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دانشجویان کشاورزي (مطالعه بررسی نقش هوش هیجانی در توسعه قصد کارآفرینانه
هاي بوعلی سینا، رازي، کردستان و لرستان)موردي: دانشگاه

1*سعید کریمی

)25/2/95؛ پذیرش: 19/10/94(دریافت: 

چکیده
ریزي شده چارچوب مهدانشجویان بود. نظریه رفتار برنانانهیقصد کارآفرتوسعه هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش هیجانی در

ي شد تا نحوهآورد. به همین دلیل، هوش هیجانی درون این چارچوب ادغامشناختی مناسبی براي انجام این کار فراهم میمفهومی و روش
شامل يجامعه آمار.باشدیمیشیمایاز نوع پیفیروش پژوهش، توصي دانشجویان بررسی شود. توسعه قصد کارآفرینانهآن بر تأثیر

از این که)=1450N(و لرستان) بودکردستان، رازي، بوعلی سیناسال آخر در چهار دانشگاه غرب کشور (شامل: يکشاورزیاندانشجو
شدند.تخاباني به عنوان نمونه آمارياطبقهیتصادفيرگیمونهنفر به روش ن300تعداد جدول بارتلت و همکاران میان، بر اساس

آلفا بیضربه وسیلهآن ییایو پاآن توسط پانل متخصصانرواییکه شديآورگرداي ساختارمندپژوهش با استفاده از پرسشنامهيهاداده
یابی معادالت ساختاري نشان داد که هوش هیجانی با نگرش و کنترل رفتاري نتایج حاصل از مدل).80/0تا 74/0شد (تأیید کرونباخ

نگرش نسبت به کارآفرینی و کنترل رفتاري درك به دست آمده همچنین نشان داد کهداري دارد. نتایجدرك شده رابطه مثبت و معنی
کمک ینیکارآفراتیبه دست آمده به توسعه ادبيهاافتهنماید. یگري میجیشده رابطه بین هوش هیجانی و قصد کارآفرینانه را میان

کاربرد دارند.ینیآموزش کارآفريهاو ارائه برنامهیطراحنهیو در زمدینمایم

ریزي شده، هوش هیجانی، دانشجویان کشاورزيقصد کارآفرینانه، نظریه رفتار برنامه:هاي کلیديواژه

، همدان، ایرانکشاورزي دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینااستادیار گروه ترویج و آموزش-1
skarimi@basu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: -*
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مقدمه
نشـان  مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف جهـان  

توانـد باعـث بهبـود نـوآوري،     دهد که کارآفرینی میمی
وري و توسـعه  هـاي شـغلی، افـزایش بهـره    ایجاد فرصت

و همـین امـر   اقتصادي و اجتماعی در هر کشوري شـود  
ها به کارآفرینی به عنوان یک باعث شده است که دولت

Wong)اولویت ملی نگاه کنند et al., بر اسـاس  . (2005
هاي شغلی و در نتیجه بیکاري نبود فرصتآمار موجود، 

یکی از مسایل مبـتال بـه دانـش آموختگـان کشـاورزي      
برآوردهـا  . )1394(ظریفیان و همکاران، باشدکشور می
دهد که نیاز بازار کار کشاورزي ساالنه حداکثر نشان می

هاي کشاورزي است رشتهآموخته ازهزار نفر دانش110
ــه  ــر 230در حــالی ک ــزار نف ــاي هرســاله از رشــتهه ه

شـوند  آموخته میهاي کشور دانشکشاورزي در دانشگاه
درصـد از  52تـا  25و بر این اسـاس هـر سـاله حـدود     

خـواه و  (وطنماننداین بخش بیکار میآموختگاندانش
نظران بر این باورنـد  اکثر صاحب). 1394رضایی مقدم، 

و کــه ارتقــا و توســعه کــارآفرینی در بــین دانشــجویان 
یک راه حل اساسی براي ایـن  تواند میآموختگانانشد

,Karimi)باشدمعضل  ولیکن کارآفرینی فرایند . (2014
اي است که عوامل متعدد درونی و بیرونی بر آن پیچیده

این عوامـل  شناسایی به همین دلیلباشد.گذار میتأثیر
.  باشدمیاي برخوردار ویژهاز اهمیت 

یکـی از  )Cognitive models(هـاي شـناختی  براسـاس مـدل  
افـراد، قصـد   کـارآفرینی هاي رفتاربینی کنندهترین پیشمهم

ــه ــان مــی)Entrepreneurial intentions(کارآفرینان باشــد. آن
و دارد که اقـدامات یحالت ذهنکیاشاره به نانهیقصد کارآفر

کسـب و کـار   يتوسـعه و اجـرا  يفـرد را بـه سـو   هايفعالیت
,Birdکنــد (یمــییو راهنمــاتیهــدا يهــاپــژوهش).1988

نیتـر مهـم انـه نیکـه قصـد کارآفر  دهندنشان میمختلف هم 
ــ ــیبشیپ ــارآفر ین ــار ک ــده رفت ــدهیدر آینیکنن ــن باشــدیم
)Kolvereid & Isakson, 2006; Kautonen et al., 2015( .

گـذار  تـأثیر ملی که بـر قصـد کارآفرینانـه    بنابراین شناخت عوا
گـزاران و آموزشـگران در مسـیر    سیاسـت تواند بـه  میهستند، 

توسعه و ارتقاي کارآفرینی کمک نماید.  
ــژوهش ــارآفرینی نشــان دادهپ ــدهــاي ک هــاي کــه ویژگــیان

روانشناختی و شخصیتی در فرایند کارآفرینی و تبـدیل شـدن   
ــی     ــازي م ــی ب ــش مهم ــارآفرین نق ــک ک ــه ی ــرد ب ــدف کنن

(Zhao et al., ــم (2010 ــی از مه ــی . یک ــرین ویژگ ــاي ت ه

نظران بر ایـن باورنـد   صاحب. استروانشناختی هوش هیجانی 
شـود  بهبـود نگـرش و رفتـار   تواند باعثکه هوش هیجانی می

(Carmeli, ایـن ویژگـی نقـش    کـه  رسـد  به نظـر مـی  .(2003
گونـه کـه   کارآفرینی ایفا نماید زیرا همـان فرایند در هم مهمی 
,Baron)بارون  بـه خـاطر عـدم    ینیکـارآفر گویـد مـی (2008

و یاحساسـ نـد یفراکیـ اساساًهمراه با آن، سکیو رتیقطع
بـر اهمیـت   هـم  هـاي قبلـی   وهشپـژ اندك .باشدیمیجانیه

کـارآفرینی موفقیـت  و فعالیـت بینـی  هوش هیجانی در پـیش 
Ahmetoglu)نداکید کردهتأ et al., 2011).

