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  المللینیب يکارها و کسب جادیا هاينبیشیپ عنوان به یجانیه هوش هايمؤلفه نییتب و ییشناسا
  چکیده
یعنی اینکـه فـرد   . پردازددر شرایط خاص می روانی و عاطفیارتباطات در روابط اجتماعی و  ثیر تناسب اعمالبه بررسی تأهیجانی  هوش

هاي هوش هیجانی را بـه  پژوهش حاضر، مؤلفه.به بهبود شرایط و ارتقاي وضعیت اجتماعی و روانی خود بپردازد در شرایط مختلف بتواند
کارشناسـی  آمـاري پـژوهش حاضـر دانشـجویان      يجامعـه . المللی مورد بررسی قرار داده استو کارهاي بین هاي کسب بین ان پیشعنو

ابـزار  . دانشجو دانشگاه تهران انتخاب شـدند  364اي تعداد  برداري خوشهشدند که با استفاده از روش نمونهدانشگاه تهران در نظر گرفته 
 METالمللی سنجش ایجاد کسب و کارهاي بین يهنامپرسش آن و -نی استاندارد بارنامه هوش هیجاگردآوري اطالعات پژوهش پرسش

نتایج . هاي پژوهش از روش تحلیل ممیز و در بخش اعتباریابی از همبستگی پیرسون استفاده شد براي تجزیه و تحلیل داده. استفاده شد
نی و نـرخ  در ابتدا وضعیت کـارآفری  توانهاي هوش هیجانی می تغیراز روي م به بیان دیگر،. یید کردي پژوهش را تأبه دست آمده فرضیه

 .بینی ایجاد کسب و کارهاي بین المللی پرداخت، سپس به بررسی و پیشگیري نمودالمللی را اندازهتشکیل کسب و کارهاي بین
  المللی، دانشگاه تهرانیجانی، کسب و کارهاي بینهوش ه: هاکلیدواژه

  



  مقدمه
هـاي طـوالنی از   و دانشمندان علـوم مختلـف بـراي مـدت    هاي پژوهشی در میان اقتصاددانان ه عنوان یکی از حوزهکارآفرینی ب 

تـرین ایـن عوامـل    گیرد که دو عامل از مهـم این احترام از عوامل گوناگونی نشئت میاي برخوردار بوده است و احترام قابل توجه
 بـا مشـکل   درگیـر کشورهاي پیشرفته یک ابزار براي تجدید حیات اقتصاد راکد و اول، کارآفرینی در  يدر وهله. آیدبه شمار می

سازد و افـزون بـر ایـن، بـه عنـوان      آموختگان و عالقه مندان فراهم میهاي کاري جدیدي را براي دانشبیکاري است که فرصت
ي دوم، یک نقش شود و در وهلهیفناوري، تولید و ایجاد نوآوري محسوب مبراي توسعه و پیشرفت » 1عامل شتاب دهنده«یک 

اقتصـادي،   يشک کارآفرینی به عنوان موتور توسعهکند که بیي میی اقتصاد کشورهاي در حال توسعه بازحیاتی براي شکوفای
بـوده کـه در نهایـت     2هاي کوچـک و متوسـط  املی انکارناپذیر براي رشد بنگاهبا ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی در قرن حاضر ع

  ).2006گورول و اتسان، (ه شکوفائی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی این کشورها خواهد شد منجر ب
هـاي دولتـی و چـه در    نعت، تجارت و خـدمات چـه در سـازمان   هاي صو ضرورت حضور کارآفرینان در بخش اهمیت

بیرسـتان نیـز   در مقـاطع د  هاي خصوصی، به حدي جدي و حیاتی تشخیص داده شده است که حتی درس کـارآفرینی شرکت
ي تحصـیلی  هـاي کـه رشـته   تعداد دانشـگاه  1990تا  1978سال  گذشته یعنی از يبه طوري که در سه دهه. شودتدریس می

). 1378صـمد آقـایی،   (دانشـگاه افـزایش یافتـه اسـت      500بـه   130انـد از  اندازي کردههاي مختلف را راهکارآفرینی با گرایش
کارآفرینی را در نظـام آموزشـی بـه عنـوان راه      ي، انگلستان، چین، کانادا و آمریکا توسعهکشورهاي مختلف چون هند، استرالیا

ر پرجمعیـت چـین و هنـد بـا     اند و در این میان دو کشوداده روالی در اقتصادشان مورد توجه قراحلی براي عبور از رکودهاي مت
لیارد نفر امـروزه بـا ایجـاد    ا جمعیتی با بیش از یک میاند، به طوري که چین بهشمار به این مسئله توجه جدي کردجمیعت بی

  ).2005فرانک و همکاران، (هاي برتر در جهان تبدیل شده است هاي کوچک و متوسط به یکی از قدرتبنگاه
هـاي  سیاسـت  آموختگان، موجب شد تا کارآفرینی درمعضل بیکاري جوانان و بویژه دانشدر چند سال اخیر توجه به 

اقتصادي و اجتماعی  يهاي دستیابی به اهداف توسعهکارآفرینی به عنوان یکی از اهرم دي جایی داشته باشد و ازعلمی و اقتصا
،    3سـازي شـرکت هـا   ح جهـانی شـکل گرفتـه، از جملـه کوچـک     یاد شود و با توجه به تغییرات و تحـوالتی کـه اخیـراً در سـط    

توانـد مـا را بـه    القیت و نوآوري، تنها راهی که مـی بدیل و اهمیت خیی به عنوان مزیتی ب، توجه به منابع انسان4سازيخصوصی
آموزان و دانشجویان بـه اعتقـاد متخصصـان آمـادگی     باشد زیرا دانش، توجه به کارآفرینی در نظام آموزشی میشکوفائی برساند

  ). همان(قابل توجهی را براي کارآفرینی به خاطر حضور در یک محیط آموزشی دارند 
   هـاي  هـا در مـورد ویژگـی   دهـد کـه حجـم بسـیاري از پـژوهش     ي مبحث کارآفرینی نشـان مـی  شینهمرور پی

. انـد هاي مؤثر در کـارآفرینی، شناسـایی شـده   شناختی دخیل در کارآفرینی انجام گرفته است و تعدادي از ویژگیروان
هـا مـورد بررسـی    محـدودي از ویژگـی  این است که اوالً تعـداد   ،خوردها به چشم میي ضعیفی که در پژوهشاما نکته

بنـابراین، ایـن ضـرورت احسـاس     . تها مد نظر قـرار نگرفتـه اسـ   اند، ثانیاً وزن تشخیصی هر کدام از ویژگیقرار گرفته
  . هاي آماري مناسب براي رفع این نقیصه به کار گرفته شودتا متغیرهاي بیشتري از طریق روش شودمی

هاي هـوش هیجـانی، کـارآفرین بـودن را در افـراد پـیش       توان از روي مؤلفهممیز میروش آماري تحلیل  آیا با کاربرد
  بینی کرد؟
 

  بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مروري
  يآزمون بهره. شداري براي سنجش هوش فردي محسوب میعنوان معیهب) IQ( بهرهوشی یا هوش يبهره سالکصد ی بیش از

                                                        
١  - Catalyst  
٢  - Small and Medium Enterprises  
٣  - Downsizing  
٤  - Privatization  



هاي اخیر مورد بحث و چالش شد که در سالتوانایی یادگیري شخص محسوب می يدهدهنه نشانهوشی تنها شاخصی بود ک
باالیی کسب  يهوشی نمره يهاي ورودي دانشگاه یا مؤسسات از نظر بهرهبسیاري از افراد در آزمون. گرفت محافل علمی قرار

وجود داشتند  هوشی پایین يبهره با س افراديکردند، اما همین افراد در محیط کار و خانواده چندان موفق نبودند و بر عکمی
یا توانایی هدایت ) EI( سطح هوش هیجانی اتواند بمی این امررفتند افرادي موفق و سازگار به شمار میدر محیط کار  که

