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کارآفرینی با نقش میانجی خودکارآمدی    بهزیستیدسترسی به منابع بر  تأثیر 

 منابع انسانی 
 

 2آبادی رستم شیخ  یگانه ، 1برزگری  ثریا

 ایران   ،ابهر ، آزاد دانشگاه ،بازرگانی مدیریت  ،ارشد  کارشناسی  1

 ایران   ،تهران  ،ایران بیمه سهامی   شرکت  کاربردی و علمی دانشگاه  ،بیمه  مدیریت ،کارشناسی 2

 

 چکیده 

را با خطر مواجه کرده و آنان برای    هاآنکه بقای    اند شدهلمللی روبرو  اهای امروزی با تحوالت و تهدیدات گسترده بینسازمان

باید   خود  بپردازند  هایروشو    ها حلراهبقای  مستمر  و خالقیت  نوآوری  به  و  نموده  تدوین  را  چنین   . جدیدی  موتور حرکت 

موفقیت  هاییسازمان می  ،برای  بررسی    باشدکارآفرینی  تحقیق  این  موضوع هدف  این  به  توجه  بر    تأثیربا  منابع  به  دسترسی 

روش همبستگی با رویکرد معادالت    ازنظرو  هدف کاربردی    ازنظراین تحقیق    .بهزیستی کارآفرینی با رویکرد خودکارآمدی بود

ها  داده   .نمونه انتخاب شدند  عنوانبهنفر    200ساختاری بود که جامعه آماری آن مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی تهران بود و  

ساختاری و در  آوری گردید و تجزیه و تحلیل با رویکرد معادالت  با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع  هابرای آزمون فرضیه

PLS  خودکارآمدی کارآفرینی بر بهزیستی    ، نتایج بررسی نشان داد که دسترسی منابع بر خودکارآمدی کارآفرینی  . انجام گرفت

  بهزیستی میانجی بین  عنوانبهمعناداری و مثبتی دارد همچنین خود کارآمدی  تأثیر اندازیراهذهنی و بهزیستی ذهنی بر تداوم  

معنادار و مثبتی    تأثیراندازی  نقش معنادار و مثبتی و بهزیستی نیز بین خودکارآمدی کارآفرینی و تداوم راهو دسترسی به منابع  

 . داشت

 

 .بیمه مرکزی تهران ،خودکارآمدی ،بهزیستی ، کارآفرینی  ،دسترسی به منابعهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

و   آن  سرعتبه  هاسازماندر عصر حاضر که جوامع  پی  و در  پیشرفت هستند  به   هاآنپیچیدگی    ،در حال گسترش و  رو  نیز 

هم در مفهوم ایجاد تحول از راه نوآوری ها و    ،کارآفرینی در یك تعامل چندسویه یعنی هم در مفهوم ایجاد اشتغال  ،فزونی است

اقتصادی  عنوانبهبهبود فرایندها و هم   های  سازمان  . (1363  ،ناهید)  استیاز  به شدت مورد ن  ،عامل کلیدی در رشد و توسعه 

را با خطر مواجه کرده و آنان برای بقای خود باید    هاآنکه بقای    اند شدهلمللی روبرو  اامروزی با تحوالت و تهدیدات گسترده بین

برای   هایی سازمانموتور حرکت چنین    .جدیدی را تدوین نموده و به نوآوری و خالقیت مستمر بپردازند  های روشو    ها حل راه

 .  (1397 ،شاد ایزانلو و اسماعیلی)  باشدکارآفرینی می ،موفقیت

از کار خود راضی هستند بیشتری دارند  ، محققان معتقدند زمانی که مردم  و سایرین در جوامع خود    ،بهره وری  به همکاران 

در رشته های مختلف کسب و کار    ،از این رو  .روابط اجتماعی قوی ایجاد می کنند و عمر طوالنی تری دارند  ،کمك می کنند

تحقیقات به طور فزاینده ای بر   ،(2018 ،2و همکارن لینگدو  –؛ بازاریابی 2017 ،1و همکاران بروگن –امور مالی  ،مثال عنوانبه)

  ، 3و همکاران  داوید )  متمرکز شده استو جامعه    ها سازمان  ، زندگی خانوادگی  ، شخصدرک سالمت کارکنان و تأثیرات آن بر  

2020) . 

می فراهم  را  جالبی  بسیار  زمینه  میکارآفرینی  آن  در  که  آن کند  جهانی  شیوع  دلیل  به  تنها  نه  را  کارکنان  بهزیستی  توان 

افرادی که مشاغل کارآفرینی را دنبال می    .مطالعه کرد ایبلکه تجربه شغلی متفاوت آن برای بازیگران حرفه  ،یك حرفه  عنوانبه

پذیری بیشتر و عدم اطمینان شغلی مواجه می شوند و مجموعه مشخصی از استرس ها و فشارهای شغلی مانند ریسك کنند با  

همچنین از مزایایی مانند استقالل تصمیم گیری بیشتر و به فعلیت رساندن استعداد برخوردار می شوند که بر سالمت روانی  

( عوامل مختلفی را نشان می دهد که  2018  ، 5ی تحقیقاتی اخیر )استفان بررسی ها  .(2019  ،4هسو و همکاران)  گذارد می    تأثیر

