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رابطهی بین هوش هیجانی و توانایی كارآفرینانه دانشجویان كشاورزی
مسعود رضایی
دانشیار گروه کشاورزی بنیاد دانشنامهنگاری ایران

چکیده

هدف این پژوهش ،بررسی رابطهی بین هوش هیجانی و توانایی كارآفرینانه دانشجویان كشاورزی دانشگاه اراك بود .این

پژوهش از نوع كاربردی است و جامعه آماری آن را  500تن دانشجوی كارشناسی دانشكده كشاورزی دانشگاه اراك در سال
تحصیلی  1394-95تشكیل دادند كه  107تن از آنان بر پایه جدول بارتلت و همكاران و با روش نمونهگیری تصادفی ساده

انتخاب شدند و دادهها از طریق پرسشنامه گرداوری شد .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی از كارشناسان و قابلیت

اعتماد آن از طریق محاسبهی آلفای ترتیبی ( )α=0/80-0/85تائید شد .نتیجههای تحقیق نشان دادند كه وضعیت دانشجویان
در دو مولفهی خودانگیزشی و مدیریت هیجانها نیازمند توجه بیشتری است .یافتههای تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد

كه بین پنج مولفه خودآگاهی ،مدیریت هیجانها ،خودانگیزشی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی با توانایی
كارآفرینانه دانشجویان در سطح یك درصد رابطهی مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان
داد كه دو متغیر مدیریت هیجانها و سابقهی اعضای خانواده در راهاندازی كسبوكار بین  52تا  79درصد از احتمال واریانس

توانایی كارآفرینانه دانشجویان را تبیین كردند.

نمایه واژگان :هوش هیجانی ،كارآفرینی ،دانشجوی كشاورزی ،توانایی كارآفرینانه.

نویسندهی مسئول :مسعود رضائی

رایانامهmrezaei398@gmail.com :

دریافت 94/11/24 :پذیرش1395/11/27 :
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مقدمه

دیگـر و سـازگاری فـرد با محیط رابطـه دارد (قربانـی ،جوهری

مفهـوم كارآفرینـی كـه شـامل خلـق دیدگاههـا ،شـركتها و

و عباسـیمقدم .)2012 ،فـردی كـه دارای هـوش هیجانـی

بـه عنـوان یكـی از مولفههای مهم رشـد و توسـعه مطرح شـده

هیجانهـا دارد و مشـكالت هیجانـی را بـا تلاش كمتـری

حـق اختـراع و نیـز فراینـد فكری پشـت ایـن آفرینشهاسـت،
اسـت (جیمنـز و همـكاران .)2015 ،كارآفرینـی از طریـق

فرصتهـای جدیـد كسـبوكار ،فناوریهای جدیـد ،نوآوری،
كارآیـی و بهـرهوری بـه رشـد و توسـعه اقتصادی كمـك میكند
(یـوالك ،)2015 ،و بیشـتر گویـای انـرژی ،خالقیـت ،اشـتیاق

و عالقـهی شـدید بـرای كشـف ،ایجـاد و تهییج فرصتهاسـت
(بـورن .)2010 ،كارآفرینـی دربـارهی افـراد ،انتخابهـا و

اقدامهـای آنـان در راهانـدازی ،اعمـال كنتـرل یـا اداره یـك
كسـبوكار یـا مداخلـه در تصمیمسـازی راهبـردی یك شـركت

اسـت (مورتـان و همـكاران.)2014 ،

بـاال اسـت مهـارت بیشـتری در دریافـت ،ادراك و مدیریـت

حـل میكنـد ،در تعاملهـای اجتماعـی بازتـر و پذیراتـر

اسـت ،كمتـر مسـتعد رفتارهـای مسـالهدار یا منفی اسـت و در
شـفافكردن هدفهـا مهارت بیشـتری دارد (مایر ،سـالووی و

كاروسـو.)2004 ،

بنابرایــن ،هــوش هیجانــی بــه فراینــد ذهنیای اشــاره دارد

كــه در تشــخیص ،بهرهبــرداری ،ادراك و مدیریــت حالتهــای
هیجانــی فــرد و دیگــران بــرای حــل مســالهها و تنظیــم رفتــار

دخیــل اســت (مایــر و ســالووی .)1997 ،هــوش هیجانــی بــه
روابــط اجتماعــی بهتــر و بهزیســتی روانــی و فیزیكــی منجــر

پژوهشــگران بــرای رمزگشــایی از موفقیــت كارآفرینــان

میشــود (مایــر ،روبرتــز و بارســاد )2008 ،و افــراد دارای

دســتهبندی و فراینــد شــناختی آنــان را كشــف كننــد،

نگرانیهــا و تنشهــای محیطــی داشــته باشــند (زامپتاكیــس

كوشــیدند آنــان را بــر پایــه ویژگیهــای شــخصیتی
امــا ،بــه نتیجههــای متناقضــی دســت یافتنــد .بــه دلیــل

ایــن نتیجههــای ضعیــف برخــی محققــان تغییــر در

پژوهشهــای كارآفرینــی را خواســتار شــده و تحقیــق در
تعاملهــای كارآفریــن بــا دیگــران و بــا محیــط را بــه جــای
ویژگیهــای فــردی پیشــنهاد كردهانــد .در همیــن راســتا،

نقــش احســاس (عواطــف و هیجانهــا) در افزایــش موفقیــت

كســبوكارهای كارآفرینانــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت
(بــورن .)2010 ،اكنــون پژوهشــگران در تــاش بــرای یافتــن

راز موفقیــت كارآفرینــان بــه هیجانهــا تمركــز كردهانــد.
هــوش هیجانــی عامــل گمشــده در پژوهشهــای كارآفرینــی
اســت (كــروس و تراواگلیــون2003 ،؛ پیپروپولــوس)2010 ،

و توســعه كارآفرینــی بــه توانایــی فــرد در تحلیــل ارزشهــا
و هیجانهــای وی بســتگی دارد (زاكارویــوس و زوپــركا،