  ).1384اکبرزاده، ( هاي شخصی در تعامالت فردي ارتباط پیدا کندهیجان
روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب ارتباطات تماعی و در هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابط اج

یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد، با دیگران همدلی . و چه عملی نامناسب است
نادیده انگارد، نگذارد نگرانی هاي کوچک را  تر، پاداشنماید، احساسات دیگران را بشنود، براي به دست آوردن پاداش بزرگ

 کندخود را حفظ  ي، در برابر مشکالت پایداري نماید و در همه حال انگیزهکندقدرت تفکر و استدالل او را مختل 
  ).1،1384برادبري(

در سطح بین فردي، باهوش بودن از نظر هیجانی و اجتماعی شامل داشتن توانایی آگاه بودن از هیجانات، احساسات و 
بودن به لحاظ نهایتاً، باهوش. ه و مشارکتی استمتقابل سازند يهکنندتوانایی ایجاد و حفظ روابط ارضا هاي دیگران ونیاز
بینانه و منعطف با ي واقعهثر تغییرات شخصی، محیطی و اجتماعی از طریق مواجهانی و اجتماعی به معناي مدیریت مؤهیج

براي انجام چنین کاري ما نیاز به . باشدري در هر زمانی که الزم شود، مییگالفاصل، حل مشکالت و تصمیمهاي بموقیعت
کافی خوش بین،  يهها براي ما کار کنند و نه بر علیه ما و همچنین نیاز داریم به اندازمدیریت هیجانات داریم به طوري که آن

  ).2002آن،  - بار(مثبت و خودانگیخته باشیم 
ها و دیگران صفت یا از هوش هیجانی باالتري برخودارند، به جاي آنکه به موقعیت که کسانیدهد مطالعات نشان می

این افراد از قدرت خالقیت باالتري نسبت به دیگران برخوردارند . به دنبال شناخت نوع احساسات خود هستند، برچسبی بزنند
. آیندمشکالت برمی يتر از عهدهبنابراین راحتهره گرفته و نیز ب اکنند از تفکر واگرکه عالوه بر تفکر همگرا تالش می چرا

دهد، همیت هوش هیجانی تحقیقات نشان میا در .هاي فراوانی دارندرهبري و مدیریت، شایستگی ،در کار يچنین افراد
 ،موزندآمی با انگیزه و عالقه بهتري: بود هاي ذیل برخوردار خواهنداز ویژگی ،تر هستنداالبهیجانی  هوش نظر که ازکسانی 

برخوردار هستند و مسایل را  از قدرت همدلی بیشتري، احساسات خوبی راجع به خود دارند ،مشکالت رفتاري کمتري دارند
سازي، دهی، انگیزهخودآگاهی، خودنظم .امید بیشتري دارند و از نشاط بیشتري برخوردار هستند ،کنندتر حل میراحت

  ).1995، 2گلمن(بحث در مفهوم هوش هیجانی است  هاي مهم موردوعهمدلی و مهارت در روابط اجتماعی از موض
بدون شک مدیران براي کارآفرین شدن و به نمایش گذاردن رفتارهاي کارآفرینانه، همچنین براي داشتن عملکرد 

ا هسؤالی که در طی سال. هاي هیجانی خاص هستندعالی و موفقیت در زندگی شخصی و حرفه اي، نیازمند کسب مهارت
و یا تأثیر برخی از ها و بررسی رابطه غول کرده است، شناسایی این مهارتن روانشناسی را به خود مشذهن علما و محققا
بینی رفتار را در آینده دارند؟ ها به چه میزان قدرت پیش و ویژگیها بر رفتار است؛ یا به عبارتی صفات صفات و ویژگی

، به  )1380( براي مثال، در پژوهشی احمدپور داریانی. ها را شناسایی کرده استتتعداد کمی از این مهار تاکنون تحقیقات
پذیري، عزم و اراده، ها نیاز به توفیق، استقالل، خالقیت، ریسکفرینان و غیرکارآفرینان در ویژگیبین کارآاین نتیجه رسید که 

در این پژوهش  .دار وجود داردمناسب تفاوت معنی اجتماعیشرایط کودکی، الگوي نقش، تحصیالت و قرار نگرفتن در پایگاه 
  .دست نیامده کاري و نارضایتی از شغل قبلی دالیل کافی ب يتجربه يبراي تأیید دو فرضیه

                                                        
١  - Bradberry 
٢  - Golemann 



گـرش کارآفرینانـه هسـتند، در    به این نتیجه رسـیدند کـه دانشـجویانی کـه داراي ن     )2006(گورول و اتسان در پژوهشی دیگر 
شرفت، کانون کنترل درونی، نوآوري، اعتماد به نفـس، تحمـل ابهـام و تمایـل بـه خطرپـذیري، بهتـر از        پی يهاي انگیزهویژگی

  .دانشجویانی بودند که نگرش کارآفرینانه نداشتند
هاي تمایل به خطرپذیري، نوآوري، تحمـل  داري در مورد ویژگینشان داد که تفاوت معنی) 1996(ه نتایچ پژوهش کو

و کانون کنتـرل درونـی تفـاوت     پیشرفت يهاي انگیزه، در بین دو گروه آزمودنی وجود دارد و بین ویژگیابهام و اعتماد به نفس
  .داري یافت نشدمعنی

 
  روش تحقیق

دانشجویان  يي آماري شامل کلیهدر پژوهش حاضر، جامعه .بینی استوهش همبستگی از نوع پیشپژوهش حاضر یک پژ
نفر  380داشتند و از این تعداد در مقطع کارشناسی به تحصیل اشتغال 91-90لی دانشگاه تهران بود که در سال تحصی

بدین . نتخاب شدندتحقیق ا يگیري تصادفی ساده به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه) دختر 190پسر و  190تعداد(
ر دانشجو، با استفاده از جدول فهرست اسامی تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و دادن شماره به ه يصورت که با تهیه

دانشگاه،  يمرکز رایانهپس از گرفتن فهرست اسامی دانشجویان از . مورد نظر انتخاب شدند هاياعداد تصادفی، تعداد نمونه
 يوزیع و اطالعات الزم در مورد نحوهت يها در بین اعضاي نمونهآوري دادههاي مربوط به این پژوهش جهت جمعنامهپرسش
نامه جهت تجزیه و پرسش 340توزیع شده، تعداد  ينامهپرسش 380الزم به ذکر است که از بین تعداد . گویی داده شدپاسخ

: گیري براي گردآوري اطالعات استفاده شده است، که عبارتند از در این پژوهش از چند ابزار اندازه. تحلیل برگردانده شد
ها است که اعتبار و پایایی آن )MET( سنجش صفات کارآفرینی شما يهامنپرسش و آن -ي هوش هیجانی بار نامهپرسش

  .در ادامه هر کدام از این ابزارها توضیح داده می شوند. مکرراً در ایران بررسی شده است
وش هیجانی با طیـف  باشد که براي سنجش همقیاس می 15ماده و  117که داراي آن، –هوش هیجانی بار  ينامهپرسش) الف
پس از انجام برخی تغییرات در متن ) 1381(سموعی و همکاران. تهیه شده است) 1997(آن  –اي توسط بار رت پنج درجهلیک

. مـاده تقلیـل یافـت    90نامه به هاي هر مقیاس، این پرسشها و تنظیم مجدد مادهنامه، حذف یا تغییر بعضی مادهاصلی پرسش
و بـراي کـل    68/0یان دختر ، براي دانشجو74/0کرونباخ براي دانشجویان پسر  پایایی این آزمون از طریق محاسبه روش آلفاي

ط سـموعی و همکـاران   نامـه توسـ  این پرسـش  يییدي، اعتبار سازهاز طریق تحلیل عاملی تأ. به گردیدمحاس 0/ 93ها آزمودنی
استفاده قـرار گرفـت و جهـت تعیـین     نامه، مورد اي این پرسشماده 90در پژوهش حاضر، فرم . رفتیید قرار گمورد تأ) 1381(