تجربه   گذارد  تأثیرکارآفرینان    بهزیستیبر  )شیر  ،می  کارآفرینی  مختلف  های  ویژگی  گذاری  سرمایه  مختلف  اشکال  و   مانند 

در حالی که آشکار است    کار و زمینه ای مانند فضای کسب و    ، (2017  ،6پرزپیورکا)ویژگی های شخصیتی    ،(2019  ،همکاران

بر   زیادی  استرس   ، گذارندمی  تأثیرکارآفرینی    بهزیستیکه عوامل  پتانسیل بسیار باالی شکست  شاید  زاترین عنصر کارآفرینی 

باشدکسب که    ،بنابراین  ؛ وکار  مطالعاتی  تعداد  افزایش  علیرغم  که  است  تعجب  می  بهزیستیجای  بررسی  را    ،کنند کارآفرینی 

به اصلی شکست کسب  توجه کمی  منابع  از  یکی  بین  استرابطه  منابع حیاتی شده  به  عدم دسترسی  یعنی  و    )جیانگ  .وکار 

 ( 2017 ،7همکاران 

آپ بخواهند از احساسات منفی  اگر موسسان استارت  ،بنابراین ؛دسترسی به منابع کمیاب برای موفقیت کارآفرینی حیاتی است

با شکست کسب احتماالً  پیدا کنندوکار  که  منابع حیاتی دسترسی  به  باید  اجتناب کنند  است  اغلب شامل    .همراه  منابع  این 

  تماعی مفید و سرمایه مالی می شود سرمایه اجتماعی در قالب شبکه های اج  ،سرمایه انسانی در قالب تجربه و آموزش مرتبط

 (2008 ،8و همکاران )لیائو

 
1 Brüggen, et al. 
2 Lyngdoh et al. 
3 Marshall et al. 
4 Hsu et al 
5 Stephan 
6Przepiorka 
7Jiang 
8 Liao et al. 
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برخی شواهد    ، با این حال  . برای کارآفرینان اندک است  بهزیستینابع دسترسی و  تحقیقات در مورد م  ، همانطور که قبال ذکر شد

 ، آستین  ،تورس  ، کنند )فرنتاحساس تنهایی می  ، دهد که کارآفرینانی که حمایت اجتماعی از دوستان و خانواده ندارندنشان می

یشتری را پس از دریافت بودجه احساس دهد که کارآفرینان ممکن است استرس ب( تحقیقات اخیر نشان می2016  ، و سنت پیر

 کنند

به   ،که ممکن است نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد  ،و شادی کلی کارآفرینی  بهزیستیاین مطالعات به جای    ،با این حال

بسیاری از این مطالعات فاقد توضیح نظری مبنی بر روابط    ، عالوه بر این  . استرس در سراسر فرآیند کارآفرینی مربوط می شود

مطالعه پیوند مفهومی و تجربی دسترسی یك  هدف ما در این    ، با توجه به این شکاف های ادبی  . هستند  بهزیستی بین منابع و  

 (2019 ،9بویان و ایولس ) استفردی  بهزیستییاتی با کارآفرین به منابع ح

این تحقیق )بندورا  از  در  اجتماعی  )بندورا  ، (2001  ،اصول نظریه شناختی  ویژه نقش خودکارآمدی  برای توضیح   ، (1994  ،به 

کارآفرینی به باورهای فرد در    خودکارآمدی  .تاکید استفاده شده است  بهزیستیمکانیسم ارتباط نظری بین دسترسی به منابع و  

مانند شناسایی و تجاری سازی محصوالت   ، توانایی های خود برای انجام نقش ها و وظایف مهم مرتبط با فرآیندهای کارآفرینی

به قدرت باور فرد و توانایی آن در ایفای نقش   کارآفرینی خودکارآمدی  . (2020 ،و همکاران داوید)و/یا خدمات جدید اشاره دارد 

یك ویژگی ضروری در اختیار   عنوانبهخودکارآمدی    ،در زمینه کارآفرینی  اشاره دارد که با موفقیت مرتبط با کارآفرینی است

در همان    .ل کنندکمك می کند تا محیط های تجاری نامطمئن را به فرصت تبدی  هاآنزیرا به    ، کارآفرینان معرفی می شود

 .  (2020 ،10)مایتلو و همکاران یك مانع درک کردند   عنوانبهخودکارآمدی همین وضعیت را  افراد بدون ،زمان

میمدل توضیح  که  تجربی  و  نظری  میهای  کارآفرینانه  کنش  ایجاد  باعث  بهزیستی  چگونه  مطالعات    ،شوددهند  در  عمدتاً 

است  بهزیستی غایب  طور    .(2019  ،11)ویکلند  کارآفرینی  به  محققان  از  بسیاری  که  حالی  که    مروریدر  دهند  می  نشان 

مطالعات کمی به طور   ،احتماالً عزم کارآفرین را برای ادامه چالش های جدید سرمایه گذاری آینده افزایش می دهد  بهزیستی

هدف ما    .آفرینی مرتبط کرده اند و تداوم کار  بهزیستیتجربی هم پیش بینی های مهم و هم متغیرهای واسطه را در رابطه بین  

نظریه با  است که  احساس  این  نتیجه  در  بپردازیم که  رابطه  این  به  و    بهزیستیپردازی  منابع  به  با دسترسی  کارآفرینان  برای 