 .)2010بــرای پیشــرفت در كار ،ضریــب هوشــی مهمتــر از
هــوش هیجانــی نیســت (گلمــن )1998 ،و ایــن نــوع هــوش

یكــی از جدیدتریــن یافتههــا بــرای درك رابطــه بیــن تفكــر و
هیجــان اســت (ونــگ و الو.)2002 ،

هــوش هیجانــی بــاال ممكــن اســت تحمــل بیشــتری در برابــر
و همــكاران .)2009 ،آنــان بهتــر میتواننــد احســاسهای
دیگــران را ارزیابــی ،مدیریــت و تعدیــل كننــد و ایــن توانایــی

بــه آنــان كمــك میكنــد در صورتــی كــه هیجانهــا بــا
فرصتهــا رابطــه داشــته باشــند ،ایــن رابطــه را تشــخیص

دهنــد و از ایــن هیجانهــا در فراینــد تصمیمگیــری اســتفاده
كننــد كــه عملكــرد را افزایــش میدهــد ( ُاریــاروو ،آگبیــم و
زور .)2014 ،هیجــان مثبــت میتوانــد تصمیمگیــری را نیــز
بهبــود بخشــد (فــو.)2011 ،

دســتهبندیهای مختلفــی از هــوش هیجانــی صــورت
گرفتــه اســت .بــر اســاس نظــر بــارُ -ان ( ،)2006هــوش

هیجانــی شــامل  5مولفــه درونفــردی (خودشــكوفایی،

اســتقالل و خودآگاهــی هیجانــی) ،بینفــردی (همدلــی و
مســئولیتپذیری اجتماعــی) ،انطباقپذیــری (توانایــی

حــل مســاله و آگاهــی بــه واقعیــت و انعطافپذیــری)،
مدیریــت تنــش (كنتــرل تكانههــا و تحمــل فشــارها) و ُخلــق

كلــی (شــادكامی و خوشبینــی) اســت .برابــر بــا مــدل بــار-
ُان هــوش هیجانــی برشــی از صالحیتهــا ،مهارتهــا و

هـوش هیجانـی بـه توانایـی تشـخیص و ابـراز هیجانهـا،

آســانگرهای هیجانــی و اجتماعــی وابســته بــه هــم اســت

انگیـزش خـود و دیگـران اشـاره دارد (مایر و سـالووی)1997 ،

و ابــراز كنیــم ،دیگــران را ادراك و بــا آنــان ارتبــاط برقــرار

تعدیـل و تنظیـم هیجانهـا و اسـتفاده از هیجانهـا بـرای
و بـا توانایـی درك خـود و دیگـران ،برقـراری ارتبـاط بـا افـراد

كــه معیــن میكنــد مــا چگونــه خــود را بــه طــور موثــر ادراك
كــرده و از عهــده نیازهــای روزانــه برآییــم .گلمــن (،)2007
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نیــز هــوش هیجانــی را بــه خودآگاهــی ،مدیریــت هیجانهــا،

داده و احتمـال حركـت رو بـه جلـوی آنـان را بیشـتر میكنـد

كــرده اســت.

تعدیـل و تنظیـم هیجانهـای خـود و تشـخیص هیجانهـای

خودانگیزشــی ،همدلــی و مهارتهــای اجتماعــی تقســیم

(دیـوس و پیـك .)2014 ،اگـر فـردی بـه توانایـی خـود بـرای

موسســههای آمــوزش عالــی محیــط منحصــر بــهفــردی

دیگـران اطمینـان داشـته باشـد ،احتمـال دارد شایسـتگی

و اقدامهــای مناســب بــرای آمــوزش كارآفرینــان آینــده و

منازعههـای مربـوط به كارآفریـن بودن رویارویـی كند (دیوس

بــرای پیدایــش كارآفرینــی و ظهــور كارآفرینــان هســتند

بیشـتری را در خـود احسـاس میكنـد تـا بـا ناامیدیهـا و

كمــك بــه آنــان بــرای برداشــتن گامهــای اولیــه در راهانــدازی
و رشــد كســبوكار در ایــن محیــط رخ میدهــد ( ُا.ای.ســی.

افـراد بـا هـوش هیجانـی بـاال معاشـرت بیشـتری دارنـد و بـه

بــه ویــژه دانشآموختــگان دانشــگاهی یــك معضــل جــدی

كارآفرینانـه دارنـد (مورتـان و همـكاران.)2014 ،

دی .)2010 ،.ایــن در حالــی اســت كــه بــیكاری جوانــان،
اســت و اشــتغال جوانــان در مركــز برنامههــای سیاســی در
جهــان قــرار دارد (پریمانــد و همــكاران .)2012 ،در ایــران
هــم مســالهی بــیكاری دانشآموختــگان دانشــگاهی بــه

طــور عــام و بــیكاری دانشآموختــگان كشــاورزی بــه طــور
خــاص بــه یــك چالــش جــدی تبدیــل شــده اســت و بــا توجــه
بــه محدودیــت در بــه كارگیــری ایــن دانشآموختــگان از

ســوی دولــت و افزایــش مســتمر شــمار دانشآموختــگان

كشــاورزی ،نیــاز بــه دانشآموختــگان كارآفریــن در حــوزه

كشــاورزی بیــش از پیــش احســاس میشــود.