بررسـی هـوش هیجـانی    این است کـه بـا   مطالعه حاضر هدف 
ــجویان  ــاورزي دانش ــردرون کش ــدل معتب ــهم ــاري نظری رفت

ریزي شده، به گسترش ادبیات کارآفرینی در این زمینـه  برنامه
کنــد. همچنــین ایــن مطالعــه پاســخی اســت بــه کمــک مــی

Rauch)درخواسـت محققـان قبلـی     & Frese, ـ (2007 راي ب
شخصـیتی  مسـتقیم متغیرهـاي   بررسی پیشایندها و اثرات غیر

(مثل هوش هیجـانی) بـر پیامـدهاي کـارآفرینی (مثـل قصـد       
کارآفرینانه). دانش و اطالعات به دست آمـده از ایـن پـژوهش    

تـري از فراینـد کـارآفرینی و روابـط بـین هـوش       درك عمیق
نمایـد و  هیجانی، عوامل انگیزشی و قصد کارآفرینانه ایجاد مـی 

دوین راهبردهـاي  ریـزان و آموزشـگران را در تـ   تواند برنامهمی
در نظـام  آموزشی اثـربخش بـراي توسـعه و ارتقـا کـارآفرینی      

آموزش عالی کشاورزي یاري رساند.  
شـناختی مـورد   هـاي ترین مـدل ترین و جامعرایجیکی از 

رفتار برنامـه ریـزي  نظریهاستفاده در تحقیقات کارآفرینی، 
باشـد  مـی )TPB(Theory of Planned Behavior((شـده  

)Schlaegel & Koenig, توسـط آجـزن   نظریه). این 2014
)Ajzen, و مطابق با پایگاه اطالعاتی شده استارائه)1991

مقالـه  5000این مدل در بیش از )Web of Science(علم
رفتار نظریهعلمی مورد استفاده و استناد قرار گرفته است. 

در و پیش بینی قصد و رفتاربرنامه ریزي شده براي تبیین 
هاي مختلف پژوهشی نظیر علوم پزشکی، روانشناسی زمینه

و بازاریابی به کار رفته است. کارآیی و توانایی این مـدل در  
بینی قصد و رفتار کارآفرینانه نیز در مطالعات مختلف پیش

Karimi(ثابت شده است et al., 2014; Iakovleva et al.,

2011; Schlaegel & Koenig, ور که کروگر طهمان)2014
از کنند کارآفرینی یک فرایند تعمدي و بیان میو همکاران

باشد که در آن افراد بـا شـناخت و ادراکـی کـه     روي قصد می
دارند براي انجام رفتار شناسایی فرصت، ایجاد کسـب و کـار و   

Krueger)کنندیا توسعه آن برنامه ریزي می et al., 2000).
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کـارآفرینی، ترین تعیین کننـده رفتـار   ، مهمTPBمطابق با 
کارآفرینانـه . در برگشـت قصـد   باشـد کارآفرینانه مـی قصد 

) 1شـود : ( ثر مـی أمتـ انگیزشـی لفه یا سـازه  ؤتوسط سه م
(یعنی فشار اجتماعی درك شده توسـط فـرد   هنجار ذهنی
شروع یک کسـب و کـار   ا عدم انجام رفتار، مثالًبراي انجام ي

یعنی ارزشـیابی مثبـت یـا    (نگرش نسبت به رفتار ) 2جدید)؛ (
شـروع یـک کسـب و کـار     منفی شخص از انجام رفتـار، مـثالً  

) کنترل رفتاري درك شده  (درك فـرد از میـزان   3جدید) ؛ (
دشواري یا آسانی رفتار و میزان موفقیت وي در انجام یـا عـدم   

(کریمـی و  شروع یک کسب و کار جدید)انجام آن رفتار، مثالً
Linan؛1394کــاران، هم & Chen, . ایــن مفهــوم در )2009

,Banduraواقع مشابه مفهوم خودکارآمدي  بندورا ( 1997 (
باشد. در هر دو مفهـوم، احسـاس ظرفیـت بـراي انجـام      می

Ajzen(باشـد رفتـار مـورد نظـر بسـیار مهـم مـی       2002;

Fishbein & Ajzen 2010.(
ــگران  ــف پژوهش ــدل مختل ــد   TPBم ــی قص ــراي بررس را ب

سـه  انـد کـه   اند و ثابت کردهرآفرینانه دانشجویان به کار بردهکا
نگرش، هنجارهـاي ذهنـی و کنتـرل رفتـاري     (انگیزشی عامل

دارنــدرابطـه مثبتــی نــان آقصـد کارآفرینانــه  بــا)درك شـده 
)Krueger et al., 2000; Karimi et al., 2014; Iakovleva et

al., در هـا آنولیکن قدرت تبیینـی و اهمیـت نسـبی    .)2011
هـا و کشـورهاي مختلـف یکسـان     هـا، نمونـه  رفتارها، موقعیت

بنـابراین مطالعـه حاضـر در قـدم اول بـه بررسـی       نخواهد بود. 
در بـین  سـه عامـل انگیزشـی    روابط بین قصـد کارآفرینانـه و   

پردازد.  میدانشجویان کشاورزي 
دهند کـه غیـر از سـه عامـل     هاي کارآفرینی نشان میپژوهش

انگیزشی مذکور، عوامل دیگري هم قصد و رفتار کارآفرینانـه را  
تـوان بـه   دهند. از جملـه ایـن عوامـل مـی    قرار میتأثیرتحت 

ــاره کــــــــرد  متغیرهــــــــاي شخصــــــــیتی اشــــــ
)(Frank et al., 2007; Zhao et al., تـرین  . یکی از مهم2010

متغیرهاي شخصیتی که در تحقیقات کارآفرینی کمتـر مـورد   
ــانی   ــوش هیج ــت، ه ــه اس ــرار گرفت ــه ق Emotional(توج

intelligence(باشدمی)Pradhan & Nath, . البته ذکـر  )2012
ایــن نکتــه ضــروري اســت کــه بــر اســاس نظریــه رفتارهــاي 

ریزي شده، هر عاملی غیر از عوامـل انگیزشـی (نگـرش،    برنامه
نی و کنترل رفتاري)، قصد و رفتار کارآفرینانه را بـه  هنجار ذه

یق عوامل انگیزشـی مـذکور متـأثر    صورت غیرمستقیم و از طر
Fishbein)سـازد  می & Ajzen ایـن روابـط در بخـش    .(2010

گیرد.  بعدي مورد بررسی قرار می

جدیــد بــراي پژوهشــگران تاًبهــوش هیجــانی موضــوعی نســ
مــدیریتی، روانشناســی و هــاي آموزشــی، مختلــف در حیطــه

سالووي و مایر اولـین افـرادي بودنـد    باشد. احتماالًپزشکی می
Salovey(دادنـد ارائهکه مفهوم هوش هیجانی را  & Mayer,

ــاآن. 1990) ــه  ه ــانی را زیرمجموع ــوش هیج ــوش ه اي از ه
تعریف کردند که دربرگیرنـده  )Social intelligence(اجتماعی

توانایی فرد در کنترل هیجانات و احساسـات خـود و دیگـران،    
ــران   ــک احساســات خــود و دیگ ــایی تشــخیص و تفکی و توان

رفتـار استفاده از این اطالعات براي هدایت و راهنمایی افکار و 
بـه عبـارت دیگـر، هـوش هیجـانی اشـاره بـه        باشـد.  خود می

ــاربرد، درك و    ــایی، ک ــه در شناس ــی دارد ک ــدهاي ذهن فراین
مدیریت حاالت هیجانی خود و دیگـران بـراي حـل مسـایل و     

Mayer)کنترل و تنظـیم رفتـار دخالـت دارنـد      & Salovey,

ی شـناخت ریغهـوش ینـوع را یجـان یههوشاون- بار. (1997
هـاي  و مهـارت هـا ییاي از توانـا شـامل مجموعـه  کـه  داندمی

تیـ موفقییها، توانـا مهارتنیو اشودیمیاجتماعویجانیه
شیافــزایطــیرا در مقابلــه بــا فشــارها و اقتضــاهاي محفــرد