 .  شوداندازی میهای راهخودکارآمدی منجر به تداوم بیشتر در فعالیت

کارآفرینی در فرایندهای عملیاتی و خدماتی ایـ ن صنعت و عوامل مؤثر بر بسط و  رسد توجه ویژه به توسعۀ  نظر می  به  ،نابراینب

بنابراین   ؛بتواند راهکار مناسبی در برخورد با این چالش باشد   بیمه  صنعت  گسترش فرهنگ کارآفرینی میان کارکنان شاغل در

نقش میانجی خودکارآمدی در بیمه مرکزی    دسترسی بر منابع بر بهزیستی کارآفرینی با   تأثیرها هدف این تحقیق بررسی  بحث

 .  باشدتهران می

 

 نظری   مبانی  .2

به آن از خود واکنش نشان   نسبت ،ی تغییر استجستجو را منظری برای تغییـر میدانـد کـه همیشـه در کارآفرینی ،پیتر دراکر

تمایل   و  ،اینکـه او در درجـه اول مـدیریت کارآفرینی را پاسخی به نوآوری  اول  .می دهد و آن را یك فرصت و شانس می دانـد

  سیاسـتها ، نه یك تهدید و برای ایجاد یـك فضـای کارآفرینانـه . (2014، 12کلی و همکاران)  داندبه تغییـر را یـك فرصـت مـی 

 
9 Bhuiyan & Ivlevs 
10 Maitlo et al. 
11 Wiklund 
12 Kelley et al. 
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اینکــه معتقــد اســت معیارهــای سیستماتیك برای ارزیابی عملکرد یك شرکت به   دوم .هایی را پیشــنهاد میکنــد شــو رو

هدف از آن توسـعه عملکـرد اسـت و سـوم آنکـه ساختار سازمانی را مناسبترین فضا   ، عنوان یك کارآفرینی یا نوآور حیاتی بوده 

کارآفرینی را نیروی محرکه اصلی در توسعه  متخصصان .(1392 ،)نژاد ایرانی و همکاران .داند برای ایجاد فضـای کارآفرینی مـی 

وی نقش مدیران و افرادی که کسب و کار    . دانست و نقش وی را نوآوری یا ایجادی ترکیبی تازه از مواد شـرح داد  اقتصادی

  . ی را نوآوری و فرآیند کارآفرینی را تخریـب خـالق نامیـدایجاد می نمایند را از مفهوم کارآفرینی جدا نمود و مشخصه کارآفرین

 .  (1390 ،)رهنورد .نویسد: کارآفرینی خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است( در خصـوص کارآفرینی مـی1990) 13تیمونز 

می استفاده  تحقیقاتی  رشته  چندین  در  که  است  کلی  اصطالح  یك  ذهنی  دو  بهزیستی  هر  بر  و  لذتشود  و  دیدگاه  گرایانه 

  ،در اصل  .تجربیات رضایت از زندگی و شادی تکیه دارد  ،شناختی سالمتوصیف و توضیح عملکرد روان  ،یودایمونیك در تعریف

توضیح می را  راضی هستند  که  ؛ دهدبهزیستی ذهنی »درجه«  زندگی و شغل خود  از  در    بهزیستیهای  درک محرک «مردم 

اگرچه    .ممکن است هدف اساسی وجود انسان باشد  ،زیرا همانطور که ارسطو ادعا کرد   ،هم استهای مختلف تحقیقاتی مزمینه 

  ، اما بهزیستی به دلیل تأثیرات ایجاد سرمایه گذاری جدید بر نتایج فردی و اجتماعی   ،در مطالعه کارآفرینی نسبتاً جدید است

 .  (2019 ،ویکلند) .تان و متخصصان به خود جلب کرده استوجه قابل توجهی را توسط محقق

سرمایه ایجاد  فرآیند  طول  در  حیاتی  منابع  به  دسترسی  نقش  بر  مطالعات  از  کمی  جدید  تعداد  بر    ازنظرگذاری  تأثیرگذاری 

نشان می2018)  14و همکاران   نیومن  . کنندتمرکز می  بهزیستی و  دارند  منابع  به  رویکردی  می(  به شبکه  اتکا  که  تواند  دهند 

اثرات استرس زا جالبی از وام   (2019)  ایولیسبویان و    ،عالوه بر این  .منجر به رضایت بیشتر از زندگی برای کارآفرینان شود

پیدا کردند برای کارآفرینان در مناطق روستایی بنگالدش  ای  .های مالی خرد  این مطالعات به صراحت   ،ن حالبا  از  هیچ یك 

توضیح نمی دهد که چگونه ادراکات فردی از دسترسی به منابع حیاتی در طول مراحل برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری 

 .  می گذارد تأثیر بهزیستیجدید بر  

به طور پویا با هم تعامل دارند    محیط ها و عوامل شخصی  ، توضیح می دهد که رفتارها (SCT) نظریه شناختی اجتماعی بندورا

تعهد فرد به آینده ای ارزشمند و توانمندسازی برای "تابعی از    بهزیستی  ، نظریه شناختی از دیدگاه  ، در واقع  .(2001  ،1994)

باید در نظر داشته باشیم    ، برای درک بهزیستی کارآفرینی  ،در نتیجه  (2011  ،است )بندورا  "برداشتن گام هایی برای تحقق آن 

