتآنيهدرباروکشیدهچالشبهرادیدگاهاین،نظرانصاحباماداشتند. زتمرک

در . نـد بودمناسـب وصخمشنظريوشناختیروشالگويیکفاقدهمچنینوندداشتکمیبسیارگیکنندبینیپیشقدرت 
ينظریـه مانندشناختیهايبه مدلکارآفرینیرفتاروتصمیمپیچیدگیبهتردركمنظوربهپژوهشگرانانتقادها،این به پاسخ 
(distal factors)عوامل دوربـرد عنوانبههاي شخصیتیها، ویژگیو بیان کردند در این مدلآوردندرويشدهریزيبرنامهرفتار

پیامـدهاي غیرمسـتقیم صـورت بـه ، ماننـد خودکارآمـدي  (proximal constructs)مجـاورتر هـاي  سـازه طریـق از اسـت  ممکن 
، را ایفا کنـد نقش میانجیهااین مدلتواند در یکی از عوامل مهمی که می. )1396(کریمی، دهندقرار تأثیر تحتکارآفرینی را 

Obschonka(باشد. پذیري مسیر شغلی میانطباق et al., شـغلی، یکـی از عوامـل مهـم عاملیـت      مسـیر پـذیري انطبـاق .)2018
رغم نقش مهم آن در فرآیند کارآفرینی، در تحقیقات پیشـین کمتـر مـورد توجـه     باشد که علیمی(personal agency)شخصی 

Obschonka(قرار گرفته است  et al., 2018(.
ي بارز آن تغییرات اقتصادي، اجتماعی و تکنولـوژیکی و همچنـین پیچیـدگی و تنـوع روزافـزون اسـت،       ر عصري که مشخصهد

Ohme)پذیري فردي، یعنی توانایی سازگاري و انطبـاق بـا شـرایط متغیـر و مـبهم، داراي اهمیـت روزافـزون اسـت         انطباق &

Zacher, زیـرا همـواره بـا تقاضـاهاي جدیـد، شـرایط متغیـر، افـراد و         ؛در حوزه کارآفرینی صـادق اسـت  یژهوبه. این امر (2015
Hirschi)ریسک و عدم قطعیت رو به رو است. هیرشی و همکاران،هاي مختلفهاي متفاوت، چالشگروه et al., تأکیـد (2015
ه فقط براي کارکنان و شاغلین بسیار مهم اسـت  خودتنظیمی، نشایستگییک عنوانبهپذیري مسیر شغلی، کنند که انطباقمی

منبعی مهم براي توسعه شغلی موفق، داراي اهمیت شایانی است.عنوانبهبلکه همچنین براي دانشجویان و افراد جوان 
بـر قصـد   مـؤثر عوامـل  يهاز مطالعـات پیشـین در زمینـ   الهـام بـا  ریزي شده و همچنـین  ي رفتار برنامهبر اساس نظریه

Obschonka(کارآفرینانه et al., کارآفرینانه (خودکارآمـدي  هاينگیزشاشناخت و تأثیربررسی دنبال، پژوهش حاضر به)2018
در بـین  کارآفرینانـه صـد قمجـاور هـاي بینـی کننـده  پیشعنوانبهشغلی)مسیرپذیريو عاملیت شخصی (انطباقکارآفرینانه)

(Career Construction Theory)مسـیر شـغلی  گـراي سـازه باشـد. همچنـین بـا پیـروي از نظریـه      دانشجویان کشـاورزي مـی  
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(Savickas, 2013; Savickas & Porfeli, یـر غاي عوامـل زمینـه  عنـوان بههاي شخصیتی تر به نقش ویژگینگاهی دقیق(2012
با شـناخت پیشـایندهاي فـردي قصـد     به عبارت دیگر، تحقیق حاضر ؛ شودمی(Dispositional background factors)یتیموقع

عمدتاً. توسعه قصد شودمشخصکسب و کارگزاریانبنثر در تبدیل کارآفرینانه بالقوه به ؤکند تا عوامل مکارآفرینانه کمک می
تئـوري  از بـا اسـتفاده   پـژوهش حاضـر   لیت فـرد بـراي اراده و هـدایت اسـت.    بنابراین مبتنی بر ظرفیت عام،باشدانگیزشی می

ي پـذیري مسـیر شـغلی و خودکارآمـدي، درك بهتـري از نحـوه      ی مسیر شغلی و بررسی منابع عاملیت ماننـد انطبـاق  یگراسازه
کسب و کار فـراهم  ياندازراهر میان ریسک و عدم قطعیت شان دي افراد و مدیریت توسعه مسیر شغلیتشکیل قصد کارآفرینانه

قابل تغییر هستند، یشناختروانپذیري مسیر شغلی و خودکارآمدي کارآفرینانه منابع انطباقینکها، با توجه به عالوهبه. آوردمی
,Bandura)کندفراهم میزندگیبهبود در طول وآموزشیفرصتی براي مداخله 2001; Savickas, بـا  ینکهاو در نهایت (2013

بـه ادبیـات پـژوهش    ،یتیمـوقع یـر غاجتمـاعی و  -ی مسیر شغلی در کارآفرینی و تلفیق عوامل شناختییگراکاربرد نظریه سازه
این پژوهش سـعی دارد تـا بیـنش و درك عملـی بـراي      کند.پذیري مسیر شغلی در یک کشور در حال توسعه کمک میانطباق

نکنند بلکـه  تأکیدهاي بیرونی (یعنی اقتصادي) ه دهد تا تنها بر انگیزانندهمشاوران شغلی در دانشگاه ارائآموزشگران و کمک به 
کنـد کـه   د. ایـن کـار کمـک مـی    نـ کنکـز تمردر توسعه قصد کارآفرینانـه  یشناختروانو هاي درونیهمچنین بر نقش ویژگی

به دست بیاورند.ي کارآفرینی شوند و پتانسیل و منابع مورد نیاز براي ایجاد یک کسب و کار موفق راآمادهیخوببهدانشجویان 
برآمده است. این نظریه بـا عنوان 21مسیر شغلی رشد مسیر شغلی در قرن يهپذیري اصطالحی است که از اولین نظریانطباق

مشهور تعلق دارد که بـراي نخسـتین بـار آن را در سـال     پردازیهنظر(Savickas)به ساویکاسگرایی مسیر شغلی سازهيهنظری
حاضـر بـه  این نظریه در پاسخ به نیاز جامعه به رویکردي متناسـب بــا قـرن   ).1395(محمدي و همکاران، مطـرح کرد2001

,Patton & McMhon)وجود آمده است نگـر،  گرا و کلدیدگاهی سازهوانعنبهگرایی مسیر شغلی ساویکاس سازه. نظریه (2006
کنـد و انطبـاق و   سـازي مـی  سازي شخص و محیط مفهــوم یکپارچهمنظوربهرشد آدمی را در قالب انطباق یا سازش اجتماعی 

,Savickas & Porfeliفرهنگی در نظر داردو انداز بـافتیشایستگی اجتماعی را بـا چشم ی یـ گراسـازه هیبر اساس نظر).(2012
,Savickas)مسیر شغلی  2013; Savickas & Porfeli, دارد کـه  یشـناخت روانشغلی اشاره به منابع مسیرپذیريانطباق(2012

هـاي شـغلی اسـتفاده    بینـی و مشـکالت و چـالش   ها و شرایط متغیر و غیرقابـل پـیش  افراد براي همراهی و هماهنگی با محیط
,Savickas)کنند. ساویکاسمی دانـد مـی رفتارهاییوهاشایستگیها،نگرشازبرخورداريراشغلیمسیرپذیريانطباق(2005

