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چكیده
            هـدف ایـن پژوهـش، بررسـی رابطـه ی هـوش هیجانـی و گرایـش بـه كارآفرینـی دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعی 
دانشـگاه زابـل بـود. جامعـه ی آمـاری پژوهـش، كلیه ی دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه زابل در سـال تحصیلی 
94 - 1393 بودنـد. نمونـه آمـاری بـا اسـتفاده از فرمـول كوكـران و بـا روش نمونه گیـری تصادفـی 178 تـن تعییـن شـدند. ابـزار 
گـردآوری داده هـا، پرسشـنامه ای مشـتمل بـر دو بخـش بـود. بخـش نخسـت، پرسشـنامه ی اسـتاندارد هـوش هیجانـی وانـگ و 
الو )2002( و بخـش دوم پرسشـنامه ی سـنجش گرایـش بـه كارآفرینـی دانشـجویان. روایـی ابـزار اندازه گیـری بـر پایـه ی نظـر 
شـماری از اعضـای هیات علمـی ترویـج و آموزش كشـاورزی دانشـگاه تهران تأیید شـد و بـرای تعیین پایایی بخش هـای مختلف 
پیـش آزمـون، از تتـای ترتیبـی اسـتفاده شـد )θ =0/82-0/88(. داده هـا بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSSwin21 تجزیـه و تحلیـل 
شـدند. یافته هـای پژوهـش نشـان داد كـه همبسـتگی مثبت و معنـی داری بین هـوش هیجانی و همـه ی مؤلفه هـای آن )ارزیابی 
خـود ادراكـی، اسـتفاده از احساسـات، ارزیابـی احساسـات دیگـران و تنظیـم احساسـات( بـا گرایـش بـه كارآفرینی دانشـجویان 
مـورد نظـر در سـطح p =0/001 وجـود دارد. نیـز، بـر پایـه ی تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی، دو مؤلفـه ی ارزیابی احساسـات دیگران 
و اسـتفاده از احساسـات قـادر بـه تبییـن سـطح احتمـال گرایـش بـه كارآفرینـی هسـتند كـه سـهم مؤلفـه ی ارزیابـی احساسـات 

دیگـران بیـش از مؤلفه ی اسـتفاده از احساسـات اسـت.
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مقدمه
نیـروی  كارآفریـن،  انسـانی  نیـروی  توسـعه ی  و  مدیریـت 
آن  اسـت.  توسـعه  و  رشـد  بـرای  كشـور  یـک  محركـه ی 
پیش نیـازی بـرای توسـعه ی پایـدار می باشـد؛ بـه ایـن دلیـل 
پژوهش هـای  در  كـه  اسـت  مباحثـی  از  كارآفرینـی  مقولـه ی 
دهـه ی اخیـر بـه آن بسـیار پرداختـه شـده اسـت. لـذا، یكـی 
از هدف هـای پایـه ای بسـیاری از مراكـز آمـوزش عالـی تربیـت 
و پـرورش دانشـجویان كارآفریـن اسـت. همچنیـن نگرانـی در 
بنـا  كـه  دانشـگاهی  دانش آموختـگان  بیـكاری  نـرخ  زمینـه ی 
بـر شـواهد آمـاری، در رشـته های كشـاورزی و منابـع طبیعـی 
وضعیـت نامناسـب تری دارد )موحـدی و چرخ تابیان،2013(؛ 
نیـز یكـی دیگـر از چالش هایی اسـت كـه باعث شـده، محققان 
بـه مباحـث مربوط بـه كارآفرینی بیشـتر توجه كنند )شـكر كن 

.)1381 همـكاران،  و 
توسـعه ی  كـه  باورنـد  ایـن  بـر  صاحب نظـران  از  بسـیاری 
طبیعـی،  منابـع  و  كشـاورزی  زمینـه ی  در  كارآفرینـی 
)شـیری  اسـت  چالـش  ایـن  حـل  بـرای  اثربخـش  راهـكاری 
همـكاران،  و  قاسـمی  2014؛  واگـوی،  همـكاران،2012؛  و 
نیـز  صاحب نظـران  از  برخـی  ایـن،  بـر  افـزون   .)1388
و  جهانـی  جامعـه ی  بـرای  كارآفرینـی  كـه  باورنـد  ایـن  بـر 
نـو،  ابتكارهـای  كـه  چـرا  اسـت  ضـروری  اقتصـادی  موفقیـت 
جامعه هاسـت  از  بسـیاری  در  اقتصـادی  رشـد  اصلـی  منبـع 
)كیرچهـوف،1997؛ آلدریچ،1999؛ بـوم و همكاران، 2007(.
بـا توجـه بـه این كـه، كارآفرینـی فعالیتـی پیچیـده اسـت، 
جنبه هـای  از  را  مسـاله  ایـن  صاحب نظـران  و  پژوهشـگران 
مهـم  جنبه هـای  از  یكـی  كرده انـد.  بررسـی  گوناگونـی 
كارآفرینـی كـه در پژوهش هـای مربوطه، كمتر بـه آن پرداخته 
شـده اسـت میـزان گرایـش افـراد بـه كارآفرینـی اسـت. وایـت 
)2006( بـر ایـن بـاور اسـت كـه گرایش بـه كارآفرینـی را باید به 
وجـود انگیـزه ای در افـراد بـرای بـروز رفتـار كارآفرینـی ماننـد 
بوجـود آوردن و شـناخت فرصت هـا و اسـتفاده از روش هـای 
بیـان  نیـز   ،)2002( كوراتكـو  و  موریـس  كـرد.  تعریـف  نویـن 
می دارنـد كـه گرایـش بـه كارآفرینی اشـاره بـه گرایـش یک فرد 
یـا سـازمان بـرای پذیرفتـن و اسـتفاده از فرصت هـای جدیـد 
و همچنیـن مسـئولیت پذیری بـرای ایجـاد تغییـری خالقانـه 