و پیـك2014 ،؛ زامپتاكیس ،بلدكوس و موسـتاكیس.)2009 ،
همیـن دلیـل فرصتهـای بیشـتر و بهتـری بـرای فعالیتهای
افــزون بــر ایــن ،هــوش هیجانــی بــا بیشــتر بروندادهــای

كارآفرینانــه ماننــد رفتــار كارآفرینانــه بــرای درآمدزایــی،
كارآفرینــی شــركتی ،كارآفرینــی اجتماعــی ،فعالیــت

كارآفرینانــه در مدرســه و دانشــگاه و كارآفرینــی از طریــق
اختــراع و نــوآوری همبســتگی معنــیداری دارد و احتمــال
اینكــه افــراد بــا هــوش هیجانــی بــاال در فعالیتهــای

كارآفرینانــه ابتــكاری شــركت كنند بیشــتر اســت (احمداوغلو،

لیوتنــر و چامــورو پریموزیــك.)2011 ،

هیجانهــای مثبــت خالقیــت كارآفرینانــه و تشــخیص

پژوهشـگران مختلـف بر اهمیت هـوش هیجانـی در فرایند

فرصــت را افزایــش داده (بــارون )2008 ،و در توانایــی

هیجانـی بـه ویـژه از ایـن نظـر بـرای كارآفرینـان مهـم اسـت

راهحــل بــرای مســائل موجــود از طریــق پــردازش ذهنــی تاثیر
میگــذارد ( ُاریــاروو و همــكاران .)2014 ،هــوش هیجانــی

كارآفرینـی و كسـبوكار تاكیـد كردهانـد .تواناییهـای هـوش
كـه آنـان بایـد تعاملهـای اجتماعـی بـا دیگـران را مدیریـت

كننـد (گلمـن .)2007 ،كارآفرینـان دارای هـوش هیجانـی
بـاال هنگامـی بـا بازدارندههـا رو بـه رو میشـوند از نظـر حسـی

انعطـاف بیشـتری دارنـد ،هنگامـی بـا اعضـای خانـواده كار
میكنند در مدیریت احسـاسها موفقتر هسـتند ،به شـیوهی

كارآمـدی بـا كاركنـان ،مشـتریان و دیگـر دسـتاندركاران كار
میكننـد و امتیـاز رهبـری آنـان از نـگاه كاركنـان باالتـر اسـت

(هیومفـری.)2013 ،

كارآفریــن بــرای اســتفاده از تجربههــای گذشــته و یافتــن

كارآفرینــان تاثیــر مســتقیم بــر رشــد فعالیــت اقتصــادی جدید
دارد و نیــز هــوش هیجانــی رابطـهی مثبتــی بــا تحریــك ذهنــی
كارآفرینــان ،توجــه فــردی و رفتارهــای گیــرای الهامبخــش
آنــان دارد (ایتشــاكی .)2012 ،كارآفرینانــی كــه احســاس

مثبــت قــوی دربــاره فعالیــت اقتصادیشــان دارنــد در
مقایســه بــا كســانی كــه ایــن احســاس را ندارنــد ،موفقترنــد
(بایــوم و لوكــی.)2004 ،

هـوش هیجانـی داللتهایـی را نیـز بـرای موقعیتهـای

همچنیــن هــوش هیجانــی ممكــن اســت نقــش حیاتــی

و سـازماندهی منابـع ،تعییـن و بهرهبـرداری از فرصتهـا،

جلــب نظــر بانكــداران و مشــتریان جدیــد بــرای كس ـبوكار،

كارآفرینانـه و تعاملهـای اجتماعـی ماننـد مذاكـره ،كسـب

مدیریـت تنش ،جذب و حفظ مشـتری و رهبـری دارد (بورن،

 .)2010افـراد دارای هـوش هیجانـی بـاال اجـازه نمیدهنـد
هیجانهـاّ ،نیـت آنـان بـرای راهانـدازی كسـبوكار را كاهـش

دهـد ،بلكـه ایـن مهـارت بـه تدریـج اطمینانشـان را افزایـش
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در توانایــی یــك كارآفریــن بــرای جــذب ســرمایهگذار،
دوســتان و خانــواده بــرای تامیــن مالــی ،یافتــن مشــتریان

جدیــد و یــا حفــظ مشــتریان موجــود داشــته باشــد.

قابلیتهــای هــوش هیجانــی ممكــن اســت بــه ویــژه بــرای
مذاكــره ،انتخــاب كاركنــان یــا شــریكان و جــذب و مدیریــت

شماره  ،39زمستان 1395

مشــتریان ،كاركنــان ،شــریكان و عرضهكننــدگان مهــم باشــد

نتیجــه گرایــش و موفقیــت كارآفرینانــه دارد.

 .)2004ادراك درســت دیگــران كــه یكــی از مولفههــای هــوش

( ،)1391نشــان داد كــه بیــن مولفههــای هــوش هیجانــی

(هیومفــری2013 ،؛ فــو و همــكاران2004 ،؛ فولمــر و بانــی،
هیجانــی اســت ،رابطــه مســتقیم بــا فعالیتهــای كارآفرینانــه

ماننــد مذاكــره موفــق ،انتخــاب شــریكان خــوب و اســتخدام

كاركنــان باكیفیــت دارد (بــارون و تانــگ.)2008 ،

پژوهــش مشــبكی ،محمدعلــی تباربایــی و شــایگانفرد

(تحمــل فشــار روانــی ،واقعگرایــی ،روابــط بینفــردی و

خوشبینــی) و كارآفرینــی رابطــهی مثبــت و معنــیداری
وجــود دارد .یافتههــای تحقیــق مورتــان و همــكاران (،)2014

پژوهشهــای مختلفــی دربــاره رابطــهی بیــن هــوش

نشــان دادنــد كــه بیــن دو بعد هــوش هیجانی (تعدیــل و تنظیم

( )2012بــر ایــن باورنــد كــه راهانــدازی كســبوكار بــه

رابطــهی مثبــت وجــود دارد و ادراك از خودكارآمــدی هــم

هیجانــی و كارآفرینــی انجــام شــده اســت .آواد و كادالــی
دلیــل نبــود قطعیــت و ســرمایهگذاری منابــع شــخصی در

آن ،فراینــدی هیجانــی اســت و هــوش هیجانــی مدیــران
بنگاههــای كوچــك و متوســط ،تاثیــر مثبــت و مســتقیم بــر
گرایــش كارآفرینانــه در ایــن شــركتها دارد.

