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 دانشجویانکارآفرینانة  هاي شایستگیبر  عاطفی هوش تأثير بررسی

  (زنجان دانشگاه: مطالعه)مورد  کشاورزي هاي رشته

 
  3مقدم صالحی نفيسه ،2رضائی اهلل روح ،1بادسار محمد

 دانشگاه زنجان  کشاورزي، دانشکدة استادیار .3

 دانشگاه زنجان  کشاورزي، دانشکدة دانشیار .4

 دانشگاه زنجان  کشاورزي، دانشکدةارشد  ارشناسک. 3

   45/8/34دریافت:  تاریخ

 42/2/33: پذیرش تاریخ

 چکيده
 هايرشته دانشجویانکارآفرینانة  هاي شایستگيبر  عاطفي هوش تأثیربررسي  تحقیق این اصلي فهد

 نحوةتحقیقات کاربردي و از نظر  جزوز نظر هدف اتحقیق حاضر . استدر دانشگاه زنجان  کشاورزي
تحقیق  آماري جامعة. رود ميتحقیقات توصیفي و از نوع همبستگي به شمار  جزو ،ها داده گردآوري

با توجه به  که استدانشگاه زنجان  کشاورزي دانشکدةنفر از دانشجویان کارشناسي ارشد  322شامل 
انتساب متناسب  با ايطبقه گیري نمونهنفر از آنان از طریق روش  480جدول کرجسي و مورگان، 

. روایي محتوایي پرسشنامه با شد استفاده استاندارد پرسشنامةها از  انتخاب شدند. براي گردآوري داده
آزمون  پیش ،تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق يبرا. شد ییدأت زنجان دانشگاه علمي هیئتنظر اعضاي 

 درپرسشنامه در حد مناسب  اصلي هاي مقیاسبراي  شدهمحاسبهانجام شد که مقدار آلفاي کرونباخ 
 مدلسازي ةریمتغچند کیتکن از استفاده با شدهگردآوري هاي داده .بود 874/0تا  702/0دامنه بین 
آن بود که بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از  انگریبتحقیق  نتایج .شدند پردازش ،يساختار معادالت

 بر همچنین. دارند قرار متوسط و پایین سطوح در کارآفرینانه هاي شایستگينظر سطح هوش عاطفي و 
 فردي،درون هايمهارتشامل  آن هاي مؤلفهشد که هوش عاطفي و  مشخصتحقیق  تایجن اساس
درصد از واریانس  35حدود  ،خودانگیزي و استرس مدیریت سازگاري، فردي، بین هايمهارت

 . کنند ميرا تبیین  کارآفرینانه هاي شایستگي
 

 . عاطفي هوشهاي کارآفرینانه،  کشاورزي، شایستگي آموزش: کليدي يها واژه

                                                           
 مسئول نويسندة:  Email: r_rezaei@znu.ac.ir  
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 قدمهم 
از  3380 و 3370 هااي  دههاقتصادي پرشتاب در  -سریع جمعیت و سایر تحوالت اجتماعي رشد

سااختار مناساب در بخاش     نباودن دولات،   ساوي اساتخدامي از  هاي فرصتمحدودشدن  :جمله

 وجاود ها، مشاکتت سااختار فرهنگاي جامعاه،      آموختگان دانشگاه خصوصي براي جذب دانش

هااي مختلا     میاان دانشاگاه و بخاش   ثر ؤما ارتباا    نباود کاار،  وکساب در فضاي  متعدد مسائل

( و ایجاد شرایط جدیادي  Moghimi, 2007: 88بیکاري ) ةلئمساقتصادي و غیره، موجب بروز 

 باراي در کشاور   کاارآفریني  توساعة  لازوم  وضعیتي، چنین نتیجةبراي آموزش عالي شده است. 

هاي  ظرفیت توسعة استفاده،بدون  هاي ظرفیت مناسب کارگیري هبجدید،  کارهاي و کسبایجاد 

 ینتار مها  از  یکاي  کاه  رساد  ماي باه نظار    ،زمینه این در. است اجتماعي مشکتت حل و جدید

 آموختگاان  داناش در  کاارآفریني هاي  شایستگي توسعةایجاد و  ،ها دانشگاه جدید هاي مأموریت

مساتلزم   خاود  نوباة ایان امار باه     تحقاق (. هرچناد،  33: 3382 فارساي، )یداللهي  است دانشگاهي

 غیار  و روانشاناختي )عوامال   فاردي  سطح دراین زمینه  در تأثیرگذارشناسایي و توجه به عوامل 

 در(. Erin, 2012: 6) است( و سطح محیطي )عوامل اقتصادي، اجتماعي و سیاسي( وانشناختير

هاوش   ویاهه  باه و متغیرهااي شخصایتي    روانشاناختي  هااي  مشخصاه  اخیار  هاي سالاین میان، در 

 هااي  فرصتو تشخیص  شناسایيختقیت افراد،  بروزبه  کمکبه دلیل نقش مه  آن در  عاطفي

 توساعة مجموع،  درو  دیگرانبا  اثربخشارتباطات  برقراريبه خطرپذیري،  ترغیب کارآفرینانه،

 نظاران صااحب  و قانمحق سوي ازو ایجاد رفتار کارآفرینانه در افراد،  کارآفرینيهاي  شایستگي

موضاوع، در   اهمیات خاتف   بار (. Leutner et al., 2014: 60) شاود  مي خاصي تأکیدمختل  

 مطالعااتي  حاوزة کاه   عااطفي هاوش   باا  کارآفریناناه  هااي  شایستگي بینخصوص بررسي رابطه 

در آمااوزش عااالي  ویااهه بااه کمااي تقریباااًتحقیقااات  و هااا پااهوهش رود،مااي شاامار بااه جدیاادي