,Bar-On)دهدیم 1997).
دهنـد کـه بـین هـوش هیجـانی و      تحقیقات مختلف نشان می

رضــــایت و عملکــــرد شــــغلی رابطــــه وجــــود دارد    
(O’Boyle et al., بـه رغـم افـزایش توجـه    ولیکن علی.(2011

مهـم بـراي موفقیـت شـغلی،     یهوش هیجانی به عنوان عـامل 
و قصـد و  ایـن ویژگـی  تحقیقات خیلی کمی درباره رابطه بین 

Ahmetoglu(رفتار کارآفرینی انجام شده اسـت  et al., 2011;

Zampetaskis et al., 2009; Mortan et al., در واقـع،  .)2014
کنند که توانایی فرد براي تعامـل  پژوهشگران مختلف بیان می

اثربخش با افراد دیگر، که همراه با سطح هوش هیجـانی بـاالتر   
بـرداري  براي افرادي که در تالش براي بهـره ، غالباًباشدمی

باشـد باشـند، ضـروري مـی   هـا مـی  هـا و نـوآوري  از فرصت
.(Chell & Baines, ــه دار (2000 ــرادي ک ــوش ااف ي ه

باالتري هستند احتمال بیشتري دارد که کارآفرین هیجانی
انـدازي  قادر هستند در جریان راهاین گونه افرادشوند زیرا 

و اداره کردن یک کسب و کار جدید، بر احساسات منفی و 
غلبه پیدا کننـد و  ناشی از کار و محیط تنشآزار دهنده و 

هایی یابند. به عالوه، افرادي که راز احساسات منفی سریعاً
درك بـاالیی دارنـد ویژگـی    از لحاظ احساسـی و هیجـانی   

Kong)(هـم دارنـد   مثبـت )Affective(یعـاطف  & Zhao,

مسایل را بـا یـک دیـد مثبـت تحلیـل و      معموالًهاآن.2013)
کننـد، و دربـاره   هـا را شناسـایی مـی   کنند، فرصـت تفسیر می
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بسـیار  جدیـد  انـدازي کسـب و کـار    موفقیـت راه انداز و چشم
,Baron)باشندمیبین خوش 2008).

خصیصه هوش هیجانی از طریق دو فرآیند کلیدي بر رفتار 
، هــاآنتــرین گــذارد. اولــین و اصــلیاثــر مــیکارآفرینانــه

افـرادي کـه   عـاطفی اسـت.   خودارزیابی درجه سـودمندي 
احتمـاالً ،یی هسـتند شـده بـاال  هوش هیجـانی درك داراي 

زاي محیطـی از تنشو عوامل فشارتحمل باالیی در برابر 
Neqabi(دهنــدخــود نشــان مــی & Bahadori, 2009;

Tsaousis & Nikolaou, بنابراین آنان در ارزیابی و . )2005
شـان، تواناترنـد. بـه عنـوان مثـال،      عواطف شخصـی کنترل

ناامیدي را تشخیص داده و سـپس آن  احساسات مربوط به
ن کنند؛ بـدی کنترل میتنشاحساسات را در جهت کاهش

یابـد. مسـیر   افزایش میشانطریق، میزان رفتار کارآفرینانه
درك شده دوم، تشخیصی است؛ افراد داراي هوش هیجانی

باال، تمایل دارند اثرگذاري باالتري داشته باشند، فعاالنـه و 
یـق  خالقانه ظاهر شوند و ارتباط برقـرار کننـد و بـدین طر   

کننـد. بـه عنـوان مثـال،     کارآفرینانـه را تسـهیل مـی   رفتار
اثرگذاري اختصاصی دهدنشان میشواهدي وجود دارد که

ش نکـردن و واکـ  عمـل ترمنجر به خالقانهالًمثبت، احتما
ــه ــعب ــیموق ــودم Amabile)ش et al., ــار.(2005 اون- ب

)Bar-On, بـاال  یجـان یهـوش ه باافرادکه کندیمانی) ب1997
عـدم  طیکننـد، در شـرا  تیریو فشـار را مـد  تـنش توانند یم

و بتواننـد رفـاه و سـالمت خـود را     اورندیو ابهام دوام بتیقطع
افراد بـا سـطح هـوش هیجـانی بـاالتر از لحـاظ       . ندیحفظ نما

قـدرت کنتـرل درونـی و خـوش     خودباوري، خـود کارآمـدي،   
Ahmetogluدارنـد تـري  ي مثبـت خـود انگـاره  بینی،  et al.,)

. همچنین افـرادي کـه داري هـوش هیجـانی بـاالتري      2011)
مقابلـه بـا   کنند که توانایی بیشتري بـراي  هستند، احساس می

توانند بر نامالیمات و مشـکالت فـایق   تجارب منفی دارند و می
Di)آیند Fabio & Saklofske, هـا ییتوانـا هانیاهمه.(2014

تبـدیل بـه   کـه نیـ ايفـرد بـرا  کیهستند که هاییو ویژگی
اي کـه  در مطالعـه .دارداجیها احتموفق شود، به آنینیکارآفر

رابطــه هــوش هیجــانی و رفتــار در لــو و همکــاران غوااحمــت
هـاي  نتیجه رسیدند کـه تفـاوت  به اینانجام دادند کارآفرینانه

تفاوت در رفتـار کارآفرینانـه   فردي در هوش هیجانی منجر به
Ahmetoglu)اسـت شـده   et al., کمالیـان و فاضـل  .(2011

کـه دانشـجویان از   هرچـه در مطالعه خود دریافتنـد  ) 1390(
در نیـز  کـارآفرینی  باشـند از نظـر  بـاالتر نظر هـوش هیجـانی  
داشت.خواهند وضعیت بهتري قرار 

یجـان یهـوش ه يکـه دارا يافرادطور که گفته شد، همان
ــاالتر ــا يب ــتند، توان ــتریبییهس ــارت و يش ــاردر نظ مه

Wong)و احساسات خود دارنـد جاناتیه & Law, 2002) ،
محیطـی اعتمـاد بـه    هايتنشو بنابراین در برابر فشارها و 

Tsaousis(دهندنفس و کنترل بیشتري از خود نشان می

& Nikolaou, کنـد  کمک مـی هاآنو همین امر به ) 2005
Pradhan(تر عمل کننـد تا به صورت کارآفرینانه & Nath,

بــه عبــارت دیگــر، فــردي بــا هــوش هیجــانی بــاال .2012)
تواند خودکارآمدي خـود را در زمینـه پـذیرش ریسـک     می

هـاي کسـب و کـار    حساب شده بـه منظـور ایجـاد فرصـت    
تنـوع را مـدیریت   به خوبی تواند جدید، افزایش دهد. او می

بـه  نماید، تصمیمات مستقل اتخاذ نماید و منابع موجود را 
,Pradhan)برداري بهینه، بسـیج نمایـد   منظور بهره 2003) .