و بهرهبــرداری از هیجانهــا) و خودكارآمــدی كارآفرینانــه
متغیــری میانجــی در رابطــه بیــن هــوش هیجانــی و قصــد

كارآفریــن شــدن اســت .بررســیهای مرعشــیان و نــادری
( ،)1392پوركیانــی ،امیــری و آذرپــور ( )1392و نــوروزی و

همــكاران ( ،)1391نشــان دادنــد بیــن كارآفرینــی ســازمانی

نتیجــهی پژوهــش ســولیمان آواد و هانــان كادا (،)2012

و هــوش هیجانــی رابطــهی معنــیداری وجــود دارد.

بــر گرایــش كارآفرینانــه در كس ـبوكارهای كوچــك و متوســط

( ،)1389نشــان داد بیــن هــوش هیجانــی و كارآفرینــی رابطــه

نشــان داد هــوش هیجانــی مدیــران تاثیــر مســتقیم و مثبــت
دارد .نتایــج تحقیــق زامپیتاكیــس و همــكاران (،)2009

نشــان دادنــد خالقیــت و اقــدام كنشــگرایانه دانشــجویان

تاثیــر مثبتــی بــر رابطــهی بیــن هــوش هیجانــی و نگــرش
بــه كارآفرینــی دارنــد .یافتههــای پژوهــش پرادهــان و

نــات ( ،)2012نشــان دادنــد بیــن هــوش هیجانــی و گرایــش

كارآفرینانــه همبســتگی مثبــت و معنــیداری وجــود دارد
و هــوش هیجانــی ســهم زیــادی در پیشبینــی گرایــش
كارآفرینانــه دارد.

نتیج ـهی پژوهــش عباسپــور اســفدن ،چراغعلــی و رحمانــی
معنــیداری وجــود دارد .در پژوهشهــای نقابــی و بهــادری
( )2012و ُاریــاروو و همــكاران ( ،)2014نیــز مشــخص شــد كــه
بیــن ســویگان هــوش هیجانــی و رفتــار و عملكــرد كارآفرینانــه
رابطــه معنــیداری وجــود دارد.

نتیج ـهی بررســی تســای و لــی ( ،)2014گویــای آن اســت

كــه كاركنانــی كــه از نظــر كنتــرل هیجانهــا وضعیــت خوبــی

دارنــد و بــه طــور گســترده از هیجانهــا اســتفاده میكننــد،

خالقیــت شــایانتوجهی نیــز دارنــد .یافتههــای پژوهــش

بررســی دیــوس و پیــك ( ،)2014حاكــی اســت كــه در

عطایــی زنجانینــژاد ،مرجانــی و نجفــی ( ،)2015نشــان

سیاســی بیشــتر باشــد رابطــهی بیــن هــوش هیجانــی و

(بینفــردی ،درونفــردی ،انطباقپذیــری ،مدیریــت تنــش

شــرایطی كــه هــوش هیجانــی كــم باشــد ،هــر قــدر مهــارت
ّنیــت كارآفرینانــه قویتــر خواهــد بــود و افــرادی كــه ّنیــت

كارآفرینانــه قــوی دارنــد ،مســتعدتر هســتند تــا از مرحلــه
ّنیــت گذشــته و در عمــل در فعالیتهــای كارآفرینانــه

ماننــد توســعه طــرح كســبوكار ،گرفتــن مجــوز كســبوكار،
جســتوجوی مشــتری و جلبنظــر تامینكننــدگان وارد
شــوند .بــر پایــهی پژوهــش كــروس و تراواگلیــون (،)2003
وضعیــت كارآفرینــان در ارزیابــی و ابــراز هیجانهــا و تنظیــم
و اســتفاده از هیجانهــا بســیار بــاال بــود .نتایــج بررس ـیهای

ســولیمون و الشــیخ ( )2007و نــگاه و صالــح ( ،)2015گویــای
آن بــود كــه هــوش هیجانــی رابطــه مثبــت بــا نــوآوری و در

دادنــد كــه بیــن كارآفرینــی و پنــج بعــد هــوش هیجانــی

و خلــق كلــی) رابطــهی مثبــت و معنــیداری وجــود دارد.
كشــاورز و كارگــر ( ،)1393معتقدنــد كــه بیــن هــوش هیجانــی
و كارآفرینــی دانشــجویان رابطــهی معنــیداری وجــود

دارد و هــوش هیجانــی تــوان پیشبینــی كارآفرینــی آنــان
را دارد .تحقیــق بهــادری ( ،)2012نشــان داد بیــن ابعــاد

هــوش هیجانــی و رفتــار كارآفرینانــه و نتیجــهی بررســی

حمیدیانپــور و همــكاران ( )2015نشــان داد بیــن هــوش
هیجانــی و خالقیــت كاركنــان رابطـهی مثبــت وجــود دارد .در
شــكل  1مــدل نظــری پژوهــش نشــان داده شــده اســت.
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رابطه ی بین هوش هیجانی...

ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ

ﺧﻮداﻧﮕﯿﺰﺷﯽ

ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ

ﭘﯿﺮوي
ﻫﻤﺪﻟﯽ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

نگاره  -1نقش اجزای هوش هیجانی بر توانایی كارآفرینی
روششناسی

آلفـای ترتیبی بر پایهی ماتریس همبسـتگی چندقسـمتی

ایـن پژوهـش از نـوع ع ّلـی -ارتباطـی اسـت .جامعـهی

محاسـبه میشـود در حالـی كه به طـور معمول برای محاسـبه

کشـاورزی دانشـگاه اراك در سـال تحصیلـی 1394-95بودنـد

همـهی گویههـای یـك مقیـاس محاسـبه میشـوند .بنابرایـن،

آمـاری آن  500تـن دانشـجویان مقطـع كارشناسـی دانشـکده
کـه شـمار  107تـن از آنـان بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری

تصادفـی سـاده و بـر پایهی جـدول بارتلـت ،كوترلیـك و هیگنز

( ،)2001انتخـاب شـدند .از پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار

پژوهـش اسـتفاده شـد كـه شـامل سـه بخـش بـود .در بخـش
نخسـت هـوش هیجانـی بـا  50گویـه و در پنـج ُبعـد خودآگاهی

( 10گویـه) ،مدیریـت هیجانهـا ( 10گویـه) ،خودانگیزشـی

ضریـب آلفـا ،ماتریسهـای همبسـتگی یـا كواریانسهـای

آلفـای ترتیبـی بـرآورد دقیقتـری را بـرای دادههـای ترتیبـی
فراهـم میكنـد (گادرمـان ،گان و زومبـو )2012 ،و در آن

ماهیـت ترتیبـی دادههـا مدنظـر قـرار میگیـرد (زومبـو،
گادرمـان و زیسـر .)2007 ،در ایـن پژوهـش قابلیـت اعتمـاد

متغیرهـای هـوش هیجانـی ( )0/85و توانایـی كارآفرینانـه
( )0/80بـا محاسـبه آلفـای ترتیبی تایید شـد .تجزیه و تحلیل

( 10گویـه) ،همدلـی ( 10گویـه) و مهارتهـای اجتماعـی (10

دادههـا بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSو در دو بخـش توصیفی

درجـهای لیكـرت اندازهگیـری شـد.

میانگیـن ،كمینـه و بیشـینه و تحلیـل ضریـب همبسـتگی

گویـه) بـا اسـتفاده از پرسشـنامه گلمـن ( )2007و طیـف پنـج
این پرسشـنامه توسـط نگارنـده ترجمه و بـرای اطمینان از

درسـتی ترجمـه ،در اختیـار یـك نفـر متخصـص آمـوزش زبان
انگلیسـی قـرار داده شـد و پـس از اعمـال اصالحهـای الزم و

تاییـد روایـی محتوایـی آن توسـط متخصصـان اسـتفاده شـد.
هـوش هیجانـی كل نیـز بـا محاسـبهی مجمـوع امتیازهای هر
فـرد در پنـج بعـد بـاال بـه دسـت آمـد .بخـش دوم پرسشـنامه
بـه متغیـر توانایـی كارآفرینانـه اختصـاص داشـت .بـرای

اندازهگیـری توانایـی كارآفرینانـه از پرسشـنامه لینـان و

چـن ( ،)2006اسـتفاده شـد و ایـن متغیـر بـا شـش گویـه پنـج
گزینـهای اندازهگیـری شـد .در بخـش سـوم ،هـم ویژگیهـای

فـردی و تحصیلی دانشـجویان سـنجش شـدند .برای بررسـی

پایایـیپرسشـنامه از آلفـای ترتیبـی بـا اسـتفاده از نرمافزار R

اسـتفاده شـد.
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و اسـتنباطی صـورت گرفـت .در بخـش توصیفـی از درصـد،

اسـپیرمن و در بخـش اسـتنباطی از تحلیل رگرسـیون ترتیبی
اسـتفاده شـد.
یافتهها

نتایــج پژوهــش نشــان داد میانگیــن ســن دانشــجویان

 22ســال (كمینــه  19و بیشــینه  33ســال) بــود .بــر پایــهی
یافتههــا  38/3درصــد از دانشــجویان یــاد شــده مــرد و

 60/7درصــد آنــان زن بودنــد .میانگیــن معــدل دانشــجویان

 ،15/72میانگیــن شــمار اعضــای خانــواده آنــان  5نفــر و
میانگیــن درآمــد خانــواده در مــاه  16600000ریــال بــود.

 55/7درصــد از دانشــجویان اظهــار كردنــد كــه فــردی از

خانــواده آنــان كس ـبوكاری را راهانــدازی كــرده اســت و 44/3

درصــد بیــان كردنــد كــه هیچیــك از اعضــای خانــواده راهانــداز
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كســبوكاری نبــوده اســت 17/1 .درصــد از دانشــجویان در

خودانگیزشـی و مدیریـت هیجانهـا در دانشـجویان پاییـن

در هیــچ دوره شــركت نداشــتهاند.

میانگیـن مولفههـا در مجمـوع میتـوان گفـت وضعیـت

دورههــای آمــوزش كارآفرینــی شــركت كــرده و  82/9درصــد
در پرسشـنامهی گلمن ( ،)2007مولفههای هوش هیجانی

بـا توجـه بـه امتیـازی كـه كسـب میكنند به سـه دسـتهی قوی

(بیـش از  ،)35نیازمنـد توجـه ( )18-35و در اولویـت ایجـاد

(كمتـر از  )18تقسـیمبندی شـدهاند .جـدول  1وضعیـت
دانشـجویان را در هـر یـك از مولفههـای هـوش هیجانی نشـان

میدهـد .هیـچ یـك از دانشـجویان در مولفههـای یـاد شـده
امتیـاز كمتـر از  18نداشـتهاند ،بـه همیـن دلیـل هـم سـتون

در اولویـت ایجـاد از جـدول حـذف شـد .همانگونـه كـه در
جـدول  1مشـخص اسـت وضعیـت دانشـجویان در مولفههـای

خودآگاهـی و همدلـی بهتـر بـوده و بیشـترین امتیـاز را در
ایـن زمینههـا كسـب كردهانـد .دانشـجویان مـورد بررسـی

در زمینههـای مدیریـت هیجانهـا و خودانگیزشـی امتیـاز
پایینتـری كسـب كـرده و نیازمنـد توجـه بیشـتری در ایـن
مولفههـا میباشـند.

بررسـی توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان نیـز نشـان داد

توانایـی  48/1درصـد از دانشـجویان خـوب 48/1 ،درصـد

متوسـط و  3/8درصـد در حـد ضعیـف بـود.