اودریـچ، 2010(. و  )ایـس  دارد 
در زمینـه ی ضـرورت توجـه بـه گرایـش بـه كارآفرینـی باید 

گفـت كـه گرایـش بـه كارآفرینـی از آن جهـت اهمیـت دارد كـه 
پیش بینـی كننـده و عاملـی مؤثـر بـر رفتـار كارآفرینـی اسـت 
در   ،)2005( پـراگ  ون   .)2007 گورگیوسـكی،  و  )موریانـو 
اهمیـت گرایـش بـه كارآفرینـی بیان مـی  دارد كه جمـع گرایش 
كـه  گونـه  بدیـن  كفایـت می كنـد.  كارآفرینـی  بـرای  و فرصـت 
گرایـش  آن  بـه  كـه  شـد  خواهنـد  كارآفریـن  هنگامـی  افـراد 
داشـته و فرصـت انجـام آن را نیـز داشـته باشـند. وی بـر ایـن 
بـاور اسـت كه اگر افـراد گرایش ناكافی داشـته باشـند بـه یقین 
كارآفریـن نخواهند شـد )همان(. شـان و ونكاتارمان )2000(، 
نیـز گرایش بـه كارآفرینی را یكی از دو عنصـر اصلی كارآفرینی 

می داننـد )ایـس و اودریـچ، 2010(.
از دیـد ون پـراگ )2005(، گرایـش بـه كارآفرینـی یكـی از 
دو پایـه ی اساسـی كارآفرینـی اسـت؛ بنابرایـن، بـا توجـه بـه 
شناسـایی  یقیـن  بـه  كارآفرینـی،  رفتـار  بـروز  در  آن  اهمیـت 
عامل هـای مؤثـر بـر آن نیـز اهمیـت زیـادی خواهـد داشـت. 
بررسـی های گوناگـون گویای آن اسـت كـه عامل های بسـیاری 
بـر بهبـود گرایـش بـه كارآفرینـی افـراد مؤثـر اسـت كـه بخـش 
بـر  آنهـا مسـایل روان شـناختی می باشـند.  از  شـایان توجهی 
ایـن پایـه، ایـن پژوهـش سـعی بـر آن دارد كـه تأثیـر هـوش 
از عامل هـای روان شـناختی مؤثـر  یكـی  بـه عنـوان  هیجانـی 
بـر رفتـار فـرد را بـر گرایـش بـه كارآفرینـی دانشـجویان مـورد 

سـنجش قـرار دهـد.
تأثیـر  بـر  تأكیـد  ضمـن   ،)2008( همـكاران  و  امرلینـگ 
هیجان هـای افـراد بـر رفتـار آنـان بیـان می دارنـد كـه از نظـر 
بـرای  كـه  اسـت  توانایـی  نوعـی  هیجانـی  هـوش  مفهومـی، 
اصـالح تفكـر بـه كار مـی رود. گلمـن )2001(، هـوش هیجانـی 
را ظرفیـت شـناخت احساسـات خـود و دیگران بـرای انگیزش 
و مدیریـت هیجان هـا و ارتباطـات خـود تعریـف كـرده اسـت 
مـوری،  و  كریستیسـون  2005؛  اسـتفن،  و  )آرمسـترانگ 
2012(. بـه بـاور سـالووی و مایـر )1990(، نیز هـوش هیجانی 
توانایـی فـرد در نظـارت بـر احسـاس ها و هیجان هـای خـود و 
دیگـران بـه منظـور متمایز سـاختن آنهـا از یكدیگر و اسـتفاده 
اندیشـه و عمـل خـود اسـت  بـرای هدایـت  ایـن اطالعـات  از 

)ریزلنـد،2013(.
بررسـی های  در  كـه  اسـت  عنصـری  هیجانـی  هـوش 
تنظیـم  و  مدیریـت  اصلـی  عامـل  عنـوان  بـه  روان شـناختی 
كـه 80  باورنـد  ایـن  بـر  برخـی  هیجان هـا شـناخته می شـود. 
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درصـد از موفقیـت فـرد در شـغل، وابسـته بـه هـوش هیجانـی 
و 20 درصـد بـه بهـره هوشـی اوسـت )گلمـن، 1995(. نلسـون 
و الو )2003(، هـوش هیجانـی را مهم تریـن عامـل موفقیـت 
بـاور دارد  در زندگـی شـغلی دانسـته اند. جویاكـس )2001(، 
كـه هـوش هیجانـی بیشـتر از بهـره ی هوشـی )IQ( و تجربـه 
بـر عملكـرد فـرد تأثیرگـذار اسـت. الولـی )2004(، نیـز هـوش 

می دانـد. شـغلی  هـر  ضرورت هـای  از  را  هیجانـی 
هـوش  عامـل  را  اسـتدالل   )2008( همـكاران  و  امرلینـگ 
هیجانـی كار و فكـر روی اطالعـات هیجانـی دانسـته اند و ایـن 
هیجان هـا بـا افـكار بـرای تصمیم گیـری، فكـر و فعالیـت بهتـر 

