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بررسی تأثير هوش عاطفی بر شایستگیهاي کارآفرینانة دانشجویان
رشتههاي کشاورزي (مورد مطالعه :دانشگاه زنجان)
محمد بادسار ،1روحاهلل رضائی ،2نفيسه صالحیمقدم
 .3استادیار دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه زنجان
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 .4دانشیار دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه زنجان
 .3کارشناس ارشد دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه زنجان
تاریخ دریافت34/8/45 :
تاریخ پذیرش33/2/42 :

چکيده
هدف اصلي این تحقیق بررسي تأثیر هوش عاطفي بر شایستگيهاي کارآفرینانة دانشجویان رشتههاي
کشاورزي در دانشگاه زنجان است .تحقیق حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردي و از نظر نحوة
گردآوري دادهها ،جزو تحقیقات توصیفي و از نوع همبستگي به شمار ميرود .جامعة آماري تحقیق
شامل  322نفر از دانشجویان کارشناسي ارشد دانشکدة کشاورزي دانشگاه زنجان است که با توجه به
جدول کرجسي و مورگان 480 ،نفر از آنان از طریق روش نمونهگیري طبقهاي با انتساب متناسب
انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها از پرسشنامة استاندارد استفاده شد .روایي محتوایي پرسشنامه با
نظر اعضاي هیئت علمي دانشگاه زنجان تأیید شد .براي تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق ،پیشآزمون
انجام شد که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي مقیاسهاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب در
دامنه بین  0/702تا  0/874بود .دادههاي گردآوريشده با استفاده از تکنیک چندمتغیرة مدلسازي
معادالت ساختاري ،پردازش شدند .نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از
نظر سطح هوش عاطفي و شایستگيهاي کارآفرینانه در سطوح پایین و متوسط قرار دارند .همچنین بر
اساس نتایج تحقیق مشخص شد که هوش عاطفي و مؤلفههاي آن شامل مهارتهاي درونفردي،
مهارتهاي بین فردي ،سازگاري ،مدیریت استرس و خودانگیزي ،حدود  35درصد از واریانس
شایستگيهاي کارآفرینانه را تبیین ميکنند.
واژههاي کليدي :آموزش کشاورزي ،شایستگيهاي کارآفرینانه ،هوش عاطفي.
 نويسندة مسئول:

Email: r_rezaei@znu.ac.ir
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مقدمه
رشد سریع جمعیت و سایر تحوالت اجتماعي -اقتصادي پرشتاب در دهههااي  3370و  3380از
جمله :محدودشدن فرصتهاي اساتخدامي از ساوي دولات ،نباودن سااختار مناساب در بخاش
خصوصي براي جذب دانشآموختگان دانشگاهها ،مشاکتت سااختار فرهنگاي جامعاه ،وجاود
مسائل متعدد در فضاي کسابوکاار ،نباود ارتباا ماؤثر میاان دانشاگاه و بخاشهااي مختلا
اقتصادي و غیره ،موجب بروز مسئلة بیکاري ( )Moghimi, 2007: 88و ایجاد شرایط جدیادي
براي آموزش عالي شده است .نتیجة چنین وضعیتي ،لازوم توساعة کاارآفریني در کشاور باراي
ایجاد کسبوکارهاي جدید ،بهکارگیري مناسب ظرفیتهاي بدون استفاده ،توسعة ظرفیتهاي
جدید و حل مشکتت اجتماعي است .در این زمینه ،باه نظار ماي رساد کاه یکاي از مها تارین
مأموریتهاي جدید دانشگاهها ،ایجاد و توسعة شایستگيهاي کاارآفریني در داناشآموختگاان
دانشگاهي است (یداللهي فارساي .)33 :3382 ،هرچناد ،تحقاق ایان امار باه نوباة خاود مساتلزم
شناسایي و توجه به عوامل تأثیرگذار در این زمینه در سطح فاردي (عوامال روانشاناختي و غیار
روانشناختي) و سطح محیطي (عوامل اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي) است ( .)Erin, 2012: 6در
این میان ،در سالهاي اخیار مشخصاههااي روانشاناختي و متغیرهااي شخصایتي باهویاهه هاوش
عاطفي به دلیل نقش مه آن در کمک به بروز ختقیت افراد ،شناسایي و تشخیص فرصتهااي
کارآفرینانه ،ترغیب به خطرپذیري ،برقراري ارتباطات اثربخش با دیگران و در مجموع ،توساعة
شایستگيهاي کارآفریني و ایجاد رفتار کارآفرینانه در افراد ،از سوي محققان و صااحبنظاران
مختل

تأکید خاصي ميشاود ( .)Leutner et al., 2014: 60بار خاتف اهمیات موضاوع ،در

خصوص بررسي رابطه بین شایستگيهااي کارآفریناناه باا هاوش عااطفي کاه حاوزة مطالعااتي
جدیاادي بااه شاامار ماايرود ،پااهوهشهااا و تحقیقااات تقریبااً کمااي بااهویااهه در آمااوزش عااالي
کشاورزي انجام شده است و تتشهاي اندکي براي اثبات رابطه بین شایستگيهاي کارآفرینانه
و هوش عاطفي و نحاوة تأثیرپاذیري رفتاار کارآفریناناه از مؤلفاههااي مختلا