ترکند افرادي که از لحاظ هیجانی باهوشهامفري بیان می
هستند وقتی در شروع کسب و کار خود بـا مـوانعی روبـرو    

بیشـتري از خـود نشـان    )Resiliency(آوريشوند تابمی
و بعد از ایـن کـه بـا شـرایط بحرانـی و شکسـت       دهندمی

شوند، احتمال بیشـتري دارد کـه دوام بیاورنـد و    واجه میم
,Humphrey)تسلیم نشوند در ورتان و همکـاران م.(2013

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند کـه هـوش هیجـانی بـا     
رابطـه مثبتـی   (کنترل رفتـاري درك شـده)  خودکارآمدي

اي بـین هـوش   دارد و همچنین خودکارآمدي نقش واسطه
نمایــــدکارآفرینانــــه ایفــــا مــــیجــــانی و قصــــد یه

(Mortan et al., 2014).
همچنین مطالعات موجود بیانگر آن است کـه بـین هـوش    
هیجانی و گرایش و نگرش کارآفرینانه رابطه مثبتی وجـود  

Pradhan(دارد & Nath, 2012; Zampetakis et al.,

براي مثال، زامپتـاکیس و همکـاران دریافتنـد کـه     .)2009
بین هوش هیجانی و نگرش نسـبت بـه کـارآفرینی رابطـه     

همچنین گزارش دادند که هـوش  هاآن، مثبتی وجود دارد
ــا قصــد کارآفرینانــه بــه صــورت شــجویانني داهیجــانی ب

باشــــــــدغیرمســـــــتقیم در ارتبـــــــاط مـــــــی   
(Zampetakis et al., احمـدي کافشـانی و نـاظمی   .(2009

در مطالعه خود دریافتند که ابعاد هـوش هیجـانی   )1393(
با نگرش، هنجارهاي ذهنی و کنتـرل رفتـاري دانشـجویان    
رابطــه مثبتــی دارنــد و بــه صــورت غیرمســتقیم بــا قصــد 

باشند.  کارآفرینانه در ارتباط می
و همچنین با توجه به این شدگفتهآنچهبهتوجهبابنابراین

ریزي شده مبنی بر این که رفتار برنامهنظریهفرض اساسی 
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از جمله(گریتمام عوامل د،یزشیاز سه عامل انگریغ
را به صورت ینی)، قصد کارآفریتیشخصيرهایمتغ

قرار تأثیرتحت یزشیعوامل انگقیاز طرو میمستقریغ
Fishbein)دهند یم & Ajzen, توان فرضیات زیر می،(2010

:)1(نگاره را مطرح نمود
و (الف) نگرش انیدانشجونانهیقصد کارآفرنی: ب1هیفرض
و (ج) یذهني(ب) هنجارها،ینیها نسبت به کارآفرآن

وجود دارد.یدرك شده رابطه مثبتيکنترل رفتار
نگرش نسبت به کارآفرینیهوش هیجانی بانیب:2هیفرض

.وجود داردیرابطه مثبت

رابطه هنجارهاي ذهنیهوش هیجانی با نیب:3فرضیه 
وجود دارد.یمثبت

هوش هیجانی و کنترل رفتاري درك شدهبین:4فرضیه
رابطه مثبتی وجود دارد.

هوش نیرابطه بینی: نگرش نسبت به کارآفر5هیفرض
.کندیميگریانجیرا منانهیو قصد کارآفرهیجانی

و یجانیهوش هنیرابطه بهنجارهاي ذهنی: 6هیفرض
.کندیميگریانجیرا منانهیقصد کارآفر

هوش نیدرك شده رابطه بي: کنترل رفتار7هیفرض
.کندیميگریانجیرا منانهیو قصد کارآفرهیجانی

روش پژوهش
آن، روش پـژوهش  با توجـه بـه ماهیـت پـژوهش و هـدف      

و از نوع پیمایشـی اسـت. جامعـه    مقطعی-حاضر توصیفی
آماري این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کشاورزي سـال  

غرب کشـور اسـت   در دولتیدانشگاهچهار آخر کارشناسی 
ها در در این دانشگاه1393-94تحصیلی که در سال

. به داشتندهاي مختلف کشاورزي به تحصیل اشتغال رشته
نفر دانشجوي کشاورزي سـال آخـر   1450طور کلی حدود 

دانشگاه غرب کشور (شـامل: همـدان، کردسـتان،    چهاردر 
که بر اسـاس  بودند) مشغول به تحصیل و لرستانکرمانشاه

Bartlett)جدول بارتلـت و همکـاران    et al., حجـم  (2001
ــه  ــین گرد 300نمون ــر تعی ــنف ــتفاده از دی ــا اس ــه ب روش ک

3فرضیه 

1فرضیه 
ج

4فرضیه 

2فرضیه الف1فرضیه 

1فرضیه
ب

قصد کارآفرینانه

نگرش نسبت به 
کارآفرینی

هوش هیجانیهنجارهاي ذهنی

روابط مفروض بین متغیرهاي تحقیق-مدل پژوهش-1نگاره

کنترل رفتاري 
درك شده
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نفــر از 88انتخــاب شــدند (ايطبقــهتصــادفی گیــري نمونــه
ــوعل  ــگاه ب ــیدانش ــدان، نایس ــگاه راز 75هم ــر از دانش ينف

نفر کردستان).66نفر لرستان و 71کرمانشاه، 
آوري نامه جمعکمک ابزار پرسشهاي مورد نظر بهداده

: قصد و بودچهار بخش نامه تحقیق داراي پرسششدند. 
تیجمعيهایژگیو وهیجانیهوش نانه،یکارآفرزهیانگ

پرسشنامه، از يمحتواییبه منظور آزمون روا.یشناخت
خواسته شد يو آموزش کشاورزینیچهار متخصص کارآفر

از ینظر آنان، بعضهیکنند. بر پاینیرا بازبهانهیکه گز
قابلو وضوحاز نانیاصالح شدند. به منظور اطمهانهیگز

کینیو تدورهایمتغيصورییها و روانهیدرك بودن گز
28عیبا توزیآزمون مقدماتکیپرسشنامه بهتر، 

انجام شد و پس از چند مورد انیدانشجونیپرسشنامه ب
شد.نیتدوییپرسشنامه نهاییجزيرهاییتغ

نامه استاندارد ونگ و براي سنجش هوش هیجانی از پرسش
Wong)الو  & Law, استفاده شـد. ایـن پرسشـنامه    (2002

اسـاس مـدل توانـایی هـوش هیجـانی سـالووي و مـایر        بر
(Salovey & Mayer, تدوین شده و چهار بعد مهـم  (1990

4(خوداحساساتارزیابی گیرد: هوش هیجانی را در بر می
من درك و شناخت خوبی از احساسات خـود  ":مثالًگویه، 
مـن  ":مـثالً گویـه،  4(، ارزیابی احساسات دیگـران )"دارم.

، )"احساسات دیگران را به خوبی درك می کـنم. عواطف و 
خـودم بـه همیشـه مـن ": مثالًگویه، 4(احساساتکاربرد

تنظـیم و )"هسـتم ايشایسـته والیـق فـرد کـه گـویم می
من کنترل خوبی بر احساسات و ": مثالًگویه، 4(احساسات

هـر  کرونبـاخ بـراي   ي. ضریب آلفـا )"هیجانات خودم دارم.
. بـود 80/0و71/0، 74/0،71/0قسمت بـه ترتیـب برابـر   

16همچنین ضریب آلفاي کرونباخ براي کـل پرسشـنامه (  
بــود کــه بیــانگر پایــایی مطلــوب ایــن  89/0) برابــر گویــه

رفتــار نظریــهنجش متغیرهــاي بــراي ســ. هــا بــودمقیــاس
از پرسشـنامه  (غیر از هنجارهـاي ذهنـی)   ریزي شده برنامه

Linan)استاندارد لیـنن و چـن    & Chen, اسـتفاده  (2009
، 79/0قصـد کارآفرینانـه   یب آلفاي کرونباخ بـراي  رضشد. 

