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 چکیده مبسوط

پذیری اجتماعی و هوش یتبررسی تاثیرگذاری مسئول هدف از تحقیق،. و نقش کلیدی آن بر کسی پوشیده نیست یامروزه اهمیت کارآفرین هدف: و مقدمه
  بود.عاطفی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان 

علوم  دانشگاه انیدانشجوجامعه آماری این تحقیق را  است. این پژوهش، توصیفی تحلیلی، مدل اجرا، میدانی و از نظر هدف، کاربردی ها:روش و مواد
با استفاده از جدول ی آمار تعداد نمونهبا توجه به حجم جامعه،  دادند کهتشکیل میرا  1399- 1400 تحصیلی ، در نیمسال اولکشاورزی و منابع طبیعی ساری

 یهوش عاطفو  (1390مقدم )هوشمندان ینیکارآفر هیروح (،1991) کارول اجتماعی پذیریلیتئومس :پرسشنامه سه ،. ابزار پژوهشاستنفر  86 ،مورگانکریسی 
  استفاده شد. و همزمان ساده ونیها از رگرسافتهی لیتحل یبراه و بود ،(1996) نگیرش ایبریس

 پذیریلیتسئوم و قانونی پذیریلیتئومس اقتصادی، پذیریمسئولیت اجتماعی، پذیریئولیتمس مولفه چهار بیانگر این امر بود کهپژوهش  جینتا ها:یافته
 پذیریمسئولیت واریانس مقدار یشترینب اقتصادی و اجتماعی پذیریمسئولیت هایولفهم ترتیببه که د،ننکمی تبیین را پذیریمسئولیت واریانس ،اخالقی

کننده  ینیبشیپ یهوش عاطف .(p≥.010بودند ) انیدانشجو ینیکارآفر هیروح ینیبشیقادر به پ لفهوم 4این  نیهمچن و دندبو داده اختصاص خود به را اجتماعی
های همدلی، خودکارآمدی، خودآگاهی و مهارتهای هوش عاطفی، و از میان زیر مولفه باشدیم p≤0.01در سطح  انیدانشجو ینیکارآفرروحیه  یبرا یمناسب

 .(p≤0.01)بینی روحیه کارآفرینی را داشتند اجتماعی، قابلیت پیش
و تالش  بیانجامد یکارآفرینر بیشتتواند به گرایش می یهوش عاطفپذیری اجتماعی و مسئولیت هایتوجه به متغیردهد که نتایج نشان می گیری:نتیجه
آشکار و  ،در رشد جوامع ینیکارآفر تیامروزه اهمرسد. می نظربهپذیری اجتماعی و تقویت هوش عاطفی، از ضروریات امر ریزان برای ارتقاء مسئولیتبرنامه
ی مرتبط بایستی در جهت رشد و توسعه نظام آموزشی کارآفرین هاها و سازمانگردد که دستگاه. لذا پیشنهاد میاست تاثیرگذار و دانشجویان،ها دانشگاه نقش

 ریزی و تدوین اهداف نمایند. محور برنامه
 

 هوش هیجانی ، مهارت اجتماعیپذیری اجتماعی، مسئولیت ،ینیکارآفردانشگاه،  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
تحول جوامع توسعه و انسانی مهمترین بخش  منابع شكبی    

شود. رسیدن به قله محسوب می های اخیر،ههدبشری در طی 
منابع انسانی مقدور  ءتعالی و توسعه پایدار جز در سایه ارتقا

نیروی انسانی در  تاثیرگذاربا توجه به نقش لذا نخواهد بود. 
دستیابی به این امر مهم، به توسعه پایدار سازمانی از منظر منابع 

 (.19) انسانی نگریسته شده است
همکاران بر این باور بودند که، دستیابی به توسعه و  جمینی و   

در عین حال توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی جوامع، زمانی 
یابد که از تمامی عوامل، امکانات و منابع تولیدی به تحقق می

نحوی مطلوب، استفاده گردد. از جمله این عوامل تولید، نیروی 
بسزایی در فرآیند  انسانی است. جمعیت فعال هر جامعه، نقش

تولید دارد و به عنوان پدیدآورنده اصلی ثروت و محرک مستقیم 
شود و میزان تولید ملی هر کشور نیز به اقتصاد، محسوب می

دانش و آگاهی فنی و ظرفیت فعال تولید جمعیت، بستگی دارد 
های توسعه پایدار توسط سازمان ملل، با معرفی شاخص(. 18)

های به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه عالوه بر اهمیت دادن
به و  هکید شداهمچون آموزش و اشتغال، ت ،کیفی زندگی انسان

های انسانی، خطر قابلیت و هامهارت ها،توانایی عبارتی تقویت
 اجتماعیو نتیجه وضعیت اقتصادی  و در داده بیکاری را کاهش

 (.31) نمایدحرکت می، به سمت توسعه پایدار
و تاتار، معتقدند بکارگیری مطلوب نیروی انسانی، به  سیلیك   

های اشتغال برای اقشار جامعه، نیاز دارد که فراهم آوردن زمینه

های ریزان باید به طرق مختلف، به دنبال تدارک زمینهبرنامه
اشتغال برای نیروی انسانی، باشند، زیرا نیروی کار منشاء 

ستی استفاده نشود، به موفقیت است و اگر از نیروی کار به در
زیان به همراه خواهد داشت؛ تا جایی که اقتصاد  جای سوددهی،

یافته و در حال توسعه، برای فرار از بیکاری، با کشورهای توسعه
گیری نیروی کارآفرین، حیات دوباره یافته و این امر مهم بهره

شده  1موجب توجه کشورهای مختلف به موضوع کارآفرینی
به اعتقاد ویس، در جوامع امروزی نارضایتی و ناامیدی (. 4است )

ها و صنایع، باعث تشویق افراد های شغلی در شرکتاز فرصت
باالخص دانشجویان به خوداشتغالی، گردید. به همین دلیل 

های جهان در حوزه مندی زیادی در محققان دانشگاهعالقه
زاران برای مطالعه کارآفرینی، شکل گرفته و نیز رغبت سیاستگ

و روبرت (. 33تقویت کارآفرینی در کشورشان، زیاد شده است )
کارآفرینی یك موضوع جذاب در میان بیان داشتند،  همکاران

پژوهان بوده و ترکیب آن با اهالی حوزه کسب و کار و دانش
دانشمندان مدیریت، از محققان و منابع انسانی در میان 

ها در سراسر ری از دولت. بسیاباشدمیه القموضوعات مورد ع
 بودهجهان اعتقاد دارند که کارآفرینی زیربنای توسعه اقتصادی 

روی های توسعه کارآفرینی ائه برنامهبه ار هادولتلذا بیشتر و 
چانگ و سانگ، با توجه به مشکل بیکاری  نظربه (.29اند )آورده

 در کشورها، گسترش روحیه کارآفرینی، اقتصاد را تقویت نموده
شود و در عین حال، در زمان و باعث افزایش اشتغال هم می

  (.6کند )رکود اقتصادی، توسعه پایدار اقتصاد ملی را تسهیل می

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی

1- Entrepreneurship           
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ها رشد و توسعه سازمانمحرک امروزه کارآفرینی به عنوان    

