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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی مهارتها ای جا تم فآراک تیصخش قیرط زا یعا ر دوخ و هنانی

دمآراک ییی ی ییییییییی در

اد نش وج یان اد نشگاه جهرم ب دو  .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جا رامآ هعم ییییی لماش

کلیهههی اد نش نایوج

رشته فنی و مهندسی اد نشگاه جهرم در سال تحص لی ی  49 13 -5931ب دو  .روش نمونه گیری تص یفدا

طبقهههای انتخ با

شد و نمونه وم رد طم العه  265نفر این اد نش وج یان ب دو ند که بر اساس جدول وم رگان انتخاب شدندکه به پرسش مان هههی
مهارتهای جا تماعی ماتسون ( ،) 83 91خ دو کار مآ دی عم مو ی رش ر (( ) 82 91و شخص قم نیرفآراک تی ی  یم ((( (((( ) 2000
پاسخ داد ند .نتایج این پژوهش نشان داد که ب نی ابعاد شخصیت کار فآ رینانه و خ دو کار مآ دی با مهارتهای جا تم یعا
رابطه عم ني اد ري و دوج اد رد .همچن نی شخصیت کار فآ رینانه و خ دو کار دمآ ییی ممم یت او ننددد مه را تتتها ای جا تم ار یعا
پیشبینی نمایند و از یم ان ابعاد شخصیت کار فآ رینانه مؤلفههای تشویق بر یا ت یراک قالخا و دنمتردق دارفا ،یلاع     
میت او نند مهارتهای جا تماعی را پیشبینی نماین م زا و د یا اعبا ن د یدمآراکدوخ     

مؤلفهههها ای لیم و یرگزاغآ هب

شبینی نمایند.
مقاومت در برابر وم انع میت او نند مهارتهای جا تماعی را پی 
کلید واژهها :مهارتهای اجتماعی ،شخصیت کارآفرینانه ،خود کارآمدی.
دریافت مقاله5931/6/ 10 :

پذیرش مقاله5931/ 12 / 19 :

 -1اد نش ومآ خته کارشناسی ارشد مدیریت ومآ زشی ،اد نشگاه آز دا اس مال ی واحد مرو شد ت ،مرو شد ت ،ایران
mrtz.moosavi@gmail.com
 -2استادیار مدیریت ومآ زشی ،اد نشگاه آز دا اس مال ی واحد مرو شد ت ،مرو شد ت ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
ت ها ا ی
با ت جو ه به نیاز انسانها به برقراری ارتباط با اطر یفا ان خ دو میت او ن گف س هک ت ااا اااازه مه را ت ت
جا تماعی از اهمیت زیا ید برخور اد ر است و به تبع آن مت یغ رهایی که میت او نند بر این س هزا تأثثیر
گذار باشند و آن را پیشبینی کنند ،مهم میباشند .بنابراین شناخت این دس  اهریغتم زا هت ا تیمه    
اد رد .با ت جو ه به طم العات صورت گرفته در این ز یم نه ممم یت او ننن اذع د نا ااا هک تش    ویژگیییها ییی
شخصیت کار فآ رینانه و خ دو کار مآ دی در این یم ان از سازههای مهم به شمار میروند که در این
تهای جا تماعی پر اد خته می دوش .
پژوهش به نقش آنها بر مهار 
جا تماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها ،مهارتها ،ان هزیگ ها ،نگرشها و رفتارهای درف
لکش میگیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جا عم ه مناسب و ولطم ب یا رد .دوش هتخانش ن    
فرایند ،اکتساب و به کارگیری مهارته یا

و یعامتجا

ا یرارقرب یگنوگچ ر ب لماعت و طابت ا   

   

ته یا
دیگران ،یکی از وم لفههای اصلی رشد جا تماعی محسوب می دوش  .بن راهم ،فیرعت هب ا تتتت تتتت
جا تماعی به رفتارهای ومآ خته شده و مقبول جا عم ه اطالق می دوش ؛ رفتارهایی که شخص میت او ند
با دیگران به نح یو ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخهای مثب ساپ زا زیهرپ و ت خخخ خخخخه یا

تها ای جا تم اوت ار یعا ن ییا   
منفی بینجامد (نریمانی و همکاران .) 1388 ،اس نپ سسس  ) 2003 ( 1مه را ت ت
انجام رفتارهایی می اد ند که در ت او نمندسازی یک فرد بر یا کسب قاب یل ت جا تماعی مه دنتسه م ... ..