و بـراي کنتـرل رفتـاري    79/0نگرش نسبت به کارآفرینی 
دهنـده پایـایی مطلـوب ایـن     کـه نشـان  77/0درك شده

باشد. براي سنجش هنجار ذهنی سه شاخص ها میمقیاس
,Kolvereidبرگرفته شده از کولورید ( ) مورد استفاده 1996

مطلـوبی بـود   قرار گرفت. پایایی این مقیـاس نیـز در حـد    
در تحقیـق  متغیرهايتمام ). 80/0(ضریب آلفاي کرونباخ: 

مخـالفم تـا   = کـامالً 1قالب مقیاس لیکرت پـنج قسـمتی (  
موافقم) مورد سنجش قرار گرفتند. = کامال5ً

یرونیبيرهایشده، متغيزیررفتار برنامهنظریهمطابق با 
ممکن است که به شناختی- جمعیتيرهایاز جمله متغ

قصد ندیشایپيرهایمتغقیو از طرمیرمستقیطور غ
Karimiقرار دهند (تأثیرا تحت رنانهیکارآفر et al.,

2014; Kruger et al., 2000; Linan & Chen, 2009(
یشناخت- تیجمعیژگیاطالعات مربوط به پنج ونیبنابرا
: جنس، سن، دیلحاظ گردقیو در مدل تحقيآورجمع

اینیبا کارآفرییآشنا،ینیتجربه کارآفرالت،یسطح تحص
مدل نقش.

AMOS18وSPSS18به دست آمده با استفاده از يهاداده

پژوهش نیقرار گرفتند. در الیو تحلهیمورد تجز
SEM(Structural((يمعادالت ساختاریابیمدل

Equation Modelling(يهاهیبه کار گرفته شد تا فرض
به روش معموالًنی. ارندیپژوهش مورد آزمون قرار گ

ومیو آزمون اثرات مستققیاعتبار مدل تحقدییأمنظور ت
لیتحلکیتکننی. ارودیکار مه بهاهیدر فرضمیمستقریغ

يو رفتاریعلوم اجتماعقاتیدر تحقراًیکه اخرهیمتغچند
امکان را نیاست، به پژوهشگر اافتهیيادیزاریکاربرد بس

را به طور ونیاز معادالت رگرسياکه مجموعهدهدیم
Shookزمان مورد آزمون قرار دهد (هم et al., 2004 .(

کار ه آن در بییبه خاطر توانايمعادالت ساختاریابیمدل
و میاز روابط وابسته و اثرات مستقيسرکیگرفتن 

مطالعه حاضر يمدل براکیدرون هاآنمیرمستقیغ
Hairباشد (یمناسب م et al., بسیاري از ).2010

Cheungپژوهشگران و صاحبنظران  & Lau, 2008;)

Preacher & Hayes, اند که در پیشنهاد کرده)2008
اي یابی معادالت ساختاري براي ارزیابی اثرات واسطهمدل

بهتر است از روش بوت استراپ بهره گرفته شود. بنابراین 
مربوط يهاهیبه منظور آزمون فرضهم در پژوهش حاضر 

د.روش استفاده شاین از يابه اثرات واسطه
بحثو هایافته

یدختر و مابقانیدرصد از کل پاسخگو9/61یطور کلبه
یسنعیدرصد) پسر بودند. در رابطه با توز1/38(هاآن

سال سن 21-25نی%) ب8/78(هاآنتیاکثران،یدانشجو
تیسال بود. اکثر80/22هاآنیسننیانگیداشتند و م

درصد).7/86بودند (آفرینیفاقد تجربه کارانیدانشجو
حداقل یک درصد دانشجویان 40همچنین حدود 
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با کسب و کار او از نزدیک آشنا وشناختندکارآفرین را می
بیاو ضرارینحراف معان،یانگیم1جدول .بودند

دهد. همچنان که در یرا نشان مرهایمتغنیبیهمبستگ
ینیقصد کارآفرنیانگیشود نمره میمالحظه م2جدول 

قرار 3یانیباالتر از ارزش مياست که تا حد38/3
انیامر نشان دهنده آن است که دانشجونی. اردیگیم

ارزش داشتند. دیدکسب و کار ججادیبه ایمتوسطلیتما
کمی بیشتر از ارزش میانی )91/3میانگین نگرش (

ویان مثبت دانشجدهنده نگرش نسبتاًباشد که نشانمی
همچنین نمره میانگین سایر باشد.نسبت به کارآفرینی می

دهدینشان م1جدولباشد. متغیرها در حد متوسط می
رفتار نظریهمتغیر هوش هیجانی با چهار متغیر 

داري دارد. شده همبستگی مثبت و معنیریزيبرنامه
یهمبستگبیضردهد که نشان میهمچنین1جدول 

نیست،7/0مستقل بزرگتر از يرهایاز متغیکچیه
دیشدرهایمتغنیبخطی چندگانهاثرات همنیابنابر

باشد.ینم
یابی معادالت ساختاريمدل

کننـد کـه بهتـر اسـت یـک      پیشـنهاد مـی  هیر و همکاران
یابی معـادالت سـاختاري بـه    اي در مدلرهیافت دو مرحله

Hair)کار گرفته شـود  et al., : الـف) ارزیـابی مـدل    (2010
Assessment of the(گیرياندازه Measurement Model(

ــابی مــدل ســاختاري Assessment of the(و (ب) ارزی

structural model(
ارزیابی مدل اندازه گیري-الف
ــاملی ت   در  ــل ع ــک تحلی ــا کم ــام ب ــتین گ ــديأنخس یی

)Confirmatory Factor Analysis(ــی ــاي ، ویژگــ هــ
ــنجیروان ــاس)Psychometric properties(س ــاي مقی ه

ــدازه ــري از ان ــی گی ــی همگرای Convergent(لحــاظ روای

validity(یـــی، روایـــی واگرا)Discriminant validity( و
گیـري  هـاي انـدازه  پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقیاس

زمانی داراي یک روایی همگراي مناسب هسـتند کـه وزن   
باشد یـا  6/0هاي مربوط به هر سازه بزرگتر از عاملی گزینه

AVE(Average((ج شـده  استخراس که متوسط واریاناین

Variance Extracted(تـر از  ها بـزرگ براي هر یک از سازه
Hair)باشد 5/0 et al., هـایی کـه وزن   . تمام گزینـه (2010

ــاملی  ــاآنع ــر از ه ــدل  6/0کمت ــدند و م ــود، حــذف ش ب
هاي حذف شده، مورد آزمون قـرار  گیري بدون گزینهاندازه

هـر چنـد   شـود یمدهید1گونه که در جدولگرفت. همان

ــراAVEکــه مقــدار  5/0هــا کمتــر از از ســازهیبعضــيب
هـا نـه یتمـام گز یوزن عـامل نکـه یاما با توجه به اباشدیم
ــ ــاســت6/0از شیب ــوانی، م ــت کــه تمــام جــهینتت گرف
یخـوب نسـبتاً يهمگـرا یـی از روايریـ گاندازهيهااسیمق

برخوردار بودند. براي ارزیابی روایـی واگـرا، ریشـه مجـذور     
AVE ــ ــراي هــر ســازه ب ــا مقــدار  هب دســت آورده شــد و ب

هاي موجود در مـدل  همبستگی بین آن سازه با دیگر سازه
تـر  باید بزرگAVEمورد مقایسه قرار گرفت. ریشه مجذور 