در تعامـل هسـتند.
كـه هـوش  چراسـیل )2006( در پژوهـش خـود، دریافـت 
هیجانـی به عنـوان یک پیش بینـی كننده ی موفقیت به شـمار 
می آیـد. گلمـن )2001(، نیـز بـاور دارد كـه در یـک سـازمان، 
كلیـد موفقیـت و اثربخشـی رهبـر هـوش هیجانـی اوسـت. بنـا 
بـه اهمیـت هـوش هیجانـی، تاكنـون مدل هـای گونه گونـی از 
آن ارایـه گردیـده اسـت. یكـی از مدل هایی كه در بررسـی های 
بسـیاری از آن اسـتفاده شـده مدل وانگ و الو )2002( اسـت. 
بـر پایـه ی ایـن مـدل، هـوش هیجانـی دربردارنـده مؤلفه های 
ارزیابـی خـود ادراكـی، ارزیابـی احساسـات دیگران، اسـتفاده 
از احساسـات و تنظیم احساسـات اسـت. ارزیابی خود ادراكی 
یعنـی این كـه فـرد درک مناسـبی از احساسـات شـخصی خـود 
و  احساسـات  فـرد  یعنـی  دیگـران  احساسـات  ارزیابـی  دارد. 
ادراكات دیگـران در محیـط اطـراف را بـه خوبـی می شناسـد و 
اسـتفاده از احساسـات یعنـی فـرد در شـرایط مختلـف حاضـر 
اسـت، عواطـف و احساسـات در محیـط كاری خـود را بـه كار 
گیـرد و تنظیـم احساسـات نیـز دربردارنـده كنترل احساسـات 
در شـرایط زمانـی مختلف برای توسـعه ی روابط با افراد اسـت 
)وانـگ و الو،2002(. بنابرایـن، هـوش هیجانـی دارای دو بعد 
بسـیار مهـم شـناخت خـود و شـناخت دیگـران و احساسـات 
آنـان می باشـد )نیلز و همـكاران،2011( كه ایـن از ویژگی های 

یـک كارآفریـن نیـز خواهنـد بود.
پژوهش هـای چنـدی در رابطه با متغیرهای مـورد نظر این 
تحقیـق صـورت گرفته اسـت كـه در زیر بـه برخی از آنها اشـاره 
می شـود. خاتـون )2013( و بهـادری )2012( نشـان دادنـد كه 
هـوش هیجانـی بـر كارآفرینی افراد مؤثر اسـت. نتایج بررسـی 
هیجانـی  هـوش  كـه  آنسـت  گویـای   ،)2014( همـكاران  و  زو 

دارد.  موفقیـت  از  كارآفرینـان  درک  بـر  مثبتـی  تأثیـر  افـراد 
یافته های پژوهشـی سـلیمان آواد و كادا علـی )2012(، بیانگر 
آن اسـت كـه هـوش هیجانی مدیـران تأثیر مسـتقیم بر گرایش 
بـه كارآفرینـی آنـان دارد. بررسـی یعقوبـی و نارویـی )2011( 
نیـز نشـان می دهد كـه افراد بـا هـوش هیجانی بـاال، گرایش به 
كارآفرینـی بیشـتری دارند. نتایج بررسـی سـالیمون و الشـیخ 
مطلـب  ایـن  مؤیـد  نیـز   ،)2012( نـات  و  پاراتهـان  و   )2007(
هـوش  كـه  می دهـد  نشـان  نیـز  بررسـی  ها  از  برخـی  اسـت. 

هیجانـی بـر گرایـش بـه كارآفرینـی افـراد مؤثر نیسـت. 
از این پژوهش ها چنین به دست می آید كه هوش هیجانی 
گرایش  بر  زیادی  تأثیر  پژوهشی  جامعه های  از  برخی  در 
جامعه ها  از  برخی  در  و  دارد  جامعه  آن  افراد  كارآفرینی  به 
هوش  تأثیر  بررسی  پژوهش  این  نّیت  نیست.  تأثیرگذار 
طبیعی  منابع  و  كشاورزی  دانشجویان  جامعه ی  در  هیجانی 
به  گرایش  میزان  شناخت  چون  دیگر،  سویی  از  است.  زابل 
برنامه  های  تدوین  در  زیادی  اهمیت  دانشجویان  كارآفرینی 
سبب های  از  دیگر  یكی  بنابراین  دارد؛  درسی  و  آموزشی 
شود.  شناخته  نیز  مهم  این  كه  است  آن  پژوهش،  این  انجام 
گرایش  میزان  هیجانی،  هوش  میزان  هدف،  این  راستای  در 
به  گرایش  میزان  و  هیجانی  هوش  رابطه ی  كارآفرینی،  به 
كارآفرینی همراه با سهم مؤلفه های هوش هیجانی در تبیین 
منابع  و  كشاورزی  دانشجویان  كارآفرینی  به  گرایش  میزان 

طبیعی دانشگاه زابل بررسی و ارزیابی شد.
بـا توجـه بـه پیشـینه  ی پژوهـش و الگـوی هـوش هیجانـی 
وانـگ و الو )2002(، هـوش هیجانی پیشـگو كننـده ی گرایش 

بـه كارآفرینی اسـت.

روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهش هـای كّمـی بـا 
هـدف كاربردی و از نظر گـردآوری داده ها، از نوع پژوهش های 
غیرآزمایشـی و میدانـی بـه شـمار می آید كه در سـال تحصیلی 
طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  دانشـكده های  در   1394-1393
دانشـگاه زابـل انجام گرفته اسـت. جامعه آمـاری این پژوهش 
دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه زابـل بودنـد 
)N=2500(. بـرای نمونه گیـری از روش نمونه گیـری تصادفـی 
اسـتفاده شـد و حجـم نمونـه، بـا اسـتفاده از فرمـول كوكـران، 
178 نفـر بـرآورد شـد. ابـزار پژوهـش پرسشـنامه بـوده و از دو 

نگاره1- چهارچوب مفهومی پژوهش 

رابطه ی هوش هیجانی و  ...
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و   )2002( الو  و  وانـگ  هیجانـی  هـوش  پرسشـنامه ی  بخـش 
پرسشـنامه ی گرایـش بـه كارآفرینـی تشـكیل شـده بود. 

