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Social competence is one of the important capabilities for entrepreneurship 

that enables communication with others. The aim of this research was to 

analyze the relationship between social competences and female 

agricultural students' entrepreneurial intention at University of Tehran. The 

target population of the study contained of all M.Sc. female students in 

agriculture faculty of Tehran University, from which 63 students were 

selected by using SPSS Sample Power software. Simple random sampling 

was employed in selection of the respondents. 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 Cronbach 

alpha coefficient, respectively. The results indicated that the social 

competence and entrepreneurial intention of students in most cases were 

either low or intermediate. The finding of correlation analysis revealed that 

there was a positive significant relationship between collaborative 

competence, empathy competence, persuasion and impression management 

and students' entrepreneurial intention. Furthermore, the results of 

structural equation modeling revealed that there was a positive significant 

relationship between social competence and students' entrepreneurial 

intention. The agricultural education system, in addition to teaching hard 

competencies or skills, should also pay special attention to cultivating 

students' soft competencies, including social competence.  
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   های کلیدی:واژه
 اجتماعی  صالحیت

 زنان  کارآفرينی

 جنسیت 

 کشاورزی آموزش

های مهم برای کارآفرينی است که امکان برقراری ارتباط باا ديگاران را صالحیت اجتماعی يکی از قابلیت

های اجتمااعی و قداد کارآفريناناه ی بایپ صاالحیتکند. هاد  اياپ پاژوهش تللیال رابطاهفراهم می

ژوهش را دانشاجويان دختار دانشجويان دختر کشاورزی دانشاگاه تهاران باوده اسات. جامعاه آمااری پا

نفار از آناان باا اساتفاده از  63دادناد کاه  کشاورزی دانشگاه تهاران تشاکیل می  دانشکدهارشد  کارشناسی

عنوان نموناه انتاااش شادند. بارای گیری تدادفی ساده باهو روش نمونه SPSS Sample Powerافزار نرم

نامه با نظرسنجی از متاددان و قابلیات پرسش  نامه استفاده شد. روايی صوریها از پرسشگردآوری داده

های پاژوهش نشاان داد صاالحیت های پژوهش با ملاسبه آلفای کرونباا  تايیاد شاد. يافتاهاعتماد سازه

اجتماعی و قدد کارآفرينانه اکثر دانشجويان متوسط به پايیپ بود. نتايج تللیل همبساتگی نشاان داد بایپ 

 یت اقناع و مديريت احساسات باا قداد کارآفريناناه رابطاهصالحیت همکاری، صالحیت همدلی، صالح

سازی معادالت ساختاری نیز نشان داد بیپ صاالحیت اجتمااعی مدل داری وجود دارد. نتیجهمثبت و معنی

داری وجود دارد. نظام آماوزش کشااورزی در کناار آماوزش ی معنیبا قدد کارآفرينانه دانشجويان رابطه

های نارم از جملاه صاالحیت ی سات به دانشجويان بايد به پرورش صاالحیتهاها يا مهارتصالحیت

 ای نمايد.اجتماعی در آنان نیز توجه ويژه
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 مقدمه 

کارآفرينی زنان در دهه اخیر به عنااوان يااب منبااع 

 ،باارداری قاارار نگرفتااهمهاام اقتدااادی کااه مااورد بهره

اقتدادی و  جايگاهو  (Georgeta, 2012) شناخته شده

باار ملققااان  اجتماعی آن اهمیت بیشتری يافته اساات.  

تواننااد نقااش اساساای در که زنااان می  ايپ باور هستند

( Sarfaraz et al., 2014پديده کارآفرينی داشته باشند )

و بهباااود شااارايط کاااارآفرينی و افااازايش تعاااداد 

ر دستیابی بااه توسااعه وکارهای زنان نقش مهم دکسب 

که منطق  یدر حال(. Bastian et al., 2019) داردپايدار 

و   ی، توانمندسااازیبراباار  شيزنان باار افاازا  ینيکارآفر

، اکنااون توسااعه هزنااان متمرکااز بااود  یشمول اجتماااع

 آن  از  یاقتداااد  خااوش  درک دلیاال  به    کارآفرينی زنان

توانند منبااع یم  پيزنان کارآفر  رايشده است، ز  رفتهيپذ

د زنان ندهیقدرتمند باشند. مطالعات نشان م  یاقتداد

بلکااه   ،در حال توسااعه  ینه تنها در کشورها  پيرآفرکا

 یدر رشد اقتداااديی سهم بسزا پردرآمد  یدر کشورها

(. United Nations, 2018) دارنااد و کاااهش فقاار

رفاااه در و بااه ابااات  زنان در سراسر جهااان  ینيکارآفر

 یرا باارا  یاقتداااد  یهاکند و فرصت یجوامع کمب م

ها فراهم ت یو اقل دارای درآمد پايیپ  افراد،  ملروم  زنان

اقتدااادهايی ايااپ،  برعالوه (. Ascher, 2012) کندیم

ست، در براباار ا  که فعالیت کارآفرينانه زنان در آنها باال

ماناادگی تر هسااتند و عقب هااای مااالی مقاااومبلران

 کنناااااد اقتداااااادی کمتاااااری را تجرباااااه می

(Global Entrepreneurship Research Association, 

 مهماای  همچنیپ نقااش  زنان  کارآفرينی  توسعه(.  2017

 کااه  ايااپ  ويژه  به،  دارد  جنسیتی  هایشکا   کاهش  در

 توانااايی  زنان  رهبری  به  متوسط  و  کوچب  هایشرکت 

 زنااان  ساااير  برای  جديد  مشاغل  ايجاد  در  توجهی  قابل

 (. ILO, 2018) دارند

 جاااديو ا  ینااوآور  یاصاال  یرویاا زنااان ن  ینيکارآفر

فرصاات ( و Orhan and Scott, 2001) اشااتلال اساات 

کنااد شللی جذابی را برای بسیاری از زنااان ايجاااد می

(Wilson et al., 2009 و به )و  وکارسازی کسب متنوع

های تولیدی و بازاريااابی و تنوع در مديريت و فعالیت 

 کناااد نیاااز در ملداااوالت و خااادمات کماااب می

(United Nations, 2018; Kariv, 2013.)  در

کشورهای کمتر توسعه يافتااه بااا ناار  بیکاااری باااالی 

حاال عملاای باارای کسااب راهتواند  کارآفرينی میزنان،  

برای زنانی که به کار در درآمد و کاهش بیکاری و فقر 

( و Sarfaraz et al., 2013باشااد )مناازل نیاااز دارنااد، 

 تاایایر  توانناادمی  زنااان  کوچااب  و  خرد  وکارهایکسب 

 هاااا داشت خااانوار کاال مداار  و رفاااه در زيااادی

-Sołek-Borowska and Chudy) دا اشنااااا ااا ب

Laskowska, 2017.)  کااارآفرينی بااه زنااان فرصاات

شان در منزل را انجام دهنااد و هایدهد تا مسئولیت می

در عیپ حااال از خااانواده خااود حماياات مااالی کننااد 

(Bertaux and Crable, 2007 و )ه ب یبرا ینياز کارآفر

 ت یاا فیک   یارتقااا  یباارا  قدرتدست آوردن استقالل و  

 Kanti Prasad et) کننده استفاد خود و جوامع یزندگ 

el., 2011.) 

