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  چکیده

ثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزي دانشگاه أ، بررسی تپژوهشاین هدف   
در نفر دانشجوي کارشناسی دانشکده کشاورزي دانشگاه اراك  500آماري تحقیق   اراك بود. جامعه

گیري تصادفی  توجه به جدول بارتلت و با استفاده از روش نمونه بودند که با 1394-95سال تحصیلی 
هاي وبر   گیري هوش هیجانی و پرسشنامه گلمن براي اندازه  نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه 107ساده، 

و لینان و چن براي سنجش قصد کارآفرینانه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان 
نتایج تحقیق نشان داد  یید شد.أ) ت83/0و  82/0پایایی آن با محاسبه آلفاي ترتیبی (نظران و  و صاحب

. بودقصد کارآفرینانه نیمی از دانشجویان در حد ضعیف و هوش هیجانی اکثر آنان متوسط به باال 
همدلی، مدیریت هیجانات، ، هاي اجتماعی مهارتهاي  لفهؤهاي تحلیل همبستگی نشان داد بین م یافته
مثبت و   قصد کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطهبا و خودآگاهی  دانگیزشیخو

 34 درآمدو هاي اجتماعی  مهارتداري وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر  معنی
  کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کردند.     قصددرصد از واریانس 
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  مقدمه
منظور  افراد براي تشخیص فرصت و پیگیري آن به  کارآفرینی نگرشی است که ظرفیت و انگیزه  

سسات ؤم). Van Gelderen et al., 2008کند ( خلق ارزش جدید یا موفقیت اقتصادي را منعکس می
دارند، زیرا با ایجاد نگرش مثبت به کارآفرینی در آموزش عالی مسئولیت خطیري در حوزه کارآفرینی 

  ). Kailer et al., 2014وکار را بین آنان گسترش دهند ( توانند روحیه کسب دانشجویان می
با معضل بیکاري جوانان یکی از مسائل مهم در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران است و   

خصوص در مقاطع تحصیالت تکمیلی،  اي کشور بهه عنایت به پذیرش انبوه دانشجویان در دانشگاه
آموختگان بیش از پیش جدي است. براي حل این مساله، ترویج کارآفرینی و  مساله اشتغال دانش

وکار شخصی خودشان بسیار اهمیت دارد.  اندازي کسب آموختگان براي راه تشویق و حمایت از دانش
اي آموزش عالی تبدیل شده است، با این امید که ه کارآفرینی به موضوع مهم در نظامهمین دلیل  به

التحصیلی  مند شوند تا پس از فارغ و عالقه کسب کننددانشجویان دانش پایه درباره این موضوع را 
آموختگان و تحریک اشتغال از  براي ترویج کارآفرینی دانش). Mat et al., 2015کارآفرین شوند (

ثر در آن بسیار ضروري است ؤه دانشجویان و عوامل مطریق کارآفرینی، بررسی قصد کارآفرینان
)Peng et al., 2012.(  هر چند مطالعات زیادي درباره قصد کارآفرینانه انجام شده است، اما اکثر

حال آن که مطالعه کشورهاي در حال توسعه نیز مهم و ، بودهیافته  ر کشورهاي توسعهها د بررسی
     ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود. 

تحقیقات تاریخی  سیر وهاي کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفته  رویکردهاي مختلفی در پژوهش  
ها)، در  که کارآفرین کیست؟ (رویکرد ویژگی ها دهد پژوهشگران با طرح این سوال کارآفرینی نشان می

آفرین شناختی) و چرا یک فرد کار جامعه - شناختی یابد؟ (رویکرد جمعیت چه محیطی پرورش می
برخی پژوهشگران  .)Weber, 2011( اند را پیش برده شان مطالعات ،شود؟ (رویکرد رفتاري) می

تري در  معتقدند قصد کارآفرینانه در مقایسه با متغیرهاي شخصیتی، کارآمدتر بوده و قدرت تبیینی قوي
ها  ي رویکردهاي ویژگیها امروزه با عنایت به کاستی). Ajzen, 1987بینی رفتار کارآفرینانه دارد ( پیش

کارآفرینی، رویکرد رفتاري بیشتر مورد توجه قرار گرفته   شناختی در مطالعه جامعه -شناختی و جمعیت
 ،گونه که قصد افتد و همان کارآفرینی فرایندي است که در طول زمان اتفاق میاست. در این رویکرد 