پرسشـنامه ی هـوش هیجانـی وانـگ و الو دارای 16 گویـه 
و چهـار مؤلفـه )هـر مؤلفـه شـامل 4 گویـه( می باشـد )لیبـرچ و 
همـكاران، 2010(، كـه بـا مقیـاس لیكـرت از بسـیار مخالـف 
ایـن  در  شـد.  امتیازدهـی  پنـج  تـا  یـک  از  موافـق  بسـیار  تـا 
بـه  كسب شـده  نمـره ی  بیش تریـن  و  كم تریـن  پرسشـنامه 
ترتیـب 16 و 80 و در هـر یـک از مؤلفه هـا نیـز 4 و 20 اسـت. 
بخـش دوم ابـزار اندازه گیـری نیز پرسشـنامه ای 20 گویه ای در 
یـک مقیـاس پنج قسـمتی لیكـرت )از بسـیار مخالفم تا بسـیار 
موافقـم در دامنـه ی 1 تـا 5( را شـامل شـد كـه میـزان گرایـش 
بـه كارآفرینـی افـراد را می سـنجید. ایـن پرسشـنامه  پیش تـر 
در بررسـی های گوناگـون ماننـد پژوهـش علـی پـور )1391( و 

غیاثـی )1394(، مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.
هـوش  و  كارآفرینـی  بـه  گرایـش  میـزان  سـنجش  بـرای 
هیجانـی دانشـجویان و گروه بندی آنها بر حسـب سـطح پایین 
)نامطلـوب(، متوسـط )بـه نسـبت مطلـوب( و بـاال )مطلـوب( 
تفـاوت  از  گویه هـا،  بـه  داده شـده  پاسـخ های  جمـع  از  پـس 
انحـراف معیـار از میانگیـن )ISDM( بدیـن صـورت اسـتفاده 

)گنگادهاراپـا،2007(:  شـد 
نامطلوب )كم(          

نسبتًا مطلوب )متوسط(

مطلوب )زیاد(
روایـی ظاهـری و محتوایـی ابـزار پژوهـش توسـط شـماری 
تاییـد  كشـاورزی  آمـوزش  و  ترویـج  هیات علمـی  اعضـای  از 
در  نیـز  اندازه گیـری  ابـزار  مختلـف  بخش هـای  پایایـی  شـد. 
بررسـی های گوناگـون تاییـد شـده بـود بـه طـوری كـه پایایـی 
پرسشـنامه ی هوش هیجانـی در پژوهش چیـذری و همكاران 
)1392(، 0/79 و پایایـی پرسشـنامه ی گرایـش بـه كارآفرینـی 
در پژوهـش علی پـور )1391(، 0/72 به دسـت آمده بود. برای 
تائیـد پایایـی ابـزار اندازه گیـری، یـک بررسـی پیشـاهنگ بـا 
اسـتفاده از 30 نفر از دانشـجویان بیرون از نمونه موردبررسـی 
بـرای پرسشـنامه های  انجـام شـد كـه تتـای ترتیبـی حاصـل 
گرایـش بـه كارآفرینـی و هـوش هیجانـی بـه ترتیـب θ =0/88 و 

θ =0/82 بـه دسـت آمـد. 

یافته ها
از  درصـد   71/9 كـه  آننـد  گویـای  پژوهـش  یافته هـای 
دانشـجویان مورد مطالعه در مقطع كارشناسـی و 28/1 درصد 
در مقطـع تحصیـالت تكمیلی مشـغول به تحصیل می باشـند. 
گرایش هـای  در  پاسـخگویان  از  درصـد   52/8 هم چنیـن، 
كشـاورزی و 47/2 درصـد نیـز در گرایش هـای منابـع طبیعـی 
مشـغول بـه تحصیـل بودنـد. از نظـر جنـس، 28/7 درصد مرد 
و 71/3 درصـد زن بودنـد. محـل سـكونت 23 درصـد از افـراد، 

روسـتا و 76/4 درصـد نیـز شـهر بـود.

به منظور بررسـی سـطح هـوش هیجانی دانشـجویان مورد 
بررسـی همـه ی گویه هـای مربـوط با هم جمع شـدند تا سـطح 
هـوش هیجانـی بـه دسـت آیـد و بـا اسـتفاده از معیـار انحـراف 
از میانگیـن )ISDM( افـراد در سـه دسـته طبقه بندی شـدند. 
همان گونـه كـه جـدول 1 نشـان می دهـد نزدیـک بـه یک سـوم 
)30/9 درصـد( از دانشـجویان مورد بررسـی از هـوش هیجانی 
از مؤلفه هـای هـوش  بودنـد. در هـر یـک  ضعیفـی برخـوردار 
هیجانی نیز از فرمول یاد شـده اسـتفاده و افراد در سـه دسـته 
طبقه بنـدی شـدند. جـدول 1 گویـای آن اسـت كـه در مؤلفه ی 

جـدول 1- توزیـع پاسـخ گویان بر پایـه ی مؤلفه هـای هوش 
هیجانـی و گرایـش به كارآفرینی دانشـجویان

مولفه

هوش هیجانی

ارزیابی خود ادراكی

استفاده از احساسات

ارزیابی احساسات 
دیگران

تنظیم احساسات

گرایش به كارآفرینی

سطح

ضعیف
متوسط

باال
ضعیف

متوسط
باال

ضعیف
متوسط

باال
ضعیف

متوسط
باال

ضعیف
متوسط

باال
ضعیف

متوسط
باال

فراوانی

55
64
59
65
55
58
43
70
65
45
76
57
96
19
63
57
59
62

درصد فراوانی

30/9
36

33/1
36/5
30/9
32/6
24/2
39/3
36/5
25/3
42/7

32
53/9
10/7
35/4
32/0
33/1
34/8

فراوانی انباشته

30/9
66/9
100
36/5
67/4
100
24/2
63/5
100
25/3

68
100
53/9
64/6
100
32/0
65/2
100



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 86

دارای  پاسـخ گویان  درصـد   36/5 ادراكـی،  خـود  ارزیابـی 
ضعـف هسـتند. بـه همیـن ترتیـب در مؤلفه هـای اسـتفاده از 
احساسـات، ارزیابی احساسـات دیگـران و تنظیم احساسـات 
درصـد،   53/9 و  درصـد   25/3 درصـد،   24/2 ترتیـب  بـه  نیـز 
ضعیـف می باشـند؛ بنابرایـن در مؤلفـه ی تنظیـم احساسـات 