هاوش عااطفي

صورت گرفته است (کمالیان و فاضل .)343 :3330 ،از این رو ،پرسش اصالي پاهوهش حاضار
ایان اساات کااه آیااا رابطااهاي بااین هااوش عاااطفي و مؤلفااههاااي مختلا

آن بااا شایسااتگيهاااي

کارآفرینانه دانشجویان رشتههاي کشاورزي در دانشگاه زنجان وجود دارد یا خیر؟

بررسي تأثیر هوش عاطفي بر شایستگيهاي کارآفرینانة...
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مروري بر مبانی نظري و پيشينة تحقيق
الف) شایستگیهاي کارآفرینانه

از آنجا که درک چگونگي ظهور بنگاههاي کسبوکارهاي جدید ،یک چالش تحقیقاتي
جدي به شمار ميرود ،ارائة یک توضیح قابل قبول در خصوص نحوة ایجاد و توسعة این
بنگاهها ضروري به نظر ميرسد ( .)Alvarez & Barney, 2007: 1059فرایند کارآفریني به
دلیل قطعیتنداشتن در چگونگي توسعة مطلوب یک کسبوکار (،)Bhave, 1994: 231
دستیابي به منابع مورد نیاز ( )Baker & Nelson, 2005: 344و اتخاذ تصمیمات اثربخش
( ،)Sarasvathy, 2001: 253در ماهیتش موضوعي پیچیده محسوب ميشود .بر این اساس ،به
نظر ميرسد که ایجاد بنگاههاي کسبوکار نیازمند مجموعهاي از شایستگيهاست که افراد
ميتوانند از سوي یک ایدة اولیه به سمت راهاندازي یک بنگاه ارزشآفرین حرکت کنند
( .)Rasmussen et al., 2011: 1314بر ختف اهمیت موضوع ،مباني نظري در حوزة
شایستگيهاي کارآفرینانه هنوز در مراحل ابتدایي قرار دارد که بخشي از این مسئله از تنوع
دیدگاهها در تعری

مفهوم شایستگي و وجود برداشتها و معناي متفاوت از آن ناشي ميشود

( .)Sanchez-Garcia, 2013: 449به هر حال ،در یک برداشت جامع ،شایستگيهاي
کارآفرینانه 3را ميتوان به منزلة یک گروه خاص از شایستگيهاي مرتبط در بردارندة دانش،
مهارت و ویهگيهاي شخصیتي ( )Man et al., 2002: 125تعری

کرد که به افراد کمک

ميکنند تا نقش خود را به عنوان یک کارآفرین براي ایجاد و توسعة یک کسبوکار کوچک
و جدید به طور موفقیتآمیزي ایفا کنند ( .)Mitchelmore & Rowley, 2010: 93با توجه به
تعری

بیانشده ،همانطور که سانچز ( )4033تأکید ميکند ،برخي محققان در تبیین و تشریح

شایستگيهاي کارآفرینانه ،روي مهارتها ،دانش و ویهگيهاي فردي تمرکز کردهاند ( Man

 .)et al., 2002: 125در این مطالعه ،این ویهگيها در قالب پنج دستة ویهگيهاي کنترل
دروني ( ،)Rotter, 1966: 1توفیقطلبي ( ،)McClelland, 1961: 124ریسکپذیري ( Kets
 ،)De Vries, 1977: 37ستست فکري ( )Osborn, 1963: 29و عملگرایي ( Vesper,

 )1980: 151در نظر گرفته شدند.
1. Entrepreneurial competencies
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در رابطه با هوش عاطفي و نقش آن در رهبري و مدیریت ،همواره اختتف نظرهایي وجود داشته
است .در این زمینه ،عمگرایان بر این باورند که رهبري و مدیریت ناگزیر از هوش عاطفي هستند و
حتي برخي از آنان به صورت اغراقآمیز ،هوش عاطفي را تبیینکنندة  87درصد از تفاوت بین
مدیران ارشد که به لحاظ عملکرد در سطح باالیي قرار دارند ،با متوسط عملکرد همتایانشان
ميدانند ( .)Goleman, 2000: 81این در حالي است که در ادبیات رایج دانشگاهي ،نقش هوش
عاطفي در مدیریت و رهبري مشرو و بحثبرانگیز بوده است و مباحث مرتبط با آن در رابطه با
درک ظاهر ،رفتار و اثربخشي مدیریت دنبال ميشود ( .)Walter et al., 2011: 46در خصوص
مفهوم هوش عاطفي ،والتر و همکاران ( )4033بیان ميکنند که مفهوم هوش عاطفي از طریق دامنة
گستردهاي از تعاری

و رهیافتهاي اندازهگیري توصی

و تبیین ميشود .این محققان به نقل از

اشکناسي و دایوز )4005( 3ادبیات مربو به هوش عاطفي را در قالب سه حیطه یا جریان متفاوت
طبقهبندي ميکنند .جریان نخست ،تعری

سالوي و مایر )3330( 4از هوش عاطفي است که آن را

به عنوان مجموعهاي از توانایيهاي عاطفي مانند درک درست هیجانات یا احساسات ،بهکارگیري
هیجانات براي تسهیل تفکر و درک و مدیریت احساسات براي دستیابي به اهداف تعری
( .)Mayer et al., 2004: 205جریان دوم نیز تعری