اسـت:  قائـل بعـد چهارپذیريانطباقبراياو. نمایندهماهنگکاريزمینهباوجهبهترینبهراخودشانافرادشودمیکه باعث
.اعتمادوکنجکاويکنترل،دغدغه،داشتن

کنـد تـا بـا در نظـر گـرفتن وظـایف و       دهی به آینده است و بـه فـرد کمـک مـی    ضرورت براي جهتنگرانی و دغدغه به معناي 
کننـد احساسافرادکهاستآنمعنايبهشغلیمسیر. کنترلریزي کندخود را برنامهمسیر شغلی آینده هاي پیش رو، چالش

يدربـاره دانسـتن بهزیاد فردعالقهبهشغلیمسیرکنجکاوي.هستندشانیشغلمسیرهايساختنمسئولکهباشندمعتقدو
اشاره به این دارد که یک فـرد چقـدر بـه توانـایی خـود      شغلیمسیراعتماد.دارداشارههاآنبینهماهنگیوکارو دنیايخود

گرایانه ایمان و اعتقاد دارد.اي واقعهاي حرفهبراي اخذ و اجراي تصمیمات شغلی عاقالنه و انتخاب
شغلی و قصد کارآفرینانه ممکن است از یکدیگر مجزا و مستقل نباشند. تولنتینـو  مسیرپذیريمطالعات جدید، انطباقبر اساس

Tolentino)و همکاران  et al., مثبتی قصد کارآفرینانـه دانشـجویان را در   طوربهشغلی مسیرپذیريدریافتند که انطباق(2014
را هاآندر اختیار دارند که یشناختروانمنابع ،کنند افرادي که سازگارپذیر هستندمیبیانهاآنکند. بینی میگذر زمان پیش

هاي کسب و کار، بسیج منابع، تحمـل ابهـام و همـاهنگی و انطبـاق بـا      در مسیر دستیابی به اهداف شغلی، در شناسایی فرصت
,Savickas(ی مسیر شـغلی  یگراهمچنین بر اساس نظریه سازههاآنسازد. شرایط جدید ماهر می کننـد کـه   مـی تأکیـد ) 2013

Rudolph)کند. رادولف و همکاران پذیري تنظیم اهداف و رفتارهاي شغلی را تسهیل میمنابع سازگاري و انطباق et al., 2017)

رآمـدي و قصـد   پذیري مسیر شغلی و پیامدهاي کارآفرینی (ماننـد خودکا دهند که بین انطباقهم در فراتحلیل خود گزارش می
گیـري قصـد   شـغلی بـه شـکل   مسـیر پـذیري توان فرض کرد که انطبـاق بنابراین می؛ کارآفرینی) همبستگی مثبتی وجود دارد

کند.کارآفرینانه دانشجویان کمک می
.داردمثبتبا قصد کارآفرینانه رابطهشغلیمسیرپذیري: انطباق1فرضیه
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اسـت اندازي یک کسب و کار)، قصد رفتاري راهرفتار فرد (مثالًيهکنندتعیینینترمهم، ریزي شدهرفتار برنامهبر اساس نظریه
(Fishbein & Ajzen, ، مـثالً نگـرش   ثیر سه عامل قرار دارد: الف) نگرش فرد نسبت به رفتارأتنیز تحتقصد کارآفرینی.(2010

یا خودکارآمدي کارآفرینانه. تحقیقات مختلف نشـان  شدهج) کنترل رفتاري دركو؛ ب) هنجارهاي ذهنی به کارآفرینینسبت 
خودکارآمـدي یـا شدهدركرفتاريکنترلقصد کارآفرینانه،يکنندهیینتععامل ینترمهمدهند در بین سه عامل مذکور، می

Karimi؛1396(کریمی، باشدکارآفرینانه می et al., Rauch(فــرزوراچزمینهایندر). 2017 & Frese, کننـد میبیان) 2007
دارايکــه دهـد نشـان خــود ازکارآفرینانـه رفتـار یـک یـا وکندایجادراکاروکسبیکتواندمیهنگامیتنهافردیککه

یـک  عنـوان بـه به همین دلیل، خودکارآمدي کارآفرینانه .باشدخودهايقابلیتوهاتواناییازمناسبیتصوروباالخودکارآمدي
Miao)کلیدي در تحقیقات کارآفرینی مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت      یشناخترواني سازه et al., و توجـه آموزشـگران و   (2017

Newman)کارآفرینی را به خود جلب نموده است گذارانیاستس et al., کریمـی،  (مطالعـات پیشـین  نتـایج  با توجه به . (2019
Karimi؛ 1395 et al., 2017; Obschonka et al., 2018; Zhao et al., هـاي کارآفرینانـه   توان فـرض نمـود شـناخت   می) 2005

قصـد مسـتقیم بـر   طـور بهکنند، بینی کننده مجاور ایفا مییک پیشعنوانبه(مانند خودکارآمدي کارآفرینانه) که نقش مهمی 
نمود:ارائهتوان فرضیه زیر را میبنابراین ؛ دارندتأثیرکارآفرینانه 

رابطه مثبت دارد.انهکارآفرینقصدبا خودکارآمدي کارآفرینانه:2فرضیه
بیشتري از خود بـه نمـایش   رفتارهاي انطباقی، در فرایند کارآفرینی هاي کارآفرینی خود باور دارندوقتی افراد به تواناییمعموالً

را تالششانهاي بهتري تدوین نمایند، تري براي خود تعیین کنند، برنامهگذارند. افراد خودکارآمد قادر هستند تا اهداف بلندمی
,Bandura)مفیدتري استفاده کنند و در تنگناها استقامت بیشتري از خود بـروز دهنـد   طوربهادامه دهند، از بازخوردها  1989;

Tolentino et al., ها بسیار حیاتی و ضروري هستند زیرا کارآفرینی و ایجـاد کسـب و کـار همـراه بـا ابهـام،       . این ویژگی(2014
Shane)ریزي بسیار مهم هسـتند  باشد و در این وضعیت تالش، پشتکار و برنامهریسک و شرایط عدم قطعیت می et al., 2003) .
ــی   ــان م ــف نش ــات مختل ــه  مطالع ــد ک ــاقدهن ــذیريانطب ــیرپ ــغلیمس ــاش ــدي ب ــغلی خودکارآم ــی دارد ش ــه مثبت رابط

(Rudolph et al., 2017; Hirschi et al., Tolentino(همکـاران و، تولنتینـو در حوزه کارآفرینی.(2015 et al., گـزارش ) 2014
دانشـجویانی کـه   دانشجویان رابطـه مثبتـی دارد، بـه عبـارتی    کارآفرینانه خودکارآمديباشغلیمسیرپذیريکه انطباقکردند
با توجـه بـه آنچـه بیـان شـد      بیشتري داشتند. يکارآفرینانهاحساس خودکارآمدي،شغلی باالتري داشتندمسیرپذیريانطباق

.کردئهزیر را ارافرض توانیم
مثبت دارد.رابطه خودکارآمدي کارآفرینانهبا شغلی مسیرپذیريانطباق:3فرضیه

انجـام  هـاي  پـژوهش بیشـتر  باشد. نتـایج  میهاآنهاي شخصیتی ویژگیي افراد، ثر بر رفتار و قصد کارآفرینانهؤمعوامل یکی از 
نسـبتاً هر چند که این رابطه در بیشتر مـوارد  ،باشدمیو قصد کارآفرینانههاي شخصیتیویژگیوجود رابطه بین شده حاکی از 