از س یو دیگر کار فآ رینی 2همان فرایند تأسیس یک کسب و کار بر مبنای ی و رکف ک ون هدیا   

است .اکنون در عرصه جهانی فا ر دا خالق و ن آو ور به عن او ن کار فآ رینان منشأ تح الو ت بزرگی در
عرصه تولید و خدمات شدهاند .حتی
کار فآ رینان مر هعجا

ممم یکننددد (نعمت ،ی

یاهتکرش

لح یارب یناهج گرزب

هب دوخ تالکشم   

   

 .)29 13وقت هتیلاعف دنور و عیاقو ،ثداوح ریسم ی ای      

اقتصا ید و جا تماعی عماوج را بررسی میکنیم ،در مییابیم که انسانها ا هم رییغت لابند هب هراو     
ب هدو اند و در این یم ان ،فا ر یدا ب هدو اند که از ق او ن نی کلی عماوج تب و هدرکن تیع رد رییغت ثعاب
عماوج خ دو و به طور ک یرشب عماوج یل   

  

ک .) 2010 ،3از جم هل ویژگیییها ا و
دش هههانددد (مات وی یک ک

مت یغ رهایی که با مهارتهای جا تماعی در ارتباط است و در مباحث مختلف وم رد ت جو ه محقق نی

1
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قرار گرفته است ،ویژگی شخصیت کار فآ رینانه است .کانتی ول ن 1به عن او ن نخست نی اقتصا ادد نی که
نقش کار فآ رینی را تب نیی کر هد  ،در سال  755 1طم رح نم هدو است که کار فآ رین فر ید است کههه
ریسک کسب و کار را در جاوم ه با عدم اطمینان میآزماید و در فرآیند کسببب و کاررر هم راو ههه

بر یا به دست آوردن س دو تالش ممم یکنددد ( نایرس و ورتنام ووووو  .) 2011 ،2وی ،امرس نایم ی اد ه رر ررر و

کار فآ رین تمایز قا لئ می دوش و عم تقد است که کار فآ رین ریس یذپ ک رر ررر ب هدو  ،،ما ا ا ق دا ررر نیستتت
کهای درگیر در تصمیمات را محاسبه کند .کار فآ رینی فرآیند ای لیکشت هار زا شزرا داج
ریس 
جم موعهی منحص زا یدرف هب ر

هب عبانم زا یریگ هرهب روظنم     

   فرصتتتها ا و خ با قل تتکاره و ا

ن آو وریها و ایجاد کسب و کارهای جدید میباشددد ( هام ررر .) 2007 ،3ک نیرفآرا ییی فرآینددد خلققق
چ یزی متفاوت و با ارزش از طریق اختصاص زمان و تالش الزم بر یا آن است؛ با فرض هم ار ههه
ی و نی ززز دریا تف
کهای مالی ،روانی و جا تم عا ی ی
ب دو ن ریس 

ت درف ییی »
ی و رض یا ت ت
پ ادا شششها ای لام ی ی

(کانترویتوانی و همکاران .) 2011 ،4اد نش کار فآ رینی در عصر حاضر ب طرپ زا یکی ه ر نیرترادف    

حوزههای طم العاتی علمی و اقتصا ید تبدیل شده است عصر کنونی ب و رییغت ا لوحت

پ وی ستهههی

تهای به روزی را هم میطلبد و اد نش ومآ ختهای که
خ دو  ،نیازهای مت یغ ری ایجاد کر هد که مهار 
از حوزهی اد نش

و محفوظ  رتارف تا ر رد و هتف لح

قتر عمل
مهارت بیشتری شاد ته و فوم 

یملع لئاسم

نآ    

   مح دود هههی تخصص ،ی

ممم یکنددد ،نس تیزم نیریاس هب تب دراد یتباقر

،یبلاط(       

 .)7 38 1ع ب یگنتاگنت طابترا ،نیا رب هوال ی دمآراکدوخ ن یییییییییی ی یییی  5و شخص یرفآراک تی ننننن  6دیهد   
ج انگ ییی هز ها ا ،من با ععع
بندورا )7 99 1( 7خ كدو ار مآ دي را به باورهاي فا ر دا به ت او ناییهایشان در بسيج ج

شناختي و اعمال كنترل بر كي

رخد دا يعم ننن تعريففف درك ههه اس یاربانب .ت ن كي  ييييييي از جنبهههها ای

اساسي خ كدو ار مآ دي نيا باور است كه فرد از ر ها اعمال كنترل میت او ند بررر پيا اهدم ييي زن گد ييي
خ دو اثر بگذارد .یعنی میت او ند بر یا رس سسیدن ب یوخ فادها ه ش   

یها ایش را بس .دنک جی   
ت او نا ای 

بنابراین الزمه شخص کار فآ رین اعتماد بر ت او نایی خ دو و از س یو دیگر قدرت ارتباط با دی ارگ ن
1
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است .به این عم نا که مهارتهای ارتباطی میت او ند ز یم ن اس ه زز ززز شخص هک دوش نیرفآراک تی
خ دو کار مآ دی الزم بر یا پ یگی ری اهداف خویش برخوررر اد ر اس .ت
گوستاوس و ن