ميکنند

سالوي و مایر ( )3330از هوش عاطفي را مبنا

قرار ميدهد ،با این تفاوت که به جاي بهکارگیري آزمونهاي توانایيمحور ،از خودارزیابي یا
گزارشهاي دیگر مرتبط با رفتار هوش عاطفي استفاده ميکند ( .)Jordan et al., 2002: 201در
نهایت ،در جریان سوم که برداشت تقریباً جامعتري از هوش عاطفي ارائه ميدهد ،تمرکز بر
رهیافتهایي است که هوش عاطفي را در یک معناي گستردهتر تعری
مجموعهاي از تمایتت و صتحیتهاي مختل

ميکنند؛ این جریان شامل

دره آمیخته همچون خودآگاهي ،همدلي ،حالت

رواني ،تصمی سازي و کار گروهي است ( )Goleman, 2000: 80که توانایيهاي یک فرد براي
موفقیت در رویارویي با خواستهها و فشارهاي محیط را متأثر ميکند (.)Bar- On, 2006: 15
1. Ashkanasy and Daus
2. Salovey and Mayer

بررسي تأثیر هوش عاطفي بر شایستگيهاي کارآفرینانة...
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هوش عاطفي ،در خصوص شناسایي مؤلفههاي آن ،پهوهشهاي
3

مختلفي در دنیا صورت گرفته است .در این زمینه ،نافوخو ( )4003مؤلفههاي اصلي هوش عاطفي
را شامل چهار بعد آگاهي عاطفي ،تسهیل هیجان ،درک هیجان و مدیریت هیجان دانسته است .در
همین زمینه ،بار -اون ( )4002هوش عاطفي را یک سازة چندبعدي ،شامل پنج مؤلفة اساسي
مهارتهاي درونفردي ،مهارتهاي بینفردي ،مدیریت استرس ،سازگاري و خودانگیزي ميداند.
گلمن ( )4000نیز آن را در قالب چهار دسته شایستگيهاي خودآگاهي ،خودمدیریتي ،آگاهي
اجتماعي و مهارت اجتماعي در نظر گرفته است.
ج) پيشينة پژوهش

در این بخش ،با توجه به هدف اصلي پاهوهش و باا درنظرگارفتن محادودة موضاوعي تحقیاق،
نتایج برخي از مه ترین مطالعات مرتبط تجربي انجام گرفته در داخل و خاار از کشاور مارور
شده است (جدول  .)3همانطور که اشاره شد؛ در خصوص بررسي رابطاه باین شایساتگيهااي
کارآفرینانه با هوش عااطفي ،پاهوهش هاا و تحقیقاات تجرباي تقریبااً کماي انجاام شاده اسات
(کمالیااان و فاضاال )343 :3330 ،و بااه طااور کلااي در ادبیااات رابطااة هااوش عاااطفي بااا رفتااار
کارآفرینانه و حتي فراتر از آن ،رابطة هوش عاطفي با موفقیات کارآفریناناه و یاا آماوزشهااي
کارآفریني بررسي شده است (.)Ahmetoglu et al., 2011: 1030
جدول  .1خالصة پژوهشهاي تجربي مرتبط انجامگرفته در داخل و خارج از کشور
پژوهشگر (سال
انجام تحقيق)

مصطفايي
()1811

عنوان پژوهش

نتايج تحقيق

نتايج تحقيق نشاندهندة وجود رابطة مثبت و معنيدار
بررسي رابطة هوش عاطفي
بين هوش عاطفي و ميزان کارآفريني دانشجويان بود.
با کارآفريني دانشجويان
همچنين بين هوش عاطفي دانشجويان دختر و پسر
دانشگاه پيام نور شهرستان
تفاوت معناداري وجود داشت ،در حالي که تفاوت بين
سردشت
ميزان کارآفريني آنان معنيدار نبود.

1. Nafukho
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ادامة جدول  .1خالصة پژوهشهاي تجربي مرتبط انجامگرفته در داخل و خارج از کشور
پژوهشگر (سال
انجام تحقيق)