ای نوین، کارآفرینی به عنوان پدیده .شودو جوامع شناخته می
ایفا  ،ت اقتصادی کشورهانقش موثری را در توسعه و پیشرف

د. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، دارای نمایمی
ها، نقش کلیدی است. به عبارت دیگر، در یك اقتصاد پویا، ایده

باشند و میو تحول محصوالت و خدمات همواره در حال تغییر 
الگویی برای مقابله و  کارآفرین،های در این میان سازمان

 (.36) دنآوری با شرایط جدید را به ارمغان میسازگار
کار فقط با  حرک و پویایی در کسب وتدر دنیای امروز، ایجاد   

شود. نمی میسر ،متخصصی وجود سرمایه و نیروی کار
 امروزبازیگر جدیدی است که در اقتصاد پیچیده « کارآفرین»

  را ایفاءهای اقتصادی الزم برای فعالیت ینقش ایجاد پویای
های رفتاری چون خالقیت، یگویژبا  . این بازیگرکندمی

 ،داقتصانوآوری، پیشگامی و خطرپذیری از سایر بازیگران عرصه 
 ،ای که کارآفرینی در مفهوم جدید آنبه گونه .شودمیمتمایز 

و  ها، برآوردن نیازهافرصت کردنقبول مسئولیت، دنبال»
کارآفرینی با این  .ودشتعریف می ،«ها از طریق نوآوریخواسته
جنگ هشت  پایان با فقط و ندارد چندانیدر ایران سابقه  ،تعریف

های توسعه و به تبع آن گرایش به کاهش ساله، آغاز طرح
گری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اجرای تصدی

که به عنوان یکی دیگر از  ، در دستور کار قرار گرفتهاطرح
 و مدارس هایبرنامه در کشور،آفرین در توسعه عوامل نقش

  (.35شد ) توجه بدان هادانشگاه
میالدی، اولین کشوری که در این زمینه پنجاه  هاواخر ده  

 کرد و ترویج فرهنگ کارآفرینی کالسیك کار با برنامه و خیلی
 ،را از سطح دبیرستان شروع کرد، کشور ژاپن بود و آموزش آن

ها هم کشیده شد. نشگاهمسئله کارآفرینی به سطح داکه حتی 
نوآوری % 96میالدی بیش از  1992تا  19۷0های بین سال

توانست موقعیت ، صنعتی که توسط کارآفرینان صورت گرفت
ژاپن را در اقتصاد جهانی به یك موقعیت برجسته و برتر تبدیل 

طور مستقیم . آموزش کارآفرینی سیاستی است که به(1۷)کند 
گذارد. ارآفرین در یك جامعه اثر میک هدر کمیت و کیفیت عرض

ویژه کشورهای پیشرفته هبسیاری از کشورها بل در به همین دلی
 ، است شدهبرطرف  شانموانع و مشکالت تا حد امکانکه 

اند. آموزش پرداختهدن توان بالقوه مردم ا نموها به شکوفدولت
به تولیدکنندگان کوچك بسیار اهمیت دارد. با اجرای این 

شناخت  از جمله:توان اهداف گوناگونی همواره می سیاست
برداری از آنها، آشنایی با تکنولوژی و ها و چگونگی بهرهفرصت

های جدید دانش فنی جدید و چگونگی بکارگیری آنها، روش
 د. آموزش انپوش جامه عملرا  علمی مدیریتی و بازرگانی

یرستان به دبه بلندمدت )مانند آموزش از دورهای دورهتواند می
 .(1۷) باشد ،های ادواری(مدت )مانند سخنرانیبعد( و یا کوتاه

 ،های گوناگوندر دوره یایران، به دلیل ساختار اقتصاد در   
های اریذمطرح بوده و در سیاستگ عنوان یك معضلبیکاری به

و عنوان راهبردی برای دولتمردان هب زایی، اشتغالکالن کشور
های گوناگون اقتصادی غال در بخشبر مبنای افزایش اشت

 ). 2استوار بوده است )
خواهیم بحث کارآفرینی را در کشور جدی بگیریم باید اگر می   

به تفکر  رغبت نموده تاها ایجاد التحصیالن دانشگاهفارغ در بین

های خالق بپردازند. تاسیس مراکز آموزش کارآفرینی و کانون
رای رفع ب ،اقتصادی یرزندگی در شرایط دشوا سبكآموزش 

 هاییفعالیتاز جمله  ،های الزمموانع موجود و کسب مهارت
ها نیز اگر مقداری فضای ن توجه شود. دولتدااست که باید ب

شناسایی خواهد  ،های بالقوه مردمالزم را ایجاد کنند، توانایی
ایجاد کرد تا ، برای آموزش زیربنایی توان بسترهایشد و می

 (.1۷) کارآفرینی سرعت بیشتری به خود بگیرد ویحرکت به س
(، طی پژوهشی عنوان نمود که، در چند 25موسوی بازرگانی )  

ها به طوری جدی به تشویق کارآفرینی دهه گذشته، دولت
اند. بسیاری از کشورها به نقش و اثرات فردی و پرداخته

اند که اثرات فردی شامل افزایش اجتماعی کارآفرینی پی برده
آمد و سود، بهبود کیفیت زندگی، خروج از انفعال، آزاد شدن در

وری منابع، ارضاء نیاز به پیشرفت و توفیق، انرژی فکری، بهره
عالقه به آزادی و استقالل و تامین شغلی، نقش بسیار زیادی 

نماید که در تکامل شخصیتی و رفتاری فرد و جامعه ایفا می
اند. تاثیرات را فراهم آوردهبرای توسعه این امور، بسترهای الزم 

زایی، انتقال کارآفرینی در اجتماع عبارت است از: اشتغال
وری منابع، تعامل گذاری سالم، بهرهفناوری، ترغیب سرمایه

 اقتصادی، نوآوری، تغییر و تحول، تشویق رقابت سالم، رقابتی
شدن بازار، عدالت اجتماعی و اقتصادی، تغییر مثبت شیوه تفکر 

های اجتماعی و ... زندگی، پویایی اقتصادی و فعالیتو سبك 
(، روحیه 15فرد و همکاران )(.به اعتقاد هوشمندان مقدم25)

شناختی از جمله: نیاز ای از خصوصیات روانکارآفرینی مجموعه
پذیری، کنترل درونی و به استقالل و پیشرفت، نوآوری، ریسك

صیات، این تحمل و ایستادگی است. افراد دارای این خصو
توانایی را دارند که برای خود کسب و کاری مستقل ایجاد نموده 

  (.15و در واقع تبدیل به یك کارآفرین شوند )
کارآفرینانه فرهنگ  جادیکه ا افتیدر یدر پژوهش (،4) عطار   

 یتیشخص یهایژگیبر و یمثبت و معنادار ریتأث ،یسازمان
 اشتغال ی،نیه کارآفرداشته و منجر به توسع رانیمد ینیکارآفر

 تغییر پر از رقابت و در حال یایتوان در دن شیو افزا ییزا
در تحقیقی دریافت که (، 26) (. هوارد4شود )یم ،هاسازمان

پذیری، انگیزه طلبی، ریسكهای استقاللمیان پرورش ویژگی
پیشرفت، کنترل درونی، اعتماد به نفس، جسارت و خالقیت 

ها و توانایی کارآفرینی، رابطه قابلیت آموزان با توسعهدانش
 یقی، در تحق(26) و همکاران جینائ کردمستقیمی وجود دارد. 