Hair)هـا باشـد  از همبسـتگی بـین سـازه    et al., 2010).
آورده شده اسـت، ریشـه مجـذور    1چنان که در جدول هم

AVEــازه ــامی س ــا (از تم ــ63/0ه ــزرگ81/0ا ت ــر از ) ب ت
کــه اســت) 61/0تــا 20/0هــا (از همبســتگی بــین ســازه

هـا  دهنـده میـزان قابـل قبـول روایـی واگـراي سـازه       نشان
ــی ــدم ــازه  . باش ــایی س ــه پای ــن ک ــراي ای Construct(ب

reliability(  یک مدل مناسب باشد باید مقدار آن براي هـر
باشـد  7/0هاي مورد تحقیق برابر و یا بیشتر از یک از سازه

)Hair et al., آمده اسـت  1). همچنان که در جدول 2010
هـا و یـا متغیرهـاي    میزان پایایی سازه بـراي تمـامی سـازه   

نتـایج  . اسـت 7/0تحقیق بـیش از مقـدار پیشـنهاد شـده     
ــاملی ت ــدل  أتحلیــل ع ــه م ــین نشــان داد ک ــدي همچن یی

قابـل قبـولی برخـوردار اسـت     گیري از برازش نسـبتاً اندازه
). بنابراین براساس نتایج حاصـله، مـدل مفـروض    2(جدول 

متغیر تشکیل شده، مـدل مناسـبی   5در این تحقیق که از 
.باشدبراي این تحقیق می

ب) ارزیابی مدل ساختاري
دست آمد، هگیري قابل قبول بکه یک مدل اندازهبعد از این

دومین مرحله یعنی ارزیابی مدل ساختاري انجام شد. 
هاي برازندگی در این مرحله نیز بیانگر آن هستند شاخص

کندخوبی برازش میرا به هادادهکه مدل ساختاري، 
و 3گونه که نتایج مذکور در جدول ). همان2نگاره(

نسبت به کارآفرینینگرشدهند نشان می2نگاره
)01/0p<،46/0=β(ان رابطه فرینانه دانشجویآبا قصد کار

تأیید الف 1فرضیه داري دارد. بنابراین مثبت و معنی
همچنین بر اساس نتایج و کنترل رفتاري درك . شودمی

انیدانشجونانهیفرآبا قصد کار)01/0p<،64/0=β(شده 
ب نیز 1، بنابراین فرضیه دارديداریرابطه مثبت و معن

هنجارهاي ذهنی با قصد کارآفرینانه  ولیکن شود. تأیید می
)05/0p<،08/0=β(نابراینب.داري نداردرابطه معنی

شود. نتایج به دست آمده همچنین یید نمیب تأ1فرضیه
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دار هوش هیجانی با نگرش بیانگر رابطه مثبت و معنی
، هنجارهاي )01/0p<،36/0=β(نسبت به کارآفرینی 

و کنترل رفتاري درك شده )01/0p<،32/0=β(ذهنی 
)01/0p<،22/0=β(و 3، 2هاي ابراین فرضیهباشند. بنمی
چهار متغییر با تمامبه طور کلی،شوند. یید میأت4

قصددرواریانس رادرصد87کهبودندقادرهمدیگر
.کنندتبییندانشجویانکارآفرینانه

- جمعیتبراي بررسی اثرات متغیرهاي کنترل، متغیرهاي 
وارد مدل ساختاري شدند ولیکن هیچ کدام از شناختی

با قصد کارآفرینانه و نگرش رابطه مستقیم هاآن
>05/0pداري نداشتند. فقط تجربه کارآفرینی (یمعن

،13/0=β) 05/0) و مدل نقش کارآفرینیp<،12/0=β با (
داري داشتند شده رابطه مثبت معنیکنترل رفتاري درك 

ضعیف بودند.هرچند که این روابط هم نسبتاً

تحقیقمتغیرهايبرايAVEهمبستگی و ریشه مجذور ضریبمعیار،انحرافمیانگین،-1جدول
انحرافمیانگینمتغیر

معیار
پایایی 

سازه
AVE123456789

)63/0(38/388/072/040/0کارآفرینیقصد-1
نگرش نسبت به -2

کارآفرینی
70/397/076/052/0**60/0)72/0(

)73/0(53/0**49/0**44/277/377/053/0هنجارهاي ذهنی- 3
ــاري  -4 ــرل رفت کنت

درك شده 
90/290/074/042/0**61/0**36/0**31/0)65(./

/.)81(20/0**25/0**28/0**20/0**82/367/090/065/0هوش هیجانی-5
- 02/0- 03/007/008/004/0- - 77/2272/2سن-6
- 25/0**- 01/0- 10/0- 03/0- 05/0- 11/0- - 61/149/0جنسیت-7
36/003/0**02/003/001/001/0- 09/0- - 11/136/0سطح تحصیالت-8
02/0- 25/0**22/002/002/0**14/004/006/0*- - 13/134/0تجربه کارآفرینی-9

28/0**01/0- 17/0*17/0*18/010/012/004/0*14/0*- - 40/149/0مدل نقش-10
p<01/0<**p* ,05/0اخل پرانتز قرار داده شده است   دAVEریشه مجذور 

هاي برازندگی براي مدل اندازه گیريشاخصخالصه اي از-2جدول 
RMSEA IFI TLI CFI GFI X2/df P X2 شاخص برازندگی

5/0 932/0 920/0 931/0 894/0 663/1 001/0 071/394 دست آمدههمقدار ب
7 ./.< 9./> 9./> 9./> 8./> 3< 05./> مقدار پیشنهاد شده

نتایج مدل یابی معادله ساختاري- 3جدول 
نتیجه آزمون فرضیهtارزش تیانحراف استانداردβارزش بتا آزمون شدهفرضیات 

تأیید46/0102/0373/4قصد کارآفرینانه←نگرش نسبت به کارآفرینی
رد09/0018/0063/1قصد کارآفرینانه←هنجارهاي ذهنی

تأیید64/0089/0589/6کارآفرینینگرش نسبت به←درك شدهيکنترل رفتار
تأیید36/0092/0398/4کارآفرینینگرش نسبت به←هوش هیجانی
دییتأ32/0456/0124/4هنجار ذهنی←هوش هیجانی
دییتأ22/0102/0681/2کنترل رفتاري درك شده←هوش هیجانی
**P<0.01
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اياثرات واسطه
اي از روش بـوت اسـتراپ  به منظور آزمـون اثـرات واسـطه   

)Bootstrap( اســتفاده شــد(Shrout & Bolger, 2002) .
ــا ــوت اســترجینت ــراي مســاب ــدل اي واســطهرهايیپ ب م

مشـاهده  4در جـدول توانیپژوهش حاضر را مشنهاديیپ
95نـان یاطمفواصلنیایتماميبرانانیسطح اطمنمود.

Bootstrap(مجدد بوت اسـتراپ يهايریگو تعداد نمونه

Resampling(5000.با توجه بـه اینکـه رابطـه    بوده است
دار مستقیم هنجارهاي ذهنـی بـا قصـد کارآفرینانـه معنـی     

بـین  نقـش واسـطه  سـت تواننبود، بنابراین این متغیر نمـی 
هوش هیجانی و قصد کارآفرینانه ایفا نماید. به همین دلیل 

اي نگـرش و  اي فقط نقـش واسـطه  در آزمون اثرات واسطه
نتـایج  کنترل رفتاري درك شده مورد بررسی قرار گرفـت. 