 کارآفرینانه هاي شایستگيبراي اثبات رابطه بین  اندکي هاي تتش و استکشاورزي انجام شده 

 عااطفي هاوش   مختلا   هااي  مؤلفاه کارآفریناناه از   رفتاار تأثیرپاذیري   نحاوة و  عاطفيهوش  و

 حاضار پاهوهش   اصالي  پرسش رو، این از(. 343 :3330 فاضل، و کمالیانصورت گرفته است )

 هاااي شایسااتگيآن بااا  مختلاا  هاااي مؤلفااهو  عاااطفيهااوش  بااین اي رابطااهاساات کااه آیااا  ایان 

 خیر؟ یا دارد وجود زنجان دانشگاه در کشاورزي هاي رشته انشجویاند انهکارآفرین
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 تحقيق پيشينةو  ينظر مبانیبر  مروري 
  انهکارآفرینهاي  شایستگی (الف

جدید، یک چالش تحقیقاتي  هايوکار کسب هاي بنگاهآنجا که درک چگونگي ظهور  از

 این توسعةو  ایجاد نحوةتوضیح قابل قبول در خصوص  یک ةارائ ،رود ميجدي به شمار 

 به کارآفریني فرایند(. Alvarez & Barney, 2007: 1059) رسد ميبه نظر  ضروري ها بنگاه

(، Bhave, 1994: 231) وکار کسبیک  مطلوب توسعةدر چگونگي  نداشتن قطعیت دلیل

 اثربخش تصمیمات اتخاذ و( Baker & Nelson, 2005: 344) نیاز مورد منابع به دستیابي

(Sarasvathy, 2001: 253 ،)بر این اساس، به شود ميموضوعي پیچیده محسوب  شماهیت در .

که افراد  ستها شایستگي از اي مجموعهنیازمند  وکار کسب هاي بنگاهایجاد  که رسد مينظر 

 دنکنحرکت  آفرین ارزشبنگاه  یک اندازي راهسمت  به اولیه ایدةسوي یک  از توانند مي

(Rasmussen et al., 2011: 1314.) حوزةموضوع، مباني نظري در  اهمیتختف  بر 

تنوع  از مسئلههنوز در مراحل ابتدایي قرار دارد که بخشي از این  کارآفرینانههاي  شایستگي

 شود ميمعناي متفاوت از آن ناشي  و ها برداشتو وجود  شایستگيتعری  مفهوم  در ها دیدگاه

(Sanchez-Garcia, 2013: 449 .)هايشایستگيجامع،  برداشتیک  رحال، د هر به 

 دانش، بردارندة در مرتبط هاي شایستگيگروه خاص از  یک منزلة به توان مي را 3کارآفرینانه

به افراد کمک  که کرد( تعری  Man et al., 2002: 125) شخصیتي هاي ویهگيمهارت و 

کوچک  وکار کسب یک توسعةو  ایجاد برايیک کارآفرین  عنوان به رانقش خود  تا کنند مي

توجه به  با(. Mitchelmore & Rowley, 2010: 93) کنند ایفا آمیزي موفقیتطور  بهو جدید 

محققان در تبیین و تشریح  برخي کند، يم تأکید( 4033که سانچز ) طورهمان ،شده بیانتعری  

 Man) اند کردهتمرکز  فردي هاي ویهگيدانش و  ،ها مهارتروي  کارآفرینانه، هاي شایستگي

et al., 2002: 125). کنترل هاي ویهگي دستة پنجقالب  در ها ویهگي این ،در این مطالعه 

 Kets) پذیري ریسک ،(McClelland, 1961: 124) طلبيتوفیق ،(Rotter, 1966: 1) دروني

De Vries, 1977: 37 ستست فکري ،)(Osborn, 1963: 29 )گرایي عمل و (Vesper, 

 در نظر گرفته شدند.  (151 :1980

                                                           
1. Entrepreneurial competencies  
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  عاطفی هوش (ب 

 داشته وجود یينظرها اختتفهمواره  ،مدیریت و رهبري در آن نقش و عاطفيرابطه با هوش  در

هستند و  عاطفياز هوش  ریناگز تیریو مد يرهبراین باورند که  بر انیعمگرااین زمینه،  در. است

 نیب تفاوتدرصد از  87 ةکنند تبیینعاطفي را  هوش ،آمیز اغراقحتي برخي از آنان به صورت 

 انشانیهمتا عملکرد متوسطسطح باالیي قرار دارند، با  درعملکرد  لحاظکه به  ارشد رانیمد

هوش  نقش ،دانشگاهي رایج ادبیات در که است حالي در این(. Goleman, 2000: 81) دانند مي

 با رابطهدر  آنبا  مرتبطمباحث  و است بوده زیانگبر بحثمشرو  و  يرهبر و تیریمد رد عاطفي

 خصوص در(. Walter et al., 2011: 46) شود ميدنبال  تیریمد يو اثربخش رفتار ظاهر، درک

 دامنة طریق ازمفهوم هوش عاطفي  که کنند مي انیب( 4033) همکاران و والتر عاطفي، هوش مفهوم

 از نقل به محققان این. شود ميتبیین  و  یتوصگیري  اندازه هاي رهیافتو   یتعار از اي گسترده

 متفاوت جریان یا حیطه سه قالبمربو  به هوش عاطفي را در  اتیادب( 4005) 3وزیو دا ياشکناس

( از هوش عاطفي است که آن را 3330) 4ریماو  سالوي  یتعر نخست، انیجر. کنند مي نديب   طبقه

 يریکارگ هب احساسات، یا جاناتیه درست درک مانند عاطفي هاي توانایي از اي مجموعهبه عنوان 