، یشترب شرفتیپ زهیانگ ،یکانون کنترل دروناز جمله:  پنج ویژگی
ابهام را به باالی و تحمل  ادلمتع یریپذسكیر اد،یز تیخالق

  (.26د )یی کردنشناسا، نانهیکارآفری تیشخص یهایژگیعنوان و
توسعه کارآفرینی به عوامل متعددی وابسته است که از آن جمله 

استوارت و اشاره نمود.  1پذیری اجتماعیتوان به مسئولیتمی
کنند: تعریف می این گونه، مسئولیت اجتماعی را (14) سالمون
هایی را انجام ها فعالیتاز مدیریت که طبق آن سازمان سبکی

عمومی داشته رفع نیازهای بر جامعه و دهند که اثر مثبتی می
طی سالیان (، معتقدند که 32) استیون و همکاران(.14) باشد

رشد تحقیقات در کسب و کارهای خانوادگی، توجه به اخیر با 
پذیری اجتماعی کسب و کارها ه مسئولیتیطحدرهایی پژوهش

مهم صورت موازی افزایش پیدا کرده و یك موضوع به ،نیز
 کسب و کارهای کارآفرینانه محسوب ه زمینر تحقیقاتی د

1- Social Responsibility  
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عنوان یك واکنش و پاسخ پذیری اجتماعی به. مسئولیتشودمی
 ،در اقتصاد و اجتماع هاسیر نزولی و کاهش دخالت دولت به

 (.32) استمورد مطالعه قرار گرفته 
ك سازمان، زمانی به تعهد اجتماعی خود وفادار است که به ی   

خود عمل کند. به عبارت  و اقتصادی های قانونیمسئولیت
کند. مییتی که قانون از او خواسته، عمل حداقل مسئول دیگر، به

 د، تنها شوهدف اجتماعی ترغیب به دستیابی اگر سازمانی، 
 باشد. وقتی که یكمی ،اقتصادی اهدافمنظور رسیدن به به

ای رفتار کند که گویی از روی وجدان شرکت به گونه سازمان یا
مسئولیت اجتماعی  که با احساس بر این باوریم ،نمایدمل میع

تواند ها معتفدند که یك شرکت میکند؛ در واقع بعضیعمل می
در نهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این . دارای وجدان باشد

 ،ای بر سیستم اجتماعی دارندها تاثیر عمدهاست که چون شرکت
انی به جامعه نرسد و یاشد که زای بگونه باید به شانفعالیت لذا

ملزم به بایستی  ههای مربوطشرکت دهی،در صورت زیان
ها باید به عنوان جزیی تر شرکتبه عبارت ساده .دنجبران باش

تر که در آن قرار دارند یعنی جامعه عمل مرتبط با نظام بزرگ
یك نظام فرعی از کل نظام اجتماعی را تشکیل  ، چرا کهکنند
های (.تمامی کسانی که در سازمان و شرکت2۷) دهندمی

کنند، فارغ از اینکه مختلف استخدام شده و فعالیت می
ای فعال هستند، باید مسئولیتشان چیست و در چه حوزه حیطه

 خوبی از عهده وظایفشان را به درستی انجام داده و به
هایشان بر آیند. در ابتدای فرآیند استخدام، قوانین و مسئولیت

ل کاری در سازمان برای کارمندان به خوبی توضیح داده اصو
شود که به خوبی به وظایفشان شود و از آنان خواسته میمی

عمل کنند. در این راستا نظارت و ارزیابی کار و فعالیت کارمندان 
 .باشداز وظایف مدیران می

پذیری چندین نکته مهم وجود دارد که در در فرآیند مسئولیت   
رعایت، ممکن است مشکالتی متوجه سازمان و  صورت عدم

کارمندانش شود. کارمندان یك سازمان، باید از داشتن هرگونه 
ای مثبت رابطه منفی و توام با بحث و جدل پرهیز کرده و رابطه

در فضایی سازنده داشته باشند. به عبارت دیگر کارمندان درون 
ن کاری و پذیر باشند و با وجدایك سازمان بایستی مسئولیت

و پیشرفت سازمان،  رشد اولویت قراردادن اهداف، در جهت
کنند تالش کنند و منافع سازمان و محیطی که در آن کار می

ای را داشته را در نظر گرفته و همچنین قصد ارتقا و بهبود جامعه
 باشد.پذیری اجتماعی میباشند، که به نوعی بیانگر مسئولیت

کر شده در باال، فرد باید توجه به عالوه بر تمامی موارد ذ   
را در اولویت کاری خود قرار دهد و خالف قانون  منافع سازمان

و مقررات سازمان، کاری انجام ندهد. اگر همه این موارد به 
ها، پایبند و درستی رعایت شود و افراد استخدام شده در سازمان

د کار توان ارتقا و بهبومتعهد به رعایت این نکات باشند، می
توان گفت سازمانی را به خوبی مشاهده نمود و تا حد زیادی می

 (.16) پذیرتر خواهد بودکه موفقیت برای این افراد امکان
ارائه  1991را در سال  هرم مسئولیت اجتماعی، نظریه کارول   

 کرد و از آن زمان این هرم به ابزاری بسیار پرکاربرد تبدیل 
 1CSR مسئولیت اجتماعی سازمان شده است. او مدعی است که

واقعیت شود که رهبران به یك تواند تبدیل به زمانی می نهات
. جای اینکه رفتار غیراخالقی داشته باشند، اخالقی عمل کنند

در دهد که ها را نشان میسلسله مراتبی از مسئولیت ،این هرم
 .سازدمسئولیت اجتماعی را مینهایت 

سازد و ترین سطح هرم را مینپایی، مسئولیت اقتصادی   
کسب وکار است. بخشی از مسئولیت در  یمربوط به سودآور

 ترین سطح نگهها را در پایینیك شرکت این است که هزینه
 برسانید، برای توسعهممکن و سود را به بیشترین حد  شتهدا

 و برای صاحبان و سهامداران نمودهگذاری کار سرمایه و کسب
اقتصادی  داشته باشید. اینکه از نظر سرمایه بازگشت شرکت
توانید در اجتماع باشید معنایش این است که می پذیریتمسئول
ضرر و محصوالت بی خدمات و ردهار ایجاد کهای پایدشغل

افرادی که در یك سازمان کار  همه .برای جامعه تولید کنید
 توانند با انجام کارشانکنند، از رئیس گرفته تا زیردستان میمی

باشند و خود را با  سهیمبه بهترین شکل در این مسئولیت 
 .تطبیق دهند حل مسئله های نوآورانه برایرویکرد

کامال روشن است، حداقل الزام یك ی، مسئولیت قانونمفهوم     
ها به این کار پیروی از قانون است. در بسیاری از کشور و کسب

 کنید،عرضه میمحصوالت و خدماتی که  باره معنی است که در
مین کنید، محیط اها را تق باشید، ایمنی کارمندان و مشتریصاد