هاي شخصیتی به علت رابطه مستقیم ضعیفی که با قصد کارآفرینی دارند مورد اگرچه ویژگی. )1396(کریمی، باشدضعیف می
نقـش مهمـی را   غیرمسـتقیم صورتبه(Distal factors)بردتردورمتغیرهاي عنوانبهها ممکن استاند، اما آنانتقاد قرار گرفته

,Shaver & Scott)یند و تصمیم کارآفرینانه ایفا کنندآدر فر از رویکـرد  یسـادگ بـه تـوان  پژوهشگران معتقدند که نمـی .(1991
Baum)کرد و هنوز هم نکات پنهانی در این زمینه وجود دارد که نیاز بـه پـژوهش بیشـتر دارنـد    یپوشچشمشخصیتی  et al,

2001; Rauch & Frese, 2007b) .طبق گفته ژائو و سیبرت(Zhao & Seibert, عنـوان بـه هـاي شخصـیتی بایـد    ویژگی(2006
تواننـد  هاي شخصیتی میمد نظر قرار گیرند. این امر منجر به این ایده شده است که ویژگیبخش مهمی از هر مدل کارآفرینی 

که بیشتر به هاییسازهتقیم بلکه از طریق سمطوربهنه اماقرار دهند تأثیرپیامدهاي کارآفرینانه مانند قصد کارآفرینانه را تحت 
اي کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   هاي کارآفرینی این نوع روابط واسطهدر پژوهش.باشندپیامدهاي کارآفرینانه نزدیک می

(Obschonka et al., 2010; Rauch & Frese, 2007a).
مختلف را دارد، الگوي پـنج عامـل   ترین و معتبرترین الگوها در خصوص شخصیت که قابلیت کاربرد در کشورهاي یکی از جامع

,Goldberg)بزرگ شخصیت است 1990, ,Zhao & Seibert)ژائو و سیبرت.(1981 کنند که این الگو بـه خـاطر   بیان می(2006
آورند، بـراي مطالعـات کـارآفرینی بسـیار مناسـب      هاي شخصیت فراهم میگیري ویژگیزهاچارچوبی معتبر و پایا براي اندینکها

پـذیري یـا   تجربـه ) 3(؛(Extraversion)گرایی) برون2؛ ((Neuroticism)رنجوريروان) 1عوامل این الگو عباتند از: (باشد. می
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شناسـی بـودن یـا وظیفـه   وجـدان ) بـا 5؛ ((Agreeableness)پـذیري پـذیري یـا دل  ) توافـق 4؛ ((Openness)پـذیري انعطاف
( Conscientiousness).

بـا  شناسـی وظیفـه و پذیريتجربهگرایی، دهند که سطوح باالتر برونهاي شخصیتی نشان میدرباره ویژگیپیشینهاي پژوهش
Obschonka)داري دارنـد  ي معنـی کـارآفرینی رابطـه   & Stuetzer, Zhao)ژائـو و همکـاران  . (2017 et al., در مطالعـه  (2010

بـا  را رابطـه مثبـت  تـرین  قـوي شناسی پذیري و وظیفهتجربههاي شخصیتی، که در بین ویژگیدهند فراتحلیل خود گزارش می
,Brandstätter)برنداستاترقصد کارآفرینانه دارند. در تحقیق خود که به بررسی پنج مطالعـه فراتحلیـل پرداختـه اسـت،     (2011

کـه  طـور همـان دارند. قصد کارآفرینی ي مثبتی بارابطهگرایی تجربهگرایی و ، برونگراییهاي وظیفهدهد که ویژگیگزارش می
احتمـال دارد  شناسـی وظیفـه و پذیريتجربهگرایی، برونسه ویژگی شخصیتی دهند معموالًنشان میهاي مذکورپژوهشنتایج 

,Woo)اند و در بیشتر تحقیقات هم این سه ویژگی بررسی شدهداري داشته باشندمعنیتأثیرکه بر کارآفرینی  ، بنـابراین  (2018
در پژوهش حاضر هم بر این سه ویژگی تمرکز شده است.

,McCrae(پذیر، افرادي گسترده اندیش، خالق، نوآور، کنجکاو و مایل به آزمون یا امتحان چیزهاي جدیـد هسـتند  افراد تجربه

1987; LePine, 2003; Molleman et al., الزمه شـروع  ینوعبهباشند و هاي کارآفرینی میها از جمله ویژگیاین ویژگی. )2004
Zhaoشود انتظار داشت که کارآفرینی براي این افراد جذاب به نظر برسد (بنابراین مید،باشنیک کسب و کار جدید می et al.,

2010(.
و بـه دنبـال   و پرانـرژي هسـتند  طلـب جاهگر، جو، جسور، سلطهبین، پرحرف، لذتافرادي فعال، مردم دوست، خوشگراها برون

,Costa & McCrae(هیجان و انگیزش هستند  1992; Burtăverde et al., هـاي کارآفرینانـه   تـالش ). تمام این عوامـل بـا   2017
Caliendoمثبت دارند (یک کسب و کار رابطهياندازراهتصمیم به نوآورانه و  et al., 2014; Farrukh et al., ). کـارآفرینی  2018

.تر باشدگرا جذابتر به نظر برسد و بنابراین براي افراد برونتر و محركهاي شغلی مهیجممکن است در مقایسه با دیگر حرفه
شود کوش و منظم بودن گفته میدقیق بودن، سختبا وجدان بودن به تمایل فرد به رعایت قوانین و هنجارها، شناسی یا وظیفه

)Costa & McCrae, باشـد. از یـک طـرف افـراد بـا وجـدان اهـل رقابـت،         کلی باوجدان بودن شامل دو جز، مـی طوربه). 1992
هستند. نیاز به پیشرفت بیانگر انگیـزه  شناسیفهوظ، کارآمد و کوشسختها مدار هستند، از طرف دیگر آنخودانگیز و پیشرفت

دهند که نیاز به پیشـرفت بـا کـارآفرینی    ها نشان میهستند. پژوهشمسائلجدید و بهتر براي يهاحلراهيجستجوفرد براي 
,McClellandلند (له رابطه مثبتی دارد. مک ک د بـه  کند افرادي که داراي سطح باالیی از نیاز به پیشرفت هستن) بیان می1987

تغال شرایطی نظیر کنترل بر پیامدها و خطرپـذیري را  ششوند زیرا آن بیشتر از دیگر اشکال سنتی اسمت کارآفرینی جذب می
,Baum & Lockeو کارآفرینی هستند (یکوشسختچنین مطالعات بیانگر رابطه مثبت کند. همها فراهم میبراي آن 2004.(

شود:میئهاراقصد کارآفرینانه هاي شخصیتی و ابطه با ویژگیربا توجه به مطالب مذکور، فرضیات زیر در 
د.نرابطه مثبت دارانهکارآفرینقصدبا شناسیگرایی و (ج) وظیفه، (ب) برونپذیريتجربهالف) :4فرضیه

پیشـرفت  مشـتاق،  پذیر، فعـال،  نوگرا، ریسکشناس، افرادي گرا و وظیفهپذیر، برونهاي انجام شده افراد تجربهبر اساس پژوهش
برانگیز هنگام انجام وظایف چالشهاآني ها به توسعه خودکارآمدي کارآفرینانهاین ویژگی.مدار و داراي اعتماد به نفس هستند