متغیر مهم براي ، قصد کارآفرینانه هم )Krueger, 2008بینی کننده رفتار انسان است ( بهترین پیش
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 ;Lee and Wong, 2004; Kolvereid and Isaksen, 2006کارآفرینانه است ( رفتار بینی پیش

Peng et al., 2012; Choo and Wong, 2009; Koe et al., 2012; Linan and Chen, 2009.(  
وکار  اندازي یک کسب براي راه منظور از قصد کارآفرینانه، تمایل آگاهانه و مشتاقانه یک فرد  

عبارت دیگر، قصد کارآفرینانه قصد افراد براي  به). Thompson, 2009آمیز جدید است ( مخاطره
گام براي  ) که اولین گام از چندینWu, 2009نزدیک است (  وکار جدید در آینده اندازي کسب راه

اندازي  ی از تعهد افراد براي راهحاک) و Lee and Wong, 2004ایجاد یک فعالیت اقتصادي جدید (
ریزي شده  رفتار کارآفرینانه یک رفتار برنامه .)Kruger and Carsrud, 1993وکار جدید است ( کسب

قصد کارآفرینانه ظرفیتی است که فرد را براي پیگیري یک  و) Kruger et al., 2000و عمدي است (
 ,Fayolle and Linanکند ( صی هدایت میوکار شخ اندازي کسب صورت خوداشتغالی یا راه شغل به

راي د و تعهد و تالشی که بکن فرد تعیین میاي که  ثیر بر اهداف کارآفرینانهأو از طریق ت )2014
وکار جدید هدایت  اندازي کسب را به سوي رفتار واقعی در راه ويند، ک دستیابی به اهداف ایجاد می

اند که  قصد کارآفرینانه ارائه شده  ناگونی براي مطالعههاي گو مدل). Carsrud et al., 2009کند ( می
سه مدل  ریزي شده رفتار برنامه  و نظریههاي کارآفرینانه، مدل رویداد کارآفرینانه  مدل اجراي ایده

  ). Fayolle and Linan, 2014اند ( اي هستند که براي درك قصد کارآفرینانه استفاده شده اولیه
را به سه دسته تقسیم کرد: ها  آن توان میکه باشند  اثرگذار میکارآفرینانه  در قصد یمختلفمتغیرهاي   

 Peng et(شناختی، متغیرهاي مرتبط با پیشینه خانوادگی و متغیرهاي محیطی  متغیرهاي فردي و روان

al., 2012(و قصد شناختی  عنوان یک متغیر روان بهبین هوش هیجانی   . در این پژوهش رابطه
مورد بررسی قرار گرفته است. هوش هیجانی به فرایندي ذهنی اشاره دارد که در تشخیص، کارآفرینانه 

برداري، ادراك و مدیریت حاالت هیجانی فرد و دیگران براي حل مسائل و تنظیم رفتار دخیل  بهره
عبارت دیگر، هوش هیجانی شامل توانایی، ظرفیت، مهارت  به ).Mayer and Salovey, 1997است (
ها است  شت از توانایی خود براي تعیین، ارزیابی و مدیریت هیجانات خود، دیگران و گروهیا بردا

)Ioannidou and Konstantikaki, 2008 .( ،درك هیجانات نه تنها براي رشد فکري سودمند است
وکارهاي  ) و افزایش عملکرد و موفقیت کسبFoo, 2011بلکه نقش مهمی در شادي افراد (

شناسان  براي تبیین اهمیت هوش هیجانی در تکامل انسان، زیست). Amy, 2010د (کارآفرینانه دار
پذیر،  کنند در کارهاي دشوار و ریسک تر از مغز است. آنان بیان می اجتماعی معتقدند قلب بسیار مهم

، پایداري هاي خطرناك انسان را در موقعیت تر از مغز هستند و این هیجانات هستند که هیجانات مهم
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هاي متعدد، ایجاد روابط دوستانه و تشکیل خانواده هدایت  رغم شکست ي رسیدن به اهداف علیبرا
توانند احساسات دیگران  افراد داراي هوش هیجانی باال بهتر می). Ostadi and Zarehpour, 2009کنند ( می

ها را  بین هیجانات و فرصتدهد تا ارتباط  را ارزیابی، مدیریت و تنظیم کنند و این توانایی به آنان امکان می
هیجانات  ).Oriarewo et al., 2014گیري استفاده کنند ( تشخیص دهند و از این هیجانات در فرایند تصمیم