را پرداخت کنید. حداقل این  مالیات زیست را تخریب نکنید و
امان نگه دارید. چرا که  در ،از پیگرد و جریمه را تاننکه سازما

تواند منجر گذارد و حتی میتأثیر منفی می اعتبارتانروی سود و 
برای مثال به عنوان یك مدیر  .کارتان شود و به تعطیلی کسب

تان ابزار و لباس توانید با اطمینان از اینکه اعضای تیممی
اند، نسبت به رعایت های الزم را دیدهمناسب دارند و آموزش

کارمندان نیز با همچنین نین ایمنی اطمینان حاصل کنید. قوا
توانند از شرکت و می مطمئنو  استفاده از اطالعات دقیق

 (.30) مراقبت کنند انهایشمشتری
را  که فرد هست، از هرمدیگری بخش ، مسئولیت اخالقی    

حتی اگر  ،را انجام دهد ایکند کار درست و منصفانهموظف می
نخواسته باشد. برای انجام این مسئولیت  رازی قانون چنین چی

برای  .کند نیاز داریدکه کارول معرفی می انداز اخالقیبه چشم
تان را طوری شکل دهید که مالیات توانید سازمانمثال شما می

اخالقی شما این است  کمی بپردازد یا اصال نپردازد، اما وظیفه
انون به شما این اجازه که از این کار خودداری کنید، حتی اگر ق

تان شرایط تر برای اعضای تیمرا بدهد. یا در مقیاسی کوچك
پذیری ایجاد کنید که آنها بتوانند همراه با کارشان کار انعطاف

بعضی از مسائل  .دلحاظ نماینی را نیز تهای مراقبمسئولیت
تر از آن هست که با تغییرات کوچك بتوان بزرگاخالقی 

ایمن و کارا  یتوانید محصولای مثال شما میشان کرد. بردرست
به فروش برسانید و با افرادتان به  ،مناسب یتولید کنید، با قیمت
ترین باال ،دوستانهانسان اجتماعی مسئولیت. خوبی رفتار کنید

خواهد از شما می باشد، کهست که مورد انتظار میا یسطح
تان تالش باشید و برای بهبود جهان اطراف شهروند خوب یك

باشد که در  یتیم تواند اعضایکنید. مثالی از این نوع رفتار می
کنند، حاضرند های داوطلبانه شرکت میهنگام کار در برنامه

ای های حرفهنند، مشاورهبرای ابتکارات جامعه پول خرج ک
با فقر جهانی مبارزه  یا مانند شرکت یونیلور و رایگان بدهند

های گورل و آتسون بر این باورند که، بر اساس ویژگی .کنند
باشند و ها میکارآفرینان، آنها همیشه در جستجوی فرصت

1- Organizational Social Responsibility 
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ها به (. که این ویژگی13نوآوری ابزار مهم کارآفرینی آنهاست )

راد نیز وابسته است و از عوامل مهم شخصیتی در شخصیت اف
گیرد؛ که بین افراد، هوش آنهاست که انواع مختلفی را در بر می

(. به اعتقاد گلمن، هوش 23از جمله، هوش عاطفی است )
های غیرقابل اجتناب و تاثیرگذار عاطفی به عنوان یکی از مولفه

ارتباطات در تعامالت اجتماعی از جمله روابط میان فردی و 
شود که نه تنها بر روی سالمت فیزیکی اجتماعی محسوب می

های کاری و ذهنی افراد، بلکه بر روی دستاوردها و موفقیت
کارکنان هم، تاثیرگذار است. هوش عاطفی ابعاد مختلفی دارد؛ 
ابعاد هوش عاطفی از نظر گلمن عبارتست از: خودآگاهی عاطفی 

های اجتماعی دلی و مهارتدهی، انگیزش، همدرونی، خود نظم
 رشد و توسعه  حرکامروزه کارآفرینی به عنوان م(. 12)

شود و اهمیت کارآفرینان و نقش ها و جوامع شناخته میسازمان
کلیدی آنان بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق از مجموع 

های شخصیتی عوامل موثر بر کارآفرینی، صرفا به ویژگی
 در مهمی گام ها،ویژگی شناخت شودکارآفرینان پرداخته می

 (.11است ) جامعه در کارآفرینی وضعیت بهترشدن جهت
را قادر  افراد که ییتوانا كیرا به عنوان  یهوش عاطف ،گلمن   
سخت و  طیداده و در شرا زهیتا بتوانند به خود انگ سازدیم

 یشنموده و ارضا مدیریترا  خود زیباشند، غرا مممص یدیناام
 خود را کنترل کرده و مانع از یحاالت روح ندازند،یب ریرا به تاخ

کرد.  فید، تعرماننب دواریدر تفکر شوند و ام یشانیناگوار پر آثار
متشکل از ، باال یکه هوش عاطف داشت ادعاهمچنین گلمن 

 یتیریمدخود و  یقو یفرد نیب یهامهارت ،یو سرسخت تالش
مؤثر  تیفرد به موفق لیدر ن توانندیسه عامل م نیکه ا باشدیم

مورتانا، هوش عاطفی به طور کلی به  نظربهبنا  .(12) باشند
ظرفیت افراد برای تشخیص، درک و تنظیم هیجانات اشاره دارد 

های اخیر محور اصلی توجه بسیاری از محققان مجامع و در سال
 .(24) علمی و نیز افراد عادی جامعه بوده است

 یکار تیموفق یمهم برا یبه عنوان عامل یهوش عاطف   
که هشتاد درصد  شناخته شده است. کارشناسان اذعان دارند

درصد آن به  ستیو تنها ب یفرد به عامل هوش عاطف تیموفق
 بهره تواند به اندازهیم یهوش عاطف. دارد یبستگ یهوش بهره
هوش  .تر از آن عمل کندی قویقدرتمند باشد و حت یهوش

ی با شخصیت و سبك تفکر افراد عاطفی و روحیه کارآفرین
 مرتبط است. ارسطو، اولین فردی است که دو نوع سبك تفکر

عرفی کرد و دانشمندان دیگر مانند استقرایی و قیاسی را م
های تفکر و تورستن، بر اساس مدل ارسطو، سبك اسپیرمن

 (. 12همگرا و واگرا را ارائه کردند )
با  هوش عاطفی هبررسی رابطمصطفایی، تحقیقی با عنوان   

د. ، انجام دادانشگاه پیام نور سردشت کارآفرینی دانشجویان
بین ری دامثبت و معنی هوجود رابطه دهندنتایج تحقیق نشان

همچنین بین  هوش عاطفی و میزان کارآفرینی دانشجویان بود.
معناداری وجود داشت، در  تفاوت دختر و پسر هوش عاطفی

 .(21) دار نبودمعنی ،فرینیمیزان کارآ حالی که تفاوت بین
گرایش  بین هوش عاطفی و هرابطپاچولیا، تحقیقی با عنوان 

نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش انجام داد.  کارآفرینانه
ای کوچك و متوسط با ابعاد گرایش هبنگاه عاطفی مدیران

و  طلبیپذیری، پیشگامی، استقاللابتکار، ریسك یکارآفرین

پرادهن،  داری وجود دارد.مثبت و معنی هرابط ،رقابت تهاجمی
مطالعه )عاطفی  گرایش کارآفرینانه و هوشای با عنوان مطالعه