زا   

ن لی س ،بمسیر ،دلوراک ،نو    

ته اا ای جا تم و یعا
تم ی وس نننن نن ) 2013 ( 1پژوهش حت ی ت ناونع         رابط هه هی مه را تت 

تها ای جا تم لیاوا رد یعا
خ دو کار مآ دی انجام داد ند .نتایج نش نییاپ حوطس هک داد نا      مه را ت ت

شبینی کاهش س حط خ دو کار مآ دی را در پی خ او هد شاد ت .ز ما پيتا سيك  2و د ارگي ننن
ن اوجو نی پی 

(  ) 2009به بررسي ال يوگ اثر عناصر هوش عاطفياز جمله مهارت جا تماعی بر نگرش كار فآ ريني
پر اد ختند و دريافتند كههه اثررر عم ن ادا ررر و مثبت ييي بي ننن يا ننن دو و وج ددد اد رد .مه ید
سها ای ک یرا
تحقیق تحت عن او ن رابطه بررسی ارتباط ب نی اس رت س س

دمآراکدوخ اب ی و 

 هداز ( (  )29 13در
رد قباطت

کارکنان بیمارستانهای ومآ زشییی -در د ماجنا زیربت رهش ینام ا ،نوسریپ یگتسبمه نومزآ .د     

  
  

همبستگی منفی ب نی استرس لغش ی با خ دو کار مآ دی ،با ساعات کاری ،با سن و با س قبا هههی ک یرا
را نشان داد  .همچن نی همبستگی مثبت ب نی استرس لغش ی با خ دو کار مآ دی و ازیم ن ساعات کاری،
خ دو کار مآ دی و سن ،سابقهی کاری و تطابق دروم تأثثیر ق  راتفر کین .تفرگ رار (((( (((((  )09 13در
پژوهشی با عن او ن تأثیر شایستگیها ییی یدرف

 رب یعامتجا و ش تیصخ

    

کار فآ رینانهههی کارکن نا

بانک توسعهی صادرات تهران انجام داد  .این پژوهش به منظور بررسی اثر شایستگیهای فر ید و
جا تماعی بر روی شخصیت کار فآ رینانهی کارکنان بانک توسعهههی ص .تفریذپ تروص تاردا    
نمونهی مآ اری  240نفر از ب نی کارکنان ستاد و 18

عش بهی بانک توسعهی صادرات با روش نمونه

تها ای
گیری تصا فد ی سا هد انتخاب شد .نتایج پژوهش نشان داد که ت او نایی خ ادو ن یزیگ و مه را ت ت
جا تماعی هر دو تأثیر عم نا اد ر و مثبتی بر روی شخصیت کار فآ رینانهههی کارکن زیم اما ،دراد نا ان   
تأثیر مهارتهای جا تماعی بر روی شخصیت کار فآ رینان زا رتشیب رایسب ه دوخ ییاناوت

یزیگنا     

ته یا
است .اعتما ید  ،جابری ،ازج یری و احمدی (  )39 13در پژوهشی تحت عن او ن رابطه مه را ت ت
ارتباطی ،ال وگ های ارتباطی و سبکهای حل تعارض با صمیمیت زنا وش یی در زنان شهر اص ناهف
به این نت جی ه دست یافتند که مهارت ارتباطی ب یمص ا م ییوشانز تی نعم و تبثم یگتسبمه اااااا ااااااا اد ر
اد رند .همچن نی ابعاد ال وگ های ارتباطی در زنان با صمیمیت زنا وش یی همبستگی عم نا اد ری اد رند .و
ب نی سبک حل ت  یگتسبمه نانز ییوشانز تیمیمص اب ضراع ممممممممممممم عن دوجو راد ا

دراد  ... ..در ماما ی

- Nilsson, Karvld, Rysmb, Gvstavsn and Matheson
-Ampytakys
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که یا
(  )19 13در پژوهشی تحت عن او ن رابطه سبک ک

و یربهر

ته یا
راهم تتت تتت

دم یطابترا ی اب نار    

س مال ت روان کارکنان به این نت جی ه دست یافت که ب نی سبک رهبری و مهارت ارتباطی مدیران با

س مال ت روان کارکنان رابطه عم نا اد ری مشاهده نشد ما ا ب نی اب بهر کبس داع ررر رررری ،س طبار کب ه    -
مداری با سوء عم کل رد جا تماعی و س مال ت روانی رابطه مثب نعم و ت یی ییی اد ری و دراد دوج  ..یما ن ،ی
نوری و سماواتیان (  )19 13در پژوهشی تحت عن او ن تأثیر ومآ زش مهارتهای ارتباطی بر س مال ت
ته یا
عم مو ی پرستاران به این نت ندیسر هجی د راهم شزومآ هک  تتتتت تتتتت