 کنند مي  یبه اهداف تعر يابیدست يبرا احساسات تیریمد و درک و تفکر لیتسه يبرا جاناتیه

(Mayer et al., 2004: 205 .)را مبنا  اطفيعهوش  از (3330) ریما و سالوي  یتعرنیز  دوم انیجر

از خودارزیابي یا  محور، توانایي هاي آزمون کارگیري هب جاي به که تفاوت این با ،دهد مي قرار

(. در Jordan et al., 2002: 201) کند ميمرتبط با رفتار هوش عاطفي استفاده  دیگر هاي گزارش

تمرکز بر  ،دهد مي ارائههوش عاطفي  ازتري  جامع تقریباًنهایت، در جریان سوم که برداشت 

شامل  انیجر نیا ؛کنند مي  یتعر تر گسترده معناي کیکه هوش عاطفي را در  است هایي رهیافت

 حالت ،يهمدل ،يخودآگاه همچون ختهیآم دره  مختل  هاي صتحیتو  تتیتما از اي مجموعه

فرد براي  یک هاي توانایي( که Goleman, 2000: 80است ) يگروه کار و سازي تصمی  ،يروان

(. Bar- On, 2006: 15) کند يم ثرأتمفشارهاي محیط را  و ها خواستهموفقیت در رویارویي با 

                                                           
1. Ashkanasy and Daus  

2. Salovey and Mayer  
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 هاي پهوهش ،آن هاي مؤلفهخصوص شناسایي  دراز چگونگي تعری  هوش عاطفي،  نظرصرف 

هوش عاطفي  اصلي هاي مؤلفه( 4003) 3نافوخو زمینه، این در. است گرفته صورت دنیا در مختلفي

. در دانسته است جانیه تیریمدو  جانیهدرک  ،جانیه لیتسه عاطفي، يآگاهرا شامل چهار بعد 

 اساسي مؤلفةشامل پنج  ،چندبعدي سازةرا یک  عاطفيهوش  (4002)اون  -بارهمین زمینه، 

 .داند مي خودانگیزي و سازگاري استرس، مدیریت فردي، بین هاي مهارت فردي، درون هاي مهارت

خودمدیریتي، آگاهي  خودآگاهي، هاي شایستگيقالب چهار دسته  دررا  آن نیز( 4000گلمن )

 .است  گرفتهنظر  دراجتماعي و مهارت اجتماعي 

 
  پژوهشپيشينة  (ج

 تحقیاق،  موضاوعي  محادودة این بخش، با توجه به هدف اصلي پاهوهش و باا درنظرگارفتن     در

 مارور در داخل و خاار  از کشاور    رفتهگ   انجام تجربي مرتبط مطالعات ترینمه  از برخي نتایج

 هااي  شایساتگي در خصوص بررسي رابطاه باین    ؛شد اشاره که طورهمان(. 3است )جدول  شده

 اسات  شاده  انجاام  کماي  تقریبااً  تجرباي تحقیقاات   و هاا  پاهوهش  ،عااطفي  هوش با کارآفرینانه

عاااطفي بااا رفتااار  هااوش رابطااةو بااه طااور کلااي در ادبیااات   (343: 3330 فاضاال، و)کمالیااان 

 هااي  آماوزش عاطفي با موفقیات کارآفریناناه و یاا     هوش رابطةاز آن،  فراترکارآفرینانه و حتي 

 (.Ahmetoglu et al., 2011: 1030) است شدهبررسي  کارآفریني
 

 کشور از خارج و داخل در گرفته انجاممرتبط  تجربي هاي پژوهش خالصة. 1جدول 
)سال  پژوهشگر

 (تحقيق انجام
 تحقيق نتايج پژوهش عنوان

 مصطفايي
(1811) 

هوش عاطفي  ةرابطبررسي 
با کارآفريني دانشجويان 

 شهرستان نور پيامدانشگاه 
 سردشت

 دار معنيو  مثبت رابطةوجود  ةدهند نشانتحقيق  نتايج
و ميزان کارآفريني دانشجويان بود.  عاطفيهوش  بين

دانشجويان دختر و پسر  عاطفيهمچنين بين هوش 
تفاوت بين  که حالي در داشت،تفاوت معناداري وجود 

 .نبود دار معنيکارآفريني آنان ميزان 

                                                           
1. Nafukho 
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 کشور از خارج و داخل در گرفته انجاممرتبط  تجربي هاي پژوهش خالصة. 1جدول  
)سال  پژوهشگر

 (تحقيق انجام
 تحقيق نتايج پژوهش عنوان

 و مقصودي
 (1831) نگهداري

هريک  سهمدربارة  اي مطالعه
 عاطفي هوش هاي مؤلفهاز 

در رابطه با کارآفريني در 
 آموختگانبين دانش

 نور پيام مديريت هاي رشته

 هاي  مؤلفهتحقيق نشان داد که بين کارآفريني و  نتايج
عواطف  ارزيابي مؤلفةبه جز  عاطفيهوش  مختلف

 داري معنيو  مثبت رابطةديگران و تنظيم عواطف، 
 .داشت وجود

Pachulia & 
Henderson 

(2009) 

و  عاطفيهوش  بين رابطة
 گرايش کارآفرينانه

مديران  عاطفيتحقيق نشان داد که بين هوش  نتايج
و متوسط با ابعاد گرايش کارآفرينانه  کوچک هاي بنگاه

 طلبي استقاللپيشگامي،  ،پذيري ريسکآنان شامل ابتکار، 
 دارد.  وجود داري معنيو  مثبت رابطةرقابت تهاجمي  و

Pradhan & 
Nath (2012) 

کارآفرينانه و هوش  گرايش
)مطالعه موردي:  عاطفي

 مديران فناوري در هند(

 عاطفيآن بود که هوش  بيانگرتحليل رگرسيون  نتايج
گرايش  ةکنند بيني پيشيکي از متغيرهاي اصلي 

 کارآفرينانه است.