 این امرنتایج بیانگر ( انجام داد. مدیران فناوری در هند موردی:
 هکنندبینییکی از متغیرهای اصلی پیش بود که هوش عاطفی

با عنوان کسب ایرین، تحقیقی  .(28) کارآفرینانه است گرایش
 کارآفرینی هوش عاطفی در موفقیت نقش و کارهای عاطفی و

عاطفی شامل  هوش هلفو، بین چهار ماساساین بر انجام داد. 
های ارتباطی با مهارت خودتنظیمی، خودآگاهی، همدلی و

دار وجود داشت، در حالی که معنی هرابط موفقیت کارآفرینان
 .(۷) نبود دارغیر وابسته معنیی با متشلفه خودانگیزوبین مه رابط

 فقدان دانشگاهی، آموختگاندانش به مبتال لئمسا جمله از 
  از پس بیکاری نتیجه در و اشتغال برای الزم هایفرصت
 ضعف نظیر بسیاری دالیل و عوامل که است آموختگیدانش

 یا نبود زا،اشتغال واحدهای اندازیراه در توانایی عدم مهارتی،
 با .است زده دامن امر این بر ،…و شغلی هایفرصت کمبود

 که کارآفرینی سازیفرهنگ که نمود اذعان توانمی حال، این
 در آن آموزش و کارآفرینی روحیه تقویت و توسعه همانا

 برای حلی راه عنوانبه باشد،می عالی آموزش مراکز و هادانشگاه
 (.34) دشومی مطرح معضل این

 افراد موثر در موفقیت آفرینی و عواملکاربا توجه به اهمیت    
پذیری اجتماعی و هوش عاطفی در با علم به اینکه مسئولیت و

هایی در رفتار سازمانی مورد توجه واقع شده، الزم است پژوهش
جهت یافتن تاثیرات آن بر عملکرد کارکنان و ارتقا کیفیت 

شتر توجه به این دو مقوله که بی ها انجام گیرد.عملکرد سازمان
باشد از اهمیت در ارتباط با روابط اجتماعی و میان فردی می

که این موضوع خود مستلزم توجه  بسیار باالیی برخوردار است
های فکری، میزان تعهدپذیری افراد و چگونگی به سبك

، باشده دنبال پاسخ به این سوال میب تحقیق استفاده از آنهاست.
قابلیت وش عاطفی هپذیری اجتماعی و مسئولیتآیا  که

دانشجویان دانشگاه علوم  روحیه کارآفرینیتاثیرگذاری بر 
 ؟دنرا دارکشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 شناسیروش
این پژوهش از نوع، توصیفی تحلیلی، مدل اجرا، میدانی و از   

جامعه آماری دسترس تحقیق را  .بود نظر هدف، کاربردی
رزی و منابع طبیعی علوم کشاو دانشگاه انیدانشجوبخشی از 

با توجه به شیوع  1399- 1400 تحصیلی در نیمسال اول ساری
تعداد نمونه  دادند کهمی نفر، تشکیل 110ویروس کرونا به تعداد 

 و همچنین فرمول کوکران -مورگانکریسی با استفاده از جدول 

گیری که برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونه د.شنفر  86
 کمی و کیفی دانشکدهای و بر اساس تنوع ای یك مرحلهخوشه

 پرسشنامه، سهابزار پژوهش ها، استفاده شد. و همچنین رشته
 4 شامل که (1991) کارول سازمان اجتماعی پذیریلیتئومس

 اقتصادی، پذیریمسئولیت اجتماعی، پذیریمسئولیت مولفه
 پرسشنامه ی،اخالق پذیریلیتسئوم و قانونی پذیریلیتئومس
 6گویه و  33شامل  (1390مقدم )هوشمندان ینیکارآفر هیروح

پذیری، نوآوری، طلبی، ریسكمولفه )تحمل ابهام، استقالل
( و پرسشنامه هوش 14) طلبی و مرکز کنترل درونی(موفقیت

بعد )خودآگاهی،  5گویه و  33( 1996عاطفی سیبریا شرینگ )
 ی(،های اجتماعخودتنظیمی، خودانگیزشی، همدلی و مهارت
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استفاده  و همزمان ساده ونیها از رگرسافتهی لیتحل یبراه و بود
 و  دیاز نظرات اساتها با استفاده پرسشنامه ییروا شد.

 یآلفا بیضرطریق از آنها  ییایدانشگاه و پانظران صاحب
 پذیریئولیتمس 80/0پذیری اجتماعی: مسئولیتکرونباخ )

  و 86/0 :قانونی پذیرییت، مسئول۷8/0 :اقتصادی
و  ۷1/0، روحیه کارآفرینی: 89/0 :اخالقی پذیریلیتئومس

  قرار گرفت. دییتابررسی و مورد  (84/0هوش عاطفی: 
توزیع  دانشجویان ها بینها، پرسشنامهآوری دادهجمع منظوربه  

برای پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.  86شد، که تعداد 
های آماری ه از روشآوری شدهای جمعتجزیه و تحلیل داده
های شاخص بندی نمرات خام و محاسبهتوصیفی برای طبقه

میانگین و انحراف استاندارد و ...( استفاده شد و از )پراکندگی 
بررسی  منظوربهآمار استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق )

پذیری اجتماعی و هوش عاطفی مسئولیت کنندگینقش تبیین

گرسیون ساده و همزمان( استفاده شد. بر روحیه کارآفرینی از ر
 22نسخه  SSPSافزار کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم

 انجام شد.
 

 و بحث نتایج
 30تا  19های تقویمی دامنه سنی ها به لحاظ ویژگینمونه   

گونه که در جدول  سال و تمامی مقاطع را دربر گرفته و همان
ه توازنی حدودی با وجود نفر نمون 86شود، از بین مشاهده می 1

 10نفر زن و  12نفر،  22ها در پژوهش کننده، شرکت19کووید 
نفر  10نفر،  19، در دانشکده مهندسی زراعی( %6/25نفر مرد، )

 12نفر،  23( در دانشکده علوم زراعی، %1/22نفر مرد، ) 9زن و 
( در دانشکده علوم دامی و شیالت %۷/26نفر مرد، ) 11نفر زن و 

( در دانشکده منابع طبیعی، %6/25مرد، ) 11زن و  11نفر،  22و 
 .مشغول به تحصیل بودند

 

 هادانشکده كیتفک به مطالعه مورد هاینمونه یفراوان درصد و عیوزت -1جدول 
 Table 1. Distribution and frequency percentage of studied samples by faculties 

 
، بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر 2با توجه به جدول 

هست که هوش عاطفی  214/4و کمترین،  253/4کارآفرینی، 
  باشد.می

 عیار متغیرهای مورد مطالعهمیانگین و انحراف م -2 جدول
Table 2. Mean and standard deviation of the studied variables  

 
 مدل یداریمعن یبرا انسیوار لیتحل جینتا ،3در جدول    

شده است. با  نشان دادهبر اساس رگرسیون همزمان  نیبشیپ
گرفت که  جهینت توانیم F مقدار آزمون یداریمعنتوجه به 

( ینیکارآفر هی)روح وابسته ریمتغ ینیبشیپبرای  ونیمدل رگرس
پذیری بر اساس متغیرهای مستقل هوش عاطفی و مسئولیت