Wang)کنند کارآفرینی کمک میو جدید  et al., 2016; Karwowski et al., شود.بنابراین، فرضیه زیر پیشنهاد می؛ (2013
د.نرابطه مثبت دارانهکارآفرینخودکارآمدي با شناسیگرایی و (ج) وظیفهپذیري، (ب) برونالف) تجربه:5فرضیه

مطـرح  شـغلی هاي فردي در کـار و پیامـدهاي   رهیافتی مورد قبول براي بیان تفاوتعنوانبهالگوي پنج عامل بزرگ شخصیت
Li)باشد می et al., 2015; Nilforooshan & Salimi, ,Savickas)پذیري مسیر شـغلی  اقنظري انطبمدل .(2016 فـرض  (2013
پـذیري مسـیر   کند که این امر توسعه منابع انطباقهاي شخصیتی به آمادگی سازگاري مسیر شغلی کمک میکند که ویژگیمی

هـا آندر اي مختلف نیازمند است که شخصیت پذیري مسیر شغلی و ابعاد آن به رفتارهاي مقابلهانطباقدهد. شغلی را بهبود می
,Savickas)شد گیري داشته باتواند نقش چشممی خـود را دارد و بـا   یتیمـوقع یـر غي شغلی پایـه مسیرپذیريانطباق. (2005

Li)داري دارد هاي شخصیتی رابطه معنیویژگی et al., پـذیري مسـیر شـغلی در بـین     بـر انطبـاق  هـا ویژگـی این تأثیر. (2015
Teixeira)دانشجویان برزیل  et al., van Vianen)، هلنـد  (2012 et al., Li)چـین  ؛ و (2015 et al., 2015; Guan et al., 2017)

پذیري مسیر شغلی رابطه انطباقشناسی با گرایی و وظیفهگرایی، تجربهدهند که بروناین تحقیقات نشان میرسی شده است. بر
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,Nilforooshan & Salimi)فروشان و سلیمی نتایج پژوهش نیلدر ایران هم مثبتی دارند.  دانشـجویان دانشـگاه   در بـین  (2016
و همکـاران  پـور حسـنقلی همچنین نتایج مطالعه ثر است.پذیري مسیر شغلی مؤاصفهان نشان داد که ابعاد شخصیت بر انطباق

هـاي  بر اساس پژوهشبنابراین، ؛ شغلی بودمسیرپذیريانطباقباشخصیتگانهپنجدار ابعاد) بیانگر رابطه مثبت و معنی1396(
شوند:ه میئهاي زیر ارا، فرضیهپیشین
د.نرابطه مثبت دارپذیري مسیر شغلیانطباقباشناسیگرایی و (ج) وظیفه، (ب) برونپذیريتجربه(الف) :6فرضیه

نسـبتاً اي موضـوع  ي گسـترده توسـعه شـغلی و حرفـه    یک میانجی بـالقوه در حـوزه  عنوانبهشغلی مسیرپذیريمطالعه انطباق
. بـراي مثـال، لـی و همکـاران    جدیدي است و یک زمینه پژوهشی نویدبخش در این حوزه براي پژوهشگران فراهم نموده اسـت 

(Li et al., رفتـار  وشخصـیتی هـاي ویژگـی بـین در پژوهشی بین دانشجویان کارشناسی مدیریت دریافتند کـه رابطـه  (2015
Nilforooshan)کند. همچنـین نیلفروشـان و سـلیمی    میگريمیانجیداريمعنیطوربهراجستجوي شغل & Salimi, 2016)

پذیري مسیر شغلی رابطه بین ابعاد مختلف شخصیت و درگیري شغلی را در یک نمونـه از دانشـجویان   گزارش کردند که انطباق
هاي شخصیتی را بـر  ثرات ویژگیتواند امیشغلی مسیرپذیريدهند که انطباقمحققان پیشنهاد میاًکند. اخیرگري میمیانجی

,Woo)براي مثال، نتایج تحقیق وو .منتقل کندهم پیامدهاي کارآفرینی شـغلی  مسـیر پـذیري دهد که انطباقنشان می(2018
هـا،  بر اساس ایـن یافتـه  کند. گري میداري میانجیمعنیطوربهسازمانی را درون هاي شخصیتی و کارآفرینی رابطه بین ویژگی

شود:زیر پیشنهاد میفرضیه
شناسی با قصد کارآفرینانـه را  گرایی و (ج) وظیفهپذیري، (ب) برونشغلی رابطه بین (الف) تجربهمسیرپذیري: انطباق7فرضیه

کند.گري میمیانجی
هـاي شخصـیتی، قصـد    یا دوربردتر نظیر ویژگی(Exogenous factors)زادشده، عوامل برونریزيرفتار برنامهينظریهمطابق با 

ــارآفرینی را  ــهک ــورتب ــک  ص ــل نزدی ــق عوام ــتقیم از طری ــر  غیرمس ــر نظی ــت ت ــدي تح ــخودکارآم ــی أت ــرار م ــدثیر ق دهن
(Fishbein & Ajzen, بـین  بعضی از مطالعات انجام شده در این زمینه بیانگر نقش میـانجی خودکارآمـدي کارآفرینانـه   . (2010

Zhao؛ 1396باشد (کریمی، هاي فردي، شخصیتی و محیطی و قصد کارآفرینانه میویژگی et al., 2005; Salami, . براي )2017
Zhao)ژائو و همکاران مثال،  et al., هاي شخصیتی تواند رابطه بین ویژگیگزارش دادند که خودکارآمدي کارآفرینانه می(2005

Wang)گري کند. وانگ و همکاران میانجیکارآفرینانه را و قصد  et al., هم در مطالعه خود دریافتنـد کـه خودکارآمـدي رابطـه     (2016
همکـاران وهمچنـین تولنتینـو  کنـد.  گـري مـی  ي دانشـجویان کشـاورزي را میـانجی   هاي شخصـیتی و قصـد کارآفرینانـه   بین ویژگی

)Tolentino et al., شغلی و قصـد کارآفرینانـه دانشـجویان    مسیرپذیريدریافتند که خودکارآمدي کارآفرینانه رابطه بین انطباق)2014
کند.گري میرا میانجی

مطرح نمود:راي توان فرضیهبا توجه به مطالب مذکور می
شناسـی بـا قصـد کارآفرینانـه را     وظیفـه گرایـی و (ج)  پـذیري، (ب) بـرون  مدي کارآفرینانه رابطه بین (الـف) تجربـه  آ: خودکار8فرضیه 
کند.گري میمیانجی
کند.گري میبا قصد کارآفرینانه را میانجیپذیري مسیر شغلیانطباقمدي کارآفرینانه رابطه بینآ: خودکار9فرضیه 

پژوهشروش
معـادالت  سـازي روش مـدل بـا اسـتفاده از  پـژوهش و روابـط بـین متغیرهـا     . مـدل باشدهمبستگی میو از نوعوصیفیتپژوهشاین 

ارزیـابی شـد.   ) PLS(Partial Least Squares((جزئـی  مربعاتحداقلو با رویکرد) Structural Equation Modeling)SEM((ساختاري
نرمـال باشـد  ریها غدادهعیحجم نمونه اندك و توزده،یچیپرهایمتغنیاست که روابط بیقاتیتحقلیتحليبراروشنیروش بهترنیا

(Diamantopoulos et al., SmartPLSافزارنرمازهادادهتحلیلجهتهمچنین. (2012 يافزارهـا نـرم کـاربردترین پـر ازیکـی که 3.0
جامعـه آمـاري ایـن    کشـاورزي هـاي رشـته کارشناسـی آخروسومسالدانشجویانشد. استفادهاست،ساختاريمعادالتسازيمدل