Erin 
 (2012)  

: نقش عاطفي هايوکار کسب
در موفقيت  عاطفيهوش 

 کارآفريني

 هوشمؤلفة  چهاربين  پژوهش، هاي يافتهاساس  بر
همدلي و  خودآگاهي،شامل خودتنظيمي،  عاطفي
با متغير وابسته موفقيت کارآفرينان  ارتباطي هاي مهارت
 رابطةداشت، در حالي که  وجود دار معنيو  مثبت رابطة

 .نبود دار معنيبا متغير وابسته  خودانگيزي مؤلفه بين

Khalifi & 
Nasimifar 

(2014) 

 هوش هاي مؤلفه بررسي
به عنوان متغيرهاي  عاطفي

 شايستگي بين پيش
کارآفريني در دانشجويان 

 دانشگاه شهيد چمران

مشخص شد بين هوش  پژوهش هاي يافتهتوجه به  با
کارآفريني آنان  هايشايستگيدانشجويان و  عاطفي

 طلبيتوفيق ،گرايي عمل)سالست فکري، کنترل دروني، 
داشت.  وجود داري معنيو  مثبت رابطة( پذيري ريسکو 

 و مسئلهتوانايي حل  بودن، بين خوش مؤلفةهمچنين سه 
 بيني پيشهمدلي به ترتيب داراي بيشترين نقش در 

 .بودند کارآفريني هاي شايستگيمتغير  تغييرات

پهوهش، تحقیق حاضر با  اصلي مسئلةو  پیشین هاي بخشتوجه به مطالب ذکرشده در  با

. در قالب هدف شد انجام انهکارآفرین هاي شایستگيبر  عاطفي هوش تأثیرهدف اصلي بررسي 

و بر اساس مرور ادبیات نظري و مطالعات تجربي مرتبط، در این بخش مدل مفهومي  شده اشاره

 (. 3پهوهش ترسی  شده است )شکل 

 ادامة
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 کارآفرينانه هاي شايستگي بر عاطفي هوش تأثيرمفهومي پژوهش:  مدل. 1 شکل

 بود:  ینا تحقیق اصلي فرضیةاساس مدل مفهومي پهوهش،  بر

در دانشگاه  کشاورزي هاي رشته دانشجویان کارآفرینانة هاي شایستگي بر عاطفيهوش  -

  . دارد داري معنيزنجان اثر مثبت و 

 به(، 4003) 3بندورا اجتماعي شناخت نظریة ارائة از پس محققانذکر است که  شایان البته

رفتار و رفتار  ةدهند شکل هاي قابلیت بر عاطفيهوش  مانند يفردهاي  ویهگي تأثیر يبررس

 4همکاران و ریما ویهه به پیشین مطالعات. در این خصوص، مرور کردند بسیاري توجه يفرد

بر  گذاراثر يفرد يهگیو کی منزلةبه  عاطفيهوش  نقش بیانگر( 4002اون ) -( و بار4008)

( افراد با هوش 4002) اون -باربراي مثال  است؛افراد  رفتارو  مختل  هاي قابلیت سطح ارتقاي

 از و هستندمبتکر  و نگر مثبت که داند مي يباالتر ياجتماع هاي مهارت يداراباال را  عاطفي

و با درنظرگرفتن  شده اشاره مطالباساس  بر. ارندبرخورد راتییبا تغ يشتریب يسازگار یيتوانا

از  کارآفرینانه هاي شایستگي تأثیرپذیري( بر 3)جدول در تمامي مطالعات تجربي پیشین  اینکه

 وابستةبه عنوان متغیر  کارآفرینانه هاي شایستگياین مطالعه  دراست،  شده تأکید عاطفي هوش

عنوان  به عاطفي هوش تأثیر یلدل به تواند ميکه بخشي از تغییرات آن  شدنظر گرفته  در تحقیق

 .باشدمتغیر مستقل 

                                                           
1. Bandura 

2. Mayer et al.  

 هوش عاطفي

 يمهارت درون فرد-

 ين فرديمهارت ب-

 يسازگار-

 ت استرسيريمد-

 انگيزيخود-

هاي شايستگي

 کارآفرينانه

 طلبيتوفيق-

 پذيريريسک-

 فکريسالست -

 گراييعمل-

 کنترل دروني-
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 تحقيق شناسی روش 
 جزو ،ها داده يگردآور نحوةو از نظر  يقات کاربردیتحق جزوز نظر هدف اق حاضر یتحق

نفر از  322این تحقیق را  آماري جامعة. رود ميشمار  به همبستگيو از نوع  يفیتوص قاتیتحق

 اساس بر که دادند ميدانشگاه زنجان تشکیل  کشاورزي دانشکدةدانشجویان کارشناسي ارشد 

گیري  استفاده از روش نمونه بانفر از آنان  480 عدادت(، 3370) 3جدول کرجسي و مورگان

توجه به  باذکر است که  شایان البتهانجام تحقیق انتخاب شدند.  براياي با انتساب متناسب  طبقه

 ،ي)فاطمتأثیرگذار  گر تعدیل يرهایاز متغ يکیبه عنوان  تیجنس ریمتغ بر نیشیپ مطالعات تأکید

متغیر  این ازها  نمونه بندي طبقه وتشکیل طبقات  براي ،(3330و همکاران،  یيمت؛ 3385

 . (4)جدول شد  استفاده
 

 طبقات از هريک به يافته اختصاصهاي  کل دانشجويان مورد مطالعه و نمونه تعداد. 2 جدول
 يافته اختصاص نمونة تعداد دانشجويان کل تعداد (جنس حسب)بر  طبقات