 باار اسااا با وجود نقش مهاام کااارآفرينی زنااان،  

میانگیپ میزان قدد   ،بان جهانی کارآفرينیگزارش ديده

درصد   17/ 6وکار در جهان  اندازی کسب زنان برای راه

است که به ترتیب باالتريپ رقم مربوط بااه کشااورهای 

درصااد(، کشااورهای بااا درآمااد   37/ 8با درآمد پايیپ )

ورهای بااا درآمااد باااال درصااد( و کشاا  21/ 3متوسااط )

بانااب  گاازارش(. Elam et al., 2019)( اساات 12/ 6)

یتی در مالکیاات دهااد شااکا  جنساا جهااانی نشااان می

 وکارها در بساایاری از اقتدااادهای جهااانی باااالکسب 

 ،های اقتدادی مورد تللیاالدر اکثر نظامزنان  ست و  ا

های جديااد بااا شاارکت کمتاار از يااب سااوم صاااحبان 

(. Meunier et al., 2017)هسااتند  مساائولیت ملاادود

در حااال توسااعه و هاام در  یهاام در کشااورهازنااان 

کمتاار از مااردان  طور متوسااطبااه شاارفتهیپ یکشااورها
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ماننااد   یعااواملتلت تاایر  بیشتر  شوند و  یم  پيکارآفر

ملاادود   یهافرصاات از  ک  ادرا  اياا   یکاری، بفقر، طالق

وارد   ،ربااازا  یهافرصاات   و نااه  بازار کارورود به    یبرا

تلاات   یها، شرکت ايپ  برشوند. عالوه  وکار میکسب 

 یخااانوادگ و    کمتر  هي، با سرماندزنان کوچکتر  ت یمالک

 یهانسبت به شرکت   یکمتر  یداريو پا  شوندمیاداره  

 (.United Nations, 2018) مردان دارند ت یتلت مالک

در منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا از هر شش مالااب 

کارفرمااا، فقااط يااب نفاار زن   20وکار و از هاار  کسب 

در کشااورهای ايااپ منطقااه   است. بااه هماایپ ترتیااب،

هايی که زنان در مالکیت آنها شريب هستند نیز شرکت 

کم اساات. بااا وجااود ناار  باااالی بیکاااری در منطقااه 

 زنااان  از  کوچکی  باش  تنها،  خاورمیانه و شمال آفريقا

 بااه  دارنااد و کااارآفرينی  برای کااارآفرينی  جدی  تمايل

 یا لا شل  فرصت   يب  عنوان  به  جوان  زنان  بیپ  در  ويژه

-2020در سااال (. ILO, 2018) شودنمی تلقی جذاش

ايراناای کااه در  یساااله 64تااا  18، سااهم زنااان 2019

 ،باشاانداندازی فعالیاات کارآفرينانااه میمراحل اولیه راه

ايپ در حالی است که ايپ   باشد،درصد می  10ر از  کمت

شاایلی درصااد(،    34رقم در کشورهايی مانند اکوادور )

 22گواتماااال )درصااد( و  23درصااد(، برزياال ) 32)

مااورد کشااور    11در باایپ  ايران  باشد و  درصد( باال می

بااه خااود را  هفاات  رتبه  در خاورمیانه و آفريقا  مطالعه  

و کشورهايی ماننااد ماداگاسااکار،   اختداص داده است 

عربستان سعودی و امارات متلده عربی باالتر از   قطر،

   (. Bosma et al., 2020) اندايران قرار گرفته

از دو بعااد   زنااان  مطالعه کااارآفرينیتوان گفت  می

( کارآفرينی زنان منبع مهم رشااد 1  حائز اهمیت است:

اقتدادی و ايجاد مشاغل جديد اساات و زنااان از نظاار 

هااای حلراهباشااند و ژنتیکاای متفاااوت از مااردان می

وکار ارائااه متفاوتی را برای مااديريت و مسااائل کسااب 

کااارآفرينی زنااان بااه  بااه( 2؛ (Ascher, 2012) کنندمی

ازی اناادماارتبط بااا قدااد و راههااای ويااژه در پژوهش

از سااوی ديگاار،   اساات.  شااده  کمتر توجااهوکار  کسب 

 فراينااددر    یتیجنساا   یهاتفاوتباره  در  اندکی  شناخت 

وجااااود دارد  وکاراناااادازی کسااااب راهاز  شیپاااا 

(Yordanova and Tarrazon, 2010) کااه، در حااالی 

نقااش   ،ینيعوامل مرتبط با توسعه قدد کارآفر  بررسی

شاادن   پيکارآفر  یچگونگ  ینیبشیپ  ايدر درک  اساسی  

بیناای پیشبرای    و تللیل قدد کارآفرينی  دارد  يب فرد

 در آينده بسیار مهم است.زنان رفتار کارآفرينی  

ريزی در بر اسا  آمار موسسه پااژوهش و برنامااه

، 1395-1396آماااوزش عاااالی در ساااال تلدااایلی 

نااام دختر در مقاااطع تلداایلی ماتلاا  ابت   467923

شاادگان در نامابت درصااد از  44انااد کااه حاادود کرده

دهند. همچنیپ در مجمااوع آموزش عالی را تشکیل می

های کشاااورزی دختر در مقاطع ماتل  رشااته  18797

درصااد از   49اند که حاادود  نام کردهو دامپزشکی ابت 

ها را بااه خااود اختداااص شاادگان ايااپ رشااتهنامابت 

دهند تعداد دانشااجويان دختاار آمارها نشان می.  اندداده

نفااار  1871596، 1396-1395یلی در ساااال تلدااا 

درصااد از دانشااجويان را شااامل  46باشااند کااه می

های کشااااورزی و شاااوند. اياااپ رقااام در رشاااتهمی

 53باشااد کااه  دانشجوی دختاار می  84119دامپزشکی  

شااود. ها را شااامل میدرصد از دانشجويان ايااپ رشااته

آموختگان دختر در سال تلدیلی مااذکور تعداد دانش

نفاار  332513یااز در مجمااوع در مقاااطع ماتلاا  ن

آموختگان را بااه خااود درصد از دانش  42باشند که  می

های کشاااورزی و اند. ايپ رقم در رشتهاختداص داده

درصااد از  50باشااد کااه نفاار می 15991دامپزشااکی 

هااای شود )گااروه پژوهشآموختگان را شامل میدانش

طور کااه (. همااان1397آماااری و فناااوری اطالعااات، 

شاادگان و نامدهند حدود نیماای از ابت ن میآمارها نشا

درصااد دانشااجويان  50آموحتگااان و باایش از دانش

های کشاورزی و دامپزشکی را دختااران تشااکیل رشته

ريزی برای اشااتلال آنااان و دهند و ضرورت برنامهمی
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گیری از ايپ ظرفیت عظاایم باارای توسااعه کشااور بهره

ی بسیار حیاتی است، ايپ در حااالی اساات کااه بیکااار

آموختگان يکی از مسائل روز مورد بلث در بیپ دانش

گذاران و متاددااان آمااوزش عااالی اساات و یاست س

آموختگااانی کااه ها برای تربیاات دانشفشار به دانشگاه

 Wilksاساات ) بتوانند شاغل شوند در حااال افاازايش

and Burns, 2019.)  