بوعلی سـینا و اراك بـود کـه    هاي هاي کشاورزي دانشگاهکارشناسی سال سوم و آخر کارشناسی رشتهتحقیق شامل تمامی دانشجویان 
دانشـجو). بـراي  560و دانشـگاه اراك:  دانشـجو 740نفر بود (دانشگاه بـوعلی سـینا:   1300، 1396- 97یلیسال تحصدر هاآنتعداد 
وکرجسـی جـدول يپایـه برآمارينمونهحجم. شداستفاده) طبقهعنوانبهدانشگاه (با انتساب متناسبايطبقهروشازگیرينمونه

بـین پرسشـنامه 350پـژوهش، نتایجبیشترپذیريتعمیموهاپرسشنامهریزشازجلوگیريمنظوربهاماشد،تعییننفر297مورگان،
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گرفتنـد قـرار آمـاري هايتحلیلوتجزیهمبنايپرسشنامه341تعدادشده،گردآوريهايپرسشنامهبینازکهشدتوزیعدانشجویان
هـاي اسـتاندارد از   براي روایی ابزار سنجش عالوه بر استفاده از پرسشـنامه ).اراكاز دانشگاهنفر146سینا،بوعلیدانشگاهازنفر195(

انشگاه بـوعلی سـینا قـرار گرفـت و نظـر آنـان       روایی صوري نیز بهره گرفته شد. بدین منظور، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید د
درباره پرسشنامه پرسیده شد و اصالحات آنان لحاظ شد.

:CAAS(شـغلی  مسـیر پـذیري از مقیـاس انطبـاق  شغلی مسیرپذیريباقطانهاي در پرسشنامه پژوهش براي سنجش مؤلفه Career

Adapt-Ability Scale(سـاخته سـاویکاس سرپرستی مـارك بهدنیاکشور13همکاريبا2012سالدرکهمقیاساستفاده شد. این
گیـري انـدازه اعتمـاد، ودغدغـه، کنتـرل، کنجکـاوي   ازعبارتندکهراشغلیمسیرپذیريانطباقبعدچهارواستسؤال24دارايشد
,Savickas & Porfeli(کندمی ايدرجـه 5مقیاسازدهندگانپاسخوداده استاختصاصخودبهراسؤال6مقیاسزیرهر. )2012

اعتبـار  و ترجمـه ) 1393(و همکـاران  صـالحی ایراندررامقیاسکنند. اینمیاستفاده) 1= مخالفمکامالًتا5= موافقمکامالً(لیکرت
بـود  90/0اند. در پژوهش حاضر روایی کل مقیاس برابر گزارش کرده91/0فرم ایرانی این مقیاس را کرونباخآلفايضریبوکردهیابی

به دست آمد.79/0و اعتماد عدد 81/0، کنجکاوي عدد 77/0، کنترل عدد 66/0هاي نگرانی عدد و براي زیر مقیاس
:BFI–S)اي شخصـیت  ویـه گ15هـاي تحقیـق از نسـخه کوتـاه     هاي شخصیتی، بـه علـت محـدودیت   سنجش ویژگیبراي Big Five

Inventory Version; Gerlitz & Schupp 2005; John & Srivastava, گانـه پـنج در این پرسشنامه هر یک از ابعاد استفاده شد.(1999
امالً مخالف تا کامالً موافق) سنجیده شده اسـت. در مطالعـه حاضـر ضـریب     (کيادرجهپنجشخصیت با سه گزینه و با استفاده از طیف 

متغیر بود که این ضرایب با آنچه در مطالعات پیشین به دسـت آمـده، همخـوانی    73/0تا 55/0هاي مختلف از آلفا کرونباخ براي بخش
Braun)دارد  et al., 2016; Hahn et al., اي شـوك و براتیـانو  تفاده از مقیـاس شـش گویـه   . خودکارآمـدي کارآفرینانـه بـا اسـ    (2012

(Shook & Bratianu, بـه، دسـت   73/0کرونباخ مقیاس مذکور برابـر  آلفايمورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر ضریب(2010
Lee)همکاران لی و اي قصد کارآفرینانه از مقیاس دو گویهبررسیراي بآمد.  et al., در ایـن پـژوهش ضـریب آلفـا     .استفاده شد(2011

به دست آمد.74/0کرونباخ براي این مقیاس 

مدل مفهومی پژوهش-1نگاره
و بحثهایافته
. بـر اسـاس   دهندرا پسران تشکیل میهاآندرصد از 29درصد از دانشجویان مورد مطالعه را دختران و 71نشان داد که پژوهشنتایج 

درصـد) روســتا بــود. بــا     5/13هاآناز هفتمیکدرصد) شهر و نزدیک به 5/86نتایج کسب شده، محل سکونت بیشـتر پاسخگویان (
رصـد  د12دهــد کــه  سال بـود. بررسـی نتایج توصیفی نشـان مـی59/21هـاي تحقیق، میانگین سن پاسـخگویان توجـه بـه یافتـه

بعـد از  انـد یـل مادرصد از افـرادي کـه در حـال حاضـر فاقـد شـغل هسـتند،        25بیش از . باشندشاغل میاز دانشجویان مورد مطالعه 
اي با هـر زمینـه کـاري    درصد تمایل به استخدام در هر اداره21حدود .خاب کنندالتحصیلی شغل دولتی مرتبط با کشاورزي را انتفارغ

میـانگین، انحـراف معیـار و ضـریب     1انـد. جـدول   نگرفتـه بـاره یـن درادرصد هم بیان کردند که هنـوز تصـمیم مشخصـی    23دارند و 

خودکارآمدي 
کارآفرینانه

قصد کارآفرینانه

پذیري مسیر انطباق
شغلی

پذیريتجربه
گراییبرون
شناسیوظیفه
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ي متغیرهـاي مـورد مطالعـه در حـد     ن همـه میانگیشود که مشاهده میطورهماندهد. اي تحقیق را نشان میهمبستگی بین متغیره
پـذیري تجربـه )، =p،17/0r≥01/0(گرایـی بـرون پذیري مسیر شـغلی بـا  رابطه مثبتی بین انطباقهمچنین، باشد. متوسط و باالتر می

)01/0≤p،26/0r=،(شناسیوظیفه)01/0≤p،27/0r=(خودکارآمدي کارآفرینانه ،)01/0≤p،39/0r=(قصـد کارآفرینانـه  و)01/0
≤p،25/0r= .دنداري دارو معنیهمبستگی مثبتسه ویژگی شخصیت هر قصد کارآفرینانه با خودکارآمدي و همچنین ) وجود دارد  .