ر یمومع تمالس یطابترا ااااااااا

ازفا یش و ازیم ن فا سردگی را کاهش میدهد .مستقیمی و شف عی آبا ید (  )19 13در پژوهشی تحت
عن او ن اثر بخشی مهارتهای ارتباطی بر عزت نفس دختران  13تا  51ساله بهزیستی به این نت هجی
رسیدند که ومآ زش مهارتهای ارتباطی روش وم ثری در ازفا یش عزت نفس دخت ار ن

 13تا ا 51

ساله ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی است .کردنائیج و هم اراک ن ((  ) 1388ق دا ررر گش نت ددد پنج ج
ج
ویژگی اصلی کانون کنترل درونی ،ان هزیگ پیشرفت باال ،خالقیت زیاد ،ریسک پذیری متعادل و
تحمل ابهام باال را به عن او ن ویژگیهای اصلی شخصیتی کار فآ رینانه شناسایی نمایند ..ن یوکی ی و 
همکاران (  ) 2017نشان داد که مهارتهای جا تماع سی

نقش سازگارانه اد رند و س اکناکوت و جو   

(  ) 2017بر نقش خدکار مآ دی در مدل یکچارچه تح لیل رفتار تاکید شاد تهاند .به گونهای ک هب ه   
نظر میرسد مهارت جا تماعی مت یغ ری مهم در این ز یم ن اهام کم و ینمار تیاهن رد .تسا ه

نننننن ننننننن

(  ) 2017بیان کر هد اند که مهارتهای جا تماعی نقش حفاظت کننده در براب ار زاسرطخ لماوع ر   
ایفا میکنند .در جم موع به نظر میرسد باید نقش مهارتهای جا تماعی را ب غتم کی ناونع ه یر    
تاثیرگذار و تأثیرپذیر وم رد بری جدیتری قرار داد  .شاید تفاوت این پژوهش در ای هک تسا ن    
در پی مت یغ رهای تاثیرگذار بر مهارت جا تماعی است .به گونهای که میت او ن این س اؤ للل را حرطم
تها ای
کرد که آیا ازفا یش خ دو کار مآ دی به فرد ای ار ناکما ن    ممم یدهددد ک اقترا یارب ه     مه را ت ت
جا تماعیاش دست به اقد ما بزند .آیا پذیرش کمب دو در مهارتهای جا تماعی از طرف یک ،درف
نیازمند شاد تن سطحی از ت او نایی اثربخشی و ت او نایی ت ییغ ر شرایط نیست؟ از س یو

رظن هب رگید     

میرسد ت جو ه به مسا لئ شخصیتی ن زی میت او ند سؤال بران زیگ با هب .دش    گونهههای ک یاراد یدرف ه
شخصیت کار فآ رینانه در مقایسه با فر ید بدون شخصیت کار فآ رینانه ک رتشیب لامتحا کی ماد     
اد رد که در جهت بهب دو مهارتهای جا تماعی خویش ب شوک ند؟ بنابراین پژوهش حاضر درصدد
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پاس نیا هب ییوگوخ       ساؤ لل ل پ صخش ایآ هک تسا شهوژ ی کدوخ و هنانیرفآراک ت ا ،یدمآر

         

شبینی میکند.
تهای جا تماعی در اد نش وج یان اد نشگاه جهرم به طور عم نا اد ری پی 
مهار 
مدل مفهومی پژوهش:
بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که خ دو کار مآ دی و مهارتهای جا تماعی با هم رابطه اد رند
رظن هب رگید      ممم یرسددد مه تیصخش زا یعامتجا ترا    

(نیس ول ن و هم اراک ن .) 2013 ،از س یو

کار فآ رینانه ن زی متأثر می دوش (در ما انی .)19 13 ،به گونهای که میت او ن گفت طرح کلی پ شهوژ
را طم العات انجام شده حمایت میکند .بنابراین با ت جو ه به پیشینه پژوهش و طم العات ان هدش ماج   
مدل مفه مو ی پژوهش حاضر به لکش زیر است.

فرضیههای پژوهش
 -1شخصیت کار فآ رینانه و خ دو کار یدمآ

ته یا
شبینییی مه را ت ت
انعم روط هب د یپ هب رداق یرا شش ششش شش ششششششش

جا تماعی میباشند.
 -2ب ني ابعاد شخصیت کار فآ رینانه با مهارتهای جا تماعی رابطه عم ني اد ري و دوج اد رد.
تهای جا تماعی رابطه عم ني اد ري و دوج اد رد.
 -3ب ني ابعاد خ دو کار مآ دی با مهار 
 -4ابعاد شخصیت کار فآ رینانه ب روط ه
یباشد.
م 

تها ای جا تم یعا
يپ هب رداق يراد ينعم ش نيب  ييييييييييييييي مه را ت ت
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تهای جا تماعی میباشد.
 -5ابعاد خ دو کار مآ دی به طور عم ني اد ري قادر به پيش بيني مهار 
روش پژوهش:
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جا عم هی مآ اری پ لماش شهوژ