 103 142 پسر

 171 224 دختر

 210 833 کل

هااي   بود که از سه بخش مشخصاه  استاندارد پرسشنامةها در این تحقیق  گردآوري داده ابزار

 کارآفرینانااة هااي شایسااتگيبااا سانجش   مارتبط  هاااي پرساش اي پاسااخگویان و  فاردي و حرفاه  

 هااي  مؤلفاه (. باراي سانجش   3شده باود )جادول    تشکیل عاطفي هوش هاي مؤلفهو  دانشجویان

 هاااي شایسااتگي ساانجش باارايو  (4002) اون -بااار اسااتاندارد پرسشاانامة از عاااطفي هااوش

(، 3382مقصاودي )  ویاهه  باه در مطالعاات مختلا     شاده  داده توساعه  هااي  مقیاساز  کارآفرینانه

شد. روایي صاوري   استفاده (3382) همکاران و کردنائیج و( 3385) مقیمي و داریاني احمدپور

 تعیاین  براي. شدیید أتمورد پهوهش  موضوع زمینةنظر کارشناسان و متخصصان در  باپرسشنامه 

( انجام گرفات کاه مقادار آلفااي     اصلي نمونةنفر خار  از  30آزمون ) پیش ،تحقیق ابزار پایایي

 (.3پرسشنامه در حد مناسب بود )جدول  اصلي هاي مقیاسبراي  شده محاسبهکرونباخ 

                                                           
1. Krejcie and Morgan  
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 کرونباخ آلفاي مقدار و ها گويهپرسشنامه به همراه تعداد  مختلفهاي  . بخش8 جدول 

 شاخص ابعاد
 تعداد
 ها گويه

 سنجش مقياس
 آلفاي مقدار

 کرونباخ

و  فردي هايويژگي
 ايحرفه

 سابقه و جنس سن،
 کشاورزي فعاليت

8 
 اسمي هايمقياساساس  بر

سابقه  و جنس)براي 
 ()براي سن نسبي و( فعاليت

- 

 هاي شايستگي
 کارآفرينانه

 3 طلبيتوفيق

پنجليکرت  طيف) يبيترت
 1= مخالف کامالً از سطحي
 (5= موافق کامالً تا

757/0 
 703/0 7 پذيريريسک
 103/0 5 فکري سالست
 788/0 4 گرايي عمل
 128/0 11 دروني کنترل

 هوش يها ؤلفهم
 عاطفي

 172/0 80 فرديدرون هايمهارت
 783/0 11 فرديبين هايمهارت

 743/0 11 سازگاري
 738/0 12 استرس مديريت

 718/0 12 خودانگيزي
 

 مختل  هاي شاخصاز  میداني هاي دادهبرازش آن با  ومدل  بودن مطلوببررسي  براي

براي هریک  همراه با سطح قابل قبول هاشاخص اینبه  2برازندگي استفاده شد که در جدول 

  شده است.  شارها هاآن از
 

 هاآن قبول قابل سطح همراه به برازش مختلف هايشاخص. 4 جدول
 قبول قابل سطح نماد برازش مختلف هاي شاخص

 χ2 (df , ρ) ≤ 05/0 (داريمعنيسطح  آزادي، درجة) اسکوير کاي

 ≥ χ2/df 8 نسبي اسکوير کاي
 GFI ≤ 30/0 برازش نيکويي شاخص
 CFI ≤ 30/0 تطبيقي برازش شاخص
 IFI ≤ 30/0 فزاينده برازش شاخص
 TLI ≤ 30/0 لويس -توکر شاخص
 ≥ RMSEA 01/0 تقريب خطاي واريانس برآورد دوم ريشة شاخص
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بخش آمار  در ها داده)براي پردازش  SPSS افزارهاي نرماز طریق  شده گردآوري هاي داده 

بخش استنباطي و مدلسازي معادالت  در ها داده)براي پردازش  AMOS20 وتوصیفي( 

سنجش میزان درک از سطح  برايبخش آمار توصیفي،  درو تحلیل شدند.  تجزیهساختاري( 

 بر هاآن بندي گروهو هوش عاطفي پاسخگویان مورد مطالعه و  کارآفرینانه هاي شایستگي

 تفاوت شاخص از)مطلوب(،  باال و( مطلوب تقریباً) متوسط)نامطلوب(،  پایین سطوح حسب

 ,.Gangadharappa et al) شد استفاده زیر صورت به 3(ISDM) میانگین از معیار انحراف

 ≥ mean- ½ Sd ≤ B(: B) متوسط. 4 ؛A < mean- ½ Sd(: A) پایین. 3(: 299 :2007

mean+ ½ Sd  باال. 3و (C :)C > mean+ ½ Sd . 