بر  عالوه). Baron, 2008دهند ( مثبت خالقیت کارآفرینانه و قدرت تشخیص فرصت را نیز افزایش می
هاي نوین را  حل و در ذهن خویش راه این، کارآفرین در قلب خویش احساس فرصت نوین را کشف

وکار  سازي فرصت کسب کند و با رفتار خویش در پیاده وکار مهیا می هاي کسب براي ایجاد فرصت
  ). 1394زالی و همکاران، کوشد ( می

زمینه قصد کارآفرینانه انجام هاي زیادي در  طور که پیشتر اشاره شد پژوهش همان: پیشینه پژوهش
 مطالعه هاي یافته. استثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه بسیار اندك أرباره ت، اما تحقیق دشده

 ,.Zapkau et alزاپکو و همکاران ( و )Schlaegel and Koenig, 2014اسچالگل و کونیگ (

مثبت   نگرش، هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار رابطهمتغیرهاي  گر آن است که بیان) 2014
) نشان داد Peng et al., 2012( و همکاران نتایج مطالعه پینگ وبا قصد کارآفرینانه  داري و معنی

داري بر قصد کارآفرینانه  ثیر معنیأهنجار ذهنی، نگرش کارآفرینانه و خودکارآمدي کارآفرینانه ت
سید این نتیجه ر در مطالعه خود به) Olawale Olufunso, 2010اُالولی اُلوفونسو (دانشجویان دارند. 

نشان داد داشتن پدر یا  ی دیگرپژوهش هاي یافتهقصد کارآفرینانه دانشجویان در حد ضعیف بود.  که
مثبت و   وکار خانوادگی است، نیاز به پیشرفت و کنترل درونی رابطه خویشاوند دیگري که مالک کسب

داري وجود  ی و معنیداري با قصد کارآفرینانه دارند و بین آموزش و قصد کارآفرینانه رابطه منف معنی
 Maes et( مایس و همکاراننتایج پژوهش ). Espíritu-Olmos and Sastre-Castillo, 2015دارد (

al., 2014 (هاي شخصی و برداشت ذهنی از  طور غیرمستقیم و به واسطه نگرش نشان داد جنسیت به
) Gelderen et al., 2015(ان گلدرین و همکار ثیر دارد.أکنترل رفتار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان ت

مطابق با  دهد. ثیر قرار میأبین قصد و عمل را تحت ت  طور مثبت رابطه خودکنترلی به گزارش کردند
بین خودکارآمدي کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه ) Shinnar et al., 2014(ر و همکاران پژوهش شینا

 هی پیو ) Lee et al., 2011(مکاران هاي لی و ه و بر اساس یافته همبستگی مثبت وجود دارد
)Pihie, 2009،( مورتان و همکاران  .رفتار کارآفرینانه است بینی کننده مهم قصد و خودکارآمدي پیش
)Mortan et al., 2014 (ش هیجانی (تعدیل هیجانات و استفاده از هیجانات) ودو بعد ه دریافتند
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بین   رابطه ،عنوان متغیر میانجی بهادراك خودکارآمدي  ثیر مثبتی بر خودکارآمدي کارآفرینانه دارند وأت
پژوهش کریمی و همکاران  هاي یافته دهد. ثیر قرار میأهوش هیجانی و قصد کارآفرینانه را تحت ت

)Karimi et al., 2013) و اسکندرینی (Iskandarini, 2014الگوهاي نقش  ندنشان داد ترتیب ) به
طور مستقیم بر قصد کارآفرینانه  ادراك امکان کارآفرین شدن بهو طور غیرمستقیم  کارآفرینانه به

برداشت ذهنی از ) گزارش کردند Garba et al., 2014(گاربا و همکاران  .ندثیر دارأتدانشجویان 
) نشان داد Wu, 2009هاي پژوهش وو ( یافته داري با قصد کارآفرینانه دارد. معنی  مطلوبیت رابطه

کننده  بینی مثبت با قصد کارآفرینانه دارد و متغیر تشخیص فرصت بهترین پیش  هگرایش کارآفرینانه رابط
هاي  ویژگی)، Fini et al., 2009و مطابق با پژوهش فینی و همکاران ( قصد کارآفرینانه است