عنوان پژوهش

نتايج تحقيق

مطالعهاي دربارة سهم هريک
نتايج تحقيق نشان داد که بين کارآفريني و مؤلفههاي
از مؤلفههاي هوش عاطفي
مختلف هوش عاطفي به جز مؤلفة ارزيابي عواطف
مقصودي و
در رابطه با کارآفريني در
ديگران و تنظيم عواطف ،رابطة مثبت و معنيداري
نگهداري ()1831
بين دانشآموختگان
وجود داشت.
رشتههاي مديريت پيام نور
نتايج تحقيق نشان داد که بين هوش عاطفي مديران
& Pachulia
رابطة بين هوش عاطفي و بنگاههاي کوچک و متوسط با ابعاد گرايش کارآفرينانه
Henderson
آنان شامل ابتکار ،ريسکپذيري ،پيشگامي ،استقاللطلبي
گرايش کارآفرينانه
)(2009
و رقابت تهاجمي رابطة مثبت و معنيداري وجود دارد.
گرايش کارآفرينانه و هوش نتايج تحليل رگرسيون بيانگر آن بود که هوش عاطفي
& Pradhan
عاطفي (مطالعه موردي :يکي از متغيرهاي اصلي پيشبينيکنندة گرايش
)Nath (2012
مديران فناوري در هند) کارآفرينانه است.
بر اساس يافتههاي پژوهش ،بين چهار مؤلفة هوش
کسبوکارهاي عاطفي :نقش عاطفي شامل خودتنظيمي ،خودآگاهي ،همدلي و
Erin
هوش عاطفي در موفقيت مهارتهاي ارتباطي با متغير وابسته موفقيت کارآفرينان
)(2012
رابطة مثبت و معنيدار وجود داشت ،در حالي که رابطة
کارآفريني
بين مؤلفه خودانگيزي با متغير وابسته معنيدار نبود.
با توجه به يافتههاي پژوهش مشخص شد بين هوش
بررسي مؤلفههاي هوش عاطفي دانشجويان و شايستگيهاي کارآفريني آنان
عاطفي به عنوان متغيرهاي (سالست فکري ،کنترل دروني ،عملگرايي ،توفيقطلبي
& Khalifi
و ريسکپذيري) رابطة مثبت و معنيداري وجود داشت.
پيشبين شايستگي
Nasimifar
)(2014
کارآفريني در دانشجويان همچنين سه مؤلفة خوشبينبودن ،توانايي حل مسئله و
همدلي به ترتيب داراي بيشترين نقش در پيشبيني
دانشگاه شهيد چمران
تغييرات متغير شايستگيهاي کارآفريني بودند.

با توجه به مطالب ذکرشده در بخشهاي پیشین و مسئلة اصلي پهوهش ،تحقیق حاضر با
هدف اصلي بررسي تأثیر هوش عاطفي بر شایستگيهاي کارآفرینانه انجام شد .در قالب هدف
اشارهشده و بر اساس مرور ادبیات نظري و مطالعات تجربي مرتبط ،در این بخش مدل مفهومي
پهوهش ترسی شده است (شکل .)3
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شايستگيهاي

هوش عاطفي

کارآفرينانه

 -مهارت درون فردي

 -توفيقطلبي

 -مهارت بين فردي

 -ريسکپذيري

 -سازگاري

 -سالست فکري

 -مديريت استرس

 -عملگرايي

 -خودانگيزي

 -کنترل دروني

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش :تأثير هوش عاطفي بر شايستگيهاي کارآفرينانه

بر اساس مدل مفهومي پهوهش ،فرضیة اصلي تحقیق این بود:
 هوش عاطفي بر شایستگيهاي کارآفرینانة دانشجویان رشتههاي کشاورزي در دانشگاهزنجان اثر مثبت و معنيداري دارد.
3

البته شایان ذکر است که محققان پس از ارائة نظریة شناخت اجتماعي بندورا ( ،)4003به
بررسي تأثیر ویهگيهاي فردي مانند هوش عاطفي بر قابلیتهاي شکلدهندة رفتار و رفتار
فردي توجه بسیاري کردند .در این خصوص ،مرور مطالعات پیشین بهویهه مایر و همکاران

4

( )4008و بار -اون ( )4002بیانگر نقش هوش عاطفي به منزلة یک ویهگي فردي اثرگذار بر
ارتقاي سطح قابلیتهاي مختل

و رفتار افراد است؛ براي مثال بار -اون ( )4002افراد با هوش

عاطفي باال را داراي مهارتهاي اجتماعي باالتري ميداند که مثبتنگر و مبتکر هستند و از
توانایي سازگاري بیشتري با تغییرات برخوردارند .بر اساس مطالب اشارهشده و با درنظرگرفتن
اینکه در تمامي مطالعات تجربي پیشین (جدول  )3بر تأثیرپذیري شایستگيهاي کارآفرینانه از
هوش عاطفي تأکید شده است ،در این مطالعه شایستگيهاي کارآفرینانه به عنوان متغیر وابستة
تحقیق در نظر گرفته شد که بخشي از تغییرات آن ميتواند به دلیل تأثیر هوش عاطفي به عنوان
متغیر مستقل باشد.
1. Bandura
2. Mayer et al.
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روششناسی تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردي و از نظر نحوة گردآوري دادهها ،جزو
تحقیقات توصیفي و از نوع همبستگي به شمار ميرود .جامعة آماري این تحقیق را  322نفر از
دانشجویان کارشناسي ارشد دانشکدة کشاورزي دانشگاه زنجان تشکیل ميدادند که بر اساس
جدول کرجسي و مورگان ،)3370( 3تعداد  480نفر از آنان با استفاده از روش نمونهگیري
طبقهاي با انتساب متناسب براي انجام تحقیق انتخاب شدند .البته شایان ذکر است که با توجه به
تأکید مطالعات پیشین بر متغیر جنسیت به عنوان یکي از متغیرهاي تعدیلگر تأثیرگذار (فاطمي،
3385؛ متیي و همکاران ،)3330 ،براي تشکیل طبقات و طبقهبندي نمونهها از این متغیر
استفاده شد (جدول .)4
جدول  .2تعداد کل دانشجويان مورد مطالعه و نمونههاي اختصاصيافته به هريک از طبقات
طبقات (بر حسب جنس)