بیـش از نیمـی از پاسـخگویان ضعیـف هسـتند.
به همین صـورت، میزان گرایش به كارآفرینی پاسـخ گویان 
نیـز بـا اسـتفاده از معیـار انحـراف از میانگیـن )ISDM(، در 
نتایـج در جـدول 1 مشـاهده  سـه گـروه طبقه بنـدی شـد كـه 
می شـود. بنـا بر جدول یـاد شـده، 34/8 درصد از پاسـخ گویان 
گرایـش بـه كارآفرینـی باالیـی دارنـد. پـس می تـوان ایـن گونه 
نتیجـه گرفت كه دانشـجویان در سـه گـروه پاییـن )نامطلوب(، 
متوسـط )بـه نسـبت مطلـوب( و بـاال )مطلـوب( بـه طـور برابـر 

قرارگرفته انـد.
ــی از  ــه كارآفرین ــش ب ــای گرای ــدی گویه ه ــرای اولویت بن ب
ــت  ــه دس ــه ی ب ــد. نتیج ــتفاده ش ــرات )CV( اس ــب تغیی ضری
مصمــم  گویه هــای؛  در  دانشــجویان  كــه  داد  نشــان  آمــده 
هســتم در آینــده كســب و كاری را ایجــاد كنــم، و در مجمــوع، 
حرفــه ی كارآفرینــی بــرای مــن جــذاب اســت، بیش تریــن 
تشــكیل دهنده ی  گویه هــای   2 جــدول  دارنــد.  را  توافــق 
مقولــه ی گرایــش بــه كارآفرینــی دانشــجویان كشــاورزی و 
ــان  ــم را نش ــه ه ــبت ب ــا نس ــت گویه ه ــی و وضعی ــع طبیع مناب
می دهــد. در گویه هــای؛ حاضــر نیســتم هیــچ كاری را بــه 
ــات  ــه ی جزیی ــم؛ و هم ــام ده ــدن، انج ــن ش ــر از كارآفری غی
ــن  ــم، كم تری ــب وكار می دان ــک كس ــدازی ی ــرای راه ان ــی را ب فن

ــود دارد. ــق وج تواف

جدول2- اولویت بندی گویه های گرایش به كارآفرینی

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

گویه

مصمم هستم در آینده كسب وكاری را ایجاد كنم.
از اینكه یک كارآفرین باشم احساس رضایت بیشتری می كنم.

درمجموع، حرفه ی كارآفرینی برای من جذاب است.
اگر فرصت و منابع در اختیار داشتم، كسب وكار جدیدی را آغاز می كردم.

فكر می كنم كه توانایی راه اندازی یک كسب وكار را دارم.
اگر به اندازه ی كافی برای راه اندازی كسب وكار تالش كنم، شانس خیلی زیادی در موفقیت دارم.

من گرایش زیادی برای راه اندازی یک كسب وكار دارم.
كارآفرین بودن یكی از هدف های نهایی من است.

برای راه اندازی كسب وكار از هیچ كوششی دریغ نمی كنم
برای كارآفرین شدن هر كاری الزم باشد انجام می دهم.

اگر كسب وكار جدیدی را آغاز كنم مورد تأیید دوستانم قرار می گیرم.
برتری های كارآفرین بودن برای من بیش از عیب های آن است.

بستگان نزدیک همواره برای راه اندازی كسب وكار مشوق من هستند.
می توانم مراحل خلق یک كسب وكار را تحت كنترل بگیرم.

همكالسی هایم تصمیم مرا نسبت به راه اندازی یک كسب وكار تأیید می كنند
نسبت به راه اندازی كسب وكار خودم شک و تردیدی ندارم.
آغاز یک كسب وكار و حفظ آن برای من كار ساده ای است.

برای من ارائه ی یک دیدگاه كاری دشوار است.
همه جزئیات فنی را برای راه اندازی یک كسب وكار می دانم.

حاضر نیستم هیچ كاری را به غیر از كارآفرین شدن، انجام دهم.

میانگین

4/15
4/03
4/00
3/97
3/88
3/88
3/84
3/76
3/73
3/71
3/62
3/57
3/52
3/49
3/46
3/31
3/17
3/00
2/78
2/38

انحراف معیار

0/92
1/02
1/00
1/08
1/00
1/08
1/10
1/11
1/04
1/01
0/94
0/95
1/14
0/97
1/02
0/99
1/12
1/17
1/12
1/16

Cv

0/222
0/253
0/25

0/272
0/258
0/278
0/286
0/295
0/277
0/272
0/260
0/266
0/329
0/278
0/295
0/299
0/353
0/39

0/403
0/487

     بـر ایـن پایه،  می توان گفت كه دانشـجویان مورد بررسـی 
گرایـش بـه كارآفرینـی شـایان  توجهـی دارنـد امـا از جزییـات 
فنـی راه انـدازی یک كسـب و كار آگاهـی ندارنـد. بنابراین باید 
فعالیـت بیشـتری توسـط مركزهـای آموزشـی صـورت پذیـرد. 
گویه هـا،  تغییـرات  ضریـب  بـودن  نزدیـک  دلیـل  بـه  البتـه، 

اولویت هـا  اول شـاید جداسـازی  بیـن 7 رتبـه ی  بـه ویـژه در 
درسـت نباشـد چـرا كـه بیـن ضریـب تغییـرات اولویـت اول تـا 
اولویـت هفتـم، فاصلـه ای نیسـت و تفسـیر گویه هـا بـر پایـه ی 
ترتیـب اولویـت نتیجـه شـایان پذیرشـی را عاید نخواهـد كرد. 
بـر پایـه ی بررسـی علـی پـور )1391( اولویـت هفتـم در ایـن 

رابطه ی هوش هیجانی و  ...
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جدول4- نتایج آزمون نسبت احتمال 

Sig
0/000

Model fitting information

Df
8

Chi-square
45/596

Log likelihood
252/992
207/396

Model
Intercept only

Final

Link function: logit

بـر  بنـا  امـا  بـود،  كـرده  را دریافـت  اولویـت نخسـت  بررسـی، 
نزدیـک بـودن ضریـب تغییـرات گویه های مورد بحـث می توان 
گفـت كـه نتایج بررسـی یاد شـده تـا حدود زیـادی مویـد نتایج 