پژوهش اُریاریوو و  ثیر دارند.أهاي فردي و اثرات محیطی بر قصد کارآفرینانه ت شناختی، مهارت روان
بین هوش هیجانی و عملکرد   ) نشان داد صالحیت مدیریتی رابطهOriarewo et al., 2014(همکاران 

) گزارش کردند متغیرهاي Farahbod et al., 2013بد و همکاران ( فرحکند.  کارآفرینانه را تعدیل می
درصد از واریانس متغیر  55اي و نگرش به کارآفرینی  گرایی، هوش هیجانی خصیصه خالقیت، کنش

) هوش هیجانی، Julian, 2013هاي پژوهش جولیان ( بر اساس یافتهد کارآفرینانه را تبیین کردند. قص
نتایج  بینی قصد کارآفرینانه بودند. برداشت ذهنی از کنترل رفتار و نگرش، متغیرهاي مهم در پیش

) نشان داد بین هوش هیجانی و گرایش Pradhan and Nath, 2012پژوهش پرادهان و ناث (
) Gorji et al., 2014(هاي پژوهش گرجی و همکاران  و یافته مثبت وجود دارد  رآفرینانه رابطهکا

    داري وجود دارد.  نشان داد بین هوش هیجانی و کارآفرینی شرکتی همبستگی معنی
با توجه به موارد فوق، سوال اساسی این پژوهش آن است که آیا بین هوش هیجانی و قصد   

وجود دارد؟ براي پاسخ به سوال یاد شده، پنج فرضیه به شرح  ویان کشاورزي رابطهینانه دانشجکارآفر
  زیر مطرح هستند:

  داري وجود دارد؛ معنی  فرضیه اول: بین خودآگاهی دانشجویان و قصد کارآفرینانه آنان رابطه
  جود دارد؛داري و معنی  فرضیه دوم: بین مدیریت هیجانات دانشجویان و قصد کارآفرینانه آنان رابطه

  داري وجود دارد؛ معنی  هاي اجتماعی دانشجویان و قصد کارآفرینانه آنان رابطه فرضیه سوم: بین مهارت
  داري وجود دارد؛ معنی  فرضیه چهارم: بین همدلی دانشجویان و قصد کارآفرینانه آنان رابطه

  داري وجود دارد. عنیم  فرضیه پنجم: بین خودانگیزشی دانشجویان و قصد کارآفرینانه آنان رابطه
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  .مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
  

این پژوهش از نظر ماهیت کمی، با توجه به هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش : شناسی روش
آماري تحقیق را دانشجویان   . جامعهاستهمبستگی  - توصیفی هاي پژوهشها جزء  گردآوري داده

) که با توجه =500Nدادند ( تشکیل می 1394-95سال تحصیلی  درکشاورزي دانشگاه اراك   دانشکده
گیري تصادفی  نمونه با روشنفر از آنان  Bartlett et al., 2001 ،(107(لت و همکاران به جدول بارت

نامه بود که از سه  ها در این پژوهش پرسش ابزار گردآوري داده براي انجام تحقیق گزینش شدند. ساده
 9هاي مرتبط با سنجش قصد کارآفرینانه ( و تحصیلی دانشجویان، پرسشهاي فردي  بخش ویژگی

خودآگاهی، مدیریت هیجانات،   لفهؤسوال) شامل پنج م 50هاي هوش هیجانی ( لفهؤسوال) و م
گیري قصد کارآفرینانه از  براي اندازههاي اجتماعی، همدلی و خودانگیزشی تشکیل شده بود.  مهارت

) و سنجش هوش Linan and Chen, 2006لینان و چن ( و )Weber, 2012وبر ( هاي ترکیب مقیاس
مقیاس سنجش هر دو بخش اشاره شده  .) استفاده شدGoleman, 2007هیجانی از مقیاس گلمن (

تا  1مخالفم= براي قصد کارآفرینانه و کامالً 5زیاد= تا خیلی 1کم= طیف لیکرت پنج سطحی از خیلی
بندي قصد کارآفرینانه و  در این پژوهش براي دسته ي هوش هیجانی بود.ها لفهؤبراي م 5=موافقم  کامالً

 Aشد که در آن  استفادهصورت زیر  هوش هیجانی دانشجویان از تفاوت انحراف معیار از میانگین به
 ).Gangadharappa et al., 2007باشد ( می قويمعرف  Cمعرف متوسط و  B، ضعیفمعرف 

 
 