که بیـانگر ضـرایب پایـایی     74/0و  85/0 با ندو تنصیف استفاده شده است که به ترتیب برابرپایایی آن از روش آلفاي کرونباخ 
 .باشدیاد شده می يهناممطلوب پرسش

اي توسـط  لیکـرت ده درجـه  است که با یک طیف  ماده 125، داراي )MET( سنجش صفات کارآفرینی شما يهنامپرسش )ب
شناسی دانشگاه شهید چمـران  علوم تربیتی و روان يهطراحی شده و براي نخستین بار در دانشکد) 1999( 1آلن، آر، کین یون

 ي  هشـکل اصـلی ایـن آزمـون بـه صـورت یـک برنامـ        . ترجمه و تنظیم شده است) 1381(اهواز توسط برومند نسب و همکاران 
 125، آزمـودنی هـر یـک از    رایانـه کار در شکل اصلی به این صورت است که بعد از نصب برنامه بر روي  يهطریق. است ايرایانه

در پـژوهش حاضـر   . کندرا انتخاب می 10تا 1 ماده را بر روي نمایشگر مالحظه می کند و بر طبق دستورالعمل هر یک از اعداد
  توسـط آزمـودنی    3و  2، 1بـق دسـتورالعمل انتخـاب اعـداد     ط.  نوشتاري اجرا شـده اسـت   ينامهاین آزمون به صورت پرسش

ایـن اسـت    يهنشـان  7و یـا   6، 5، 4کند، انتخاب اعداد ظر آزمودنی را به خوبی توصیف نمیمورد ن ياست که گویه این يهنشان
ر توصـیف بسـیار   مـورد نظـ   يهاین هستند کـه گویـ   يهنشان 10و  9، 8و اعداد   ي توصیف متوسطی از آزمودنی استکه گویه

                                                        
١ - Alan, R, Kenyon  



بـه   1یـابی سـازه   نامـه از روش روایـی  ایـن پرسـش    براي تعیین روایی)  1382(برومند نسب و همکاران . خوبی از آزمودنی است
در روش اول بـه ایـن صـورت عمـل شـد کـه بـا        . براي این منظور دو مالك مختلف به کار برد .استفاده کردند 2صورت همزمان
هایی کـه   هاي افراد کارآفرین شده است و همچنین با توجه به صفات و ویژگیاز صفات و ویژگیعاریف مختلفی که استفاده از ت
مطالعـات پیشـنهاد شـده     هاي کوتاهی که براي سنجش کارآفرینی در برخـی از آمده است و با استفاده از آزمون در این آزمون

هـاي آزمـون   سپس ضریب همبستگی بین نمره.  رفتار گها قر گویه انتخاب شد که به طور همزمان در اختیار آزمودنی 10بود، 
MET  ضـریب محاسـبه شـده بـراي        .  هـا محاسـبه گردیـد   هـاي دختـر، پسـر و کـل آزمـودنی     ودنیو سؤاالت مالك براي آزمـ
همچنـین  . بود که کامالً رضایتبخش است 59/0ها و براي کل آزمودنی 62/0هاي پسر ، براي آزمودنی64/0هاي دختر آزمودنی

، بـراي      97/0هـاي دختـر   زمـودنی در این پژوهش ضریب پایـایی بـه دسـت آمـده بـا اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ بـراي آ         
نامـه از روش  در پژوهش حاضر براي تعیین روایی این پرسش .گزارش شد 97/0ها و براي کل آزمودنی 98/0هاي پسر آزمودنی

نامـه بـر روي   قیت کاغذ ـ مدادي عابدي،  به صورت همزمـان بـا ایـن پرسـش     بدین صورت که آزمون خال. همزمان استفاده شد
ه دسـت آمـد کـه از    ب 61/0ضریب همبستگی محاسبه شده بین این دو آزمون براي کل نمونه  .اجرا شد مونهنفر از افراد ن 100

نباخ و تنصیف اسـتفاده شـد کـه    از دو روش آلفاي کروه نامپرسش این براي تعیین پایاییهمچنین . دار استلحاظ آماري معنی
  .باشدنامه میاین پرسش که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب 92/0و  96/0 با ندبه ترتیب برابر

  )هاي پژوهشیافته(ها تجزیه و تحلیل داده
بـه   اطالعـات مربـوط  . گردنـد هاي پژوهش ارائـه مـی  هاي مربوط به فرضیههاي توصیفی و سپس یافتهدر این بخش، ابتدا یافته

بـین را   پـیش   معیـار متغیرهـاي   این جدول، اطالعات مربوط به میانگین و انحـراف  . اندارائه شده 1هاي توصیفی در جدول یافته
  .دهد براي دو گروه افراد کارآفرین و غیرکارآفرین نشان می

  هاي دو گروه  افراد کارآفرین میانگین و انحراف معیار نمره: 1جدول 
 بین غیرهاي پیشکارآفرین در متو غیر

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار بین متغیرهاي پیش کارآفرین غیر کارآفرین
 خود آگاهی  91/21 45/3 50/20 05/3
 عزت نفس 52/23 33/3 17/21 21/3
 ورزيجرأت 11/19 74/3 32/18 52/3
  استقالل   74/21  22/4  80/19  42/3
  وفاییشکخود  50/22  74/3  90/20  22/3
  همدلی  04/25  03/3  77/22  15/3
  پذیري اجتماعیمسئولیت  10/25  31/3  20/23  29/3
  روابط بین فردي  16/24  36/3  24/22  33/3
  آزمون واقعیت  66/18  85/3  53/18  90/2
  پذیريانعطاف  10/19  59/3  13/18  18/3
  لهحل مسئ  75/23  65/2  49/21  47/2

                                                        
١ - Construct Validity  
٢ - Concurrent Validity  



  تحمل استرس  62/19  33/4  20/18  36/3
  کنترل تکانه  75/17  20/5  69/17  16/4
  بینیخوش  95/23  02/3  06/21  73/2
  شادي  08/23  09/4  60/21  73/3

 
 75/17هاي هوش هیجانی، بین  هاي افراد کارآفرین در مؤلفه شود، میانگین نمره مالحظه می 1طور که در جدول  همان
 65/2هاي مذکور بین  هاي افراد کارآفرین در مؤلفه راف معیار نمرهو انح 20/23تا  69/17و در افراد غیرکارآفرین بین  10/25تا

خودآگاهی، عزت نفس، (هاي هوش هیجانی  ي مؤلفهاست و در کلیه 16/4 تا 47/2و در افراد غیرکارآفرین بین  20/5تا 
پذیري، حل ت، انعطافبین فردي، آزمون واقعی پذیري اجتماعی، روابطورزي، استقالل، خودشکوفایی، همدلی، مسئولیتجرأت
  .میانگین افراد کارآفرین، بیشتر از افراد غیرکارآفرین است) بینی، شاديه، تحمل استرس، کنترل تکانه، خوشلمسئ

 انیـ روابـط م  یبیترک اسی، مقيروابط درون فرد یبیترک اسیمق يرهایمتغ بیترکفرضیه تحقیق بیانگر این است که 
را در افـراد   ینیکـارآفر  ،یخلـق کلـ   یبیترک اسیاسترس، مق تیریمد یبیترک اسیمق ،يسازگار تیقابل یبیترک اسی، مقيفرد
  .کندیم ینیبشیپ

براي  .اندي تحقیق مربوط مستقیم به فرضیهبه طور غیر 4و  3هاي جدول به طور مستقیم و داده 2  اي جدوله داده
  . شد هاي تحلیل همزمان و گام به گام استفادهبررسی فرضیه ترکیبی از روش

 
متغیر  5(و گام به گام ) بینمتغیر پیش 15(هاي تابع ممیز متعارف به روش تحلیل همزمان خالصه یافته: 2جدول 