هايی وکار يکی از عرصااهمراحل اولیه ايجاد کسب 

  صاااالحیت اجتمااااعی مهااام اسااات اسااات کاااه 

(Hoehn-Weiss et al., 2004 ) یاجتماااع ت یصالحو 

، نااه تنهااا باار ینيدر کااارآفر  یاصاال  رکپ  بي  به عنوان

و  يیبلکااه باار شناسااا ی،فااردپیب تبااادالت جينتااا

گااذارد. یم  ریتاایا  ینيکارآفر  یهااز فرصت   یبرداربهره

 یاجتماااع  یهاااو مهارت  ت یصااالح،  اعتبااار  پیبه هم

 ینيکااارآفر  یهااز فرصاات   یبااردارکش  و بهره  یبرا

 صااالحیت  پيبنااابرا هسااتند.مهم و قابل استفاده   اریبس

 دياا جد  یگذارهيسرما  جاديدر روند ا  ژهيبه و  یاجتماع

  و ارزشاااامند اساااات  دیاااا مف نااااانيکارآفر یباااارا

(Yang, 2018). هااای اجتماااعی فااردی کااه از مهارت

ريس ( تد1خوبی برخوردار است، شانس بهتری برای  

( کسب جايگاه در دنیای اجتماعی خود، 2و يادگیری،  

فردی ( حفاااو رواباااط میاااان4( مشاااارکت در آن، 3

( انجام کارآمد و موار کارهااا 5باش و موار و  رضايت 

(. Yermentaeyeva et al., 2014در ملاال کااار دارد )

کارآفرينی مستلزم تجارت بااا افااراد ديگاار بااا جايگاااه 

گذاران، شاارکا، مشااتريان و ساارمايهمتفاوت از جملااه  

کارمندان است و از ايپ رو، کارآفريپ ملزم بااه داشااتپ 

صالحیت اجتماعی زياد برای ارتباط با ديگااران اساات 

(Baluku et al., 2018 توانايی درک خود و ديگااران .)

وکار، ماااديريت مشاااتری، بااارای رهباااری کساااب 

سازی، کار تیمی، مذاکره و مااديريت تدااادها و شبکه

 ;Borg and Johnston, 2013ختالفات نیز مهم است )ا

Chin et al., 2012; Humphrey, 2013 .) کارآفرينااان

ارت اجتماعی احتماالً به اطالعات بیشااتر يااا دارای مه

کننااد، اشااتیاق در باایپ بهتااری دسترساای پیاادا می

کنند يااا کارمناادان يااا ايجاد میپذير  داران خطرسرمايه

 ,.Hoehn-Weiss et al) کنناادمشااتريان را جااذش می

( و هاار قاادر کارآفرينااان از حماياات اجتماااعی 2004

د رفتارهااای توانناا بیشتری برخوردار باشند، بیشااتر می

 ,Abd Rani and Hongانگیزشاای معاایپ را بپذيرنااد )

در   فعالیتی اساات کااهکارآفرينی  (. عالوه بر ايپ،  2013

و کیفیاات  و میاازانشااود اجتماااعی انجااام می طملاای

 ساات مهاام ا آنتعااامالت اجتماااعی باارای اجاارای 

(Baluku et al., 2018ع .)رغاام سااودمندی  لاای

منبااع   ايااپ،  وکارکسااب های اجتماعی باارای  صالحیت 

ضااعی    کوچبو    جديد  وکارهایکسب ناملمو  در  

باار   مااداوم  بااه هماایپ دلیاال تاکیاادشااود،  مديريت می

ع از اهمیت زيااادی برخااوردار اساات ضرورت ايپ منب

(Hormiga et al., 2011.)  هااد  کلاای ايااپ پااژوهش

های اجتماااعی و قدااد ی بیپ صااالحیت تللیل رابطه

کارآفرينانه دانشااجويان دختاار کشاااورزی، بااه منظااور 

 بینی رفتار کارآفرينی آنان است.  شناخت و پیش

 

 مباني نظري

های گوناگونی درباره کارآفرينی زنان وجااود نظريه

ی از دارد: رويکرد اقتدادی که کارآفرينی زنان را تااابع

کنااد، نظريااه سااازمانی کااه رشااد اقتدااادی بیااان می

های سااازمانی کااارآفرينی زنااان را از دياادگاه نظريااه

هايی که زنان مالااب آنهااا های شرکت بررسی و ويژگی

هستند )نظیر ساختار سازمانی، تامیپ مالی، راهبردهای 

هااای ويژگی کنااد، نظريااهرشد و غیااره( را تللیاال می

ی شاداایتی کارآفرينااان زن هاشادیتی که بر ويژگی

متمرکااز اساات و کااارآفرينی زنااان را از جنبااه فااردی 

کااه باار بررساای  های فمنیسااتیکند، نظريهمشاص می

https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-018-0113-7#ref-CR31
https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-018-0113-7#ref-CR54
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های جنسیتی استوار است، نظريه رفتاااری کااه نابرابری

وکارهايی که زنان مالب آنها هسااتند متمرکااز بر کسب 

است و کارآفرينی زنان را از جنبه رفتاااری )انگیاازش، 

کنااد، نظريااه ری، سبب مديريت و غیره( تبییپ میرهب

های شااناختی کااارآفرينی زنااان شااناختی کااه جنبااه

کنااد، گیری و مديريت ريسااب( را تللیاال می)تدمیم

وکار، کااه رويکرد شناخت اجتماعی به زنان در کسااب 

بر تاایر الگوهای نقش بر قدد کارآفرينانه زنان مبتناای 

نان که بر اهمیت است، رويکرد آموزش کارآفرينی به ز

وکار اندازی کسااب آموزش کارآفرينی به زنان برای راه

پااردازد و نظريااه وکار کوچااب میشادی يااا کسااب 

وکارهای زنان که باار عوامل ملیطی تاایرگذار بر کسب 

المللاای يااا هاار دو باار توسااعه تاایر عوامل ملاای و بیپ

 Radović-Marković etپااردازد )کارآفرينی زنااان می

al., 2014). های شااناخته نظريه رفتاری يکی از نظريااه

شده در حوزه کارآفرينی اساات کااه در آن، کااارآفرينی 

شااود کااه بااه ايجاااد همچااون فرايناادی انگاشااته می

های مبتناای باار شود. ماادلهای جديد منجر میسازمان

بیناای رفتااار کااارآفرينی، فراينااد قدااد بااا هااد  پش

مطالعااه کارآفرينی را با تمرکااز باار قدااد کارآفرينانااه  

 کنند.  می

و  یآگاهانه، عمد یقدد حالت ذهن:  قصد کارآفرینانه

که مقدم بر عمل است و امکان   است شده    یزيربرنامه

 بي  اندازیراه  نظیر  ،از رفتارها  یبه برخ  میتوجه مستق

 ;Esfandiar et al., 2019) کناادیشاارکت را فااراهم م

Moriano et al., 2011).  ،انگیاازش و قدد را گاارايش

 قدد(. Bae et al., 2014اند )تدمیم عمدی نیز نامیده

 گیریشاااکل بااارای جنباااه تاااريپمهم کاااارآفرينی

 ,.Nguyen et alاست ) آينده در جديد وکارهایکسب 

 ذهناای وضااعیت  يب عنوان به کارآفرينی  (. قدد2019

 پااروردن  سمت   به  را  فرد  نهايت   در  که  شودمی  تعري 

 کااارآفرينی  در  شاالل  ايجاد  و  وکارکسب   جديد  مفهوم

بااه عبااارت  .(Chhabra et al., 2020دهااد )می سااوق

 توجه  که  است   فرد  ذهنی  حالت   کارآفرينی  ديگر، قدد

 شده ريزیبرنامه رفتار  سمت   به  را  او  شادی  تجربه  و

 (.Do and Dadvari, 2017دهااد )می سااوق کارآفرينی

درباااره قدااد کااارآفرينی انجااام   های ماتلفیپژوهش

هااای ماارتبط بااا زنااان که در ادامه بااه پژوهشاند  شده

لقب نتايج پژوهش حسااینی و خسااروی. شوداشاره می

ی رهبری، کارآمدی رهبااری، ( نشان داد انگیزه1396)

های اجتماعی و کارآمدی کارآفرينی باار قدااد و شبکه

نیت کارآفرينی دانشجويان دختاار تاااایر مثباات دارنااد. 