 کارآفرینانه قصد

 همدلی

  هاي اجتماعی مهارت

 ها یریت هیجانمد

  خودانگیزشی

 خودآگاهی
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ر تحقیق از روایی محتوایی استفاده شد و متخصصان آموزش کشاورزي و براي تعیین روایی ابزا  
 براي بررسی قابلیت اعتماددر این پژوهش یید کردند. أنامه را ت روایی پرسشنفر)  5(کارآفرینی 
پایایی  ومحاسبه افزار آر  با استفاده از نرم 1آلفاي ترتیبیو هوش هیجانی، قصد کارآفرینانه متغیرهاي 
ها با استفاده  یید شد. تجزیه و تحلیل دادهأ) ت82/0) و هوش هیجانی (83/0صد کارآفرینانه (متغیرهاي ق

هاي  و در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در بخش توصیفی از آماره SPSSافزار  از نرم
اده و در بخش استنباطی از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون استف بیشینهو  کمینه، فراوانیدرصد، 

    .شد
  

  ها یافته
هاي کشاورزي،  درصد از دانشجویان در رشته مکانیک ماشین 6/33هاي پژوهش نشان داد  یافته  

درصد در رشته گیاهان دارویی،  2/11درصد در رشته علوم دامی،  5/21درصد در رشته آبیاري،  9/29
رصد از د 61ند. کرد درصد در رشته بیوسیستم تحصیل می 9/1درصد در رشته باغبانی و  9/1

سال و میانگین  33سال، بیشینه سن  19کمینه سن دانشجویان درصد مرد بودند.  39دانشجویان زن و 
درصد از دانشجویان در هیچ دوره یا کالسی در زمینه کارآفرینی شرکت  83سال بود.  22سنی آنان 

 شرکت داشتند. کمتر از یک کالس یا دورهدر طور متوسط  کنندگان به نکرده بودند و شرکت
میلیون تومان درآمد داشتند. بیش  6هزار تومان و حداکثر  500ماهانه حداقل هاي دانشجویان  خانواده

وکار شخصی  اندازي کسب از نیمی از دانشجویان اظهار کردند فردي از اعضاي خانواده اقدام به راه
  نموده است. 

طور که  ن نشان داده شده است. همانتوزیع فراوانی قصد کارآفرینانه دانشجویا 1در جدول   
براي  آناناشتیاق عدم بوده که بیانگر  ضعیفاز دانشجویان  نیمیشود قصد کارآفرینانه  مالحظه می

درصد از دانشجویان  4/36قصد کارآفرینانه  التحصیلی است. وکار شخصی پس از فارغ اندازي کسب راه

                                                             
1- Ordinal alpha  
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یگر، قصد کارآفرینانه نیمی از دانشجویان متوسط عبارت د به باشد. می درصد قوي 14و  در حد متوسط
   دهنده تمایل آنان براي کارآفرینی در آینده نزدیک است. باشد که نشان به باال می

  
  .توزیع فراوانی قصد کارآفرینانه دانشجویان -1جدول 

  درصد  فراوانی  قصد کارآفرینانه
  5/49  53  ضعیف
  4/36  39  متوسط
  14  15  قوي

  
هوش هیجانی اکثر  زیع فراوانی هوش هیجانی دانشجویان نشان داده شده است.تو 2در جدول   

درصد) از  1/13باشد و هوش هیجانی درصد اندکی ( درصد) متوسط و قوي می 9/86دانشجویان (
  دانشجویان در حد ضعیف ارزیابی شده است. 

  
  .توزیع فراوانی هوش هیجانی دانشجویان -2جدول 

  درصد  فراوانی  هوش هیجانی
  1/13  14  ضعیف
  1/70  75  متوسط
  8/16  18  قوي

  
هاي هوش هیجانی با قصد کارآفرینانه دانشجویان را  لفهؤتحلیل همبستگی بین م  نتیجه 3جدول   

پژوهش نشان داد   نتیجهفرضیه نخست درباره اثر خودآگاهی بر قصد کارآفرینانه است. دهد.  نشان می
داري وجود  مثبت و معنی  جویان در سطح یک درصد رابطهقصد کارآفرینانه دانش خودآگاهی وبین 

اندازي  دانشجویان باالتر باشد، اشتیاق آنان براي راهخودآگاهی دارد. این بدین معناست که هر قدر 
پرورش خودآگاهی راهی براي یادگیري التحصیلی بیشتر خواهد بود.  وکار شخصی پس از فارغ کسب