  )بینپیش
  اطالعات مهم مربوط

 به تابع ممیز
تحلیل ممیز به روش 

 همزمان
  تحلیل ممیز به
 روش گام به گام

 1 1 تعداد تابع
 488/0 534/0 مقدار ویژه

 100 100 درصد واریانس
 100 100 درصد تراکمی

 573/0 590/0 همبستگی متعارف 
 328/0 348/0 مجذور اتا

 672/0 652/0 المبداي ویلکز
 443/109 760/115 مجذور کاي

 5 15 آزادي يدرجه
 0001/0 0001/0 داري تابع ممیزمعنی
 696/0 728/0 ها براي گروه کارآفریني دادهوارهمرکز

 -696/0 -728/0 ها براي گروه غیرکارآفریندهي دامرکز واره
 %6/79 %6/79 بینی عضویت گروهیپیش

  



هم در تحلیل ممیز به روش همزمان که ترکیب پانزده متغیر با هم وارد تحلیل شدند و (آمده است  2گونه که در جدول  همان
با توجه به ) غیر باقی ماندند و وارد تحلیل شدندمت 5متغیرها  يهم در تحلیل ممیز به روش گام به گام که پس از ارائه همه
، تابع ممیز به دست آمده از قدرت تشخیصی > 0001/0pداري  مقدار المبداي کوچک و مقدار مجذور کاي باال و سطح معنی

ردار برخو) در دو سطح گروه افراد کارآفرین و غیرکارآفرین(خوبی براي تبیین واریانس متغیر وابسته یعنی عضویت گروهی 
توضیحات زیر ارائه    2ممیز جدول براي فهم بهتر اطالعات مربوط به تابع . گردد پژوهش تأیید می يبنابراین، فرضیه. است
ارائه  4و  3، جدول متغیري که با روش تحلیل ممیز گام به گام باقی ماندند و وارد تحلیل شدند 5براي آگاهی از . شودمی
  .اندشده

تعداد تابع . اکی از تنها تابع ممیزي است که با دو سطح از متغیر مالك به دست آمده استح 1عدد  .تعداد تابع .1
ها منهاي یک یا تعداد متغیرها هر کدام که متغیر عبارت است از تعداد گروه pگروه و  Ngممیز براي یک تحلیل 

و براي هر   p= 5میز گام به گام و براي تحلیل م p= 15در اینجا براي تحلیل ممیز به روش همزمان . تر باشدکوچک
 .شود انتخاب می) Ng-1(ارزش ) p= 5یا ( p= 17و ) Ng-1= (2- 1=1است که از بین دو ارزش  Ng= 2دو تحلیل 

با نگاهی به . عبارت است از نسبت مجموع مجذورات بین گروهی به مجموع مجذورات درون گروهی .مقدار ویژه .2
تر بودن کوچک. است) به روش گام به گام( 488/0و ) به روش همزمان( 534/0مقدار ویژه تنها تابع ممیز  2جدول 

قابل ) ممیز يبین وارد شده به معادله متغیر پیش 5( 5آزادي  يمقدار ویژه به روش گام به گام با توجه به درجه
در . برخوردار استتابع از قدرت تشخیصی بیشتري  ،تابع بیشتر باشد يبه طور کلی هر چه مقدار ویژه. توجیه است
توان گفت که تابعی ارزش بیشتري دارد که  تشکیل شده باشند، می) به باال 2(هایی که از چند تابع ممیز پژوهش

 .آن بیشتر است يمقدار ویژه
بدیهی است که چون یک تابع . بیانگر درصد واریانسی است که توسط تابع ممیز تبیین شده است .درصد واریانس .3

آن تابعی بیشتر ارزش  ،در مواردي که چند تابع ممیز وجود داشته باشند. است 100مقدار واریانس  ،ممیز وجود دارد
 .دارد که مقدار درصد واریانس آن بیشتر است

بین و  هاي متغیرهاي پیش همبستگی متعارف، همبستگی بین نمره). مجذور اتا(همبستگی متعارف و مجذور آن  .4
این مقدار در تابع ممیز به روش تحلیل همزمان  2ا اطالعات مندرج در جدول مطابق ب. سطوح متغیر وابسته است

مجذور همبستگی متعارف براي تنها تابع ممیز،  يبا محاسبه. است 573/0و به روش تحلیل گام به گام  590/0
 .است 328/0 و به روش گام به گام 348/0مجذور اتا براي تحلیل ممیز به روش همزمان . آید مجذور اتا به دست می

، آزمون 2مطابق جدول . گروهی به مجموع مجذورات کل استنسبت مجموع مجذورات درون. المبداي ویلکز .5
بین به  متغیر پیش 5بین به روش همزمان و  متغیر پیش 15ها را با توجه به المبداي ویلکز وجود تفاوت میان گروه
تابع ممیز کمتر باشد آن تابع قدرت تشخیصی بیشتري  هر چه المبداي. دهد روش گام به گام در جامعه نشان می

    و براي تابع ممیز به روش گام به گام 652/0، این مقدار براي تابع ممیز به روش همزمان 2طبق جدول .  دارد
الزم به توضیح است که براي مواردي که چند تابع . معنی دارند >0001/0pاست که هر دو مقدار در سطح  0/ 672

 .رد آن تابع قدرت تشخیصی بیشتري دارد که المبداي آن کمتر باشدوجود دا
. دهد داري تفاوت بین دو سطح از متغیر وابسته را براساس تابع ممیز نشان می یاي است که معن آماره .مجذور کاي .6

ار براي آمده است این مقد 2همان طور که در جدول . ارزش تابع بیشتر است ،هر چه مقدار مجذور کاي بیشتر باشد
ابع توان گفت که ت بنابراین، می. است 443/109و به روش گام به گام  760/115تنها تابع ممیز به روش همزمان 
. داري از قدرت تشخیصی قابل توجهی براي دو سطح از متغیر مالك برخوردار است ممیز به دست آمده به طور معنی



بع وجود داشته باشد، آن تابع قدرت تشخیصی بیشتري دارد الزم به یادآوري است که در مواردي که بیش از یک تا
 .که مقدار مجذور کاي آن بیشتر است

به عبارت . بین آن گروه است هاي پیش هاي هر گروه همان میانگین نمره داده يمرکز واره .هاي دادهواره مرکز .7
بین براي هر گروه در تابع ممیز به دست  هاي هر گروه با قرار دادن میانگین متغیرهاي پیش داده يدیگر، مرکز واره

ها براي تنها تابع ممیز به روش تحلیل همزمان  داده يمرکز واره ،آمده است 2گونه که در جدول  همان. آید می
براي افراد  696/0براي افراد غیرکارآفرین و به روش تحلیل گام به گام  -728/0براي افراد کارآفرین و  728/0

این بدان معناست که نقطه برش کارآفرین بودن و کارآفرین نبودن . براي افراد غیرکارآفرین است - 696/0کارآفرین و 
براي تابع ممیز به دست آمده صفر است و تابع ممیز به دست آمده، تابع تشخیص بسیار مناسبی در متمایز نمودن 

ممیز به دست آمده گذاشته  يمعادله هاي یک فرد در بدین ترتیب، اگر نمره. گروه کارآفرین و غیر کارآفرین است
بینی  پیش ،شود که آن فرد کارآفرین و اگر منفی باشد بینی می ممیز به دست آمده مثبت باشد، پیش يشود و نمره

هاي ممیز به خودي ي است که منفی یا مثبت بودن نمرهالزم به یادآور. شود که آن فرد غیرکارآفرین خواهد بود می
هاي ممیز اثر مالك در منفی یا مثبت بودن نمره بین با متغیربلکه روابط میان متغیرهاي پیشرد خود مفهومی ندا

  .گذاردمی
متغیر  15(شود که تابع ممیز به دست آمده با روش همزمان  آشکار می 2بین عضویت گروهی جدول  با دقت در ردیف پیش