کلیهههی اد نش نایوج
845

رشته فنی و مهندسی اد نشگاه جهرم در سال تحص لی ی  49 13 -5931ب هدو است که مشتمل بر

اد نش وج ب دو  .حجم نمونه  265نفر این اد نش وج یان ب دو که با ت جو ه به جدول وم رگان و با استفا هد از
روش نمونه گیری تصا فد ی طبقهای انتخاب شد .اب از ر پژوهش شا لم پرسشنامهی مهارتهای
اجتماعی ماتسون :این مقیاس توسط ماتسون و هم اراک ن   ) 83 91(( ،ب یار
جا تماعی فا ر دا تدوین شده است .این مقیاس اد ر یا

تها ای
ش مه را ت ت
خب شش شش
5

 56عبارت است که براساس یک صخاش

درجهای از نوع مقیاس ل کی رت با ماد نهای از نمره یک (هرگز/هیچ وقت) تا پنج (همیش میظنت )ه   
تها ای جا تم تراسج ،بسانم یعا    
شده است .بر یا این مقیاس  5مؤلفهههی فرع ماش ی للللل مه را ت ت
نامناسب ،تکانشی عمل ک هب دایز نانیمطا ،ندر دوخ

تسا یریگ هشوگ/تداسح و نتشاد    

(ماتس راکمه و نو ان ،  .) 83 91،،، ،،یناف (( )7 38 1مق لک یارب افلآ راد

    

نشسرپ ااااا اااااامه را براب اب ر    0/97

گ از رش کر هد است .یوسفی و خیر 1381 ( ،برای بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ
و تنصیف استفا هد کر هد اند که مقدار ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف بر یا کل مقیاس یکسان و
برابر  % 86ب هدو است که مقادیر این دو ضریب بر یا دختران به ترتیب برابر  0/ 85و  0/ 86و ب یار
پسران به ترتیب برابر  0/ 87و  0/ 85میباشد ..در تحقيق حاضر جهت ت نييع پايا يي از روش آلفاي
كرونباخ استفا هد شده است كه نت لک یارب خابنورك يافلآ جيا

سایقم       

 0/ 84ب .دمآ تسد ه    

پرسشنامه خودکارآمدی :پرسش ومع یدمآراکدوخ همان می نیا ،ررش لاس رد همانشسرپ   

    

 71گوی هب لیم هک تسا ه

   

( ) 198 2توسط شرر و همکاران طراحی یاراد همانشسرپ نیا .دش   

آغازگری رفتار ،لیم به مادا ه تالش بر یا تکم لی رفت ار عناوم ربارب رد تمواقم و را

   ممم یس جن ددد.

یتر و نمرات پای نی تر از گنایم ی یدمآراکدوخ ن
نمرات باالتر از یم ان نیگ بیانگر خ دو کار مآ دی قو 
ضعیفتر را نشان میدهد .براساس تحقیقات ب نارگشهوژپ ،هدمآ لمع ه ی نوچ 

  

برات تتی ، 376 1

کر ما تی  1380و مژدهی  1381از این پرسشنامه استفا هد کر هد اند .ضریب آلفای به دست مآ ده در
طم العهی آنان به ترتیب  0/ 82 ،0/ 80و  0/ 85ب هدو است .براتی و بختیاری ( ،) 375 1جهت بررسی
اعتبار پرسشنامه خ دو کار مآ دی از روش  2نیم ک نومزآ ندر

هدافتسا )فیصنت(      ک در هههانددد و با

استفا هد از روش اسپیر نم براون  % 76و آلفای کرونباخ  %97را گ از رش کر هد است و در طم العهای
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که توسط اصغرنژ دا ( ،) 385 1با عن او ن طم العهی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه خ دو کار مآ دی
انجام شد ،ضریب پایایی  %83را گ از رش کر هد است .در تحق پ نييعت تهج رضاح قي ا زا يياي      
روش آلفاي كرونباخ استفا هد شده است كه نتايج آلفاي كرونباخ بر یا کل  0/ 73به دست هدمآ
است .پرسشنامه شخصیت کارآفرین :ای  یمیقم هلیسوب همانشسرپ ن (((( (((((  ) 2000ب یار
ویژگیهای شخصیت کار فآ رین ساخته شده و اد ر یا

شجنس   

 28سؤال در طیف ل کی رتی پنج گزینه است

که اد ر یا شش بعد و یک نمره کلی است که شاخصهها ای مخت فآراک تیصخش فل ر ار نی

زا   

جنبههای مختلف وم رد برسی قرار میدهد .نمرهی باال در این پرسشنامه نشان دهندهی اد را ب ندو
ویژگی شخصیتی کار فآ رینی در فرد است .نت انشسرپ لماع لیلحت هجی ممممممممم ه ب یار