معیار و همبستگی میان متغیرهاي پژوهشانحرافمیانگین،-1جدول 
MSD123456متغیر

)74/0(74/322/1گراییبرون-1
)75/0(32/0**82/382/0پذیريتجربه-2
)89/0(30/0**29/0**82/395/0شناسیوظیفه-3
)81/0(27/0**26/0**17/0**00/368/0پذیريانطباق-4
)89/0(34/0**39/0**35/0**23/0**80/371/0ودکارآمديخ-5
)89/0(69/0**25/0**23/0**23/0**15/0**18/489/0قصد کارآفرینانه-6

p≤.01: **

ساختاريمعادالتیابیمدل
,Chin)چـین  اي دو مرحلـه ها و گزارش نتایج از دستورالعمل اي بررسی فرضیهبر Hair)و هیـر و همکـاران   (2010 et al., بـراي  (2013

PLS-SEM.ارزیـابی مـدل   منظـور بـه گیري ارزیـابی شـد.  هاي اندازهبر همین اساس پیش از ارزیابی مدل ساختاري، مدلپیروي شد
تمـامی  ترکیبـی پایـایی وکرونبـاخ آلفـاي مقـادیر ،2جـدول مطابقگیري بررسی شد. نخست پایایی و روایی مدل اندازهگیري،اندازه

نشـان  2جـدول کـه گونههماندهد.مینشانراگیرياندازهمدلمناسب پایاییامراینیا باالتر از آن است که7/0نزدیک به متغیرها
همچنـین  . باشـد میگیرياندازهمدلمناسبهمگرايرواییبیانگرکهباشدمی5/0ازبیشترمتغیرهاهمهبرايAVEضریبدهدمی

مقـدار از) اسـت شـده آوردهجدول داخل پرانتزقطردرپررنگصورتبهکهمقادیري(هاسازهتمامAVEجذرمقدار،1جدولمطابق
ارزیـابی  .دهـد مـی نشـان راگیـري اندازهمدلمناسبواگرايرواییامرایناست کهبیشتردیگرهايسازهوسازهآنمیانهمبستگی
هـا، در گـام بعـدي نتـایج     . بر اساس این یافتهیی مناسبی برخوردار هستندو رواییپایااز ها کند که تمام سازهگیري ثابت میمدل اندازه

ها، مدل ساختاري مورد ارزیابی قرار گرفـت  آزمون فرضیهمنظوربهها ارزیابی شدند. مدل ساختاري با تمرکز بر روابط مفروض بین سازه
).2نگاره(

پژوهشپنهانمتغیرهايQ2وAVE،R2ترکیبی،پایاییکرونباخ،آلفايمقادیر-2دول ج
AVER2Q2پایایی ترکیبیآلفاي کرونباخسازه

--62/078/055/0گراییبرون
--63/079/056/0پذیريتجربه
--73/088/079/0شناسیوظیفه
82/088/066/012/007/0پذیريانطباق

73/082/050/027/012/0خودکارآمدي
74/088/079/027/019/0کارآفرینانهقصد

,Chin)چین  راآنمقـدار بودنزیادو R2قوي براي ضعیف، متوسط و مالکیعنوانبهرا 67/0و 33/0، 19/0سه مقدار (1998
یعنـی مـدل زايدرونمتغیرهـاي بـه مربـوط R2مقـادیر ،2جـدول بـه توجـه بـا کنـد.  مـی معرفیمدلبهتربرازشازنشان

بـا توجـه بـه    کـه اسـت 27/0و 12/0،27/0بیترتبه قصد کارآفرینانهوخودکارآمدي کارآفرینانه پذیري مسیر شغلی، انطباق
Henseler)و همکـاران  نسـلر ه.اسـت سـاختاري مدلضعیفاًنسبتبرازشنشانگر،شدهپیشنهادمقادیر  et al., بـاره  در(2009
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ضـعیف، بینـی پـیش قدرتترتیببهرا35/0و 15/0، 02/0سه مقدار ،زاهاي درونسازهدر مورد بینی مدل شدت قدرت پیش
مسـیر پـذیري هاي انطبـاق بینی مدل در مورد سازهپیشقدرت، 2جدول در Q2با توجه مقادیر . اندنمودهتعیینقويومتوسط
بـرازش در نهایـت،  باشـد. مورد قصد کارآفرینانه در حد متوسط مـی ضعیف است اما درنسبتاًکارآفرینانه خودکارآمديشغلی و

ضرب میـانگین ضـریب   مجذور حاصلصورتبهاین شاخص شد. بررسی(GoF)نیکویی برازش شاخصبا استفاده ازکلیمدل
مقـدار در این مطالعـه،  . شودمتغیرهاي مورد مطالعه در مدل محاسبه میاشتراکی مقادیرمیانگیندرزادرونمتغیرهايتعیین

Wetzels)بیشتر اسـت 36/0ي از مقدار پیشنهاد شده)38/0(یعنی GoFبه دست آمده براي شاخص et al., بنـابراین  ؛ (2009
هـاي  تـوان بــه آزمــون فرضـیه    و در ادامه مینتیجه گرفت که مدل پژوهش از یک برازش کلی مطلوب برخوردار بوده توانیم

.پرداختپژوهش 
هاي پـژوهش بررسـی و   فرضیهها،مناسـب مدلنسبتاًداشتن بـرازشگیري و ساختاري و هاي اندازهپس از بررسی برازش مدل

همچنـین . اسـت آمده2نگارهدرمدلهايبـه فرضیهمربوطمسیرهاياستاندارد شدهضرایبوداريمعنیضرایبآزمون شد.
متغیرهـا، بـین مسیرهايبرايدست آمدهداري بهبا توجه به مقدار ضریب معنی.استآمده3جدولدرهافرضیهآزموننتایج

تأییـد شناسـی بـا قصـد کارآفرینانـه    پذیري و وظیفهتجربهگرایی،شغلی، برونپذیري مسیرمستقیم انطباقيرابطههايفرضیه
داري دارد. بـر اسـاس نتـایج بـه دسـت      ي مثبت و معنیانه رابطهخودکارآمدي با قصد کارآفریننشان داد که نتایجاما؛ شودمین

داري دارند که رابطه مثبت و معنیو خودکارآمدي کارآفرینانهپذیري مسیر شغلیانطباقبا شناسیوظیفهويریتجربه پذآمده، 
از گرایی با هیچ یـک  بروناماباشد، روابط مذکور قوي نیستند،می30/0کمتر از هاآنمقدار ضریب مسیر نکهیاالبته با توجه به 

دار ندارد.رابطه معنینانهیکارآفريو خودکارآمدیشغلریمسيریپذانطباقمتغیرهاي 
قصـد  وهـاي شخصـیتی  بـین ویژگـی  يرابطـه پذیري مسـیر شـغلی  که انطباقکندمیبیانپژوهشاصلیهايفرضیهازیکی

پذیري مسیر شغلی و قصد کارآفرینانـه، ایـن   دار بین انطباقي معنیکه با توجه به نبود رابطهکندمیگريمیانجیراکارآفرینانه
شـغلی  مسیرپذیريبین انطباقيرابطهکه خودکارآمدي کارآفرینانهکندمیبیانپژوهشي آخرشود. فرضیهنمیتأییدفرضیه 

مسـتقیم، اثـرات تمـام نخسـت میـانجی، نقشتحلیلبرايکند. میگريمیانجیراقصد کارآفرینانهباهاي شخصیتیو ویژگی
پـذیري مسـیر   انطبـاق غیرمسـتقیم اثـرات اسـت شدهدادهنشان3جدول درکهگونههمان. شدندسنجیدهکلیوغیرمستقیم

گري میانجیيفرضیهبنابراینباشند،میدارمعنیو15/0و 14/0، 10/0بابرابربه ترتیب یشناسفهیوظوپذیريتجربهشغلی،
وپـذیري تجربـه پـذیري مسـیر شـغلی،    انطبـاق مسـتقیم  تـأثیر نکـه یابـا توجـه بـه    . شـود مـی تأییدکارآفرینانهخودکارآمدي

گیرد.صورت میکاملصورتبهمیانجی تأثیر، بودشدهندار بر قصد کارآفرینانه معنییشناسفهیوظ
یشــغلریمســگیــري اولیــه تصــمیمهــا، نتــایج تحقیقــات پیشــین دربــاره نقــش مهــم خودکارآمــدي در مراحــل  ایــن یافتــه