تعداد کل دانشجويان

تعداد نمونة اختصاصيافته

پسر

142

103

دختر

224

171

کل

833

210

ابزار گردآوري دادهها در این تحقیق پرسشنامة استاندارد بود که از سه بخش مشخصاههااي
فاردي و حرفاهاي پاسااخگویان و پرساشهاااي مارتبط بااا سانجش شایسااتگيهااي کارآفرینانااة
دانشجویان و مؤلفههاي هوش عاطفي تشکیل شده باود (جادول  .)3باراي سانجش مؤلفاههااي
هااوش عاااطفي از پرسشاانامة اسااتاندارد بااار -اون ( )4002و بااراي ساانجش شایسااتگيهاااي
کارآفرینانه از مقیاسهااي توساعهدادهشاده در مطالعاات مختلا

باهویاهه مقصاودي (،)3382

احمدپور داریاني و مقیمي ( )3385و کردنائیج و همکاران ( )3382استفاده شد .روایي صاوري
پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان در زمینة موضوع مورد پهوهش تأیید شد .براي تعیاین
پایایي ابزار تحقیق ،پیشآزمون ( 30نفر خار از نمونة اصلي) انجام گرفات کاه مقادار آلفااي
کرونباخ محاسبهشده براي مقیاسهاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب بود (جدول .)3
1. Krejcie and Morgan
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جدول  .8بخشهاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گويهها و مقدار آلفاي کرونباخ
ابعاد

شاخص

ويژگيهاي فردي و
حرفهاي

شايستگيهاي
کارآفرينانه

مؤلفههاي هوش
عاطفي

تعداد
گويهها

مقدار آلفاي

مقياس سنجش

کرونباخ

سن ،جنس و سابقه
فعاليت کشاورزي

8

بر اساس مقياسهاي اسمي
(براي جنس و سابقه
فعاليت) و نسبي (براي سن)

توفيقطلبي
ريسکپذيري
سالست فکري
عملگرايي
کنترل دروني
مهارتهاي درونفردي
مهارتهاي بينفردي
سازگاري
مديريت استرس
خودانگيزي

3
7
5
4
11
80
11
11
12
12

ترتيبي (طيف ليکرت پنج
سطحي از کامالً مخالف= 1
تا کامالً موافق= )5

0/757
0/703
0/103
0/788
0/128
0/172
0/783
0/743
0/738
0/718

براي بررسي مطلوببودن مدل و برازش آن با دادههاي میداني از شاخصهاي مختل
برازندگي استفاده شد که در جدول  2به این شاخصها همراه با سطح قابل قبول براي هریک
از آنها اشاره شده است.
جدول  .4شاخصهاي مختلف برازش به همراه سطح قابل قبول آنها
شاخصهاي مختلف برازش

کاي اسکوير (درجة آزادي ،سطح معنيداري)
کاي اسکوير نسبي
شاخص نيکويي برازش
شاخص برازش تطبيقي
شاخص برازش فزاينده
شاخص توکر -لويس
شاخص ريشة دوم برآورد واريانس خطاي تقريب

نماد

سطح قابل قبول

)χ2 (df , ρ

≤ 0/05
≤8
≤ 0/30
≤ 0/30
≤ 0/30
≤ 0/30
≤ 0/01

χ2/df
GFI
CFI
IFI
TLI
RMSEA
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دادههاي گردآوريشده از طریق نرمافزارهاي ( SPSSبراي پردازش دادهها در بخش آمار
توصیفي) و ( AMOS20براي پردازش دادهها در بخش استنباطي و مدلسازي معادالت
ساختاري) تجزیه و تحلیل شدند .در بخش آمار توصیفي ،براي سنجش میزان درک از سطح
شایستگيهاي کارآفرینانه و هوش عاطفي پاسخگویان مورد مطالعه و گروهبندي آنها بر
حسب سطوح پایین (نامطلوب) ،متوسط (تقریباً مطلوب) و باال (مطلوب) ،از شاخص تفاوت
3

انحراف معیار از میانگین ( )ISDMبه صورت زیر استفاده شد ( Gangadharappa et al.,
 .3 :)2007: 299پایین (A < mean- ½ Sd :)A؛  .4متوسط (mean- ½ Sd ≤ B ≤ :)B

 mean+ ½ Sdو  .3باال (.C > mean+ ½ Sd :)C
یافتهها
بر اساس نتایج تحقیق ،میانگین سن دانشجویان مورد مطالعه  45/2سال و انحراف معیار آن 4/3
سال بود .با توجه به یافتههاي پهوهش 23/3 ،درصد از پاسخگویان را دانشجویان دختر و 38/3
درصد از آنان را دانشجویان پسر تشکیل ميدادند .همچنین یافتههاي تحقیق بیانگر آن است که
بیشتر دانشجویان مورد مطالعه (یعني  27/5درصد) سابقة کار کشاورزي ندارند ،در حالي که
تنها نزدیک به یکسوم آنها ( 34/5درصد) سابقة کار کشاورزي داشتند.
نتایج حاصل از گروهبندي دانشجویان بر اساس شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین در
سطوح باال ،متوسط و پایین به لحاظ میزان شایستگيهاي کارآفرینانه و هوش عاطفي آنها در
جدول  5نشان داده شده است .همانطور که از نتایج پیداست بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از
نظر سطح هوش عاطفي و شایستگيهاي کارآفرینانه در سطوح پایین و متوسط قرار دارند ،به
نحوي که تعداد دانشجویاني که از نظر هر دو متغیر مورد مطالعه در طبقة باال قرار گرفتهاند ،در
مورد تمامي مؤلفهها (شامل پنج مؤلفة مربو به شایستگيهاي کارآفرینانه و پنج مؤلفة مرتبط
با هوش عاطفي) کمتر از هفت درصد بود.