هایی  باشد و از این طریق ممکن است فرصت در به انجام آن است، میبیشتر فرد درباره خود و آنچه قا
ها عزم وي را براي  ها شناخت نداشته است و این فرصت از آن را به روي خود بگشاید که قبالً

بین مدیریت هیجانات و قصد کارآفرینانه دانشجویان   فرضیه دوم درباره رابطه تر نماید. کارآفرینی راسخ
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مدیریت هیجانات عبارت از اده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. است که با استف
با این هیجانات است.  رازهاي اثرگذاري دانشجویان بر هیجاناتی که دارند و چگونگی تجربه یا اب شیوه

ن معنا توان گفت مدیریت هیجانات با قصد کارآفرینانه رابطه دارد؛ به ای دست آمده می به  توجه به نتیجه
شان را کنترل و مدیریت کنند، قصد آنان براي کارآفرین  که هر قدر دانشجویان بیشتر بتوانند هیجانات

   یابد. شدن نیز افزایش می
سنجد،  هاي اجتماعی و قصد کارآفرینانه را می بین مهارت  حاصل از فرضیه سوم که رابطه  نتیجه  

دانشجویان در سطح یک درصد رابطه مثبت و  دهد بین این متغیر و قصد کارآفرینانه نشان می
کنند تا  هاي خاصی که به دانشجویان کمک می هر قدر صالحیتعبارت دیگر،  داري وجود دارد. به معنی

تر خواهد بود.  ثر با دیگران تعامل داشته باشند بیشتر باشد، نیت کارآفرینانه آنان نیز قويؤطور م آنان به
توان  بین همدلی و قصد کارآفرینانه دانشجویان است. با توجه به نتیجه می  فرضیه چهارم در مورد رابطه

داري وجود  گفت بین همدلی و قصد کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه مثبت و معنی
ویژه افراد تحت امر آنان بیماري و فشار روانی کمتري را  شود که کارآفرینان و به همدلی باعث میدارد. 

آزماید. نتیجه  بین خودانگیزشی و قصد کارآفرینانه دانشجویان را می  فرضیه پنجم رابطهکنند. تجربه 
دهد بین متغیر مذکور و قصد کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه مثبت و  نشان می

وکار مهم است. اگر دانشجویان  خودانگیزشی براي اداره و رشد کسب داري وجود دارد. معنی
شان را  هاي عنوان کارآفرین تقاضاهاي مشتري نگیخته باشند، قادرند خود را پرورش داده و بهخودا

وکار دارند، اما این افراد خودانگیخته هستند  هاي خوبی براي کسب بسیاري از افراد ایدهبرآورده کنند. 
ریزي  برنامه  کنند. داشتن انگیزه در طول مرحله شان را به واقعیت تبدیل می که رویاهاي شخصی

هاي انگیزش  یابند. به وسیله مهارت ها کاهش می ها انگیزه وکار آسان است، اما با ظهور چالش کسب
       وکار را به سوي موفقیت سوق داد.  توان کسب شخصی است که می

تر از روابط دیگر  بین خودانگیزشی با قصد کارآفرینانه قوي  با توجه به ضرایب همبستگی، رابطه  
سه طبقه ارائه کرده  بین متغیرها با توجه به ضریب همبستگی  اشد. کوهن براي تفسیر شدت رابطهب می

 ضعیفکارآفرینانه در حد  قصدبا  مدیریت هیجاناتبین   آن رابطه  )، که بر پایهPallant, 2007است (
ه در حد کارآفرینان قصدهاي اجتماعی، خودآگاهی و همدلی با  ، مهارتخودانگیزشیو رابطه بین 

نکته مهم دیگر آن بود که بین قصد کارآفرینانه دانشجویان با هیچ یک از متغیرهاي  .باشد متوسط می
هاي آموزشی در زمینه کارآفرینی، سن، معدل، درآمد خانواده و تعداد اعضاي  دوره اها ی تعداد کالس
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نشجویان دختر و پسر و نیز همچنین بین قصد کارآفرینانه دا داري مشاهده نشد. معنی  خانواده رابطه
اندازي کرده بودند و آنانی که هیچ  وکاري را راه دانشجویانی که یکی از اعضاي خانواده آنان کسب