( نشااان داد 1393پژوهش يعقوبی فرانی و همکاااران )

و های شاداایتی  ويژگی  متلیرهای وضعیت اقتدادی،

فرهنگی به ترتیب بیشااتريپ تاایایر را -شرايط اجتماعی

 های پااژوهشيافتااهاند.  داشته  زنانبر سطح کارآفرينی  

Laudano et al. (2019نشاااان داد دانشاااگاه ) های

داری بر قدد و نگرش کارآفرينانه کارآفريپ تاایر معنی

Arshad et al. (2016 ) های تلقیااقيافتااه زنان دارنااد.

از هنجارهای اجتماعی اار بیشتری باار نشان داد ادراک  

نگرش زنان به کارآفرينی دارد و نگرش تاایر مثبت باار 

 van Ewijkوهشهای پژيافتااه قدد کارآفرينانه دارد.

and Belghiti-Mahut (2019) منفاای  تاایایر از حاااکی

قدااد کارآفرينانااه  میاازان باار جنساایتی هایکلیشااه

باار   اساات.  عرباای  متلااده  امارات  در  دختر  دانشجويان

و  اجتماااعی فشارFerri et al. (2018 )اسا  پژوهش 

دختر رشااته   دانشجويان  قدد  بر  ادراک از کنترل رفتار

گااذارد. می تاایایر وکار باارای کااارآفريپ شاادنکسااب 

Caro-González et al. (2017 )های پااژوهش يافتااه

 و اجتماااعی هنجارهااای باایپحاااکی از آن اساات کااه 

ی رابطااه  زنااان  کااارآفرينی  قدااد  و  اجتماااعی  ارزيابی

های پااااژوهش يافتااااهداری وجااااود دارد. معناااای

Wannamakok and Chang (2020) دهاادمی نشااان 

 تیایر  کارآفرينی  دانش  و  فرصت   کش   نقش،  الگوهای

 .زنااان دارنااد کااارآفرينی  قدااد  باار  داریمثبت و معنی

 دهناادمی نشااانYounis et al. (2020 )ی هايافتااه
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 خودکارآماادی  باار  مثباات   طوربه  همدلی  و  گرايیمثبت 

 قدااد باار کااه گذارناادمی تاایایر اجتماااعی کااارآفرينی

باار اسااا  د.  گااذارمی  مثبت   تیایر  اجتماعی  کارآفرينی

 Saddam Hussain and Imran Malikپااژوهش  نتايج

 و کااارآفرينی خودکارآماادی، پويااا شاداایت ( 2018)

 دداا ق  مهم  کننده  بینیپیش  اهااا دانشگ  حمايتی  عوامل

 باار  عااالوه  ند.اااااا هست  را دختاا   دانشجويان  کارآفرينی

 باایپ  رابطااه  حاادی  تااا  کااارآفرينی  خودکارآماادی،  ايپ

 را دختاار دانشجويان کارآفرينی  قدد  و  فعال  شادیت 

  .کندمی تعديل

باارای  مهاام هااایاز قابلیت يکاای :  صالحيت اجتماعی

توانايی برقراری ارتباط با ديگران است کااه کارآفرينی  

بسیاری شود.  از آن با عنوان صالحیت اجتماعی ياد می

تعري  جهان شاامولی از   از پژوهشگران معتقد هستند

 ;Arghode, 2013صالحیت اجتماعی وجااود ناادارد )

Lang, 2010; Stump et al., 2009 و به هماایپ دلیاال )

ساات کااه از تعاااري  گوناااگونی از آن ارائااه شااده ا

های موفقیت اجتماعی تا توسعه فردی و انجام فعالیت 

پااذيری را شااامل و انعطا  فرهنگاای تااا سااازگاری

برداشاات عمااومی از تعاااري  آن اساات کااه شود.  می

اارباشاای در تعااامالت اساات.  ،صااالحیت اجتماااعی

هااای يااب صالحیت اجتماعی مجموع دانش و مهارت

ته را فرد است کااه چگااونگی رفتااار اجتماااعی شايساا 

کنار آماادن بااا ( و برای Reitz, 2012کند )مشاص می

ديگااران، توانااايی ايجاااد و حفااو روابااط نزديااب و 

ضروری های اجتماعی  پاساگويی سازگارانه در ملیط

 صاااالحیت از اياااپ رو،  (.Orpinas, 2010اسااات )

برداشاات   پیاولاا   جاديا،  گرانيدرک د  يیتوانا  یاجتماع

 یهااات یاز موقع  یعیوساا    یاا بااا ط  یخوش، سااازگار

 ,Baron and Markman) و اقناااع اساات  یاجتماااع

بااه ی  نيکااارآفر  نااهیدر زم  یاجتماااع  ت یصالح(.  2000

 یکااه باارا یدر تعامل موار بااا افااراد  پيکارآفر  يیتوانا

، کارکنااانشااامل  اشاره دارد که    مهم هستند  وکارکسب 

 ريگذاران، جامعه و ساهيکنندگان، سرماپی، تیمانيمشتر

 ,.Baluku et al) اساات  وکارکسااب  اندرکاراندساات 

روابااط   استلکامتوانايی اجتماعی همچنیپ به    .(2018

که يکی از  شودکارآفرينان نوپا با افراد ديگر مربوط می

(. Lans et al., 2016وظاي  مهاام کارآفرينااان اساات )

صااالحیت اجتمااااعی ممکااپ اسااات در کشااا  و 

ينااان نیااز مااوار ها توسط کارآفربرداری از فرصت بهره

باشد و کارآفرينانی که مهارت اجتماعی بااااليی دارنااد 

ممکپ است در جلب اعتماد و اطمینان افرادی کااه بااا 

تر بوده و در نتیجااه ايااپ افااراد آنان تعامل دارند موفق

آمادگی بیشتری برای به اشتراک گذاشتپ اطالعااات بااا 

ت آنان داشته باشند. به عالوه، کارآفرينااان دارای مهااار

اجتماعی ممکپ است ارتباطات موارتری با کسانی کااه 

کنند برقرار کرده و به اطالعات ارزشمند با آنان کار می

بیشتری دست يابند و از چناایپ دانشاای بهتاار اسااتفاده 

صااالحیت  (.Baron and Markman, 2003کننااد )

اجتماعی نقااش حمااايتی قااوی در کااارآفريپ شاادن و 

 ,.Obschonka et al) داردموفقیت در کااارآفرينی نیااز 

های اجتماعی انواع گوناااگون دارنااد صالحیت   (.2012

( 1عبارتنااد از:  های موردنظر در ايپ پژوهش  مولفهکه  

اقناع: توانايی ايجاد تلییر در ديدگاه يااا رفتااار ديگااران 

 فنااونی( مديريت احساسات: 2است؛    جهت دلاواهدر  

 از سوی مطلوش اولبپ برداشت   و  عالقه  القای  برای  که

 Baron, 2013; Baron and) شوندمی طراحی ديگران

Tang, 2009; Baron and Markman, 2003 3(؛ )

 فاارد  که  ديگران است   جای  در  خود  دادن  قرارهمدلی:  

 يااا  فکاار  چه  ديگر  شاص  کند  درک   تا  کندمی  ملزم  را

 فااردی. هماادلی شااامل هماادلی بیپدارد احساساای

و هماادلی  های کوچااب()همدلی بیپ افراد يا در گروه

 هااایگروه ساااير و افااراد درک  )توانااايی اجتماااعی
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 هااایموقعیت  یتجربااه و درک  طريااق از اجتماااعی

( همکاااری: 4و  (Segal, 2018) اساات  آنااان( زناادگی

يااا  هااد  باارای ديگر فرد يا افراد  با  کردن  توانايی کار

 اهدا  خاص است.  