1. Interval of Standard Deviation from the Mean
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جدول  .5توزيع فراواني دانشجويان بر اساس سطوح مختلف شايستگيهاي کارآفرينانه و هوش عاطفي
پايين

متغير

توفيقطلبي
ريسکپذيري
شايستگيهاي
سالمت فکري
کارآفريني
عملگرايي
کنترل دروني
مهارت ميانفردي
مهارت درونفردي
سازگاري
هوش عاطفي
مديريت استرس
خودانگيزي

باال

متوسط

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

172
100
128
227
133
111
135
10
51
131

31/4
85/7
48/3
11/1
70
42/1
33/3
21/3
11/2
57/5

104
138
148
50
18
130
14
200
212
111

87/1
51/2
51/1
17/3
23/3
57/1
80
71/4
75/7
42/1

4
17
14
8
1
2
1
0
17
1

1/4
3/1
5
1/1
0/4
0/7
0/4
0
3/1
0/4

براي آزمون رابطة علي -معلولي بین متغیرهاي شایستگيهاي کارآفرینانه با هوش عاطفي،
از تکنیک مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد .در همین راستا ،پیش از طراحي مدل
ساختاري تحقیق ،ابتدا براي تأیید و آزمون مناسببودن پرسشنامههاي مورد استفاده براي
اندازهگیري دو متغیر مکنون اشارهشده ،دو مدل اندازهگیري که شامل همه نشانگرهاي مرتبط
با ابعاد مختل

هر دو مکنون بود ،به صورت جداگانه برآورد شد .نتایج ارزیابي این دو مدل بر

اساس شاخصهاي مختل

برازندگي نشان داد که مدلهاي اندازهگیري پس از حذف تعداد

کمي از نشانگرها (هفت متغیر از  32متغیر مربو به شایستگيهاي کارآفرینانه و  33متغیر از
 30متغیر مربو به هوش عاطفي) ،از برازش نیکویي مناسبي برخوردار شدند (جدول .)2
جدول  .3ارزيابي شاخصهاي برازش نيکويي در مدلهاي اندازهگيري
مکنون

شايستگيهاي
کارآفرينانه
هوش عاطفي

شاخصهاي برازش
)χ2 (df , ρ

χ2/df

IFI

TLI

RMSEA

GFI

CFI

0/375 0/314 2/334 )4 ،0/011( 11/151

0/373

0/381

0/014

0/331 0/313 2/020 )5 ،0/078( 10/031

0/331

0/318

0/030
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پس از برآورد مدلهاي اندازهگیري ،مدل ساختاري تحقیق اجرا شد .مدل ساختاري در
واقع مدل کلي تحقیق است و روابط علي بین متغیرهاي مستقل و وابستة تحقیق را نشان ميدهد.
متغیر مستقل هوش عاطفي با

در این تحقیق نیز مدل ساختاري بیانگر رابطة مستقی

شایستگيهاي کارآفرینانه (به عنوان متغیر وابسته) بود (شکل  .)4در خصوص برازش نیکویي
مدل ساختاري ،یافتههاي تحقیق نشان داد که هرچند مدل برآوردشده بر اساس شاخص کاي
اسکویر برازش نیکویي مناسبي ندارد ،بر اساس سایر شاخصهاي برازندگي ،داراي برازش
نیکویي قابل قبولي بود (جدول  .)7در این خصوص ،ذکر این نکته ضروري است که مدل
ساختاري برآوردهشده در همان مرحلة اول از برازش مناسبي برخوردار بوده و نیاز به اصتح
نداشته است.
جدول  .7ارزيابي شاخصهاي برازش نيکويي در مدل ساختاري تحقيق
)χ2 (df , ρ

χ2/df

GFI

CFI

IFI

TLI

RMSEA

)84 ،0/000( 33/577

2/043

0/352

0/338

0/334

0/352

0/031

0/46
e7

0/77
مهارت درونفردي

توفيقطلبي
0/27

e8

0/67

ريسکپذيري

0/52

0/35

0/64

شايستگيهاي
کارآفرينانه

0/41
e9

e10

سالست فکري
0/29
عملگرايي

0/54

0/51
e11

0/88
0/55
0/59
هوش عاطفي

0/82
0/61

0/30
مهارت بينفردي

0/77

e6

e3

0/38
e4

0/58
خودانگيزي

کنترل دروني

e2

0/67
سازگاري
مديريت استرس

0/76

e1

e5

شکل  .2مدل ساختاري تحقيق

همانطور که از شکل  4پیداست ،متغیر هوش عاطفي و مؤلفههاي آن حادود  35درصاد از
واریانس متغیر وابستة شایساتگيهااي کارآفریناناة دانشاجویان رشاتههااي کشااورزي دانشاگاه
زنجان را تبیین ميکنند.
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افزون بر نتایج اشارهشده در باال ،ختصه نتایج بهدستآمده در خصوص آزمون فرضیة تحقیق
در جدول  8ارائه شده است .همانطور که از نتایج پیداست فرضیة اصلي تحقیق تأیید شده است و
متغیر هوش عاطفي با مقدار تعیین  ،0/35اثر مثبت و معنيداري بر شایستگيهاي کارآفرینانه دارد.
جدول  .1خالصة نتايج بهدستآمده در خصوص آزمون فرضية تحقيق
مقادير
فرضية تحقيق