به . اندبندي شده افراد به درستی دسته% 6/79) تغیر پیش بینم 5(افراد و با روش گام به گام % 6/79به طور کلی ) پیش بین
نفر به اشتباه در  29نفر به درستی در گروه کارآفرین و  111فرد کارآفرین تقریباً  140عبارت دیگر، در تابع ممیز همزمان از 

نفر به اشتباه در گروه کارآفرین  29نفر به درستی در گروه غیرکارآفرین و  111فرد غیرکارآفرین  140گروه غیر کارآفرین و از 
افراد به درستی % 6/79نفر معادل  222نفر  280به طور کلی، با استفاده از تابع ممیز به روش همزمان از . قرار گرفتند

 در تابع ممیز به روش گام به گام. است% 6/79) معادله(بینی این تابع  توان گفت که قدرت پیش بنابراین، می. بندي شدند طبقه
توان گفت که قدرت  می بنابراین. اندبندي شده افراد به درستی طبقه % 6/79نفر معادل  222نفر  280طور کلی، از  نیز ، به 
همان طور که در باال توضیح داده شد، با اجراي تحلیل ممیز به روش گام به گام و . است% 6/79) معادله(بینی این تابع  پیش
 3بین در جدول  غیر پیشمت 5اطالعات مربوط به این . متغیر باقی ماندند و وارد تحلیل شدند 5بین،  متغیر پیش 15 يارائه

  .اندارائه شده
  متغیر پیش بین 5هاي تحلیل ممیز گام به گام همراه با المبداي ویلکز  خالصه یافته.  3جدول 

 وارد شده مرحله
تعداد 
 متغیرها

المبداي 
 ویلکز

درجه 
 1آزادي 

درجه 
 2 آزادي 

رجه د
 3 آزادي 

F دقیق 

 آماره
درجه 
 1 آزادي

درجه 
 2 آزادي

  معنی
 داري

 /0001 278 1 504/70 278 1 1 798/0 1 بینیخوش 1
 /0001 277 2 503/47 278 1 2 745/0 2 لهحل مسئ 2
 /0001 276 3 334/36 278 1 3 717/0 3 همدلی 3
آزمون  4

 واقعیت
4 696/0 4 1 278 088/30 4 275 0001/ 

 /0001 274 5 728/26 278 1 5 672/0 5 استقالل 5

  



بین، براي پیش بینی کارآفرینی در افراد صورت گرفت و نتایج آن در  متغیر پیش 15تحلیل ممیز  به روش گام به گام بر روي 
در گام . پیدا کردند متغیر جواز ورود به معادله رگرسیون را 5متغیر،  15مطابق این جدول، پس از ارائه . آمده است 3جدول 

له، در گام سوم متغیر همدلی، در گام چهارم متغیر آزمون واقعیت و در گام خوشبینی، در گام دوم متغیر حل مسئاول، متغیر 
از مجموعه . دار استمعنی >0001/0pسطح  براي هر یک از پنج متغیر در Fپنجم متغیر استقالل وارد تحلیل شدند که 

فردي؛ متغیر استقالل، از متغیرهاي روابط میان فردي؛ عامل همدلی، از متغیرهاي قابلیت سازگاري؛ متغیرهاي روابط درون 
بینی عضویت گروهی مشارکت داشتند و بینی در پیشو از متغیرهاي خلق کلی؛ عامل خوشعامل آزمون واقعیت و حل مسأله 

  . ارکت نداشتندبینی عضویت گروهی مشاز متغیرهاي مدیریت استرس در پیشکدام هیچ
نشان      هاي ورود و همزمان را و ساختاري، متغیرهاي پژوهش با روشضرایب استاندارد، غیر استاندارد  4جدول 

روشن است، براي تنها تابع ممیز، با دو روش تحلیل، چهار دسته ضرایب  4همان طور که از اطالعات مندرج در جدول. دهدمی
با استفاده از ضرایب غیراستاندارد که  .اند بندي تابع ممیز ارائه شده استاندارد، غیراستاندارد، ضرایب ساختاري و ضرایب طبقه

  . توان به دست آورد را می آمده است، معادله تابع ممیز 4در جدول 

بندي تابع ممیز به روش  جدول ضرایب استاندارد، غیراستاندارد، و ضرایب ساختاري و ضرایب طبقه .4جدول 
  همزمان و گام به گام

 به روش گام به گام به روش همزمان هابین پیش

ضرایب  متغیر  کد
استاندارد 
  تابع میز

غیراستاندارد  ضرایب
 تابع ممیز

ضرایب 
 ختاريسا

  استاندارد  ضرایب
 تابع ممیز

غیراستاندارد  ضرایب
 تابع ممیز

ضرایب 
  ساختاري

1X  خود
 آگاهی

038/0  012/0 297/0 - - - 

2X 492/0 013/0 - 042/0 عزت نفس - - - 
3X  جرأت

 ورزي
158/0 044/0 149/0 - - - 

4X 362/0 104/0 400/0 346/0 099/0 383/0  استقالل 
5X  خود

 - - - 311/0 -026/0 - 091/0  شکوفایی

6X 527/0 128/0 395/0 504/0 104/0 323/0  همدلی 

7X  مسئولیت
پذیري 
  اجتماعی

062/0 019/0 395/0 - - - 

8X  روابط بین
 - - - 396/0 046/0 154/0  فردي

9X  آزمون
 029/0 - 152/0 - 520/0 028/0 - 154/0 527/0  واقعیت

10X  انعطاف
 - - - 197/0 030/0 101/0  پذیري



11X 633/0 176/0 452/0 604/0 189/0 486/0  لهحل مسئ 

12X  تحمل
 - - - 251/0 003/0 010/0  استرس

13X 010/0 - 047/0 - 221/0  کنترل تکانه - - - 

14X 721/0 181/0 521/0 689/0 173/0 497/0  خوش بینی 
15X 259/0 - 008/0 - 031/0  شادي - - - 

    -445/10      -193/11    عدد ثابت  
  

له، همدلی، عزت نفس، روابط بین فردي، مسئولیت پذیري حل مسئ بینی،خوش( بین ؛ توان تفکیکی متغیرهاي پیش1ودارنم
استقالل، خودشکوفایی، خودآگاهی، شادي، تحمل استرس، انعطاف پذیري، جرأت ورزي، آزمون واقعیت،کنترل  اجتماعی،
 .دهدنشان می) آفرین وگروه افراد غیرکارآفرین گروه افراد کار(ك متغیر مال در تفکیک عضویت گروهی افراد را در) تکانه

  توان تفکیکی متغیرهاي پیش بین در تفکیک عضویت گروهی متغیر مالك: 1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي گروه ها داده يبا توجه به مرکز واره. آید فرد به دست می يهر فرد در متغیرهاي مربوط در تابع، نمره يبا قرار دادن نمره
شود که آن فرد کارآفرین  بینی می ممیز به دست آمده مثبت باشد، پیش ي، چنانچه نمره2کارآفرین و غیرکارآفرین جدول 

0.689

0.604

0.504

0.492

0.396

0.395

0.346

0.311

0.297

0.259

0.251

0.197

0.149
0.028 0.01 خوش بینی

حل مساله
همدلی
عزت نفس
روابط بین فردي
مسئولیت پذیري اجتماعی
استقالل
خودشکوفایی
خودآگاهی
شادي
تحمل استرس
انعطاف پذیري
جرات ورزي
آزمون واقعیت
کنترل تکانه

واریانس متغیر مالك

متغیرهاي پیش بین



با توجه به ستون ضرایب غیراستاندارد . آن فرد به گروه افراد غیرکارآفرین تعلق دارد شود بینی می اگر منفی باشد پیشو است 
 .بین زیر به دست آمد پیش يمعادله ،ش همزمانو عدد ثابت تابع ممیز به رو