 

 ها یافته
 3/4سال و انحراف معیار آن  2/45اساس نتایج تحقیق، میانگین سن دانشجویان مورد مطالعه  بر

 3/38 و دختر دانشجویان را پاسخگویان از درصد 3/23 پهوهش، هاي یافتهسال بود. با توجه به 

 که استآن  بیانگر تحقیق هاي یافته همچنین. دادند ميدانشجویان پسر تشکیل  را آنان از درصد

در حالي که  ،ندارندکار کشاورزي  ةسابق( درصد 5/27)یعني  مطالعه مورد دانشجویان بیشتر

 .داشتند کشاورزي کار سابقةدرصد(  5/34) هاآن سوم یکتنها نزدیک به 
بر اساس شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین در  دانشجویان بندي گروهحاصل از  نتایج

 در هاآن عاطفي هوش و کارآفرینانه هاي شایستگيسطوح باال، متوسط و پایین به لحاظ میزان 
که از نتایج پیداست بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از  طورهمان. است شده داده نشان 5 جدول

 به ،دارند قرار متوسط و پایین سطوح در کارآفرینانه هاي شایستگي و عاطفينظر سطح هوش 
در  ،اند گرفتهقرار  باال طبقةمورد مطالعه در  متغیرنحوي که تعداد دانشجویاني که از نظر هر دو 

 مرتبط مؤلفة پنجو  کارآفرینانه هاي شایستگيبه  مربو  مؤلفة پنج)شامل  ها مؤلفهمورد تمامي 
 درصد بود. هفت( کمتر از عاطفيبا هوش 

 

 

 

 

                                                           
1. Interval of Standard Deviation from the Mean 
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  اطفيع هوشو  کارآفرينانه هاي شايستگيفراواني دانشجويان بر اساس سطوح مختلف  توزيع. 5 جدول 

 متغير
 باال متوسط پايين

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 ايه شايستگي
 کارآفريني

 4/1 4 1/87 104 4/31 172 طلبي توفيق

 1/3 17 2/51 138 7/85 100 پذيري ريسک

 5 14 1/51 148 3/48 128 فکري سالمت

 1/1 8 3/17 50 1/11 227 گرايي عمل

 4/0 1 3/23 18 70 133 دروني کنترل

 عاطفي هوش

 7/0 2 1/57 130 1/42 111 فردي ميان مهارت

 4/0 1 80 14 3/33 135 فردي درون مهارت

 0 0 4/71 200 3/21 10 سازگاري

 1/3 17 7/75 212 2/11 51 استرس مديريت

 4/0 1 1/42 111 5/57 131 خودانگيزي

 

 ،عاطفيبا هوش  کارآفرینانه هاي شایستگيبین متغیرهاي  معلولي -علي رابطةآزمون  براي
ساختاري استفاده شد. در همین راستا، پیش از طراحي مدل  معادالت مدلسازيتکنیک  از

استفاده براي  مورد هاي پرسشنامه بودن مناسبآزمون  و تأییدساختاري تحقیق، ابتدا براي 
همه نشانگرهاي مرتبط  شامل که گیري اندازهدو مدل  شده، اشارهمتغیر مکنون  دو گیري اندازه
. نتایج ارزیابي این دو مدل بر شدبه صورت جداگانه برآورد  ،بود مکنون دوهر  مختل با ابعاد 
از حذف تعداد  پسگیري  اندازه هاي مدلبرازندگي نشان داد که  مختل  هاي شاخصاساس 
متغیر از  33و  کارآفرینانه هاي شایستگيمتغیر مربو  به  32متغیر از  هفتاز نشانگرها ) کمي
  (.2(، از برازش نیکویي مناسبي برخوردار شدند )جدول عاطفيمتغیر مربو  به هوش  30

 گيري اندازه هاي مدلنيکويي در  برازش هاي شاخص ارزيابي. 3 جدول

 مکنون
 برازش هاي شاخص

χ2 (df , ρ) χ2/df GFI CFI IFI TLI RMSEA 
 هاي شايستگي

 کارآفرينانه
151/11 (011/0 ،4) 334/2 314/0 375/0 373/0 381/0 014/0 

 030/0 318/0 331/0 331/0 313/0 020/2 (5، 078/0) 031/10 عاطفي هوش
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ساختاري در  مدلمدل ساختاري تحقیق اجرا شد.  ،گیري اندازه هاي مدلاز برآورد  پس 

. دهد مينشان  را تحقیق وابستةروابط علي بین متغیرهاي مستقل و  و استواقع مدل کلي تحقیق 

 با عاطفيمتغیر مستقل هوش  مستقی  رابطةنیز مدل ساختاري بیانگر  تحقیق ایندر 

(. در خصوص برازش نیکویي 4)شکل  بود( وابسته ریمتغ عنوان هب) کارآفرینانه هاي شایستگي

نشان داد که هرچند مدل برآوردشده بر اساس شاخص کاي  تحقیق هاي یافتهمدل ساختاري، 

داراي برازش  برازندگي، هاي شاخصبر اساس سایر  ،ندارداسکویر برازش نیکویي مناسبي 

 مدل که است ضروري نکته این ذکر خصوص، این در(. 7نیکویي قابل قبولي بود )جدول 

 اصتح به نیاز و بوده برخوردار مناسبي برازش از اول مرحلةدر همان  شده برآورده ساختاري

 . است هنداشت
 تحقيق ساختاري مدل در نيکويي برازش هاي شاخص ارزيابي. 7 جدول

χ2 (df , ρ) χ2/df GFI CFI IFI TLI RMSEA 
577/33 (000/0 ،84) 043/2 352/0 338/0 334/0 352/0 031/0 

 

 
 تحقيق ساختاري مدل. 2 شکل

 

درصاد از   35حادود   آن هاي مؤلفه و عاطفيمتغیر هوش  ،پیداست 4 شکل از که طورهمان

دانشاگاه   کشااورزي  هااي  رشاته  دانشاجویان کارآفریناناة   هااي  شایساتگي  وابستةواریانس متغیر 