های زيادی درباره رابطااه باایپ صااالحیت پژوهش

پااژوهش ماااعی و کااارآفرينی انجااام شااده اساات. اجت

Nsereko (2020 ) صااالحیت اجتماااعی و  دادنشااان

 اقاادامسرساتی کارآفرينی به طااور قاباال تااوجهی بااا  

سرساااتی کااارآفرينی تااا و    کارآفرينی ارتباااط دارنااد

اجتماعی و اقاادام   حیت صالرابطه بیپ    گرتعديلحدی  

 Tittel and Terzidis پااژوهش .کااارآفرينی اساات 

( نشااان داد صااالحیت ارتباااطی در چااارچوش 2020)

اسااا  پااژوهش   باارصالحیت کااارآفرينی قاارار دارد.  

Arts (2012 ) ،باایپ قدااد کااارآفرينی و خااودتبلیلی

سااازگاری اجتماااعی و ادراک اجتماااعی دانشااجويان 

داری ابطااه مثباات و معناایغااذايی ر-کشاااورزیعلوم  

Yang (2018 )مطاااابق باااا پاااژوهش وجاااود دارد. 

 ینيرابطه مثبت با نگاارش کااارآفر  یاجتماعصالحیت  

 Dimitriadis and Koningنتاااايج پاااژوهش  .دارد

های نشان داد کارآفرينانی که در زمینه مهارت(  2020)

ت ارتباطااادرصااد    50اجتماعی آموزش ديااده بودنااد  

 پااژوهش  هایيافتااه.  بیشتری با همتايان خااود داشااتند

Jiang et al. (2012 ) نشااان داد صااالحیت اجتماااعی

گر در رابطااه باایپ ساارمايه اجتماااعی و نقااش تعااديل

باار .  وکارهای زنان کارآفريپ داردکسب انسانی و رشد  

باایپ Elmuti et al. (2012 ،)اسااا  نتااايج پااژوهش 

هااای باایپ فااردی( و )مهارتصااالحیت اجتماااعی 

 نتايج پااژوهش  وکار رابطه وجود دارد.رباشی کسب اا

Zhanxi and Yang (2019 ) نشااان داد صااالحیت

نقااش   و نیااز  دارد  ینيبر کارآفرتاایر بسزايی    یاجتماع

ايفااا  ینيو کااارآفر ی نقشالگوها پیدر رابطه بمیانجی  

Olokundun et al. (2020 )پژوهش  هایيافته. کندمی

اندازی راهبر    داریو معنی  مثبت   ریتیا  یهمدلنشان داد  

  .دارد  انيدانشجو  پیدر بنوپا  کار  وکسب 
 

 روش 

از   وحاضر از للاظ هد  کاربردی  کمّی    پژوهش

ها، میاازان نظااارت و درجااه کنتاارل نظر گردآوری داده

پیمايشاای   پااژوهشمتلیرها و قابلیاات تعماایم از نااوع  

را دانشااجويان   ی آماااری ايااپ پااژوهش. جامعااهاست 

ی کشاااورزی دانشااگاه ارشد دانشکدهدختر کارشناسی

 دادنااد. در ايااپ پااژوهشتشااکیل می(  N=150)تهران  

 SPSS Sampleافاازاربرای تعییپ حجاام نمونااه از نرم

Power  افاازار باار اسااا  تفاده شااد. در ايااپ نرماساا

تااوان از هايی که در پااژوهش وجااود دارنااد میفرضیه

پارامترهای ماتل  برای تعییپ حجاام نمونااه اسااتفاده 

کااه همااه   کرد. در پژوهش حاضاار بااا توجااه بااه ايااپ

باشااند از پااارامتر ها از نااوع همبسااتگی میفرضاایه

ان همبستگی برای تعییپ نمونه استفاده شد. تللیل تااو 

تريپ روش در تعیاایپ حجاام آزمون آماری که عمومی

های علماای اساات، باارای مطالعااات نمونه در پژوهش

دارای فرضیه مناسب است. توان آزمون آماری کااه بااه 

باشااد، بايااد معنای احتمال رد فرضیه صاافر اشااتباه می

80 /0 (Hair et al., 2014 و باااالتر باشااد. در ايااپ )

و   0/ 15ز اندازه اااار  برای تعییپ حجم نمونه ا  پژوهش

استفاده شااد و   0/ 80و توان آزمون آماری    0/ 05آلفای  

گیری نفاار از دانشااجويان بااا روش نمونااه 63تعااداد 

 انتااش شاادند.  تدادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش
ای با سه باااش ابزار پژوهش در ايپ مطالعه پرسشنامه

گويه   36های اجتماعی با  بود. در باش اول صالحیت 

گويااه(، صااالحیت   11بُعد صالحیت همدلی )  4  و در

گويااه( و مااديريت  10گويااه(، اقناااع ) 7همکاااری )

های بارن و تاناا  گويه( با تلفیق مقیا   8احساسات )

(Baron and Tang, 2009 و باااارن و ماااارکمپ ) 
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(Baron and Markman, 2003و طی  پنج درجه ) ای

پرسشاانامه گیری شاادند. در باااش دوم  لیکرت اندازه

متلیر قدااد کارآفرينانااه بااا اسااتفاده از مقیااا  لینااان 

گوياااه در قالاااب طیااا  لیکااارت  5( و باااا 2008)

هااای فااردی گیری شد. باش سوم هم به ويژگیاندازه

و تلدیلی دانشجويان ماننااد سااپ، معاادل، وضااعیت 

اشااتلال و غیااره اختداااص داشاات. رواياای صااوری 

پرسشاانامه بااا نظرساانجی از متاددااان آمااوزش 

شاورزی و کارآفرينی تايید شد. در ايپ پژوهش برای ک 

های پااژوهش، آلفااای بررساای قابلیاات اعتماااد سااازه

ملاساابه شااد   SPSS21افاازارکرونبا  با استفاده از نرم

ها مناسااب بودنااد )قدااد که ضريب آلفای همه سااازه

، 0/ 70، صاااالحیت همکاااااری=0/ 91کارآفريناناااه=

و  0/ 82، صااالحیت هماادلی=0/ 81صااالحیت اقناااع=

بندی قدااد باارای دسااته  (.0/ 87مديريت احساسااات=

از   ،آنهای  و مولفااهکارآفرينی و صااالحیت اجتماااعی  

 Gangadharappa etمعیار از میانگیپ )تفاوت انلرا  

al., 2007 استفاده شد و بر ايپ اسا  دانشجويان در )