)3X (044/0)  +2X) (013/0) +(1X (012/0 +193/11- =y′ D= 
) +6X (104/0) +5X (026/0- )4X (099/0+  

)9X (154/0- )8X(046/0) +7X (019/0  
)12X (003/0) +11X (189/0) +10X (030/0+  
)15X (008/0- )14X (173/0) +13X (047/0-   

  
 .آید بین زیر به دست می با توجه به ستون ضرایب غیراستاندارد و عدد ثابت تابع ممیز به روش گام به گام معادله پیش

  

)9X (152/0- )6X (128/0) +4X (104/0 +445/10- D=y′= 
    )14X(181/0) +11X (176/0+  
  

) ممیز يي گروهی یا نمرهي پیش بینی شدهنمره(  ، ماتریس ضرایب همبستگی هر متغیر با تابعضرایب ساختاري تابع ممیز
این بارها از نظر مفهومی مشابه . شوند هاي متغیر متعارف یا بارهاي ممیز نامیده میها به عنوان همبستگی این همبستگی. است

کنند تا  ضرایب ساختارکمک می. روند هاي گروهی به کار میفاوتبارهاي عاملی در تحلیل عوامل هستند، بنابراین، در تفسیر ت
  .هاي گروهی مشخص گردد سهم متغیرها در تفاوت

   نتیجه گیريبحث و 
روابط درون فـردي هـوش    یبیترک اسیمقهاي ي همبستگیدامنه. توان به قرار ذیل خالصه کردهاي پژوهش حاضر را مییافته

بیشـترین همبسـتگی و کمتـرین    . دار بودنـد بود کـه همگـی از لحـاظ آمـاري معنـی      34/0ا ت 11/0هیجانی با کارآفرینی بین 
روابط درون فردي هـوش   از يگرید يهدست يهرابط. ت ورزي بودبه ترتیب متعلق به عزت نفس و جرأ همبستگی با کارآفرینی

بود که بیشترین همبستگی مربـوط بـه    24/0تا  21/0هیجانی از جمله خودآگاهی، استقالل و خودشکوفایی با کارآفرینی بین 
هش در رابطـه بـا   نتایج این پژو. دار بودبود که همگی از لحاظ آماري معنی استقالل و کمترین همبستگی مربوط به خودآگاهی

 2یهـ  و گلمـن  ،1سیزاتیـ بو ،)1999( آن -بـار  ،)2004( کارسـو  ،يسالو ر،یما ،)2001( گلمنهاي پژوهشی عزت نفس با یافته
در  .باشـد  مـی  همخـوان ) 1385( پـور  یبخشـ  و زارعـان  پور، اسداهللا ،)2005(  نیپامپل ،)1996( کوه ،)1996( کرنت ،)2003(

 يهپایـ  ،ایـن توانـایی  . شـتن خویشـتن اسـت   هاي افراد کارآفرین توانایی دوست دایکی از ویژگی تبیین این یافته باید گفت که
، پیشـرفت، خشـنودي و   گیري از آن بـه موفقیـت  فرد کارآفرین با بهره شودمی که سبب است محور هوش عاطفی و خودآگاهی

  .سالمت جسم و روان دست یابد
 -بـار  ،)2004( کارسـو  ،يسـالو  ر،یمـا  ،)2006( گلمـن هـاي  هاي این پژوهش در رابطه با جرأت ورزي بـا نتـایج پـژوهش   یافته
 ،)1996( کوه ،)2004(چریفل ،)1961(لند کله کم ،)1387،یمکتب از نقل به ؛1991( ،کوهن )2001(مانوس مک ،)2002(آن

  .دارد یهمخوان ،)1383( شادمرادلو و )1380(یانیدار احمدپور

                                                        
١. Boyatzis 
٢. Hay 



 مـردم از دیـد   .کشـند نمـی  دست کار از نهایی نتیجه حصول تا کار گیريپی در کارآفرین افراددر تبیین این یافته باید گفت که 
 یشخصـ  نیکـارآفر . ندسـت ین گونـه  نیا نوعاً اننیکارآفر دهدیم نشان قاتیتحق که یحال دران، ریسک پذیرند، نیکارآفر ،يعاد
 لیـ تما بلکه باشد باال آن يمخاطره که ستندین یتیفعال یپ در لزوماً هاآن .ردیپذیم را شدهحساب يمخاطره که رو انهیم است
 ،یپتـ  و مـور  تکـر،  النک( رندیبپذ ،شودیم یتلق »یمعمول« ياقتصاد تیفعال شروع يبرا که را مخاطره از یمتوسط مقدار دارند

  .)1380 ،یانیدار احمدپور از نقل به ،1997
و ) 2004(، مایر، سـالوي، کارسـو   )1995(هاي گلمن پژوهش هاير در رابطه با خودآگاهی با یافتهپژوهش حاضنتایج 

  .همخوانی دارد) 2003(یس، گلمن و هی زبویات
 فراوانـی  با تضادهاي هیجـانی  یند کارآفرینیآدر طول فر کارآفرین که بیان کرد توان این چنیندر تبیین این یافته می

پس چنانچـه از لحـاظ خودآگـاهی هیجـانی قـوي      ، از یک سو اشتیاق و از سوي دیگر عجز و ناکامی و اضطراب شود،رو میهروب
از سـوي  . شـود مال موفّقیت او بسیار کم مـی در نتیجه احت و ناکامی را شناسایی نماید و تواند منابع اشتیاق یا عجزنمی ،نباشد
امـل، از ایـن نیـرو    فردي که از خودآگاهی هیجانی باالیی برخوردار باشد با شناسایی منابع اشتیاق و تجزیـه و تحلیـل عو   ،دیگر

نقـش ایـن    ،ریـزي و بـا برنامـه   کنـد می منابع اضطراب و ناکامی را از قبل شناسایی جلو برنده استفاده کرده، همانند یک عامل
  .ددهعوامل را کاهش می
( هیسـریچ و همکـاران    ،)2004(، فلیچر)2002(ان  -بارهاي پژوهش هايیافتهبا استقالل  موردهش در پژونتایج این 

  .باشدهمخوان می) 1386(سبحانیو ) 2008
 جلـب  وي دیگـر، از سـ  داشـته و  اسـتقالل نیـاز بـه    از یک سـو  کارآفرینمتناقض باید گفت که  يهدر تبیین این یافت

 از ایـن رو . گـردد  اد عـاطفی و باعث ایجاد تض تداخل پیدا کردهتواند با هم برایش حیاتی است این هیجانات می حمایت دیگران
کارآفرین باید توانایی باالیی در مدیریت عواطف داشته باشد تا بتواند بین میل به اسـتقالل و نیـاز بـه حمایـت دیگـران تعـادل       

بـا دیگـران، کـارآفرین     گرم و صمیمانه يهو کمال همراه با احساس وسیع بودن خود و توانایی برقراري رابط پختگی .برقرار کند
در عـین حـال خـود را در مرکـز     هاي سایر افراد براي پیشبرد اهداف خود نهایـت اسـتفاده را ببـرد و    سازد از حمایترا قادر می
  . گیري نگه داردتصمیم

 ،)1998(گلمـن   ،) 2006( کوپر ،)1999(ان  -بارپژوهشهاي  هايیافته باخودشکوفایی، با پژوهش در رابطه نتایج این 
؛ بـه نقـل از حـدادي کوهسـار،     1997( 4، پـول )2004(و همکـاران   3، پارکر)2003( 2، کیمبرلی)2004(و همکارانش 1پیترایدز
 و) 1383(شـادمرادلو   ،)2001( هـی   مـن و یس، گلزبویات، ) 1383؛ به نقل از خداوندي، 1997(5، آماندا استووارت) 1383

  . همخوانی دارد) 1386(سبحانی 
زیرا کارآفرین در مسـیري  . کارآفرین باید از توانایی خود انگیزي باالیی برخوردار باشددر تبیین این یافته باید گفت که 

گذار را در کنار هم قـرار داده  ثیرأعوامل تاي که بتواند لذا انگیزه خواهد داشت هاي بیرونی بسیار اندکیگذارد که مشوققدم می
انـد کـه    بیشتر مـدیران و رهبـران دریافتـه    .باید از درون خود کارآفرین بجوشد ،سوي هدف متمرکز نماید و برآیند حاصل را به