غير
استاندارد

هوش
عاطفي

شايستگيهاي
کارآفرينانه

0/525

خطاي
استاندارد

0/33

ضرايب
رگرسيوني

مقدار

t

استاندارد

0/511

بحث و نتيجهگيري
یافتههاي تحقیق نشان داد که بر اساس مقادیر شاخصهاي مختل

7/557

سطح
معنيداري

0/000

برازش ،ساختار کلي مدل

تحقیق تأیید ميشود .همچنین با توجه به نتایج مدل ساختاري مشخص شد که فرضیة اصلي
تحقیق پذیرفته شده است و متغیر هوش عاطفي از اثر مثبت و معنيداري بر روي متغیر وابسته
برخوردار بود ،به نحوي که در مجموع  35درصد از واریانس شایستگيهاي کارآفرینانة
دانشجویان رشتههاي کشاورزي در دانشگاه زنجان را تبیین کرد .در این زمینه ،بر اساس نتایج
تحقیق اهمیت مؤلفة مدیریت استرس به عنوان متغیرهاي تأثیرگذار بر شایستگيهاي
کارآفرینانه ،تأیید شده است .کارآفرینان در فرایند کارآفریني با تضادهاي فراواني مواجه
ميشوند .در چنین شرایطي ،همانطور که تيساوسیس و نیکوال )4005( 3تأکید ميکنند؛
چنانچه فرد توانایي مدیریت استرس و مهارتهاي درونفردي مناسبي نداشته باشد ،نميتواند
منابع اشتیاق و یا ناکامي را شناسایي کند و در نتیجه سطوح رفتارهاي کارآفرینانة خود را
افزایش دهد .در مقابل ،اگر فردي از چنین مهارتها و توانایيهایي در یک سطح مطلوب
برخوردار باشد ،ميتواند با ترسی تصور صحیح از خود ،تشخیص و درک هیجانات و
احساسات خود ،ابراز هیجانات خود به صورت مؤثر ،اتکاي به خود و نداشتن وابستگي عاطفي
1. Tsaousis and Nikolaou
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به دیگران و مدیریت و کنترل مفید و اثربخش هیجانات خود ،از این احساسات و عواط

به

عنوان یک عامل برانگیزاندة مثبت و نیروي پیشبرنده براي نوآوري و بروز رفتارهاي
کارآفرینانه استفاده کند .همانطور که بار -اون ( )4002و پاردهان و ناس ( )4034بیان
ميکنند ،توانایي مدیریت استرس و برخورداري از مهارت درونفردي از مشخصههاي اصلي
کارآفرینان به شمار ميروند که ميتوانند سبب توسعة روحیة کارآفریني در افراد شوند .این در
حالي است که نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان مورد مطالعه از توانایي مدیریت
استرس و مهارت درونفردي باالیي برخوردار نیستند و بیشتر آنها از نظر برخورداري از این
دو مؤلفه بر مبناي شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین در سطوح متوسط و پایین قرار
دارند .با توجه به یافتههاي این تحقیق مشخص شد که مؤلفة خودانگیزي یکي دیگر از
متغیرهاي تأثیرگذار بر شایستگيهاي کارآفرینانة دانشجویان است .در این خصوص ،کرمي و
همکاران ( )3382بر این باورند که به موازات برخورداري از دانش و مهارتهاي فني کافي،
توانایي خودانگیزي نیز یکي از پیششر هاي اصلي موفقیت کارآفرینان به شمار ميرود و
حتي در مواردي ،انگیزة ضروريتر از دانش و مهارت فني است؛ زیرا این انگیزهها هستند که
فرد را برانگیخته و وادار به فعالیتهاي کارآفرینانه ميکنند .اهمیت این موضوع با درنظرگرفتن
این مسئله که در فرایند کارآفریني ،افراد مشوقهاي بیروني اندکي دارند ،دو چندان خواهد
بود .نتایج تحقیق آمابیل 3و همکاران ( )4005بیانگر آن است که ویهگيهاي مثبت حالتهاي
عاطفي (خوشبیني و مثبتاندیشبودن) منجر به ختقیت بیشتر ،پیشگامي در امور و افزایش
احتمال بروز رفتارهاي کارآفرینانه ميشود و حتي در این زمینه ،عباسپور اسفدن و همکاران
( )3383خودانگیزي و ایجاد و حفظ انگیزه را پیشزمینة بروز ختقیت در نظر گرفتهاند .با
توجه به اهمیت مؤلفة خودانگیزي هوش عاطفي و تأثیر مستقی آن بر شایستگيهاي
کارآفرینانة افراد ،نتایج این تحقیق نشان داد که اکثریت دانشجویان مورد مطالعه در رشتههاي
کشاورزي توانایي خودانگیزي پاییني دارند و فقط حدود یکونی درصد از آنان داراي
توانایي خودانگیزي در سطح باالیي بودند.