رب ر ییاور یس    

مقیاس شش بعد و یک نمرهی کلی را تأیید کرد .نتایج آلفای کرونباخ بر یا بررسی پایایی نم هر
کلی  0/ 84برای کل پرسشنامه و بر یا بررسی اب نیب داع   

 0/ 74تا  0/98ب ،یمیقم( دمآ تسد ه     

.) 2000
یافتهها

جدول  .1بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی و ابعاد آن
متغیر و ابعاد آن

میانگین وزنی

خودکارآمدی کلی

انح فار          

استاندارد

3/ 34

0/5

میل به آغازگری رفتار

3/ 43

0/6

میل به ادامه تالش ب لیمکت یار   

3/ 14

0/5

مقاومت در برابر موانع

3/ 42

0/7

رفتار

جدول  .2بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد شخصیت کارآفرینانه و ابعاد آن
متغیر و ابعاد آن

میانگین وزنی

انحراف استاندارد

شخصیت کارآفرینانه

3/42

0/6

3/ 33

0/9

3/ 53

0/9

3/71

0/9

2/ 99

0/8

3/40

0/7

اخالق کاری
تشویق برای تعالی
مهارت
غلبه
فرصت
درونی بودن

3/ 23

0/8

افراد قدرتمند

3/93

1/00

جدول  .3بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد مهارت اجتماعی
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میانگین وزنی

متغیر

3/ 40

مهارت اجتماعی کلی

انحراف استاندارد
0/4

جدول  .4آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

کلموگراف – اسمیرنوف

شخصیت کارآفرینانه

1/400

0/ 26

خودکارآمدی

0/39

0/ 34

0/ 57

0/ 90

تهای اجتماعی
مهار 

سطح معناداری

جدول  4نتایج آز وم ن کلموگراف اسمیرنوف را نتشان میدهد .همان وط ر کههه مش م هدها یییییگ ددر
همه مت یغ رها س حط

عم نا اد ری آنها بزرگتر از (  )0/ 05است و شرایط بر یا اس زا هدافت آز وم نننها ای

پار ما تریک مآ ا هد است.
فرضیه فرعی اول :بين ابعاد شخصیت کارآفرینانه با مهارتهای اجتم هطبار یعا   
معني داري وجود دارد .بر یا بررسی این فرضیه از روش مآ اری ضریب همبستگی پیرس نو

استفا هد می دوش .
تهای اجتماعی
جدول  .5ماتریس همبستگی بین ابعاد شخصیت کارآفرینانه با مهار 
1

2

متغیر
اخالق کاری

1

تشویق برای تعالی

** 0/ 67

1

مهارت

** 0/ 48

** / 57

غلبه

** 0/ 46

فرصت

** 0/ 37

درونی بودن

** 0/ 50

افراد قدرتمند

** 0/ 58

ته ااااا ای
مه را تتتتت 

** 0/ 55

3

4

5

6

7

1

0

اجتماعی

** / 41

1

** / 52
0

0

** / 41

** / 27

** 37

0

0

0/

** / 56

** / 2 4

** 57

0

0

0/

** / 62

** / 41

** 57

0

0

0/

** / 62

** / 37

** 35

0

0

0/

1
**

1

0/ 41
**
0/ 47
**
0/ 34

** 1 7

1

0/
**49

**
/ 55

0/
0

**≤0/ 05 P≤* 0/ 01 P

تها ای
بر اساس اطالعات جدول وف ق ضرایب تمامی مؤلفههای شخص نانیرفآراک تی هه ههه با مه را ت ت
جا تماعی در س حط (  p>0/ 01 )0/ 01رابطه مستقیم و عم نا اد ری و یا رادقم .دراد دوج ن رد هطبار 
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مؤلفههای اخالق ک تصرف ،هبلغ ،تراهم ،یلاعت یارب قیوشت ،یرا  ،در  ینو کککککککک ک ککککککککککردن و دارفا
قدرتمند به ترتیب برابر با  0/ 49 ،0/ 34 ،0/ 35 ،0/ 37 ،0/ 62 ،0/ 55و  0/ 55میباشد.
فرضیه فرعی دوم :بين ابعاد خودکارآمدی با مهارتهای اجتماعی رابط ينعم ه   

داري وجود دارد .بر یا بررسی این فرضیه از روش مآ اری ضریب همبستگی پیرسون استفا هد
ی دوش .
م 
جدول  .6ماتریس همبستگی بین ابعاد خودکارآمدی با مهارتهای اجتماعی
متغیر

1

میل به آغازگری رفتار

1

میل به ادامه تالش ب لیمکت یار   

** 0 / 2 4

1

مقاومت در برابر موانع

** 0/ 58

** 0/ 43

1

** 0/ 36

** 0/ 54

رفتار

تهای اجتماعی
مهار 

2

** 0/ 47
**

3

4

1

*

≤0/ 05 P≤ 0/ 01 P

تها ای جا تم یعا
بر اساس اطالعات جدول وف ق ضرایب تمامی مؤلفههای خ دو کار مآ دی با مهار 