   .کنند ميزنجان را تبیین 

59/0 

88/0 

77/0 

54/0 

64/0 

52/0 

67/0 

51/0 

29/0 

41/0 

46/0 

76/0 

61/0 

82/0 

55/0 

27/0 

58/0 

38/0 

67/0 

30/0 

77/0 

e7 

e9 

e1 

e10 

e11 

e8 e2 

e3 

e4 

e5 

35/0 

e6 

  فرديدرون مهارت

 فرديبين مهارت

 خودانگيزي

 استرس مديريت

 عاطفي هوش سازگاري

  دروني کنترل

 گراييعمل

 طلبيتوفيق

 پذيريريسک

 هايشايستگي فکري سالست
 کارآفرينانه
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 تحقیق فرضیةدر خصوص آزمون  آمدهدست بهدر باال، ختصه نتایج  شده اشارهبر نتایج  افزون 

 و است شده ییدأت تحقیق اصلي فرضیةکه از نتایج پیداست  طورهمانشده است.  هئارا 8 جدول در

  . دارد کارآفرینانه هاي شایستگي بر داري معنيمثبت و  اثر، 35/0مقدار تعیین  با عاطفيهوش  متغیر

 
 تحقيق فرضيةدر خصوص آزمون  آمدهدست به نتايج خالصة. 1 جدول

 تحقيق فرضية
 مقادير
 غير

 استاندارد

 خطاي
 استاندارد

 ضرايب
 رگرسيوني
 استاندارد

 t مقدار
 سطح

 داري معني

 هوش
 عاطفي

 هاي شايستگي 
 نانهکارآفري

525/0 33/0 511/0 557/7  000/0 

 

 گيري نتيجهو  بحث
 مدل کلي ساختار برازش، مختل  هاي شاخصنشان داد که بر اساس مقادیر  تحقیق هاي یافته

 اصلي فرضیةنتایج مدل ساختاري مشخص شد که  به توجه با. همچنین شود مي ییدأت تحقیق

روي متغیر وابسته  بر داري معنياثر مثبت و  از عاطفيهوش  متغیرو  است شده پذیرفتهتحقیق 

 کارآفرینانة هاي شایستگيدرصد از واریانس  35برخوردار بود، به نحوي که در مجموع 

اساس نتایج  براین زمینه،  در. کرددانشگاه زنجان را تبیین  در کشاورزي هاي رشته دانشجویان

 هاي شایستگي بر تأثیرگذاربه عنوان متغیرهاي  استرس مدیریت مؤلفة اهمیتتحقیق 

در فرایند کارآفریني با تضادهاي فراواني مواجه  کارآفرینان .است شده ییدأت ،کارآفرینانه

 کنند؛ يم تأکید( 4005) 3نیکوال و ساوسیس تيکه  طورهمان شرایطي، چنین در. شوند مي

 تواندنمي ،باشد نداشتهمناسبي  فردي درون هاي مهارتتوانایي مدیریت استرس و  فردچه  چنان

را  خود کارآفرینانةدر نتیجه سطوح رفتارهاي  و کندمنابع اشتیاق و یا ناکامي را شناسایي 

در یک سطح مطلوب  هایيتوانایي و ها مهارتافزایش دهد. در مقابل، اگر فردي از چنین 

ترسی  تصور صحیح از خود، تشخیص و درک هیجانات و  با تواند ميبرخوردار باشد، 

 عاطفي وابستگي نداشتنخود و  به اتکاي ،مؤثرصورت  به خوداحساسات خود، ابراز هیجانات 

                                                           
1. Tsaousis and Nikolaou  
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دیگران و مدیریت و کنترل مفید و اثربخش هیجانات خود، از این احساسات و عواط  به  به 

نوآوري و بروز رفتارهاي  براي برنده پیشو نیروي  مثبت برانگیزاندةعنوان یک عامل 

 بیان( 4034) ناس و پاردهان و( 4002) اون -بار که طورهمان .کندکارآفرینانه استفاده 

 اصلي هاي مشخصهاز  فرديدرون مهارت از برخورداري و استرس مدیریت توانایي کنند، مي

 در این. شوند افراد در کارآفرینيروحیة  توسعة سبب توانند مي که روند ميبه شمار  کارآفرینان

 مدیریت توانایي از مطالعه مورد دانشجویان که داد نشان تحقیق این نتایج که است حالي

از نظر برخورداري از این  هاآن بیشترباالیي برخوردار نیستند و  فرديدرون مهارت و استرس

سطوح متوسط و پایین قرار  درمبناي شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین  بر مؤلفهدو 

یکي دیگر از  خودانگیزي مؤلفةتحقیق مشخص شد که  این هاي یافتهتوجه به  بادارند. 

 و کرمياین خصوص،  دراست.  دانشجویان کارآفرینانة هاي شایستگي بر تأثیرگذارمتغیرهاي 

کافي،  فني هاي مهارتبر این باورند که به موازات برخورداري از دانش و  (3382) همکاران

 و رود ميشمار  بهموفقیت کارآفرینان  اصلي هاي شر  پیشتوانایي خودانگیزي نیز یکي از 

 که هستند ها انگیزه این زیرا است؛دانش و مهارت فني  ازتر  ضروري انگیزةحتي در مواردي، 

این موضوع با درنظرگرفتن  اهمیت. کنند ميکارآفرینانه  هايفعالیت به روادا و برانگیخته را فرد

 خواهد چندان دو ،دارنداندکي  بیروني هاي مشوقدر فرایند کارآفریني، افراد  که مسئلهاین 

 هاي حالت مثبت هاي ویهگيآن است که  بیانگر( 4005و همکاران ) 3آمابیل تحقیق نتایج. بود

 افزایش و امور در گامي پیش( منجر به ختقیت بیشتر، بودن اندیش مثبت و بیني خوش) عاطفي

 همکاران و اسفدن پورعباس زمینه، این در حتي و شودمي کارآفرینانه رفتارهاي بروز احتمال

. با اندبروز ختقیت در نظر گرفته ةزمینپیش را انگیزه حفظ و ایجاد و خودانگیزي( 3383)

 هايشایستگيمستقی  آن بر  ثیرأت و عاطفيهوش  خودانگیزي مؤلفةتوجه به اهمیت 

 ايه   افراد، نتایج این تحقیق نشان داد که اکثریت دانشجویان مورد مطالعه در رشته ةکارآفرینان

داراي  آنان از درصد ونی  یک حدود فقطو  دارندکشاورزي توانایي خودانگیزي پاییني 

 توانایي خودانگیزي در سطح باالیي بودند. 