 .بوده است یمدل خوباجتماعی، 
 

 پذیری اجتماعیهای هوش عاطفی و مسئولیتبینی روحیه کارآفرینی بر اساس مولفهپیش نتایج آزمون رگرسیون همزمان برای -3جدول 
 Table 3. The results of the simultaneous regression test to predict the entrepreneurial spirit based on the  
                  components of emotional intelligence and social responsibility 

 داریسطح معنی Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

  382/2 2 ۷63/4 رگرسیون
134/13 

 
000/0 

 181/0 83 049/15 خطا
  85 813/19 کل 

 
 

نشده، مقدار  شده و استاندارد ، ضرایب استاندارد4در جدول     
 یرهای هوش عاطفی و متغداری و سطح معنی tآماره 

ی روحیه کارآفرینی ارائه بینپذیری اجتماعی برای پیشمسئولیت
.شده است

 
 

 
 
 
 

 شکدهشاخص آماری دان فراوانی درصد
 مهندسی زراعی 22 6/25
 علوم زراعی 19 1/22
 علوم دامی و شیالت 23 ۷/26
 منابع طبیعی 22 6/25

 جمع کل 86 100

 انحراف معیار میانگین متغیر
  ۷41/0 253/4 کارآفرینی

 ۷59/0 215/4 پذیری اجتماعیمسئولیت
 801/0 214/4 هوش عاطفی

 130.................................. .................................................................................................. بر روحیه کارآفرینی پذیری اجتماعی و هوش عاطفیمسئولیتاثر بررسی 

 

 
 االسالمیو علی ثقه تقی خورندمحمد

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

18
.1

26
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
53

83
42

6.
14

01
.9

.1
8.

12
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.18.126
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.18.12.2
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-298-fa.html
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 بینی روحیه کارآفرینیپذیری اجتماعی برای پیشو مسئولیت هوش عاطفی هایمولفهضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده  -4جدول 

Table 4. Standardized and unstandardized coefficients of emotional intelligence and social responsibility components  
               for predicting entrepreneurial spirit  

 ضرایب غیر استاندارد 
 داریسطح معنی tآماره  ضرایب استاندارد بتا

 B بتا 

 000/0 056/5  419/0 12/2 مقدار ثابت
 135/0 51/1 481/0 328/0 496/0 هوش عاطفی

 9۷5/0 032/0 01/0 319/0 01/0 پذیری اجتماعیمسئولیت

 
 یهامدل یداریمعن یبرا انسیوار لیتحل جینتا ،5در جدول   
مقدار  یداریشده است. با توجه به معن نشان داده نیبشیپ

 یبرا ونیگرفت که مدل رگرس جهینت توانیم F آزمون

بوده  ی( مدل خوبینیکارآفر هی)روح وابسته ریمتغ ینیبشیپ
است.

 
 بیندار پیشمعنی های هوش عاطفیمولفهتحلیل واریانس برای  -5جدول 

Table 5. Analysis of variance for significant emotional intelligence components of the predictor 
 داریعنیسطح م Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات متغیر

 
 همدلی

  832/13483 1 832/13483 رگرسیون
942/58 

 
 ۷63/228 84 15۷/19216 خطا 0001/0

  85 989/32699 کل
 

 خودکارآمدی
 

  62۷/1201۷ 2 255/24035 رگرسیون
92۷/۷2 

 

 
 ۷89/164 83 562/136۷۷ خطا 0001/0

  85 81۷/3۷۷12 کل

 
 خودآگاهی

  ۷69/8365 3 30۷/2509۷ رگرسیون
3۷۷/54 

 
 84۷/153 82 510/12615 خطا 0001/0

  85 81۷/3۷۷12 کل

 
 مهارت اجتماعی

  51۷/4213 4 0۷0/16854 رگرسیون
538/21 

 
 628/195 81 919/15845 خطا 0001/0

  85 989/32699 کل
 
نشده، مقدار  شده و استاندارد ، ضرایب استاندارد6در جدول   

بینی بین برای پیشیرهای پیشمتغداری معنی و سطح tآماره 
بعد  چهارهر  ستانداردا بیضراروحیه کارآفرینی ارائه شده است. 

معنادار است. در سطح  ینیب شیپ
 

 بینی روحیه کارآفرینیبرای پیش هوش عاطفی هایمولفهضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده  -6جدول 
Table 6. Standardized and unstandardized coefficient of emotional intelligence components to predict entrepreneurial  
               spirit 

  
گام به  ونیرگرس لیاساس تحل را بر ریز یتوان رابطه خطیم  

  :کرد انیگام ب
 یمدخودکارآ +205/0× یخودآگاه +15۷/0× یاجتماع  مهارت

  ینیکارآفر هی=روح541/0+0 /260×ی+همدل153/0×
است که به عنوان مثال اگر فقط مولفه  یمعن نیفوق به ا رابطه
 هیکاهش داشته باشد، روح ای شیواحد افزا كیبه اندازه  یهمدل

کاهش خواهد  ای شیواحد افزا 260/0به اندازه  ینیکارآفر
 كیاندازه به  یهوش عاطف یهااگر تمام مولفه نیداشت. همچن

 انیدانشجو ینیه کارآفریروح کاهش داشته باشد ای شیواحد افزا
واحد  260/0+153/0+205/0+15۷/0=۷۷5/0به اندازه 

مشاهده  ۷ چنانچه در جدول کاهش خواهد داشت. ای شیافزا
وارد معادله  تعهدات اقتصادیدر گام اول مولفه  شود،یم

 نییرا تب ینیکارآفر راتییاز تغ %53ییتنها و به شدهی نیبشیپ
 p≤0.01 در سطح 7با توجه به جدول مقدار  نیکه ا کندیم

وارد معادله  تعهدات قانونیگام دوم مولفه  در .معنادار است
 بیضر زانیم ریمتغ نیاست که با واردشدن ا شدهرگرسیون 

 ریاستاندارد هر دو متغ بیاست. ضرا افتهیشیافزا %58 به نییتع
معنادار است.  p≤0.01در سطح  7دول با توجه به ج نیبشیپ

شده است  ینیبشیوارد معادله پ تعهدات اخالقیدر گام سوم 
 شیافزا %61 به نییتع بیضر زانیم ریمتغ نیکه با واردشدن ا

با توجه به  نیب شیاستاندارد هر سه بعد پ بیاست. ضرا افتهی
تعهدات معنادار است. در گام چهارم  p≤0.01در سطح  7جدول 

 نیشده است که با واردشدن ا ینیبشیوارد معادله پ تماعیاج
.است افتهی شیافزا %63 به نییتع بیضر زانیم ریمتغ

 
 
 

 
 ضرایب غیر استاندارد

 داریسطح معنی t هآمار بتا ضرایب استاندارد
B خطای برآورد 

 
 0001/0 5/353  101/0 541/0 مقدار ثابت

 0001/0 8/258 2۷2/0 031/0 260/0 همدلی

 0001/0 4/851 180/0 031/0 153/0 خودکارآمدی 

 0001/0 ۷/839 258/0 026/0 205/0 خودآگاهی 

 0001/0 5/562 190/0 028/0 15۷/0 مهارت اجتماعی 

 
 االسالمیو علی ثقه تقی خورندمحمد
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 بینمعنادار پیش پذیری اجتماعیهای مسئولیتمولفهتحلیل واریانس برای  -۷جدول 