هـوش هیجـانی بـا    دهـد کـه   نشان می4مندرج در جدول 
داري رابطـه مثبــت  نگـرش و کنتـرل رفتـاري درك شـده     

باشـد ولـیکن رابطـه مسـتقیم آن بـا قصـد       داري میمعنی
باشد. به عالوه نتایج بوت اسـتراپ  دار نمیکارآفرینانه معنی

و قصـد کارآفرینانـه   هوش هیجانیبراي رابطه غیرمستقیم 
يو حد باال181/0نانیفاصله اطمنییحد پانشان داد که 

نـان یفاصله اطمنیاست. قرار نگرفتن صفر در ا512/0آن 
جـه یو در نتمیرمسـتق یغریمسـ نیـ ايداریاز معنیحاک

ها به این یافته.)5(فرضیه مربوط به آن استهیفرضدییتأ
شـده مبنـی   ریزيرفتار برنامهنظریهنوعی از فرض اساسی 

هـاي شخصـیتی   که عوامل فردي دورتر نظیر ویژگیبر این
قصد کارآفرینانه را از طریق عوامل انگیزشی مجاورتر نظیـر  

Fishbein(دهنـد  قـرار مـی  تـأثیر نگرش تحـت   & Ajzen

.کند، حمایت می)2010
افـزار  آمده از انجام بوت استرپ با نـرم دستهاگرچه نتایج ب

بـر  هـوش هیجـانی  غیرمسـتقیم  تـأثیر آموس بیانگر وجود 
باشد، اما این نتایج دقیقاًي دانشجویان میقصد کارآفرینانه

از هـوش هیجـانی  غیرمسـتقیم  تـأثیر دهند کـه  نشان نمی
طریق نگـرش و از طریـق کنتـرل رفتـاري درك شـده بـه       

بـا پیـروي از روش   باشد، بنابراینتفکیک به چه صورت می
Preacher)چــر و هــایس پری & Hayes, مــاکروي (2008

SPSS    به کار گرفته شد تا اثـرات غیرمسـتقیم هنجارهـاي
ذهنی و شخصیت پویا بر قصد کارآفرینی از طریق نگرش و 
کنترل رفتاري درك شده به تفکیک محاسـبه شـود. پـنج    

شناختی (سن، جنس، سـطح تحصـیالت،   -متغیر جمعیت
کـارآفرینی) هـم بـه عنـوان     تجربه کارآفرینی و مدل نقش

متغیر کنترل وارد معادله شدند. نتایج حاصله دوباره نشـان  
بــر قصــد هــوش هیجــانیدادنــد کــه اثــرات غیرمســتقیم 

و 308/0کارآفرینی به طور کامل از طریق نگرش (حد باال=
شـود. همچنـین  ) منتقل مـی β=126/0،205/0حد پایین=

به طور ینیبر قصد کارآفرهوش هیجانیمیرمستقیاثرات غ
247/0(حد بـاال= درك شده يکنترل رفتارقیکامل از طر
شــوند. ی) منتقــل مــ β=053/0،149/0=نییو حــد پــا 

**36/0

**22/0

**32/0
هوش 
هیجانی

09/0

**64/0

**46/0

*p < 0.05, **p < 0.01

)05/0RMSEA= ،932/0IFI= ،931/0CFI= ،920/0TLI=،893/0GFI= ،662/1X²/df =(

مدل پیشنهاديضرایب مسیر در -2نگاره

کنترل رفتاري

هنجار ذهنیقصدکارآفرینانه

نگرش نسبت 
به کارآفرینی
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مدل پژوهشمستقیم و غیرمستقیم دريرهایمسيبوت استراپ براجینتا-4جدول 

مقادیر استاندارد شدهتعیین کنندهپیامد 
جمع کل%)95غیرمستقیم (فاصله اطمینان %)95مستقیم (فاصله اطمینان 

نگرش نسبت به کارآفرینیقصد کارآفرینانه
کنترل رفتاري درك شده

هنجار ذهنی
هوش هیجانی

46/0)668/0-230/0(
64/0)803/0-468/0(
09/0 )281/0 -143/0-(
07/0 -)061/0 -205/0-(51/0)512/0-181/0(

46/0
64/0
09/0
42/0

36/0)207/0-509/0(36/0هوش هیجانیینینسبت به کارآفرنگرش
22/0)061/0-391/0(22/0هوش هیجانیکنترل رفتاري درك شده

32/0)183/0–446/0(32/0هوش هیجانیهنجارهاي ذهنی
*p < .05, **p < .01

هاو پیشنهادگیرينتیجه
اي نگـرش و  اسـطه ونقـش بررسـی هـدف باحاضرپژوهش

بـا هوش هیجـانی در رابطه بین شدهکنترل رفتاري درك
گرفت. بـه ي دانشجویان کشاورزي صورتقصد کارآفرینانه

رفتار نظریهازمتغیرهااینمیانروابطنظريتبیینمنظور
,Ajzen)ن جزریزي شده آبرنامه نتایجاستفاده شد. (1991

ومسـیرهاي مسـتقیم  تمـامی حاضـر پـژوهش ازحاصـل 
یکی دادند. قرارتأییدموردراپیشنهاديالگويغیرمستقیم

اي نگـرش  واسطهنقشییدأتپژوهشاینمهمهايیافتهاز 
باهوش هیجانیمیانرابطهدرو کنترل رفتاري درك شده

هوش هیجـانی  این بدان معناست که بود. قصد کارآفرینانه
در دانشـجویان ي به طور غیرمستقیم بـا قصـد کارآفرینانـه   

یافتــه نظریــهباشــد و ایــن یافتــه مطــابق بــا ارتبــاط مــی
ــژوهش ــايپ ــی ه ــیقبل ــدم ,Zampetakis(باش 2009;

Ahmetoglu et al., 2011; Mortan et al., 2014.(
,Baron)که بارون رهمانطو و همچنـین کـاردون و   (2008

ــارانش  Cardon)همک et al., ــی (2012 ــان م ــد بی کنن
کارآفرینی به خاطر عدم قطعیـت و ریسـک همـراه بـا آن،     

باشد. این یافته در واقـع  یک فرایند احساسی و هیجانی می
و کنـد تئوري هیجان در کارآفرینی حمایت مـی اهمیت از 

دهد افرادي که از هوش هیجانی باالیی برخـوردار  نشان می
توانند احساسات خود را درك، کنتـرل و  هستند و بهتر می

منفــی غلبــه مــدیریت نماینــد و بــر فشــارها و احساســات 
از کـارآفرینی دارنـد   تري هـم  نمایند، ارزیابی بهتر و مثبت

دربـاره  هـا آن(یعنی نگـرش نسـبت بـه کـارآفرینی) زیـرا      
اریکسـب و کـار بسـ   کیـ يانـداز راهتیانداز و موفقمچش

,Baronهستند (نیبخوش که در ادبیـات  چنانهم. )2008

روانشناختی اجتماعی فرض شده است، نگـرش کـارآفرینی   
اطالعـات هیجـانی   و حامـل ها، حـاوي همانند سایر نگرش

,Zampetakis)باشد می ایـن گونـه افـراد   همچنین . (2009
اندازي و کنتـرل کسـب و   هاي خود در راهنسبت به توانایی