که چگونه کارآفرینان فردی در دسترس بودن عناصر مورد نیاز برای موفقیت در کارآفرینی )دسترسی به منابع حیاتی( را درک  

ها برای اجرای وظایف و  کنند و چگونه این ادراکات شناختی در مورد محیط کارآفرینی بر باورهای فردی در مورد تواناییمی

 .  گذارندمی تأثیر .آمدی کارآفرینی( )خودکار اندازیراهفعالیت های مهم 

باشند جدید  گذاری  سرمایه  یك  مختص  و/یا  فرد  به  منحصر  است  ممکن  منابع  را    ،اگرچه  اولیه  سرمایه  نوع  سه  تحقیقات 

  ، سرمایه انسانی به دانش   . اجتماعی و مالی  ،سرمایه گذاری مورد نیاز است: انسانی  اندازیراهپیشنهاد می کند که عموماً در طول  

آمیز باشد  آمیز اشاره دارد که ممکن است هم کلی و یا خاص برای اهداف مخاطرههای اعضای تیم مخاطرهها و تواناییمهارت

با عملکرد سرمایه ظرفیت اجرای موفقیت آمیز وظایف مربوط به ایجاد و مدیری  . (1988  ،15)کلمن ت سرمایه گذاری مستقیماً 

سرمایه اجتماعی بر روابط مرکزی میان اعضای تیم سرمایه گذاری و ذینفعان خارجی    ، در مرحله بعد  گذاری جدید مرتبط است

حمایت    ، تامین مالی  ، منابع مهمی مانند اطالعات  تامین کنندگان و مشتریان تمرکز دارد  ،مربیان  ،مهم مانند سرمایه گذاران

 
13 Timunz 
14 Newman et al. 
15 Coleman 
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  کنند گذاری حمایت میگیرند و از رشد و عملکرد سرمایهای سرچشمه میهای رابطهاجتماعی و دسترسی به بازار از این شبکه

 .  (2003 ،16دیویدسون و هونیگ)

تحت   عمدتاً  فعال  تأثیرخودکارآمدی  تسلط  است:  متمایز  فرآیند  جانشین  ، چهار  برانگیختگی    ،تجربه  و  کالمی  متقاعدسازی 

این  .زیولوژیکیفی بر  توافق می  ،عالوه  از طریق مجموعه محققان  یا نشانهکنند که  اسناد  از  بر ای  این چهار فرآیند  ها است که 

شده توسط فرد از دشواری و های انجامها ممکن است بیرونی به شکل ارزیابیاین نشانه  .گذارندمی  تأثیرباورهای کارآمدی فرد  

 .  (2020 ،مایلتو و همکاران) باشد های( فرد« و تنوع مهارت »کفایت توانایی )دانش و مهارت پیچیدگی کار و درونی به شکل

برخی از کارآفرینان بالقوه از طریق تجارب مدیریتی قبلی و تجربیات مرتبط با صنعت در سایر مشاغل نسبت به دیگران دارای 

ر جهت تسلط فعال و یادگیری جانشین مورد نیاز برای این تجارب یادگیری د  .(1990  ،سرمایه انسانی بیشتری هستند )بیتس

از کارآیی کارآفرینی کار می کنند باالتری  از   .سطوح  یافته  از نشانه های اطالعاتی توسعه  بتوانند  بالقوه  زمانی که کارآفرینان 

به همین   . تماد بیشتری دارنداحتماالً نسبت به توانایی های خود برای انجام وظایف کارآفرینی اع  ، تجربیات مرتبط استفاده کنند

اقناع   ، سرمایه اجتماعی تعبیه شده در شبکه های اجتماعی مهم  ،ترتیب هم تجربیات یادگیری جانشینی و هم به طور بالقوه 

فراهم می کند را  ایجاد سرمایه گذاری جدید  با  توانایی های مرتبط  دانش و  به  برای اطالعات مربوط  )نیومن و    . کالمی الزم 

 .  (2018 ،همکاران

زمینه در  بهزیستی  و  خودکارآمدی  بین  ارتباط  از  تحقیقاتی  مطالعات  از  زیادی  میتعداد  حمایت  مختلف   عنوانبه  . کنندهای 

کاپرارا و استکا   .دریافتند که خودکارآمدی به طور موثر سطوح افسردگی را کاهش می دهد  .(2020  ،و همکاران  داوید)   ،مثال

بین  2005) مثبتی  رابطه  یافتند(  زندگی  از  رضایت  و  اجتماعی  رفتار  و  ارتباط    .خودکارآمدی  از  شواهدی  دیگر  مطالعات 

افراد دارای سالمت جسمانی   ،(2007  ،و کاپرارا  ،دل بوو  ،ژربینو  ،خودکارآمدی با بهزیستی را در بین دانشجویان نوجوانی )وکیو

تا در برنامهرآمدی بیشتر به کارآفرینان کمك میخودکا  ، (2011  ،17اوسالیوان )و کارکنان  چالش ها    . دهندنشان می های  کند 

برای کسب تواناییخود  افزایش  به  منجر  بنابراین  و  کنند  اطمینان  احساس  خود  جدید  پیشوکار  برای  و  پیش  ، بینیها  بینی 

برای اجرای موفقیت آمیز  اهداف و برنامه های واضح تر همراه با افزایش اعتماد به نفس    .شوداندازی میهای راهتطبیق برنامه