Table 7. Analysis of variance for the significant social responsibility components of the predictor 

 2R داریمعنی سطح F مقدار میانگین مربعات آزادیدرجه  مجموع مربعات منبع تغییرات متغیر

 
 تعهدات اقتصادی

  8/1۷483 1 8/1۷483 رگرسیون
۷4۷/۷9 

 
0001/0 

 
529/0 

 
 239/219 84 1/18416 خطا
  85 9/34۷99 کل

 
 تعهدات قانونی

  6/1311۷ 2 2/26235 رگرسیون
408/89 

 

 
0001/0 

 
 ۷16/146 83 5/121۷۷ خطا 5۷9/0

  85 9/35299 کل

 
 تعهدات اخالقی

  433/9116 3 3/2۷349 رگرسیون
99۷/56 

 
0001/0 

 
 945/159 82 5/13115 خطا 609/0

  85 9/35299 کل

 
 تعهدات اجتماعی

  1۷5/4218 4 ۷/168۷2 رگرسیون
821/19 

 
0001/0 

 
 813/212 81 9/1۷23۷ خطا 633/0

  85 9/35299 کل

 یهامدلدر  یداریمعن انسیوار لیتحل جینتا ،۷ در جدول  
شده  دادهنشان پذیری اجتماعی های مسئولیتمولفه نیبشیپ

 جهینت توانیم F مقدار آزمون یداریاست. با توجه به معن
 هیوح)ر ابستهو ریمتغ ینیبشیپ یبرا ونیگرفت که مدل رگرس

 بوده است. مناسبی( مدل ینیکارآفر

، ضرایب همبستگی استاندارد شده و ضرایب 8در جدول 
داری و سطح معنی tهمبستگی استاندارد نشده، مقدار آماره 

بینی روحیه برای پیشپذیری اجتماعی مسئولیت هایمولفه
شده است.ارائه  کارآفرینی

 

 بینی روحیه کارآفرینیبرای پیشپذیری اجتماعی مسئولیت یهامولفهد شده و استاندارد نشده ضرایب همبستگی استاندار -8ول جد
Table 8. Standardized and unstandardized correlation coefficient of social responsibility components to   
               predict entrepreneurial spirit 

 

گام به  ونیرگرس لیاساس تحل را بر ریز یتوان رابطه خطیم
 :کرد انیگام ب

 تعهدات+3۷9/0×اخالقی تعهدات+114/0×یاجتماع تعهدات 

 هی=روح264/1+0 /4۷1×اقتصادی تعهدات+104/0×قانونی
  ینیکارآفر
است که به عنوان مثال اگر فقط مولفه  یمعن نیفوق به ا رابطه

کاهش داشته  ای شیواحد افزا كیبه اندازه  تعهدات اقتصادی
کاهش  ای شیواحد افزا 4۷1/0به اندازه  ینیکارآفر هیباشد، روح

پذیری مسئولیت یهااگر تمام مولفه نیخواهد داشت. همچن
، کاهش داشته باشند ای شیواحد افزا كیبه اندازه  اجتماعی

 ای شیواحد افزا 959/0به اندازه  انیدانشجو ینیه کارآفریروح
توان عنوان نمود، نوسان بدین ترتیب می کاهش خواهد داشت.

 .باشدها در روحیه دانشجویان اثرگذار میمولفه
 

 کلی گیرینتیجه
ی از عنوان یکجوامع بهدر قابلیت کارآفرینی نیروی انسانی    
 و شناسانمورد مطالعه جامعه ،مل کلیدی پیشرفت اجتماعیواع

 موضوعبه اهمیت توجه  با (. لذا1) قرار گرفته استاقتصاددانان 
 پذیری اجتماعی و هوشکارآفرینی و نظر به اینکه مسئولیت

تحقیق لذا  عاطفی در رفتار سازمانی مورد توجه واقع شده است.
پذیری مسئولیتآیا  که ؛بوددنبال پاسخ به این سوال  هبحاضر 

روحیه  تاثیرگذاری برقابلیت ، هوش عاطفیاجتماعی و 

طور کلی نتایج بیانگر اشته است؟ بهرا ددانشجویان کارآفرینی 
این امر بود که میزان تعهدپذیری، التزام به قانون، رعایت اصل 

های کاری و شغلی و همچنین حق تقدم و دغدغه خلق فرصت
عنوان عواملی تاثیرگذار بر هوش عاطفی و هوش شغلی، به

کمی و کیفی تولید و کارآفرینی و توسعه و ارتقاء سطح 
 باشند. خودکفایی، مورد بررسی می

 ، پذیری اجتماعیهای مسئولیتمولفه هرمقاعده    
 یریپذتیس هرم، مسئولاو ربوده  یاقتصاد یریپذتیمسئول

 توان گفت یم گرید به عبارتی بشردوستانه است.
 ضروری یاز بعد اجتماع یو قانون یاقتصاد یریپذتیمسئول

 ،یجزء اساس كی یریپذتیاز ابعاد مسئول كیهستند، هر 
در  دیشا یریپذتیالبته، ابعاد مسئول هستند. یاجتماع تیمسئول

  یعملکرد راهبرد به نیکه ا ابدی رییطول زمان تغ
و  دیکارول مف یمدل مفهوم دارد.بستگی  یریپذتیمسئول

 نمود جادیا یاجتماع تیدر مسئول یاقابل مالحظه شرفتیپ
پذیری اجتماعی با کارآفرینی در بین ئولیتبین مس .(14)

 های همچنین نتایج مولفه رابطه معنادار وجود دارد. دانشجویان
پذیری اقتصادی، مسئولیت، پذیری اجتماعیمسئولیت
پذیری اخالقی و مسئولیت پذیری حقوقی )قانونی(،مسئولیت
دانشجویان  با کارآفرینیاجتماعی بشردوستانه  پذیریمسئولیت

کسب  بین اخالق درهمچنین بطه معنادار برقرار نموده است و را
 و دو رابطه معنادار وجود دارد دانشجویانو کار با کارآفرینی 

 
 ضرایب غیر استاندارد

 داریسطح معنی t آماره ندارد بتاضرایب استا
B خطای برآورد 

 
 0001/0 2/513  241/0 264/1 مقدار ثابت

 0001/0 3/412 306/0 042/0 4۷1/0 تعهدات اقتصادی

 0001/0 5/623 1۷6/0 02۷/0 104/0 تعهدات قانونی 

 0001/0 ۷/562 285/0 020/0 3۷9/0 تعهدات اخالقی 

 0001/0 1/59۷ 192/0 019/0 114/0 تعهدات اجتماعی 
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 جتماعی و اخالق کسب و کار در پذیری امتغیر مسئولیت

به  .کنندکنندگی کارآفرینی نقش خوبی را ایفا می بینی پیش
بین روحیه ی پیشپذیری اجتماعهای مسئولیتعبارتی مولفه
ترتیب: تعهدات اقتصادی، تعهدات قانونی، تعهدات کارآفرینی به