(یعنـی کنتـرل رفتـاري    کار جدید اطمینان بیشتري دارند
تواننـد بـا   کنند کـه مـی  احساس میهاآنزیرا درك شده)

اندازي کسب و کـار جدیـد  خطرات و فشارهاي همراه با راه
و در ، بـا تغییـرات غیرمنتظـره روبـرو شـوند     مقابله نمایند

,Humphrey)شرایط بحرانـی ایسـتادگی کننـد     از . (2013
ــوریکی و   ــه تئ ــمجنب ــژوهش ه ــا پ ــتا ب ــی راس ــاي قبل ه

(Rauch & Frese, 2007; Zhao et al., نتــایج ،(2010
(یعنی هـوش  شخصیتیهاي پژوهش حاضر از نقش ویژگی

کند و همچنـین  کارآفرینی حمایت میفراینددر هیجانی)
از مسـتقیم و دهد که این خصیصه بـه طـور غیـر   مینشان 

د کارآفرینانــه در ارتبــاط صــبــا قعوامــل انگیزشــیطریــق
Fishbein)هسـتند  & Ajzen, از جنبـه کـاربردي   . (2010

هم، نتایج بـه دسـت آمـده حـاوي نکـات متعـددي اسـت.        
عوامـل انگیزشـی بـه ویـژه     ، نتایج پژوهش حاضـر براساس 

در توسـعه  نقش مهمی کنترل رفتاري درك شده و نگرش 
کـارآفرینی قابـل   دارند. با توجه به این کهقصد کارآفرینانه 

,Katz)آموزش است  و نتایج مطالعـات تجربـی هـم    (2007
توانـد بـا بهبـود    دهند که آموزش کـارآفرینی مـی  نشان می

ارتقـــاء دهـــدعوامـــل انگیزشـــی، قصـــد کارآفرینانـــه را 
(Karimi et al., ــابراین.(2016 ــی بن ــنهاد م ــود پیش ش

دروس ارائــهریــزان بــیش از پــیش بــه مســئوالن و برنامــه
هاي کشاورزي توجه نشـان دهنـد و   کارآفرینی در دانشکده

هاي آموزشـی مناسـب، باعـث    با به کارگیري محتوا و روش
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د بهبود عوامل انگیزشی مـذکور و در نتیجـه افـزایش قصـ    
هــا و نهادهــاي دانشــگاهي دانشــجویان شــوند. کارآفرینانــه

مراکـز مشـاوره   "توانند با راه انـدازي  آموزشی همچنین می
التحصـیالن راهنمـایی و   به دانشجویان و فـارغ "کارآفرینی

کــارآفرینی را ارائــه کننــد و هــاي الزم در زمینــهمشــاوره
چنین همدهند. افزایشگرایش آنها نسبت به کارآفرینی را 

تواننــد بــا بهبــود دسترســی نهادهــاي دولتــی و مــالی مــی
التحصیالن به منابع مالی و اعتبارات الزم دانشجویان و فارغ

اندازي کسب و کار جدید، امکانپذیري و مطلوبیـت  براي راه
حرفه کارآفرینی را افزایش دهنـد و بـدین طریـق کنتـرل     

هبـود  رفتاري و نگرش دانشجویان نسبت به کـارآفرینی را ب 
دهند.  

در حال حاضر تحقیقات کمی در رابطه با آموزش و افزایش 
مطالعـات اولیـه   نتـایج  سطح هوش هیجانی وجود دارد اما 

توان هـوش هیجـانی دانشـجویان را    که میاستبیانگر آن 
ـ  از طریق برنامههم  کـارگیري یکسـري   ه هاي آموزشـی و ب

هاي گروهی، ایفـاي نقـش و   هاي آموزشی نظیر بحثروش
در میان گذاشـتن تجـارب احساسـی و هیجـانی ارتقـا داد      

(Jaeger, 2003; Slaski & Cartwright, . نتــایج (2003
مطالعـــــــه پـــــــادیال ملنـــــــدز و همکـــــــاران   

(Padilla-Meléndez et al., دهنـد کـه   نشـان مـی  (2014
هاي یـادگیري  استفاده از روشتوان هوش هیجانی را با می

)Outdoor training(تجربی ماننـد آمـوزش در فضـاي بـاز    

ارتقـا  افزایش داد و از این طریق قصد کارآفرینانـه افـراد را   
نتیجه جدیدترین مطالعه انجـام شـده نیـز بیـانگر     . بخشید

مثبت آموزش بر سـطح هـوش هیجـانی دانشـجویان     تأثیر
Herpertz)باشدمی et al., گونـه کـه شـفرد    همـان . (2016

(Shepherd, کند ترس از شکسـت یکـی از   بیان می(2004
تواند دانشجویان را از ورود بـه  اي است که میعوامل بالقوه

فرایند کارآفرینی برحذر دارد. به عنوان یک کارآفرین، فـرد  
کنار آمدن بـا شکسـت کسـب و کـار پیـدا      باید راهی براي 

کنـد یـک راه بـراي حـل ایـن      نماید. شفرد پیشـنهاد مـی  
در رابطـه بـا   هـا آنمشکل، بویژه در دانشـجویان، آمـوزش   

باشـد. ایـن   فرایند مدیریت احساسات مرتبط با شکست می
تواند اضـطراب شکسـت را کـاهش دهـد و     نوع آموزش می

به بنابراین، پیدا نماید.دانشجو جسارت اقدام کارآفرینانه را
بـا  شـود توصیه میآموزشگراناندرکاران ودست، مسئوالن

ــزاري  ــاهبرگ ــا و دورهکارگ ــايه ــتفاده از آموزشــی ه و اس
هـوش هیجـانی   هاي آموزشی مناسب به بهبود سطحروش

بـه ویـژه در   .در بین دانشـجویان کشـاورزي کمـک کننـد    
کشـاورزي بسـیار   آموختگان دانشبیکاري نرخ کشور ما که 

کـرد و بـا   است، باید بـه ایـن موضـوع توجـه بیشـتري     باال
سـطح عوامـل   هـاي مناسـب،   ها و آموزشاستفاده از آموزه

را افـزایش داد تـا   دانشـجویان هیجـانی  هـوش انگیزشی و 
ده و سـطح  تقویـت شـ  کشـاورزي  بدین وسیله کـارآفرینی 

در این بخش افزایش یابد.و نوآورياشتغال
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of emotional intelligence in developing entrepreneurial
intentions. The Theory of Planned Behavior provides a relevant conceptual and methodological framework for
determining how emotional intelligence influences the entrepreneurial intentions of students. Therefore,
emotional intelligence was incorporated into the Theory of Planned Behavior. The statistical population of this
research consisted of 1450 senior agricultural students at four public universities in the west of Iran (N=1450).
According to a table developed by Bartlett et al., a sample of 300 students was chosen through random stratified
sampling method. Data was collected using a questionnaire by survey. The validity of the questionnaire was
confirmed by a panel of experts and its reliability was determined using Cronbach's Alpha test ( =0.74-0.80).
The results of structural equation modeling indicate that emotional intelligence positively relates to attitudes
toward entrepreneurship and perceived behavioral control. The results also showed that the attitudes toward
entrepreneurship and perceived behavioral control mediate the relationships between emotional intelligence and
the intention to become an entrepreneur. The research findings can contribute in the entrepreneurship literature
and have implications for design and delivery of entrepreneurship education programs.

Keywords: Entrepreneurial Intentions, Theory of Planned Behavior, Emotional Intelligence, Agricultural
Students
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