این بررسـی اسـت.    
     از آزمـون ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن بـرای بررسـی 
رابطـه ی هـوش هیجانـی و گرایـش بـه كارآفرینی دانشـجویان 
اسـتفاده شـد. نتایـج نشـان داد كـه هـوش هیجانـی و همـه ی 
مؤلفه هـای آن بـا گرایـش بـه كارآفرینی دانشـجویان در سـطح 
0/001 درصـد رابطه ی معنی دار و مسـتقیم دارند )جدول 3(.  
ــش،  ــای پژوه ــری متغیره ــطح اندازه گی ــه س ــه ب ــا توج     ب
ــش  ــته )گرای ــر وابس ــرات متغی ــی تغیی ــی چگونگ ــرای بررس ب
بــه كارآفرینــی( بــر پایــه ی تغییــرات متغیرهــای مســتقل 
)مؤلفه هــای هــوش هیجانــی( از رگرســیون ترتیبــی اســتفاده 
شــد. نتیجــه ی آزمــون نســبت احتمــال در جــدول 4 مشــاهده 

می شــود. مقــدار بــه دســت آمــده بــرای آمــاره ی كای اســكویر 
)χ2=45/596, sig=0/000( نشــان می دهــد كــه مــدل لوجیــت 
ــی  ــه خوب ــتقل ب ــای مس ــوده و متغیره ــب ب ــدل مناس ــک م ی

ــد. ــن كنن ــته را تبیی ــر وابس ــر متغی ــال تغیی ــد احتم می توانن

جـدول 3- همبسـتگی هـوش هیجانـی و مؤلفه هـای آن 
بـا گرایـش بـه كارآفرینی پاسـخگویان

مولفه

هوش هیجانی
ارزیابی خود ادراكی

استفاده از احساسات
ارزیابی احساسات دیگران

 تنظیم احساسات

R

0/46
0/30
0/46
0/31
0/30

سطح معنی داری

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

 Cox) اسـنل  و  كاكـس  تعییـن  ضریـب  سـه  مقـدار 
فـادن  مـک  و   (Nagelkerke) ناگل كـرک   ،(and Snell
(McFadden) كـه بـه آماره هـای ضریب تعیین پزودو شـهرت 
دارنـد بـه ترتیـب 0/23، 0/25 و 0/12 بـه دسـت آمـد )جـدول 
5(. ایـن ضریب هـا كـه مقادیرشـان بیـن صفـر و یـک نوسـان 
خطـی  رگرسـیون  در  تعییـن  ضریـب  بـرآورد  واقـع  در  دارد 
هسـتند و بیانگـر میزان توانایـی متغیرهای مسـتقل در تبیین 
تغییرپذیری هـای سـطح متغیـر وابسـته هسـتند. بـا عنایت به 
مقادیـر بـه دسـت آمـده بـرای سـه آمـاره ی مذكـور، می تـوان 
می تواننـد  هیجانـی  هـوش  مؤلفه هـای  كـه  كـرد  نتیجه گیـری 
بخشـی از تغییرپذیری هـای سـطح گرایـش بـه كارآفرینـی را 

تبییـن كننـد.
احتمـال  میـزان  بـرآورد  و   (Wald) والـد  آمـاره ی  نتایـج 
تأثیـر رگرسـیونی هـر یـک از متغیرهـای مؤثـر بـر گرایـش بـه 
كارآفرینی دانشـجویان در جدول 5 مشـاهده می  شـود. جدول 
5 نشـان دهنده ی آن اسـت كـه از بیـن دو متغیـر مورد بررسـی 

ارزیابـی احساسـات  بـه كارآفرینـی، متغیـر  بـر گرایـش  مؤثـر 
از  اسـتفاده  متغیـر  بـه  نسـبت  بیشـتری  اهمیـت  دیگـران 
ارزیابـی  متغیـر  بـرآورد  شـاخص  لـذا  دارد.  احساسـات 
احساسـات دیگـران، 1/667 محاسـبه شـده اسـت كـه بیانگـر 
آن اسـت كـه در شـرایط ثابـت مانـدن تأثیـر متغیرهـای مدل، 
احساسـات  ارزیابـی  مسـتقل  متغیـر  در  واحـد  یـک  افزایـش 
دیگـران، موجـب افزایـش 1/667 واحـدی در نسـبت لگاریتـم 

می  شـود. كارآفرینـی  بـه  گرایـش  میـزان  متغیـر 
     بنـا بـر اطالعـات جدول 5 معادله ی رگرسـیونی به صورت 

زیر نوشـته می شود.
Y= 44.45+ 1.667X1+ 0.85 X2

كه در آن:
Y= میزان گرایش به كارآفرینی 
X1= ارزیابی احساسات دیگران 
X2= استفاده از احساسات  

تأثیـر هـر دو  پایـه، مشـاهده می شـود كـه جهـت  ایـن  بـر 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 88

كارآفرینی  به  )گرایش  وابسته  متغیر  بر  هیجانی  هوش  اثرگذار  مولفه های  ترتیبی  رگرسیون  اطالعات  خالصه  جدول5- 
دانشجویان(

متغیر

ارزیابی احساسات دیگران
استفاده از احساسات

برآورد

1/667
0/850

S.E

0/426
0/411

Wald

15/309
4/290

P

0/000
0/038

Cox and Snell=0/23, Nagelkerke= 0/25, McFadden = 0/12

متغیـر مؤثر بـر متغیر وابسـته )گرایش به كارآفرینی( مسـتقیم 
اسـت. بدیـن معنـی كه بـا افزایش مقـدار متغیرهای مسـتقل، 

میـزان گرایـش بـه كارآفرینـی دانشـجویان كشـاورزی و منابـع 
طبیعـی افزایـش پیـدا می كنـد.