در س حط (  p>0/ 01 )0/ 01رابطه مستقیم و عم نا اد ری و دوج اد رد .مقدار این رابطه در مؤلفه لیم به
آغازگری رفتار ،لیم به مادا ه تالش بر یا تکم لی رفتار و مقاومت در برابر اوم نع به ترتیب برابر با
 0/ 36 ،0/ 47و  0/ 54میباشد.
فرضیه فرعي سوم :ابعاد شخصیت کارآفرینانه به طور معني داري ق شيپ هب ردا    

یباشد .بر یا بررسی این فرضیه از رگرس هب هریغتم دنچ نوی    
تهای اجتماعی م 
بيني مهار 

روش هم مز ان استفا هد گردیده است.
تهای اجتماعی به روش همزمان
جدول  .7مشخصههای آماری رگرسیون بین ابعاد شخصیت کارآفرینانه با مهار 
R

اخالق کاری

0/ 674

R²

0/ 45

F

27 /8

›P
0/ 0001

β

T

›p

متغیرهای پيش بين

0/ 162

2/2

0/ 02

تشویق بر یا تعالی

0/9 36

4/7

0/ 0001

مهارت

-0/ 011

-0/71

0/8

غلبه

-0/ 098

-1/5

0/1

فر ص ت

0/ 029

0/ 52

0/6

درونی ب دو ن

0/ 101

1/3

فا ر دا قدرتمند

0/ 208

2/6

0/1
0/ 009

همان وگ نه که مشاهده می دوش مقدار  Fبرابر با ( ) 27 /8در س حط (  )0/ 0001بدس و هدمآ ت نآ زا   
جا که این مقدار از س حط قابل قبول (  )0/ 05کوچکتر است ل انعم هرامآ رادقم اذ د هدیدرگ را      
(  )P<0/ 01است .و با ت جو ه به س حط

عم ناداری ستون آخر میت او ن نت جی ه گر یاتب رادقم هک تف    
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مؤلفههای تشویق بر یا تعالی و فا ر دا قدرتمند در س حط (  )P<0/ 01و مؤلفه اخالق کاری در س حط
(  )P<0/ 05عم نا اد ر شده ند .یعنی اینکه مؤلفههای تش قالخا و دنمتردق دارفا ،یلاعت یارب قیو      
شبینی نمایند .و ضریب همبستگی چندگان بیرض( ه   
کاری میت او نند مهارتهای جا تماعی را پی 
ت نییع ) محاسبه شده بر اساس این مؤلفهها (  )0/ 45است ،یعنی این مؤلفهها میت او نند (  ) 45درصد
شبینی کنند.
تهای جا تماعی را پی 
از واریانس مت یغ ر مهار 
فرضیه فرعي چهارم :ابع نعم روط هب یدمآراکدوخ دا ييييييييييي داري ق ينيب شيپ هب ردا     

یباشد .بر یا بررس یضرف نیا ی
تهای اجتماعی م 
مهار 

ههه هههه از رگرس هب هریغتم دنچ نوی شور    

هم مز ان استفا هد گردیده است.
تهای اجتماعی به روش همزمان
جدول  .8مشخصههای آماری رگرسیون بین ابعاد خودکارآمدی با مهار 
R

متغیر
متغیرهای

لیم به آغازگری رفتار

پيش بين

0/5 85

R²

0/ 34

F

›P

41 /3

لیم به مادا ه ت لیمکت یارب شال   

0/ 0001

β

T

›p

0/ 209

3/1

0/ 002

0/ 111

1/8

0/ 06

رفتار
0/ 374

مقاومت در برابر اوم نع

5/5

0/ 0001

همان وگ نه که مشاهده می دوش مقدار  Fبرابر با ( ) 41 /3در س حط (  )0/ 0001بدس و هدمآ ت نآ زا   
جا که این مقدار از س حط قابل قبول (  )0/ 05کوچکتر است ل انعم هرامآ رادقم اذ د هدیدرگ را      
عم نا اد ری ستون آخر میت او ن نت جی ه گر یاتب رادقم هک تف    

(  )P<0/ 01است .و با ت جو ه به س حط

مؤلفههای لیم به آغاز گری و مقاومت در برابر اوم نع در س حط (  )P<0/ 01عم نا اد ر شده ند .یعنی
تها ای جا تم ار یعا
اینکه مؤلفههای لیم به آغاز گری و مقاومت در برابر اوم نع میت او ننددد مه را ت ت
پیشبینی نمایند .و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب ت نییع ) محاسبه شده بر اساس این مؤلفهها
(  )0/ 34است ،یعنی این مؤلفهها میت او نند (  ) 34درصد از واریانس مت یغ ر مهارتهای جا تم ار یعا
شبینی کنند.
پی 
فرضیه اصلی :شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی به طور معناداری قادر به پیشبینییی