پایهی مولفههای هوش هیجانی

مولفه
خودآگاهی

مدیریت هیجانها

خودانگیزشی

همدلی

مهارتهای اجتماعی

نیازمند توجه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

89

83/2

18

16/8

62

57/9

45

42/1

68/2

34

50
76

73

46/7
71

57
31

دانشـجویان در مولفههـای خودآگاهـی ،همدلـی و هـوش

هیجانـی خـوب و وضعیـت آنـان در مولفههـای خودانگیزشـی

و مدیریـت هیجانهـا در حـد متوسـط اسـت.

جدول -2اولویتبندی مولفههای هوش هیجانی در بین
دانشجویان

قوی

نیازمند توجه

میانگین انحرافمعیار ضریب تغییرات اولویت

مولفه

38/75

خودآگاهی

37/28

همدلی
مهارتهای اجتماعی 36/72
35/51
خودانگیزشی
مدیریت هیجانها

33/82

4/77

0/12

1

4/82

0/13

2

4/82
4/89
5/40

0/13
0/14
0/16

2
3
4

*دامنه میانگین :كمینه= 10بیشینه=50

جـدول  3نتیجـهی تحلیـل همبسـتگی بیـن مولفههـای

هـوش هیجانـی و هـوش هیجانـی كل بـا توانایـی کارآفرینانـه
دانشـجویان را نشـان میدهـد .نتیجـهی پژوهـش نشـان داد

جدول -1توزیع دانشجویان كشاورزی دانشگاه اراك بر
قوی

بـوده و در اولویتهـای آخـر قـرار گرفتهانـد .بـا توجـه بـه

53/3
29

31/8

بیـن همـهی مولفههـای هـوش هیجانـی و هـوش هیجانـی

كل بـا توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان در سـطح یـك درصـد
رابطـهی مثبـت و معنـیداری وجـود دارد.

ایــن بدیــن معناســت كــه هــر قــدر هــوش هیجانــی

دانشــجویان باالتــر باشــد ،توانایــی آنــان بــرای كارآفرینــی
نیــز بیشــتر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه ضرایــب همبســتگی،
رابطـهی بیــن خودانگیزشــی و هــوش هیجانــی كل بــا توانایــی

كارآفرینانــه قویتــر از روابــط دیگــر میباشــد .كوهــن بــرای
تفســیر شــدت رابطــهی بیــن متغیرهــا بــا توجــه بــه ضریــب

همبســتگی ســه طبقــه ارائــه كــرده اســت ( 0/29تــا r=0/1

ضعیــف؛  0/49تــا  r=0/30متوســط و  1/0تــا  r=0/50قــوی)

جـدول  2اولویتبنـدی مولفههـای هـوش هیجانـی در بین

(پلنــت ،2007 ،ص  ،)132كــه بــر پایــهی آن رابطــهی بیــن

میشـود كـه وضعیـت دانشـجویان در سـه مولفـه خودآگاهـی،

حــد قــوی و رابط ـهی بیــن مدیریــت هیجانهــا ،مهارتهــای

دانشـجویان را نشـان میدهـد .بـر پایـهی این نتایج مشـخص

همدلـی و مهارتهـای اجتماعـی بهتـر از دو مولفـه دیگـر
بـوده و ایـن سـه مولفـه در اولویـت اول و دوم قـرار گرفتهانـد.

خودانگیزشــی و هــوش هیجانــی كل بــا توانایــی كارآفرینانه در
اجتماعــی ،خودآگاهــی و همدلــی بــا توانایــی كارآفرینانــه در
حــد متوســط میباشــد.
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رابطه ی بین هوش هیجانی...

جدول -3رابطه بین مولفههای هوش هیجانی و هوش
هیجانی كل با توانایی کارآفرینانه دانشجویان

خودآگاهی

r

p

0/337

0/000

و همـراه بـا افزایـش مقـدار ایـن متغیرهـا ،احتمـال افزایـش

0/551

0/000

0/488

خودانگیزشی

0/000

0/365

همدلی

0/000

0/402

مهارتهای اجتماعی

0/000

0/541

هوش هیجانی كل

قبلـی اعضای خانـواده در راهانـدازی كسـبوكار و طبقات دوم
و سـوم متغیـر مدیریـت هیجانهـا بـر توانایـی كارآفرینانـه

مولفه

مدیریت هیجانها

 .)5بـر پایـهی نتایـج تحلیـل رگرسـیون ،تاثیر متغیر سـابقهی

0/000

دانشـجویان بـه ترتیـب در سـطح  5و  1درصـد معنـیدار بـود

توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان نیـز بیشـتر میشـود .مقـدار

سـنجههای بـرآورده شـده بـرای تاثیـر سـابقهی قبلـی اعضای

خانـواده در راهانـدازی كسـبوكار و طبقـات دوم و سـوم
مدیریـت هیجانهـا بـر توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان بـه

ترتیـب  15/27 ،0/772و  14/20بـود كـه با فـرض ثابت ماندن

نكتـه شـایان توجـه دیگـر آن بـود كـه رابطـهی معنـیداری

تاثیـر تمـام متغیرهـای مـدل ،افزایـش یـك واحـد در هـر یـك

سـن ،معـدل ،درآمـد خانـواده و شـمار اعضـای خانـواده و نیـز

 15/27 ،0/772و  14/20واحـد در نسـبتهای لگارتیـم متغیر

بیـن توانایـی كارآفرینانه دانشـجویان با هیچیـك از متغیرهای
تفـاوت معنـیداری بیـن توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان بـر
پایـه جنـس و رشـته تحصیلی مشـاهده نشـد.