 . (2018، 18و همکاران استرو) شوداین برنامه ها منجر به افزایش احساس شادی و رضایت برای کارآفرینان می 

تداوم کارآفرینی به مصرف مکرر انرژی و تالش یك کارآفرین برای حل مشکالت و چالش های مرتبط با ایجاد سرمایه گذاری و 

پشتکار مستمر   ،آپگذاری و فرآیند استارت های متعدد مرتبط با ایجاد سرمایهبا توجه به چالش  . اشاره دارد  اندازیراهفرآیند  

های این تداوم کارآفرینی برای تحقیق  کشف محرک  ،بنابراین ؛به یك کارآفرین موفق استیك عامل حیاتی برای تبدیل شدن  

یك   عنوانبه  ،به دلیل دسترسی به منابع و افزایش خودکارآمدی  ،بهزیستیما تئوری می کنیم که    .و عمل کارآفرینی مهم است

 .  (2013 ،19و شپردهولند ) کند مکانیسم مهم در توضیح فعالیت های تداوم کارآفرینی عمل می 

اندازی را از طریق  های راهشدت و تالش برای فعالیت  ،تواند انگیزهاحساسات خوب در طول فرآیند کارآفرینی می  ، عالوه بر این

انگیزه و  احساسات  بر  کندافزایش کنترل  ایجاد  فرد  از    تأثیر ما    . های  استارت   بهزیستیمشابهی  تداوم  ارائه میو  به    ،کنیم آپ 

تحقیقات مرتبط حاکی از آن    .کند مداوم ایجاد می  بهزیستیاقدامات مستمری را برای حمایت از    ،ای که شادی و رضایتگونه
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افرادی که   ا  عنوانبهاست که سایر احساسات مثبت مانند اشتیاق به  پایداری  اثرات مشابهی بر  ز  یك کارآفرین کار می کنند 

کارآفرین نزدیك تر می کند و در   عنوانبهبه طوری که احساسات خوب فرد را به کار خود  ، طریق مکانیسم های شناسایی دارند

 (2018 ،همکارانو  نگجیانتیجه فداکاری افزایش می یابد )کاردون و 

جایی که وظایف به ویژه چالش  به ویژه در    ،توضیح داد که خودکارآمدی محرک اصلی تالش مستمر به سمت اجرای نقش است

به راحتی تسلیم    .برانگیز هستند و خطر شکست زیاد است افراد با سطوح کم تالش تمایل دارند  او بیان می کند که  تئوری 

شکست ها را نتیجه ناتوانی های شخصی می    هاآن شوند و در هنگام مواجهه با چالش ها تالش های خود را کند می کنند زیرا  

پایداری    ، کارآفرینان  برای  . دانند است که خودکارآمدی  داده شده  بینی می کند    اندازیراهنشان  پیش  و همکارانرا   ، )شارما 

2020) . 

 باشد: با توجه به مبانی نظری مدل مفهومی به شکل زیر می -1

 .  مثبتی با خودکارآمدی کارآفرینانه دارد تأثیردسترسی به منابع -2

 .  خودکارآمدی کارآفرینی رابطه مثبتی با بهزیستی دارد-3

 .  دارد کارآفرینیرابطه مثبتی با تداوم   بهزیستی-4

 .  دارد بهزیستیبین دسترسی به منابع و  مثبت تأثیرمیانجی  عنوانبه کارآفرینانه خودکارآمدی-5

 . دارد اندازیراهبین خودکارآمدی کارآفرینانه و تداوم  معناداری رتأثیمیانجی  عنوانبهبهزیستی -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهومی تحقیق  مدل  :1شکل  

 (2020) همکارانو   داوید  منبع:

 شناسیروش  .3

جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان بیمه  .کاربردی بوده و با رویکرد معادالت ساختاری انجام گرفته است این تحقیق

 .  ای انتخاب شدندنمونه انتخاب شدند و به صورت طبقه عنوانبهنفر  200مرکزی در تهران بودند که 

و برای بهزیستی  (2020)  همکارانکه از تحقیق شارما و    گردآوری اطالعات در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد

باشد و سواالت نمره های صفر و  سوال می  12ذهنی از پرسشنامه گلدبرگ و هیلی استفاده شده است که این پرسشنامه دارای  

گیرند  می  را  است  .یك  شده  شد  ،اقتباس  منابع    .استفاده  به  دسترسی  برای  پرسشنامه  این  خودکارآمدی    ،789/0پایایی 

 .  به دست آمد و روایی نیز به تایید خبرگان رسید 901/0و تداوم کارآفرینی  754/0بهزیستی ذهنی  ،888/0کارآفرینی 

 تدواوم راه اندازی 
دسترسی به  

 منابع 

خودکارآمدی  

 کارآفرینی 

 

 بهزیستی ذهنی 



 مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری 

73-84، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره   

79 

 

 .  انجام گرفت PLSبرای تجزیه و تحلیل در این تحقیق از معادالت ساختاری در 

 

 هایافته  .4

تحقیق   این  و    50)درصد    25در  زن  بودند150)  درصد  75نفر(  مرد  دارای مدرک   132)  درصد  66تحصیالت    ازنظر  ،(  نفر( 

  دارای سابقه   ( نفر  96)  درصد  48سابقه نیز    ازنظر  . نفر( دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودند   68)  درصد   33کارشناسی و  

نفر(    30)  درصد   15  و  سال  10تا    5نفر( دارای سابقه    34درصد )  17  ، 20تا    15نفر( دارای سابقه    40)  درصد  20  ،سال  10-15

 .  بودند سال 20دارای سابقه باالتر از 

 آمار توصیفی متغیرها ارائه شده است 1در جدول 

آمار توصیفی متغیرها  :1جدول    

 تعداد 
 

 میانگین 

انحراف  .