   .داري مشاهده نگردید اندازي نکرده بودند، تفاوت معنی وکاري را راه کسب
  

  .با قصد کارآفرینانه دانشجویانهاي هوش هیجانی  لفهؤمرابطه بین  -3جدول 
  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  هاي هوش هیجانی لفهؤم

  001/0  313/0××  خودآگاهی
  004/0  276/0××  مدیریت هیجانات

  000/0  439/0××  خودانگیزشی
  000/0  396/0××  همدلی

  000/0  416/0××  هاي اجتماعی مهارت
  

. نتایج استفاده شدگام  به از رگرسیون گام قصد کارآفرینانهبر  پژوهشتأثیر متغیرهاي  بررسی براي  
دو گام وارد معادله  درترتیب  هاي اجتماعی و درآمد به تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر مهارت

بر اساس جدول درصد از تغییرات قصد کارآفرینانه را تبیین کردند.  34رگرسیون شدند. این دو متغیر 
هاي  د. مهارتنکن را تبیین می درصد از واریانس قصد کارآفرینانه 29هاي اجتماعی به تنهایی  ، مهارت4

  کنند.  اجتماعی رفتارهایی هستند که تعامل مثبت با دیگران و محیط را تقویت می
  

  .ضرایب متغیرها در معادله رگرسیون -4جدول 
  .Sig مقدار بتا  R2  متغیر

  000/0  585/0  29/0  ي اجتماعیها مهارت
  018/0  -261/0  34/0  درآمد

  
  گیري  نتیجهبحث و 

شناختی با قصد کارآفرینانه دانشجویان  عنوان متغیر روان بین هوش هیجانی به  در این پژوهش رابطه  
هاي تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و قصد کارآفرینانه  طور که یافته مورد بررسی قرار گرفت. همان

 Mortanاند ( داري وجود دارد. پژوهشگران دیگر هم به این موضوع اشاره کرده معنی  دانشجویان رابطه

et al., 2014; Gorji et al., 2014; Farahbod et al., 2013; Julian, 2013; Pradhan and 
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Nath, 2012; Fini et al., 2009  .(هند د وقتی هوش هیجانی دانشجویان باال باشد، اجازه نمی
وکار بکاهد، بلکه به تدریج اطمینان آنان  اندازي کسب شان از قصد آنان براي کارآفرینی و راه هیجانات

). ممکن است Davis and Peake, 2014یابد ( بیشتر و احتمال حرکت رو به جلوي آنان افزایش می
محیطی داشته  هاي دانشجویان داراي هوش هیجانی باال تحمل بیشتري نیز در برابر استرس و تنش

) و بهتر بتوانند احساسات و هیجانات دیگران را ارزیابی و Zampetaskis et al., 2009باشند (
ها استفاده کنند و از آنجایی که  مدیریت کنند و از این احساسات و هیجانات در کشف و خلق فرصت

نابراین، قصد )، ب1392هاست (مقیمی و همکاران،  کارآفرینی حاصل تعامل بین افراد و فرصت
هوش هیجانی به دو طریق کارآفرینانه و در نهایت ظهور رفتار کارآفرینانه در دانشجویان افزایش یابد. 

گذارد: اول از طریق خودارزیابی کارآمدي هیجانی است (افرادي که ادراك  ثیر میأبر رفتار کارآفرینانه ت
زاي  ر برابر استرس و عوامل تنششان باالست، ممکن است تحمل بیشتري د آنان از هوش هیجانی

پذیري بیشتر،  محیطی از خود نشان دهند)، دوم، افراد داراي هوش هیجانی باال گرایش دارند تا هیجان
 Zampetaskis, etکند ( واکنش آگاهانه و خوي خالق داشته باشند که رفتار کارآفرینانه را تسهیل می

al.,  2009 .() هیومفريHuymphrey, 2013د است کارآفرینان داراي هوش هیجانی باال وقتی ) معتق
ف بیشتري داشته و در کار با اعضاي خانواده کنترل طاشوند از نظر احساسی انع با موانع روبرو می

اندرکاران به شیوه بهتر و کارآمدتري  بیشتري بر هیجانات داشته و با کارکنان، مشتریان و دیگر دست
ا حامیان راي کارآفرینان در توسعه کاالها و خدمات جدید و تعامل بب باالهوش این کار خواهند کرد و 