                                                           
1. Amabile 
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 هايلفهؤیکي از م ةمنزل به فرديبین مهارت مؤلفة ؛داد نشان تحقیق این نتایجکه  طورهمان 

 به. رودبه شمار مي کارآفرینانه هايشایستگيبر  ثیرگذارأت متغیرهاي از ،عاطفياساسي هوش 

احساسات و هیجانات افراد دیگر را  توانندمي که هستند افرادي کارآفرینان ترتیب، این

تیمي و  کار روحیةاز  و دارندشناسایي و درک کنند، تمایل زیادي به همکاري با سایر افراد 

با دیگران براي پیشبرد اهداف خود به شکل  راحتي به توانند ميگروهي باالیي برخوردارند و 

 بر تأکید( با 3330) فاضل و کمالیان مینه،ز این در. کنند کار وباشند  داشتهتعامل  اثربخشي

 و عواط  تشخیص و شناسایي را افراد همکاري جلب شاهراه فردي، بیناهمیت مهارت 

رضایت و در نتیجه  سبب تواند مي که دانند مي هاآن با هدفمند برخورد و دیگران احساسات

موضوع، در این خصوص نیز نتایج آمار توصیفي  اهمیتختف  برجلب همکاري آنان شود. 

بیش از  فرديکه مهارت بین آن بود بیانگرمبناي شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگین  بر

 سهدرصد از دانشجویان مورد مطالعه در سطح پایین و متوسط بوده است و تنها نزدیک به  35

 این هاي یافتهردار بودند. بر اساس در سطح باالیي برخو فردي بیندرصد از آنان از مهارت 

 افراد کارآفرینانة هاي شایستگيبر بهبود  که عاطفي هوش هاي مؤلفهیکي دیگر از  تحقیق،

این خصوص،  در .شود ميسازگاري و انطباق افراد  قدرت مؤلفةمربو  به  است، تأثیرگذار

قدرت سازگاري با شرایط  و اندبین واقعبرخوردارند، افرادي  باالیي عاطفيافرادي که از هوش 

و  دارند مسئله حل بااليدارند. افزون بر این، این افراد توانایي  خوبي بهرا  جدید هاي موقعیتو 

مشکتت پیش روي خود را به خوبي مدیریت و  و مسائل مختل  هاي موقعیت در توانند مي

 و ها ویهگي چنین داشتناست که  بدیهي. (323: 3330 فاضل، و)کمالیان  کنند برطرف

 و گرایي عمل ویهه به کارآفرینانه مختل  هاي شایستگي روي بر مستقی  طور به هایي مهارت

به بهبود  منجر تواند مي عاطفيدر نتیجه تقویت هوش  ؛است تأثیرگذار پذیري ریسک

 نشانبخش آمار توصیفي  درکه نتایج این تحقیق  طورهمانشود.  کارآفرینانه هاي شایستگي

دانشجویان مورد مطالعه از وضعیت چندان مناسبي  که عاطفي هوش هاي لفهؤمسایر  همانند ؛داد

به نحوي که تمامي دانشجویان  ،کند مي صدق مسئلهنیز این  سازگاري مؤلفةدر مورد  ،نداشتند

در سطح باال  آناناز  کی   هیچ حتي و داشتند قرار پایین و متوسط سطوح در مؤلفهاز نظر این 

 قرار نگرفته بودند. 



 244 3333 پاییز ،3 شمارة ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                    

 پيشنهادها 
 : دشو مي هئارا زیر پیشنهادهاي پهوهش، از شدهکسب نتایج درنظرگرفتن با

 مختل  هايلفهؤم نظر از مطالعه مورد دانشجویان بیشتر اینکه درنظرگرفتن با. 3

از طریق  شودمي پیشنهاد داشتند، قرار پاییني سطح در کارآفرینانه هاي شایستگي

با توجه به  ،کارآفریني براي دانشجویان نیاز مورد هايمهارت و هاشایستگي نیازسنجي

مختل  کشاورزي محتواي مورد نیاز در ابعاد دانشي  هايمقتضیات هریک از رشته

 و کارآفریني ضرورت و)اهمیت  بینشي(، کارآفریني و کارو کسب)شناخت مباني 

فنون و  ،ها شایستگي) مهارتي و( میداني کار به نسبت دانشجویان نگرش بهبود

 آموزشي ايه  دوره و درسي واحدهاي قالب در و دوش فراه ( وکار کسب هاي مهارت

 کشاورزي گنجانده شود.  هايرشته در

پیشنهاد  دانشجویانکارآفرینانة  هاي شایستگيعاطفي بر  هوشدار  معني تأثیرتوجه به  با. 4

 بهبود مانند هایيزمینه در مدتکوتاه آموزشي هاي دورهطریق برگزاري  از شود مي

مهارت کنترل عاطفي و مدیریت بر  ةتوسع دانشجویان، اجتماعي و فردي هايتوانمندي

 و دیگران از مشاوره گرفتن و دادنگوش هاياحساسات و هیجانات، بهبود مهارت

 افزایش نتیجه در و عاطفيتقویت هوش  هايزمینه اثربخش، ارتباطات برقراري

 فراه  شود.  دانشجویان کارآفرینانة هايشایستگي
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