  .) 2006، کوپر( هاي فنی است تر از دانش یا مهارت ضروري ،درونی قوي يهداشتن انگیز
بـود   34/0تـا   28/0روابط میان فردي هوش هیجانی با کارآفرینی بـین   یبیترک اسیمقهاي تگیي همبساز سوي دیگر، دامنه

بیشترین همبستگی و کمترین همبستگی با کارآفرینی به ترتیب متعلق به همـدلی و  . دار بودندکه همگی از لحاظ آماري معنی
  .روابط بین فردي بود

                                                        
١- Petrides  
٢ - Kimberly  
٣- Parker  
٤- Pool  
٥- Stowart 



؛ بـه نقـل از   1989(، کـووي  )2002(، گلمن )1999( ان  -بارژوهشی هاي پمورد همدلی با یافتهدر  نتایج این پژوهش
  . باشدهمخوان می) 1383(شادمرادلو  و) 1381(، خسرو جاوید )2001( هی  یس، گلمن وزتبویا ،)1387مکتبی،

تـوان  شاهراه جلب حمایت دیگران عواطف است و از کانال عواطـف اسـت کـه مـی    طور می توان تبیین کرد که  این یافته را این
  .است باال همدلی و این امر مستلزم درك، نظر دیگران را با رضایت خاطر به همکاري جلب نمود

 1اوسـتین  ،)1995(، گلمـن  )1997(ان  -هاي بـار هاي پژوهشابطه با روابط بین فردي با یافتهدر ر نتایج این پژوهش
 ،)1999(  3، رایـس )2004(اسـتیس و بـراون   ، )2001( هـی   یس، گلمـن و زتبویا، )1999(و همکاران  2فراري ،)2004(

  .، همخوانی دارد)1386(سبحانی، )2004( 4پارکر، سامرفیلد
رفتـاري   توانند مسیر فکـري و تر به راحتی میکارآفرین با دارا بودن مهارت قوي توان اشاره کرد که افراددر تبیین این مورد می

 خـواه بـرانگیختن او بـراي    او براي ایجاد رفتار جدیـدي باشـد،   با توافق هدایت کنند، خواه ،خواهنددیگران را در سمتی که می
هـاي  کنند و خیلـی سـریع جنبـه   ي وسیعی از اطالعات را فراهم میاین افراد، همیشه چرخه .ایجاد رفتار و عملکرد جدید باشد

از آن است که اعمـال چنـین افـرادي     کنند و این عمل حاکیي مؤثر برقرار میمشترك افراد را شناسایی و بعد از آن یک رابطه
ارتبـاطی غیـر    يکارآفرین در اولین فرصت در محـیط کـاري یـک شـبکه     افراد. باشدراساس فرضیات حساب شده و دقیق میب

  .گیرند در جهت پیشبرد اهداف خود بهره میکرده و از آن  رسمی قوي برقرار
بـه نقـل از   ، 2003(گلمـن   ،)1997(ن ا -بـار : هـاي ي بـا نتـایج پـژوهش   پـذیر مسـئولیت  مورددر  نتایج این پژوهش

، احمـدپور  )2006(کـوپر ، )1987(مک کري و کاستا  ،)2005(زائو و سیبرت  ،)2004(، استیس و براون،)1383شادمرادلو، 
  .همخوانی دارد ،)1386(سبحانیو ) 1380(داریانی

 اوحـس پایبنـدي بـه مسـئولیت از قلـب      و  تمسئولیت پذیر اسـ  ،کارآفرینتوان گفت که فرد در تبیین این یافته می 
د نداي وجدان است که می اصوالً پاي. و منشأ خارجی نداردگیرد  ت میئنش تـرین صـداي شـهود     توان آن را درونـی  بندي به تعه

  .)2006،کوپر(دانست 
 40/0تا  02/0هوش هیجانی با کارآفرینی بین  هاي مقیاس ترکیبی قابلیت سازگاريي همبستگیاز سوي دیگر، دامنه

  .له و آزمون واقعیت بودرآفرینی به ترتیب متعلق به حل مسئبیشترین همبستگی و کمترین همبستگی با کاود که ب
، بـه نقـل از   1993(، مـایر و سـالووي   )2002(ان  -هاي بارپژوهشهاي مورد حل مسئله با یافتهدر  نتایج این پژوهش

  .داردهمخوانی ) 1386(و سبحانی  )1383شادمرادلو، 
 در هـا را کـه آن  دارنـد نمـاي درونـی بـراي زنـدگی و کـار      قطـب  در تبیین این نکته می توان گفت افراد کارآفرین یک

اق و شهود را شعله ،این واکنش قلبی .کندیآمیز رهنمون م هاي موفّقیت حل راه بهمترقبه هاي غیرپیشامد سـازد،   ور می نبوغ خلّ
و به حل مسـائل منجـر    کند می م را مشخصمهکند، تصمیمات  بخش برقرار می  ابط اطمینانگرداند، رو را با خود صادق می فرد
هـا   ارزشمندترین دارایـی کارآفرینـان و حاصـل سـال     و استدالل و منطق، شم و بصیرت يپایه گیري بر توانایی تصمیم. شودمی

کـارآفرین  . اسـت  گیـري تصـمیم  اي بسیار پیچیـده ه در موقعیتگشاي آنان باشد که راههاي مختلف میآنان در زمینه يتجربه
یـک   هـا براي محصوالت، الگوهاي کسـب و کـار یـا راهبرد   کند و ت براي حل مسائل بدیع استفاده میاز خالقی) مذکر یا مونث(

هـا  ي نقـش وري موجود روي پیامدهادیگر، مدیران، براي انسجام فعالیت و حفظ بهرهبه عبارت . کندرویکرد نوآورانه را اتخاذ می
  .)1947وبر، (هاي رسمی تأکید ویژه دارند و روش

باشد ولی بـا پـژوهش   همخوان می). 2006(رکوپهاي پژوهشهاي رابطه با آزمون واقعیت با یافته در نتایج این پژوهش
  . تا حدودي ناهمخوان است )1386(و سبحانی ) 2002(ان  -بار
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پـی خالقیـت و نـوآوري و خلـق         نـه اسـتدالل کـرد کـه کـارآفرین در     توان ایـن گو ي متناقض، میدر تبیین این یافته
کـارآفرین   .باشـد و این کار مستلزم نگاه به آینده، نگاه به افق هاي نامکشوف و گاهاً ناملموس می باشدهاي نو و جدید میپدیده

       هـا گاهـاً  مسـیر نـو و روش   یـک مانـد چـون مسـیر،    یا یک نقشه از پیش ترسـیم شـده نمـی   در این موارد منتظر یک راهنما و 
. دهـا وجـود دار  هـا و بـراي تثبیـت آن   که به دلیل نبود مصداق قبلی نیاز بـه آزمـون و خطـا در آن    ابتکاري هستندهایی روش

 يگیـري از تـوان خالقـه   د یک خط شکن عمل نموده و بـا بهـره  پردازد و خود مستقیمأ به ماننکارآفرین به آزمون واقعیت نمی
رین بـیش  گذارد و در واقع کـارآف هداف خود گام در راه ناشناخته مییابی به ااي دستعتماد به احساس و شهود خود برخود و ا

ي خیـاالت      بـافی و پـرواز در عرصـه   کنـد و بـه رویا  اشد خود را از دنیاي خارج جـدا مـی  ها ي عینی باز آن که متکی به واقعیت
  .)2006ر،کوپ(پردازد می

 ، بـه نقـل از  1999(فلـدمن   ،)2002(ان  -هاي بارهاي پژوهشتهدر رابطه با انعطاف پذیري با یاف شنتایج این پژوه
  .همخوانی دارد )1386سبحانی، 