1. Amabile
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همانطور که نتایج این تحقیق نشان داد؛ مؤلفة مهارت بینفردي به منزلة یکي از مؤلفههاي
اساسي هوش عاطفي ،از متغیرهاي تأثیرگذار بر شایستگيهاي کارآفرینانه به شمار ميرود .به
این ترتیب ،کارآفرینان افرادي هستند که ميتوانند احساسات و هیجانات افراد دیگر را
شناسایي و درک کنند ،تمایل زیادي به همکاري با سایر افراد دارند و از روحیة کار تیمي و
گروهي باالیي برخوردارند و ميتوانند بهراحتي با دیگران براي پیشبرد اهداف خود به شکل
اثربخشي تعامل داشته باشند و کار کنند .در این زمینه ،کمالیان و فاضل ( )3330با تأکید بر
اهمیت مهارت بینفردي ،شاهراه جلب همکاري افراد را شناسایي و تشخیص عواط

و

احساسات دیگران و برخورد هدفمند با آنها ميدانند که ميتواند سبب رضایت و در نتیجه
جلب همکاري آنان شود .بر ختف اهمیت موضوع ،در این خصوص نیز نتایج آمار توصیفي
بر مبناي شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین بیانگر آن بود که مهارت بینفردي بیش از
 35درصد از دانشجویان مورد مطالعه در سطح پایین و متوسط بوده است و تنها نزدیک به سه
درصد از آنان از مهارت بینفردي در سطح باالیي برخوردار بودند .بر اساس یافتههاي این
تحقیق ،یکي دیگر از مؤلفههاي هوش عاطفي که بر بهبود شایستگيهاي کارآفرینانة افراد
تأثیرگذار است ،مربو به مؤلفة قدرت سازگاري و انطباق افراد ميشود .در این خصوص،
افرادي که از هوش عاطفي باالیي برخوردارند ،افرادي واقعبیناند و قدرت سازگاري با شرایط
و موقعیتهاي جدید را بهخوبي دارند .افزون بر این ،این افراد توانایي باالي حل مسئله دارند و
ميتوانند در موقعیتهاي مختل

مسائل و مشکتت پیش روي خود را به خوبي مدیریت و

برطرف کنند (کمالیان و فاضل .)323 :3330 ،بدیهي است که داشتن چنین ویهگيها و
مهارتهایي به طور مستقی بر روي شایستگيهاي مختل

کارآفرینانه بهویهه عملگرایي و

ریسکپذیري تأثیرگذار است؛ در نتیجه تقویت هوش عاطفي ميتواند منجر به بهبود
شایستگيهاي کارآفرینانه شود .همانطور که نتایج این تحقیق در بخش آمار توصیفي نشان
داد؛ همانند سایر مؤلفههاي هوش عاطفي که دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت چندان مناسبي
نداشتند ،در مورد مؤلفة سازگاري نیز این مسئله صدق ميکند ،به نحوي که تمامي دانشجویان
از نظر این مؤلفه در سطوح متوسط و پایین قرار داشتند و حتي هیچیک از آنان در سطح باال
قرار نگرفته بودند.
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پيشنهادها
با درنظرگرفتن نتایج کسبشده از پهوهش ،پیشنهادهاي زیر ارائه ميشود:
 .3با درنظرگرفتن اینکه بیشتر دانشجویان مورد مطالعه از نظر مؤلفههاي مختل
شایستگيهاي کارآفرینانه در سطح پاییني قرار داشتند ،پیشنهاد ميشود از طریق
نیازسنجي شایستگيها و مهارتهاي مورد نیاز دانشجویان براي کارآفریني ،با توجه به
مقتضیات هریک از رشتههاي مختل

کشاورزي محتواي مورد نیاز در ابعاد دانشي

(شناخت مباني کسبوکار و کارآفریني) ،بینشي (اهمیت و ضرورت کارآفریني و
بهبود نگرش دانشجویان نسبت به کار میداني) و مهارتي (شایستگيها ،فنون و
مهارتهاي کسبوکار) فراه شود و در قالب واحدهاي درسي و دورههاي آموزشي
در رشتههاي کشاورزي گنجانده شود.
 .4با توجه به تأثیر معنيدار هوش عاطفي بر شایستگيهاي کارآفرینانة دانشجویان پیشنهاد
ميشود از طریق برگزاري دورههاي آموزشي کوتاهمدت در زمینههایي مانند بهبود
توانمنديهاي فردي و اجتماعي دانشجویان ،توسعة مهارت کنترل عاطفي و مدیریت بر
احساسات و هیجانات ،بهبود مهارتهاي گوشدادن و گرفتن مشاوره از دیگران و
برقراري ارتباطات اثربخش ،زمینههاي تقویت هوش عاطفي و در نتیجه افزایش
شایستگيهاي کارآفرینانة دانشجویان فراه شود.
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