 معیار 
 کشیدگی چولگی 

 1/004- 0/049- 0/71 3/35 200 دسترسی به منابع 

 0/613- 0/542- 0/60 4/43 200 خودکارمدی کارآفرینی 

اندازیراهتداوم   200 3/05 0/73 -0/070 -1/108 

25/9 200 بهزیستی ذهنی   24/1  561/0-  827/0  

 

و بهزیستی    05/3اندازی مجدد  راه  ،43/4خودکارآمدی کارآفرینی    ، 35/3با توجه به جدول دسترسی به منابع دارای میانگین  

بین    .هستند  25/9ذهنی   و کشیدگی که  میزان چولگی  به  توجه  با  نرمال    -2الی    2همچنین  توزیع  نشان دهنده  دارند  قرار 

 .  باشد ها می داده

 

 .  روایی و برازش کلی مدل ارائه شده است ،معیارهای پایایی  2در جدول 

 های بررسی وضعیت مدل شاخص  :2جدول  

آلفای  متغیر 

 کرونباخ 

پایایی 

 ترکیبی

  (AVE ) 2R GOF 

 - 696/0 775/0 749/0 دسترسی به منابع 

0 .587 
884/0 758/0 888/0 750/0 خودکارمدی کارآفرینی   

مجدد اندازیراه  714/0 874/0 661/0 590/0  

580/0 665/0 870/0 828/0 بهزیستی ذهنی   

 

قرار دارد که    7/0باشد که برا همه متغیرها باالتر از  معیارهای پایایی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی می با توجه به جدول باال  

( استفاده شد که برای همه متغیرها  AVE)  استخراجیبرای روایی از میانگین واریانس    .باشدنشان دهنده پایایی مناسب می

 .  هردو در حد قوی قرار داشتنداستفاده شد که   ( GOF) برازشو نیکوئی  R2برای برازش مدل نیز از معیار   .بود 5/0باالتر از 
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 هابررسی فرضیه

 های تحقیقآزمون فرضیه  :3  جدول

 
 ضریب مسیر 

(B) 

 مقدار تی 

(t-value) 

سطح  

 معناداری 
 نتیجه

 تایید  003/0 037/3 338/0 کارآفرینیخودکارآمدی   منابعدسترسی به 

 تایید  003/0 032/3 381/0 بهزیستی ذهنی  خود کارآمدی کارآفرینی

 تایید  000/0 023/8 476/0 اندازیتداوم راه بهزیستی ذهنی

 تایید  000/0 066/3 - بهزیستیخودکارآمدی کارآفرینی دسترسی به منابع

 تایید  000/0 567/5 - اندازیتداوم راه بهزیستی  ینیکارآفرخودکارآمدی 

 

خودکارآمدی کارآفرینی بر بهزیستی ذهنی با    تأثیر  ،338/0دسترسی بر خودکارآفرینی با ضریب    تأثیربه جدول باال  با توجه  

دارند که نشاندهنده    -96/1و    96/1میزان تی خارج از بازه    476/0اندازی با ضریب  بر تداوم راهبهزیستی    تأثیر  ،381/0ضریب  

 .  باشدمعنادار می تأثیر

و نقش میانجی بهزیستی بین    066/3همچنین نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینی بین دسترسی به منابع و بهزیستی با تی  

خارج از بازه    هاآنگیرد زیرا تی  مورد تایید قرار می  هاآنمیانجی بودن    567/5با تی    اندازیراهخودکارآمدی کارآفرینی و تداوم  

 . قرار دارد  -96/1الی  96/1

 

 گیری و نتیجه  بحث  .5

 . پرداخته شد  در بیمه مرکزی  دسترسی منابع و بر بهزیستی کارآفرینی با رویکرد خودکارآمدی  تأثیردر تحقیق حاضر به بررسی  

داده  تحقیق  این  جمعها  در  پرسشنامه  شدبا  تحلیل  ساختاری  معادالت  رویکرد  با  و  شد  داد    . آوری  نشان  بررسی  که  نتایج 

بر به  ، دسترسی منابع بر خودکارآمدی کارآفرینی  اندازی راهزیستی ذهنی و بهزیستی ذهنی بر تداوم  خودکارآمدی کارآفرینی 

و دسترسی به منابع نقش معنادار و مثبتی   بهزیستیمیانجی بین  عنوانبههمچنین خود کارآمدی  معناداری و مثبتی دارد تأثیر

با تحقیق شارما و  این نتای  که  ؛معنادار و مثبتی داشت  تأثیراندازی  و بهزیستی نیز بین خودکارآمدی کارآفرینی و تداوم راه ج 

 .  ( همخوانی دارد2020) همکاران

ها را بدون توجه به منابعی  فرآیندی است که طی آن افراد فرصت   ،شودهایی که اغلب از کارآفرینی استفاده مییکی از تعریف