 ط و ا ها به سه دسته ضعی ، متوسهر يب از ايپ سازه

 شدند.بندی قوی طبقه
 

 هايافته 

شااناختی نمونااه پااژوهش در اطالعااات جمعیت 

های ارائااه شااده اساات. تللیاال پرسشاانامه 1جاادول 

 87/ 3دهااد اکثاار پاساااگويان )دريافت شده نشااان می

و در   سال قاارار داشااته  28تا    22درصد( در بازه سنی  

درصد از   88/ 9اند.  درصد( سکونت داشته  90/ 5شهر )

مطالعااه بیکااار بااوده و هاای  شااللی دانشجويان مورد  

درصااد   68/ 3و از نظر تجربه کااار کشاااورزی،    نداشته

اناادازی اند. بررساای راهای در ايپ زمینه نداشااتهتجربه

وکار توسط يکی از اعدای خانواده که به عنوان کسب 

عاااملی مهاام در تشااويق ساااير اعدااا باارای تاساایس 

 46دهااد  وکار مستقل شادی اساات، نشااان میکسب 

اند که يکی از اعدای د از دانشجويان اظهار کردهدرص

درصااد از   54باشااد و  وکار میخانواده صاحب کسااب 

اند. اکثر افااراد مااورد مطالعااه ايپ موقعیت ملروم بوده

درصاااد( در هااای  دوره آموزشااای در زمیناااه  66/ 7)

 اند.کارآفرينی شرکت نداشته

  

 گویانشناختی پاسخاطالعات جمعيت -1جدول 

 درصد  فراوانی بندی دسته  متغير

 سپ
 3/87 55 سال 28تا  22
 7/12 8 سال 36تا  29

 وضعیت اشتلال 
 1/11 7 شاغل 
 9/88 56 غیرشاغل 

 ملل سکونت 
 5/90 57 شهر 
 5/9 6 روستا 

 تجربه کار کشاورزی 
 7/31 20 بله 
 3/68 43 خیر 

 های آموزش کارآفرينی شرکت در دوره
 3/33 21 بله 
 7/66 42 خیر 

 وکار توسط اعدای خانوادهاندازی کسبراه
 46 29 بله 
 54 34 خیر 

 

وضعیت صالحیت اجتماعی دانشااجويان   2جدول  

درصااد از دانشااجويان از نظاار   34/ 9دهد.  را نشان می

درصااد در حااد   34/ 9ايپ صالحیت در حد ضااعی ،  

درصد در حد قوی بودند. در مجمااوع  30/ 2متوسط و  
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درصد دانشجويان متوسط به   69/ 8صالحیت اجتماعی  

تايج بررسی قدد کارآفرينانااه دانشااجويان پايیپ بود. ن

درصااد از دانشااجويان ضااعی ،  33/ 3نشان داد قدااد 

درصااد قااوی بااود. در  15/ 9درصااد متوسااط و  50/ 8

مجموع قدد کارآفرينانااه اکثرياات دانشااجويان دختاار 

شااود و از درصد( متوسط به پايیپ ارزيااابی می  84/ 1)

 ايپ رو، پايیپ بااودن قدااد کااارآفرينی در زنااان تايیااد

 شود.  می

 
 توزیع فراوانی صالحيت اجتماعی و قصد کارآفرینانه دانشجویان -2جدول 

 درصد  فراوانی  صالحیت اجتماعی 

 9/34 22 ضعی  

 9/34 22 متوسط 

 2/30 19 قوی 

 درصد  فراوانی قصد 

 3/33 21 ضعی  

 8/50 32 متوسط 

 9/15 10 قوی 

 

 توزیع فراوانی ابعاد صالحيت اجتماعی -3جدول 

 درصد  فراوانی همدلی

 3/14 9 ضعی  

 8/69 44 متوسط 

 9/15 10 قوی 

 درصد  فراوانی همکاری

 2/30 19 ضعی  

 4/52 33 متوسط 

 4/17 11 قوی 

 درصد  فراوانی اقناع 

 19 12 ضعی  

 7/66 42 متوسط 

 3/14 9 قوی 

 درصد  فراوانی مدیریت احساسات 

 1/11 7 ضعی  

 6/74 47 متوسط 

 3/14 9 قوی 

 

توزيع فراوانی ابعاد صالحیت اجتماااعی   3جدول  

اکثاار شااود  طور که مالحظااه میهمان  دهد.را نشان می

 69/ 8هماادلی ) یدانشااجويان در هاار چهااار مولفااه

درصد(   66/ 7درصد(، اقناع )  52/ 4درصد(، همکاری )

درصااد( در وضااعیت  74/ 6و مااديريت احساسااات )

های تعداد دانشجويانی که در مولفهمتوسط قرار دارند.  

همکاری و اقناع ضعی  هستند بیش از تعداد آنااان در 

های مديريت احساسات و همدلی است و تعداد مولفه
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های همکاری و همدلی قوی مولفهدانشجويانی که در  

های مااديريت هستند، باایش از تعااداد آنااان در مولفااه

به طااور کلاای در هاار چهااار احساسات و اقناع است.  