)2014et al.,Tolentino, 2013;et al., 2012; Guanet al., 2001; Garcia(Bandura  ــه ــروع کارآفرینان و ش
(Zhao et al., ینـد  آبـر فر پذیري مسـیر شـغلی   کند. در واقع، منابع خودتنظیمی مستتر در انطباقمیحمایتوتأییدرا(2005

مثبت دارد. همچنین، همانند تحقیقات گذشته نتایج این تحقیق هم تأثیرشناختی زیربناي تشکیل قصد کارآفرینانه -اجتماعی
Wang؛ 1396هـاي شخصـیتی (کریمـی،    غیرمسـتقیم ویژگـی  تـأثیر حـاکی از   et al., پـذیري مسـیر شـغلی    ) و انطبـاق 2016

(Tolentino et al., ها همچنـین بـا فـرض اساسـی نظریـه     کارآفرینانه مانند قصد کارآفرینانه بود. این یافتهبر پیامدهاي (2014
قصـد وشخصیتیعواملبینواسطهنقشتوانندمیمتغیرهاي مجاور مانند خودکارآمدينکهیابرمبنیشدهریزيبرنامهرفتار

Karimi؛ 1396باشند (کریمی، میسازگارنمایند،ایفاکارآفرینی را et al., 2017.(
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خالصه نتایج به دست آمده از مدل ساختاري پژوهش-3جدول 
نتیجه آزمونtمقدار (β)ضریب مسیر هاي پژوهشفرضیهاثرات

ردالف: 4فرضیه 02/061/0کارآفرینانهقصدگراییبرونمستقیم
ردب: 4فرضیه 05/081/0کارآفرینانهقصدپذیريتجربه
ردج: 4فرضیه 02/043/0کارآفرینانهقصدشناسیوظیفه

رد: 1فرضیه 07/032/1کارآفرینانهقصدپذیريانطباق
تأیید: 2فرضیه 13/7**45/0قصد کارآفرینانهخودکارآمدي کارآفرینانه

ب: رد5فرضیه 06/005/1پذیريانطباقگراییبرون
تأییدالف: 5فرضیه 15/3**20/0پذیريانطباقپذیريتجربه
تأییدج: 6فرضیه 63/3**19/0پذیريانطباقشناسیوظیفه

تأیید: 3فرضیه 02/4**21/0خودکارآمدي کارآفرینانهپذیريانطباق
ب: رد5فرضیه 04/072/0خودکارآمدي کارآفرینانهگراییبرون
تأییدالف: 5فرضیه 75/3**26/0خودکارآمدي کارآفرینانهپذیريتجربه
تأییدج: 5فرضیه 52/4**26/0خودکارآمدي کارآفرینانهشناسیوظیفه

تأییدالف: 8فرضیه 48/4**14/0کارآفرینانهقصدخودکارآمديپذیريتجربهغیرمستقیم
تأییدج: 8فرضیه 77/4**15/0کارآفرینانهقصدخودکارآمديشناسیوظیفه
تأیید: 9فرضیه 59/3**10/0کارآفرینانهقصدخودکارآمديپذیري انطباق
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
هـدف پـژوهش  شخصـیت، يزمینـه درپیشینتحقیقاتوشدهریزيبرنامهرفتارشغلی،مسیرگراییسازههاينظریهبر اساس

قصـد وشخصـیتی هايویژگیبینرابطهدرکارآفرینانهخودکارآمديوشغلیمسیرپذیريانطباقمیانجینقشحاضر بررسی
نشان داد که خودکارآمـدي کارآفرینانـه یـک    ساختاريیابی معادالت دانشجویان کشاورزي بود. نتایج حاصل از مدلکارآفرینانه

پذیري مسیر شـغلی، خودکارآمـدي   هاي شخصیتی و انطباقباشد. ویژگیکننده مجاور مهم براي قصد کارآفرینانه میبینیپیش
پـذیري انطبـاق وشخصیتیهايخودکارآمدي کارآفرینی رابطه بین ویژگی،کنند و به عبارتی دیگربینی میکارآفرینانه را پیش

کند.گري میشغلی با قصد کارآفرینانه را میانجیمسیر
شناسـی) وظیفهوگراییجربه(تشخصیتیهايویژگیهاي کارآفرینانه و بیانگر نقش مهم شناختي پژوهشهایافتهکلی، طوربه

بر قصـد کارآفرینانـه   مؤثراین پژوهش به شناخت عوامل است.کشاورزي کارشناسیدانشجویانگیري قصد کارآفرینانه در شکل
گیـري عوامـل   هـاي شخصـیتی در شـکل   شغلی و ویژگیپذیري مسیر قاطبانو خودکارآمدي کارآفرینانه کمک کرد و نشان داد 

گـري  یک متغیر مجاور نقـش میـانجی  عنوانبههمچنین نتایج نشان داد که خودکارآمدي کارآفرینانه دارند.نقش مهمی مذکور 
کند.قصد کارآفرینانه ایفا میشغلی و مسیرپذیريقاانطب،هاي فرديثري در رابطه بین ویژگیؤمهم و م
مـاهیتی تغییرپـذیر و قابـل    هاي شخصیتی پذیري مسیر شغلی و خودکارآمدي کارآفرینانه برخالف ویژگیانطباقنکهیابه دلیل 

در کـارآفرینی و اشـتغال   گـذاران اسـت یسموزشـگران، مربیـان، مشـاوران و    آتوانـد بـه   هاي این پژوهش میتوسعه دارند، یافته
مسیر شـغلی  يریپذانطباق. کمک کندفرایند راهنمایی و توسعه مسیر شغلی،ثر در ؤاقدامات مریزي و تدوین مداخالت وبرنامه

بنـابراین،  ؛ هاي کسب و کـار حسـاس و پاسـخگو باشـند    سازد تا به تقاضاهاي متنوع و متغیر محیطکارآفرینان بالقوه را قادر می
شایسـتگی  خود بگنجانند که يهارا در برنامهايهاي توسعهتوانند رهیافتمیگذاراناستیس، مشاوران و کشاورزيآموزشگران 

هاي اقتصادي و پیچیدگی کسب و ري با چالشگاافراد براي دنبال کردن مسیر شغلی کارآفرینانه را بهبود ببخشد و آمادگی ساز
را در بـر بگیـرد کـه    ارتقا دهد. براي بهبود قصد کارآفرینانه، طرح و اجراي برنامه باید مداخالت مسیر شغلی پویا هاآنکار را در 

آموزشـگران  پذیري و خودکارآمدي کارآفرینانه را عالوه بـر آمـوزش کارآفرینانـه فنـی سـنتی تقویـت نمایـد.        شایستگی انطباق
کمک کنند و تجارب مثبتی بـراي  شان در بهبود خودکارآمدي کارآفرینانههاآنکشاورزي باید دانشجویان را تشویق نمایند و به 

شناسـی هسـتند   پذیري و وظیفهبراي دانشجویانی که داراي سطح باالي تجربهژهیوبههاي کارآفرینانه عالیتدرگیري و دخالت ف
تعامـل بـا   ماننـد هـاي نقـش (  طراحـی و اجـراي کسـب و کـار واقعـی) و مـدل      مانندهاي یادگیري واقعی (فراهم کنند. فرصت

قـرار  تأکیدکارآفرینان موفق) منابع تجربی کلیدي خودکارآمدي کارآفرینانه هستند و باید در آموزش و توسعه کارآفرینی مورد 
هـاي روشازیکیهاي درسی خود لحاظ کنند. برنامهپذیري مسیر شغلی را در طراحی آموزشگران همچنین باید انطباقگیرند.