بتوانند منابع    ،بنابراین  ؛کننددنبال می  ،کنندکه در حال حاضر کنترل می این باور ذاتی وجود دارد که کارآفرینان موفق باید 

آنچه در این تعریف لحاظ نشده است این است که هر    ،با این حال  .مورد نیاز برای موفقیت سرمایه گذاری خود را به کار گیرند

اجتماعی    ، همگونی به سرمایه انسانیکارآفرین سفر کارآفرینی خود را از بستری آغاز می کند که در آن ممکن است دسترسی نا

دسترسی اولیه به    تأثیرهدف مطالعه ما بررسی چگونگی    ،با توجه به این تصدیق  . و مالی نسبت به سایر کارآفرینان داشته باشد

چگونگی   اگرچه تحقیقات قبلی  .خودکارآمدی کارآفرینانه و تداوم کارآفرینی کارآفرینان نوپا بود  ،منابع بر بهزیستی روانشناختی

این تحقیق به    ،(2009  ،مولنشپرد و مك  ، های کارآفرین را بررسی کرده است )هاینیمنابع اولیه بر تصمیمات در شرکت  تأثیر

مطالعه ما از جمله اولین مطالعاتی است که به   ،طبق دانش ما  .کند نه از منظر سطح فردیمنابع از یك سطح شرکت نگاه می
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چگونگی   او  تأثیربررسی  روانشناختیسطوح  بهزیستی  بر  فردی  منابع  توسعه   ،لیه  مرحله  طول  در  تداوم  و  خودکارآمدی 

 .  گذاری جدید پرداخته است سرمایه

ما این فرض را مطرح کردیم که دسترسی به منابع حیاتی    ، (2001؛  1994  ،با تکیه بر اصول نظریه شناخت اجتماعی )بندورا

ما استدالل    ، به طور خاص  . ن در مراحل اولیه چرخه زندگی مخاطره آمیز استیك پیش بینی کننده مهم شادی برای کارآفرینا

زیرا افزایش دسترسی به    ،دهد گذاری جدید را افزایش میاحساسات خوب پیرامون ایجاد سرمایه  ، کردیم که دسترسی به منابع

می کمك  بالقوه  کارآفرینان  به  تواناییمنابع  در  تا  موفقیت کند  انجام  برای  خود  راههای  وظایف  )خودکارآمدی  آمیز  اندازی 

باشند داشته  بیشتری  اعتماد  این  .کارآفرینی(  بر  پیش  ، عالوه  بالقوه  ما  طور  به  شاد  احساسات  افزایش  این  که  کردیم  بینی 

  نتایج یك مطالعه  .کند آپ عمل میهای استارتهای مداوم با فعالیتبرای تالش  .(2019  ،ویکلند و همکاران)  محرکعنوان »به

( دسترسی بیشتر به منابع با سطوح  1وینیت این فرضیه ها را پشتیبانی می کند و شواهد تجربی ارائه می دهد که: )-تجربی

( خودکارآمدی کارآفرینانه  3)  . بیشتر می شود  بهزیستی( خودکارآمدی کارآفرینی منجر به  2)   .باالتر خودکارآمدی مرتبط است

  . را افزایش داد اندازیراهتداوم  ، بهزیستی( 4)  .را برای کارآفرینان بالقوه واسطه می کند بهزیستیرابطه بین دسترسی به منابع و  

 .  ایجاد می شود بهزیستیبه طور متوالی توسط خودکارآمدی و  اندازیراه( ارتباط بین دسترسی به منابع و تداوم 5)

بسیاری از مردم کارآفرینی را به    . رینان می کندکارآف  بهزیستیاین مطالعه کمك مهمی به تحقیقات متمرکز بر توضیح و درک  

استقالل و توانایی دنبال کردن یك اشتیاق خاص ارائه می دهد که می تواند منجر به    ،انعطاف پذیری  ازنظردلیل مزایایی که  

تفاوت در شخصیت ممکن است منجر به   ، عالوه بر این .(2019 ،20شیر و همکاران)دنبال می کنند   ،شادی و رضایت شغلی شود

 (2020 ،و همکاران  داوید) گذاردمی   تأثیربهزیستی کارآفرینان تناسب )ناسازگاری( با شرایط کار کارآفرینی شود که بر  

رینی و به طور کارآف  بهزیستیبا کشف رابطه مهم بین احساس کارآفرینی )بهزیستی( و اقدام کارآفرینانه )تداوم( به    این تحقیق

منبع  "یك  عنوانبهما شواهد نظری و تجربی از بهزیستی را   ، از این رو . کلی به بدنه بزرگتر تحقیقات کارآفرینی کمك می کنیم

اساسی روانشناختی  مکانیسم  دهیم  "و  می  ارائه  کارآفرینی  فرآیند  همکاران در  و  بین   .(2019  ،)ویکلند  ارتباط  اگرچه 

کارآفرینانه است  خودکارآمدی  ثابت شده  کارآفرینی  تداوم  عوامل    .و  که چگونه  کند  می  نوپایی کمك  جریان  به  مطالعه  این 

 .  با سازه های خودکارآمدی و پشتکار کارآفرینانه تعامل داشته باشند را بررسی می کند  مانند اشتیاق کارآفرینی ،گردی