اجتماعی درصد دانشجويانی که قااوی   مولفه صالحیت 

 گیر نیست.  باشند چندان چشممی

های صااالحیت بررسی رابطه بیپ مؤلفااه  منظوره  ب

اجتماعی بااا قدااد کارآفرينانااه دانشااجويان از تللیاال 

ی تللیاال نتیجااه 4همبسااتگی اسااتفاده شااد. جاادول 

دهد. با توجه به نتايج به دساات همبستگی را نشان می

آمااده در جاادول، باایپ مهااارت همکاااری و قدااد 

کارآفرينانه دانشجويان رابطه وجود دارد. با توجااه بااه 

تر داری ضريب همبسااتگی کوچاابايپ که سطح معنی

شااود کااه ايااپ رابطااه در است، مشاااص می  0/ 01از  

درصااد   99دار است، يعناای بااا  سطح يب درصد معنی

توان ادعا کرد باایپ صااالحیت همکاااری و اطمینان می

ی مثباات و قدد کارآفرينانه دانشااجويان دختاار رابطااه

انشااجويان د  قدر  هرداری وجود دارد و بنابرايپ،  معنی

از توانايی همکاری بیشتری برخوردار باشند، گاارايش 

ی اناادازراهتاار و احتمااال آنااان بااه کااارآفرينی افزون

شود. در جاادول مااذکور وکار شادی بیشتر میکسب 

ی باایپ صااالحیت اقناااع و قدااد کارآفرينانااه رابطااه

دانشجويان نیز بررسی شده است. با توجه به ايااپ کااه 

بااوده   0/ 168رابطه برابر با    ضريب همبستگی برای ايپ

 تااواناساات، می  0/ 05داری آن کمتاار از  و سطح معنی

شااود و بااا درصد تايید می  5گفت ايپ رابطه در سطح  

توان ادعااا کاارد باایپ صااالحیت درصد اطمینان می  95

اقناع و قدد کارآفرينانااه دانشااجويان رابطااه مثباات و 

داری وجود دارد و هر قدر دانشااجويان در قااانع معنی

کردن ديگران تبلر بیشتری داشته باشااند، قدااد آنااان 

تر خواهد شد. در ايپ مطالعه برای کارآفرينی نیز افزون

ی باایپ صااالحیت هماادلی و قدااد کارآفرينانااه رابطه

دانشجويان نیز بررسی شده است. با توجه به ايااپ کااه 

 0/ 05تر از  داری ضريب همبستگی کوچبسطح معنی

درصااد   95شااود و بااا  میاست، ايپ رابطه نیااز تائیااد  

توان گفت بیپ همدلی و قدد کارآفرينانااه اطمینان می

داری وجااود دارد و ی مثبت و معناایدانشجويان رابطه

توانايی احسا  و درک ديگران نیز با میل به کارآفريپ 

ی باایپ مااديريت شدن دانشجويان رابطااه دارد. رابطااه

احساسات و قدد کارآفرينانااه دانشااجويان چهااارمیپ 

ای است که مورد بررسی قاارار گرفتااه اساات. بااا بطهرا

توجه به ايپ که ضريب همبسااتگی باارای ايااپ رابطااه 

تر داری آن کوچااببوده و سطح معناای  0/ 231برابر با  

 99شود و بااا  است، ايپ رابطه نیز پذيرفته می  0/ 01از  

توان گفت بیپ مديريت احساسااات درصد اطمینان می

ی مثباات و رابطااهو قدااد کارآفرينانااه دانشااجويان 

داری وجود دارد و هر قدر دانشجويان در ايجاااد معنی

صمیمیت و خودتبلیلی موفق باشند، قدااد کااارآفرينی 

 آنان نیز بیشتر خواهد شد.   
 

 های صالحيت اجتماعی با قصد کارآفرینانه دانشجویان رابطه بين مولفه  -4جدول 

 داری سطح معنی  ضریب همبستگی  ها مولفه 

 009/0 202/0×× همکاری

 024/0 168/0× اقناع 

 039/0 150/0× همدلی  

 003/0 231/0×× مديريت احساسات 

 

باایپ صااالحیت اجتماااعی  باارای بررساای رابطااه

ی کلاای و قدااد کارآفرينانااه يااب سااازه عنوانبااه

سازی معادالت ساختاری با استفاده دانشجويان از مدل

افزار آمو  استفاده شد. هر دو شاخص نیکويی از نرم
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( و بااااارازش تطبیقااااای GFI=0/ 910) بااااارازش

(911 /0=CFI  باالتر از )ق بودند که به معنای تطبی  0/ 9

شاااخص   ها است. عااالوه باار ايااپ،خوش مدل با داده

و   3( کمتاار از  CMIN/DF=1/ 850مربع کااای نساابی )

ريشاااه دوم میاااانگیپ مربعاااات خطاااای بااارآورد 

(08 /0=RMSEA نیز مناسب بود. بر اسا  ماادل بااه )

های تااوان گفاات سااازه( می1دساات آمااده )نگاااره 

صااالحیت اجتماااعی و قدااد کارآفرينانااه توسااط 

اند. در مورد سازه صالحیت د تبییپ شدههای خو مؤلفه

اجتماعی، همدلی و اقناااع قابلیاات تبییناای بیشااتری در 

های مااديريت احساسااات و همکاااری مقايسه با مؤلفه

تااوان گفاات باایپ دارند. با توجه به مقدار ضااريب می

صالحیت اجتماعی و قدد کارآفرينانااه رابطااه وجااود 

حیت دهااد بااا بهبااود صااالدارد. ايپ رابطااه نشااان می

توان قدد کارآفرينانه در آنااان اجتماعی دانشجويان می

 را تشويق و تقويت کرد.  
 

 
 بين صالحيت اجتماعی و قصد کارآفرینانه  رابطه  -1 شکل

 
 

 گيريبحث و نتيجه 

کارآفرينانااه اکثاار براسا  نتايج ايپ پژوهش قدد  

های ديگر دانشجويان متوسط به پايیپ بود. در پژوهش

نیز به پايیپ بودن قدد کااارآفرينی زنااان اشاااره شااده 

 Mehtap et al., 2017; Ferreira and) اساات 

Fenandes, 2013; Kelley et al., 2011; Allen et al., 

2008; Zhao et al., 2005; Minniti et al., 2005; 

Wilson et al., 2004; Reynolds et al., 2002.)  قدد

و قدااد  با يکااديگر همبسااتگی بااااليی دارناادو رفتار  

نوپااا   یهابااا تعااداد شاارکت   میارتباط مستق  ینيکارآفر

 ;Altinay et al., 2016; Bae et al., 2014) دارد

Shepherd and Patzelt, 2011; Gurel et al., 2010 )

 وکارهایکسااب  گیریشااکل باارای جنبااه تااريپو مهم

بااه  (،Nguyen et al., 2019اساات ) آينااده در جديااد

همیپ دلیل پايیپ بودن قدد کارآفرينانه در دانشجويان 

اناادازی دختر ممکپ است به عدم اقدام آنان باارای راه

ها بايااد رو، دانشااگاه وکار منجاار شااود. از ايااپکسااب 

آمااوزش مباحااث کااارآفرينی بااه دانشااجويان را در 

های ماتلاا  از جملااه های درساای رشااتهسرفداال

 کشاورزی بگنجانند.  

با توجه به نتايج پژوهش، صالحیت همکاااری بااا 

 قدااد کااارآفرينی دانشااجويان دختاار ارتباااط دارد.

Tittel and Terzidis (2020)  همکاااری را بااه عنااوان

صالحیت ارتباطی در چارچوش صالحیت کااارآفرينی 

از  یمهماا  باااش گاارانيکااار بااا د يیتواناااداننااد. می

وکار و پژوهشااگرانی کسااب رهبران و    است   ینيکارآفر

را بااه   یکنند، همکاریم  مطالعه  ینيکارآفر  نهیکه در زم

 تشایصو    يیمانند شناسا  مشهودتر  یهااندازه مهارت

ی مثباات و نتايج حاکی از رابطه  دانند.یفرصت، مهم م
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 .بااوده اساات نیااز معنااادار اقناااع بااا قدااد کااارآفرينی 