بحث و نتیجه گیری
كارآفرینی  به  گرایش  میزان  شناخت  اهمیت  به  توجه  با   
شناخت  همچنین  و  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  دانشجویان 
تأثیر  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  آن  بر  مؤثر  عامل های 
هوش هیجانی به عنوان یكی از عامل های روان شناختی مؤثر 
انجام  دانشجویان  كارآفرینی  به  گرایش  بر  انسانی  رفتار  بر 
از  درصد   32 كه  آنست  بیانگر  پژوهش  آوردهای  دست  شد. 
پاسخ گویان از گرایش به كارآفرینی ضعیف و 33/1 درصد نیز 
گرایش به كارآفرینی متوسط دارند. به نظر می رسد این نتیجه 
كارآفرینانه ی  حمایت های  و  برنامه ها  در  خأل  نشان دهنده ی 

دانشگاه مورد نظر باشد. 
و  بارانـی  پژوهـش  نتیجـه ی  بـا  پژوهـش  ایـن  یافته هـای 
همـكاران )1391(، هم خوانـی داشـته ولـی بـا پژوهـش اكبری 
و همـكاران )1391(، هم خوانـی نـدارد؛ بررسـی بكـس- جلنـر 
و مـوگ )2013(، نیـز نشـان می دهـد كـه حـدود 36 درصـد از 
دانشـجویان آلمانـی هرگـز بـه اینكـه فـردی كارآفریـن شـوند 
فكـر نكرده انـد؛ بنابرایـن بـه نظر می رسـد كـه برنامه ریزی های 
انجام شـده در دانشـگاه نتوانسـته باشـد گرایـش بـه كارآفرینی 
نظـر  بـه  اسـاس  ایـن  بـر  بنـا  بخشـد.  بهبـود  را  دانشـجویان 
می رسـد بـرای بهبـود گرایش دانشـجویان بـه كارآفرینی تغییر 

در برنامه هـای آموزشـی و درسـی كنونـی الزم باشـد. 
مسـاله ی  پیچیدگـی  دلیـل  بـه  كـه  داشـت  نظـر  در  بایـد 
گرایـش بـه كارآفرینی، عامل های بسـیاری ممكن اسـت بر آن 
تأثیرگـذار باشـد كـه بایـد در ایـن زمینه بررسـی های بیشـتری 
انجـام گیـرد. همچنیـن، پژوهـش بیانگر آن اسـت كـه بیش از 
یک سـوم از پاسـخگویان )34/8 درصد(، گرایـش به كارآفرینی 

باالیـی دارنـد؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه اینكـه پژوهش هـا نشـان 
و  فرصـت  وجـود  كارآفرینـی  رفتـار  ایجـاد  بـرای  كـه  داده انـد 
پـراگ،  )ون  می كنـد  كفایـت  كارآفرینـی  بـه  گرایـش  داشـتن 
بـرای  امـر  متولیـان  و  مسـئوالن  می شـود  پیشـنهاد   ،)2005
دانشـجویان  بـرای  را  الزم  فرصت هـای  كارآفرینـی  بـروز 
فراهـم سـازند. یافته هـای پژوهـش بیانگـر آننـد كـه نزدیـک 
بـه یک سـوم )30/9 درصـد(، از دانشـجویان هـوش هیجانـی 
صاحب نظـران  فكـر  بـه  این كـه  بـه  توجـه  بـا  دارنـد.  ضعیفـی 
هوش هیجانی بیشـتر از بهره هوشـی )IQ( در موفقیت شـغلی 
و زندگـی افـراد مؤثـر اسـت، پس بهبـود میزان هـوش هیجانی 

دانشـجویان دارای اهمیـت بسـیاری اسـت.
را  هیجانـی  هـوش  كـه  باورنـد  ایـن  بـر  صاحب نظـران 
می تـوان بـا اسـتفاده از آمـوزش مناسـب رشـد داد )كسـدی و 
عیسـی، 2008؛ فراگلـی، 2009؛ گلمـن و همـكاران، 2002؛ 
لیـن، 2000؛ اسـتین، 2009(؛ بنـا بـر ایـن، برنامه ریـزی برای 
ارتقـای هوش هیجانی دانشـجویان ضروری اسـت. یافته های 
پژوهـش همچنیـن گویـای آننـد كه دانشـجویان مورد بررسـی 
احساسـات  ارزیابـی  ادراكـی،  خـود  ارزیابـی  مؤلفه هـای  در 
بـه  احساسـات  تنظیـم  و  احساسـات  از  اسـتفاده  دیگـران، 
ترتیـب 36/5 درصد، 24/2 درصد، 25/3 درصد و 53/9 درصد 
ضعیـف می باشـند. بـر ایـن پایه بیش از یک سـوم دانشـجویان 

درک مناسـبی از احساسـات شـخصی خـود ندارنـد.
نزدیـک بـه یک چهـارم از پاسـخ گویان نیـز احسـاس و درک 
دیگـران در محیـط پیرامـون خـود را بـه خوبـی نمی شناسـند. 
در  دانشـجویان  از  یک چهـارم  از  بیـش  ترتیـب،  همیـن  بـه 
شـرایط مختلـف، آمادگـی  بـه كارگیـری عواطـف و احساسـات 

رابطه ی هوش هیجانی و  ...
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خـود در محیـط فعالیتشـان را ندارنـد و بیـش از نیمـی از آنان 
در تنظیـم احساسـات خود ضعیف می باشـند و قـادر به كنترل 