فروشان و همکاران خود مزیت رقابتی ایجاد خواهد کرد.  کنندگان، خرده مالی، فروشندگان، توزیع
عنوان مثال  اند. به کید کردهأهاي هوش هیجانی در کارآفرینی ت لفهؤبرخی پژوهشگران هم به اهمیت م

هاي اجتماعی ممکن است به  ) اظهار کردند مهارتBaron and Markman, 2000بارن و مارکمن (
مشارکتی مثبت با افراد بیرونی که براي   کارآفرینان در کار با دیگر اعضاي تیم موسس و ایجاد رابطه

ها را  د و دسترسی بیشتر آنان به اطالعات مربوط به فرصتنموفقیت مالی آنان مهم هستند، کمک نمای
با  د.نوکار جدید یاري رسان د و نیز به آنان در انتقال این اطالعات به دیگر اعضاي کسبننفراهم ک

آنچه )، Ioannidou and Konstantikaki, 2008توان آموخت ( که هوش هیجانی را می توجه به این
هاي هوش هیجانی در دانشجویان با هدف ارتقاي هوش  لفهؤدر این زمینه اهمیت دارد پرورش م

عنوان مثال  بهتقویت و به اقدام کارآفرینانه منجر شود.  دانشجویانی است تا قصد کارآفرینانه در هیجان
ریزي  صورت شفاف طرح شان را به براي پرورش خودانگیزشی دانشجویان باید به آنان آموخت اهداف
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ار در صورت شکست در کشان را در ذهن داشته باشند، قاضی خود باشند و  کنند، همیشه اهداف
این موضوع  در کل درباره تشخیص و دركمنصرف نشوند یا براي تقویت خودآگاهی دانشجویان که 

 گذارد ثیر میأشان با دیگران و حاالت هیجانی دیگران ت بر تعامالتشان  است که چگونه هیجانات
)Team FME, 2014(  و شامل دو مهارت مجزاي شناخت دقیق و عمیق از خود و هیجانات خود و

باید به آنان آموخت  )،Lynn, 2000ها است ( هاي هیجانی خود به موقعیت بینی واکنش و پیش درك
شان دارد، چه  تا نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کنند، بدانند چه چیزي بیشترین ارزش را براي

دهند، چرا  کنند و چگونه به فشارهاي روانی پاسخ می را بیش از دیگران تجربه می هایی حس
بندي کردن  کند و طبقه ها چه حسی در آنان ایجاد می کنند و این تصمیم هاي خاصی را اتخاذ می تصمیم

توانایی درك این است که دیگران چه برداشتی از هم ضرورت همدلی شان و غیره است.  هیجانات
یط چه احساسی درباره رویدادها یا شرا آنانها دارند که مستلزم دانستن این موضوع است که  موقعیت

  محیط دارند. 
به دانشجویان هاي الزم  هاي آموزشی بیشتر بر پرورش ذهنی و ارائه دانش و صالحیت اکنون نظام  

کنند. آموزش هیجانی یا  هاي اجتماعی و ارتباطات به آنان غفلت می توجه کرده و از آموزش مهارت
رد، ضرورت اساسی در دهنده هوش هیجانی اشاره دا هاي تشکیل لفهؤاحساسی که به آموزش تمام م

  هاي فنی و تخصصی به آن توجه شود.  هاي آموزشی است که باید در کنار آموزش نظام
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Abstract 
 The main purpose of this research was to study the effect of emotional 
intelligence on agricultural students' entrepreneurial intention. The statistical 
population of the study contained of all B.Sc. students in agriculture faculty of 
Arak University in 2015-16 academic year (N=500). According to Bartlett et al. 
(2001) table a sample size of 107 was selected using a random sample method. 
Data were collected using the standard questionnaire of Goleman (2007) in order to 
measure of emotional intelligence and Weber (2012) and Linan and Chen (2006) 
for measuring entrepreneurial intention. Content validity and reliability of the 
questionnaire were confirmed by a panel of experts and ordinal alpha coefficient 
(0.82 & 0.83), respectively. The results indicated that the entrepreneurial intention 
of half of the students was low and their emotional intelligence in most cases was 
either intermediate or high. The findings of correlation analysis revealed that there 
was a positive significant relationship between self-awareness, managing emotions, 
motivating oneself, empathy, social skills and students' entrepreneurial intention. 
Stepwise regression analysis revealed that 34% of variation in the entrepreneurial 
intention of students was explained by 2 variables namely: social skills and 
income. 
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