Tittel and Terzidis (2020 ) نیز در پژوهش خود بااه

در  اقناااعمنظااور از انااد. ايااپ موضااوع اشاااره کرده

ارتباااط، متقاعااد کااردن و  جاااديا يی، تواناااینيکااارآفر

، هاسااازمانهااا، د، گروهافاارا ريباار سااا یرگااذاریتیا

 یرقبااا باارا یو حتاا  انيطلبکاااران، باادهکاران، مشااتر

 و حفااو روابااط مناسااب اساات  برقااراری ارتباااط

(Vijayalakshmi, 2019).  ايپ توانااايی افااراد را قااادر

ها يااا نظرات، برنامااهسازد تا ديگران را درباره نقطهمی

تواننااد هنگااام یم نآناااشااان قااانع کننااد و ملدوالت

 ريکارمندان و هنگام مذاکره با سااا  ،انيبرخورد با مشتر

ها يافتااه.  منااد شااوندبهره  صااالحیت   پياا ها از اسازمان

ی مثباات و معنااادار هماادلی بااا قدااد حاکی از رابطااه

است. پژوهشگران ديگر نیز ايااپ نتیجااه   نیزکارآفرينی  

 Younis et al., 2020; Olokundun) اندرا تايید کرده

et al., 2020 .) قاادر دانشااجويان از چبنااابرايپ، هاار

صالحیت همدلی باالتری برخودار باشند، قدااد آنااان 

دانشااگاه و  برای کارآفرينی بیشتر خواهد بود. مسئوالن

آموزی آمااوزش و مهااارتممکپ است    نفعانیذ  ريسا

 بيرا به عنوان    یرا گسترش دهند تا همدل  ینيکارآفر

تلت پوشش قاارار در برنامه درسی    ینيمهارت کارآفر

مهااارت   بي  ینکته مهم است که همدل  پيا  انیدهند. ب

از ايااپ رو، ،  ابدي  پرورشتواند  یاست که م  نانهيکارآفر

 ینوپااا  یهاشاارکت   جاااديبااا هااد  ا  یآموزش همدل

 ,.Olokundun et al) شااودیم یخااالق مطلااوش تلقاا 

ی مثباات و معنااادار مااديريت نتااايج رابطااه (.2020

اساات.  را هم تايید کااردهات با قدد کارآفرينی احساس

آن   قياا اساات کااه از طر  ینااديفرآاحساسات    ت يريمد

بااه دنبااال  ،بااه هااد  خاااص یابیدساات یافااراد باارا

از خااود   گاارانيهسااتند کااه د  یريبر تدو   یرگذاریتیا

 فنااونتااوان بااه  یرا ماحساسات    ت يريمد  . فنوندارند

ارائااه اطالعااات در مااورد  فنااون کااه شااامل میمسااتق

و   اساات   شاااص  یهااات یها و موفقيیها، توانایژگ يو

ملافظاات از  اياا  ت ياا تقو  یکااه باارا میرمسااتقیغ فنااون

اطالعااات در مااورد افااراد و   ت يريبااا مااد  ،فرد  تدوير

، تقساایم کاارد. بااا آنهااا ارتباااط دارد  فااردکه    يیزهایچ

 ت یبه حداکثر رساندن موفق  یتوانند برایم  دانشجويان

تلت آمااوزش قاارار ، درباره مديريت احساسات  خود

 . رندیبگ

دهااد باایپ های پژوهش نشااان میکلی، يافتهطوربه

صالحیت اجتماااعی و قدااد کارآفرينانااه دانشااجويان 

داری مثباات و معناای  های کشاورزی رابطااهدختر رشته

های ديگران نیز به ايپ موضوع وجود دارد. در پژوهش

 ,Younis et al., 2020; Nsereko) اشاره شااده اساات 

2020; Yang, 2018; Elmuti et al., 2012; Jiang et 

al., 2012.) نظااار  مطاااابقEuropean Parliament 

 ت یاز هشت صااالح  یکي  یاجتماع  ت ی(، صالح2006)

العمر اساات و بااه تمااام مااادام یریادگ ياا  یباارا یاصاال

دهااد بااه یاشاره دارد که بااه افااراد امکااان م  يیرفتارها

 یزناادگ متفاوت    یهاطیسازنده در مل  ار ومو   یاوهیش

هااای آموزشاای نظام  کنند.  نقش ايفاء  یو کار  یاجتماع

های سااات بااه ها يا مهارتدر کنار آموزش صالحیت 

های ناارم از دانشجويان، بايااد بااه پاارورش صااالحیت 

ای ژهجملااه صااالحیت اجتماااعی در آنااان توجااه وياا 

گويی به دانشجويان و تمرکز آموختپ هنر قدهنمايند.  

آنان بر زبان بدن، للپ و صدای خود، پرورش هااوش 

برانگیز و های بلااث هیجانی آنان، اجتناش از موضااوع

ی از درخواساات از گروهاا شاانونده خااوش بااودن، 

 کااار  انجااام يااب  یداوطلب شدن برا  یبرادانشجويان  

ه بااه هااای حاال مسااالو آمااوزش مهارت خاااص

ها برای پرورش صالحیت دانشجويان، برخی از روش

 باشند.اجتماعی دانشجويان می
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 های پژوهش های مورد استفاده برای سنجش سازهگویه -1 ضميمه 

 همدلی

 فهمم. شود، میکسی از دستم ناراحت میوقتی 
 کنم.هايم را درک میاحساسات همکالسی

 هايم از چیزی دارند درک کنم ) حسی مانند حس آنان داشته باشم(.  کنم تدويری را که همکالسیسعی می
 گذارد.ديدن شکست ديگران بر مپ تاایر می

 شوم.هايم میمجذوش احساسات همکالسی
 ام باواهد درباره مسائل شادی خود با مپ صلبت کند، مايل به شنیدن هستم. وقتی همکالسی

 مانم. ام غمگیپ است، کنار او میبینم همکالسیوقتی می
 وقتی استادی از مپ کمب باواهد، مايلم کمب کنم. 

 کنم.  های اجتماعی شرکت میمپ در فعالیت
 مندم به آنان کمب کنم. شوند، عالقههايم دچار مشکل میوقتی همکالسی
 م. مانهايم ناراحت هستند، اغلب کنارشان میوقتی همکالسی

  همکاری

 در کار گروهی برايم آسان است نظراتی را در حمايت از آنچه در حال انجام هستیم، بیان کنم.
 خواهم برايم توضیح دهد. دانم چه کار بايد انجام دهم، از کسی میوقتی در کار گروهی نمی

 دهم. میدهد، فورا به وی تذکر وقتی يکی از اعدای گروه کاری برای گروه انجام نمی
 کنم. گويند، سوال میهايم چه میگروهیبرای اينکه بدانم هم

 کنم تا کاری انجام دهند.  در کار گروهی اعدای گروه را تشويق می
 دهند را چگونه شناسايی و آشکار کنم. هايم در گروه انجام میگروهیدانم کار خوبی که هممی

 حر  فردی که نظر متفاوتی دارد گوش کنم.  کنم، برايم سات است بهوقتی کار گروهی می

 اقناع 

 توانم در موضوع مورد بلث استدالل قوی بکنم. می
 هايم ديگران را متقاعد کنم. توانم با استداللمی
 هايم را به صورت روشپ و منطقی بیان کنم. توانم ديدگاهمی

 مند به ديدگاه خود نمايم.قادرم ديگران را عالقه
 خواهم دست يابم. توانم در هر زمینه به صورت شفا  به ديگران بگويم به چه چیز میمی
 هايم را برای موافقان و ماالفان شرح دهم.  توانم ديدگاهمی

 کنم. کنم، تنظیم میهايم را مطابق با فردی که با او صلبت میاستدالل
 ام. دهم چرا تدمیم خاصی را اتااذ کردهبرای ديگران شرح می

 ی مهیج و برانگیزانده منتقل کنم.هتوانم پیامم را به شیومی
 ام.  دانم چرا ايپ تدمیم را گرفتهگیرم، دقیقا میوقتی درباره موضوعی تدمیم می

 مدیریت احساسات 

 زنم.ام، حر  میهايی که ديدهها و آموزشبا افتاار از تجربه
 کنم.  های خود آگاه میديگران را از استعدادها و صالحیت

 سازم. ديگران را از معلومات و کماالت خود آگاه می
 دهم ديگران بدانند به خاطر کار بلد بودن در يب زمینه خاص شهره هستم. فرصت می

 اسند. شنمشرش میای که آنان مرا فردی خوشکنم، به گونهاز ديگران تعري  و تمجید می
 شان هستم. کنم تا بدانند دوستبه ديگران مهربانی می

 بیشتری به مپ داشته باشند.  گرايشکنم تا به ديگران لط  و توجه می
 کنم، طوری که مپ را فردی مودش و نجیب بشناسند. معلومات و کماالت ديگران را تمجید می
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