هـا  آن مهـاي مهـ  یکـی از ویژگـی  پذیري کـه  د که فرد کارآفرین به مدد انعطافتوان این طور تبیین کراین یافته را می
کنـد و در ایـن   ها و نظرات استقبال مـی حلي راهمهمسائل به دنبال خالقیت بوده و از هشود، همواره در مواجهه با محسوب می
کنـد و در عـین   مـی  استفاده از عقل و منطق در برخورد با مسایلپرداخته و سپس  لئمسا يهتحقیق و بررسی دربارراه ابتدا به 

  .یم و عمل استسازد که همان انعطاف در تصمرا برقرار می اعتدال عاطفی و عقلیحال 
تـا   007/0کارآفرینی بین هوش هیجانی با مقیاس ترکیبی مدیریت استرس هاي تگیهمبس ياز سوي دیگر، دامنه

بیشترین همبستگی و کمترین همبستگی با کارآفرینی به ترتیب متعلق به تحمل استرس و کنتـرل تکانـه بـود کـه     . بود 18/0
  .دار نبودعنیست آمده در مورد متغیر اخیر مهمبستگی به د

 2، لوري جـاي )2000( 1پریس، )2002(ان  -هاي بارپژوهشهاي با تحمل استرس با یافتهدر رابطه  نتایج این پژوهش
  .همخوانی دارد) 1386(سبحانیو ) 2006( 3پارکر و همکاران ،)1383(تیرگري  ،)2003(

لیت جهت رسیدن به موفّقیت ولو با سبک و افع يبل آن، سر پا ایستادن و ادامهپذیرش شکست، قد خم نکردن در مقا
خـوبی بـراي تحمـل اسـترس      يافرادي که ظرفیت توسـعه یافتـه   .آفرین استافراد کار هايو توانایی هااي دیگر از ویژگیشیوه
اب غالبـاً  اضطر. ندها را دارایل به مواجهه با مشکالت و بحراندرماندگی و ناامیدي شوند، تم ه جاي اینکه تسلیم احساسدارند، ب

  ).1386سبحانی، ( اي عمل نکندهوش هیجانی اجتماعی به طور بسندهشود که این مولفۀ وقتی حاصل می
 4لـوري جـاي   ،)2006(کـوپر ، )2002(ان  -هـاي بـار  پـژوهش  هـاي ر رابطه با کنترل تکانه با یافتهد نتایج این پژوهش

   .داردناهمخوانی ) 1383(شادمرادلو و ) 1381(خسرو جاوید ، )2003(
وحـدت   که در ظرفیت بـاالي کنتـرل تکانشـی، بـه صـورت      توان این چنین استدالل کرددر تبیین این ناهمخوانی می

 .شـود ها منعکس مـی ها و در اعمال و رفتار آنو این نوع ناهماهنگی احساسی در ظاهر آن) 1980،تورنس(شود ظاهر میاضداد 
چشم پوشی کننـد   ،برندهاي مسیر و حل مسائل میاختهکه از پیشرفت و کشف ناشنتوانند از لذتی توان گفت این افراد نمیمی

چنانچـه در بیشـتر مـوارد    . داردسیدگی به سایر امور زندگی بـاز مـی  ها را از رو نوعی اعتیاد به کار و سخت کوشی دارند که آن
غیـر   ر بسـیاري از مواقـع، اعمـال و رفتـار آنـان را     مند هستند و حتی دي زندگی آنان گلههاي این افراد همواره از نحوهخانواده

کیب سنی افراد آزمـایش  گذار بوده باشد تررسد تأثیردیگر که در این تحقیق به نظر می مورد. کنندمسئوالنه ارزیابی و تلقی می
شـند و بـه طـور    باي بیست سـالگی مـی  هاي آغازین دهههاي سنی سالاد بیشتر از گروه سنی جوان و ردهاین افر .شونده است

اند و این مطلب از کمبود تجارب ناب زنـدگی از یـک   ها را نیافتهنوز پختگی الزم براي کنترل تکانهطبیعی افراد در این سنین ه
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 ،هـا اسـت  شناسـایی و کنتـرل عواطـف و تکانـه     يیابی کامل این افراد به خودآگاهی که الزمـه از عدم دست سو و از سوي دیگر
باشـد کـه افـراد تحـت     توانـد ایـن نکتـه    داري است، میین عدم معنیا يکنندهل دیگر که به نظر توجیهو دلی ناشی شده است

  .ها داشته باشیممطلق براي آن يآزمایش، افراد کارآفرین مطلق نیستند که انتظار یک نمره
بـود   45/0تـا   18/0هاي مقیاس ترکیبی خلق کلی هوش هیجانی با کارآفرینی بین ي همبستگیاز سوي دیگر، دامنه
کـارآفرینی بـه ترتیـب متعلـق بـه           بیشـترین همبسـتگی و کمتـرین همبسـتگی بـا      . دار بودنـد عنیکه همگی از لحاظ آماري م

  .بینی و شادي بودخوش
 کـوپر ، )2002(ان  -هاي بارهاي پژوهشبینی با کارآفرینی با یافتههش حاضر در خصوص ارتباط میان خوشنتایج پژو

  .همخوانی دارد) 1383(و شادمرادلو ) 1386( سبحانی، )2006(
بینی به معناي امید و اطمینان قوي و پایدار داشتن به این  خوش .بینی استخوش ،هاي کارآفریناندیگراز ویژگی یکی

 .)2006 ،کوپر(ها به خوبی پیش خواهد رفت  ها و ناکامی ها، سختی ها، زیان شکست با وجوداست که در کار و زندگی همه چیز 
بینی نگرشی است که افراد را در رویارویی بـا رویـدادهاي دشـوار در مقابـل افتـادن در گـرداب        خوش ،از دیدگاه هوش هیجانی

تواننـد آن را   بیننـد کـه مـی    شکست را چیزي مـی  ،بین هستند افرادي که خوش .سازد تفاوتی، ناامیدي و افسردگی مقاوم می بی
آن را و  به خاطر شکست خود را سـرزنش کـرده   ،در حالی که افراد بدبین؛ مبدل سازند موفقیت هب در نوبت بعدي تغییر داده و
  ).1382 گلمن،(دهند که قادر به تغییر آن نیستند  پا در وجود خود نسبت می اي دیر به خصیصه

، )1995(ن ، گلمـ )1997(ان  -هـاي بـار  پـژوهش با نتایج پژوهش حاضر در خصوص ارتباط میان شادي با کارآفرینی 
  .همخوانی دارد) 1384(و حسین علیان  )2004( 1فورنهم

قیت بیشـتري دارنـد   باشند، انتظار موف انه و عالی میپروازداراي اهدافی بلند شاد، افراددر تبیین این یافته باید گفت که 
اقیـت و انسـجام شخصـیتی بیشـتر     بینـی، خلّ  دهند که حکایت از خوش ها و راهبردهایی را مورد استفاده قرار می و بیشتر برنامه

کنـد تـا بهتـر     می دهد برخورداري از خلق مثبت واقعاً به افراد کمک ها نشان می تر اینکه یافته جالب. آنان نسبت به دیگران دارد
  ).1383، همکاران سیاروچی و(دست آورند ه تري ب قیت بیشتري کسب نمایند و نتایج درخشانعمل نمایند، موف

تـوان کـارآفرین بـودن و    هاي هوش هیجـانی مـی   از روي متغیرکه  وهش حاضر مبنی بر ایني کلی پژهبا توجه به یافت
هـاي هـوش هیجـانی    ي ابعاد و حیطهگذاري همه جانبه در همهینی نمود؛ لذا نیاز به یک سرمایهب کارآفرین نبودن افراد را پیش

هاي مختلف علمی، فرهنگی،  ها و نهاد این، الزم است که سازمانبنابر. رسدکتور قابل آموزش ضروري به نظر میبه عنوان یک فا
  .اقتصادي و اجتماعی، اقدامات عملی و کارشناسانه در این خصوص انجام دهند

                                                        
١ - Furnham.A  
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