ای برای بهزیستی  مقدمه  عنوانبهکنیم که چگونه دسترسی به منابع  بررسی می  به  که  تحقیقات استجزو اولین    ، این مطالعه

این در سطوح مختلف قابل توجه  . گذاردمی  تأثیربه نوبه خود بر تداوم کارآفرینی   بهزیستیو چگونه   ،کند شناختی عمل میروان 

از نتایج مهم کار  بهزیستیزیرا در مطالعات اخیر    ،است اینها شامل موضوعاتی مانند    .آفرینی مرتبط استبا تعداد فزاینده ای 

 .  (2019 ،هسو و همکاران) است بهزیستیبافت اجتماعی و نوع کارآفرینی بر  تأثیرو چگونگی  و پشیمانی کارآفرینی بهزیستی

ای مربوط می شود که نتایج حاصل از مطالعه ما ممکن است به محققان این ین مطالعه به دیدگاه نظری گستردهسهم دیگر ا

بیشتر و   بهزیستیبه این معنا که دسترسی به منابعی که منجر به    . حوزه اجازه دهد تا در تحقیقات آینده از آن استفاده کنند

این معنی است که محققان ممکن است دیدگاه های نظری دیگری   به  بیشتر می شود  برای  یه شناختیازنظررا فراتر  تداوم 

(  هاآنبا وارد کردن دسترسی به منابع )یا کمبود    .کمك به توضیح ارتباط بین خودکارآمدی و تداوم کارآفرینی در نظر بگیرند

منابع  ،در گفتگو از  نظریه حفاظت  اصول  از  بتوانیم  تداوم    ،اکنون ممکن است  فرآیندهای  و  روانشناختی  بهزیستی  توضیح  در 

و این نظریه    ،نظریه ای است که در ابتدا برای توضیح استرس روانشناختی ایجاد شد  COR نظریه  .فرینی استفاده کنیمکارآ

 
20 Shir et al. 
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( از دست  2)  ،( تهدید از دست دادن منابع 1پیشنهاد می کند که استرس روانی ممکن است در یکی از سه موقعیت رخ دهد: )

 ،و همکاران  داوید)  بیشتراز صرف منابع در تالش برای به دست آوردن منابع  افزایش منابع پس    .( نه3دادن واقعی منابع یا )

2020) . 

در حال فکر کردن یا تالش    ها آنزمانی که    ، وجود )یا شاید حتی توهم( دسترسی به منابع در میان کارآفرینان نوپا  ،بنابراین

سطوح   ، برعکس  .تری در طول فرآیند شودممکن است باعث استرس روانی کم  ، برای شروع یك سرمایه گذاری جدید هستند

بخشی از    عنوانبهباالتر دسترسی به منابع ممکن است مکانیسم های مقابله ای بهتری را برای مقابله با عوامل استرس زا که  

افزایش    ، این به نوبه خود  .فراهم کند   ، فرآیند کارآفرینی تجربه می شوند نی مفید  روانی و تداوم کارآفری  بهزیستیاحتماالً در 

 . است

پیامدهای عملی را برای سیاست گذاران و آژانس های توسعه    ، و تداوم یافت شده در این مطالعه  بهزیستی  ،ارتباط بین منابع

مهمتر از همه این است که القای اعتماد به سطح منابع موجود برای کارآفرینان   .اقتصادی و کارآفرینی منطقه ای ارائه می دهد

در حالی که هیچ سازمان دولتی یا مرکز    .را افزایش می دهد  هاآن یرا این امر بهزیستی روانی و پایداری  مشتاق کلیدی است ز

اطمینان حاصل کند برای کارآفرینان مشتاق  از وجود منابع مالی کافی  تواند  از کارآفرینی نمی  منابع    ،حمایت  توانند  اما می 

وارد کردن کارآفرینان جدید به اکوسیستم کارآفرینی    .اجتماعی فراهم کنند  زیادی را در رابطه با فعالیت های سرمایه انسانی و 

کارآفرینی   خودکارآمدی  باید  منطقه  این  در  حمایتی  شبکه  فعالیت   هاآنو  ادامه  برای  بیشتری  انگیزه  و  کند  بیشتر  های  را 

 .  ایجاد کند  هاآنکارآفرینانه 

هم برای تئوری و هم برای    ،فرآیند کارآفرینی بهزیستی را تجربه می کنند درک اینکه چگونه کارآفرینان در طول  به طور کلی  

خودکارآمدی کارآفرینانه و    ، ما دسترسی به منابع  ،با استفاده از یك مطالعه تصویری تجربی .عمل در کارآفرینی بسیار مهم است

ك مدل میانجیگری سریالی پیدا کردیم که  ما همچنین شواهدی از ی  .کنیم ذهنی را برای کارآفرینان آینده مرتبط می  بهزیستی

دهد که منابع  مطالعه ما نشان می  .مرتبط است  اندازیراهدر آن بهزیستی به دلیل منابع و خودکارآمدی به طور مثبت با تداوم  

برای موفقیت کسب تنها  مهم هستندنه  راه  ، وکار  فرآیند  افراد در طول  عملکرد  برای  نیز حیاتی هستندبلکه  نشان    ، اندازی  و 

 . شود تا کمبوددهد که اعتماد و شادی بیشتر از فراوانی منابع ناشی میمی
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