از متغیرهـای مسـتقل فـوق بـه ترتیـب بـا احتمـال افزایـش

وابسـته توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان همـراه خواهـد بود.
بـه عبـارت دیگـر ،احتمـال توانایـی كارآفرینانـه آن دسـته از

در ایـن پژوهـش بـرای اندازهگیـری تأثیـر متغیرهـای

دانشـجویانی كـه یكـی از اعضـای خانـواده آنـان كسـبوكاری

شـد .نتیجـهی آزمـون نسـبت احتمـال مـدل نشـان داد كـه

حالتهـای عاطفـی خـود بـرای پذیرفتـن مسـئولیت اقدامهـا

پژوهـش بـر توانایـی كارآفرینانه از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده
مقـدار كای اسـكویر (كای اسـكویر= ،116/89درجه آزادی=11

و سـطح معنیداری=  )0/000در سـطح  1درصد معنیدار بود.
در نتیجـه ،مدل رگرسـیونی مدل مناسـبی اسـت و متغیرهای

مسـتقل بـه خوبـی توانسـتهاند تغییـرات متغیـر وابسـته را

تبییـن كننـد .نتیجـه آزمـون نكویـی بـرازش نیـز نشـان داد
مقادیـر متغیرهـای وابسـته و مسـتقل تناسـب خوبـی باهـم
دارنـد و مـدل خوبـی حاصـل شـده اسـت (جـدول .)4

جدول -4آزمون نكویی برازش مدل رگرسیون ترتیبی
توانایی كارآفرینی بر پایهی متغیرهای تحقیق
كایاسكویر

مولفه
پیرسون
انحراف

173/465

134/133

درجه آزادی

سطح معنیداری

282

1/000

282

1/000

را در گذشـته راهانـدازی كردهانـد و یـا قـادر بـه مدیریـت

و رفتارهایشـان میباشـند ،بیـش از دیگـران اسـت.
جدول -5مقادیر آمارههای ضریب تعیین پزودو
ضریب تعیین

مقدار

كاكس و نل

0/717

مكفادن

0/519

نیجلكرك

0/786

بحث و نتیجهگیری

كارآفرینـی یكـی از مولفههـای بنیادیـن رشـد و توسـعه

اقتصادیسـت ،زیـرا بـه راهانـدازی كسـبوكارهای كوچـك و

متوسـط ،فراهمكـردن فرصتهـای اشـتغال ،درآمدزایـی،
ارتقـای اسـتاندارد زندگـی و اسـتفاده درسـت از منابـع مالی و
مـادی و نیـروی انسـانی منجر میشـود .هـدف از ایـن تحقیق

مقادیـر آمارههای ضریب تعیین پزودو (شـامل سـه ضریب

بررسـی رابطـهی بیـن هـوش هیجانـی و توانایـی كارآفرینـی

كـه متغیرهـای مسـتقل توانسـتهاند بیـن  52تـا  79درصـد از

كـه بیـن خودآگاهـی و توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان در

تعییـن كاكـس و نـل ،نیجـل كـرك و مكفـادن) نشـان دادنـد
احتمـال واریانـس توانایـی كارآفرینانه را تبییـن كنند (جدول

34
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در پژوهشهـای دیگـر نیـز بـه ایـن موضوع اشـاره شـده اسـت

شـده اسـت ( ُاریـاروو و همـكاران2014 ،؛ دیویـس و پیـك،

2014؛ احمداغلـو و همـكاران2011 ،؛ مرعشـیان و نـادری،

خودانگیزشـی توانایـی برانگیختـن خـود بـرای یافتـن دلیـل

(عطایـی زنجانینـژاد و همـكاران2015 ،؛ دیویـس و پیـك،

1392؛ مشـبكی و همـكاران1391 ،؛ پوركیانـی و همـكاران،
1391؛ نـوروزی و همـكاران1391 ،؛ عباسپـور اسـفندن و

همـكاران .)1389 ،روحیـهی كارآفرینـی تـا حـد زیـادی بـا

ترسهـا و باورهـای شـخصی افـراد دربـاره تواناییشـان بـرای
چیرگـی بـر بازدارندههـا شـكل میگیـرد .باورهـا و ترسهـا بـر

چگونگـی برداشـت افـراد از بازدارندههـا ،تفكرهـا ،حالتهای
هیجانـی و الگوهـای رفتـاری آنـان نیـز تاثیـر میگذارنـد.

2014؛ ایشـتاكی2012 ،؛ مشـبكی و همـكاران.)1391 ،
محكـم بـرای انجـام كار ،بدون نیاز به برانگیخته شـدن توسـط
دیگـران اسـت.

زندگـی كارآفرینـان بـا فـراز و نشـیبهای بسـیار زیـادی

رو بـه رو اسـت و اگـر دانشـجویان میخواهنـد كارآفریـن
باشـند ،خودانگیزشـی مولفـهی بسـیار مهمـی اسـت .آنـان
بایـد روحیـهی بـاالی خـود را حفـظ كننـد و هیـچ موضوعـی

دلسردشـان نكنـد .ایـن تنهـا راهـی اسـت كـه میتواننـد

بنابرایـن ،خودآگاهـی افـراد از ترسهـا و باورهـای

توانایـی الزم بـرای چیرگـی بـر مشـكالت را بـه دسـت آورنـد.

كارآفرینـی تاثیـر میگـذارد و هـر چـه شـناخت افـراد از

مثبتـی دربـارهی كسبوكارشـان داشـته باشـند و بـه كاری

اساسیشـان ،بـر هـر كاری كـه انجـام میدهنـد از جملـه

خودشـان بیشـتر باشـد ،احتمال كارآفرین شـدن آنان بیشـتر
خواهـد بـود .نیـز ،یافتههـا نشـان دادنـد كـه بیـن مدیریـت

هیجانهـا و توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان در سـطح یـك
درصـد رابطهی مثبـت و معنیداری وجود دارد .پژوهشـگران
دیگـر نیـز به ایـن موضوع اشـاره كردهانـد (عطایـی زنجانینژاد

اگـر دانشـجویان بـه انـدازه كافـی خودانگیختـه باشـند و حس

كـه انجـام میدهنـد بـاور و بـه خـود اطمینـان داشـته باشـند،

كسبوكارشـان مـدام رشـد خواهـد كـرد .بـر پایـهی نتایـج

پژوهـش ،بیـن همدلـی و توانایـی كارآفرینانـه دانشـجویان در
سـطح یـك درصـد رابطـهی مثبـت و معنـیداری وجـود دارد.
ایـن نتیجـه همسـو بـا یافتههـای تحقیق ُاریـاروو و همـكاران،

2014؛ بهـادری2012 ،؛ نقابـی و بهـادری 2012 ،و بـارُ -ان و

و همـكاران2015 ،؛ تسـای و لـی2014 ،؛ مورتان و همكاران،
2014؛ ُاریـاروو و همـكاران2014 ،؛ دیویـس و پیـك2014 ،؛

تانـگ 2008 ،میباشـد.