  دارای افرادباشد. اخالقی و تعهدات اجتماعی می
افرادی با نگاه و بینش اقتصادی،  باال، پذیری اجتماعیمسئولیت

های مسلط به قوانین مربوط به حوزه کارآفرینی و فعالیت
 ازخوردهای اخالقی و اجتماعیاقتصادی، آگاه به مسائل و ب

پذیری اجتماعی بر توسعه روحیه . لذا تاثیر مسئولیتهستند
ها را کارآفرینی گزارش شده و ضرورت پرداختن بیشتر به مولفه

 همکاران و روانیخسهای این نتیجه با یافته نماید.گوشزد می
 همکاران و فخرانی (،30) همکاران و قیداری سجاسی (،21)
 (،10) همکاران و غیاثی ،(9) همکاران و عزیزآبادی فراهانی (،8)

 همکاران و فردمقدم هوشمندانو  (14و همکاران ) هاشمی
 و همسوتحقیق اشاره داشتند،  به فراخور به موضوع که (،15)

  باشد.می مشترک منافع دارای
بینی کننده مناسبی برای روحیه هوش عاطفی و تسلط، پیش   

های باشد. همچنین با توجه به مولفهکارآفرینی دانشجویان می
ترتیب عبارت از: بین، روحیه کارآفرینی بههوش عاطفی پیش

 افرادهای اجتماعی. همدلی، خودکارآمدی، خودآگاهی و مهارت

 .هستند پذیرمخاطره و پیشگام نوآور، عاطفی باال، هوش دارای
 کنترل شناسند، تواناییمی به خوبی را خود احساسات که افرادی

 با افراد و هستند خود برانگیخته دارند، را احساسات تنظیم و

 و پیشگام دارند، عمل استقالل که مؤثر ارتباط برقراری توان
 دیگر، عبارت به دارند. تهاجمی رقابت روحیه و ندهست نوآور

توان طورکلی میبه .دارند کارآفرینانه گرایش که هستند افرادی
این  یکارآفریندارای روحیه  دانشجویان گفت ویژگی اصلی

 هایی هستند که ضمن ارتقایاست که مجهز به قابلیت
و ه بودموجود  هایگیری بهتر از فرصتقادر به بهره ،کارآمدی

ند. اولین دار با محیط پیرامونشان ی راپذیری بیشترانطباق
خود، احساسات و عواطف  مرحله در مسیر موفقیت، شناخت

از خویشتن خویش  دانشجویانزمانی که  . تاباشدمیخویش 
د با مسائل به صورت نتواننداشته باشند نمی آگاهی کامل

 ین شرایطید. در چننروبرو شو باالمنطقی و با تمرکز ، درست
هایی که یك انگیزه یابد.گیری اشتباه افزایش میاحتمال تصمیم

ی است و عاطفکند، بیشتر می فرد را وادار به فعالیت کارآفرینانه
ی به مرحله پختگی نرسیده باشد و به عاطف چنانچه فرد از نظر

 ی هوشمند نباشد، احتمال شکستش خیلیعاطفنظر  نوعی از
ی عاطفهوش  موفقیت فردی با ه احتمالبیشتر است، در حالی ک

یکی از مهمترین تأثیرات ت باال بیشتر خواهد بود. شاید بتوان گف
ارتباط  برقراریامکان  ،کارآفرین افراد ی بر موفقیتعاطفهوش 

است، که این ویژگی وجه  محیط پیرامونیبا  ثر و گستردهوم
ه با . این یافتشودبا دیگران محسوب میدانشجویان تمایز این 

و  (24) زاده، نقابی و مقصودیمصطفایی، مقدمنتایج تحقیقات 
که بر این عقیده بودند  (20)و خلیفی  پاچولیا، پرادهن، ایرین

 باشد.هوش عاطفی با کارآفرینی رابطه دارد، همسو می
 هایفعالیت حوزه پژوهش در این مهم کاربردهای از یکی  

 متغیر به توجه کلی، به طور. کندمی پیدا نمود انسانی منابع

شغل،  تحلیل و انسانی تجزیه منابع فرآیندهای در عاطفی هوش
 نتایجی به تواندمیی و ..، نگهدار آموزش، استخدام، جذب،

  بیانجامد. گرایش کارآفرینانه با ارتباط در مفید
آشکار و  ،جوامع هدر رشد و توسع ینیکارآفر تیامروزه اهم   

 یها(. یافته22) است تاثیرگذار هنیزم نیها در انقش دانشگاه
پذیری اجتماعی و هوش مسئولیت بین کهداد  نهش نشاوپژ

و  مثبت طهبرا ننشجویادا فرینیرآکا عاطفی و توسعه روحیه
و  دخو تحساسادر درک ا ننشجویادا گردارد. ا دجوو داریمعنا

 با طتباار اریبرقر ایبراز آن  نندابتوو  باشند نمنداتو انیگرد
آفرینی آنها رکا رتمهاروحیه  حتماالا ،ببرند هبهر انیگردو  دخو

پذیری، تعهد و التزام توسعه و افزایش یافته و میزان مسئولیت
 اجتماعی هم موجبات رشد در روحیه کارآفرینی را فراهم 
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Nowadays, the importance of entrepreneurship and its key role 
are not hidden from anyone. The objective of this research was to investigate the impact of 
social responsibility and emotional intelligence on the entrepreneurial spirit of students. 
Material and Methods: This research is descriptive, analytical, implementation model, field 
and practical in terms of purpose. The statistical population of this research consisted of the 
students of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources in the first semester 
of 1399-1400, which according to the size of the population, the number of statistical sample 
using Chrissy Morgan's table is 86 people. The research tools were three questionnaires: 
Carroll's social responsibility (1991), the entrepreneurial spirit of Houshmandan-Moghadam 
(2013) and the emotional intelligence of Siberia Shirring (1996), and simple and simultaneous 
regression was used to analyze the findings. 
Results: The results of the research indicated that the four components of social responsibility, 
Economic responsibility, legal responsibility and moral responsibility explain the variance of 
responsibility. Which accounted for the highest variance of social responsibility according to the 
components of social and economic responsibility, and also these 4 components were able to 
predict the entrepreneurial spirit of students (p≤0.01). Emotional intelligence is a suitable 
predictor for students' entrepreneurial spirit at the level of p≤0.01, and among the sub-
components of emotional intelligence, empathy, self-efficacy, self-awareness and social skills, 
had the ability to predict entrepreneurial spirit (p≤0.01). 
Conclusion: The results show that paying attention to the variables of social responsibility and 
emotional intelligence can lead to more entrepreneurial tendencies and the efforts of planners to 
promote social responsibility and strengthen emotional intelligence seem to be essential. At the 
present time, the importance of entrepreneurship in the growth of societies is obvious and the 
role of universities and students is influential. Therefore, it is suggested that related institutions 
and organizations should plan and formulate goals for the growth and development of the 
entrepreneur-oriented educational system. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Entrepreneurs University, Social Responsibility, Social  
                    Skill  

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

18
.1

26
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
53

83
42

6.
14

01
.9

.1
8.

12
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

mailto:mtkhorand@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.18.126
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.18.12.2
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-298-fa.html
http://www.tcpdf.org