احساسـات خـود در شـرایط زمانـی متفـاوت نیسـتند.
     یافته هـای پژوهـش نشـان دادنـد كـه هـوش هیجانـی 
رابطـه ی  كارآفرینـی  بـه  گرایـش  بـا  آن  مؤلفه هـای  همـه ی  و 
افزایـش هـوش هیجانـی  بـا  كـه  بـه طـوری  دارنـد،  مسـتقیم 
میـزان گرایـش دانشـجویان بـه كارآفرینـی بهبـود می یابـد. به 
عبارتـی دیگر، دانشـجویانی كه هـوش هیجانی باالتـری دارند 
از  می تواننـد  و  دارنـد  باالتـری  ادراكـی  خـود  ارزیابـی  یعنـی 
احساسـات خود استفاده و احساسـات دیگران را ارزیابی كنند 
و همچنیـن می تواننـد احساسـات خـود را در شـرایط گوناگون 
تنظیـم و كنتـرل كننـد، گرایش بیشـتری به كارآفرینـی دارند.
ابـراز  و  درک  توانایـی  كـه  دانشـجویانی  كلـی،  طـور  بـه 
احساسـات خـود را دارنـد و می تواننـد آن را در خـود ارزیابـی 
كننـد گرایش بیشـتری به كارآفرینی نشـان می دهنـد. افرادی 
كـه توانایـی ارزیابی و درک احساسـات اطرافیان خـود را دارند 
گرایـش بیشـتری بـه كارآفرینـی دارنـد و كسـانی كـه قادرنـد از 
احساسـات خـود اسـتفاده و آن را بـه سـوی هدفـی مشـخص 
جهت دهـی كننـد نیـز گرایـش بـه كارآفرینـی بیشـتری دارنـد. 
ابعـاد هـوش هیجانـی را می تـوان بـه دو بعـد شـناخت خـود و 
شـناخت دیگـران تجزیـه كرد كـه بر پایـه ی نتیجه ی به دسـت 
دیگـران  شـناخت  و  خـود  شـناخت  گفـت،  می تـوان  آمـده، 
كارآفرینـی  بـه  گرایـش  افزایـش  باعـث  آنـان  احساسـات  و 

می شـود. دانشـجویان 
در ایـن راسـتا، بـورن )2010(، بیـان مـی دارد كـه توانایـی 
مدیریـت احساسـات و هیجان هـای خـود و دیگـران مهارتـی 
مهـم در توسـعه كارآفرینـی اسـت. در ایـن بـاره وی بـه عنـوان 

مثـال بیـان مـی دارد كـه تنظیـم هیجان هـا، فـرد را در حفـظ 
می دهـد.  یـاری  تنـش زا  موقعیت هـای  در  خـود  آرامـش 
نتایـج بررسـی فـو )2009( نشـان دهنده ی آنسـت كـه ارزیابـی 
هیجان هـا بـر ترجیح هـای افـراد مؤثـر اسـت. السـورث و شـرر 
)2003( و السـورث و اسـمیت )1998(، نیـز بیـان می دارنـد كه 
افـراد از هیجان هـای خـود بـه عنوان منبـع اطالعات اسـتفاده 

می كننـد و هیجان هـا بـر ترجیح هـای افـراد مؤثـر اسـت.  
دو  كـه  اسـت  آن  بیانگـر  ترتیبـی  رگرسـیون  تحلیـل       
و  دیگـران  احساسـات  )ارزیابـی  هیجانـی  هـوش  مولفـه ی 
بـه  گرایـش  از  بخشـی  می تواننـد  احساسـات(  از  اسـتفاده 
كارآفرینـی دانشـجویان را تبییـن كننـد. بنـا بـر ایـن، می توان 
بـه توضیـح  قـادر  ابعـاد هـوش هیجانـی  دریافـت كـه همـه ی 
گرایـش بـه كارآفرینـی افـراد نیسـتند و دو بعـد تأثیرگـذار یـاد 
شـده نیـز تأثیر یكسـانی بـر متغیر وابسـته ندارنـد. به طوری كه 
تأثیـر مولفـه ی ارزیابی احساسـات دیگـران بیشـتر از مولفه ی 

اسـت.  احساسـات  از  اسـتفاده 
     بنـا بـر نتایـج بـه دسـت آمـده، بـرای بهبـود گرایـش بـه 
كارآفرینی دانشـجویان كشـاورزی و منابع طبیعی می بایسـتی 
عالـی  آمـوزش  نظـام  رویكردهـای  و  روش هـا  هدف هـا،  در 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی بازنگـری الزم صـورت پذیـرد. بـا 
بـه كارآفرینـی  بـه رابطـه ی هـوش هیجانـی و گرایـش  توجـه 
هیجانـی  هـوش  كـه  ایـن  گرفتـن  نظـر  در  بـا  و  دانشـجویان 
ماهیتی اكتسـابی دارد، ضرورت دارد مسـئوالن دانشگاه برای 
آماده سـازی روانـی دانشـجویان در زمینه هایـی ماننـد تنظیـم 
احساسـات، اسـتفاده از احساسات، شـناخت احساسات خود 
و دیگـران، تـالش  كننـد تـا موجبات تقویـت هـوش هیجانی و 

در نتیجـه افزایـش گرایـش بـه كارآفرینـی فراهـم شـود.
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Abstract
The main purpose of this study was to investigate relationship between emotional intelligence and 

entrepreneurship willingness among agricultural and natural resource students, of Agricultural and Nat-
ural Resources University of Zabol. The statistical population consisted of 2500 agricultural and natural 
resources students in 2013-2014 academic year from that 178 students were randomly selected. Data 
were collected through the application of an instrument consisted of two parts including; Wong and 
low Emotional Intelligence Inventory and entrepreneurship willingness measurement tool. The research 
instrument was given to the academic staff of the department of agricultural extension and education to 
test its content validity. Ordinal theta was calculated to measure reliability of research tools (θ= 0.82-
0.88). Data were analyzed using SPSS21. Results showed that there were positive relationship between 
emotional intelligence and all its components (self emotion appraisal, utilization of emotion, other’s 
emotion appraisal, regulation of emotion) with entrepreneurship willingness among agricultural and nat-
ural resources students. Also, based on ordinal regression analysis, variables: other’s emotion appraisal 
(OEA) and utilization of emotion (UOE), were able to predict entrepreneurship willingness changes 
among agricultural and natural resources students. 

Index Terms:  Agricultural antrepreneurship, entrepreneurship willingness, emotional intelligence, ag-
ricultural and natural resources students
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