زاكارویـوس و زوپركا2010 ،؛ زامپتاكیـس و همكاران2009 ،؛

میكننـد ،نشـان از همدلـی اسـت .كارآفرینـان بـا افـراد

هیومفـری2013 ،؛ بهادری2012 ،؛ نقابـی و بهادری2012 ،؛
كروس و تراواگلیون2003 ،؛ كشـاورز و كارگر1393 ،؛ مشـبكی
و همـكاران.)1391 ،

توانایـی احسـاس ،درك و پاسـخ بـه آنچه دیگران احسـاس

مختلفـی ماننـد سـرمایهگذاران ،كاركنـان ،سـهامداران،

مشـتریها و غیـره احاطـه میشـوند كـه نیـاز دارنـد آنـان را

توانایـی افـراد در مدیریـت هیجانهـا بـرای پذیرفتـن

درك كننـد و هنگامـی كارآفریـن بـا دیدگاههـا و نیازهـای آنـان

تصمیمگیریهـای شـتابزده میشـود .هیجانهـای افـراد

نگرشـی را در كارآفرینـان ایجـاد میكنـد تـا كسبوكارشـان را

مسـئولیت رفتارهایشـان بسـیار ضـروری اسـت و بازدارنـده
منبـع ارزشـمند اطالعـات نیـز هسـتند و ایـن هیجانهـا بـه
تصمیمگیریهایشـان كمـك میكننـد .هنگامـی پیوندهـای
احساسـی فـرد در ذهـن از هـم میپاشـد ،وی نمیتوانـد

حتـی تصمیمهـای سـاده را بگیـرد .از آنجایـی كـه كارآفرینـی
انتخـاب از بیـن گزینههـا اسـت و كارآفرینـان مـدام در شـرایط

تصمیمگیـری هسـتند ،توانایـی در مدیریـت هیجانهـا

تاثیـر بسـیار زیـادی در كارآفرینـی دارد .همچنیـن نتیجـهی
پژوهـش نشـان داد بیـن خودانگیزشـی و توانایـی كارآفرینانـه
دانشـجویان در سـطح یك درصد رابطهی مثبـت و معنیداری

وجـود دارد .ایـن نتیجـه در پژوهشهـای دیگـر نیـز تأییـد

قوت میگیـرد و این پیوند،
همدل و سـازگار باشـد ،كسـبوكار ّ
مطلوبتـر اداره كننـد .بنابرایـن ،همدلی پیوندی ناگسسـتنی

بـا كارآفرینـی دارد و هـر قـدر دانشـجویان بتواننـد خـود را در

جـای دیگـران بگذارنـد ،توانایـی كارآفرینـی در آنـان بیشـتر
میشـود .یافتههـای پژوهـش همچنیـن نشـان داد بیـن

مهارتهـای اجتماعی دانشـجویان و توانایـی كارآفرینانه آنان

در سـطح یك درصـد رابطهی مثبت و معنـیداری وجود دارد.
در پژوهشهای دیگر نیز به این موضوع اشـاره شـده اسـت

(مورتـان و همـكاران2014 ،؛ مایـر و همـكاران2008 ،؛ مایر و

همـكاران .)2004 ،توانایـی كنتـرل احسـاسها و هیجانهـا
در روابـط بـا دیگـران و توانایـی تاثیرگـذاری و الهامبخشـی بـه
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دیگـران ،مهارتهـای بنیـادی الزم بـرای كارآفرینی هسـتند.

موفـق باشـند و بـه اطالعات مربوط بـه فرصتهـای كارآفرینی

كـه میخواهنـد از آنـان كمـك بگیرنـد ،راحتتـر هسـتند و

كسـبوكار منتقـل كننـد .بنابراین ،هـر قدر مهـارت اجتماعی

دانشـجویان بـا مهارتهـای اجتماعی باال در تمـاس با افرادی

مهارتهـای اجتماعـی بـه آنـان كمـك میكنـد تـا بـه خوبـی
بـا دیگـر اعضـای گـروه كار كننـد و رابطـهی مثبـت و همیارانـه

بـا دیگـران داشـته و در بسـتن قراردادهـای كاری بـا دیگـران

دسترسـی بیشـتری داشـته و این اطالعات را بـه دیگر اعضای
دانشـجویان بیشـتر باشـد ،توانایـی آنـان در كارآفرینی بیشـتر

خواهـد بود.
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Abstract
The aim of this research was to investigate the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial capacity among the agricultural students at Arak University. Quasi-experimental method
was applied in this research. The statistical population consisted of 500 B.Sc. agricultural students in
the 1394-95 academic year, from which 107 students were determined by Bartlett table as the research
sample and were selected by applying simple random sampling technique. A questionnaire was developed to gather data. Validity and reliability of the research instrument were confirmed based on the
evaluation of a panel of experts and ordinal alpha coefficient (α=0.80-0.85), respectively. The findings
of research indicated that motivating oneself and managing emotions of students need further attention.
The results of Spearman correlation coefficient analysis revealed that there was a positive significant
relationship between self-awareness, managing emotions, motivating oneself, empathy, social skills and
total emotional intelligence and students' entrepreneurial capacity. Ordinal regression analysis results revealed that the two variables of managing emotions and prior experiences of family members in starting
business accounted for 52% to 70% probability of variation in the entrepreneurial capacity of students.
Index Terms: Agricultural student, emotional intelligence, entrepreneurial capacity, entrepreneurship.
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