یـا کـارآموزي کـارورزي، هـاي دورههدفمنـد ومـنظم جـدي، برگـزاري پذیري مسیر شـغلی انطباقتوسعهبرايشدهپیشنهاد
سـال کشـاورزي کارشناسـی دانشجویانبرايکههادورهایندر. استمربوطههايسازمانیانهادهاها،شرکتدرآموزيمهارت

خـود ضـعف وقـوت نقـاط بـا وکنندتجربهراکاردنیايواقعیشرایطتوانندمیدانشجویانشود،میائهارهمماکشوردرآخر
بـه شغلیتوسعهمتخصصانتوسطشغلیمداخالتاجرايوطراحیباتوانندمیآموزشینهادهايهمچنین. شوندآشنابیشتر
هـاي جسـتجو و  توانند با برگـزاري دوره در این زمینه مراکز مشاوره دانشگاهی می.کنندکمکهاآنشغلیپذیريانطباقبهبود
ریمسـ يریپـذ انطبـاق زانیـ م،یشغليهاتیموقعيهاو چالشالتمشکآشنایی دانشجویان بانیو همچنیشغليریگمیتصم
بـر ایـن باورنـد کـه بـراي      نظـران صاحب. دهندبهبودرا شانانهنیقصد کارآفرخودکارآمدي و در نتیجه و شیآنان را افزایشغل

تـوان  ي کارآفرینی را مـی در حوزهداد. این ابعادبهبودي آن را دانشجویان باید ابعاد چهارگانهیشغلریمسيریپذانطباقارتقاي 
ریـزي گیـري آینـده و برنامـه   هاي آموزشی کـه جهـت  ها و کارگاهورهمشارکت در دبعد دغدغه: هاي مختلف توسعه داد.با روش

هاي دیدگاه زمـانی  هاي زندگی، کارگاهچون بازي واقعی، برنامه مهارتهایی هم مداخلهدهد. نگرانه دانشجویان را ارتقاء میپیش
بعد کنترل: شـرکت  تفاوتی شغلی و بهبود دغدغه و نگرانی شغلی کمک کنند. د به رفع بینتوانمیآینده ينامهیزندگو نوشتن 

،ورزيآمـوزش جـرات  هـایی ماننـد   مداخلهکند. پذیري فردي را ایجاد میگیري شغلی که مسئولیتآموزش تصمیمهاي در دوره
را بهبـود  هـا آنگیري دانشـجویان و کنتـرل مسـیر شـغلی     تواند توانایی تصمیممیو جلسات خودشناسیگیريآموزش تصمیم

هاي کارآفرینانه فـراهم  کسانی که اطالعات واقعی درباره فعالیتبرگزاري جلسات و گفتگو با کارآفرینان ودهند. بعد کنجکاوي: 
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سازي شغلی، کارورزي، تنظیم اهداف، آمـوختن چگـونگی کشـف، خوانـدن بروشـورهاي      مشارکت در شبیههمچنین،. کنندمی
کند. بعـد اعتمـاد:   به افزایش کنجکاوي دانشجویان کمک میمؤسساتحضور داوطلبانه در اي، کار در مشاغل پاره وقت وحرفه

اعتماد، بایـد  . در مورد بعد کننداي که ایجاد عزت و اعتماد به نفس میحرفهله شغلی و أهاي حل مسها و تمرینکارگاهبرگزاري 
توانند بـا موفقیـت اهـداف شـغلی خـود را بـه واقعیـت تبـدیل کننـد. اصـول و           میهاآندر فراگیران این باور را ایجاد نمود که 

) در ایـن رابطـه   1395صفري و همکاران (توانند مفید باشند.هاي مذکور براي توسعه خودکارآمدي، در این زمینه هم میروش
نقـش، قـدردانی موفـق، تشـویق،     يریـ الگـو گ که از طریـق  شودرفع میمداخالتیفقدان اعتماد شغلی از طریق کنند بیان می

خـوب بـودن در فـرد    انـدازه بـه ها حـس  . این مداخلهدهندرا افزایش میاعتماد و کارایی،مسألهکاهش اضطراب و آموزش حل 
.بتوانند با مشکالت روبه رو شوندهاآنکند تا ایجاد می

گزارش گـردآوري شـد. ایـن امـر     -با استفاده از پرسشنامه خودها صرفاًهایی هم بود. نخست، دادهاین پژوهش داراي محدودیت
همکـاران وپادسـاکوف پیشـنهادهاي ازهرچند که سعی شـد بـا پیـروي   .را افزایش دهدمشتركروشاریبتواند احتمالمی

(Podsakoff et al., پیشنهادبنابراین؛ کردحذفکامالًآن راتواننمیاما، شوددادهکاهشاحتمال اریب روش مشترك (2012
ایـن  ازگردآوري کنند تا) مشاهدهومصاحبهمانند(چندگانهمنابعازاستفادهباراخودهايدادهآیندههايپژوهشکهشودمی
ازاسـتفاده بنـابراین پـژوهش حاضـر اسـت،   مقطعـی دومـین محـدودیت، ماهیـت   .شودحذفمشتركروشاریباحتمالراه

بررسـی بـراي رابیشـتري فرصـت طولی،مطالعاتطراحیکهآنجااز. رساندنمیاثباتبهراعلیتساختاريمعادالتالگویابی
گـري خودکارآمـدي و   تنهـا نقـش میـانجی   پژوهشدر این.شودمیتوصیهپژوهشگرانبهکاراینانجامآورند،میفراهمعلیت

هاي مسیر شغلی ماننـد تعهـد مسـیر شـغلی، نگـرش      توانند سایر سازهتی میآپذیري مسیر شغلی بررسی شد. تحقیقاتانطباق
هاي شخصیتی هم مد نظر دلمسیر شغلی و درگیري مسیر شغلی را مورد بررسی قرار دهند. همچنین ضروري است که دیگر م

اي مـورد توجـه محققـان    در مطالعات شغلی و رفتار حرفـه راًیاخ(HEXACO model)مدل شخصیتی هگزاکومثالًقرار گیرند.
Burtăverde)قرار گرفته است  et al., 2017; Ashton et al., هـاي شخصـیتی مختلـف بـه شناسـایی و      استفاده از مـدل .(2014
کند.ی و کارآفرینی کمک میشغلریمسيریپذانطباقهاي شخصیتی درویژگیدرك بهتر نقش 
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Abstract
Based on the Career Construction Theory, the Theory of Planned Behavior and prior personality studies, the
main purpose of this research was to examine the mediating role of career adaptability and entrepreneurial self-
efficacy between personality traits (Five-Factor Model personality traits) and entrepreneurial intentions. The
study population was including 1300 senior bachelor agriculture students at Bu-Ali Sina University and Arak
University. According to the table of Krejcie and Morgan, 341 of them were selected through proportional
stratified sampling. A questionnaire was used to collect data. The content and face validity of the questionnaire
was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by evaluating measurement model and
using Cronbach’s alpha coefficient. Data were then analyzed using partial least squares structural equation
modelling by the help of Smart PLS 3.0 software. The results indicated that entrepreneurial self-efficacy
completely mediated the relations among career adaptability, personality traits (openness and conscientiousness)
and entrepreneurial intentions. The results also showed that there were positive relations among personality
traits (openness and conscientiousness) and career adaptability. However, the direct effects of personality traits
and career adaptability on entrepreneurial intentions were not supported by the results. Theoretical and practical
implications for developing entrepreneurial self-efficacy, intentions and career adaptability are discussed.
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