مهارتهای اجتماعی میباشند .بر یا بررسی ای گر زا هیضرف ن ر چ نویس ن هریغتم د شور هب       
هم مز ان استفا هد گردیده است .در ابتدا به بررسی رابطه ب نی این مت یغ رها پر اد خته می دوش .
ته یا
بررسی رابطه بین متغیره خش یا ص راک تی آآ آآآفرینان راهم اب یدمآراکدوخ و ه تتتت تتتت
اجتماعی:

تهای اجتماعی
جدول  .9ماتریس همبستگی بین شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی با مهار 
متغیر

شخصیت کارآفرینانه

شخصیت کارآفرینانه

1

خودکارآمدی

تهای اجتماعی
مهار 
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خودکارآمدی

** 0/1 57

1

تهای اجتماعی
مهار 

** 0/1 58

** 0/ 627

1

**≤0/ 05 P≤* 0/ 01 P

ب اسا ر س نيب قوف لودج تاعالطا     
خ دو کار مآ دی در س حط

ته اا ای جا تم  اب یعا ش و هنانیرفآراک تیصخ       
      مه را تت 

 p>0/ 01رابطه مستقیم و عم نا اد ر و دوج اد رد .مقدار این رابطه ب بیترت ه   

برابر با  0/1 58و  0/ 627میباشد.
بررسی پیشبینی بین مهارتهای اجتماعی توسط متغیرهای شخصیت کارآفرینانه

و خودکارآمدی:

جدول  . 10مشخصههای آماری رگرسیون بین شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی با مهارت اجتماعی به روش همزمان
R

متغیر
متغیرهای
پيش بين

شخص تی           

0/ 683

R²

0/ 46

F

104 /4

β

›P
0/ 0001

0/ 331

T

5/7

›p
0/ 001

کار فآ رینانه
0/ 438

خ دو کار مآ دی

7/6

0/ 0001

همان وگ نه که مشاهده می دوش مقدار  Fبرابر با ( ) 104 /4در س حط (  )0/ 0001بدست مآ ده و از آن
جا که این مقدار از س حط قابل قبول (  )0/ 05کوچکتر است ل انعم هرامآ رادقم اذ د هدیدرگ را      
(  )P<0/ 01است و با ت جو ه به س حط

عم نا اد ری ستون آخر میت او ن نت دقم هک تفرگ هجی ااااااااا ر بت یا

متغیرهای شخص و هنانیرفآراک تی دمآراکدوخ ی انعم  د  را ش هد

 تسا (((((( (((((((  .)P<0/ 01یعن هکنیا ی   

شبینییی
تها ای جا تم یپ ار یعا شش شش
متغیرهای شخصیت کار فآ رینانه و خ دو کار مآ دی میت او نند مه را ت ت
نمایند .و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب ت نییع ) محاسبه شده بر اس نیا سا    متغیرها ا ( )0/ 46
شبینی
است ،یعنی این متغیرها میت او نند (  ) 46درصد از واریانس مت یغ ر مهارتهای جا تماعی را پی 
کنند.
بحث و نتیجه گیری:

فرضیه فرعی اول :بين ابعاد شخصیت کارآفرینانه با مهارتهای اجتم هطبار یعا   
معني داري وجود دارد .بر یا بررسی این فرضیه از روش مآ اری ضریب همبستگی پیرس نو

ت ها ا ی
استفا هد شد .نتایج نشان داد که ضرایب تمامی مؤلفههای شخص نانیرفآراک تی هه ههه با مه را ت ت
جا تماعی رابطه مستقیم و عم نا اد ری و دوج اد رد.
فرضیه فرعی دوم :بين ابعاد خودکارآمدی با مهارتهای اجتماعی رابط ينعم ه   
داري وجود دارد .بر یا بررسی این فرضیه از روش مآ اری ضریب همبستگی پیرسون استفا هد
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تها ای جا تم طبار یعا ه   
شد .نتایج نشان داد که ضرایب تمامی مؤلفههای خ دو کار مآ دی با مه را ت ت
مستقیم و عم نا اد ری و دوج اد رد.
فرضیه فرعي سوم :ابعاد شخصیت کارآفرینانه به طور معني داري ق شيپ هب ردا    

بيني مهارتهای اجتماعی میباشد .بر یا بررسی این فرضیه از رگرس چ نوی نن ننند مت هب هریغ   

روش هم مز ان استفا هد گردید .نتایج نشان داد که مؤلفههای تشویق بر یا تعالی ،و دنمتردق دارفا
شبینی نمایند .این نتایج با طم ال ،یدامتعا تاع
اخالق کاری میت او نند مهارتهای جا تماعی را پی 
و یریازج ،یرباج
مژدهی و کن یرد

 یدمحا (((( (((  )39 13و مم ،یزی
((  ،) 1381مه ید

 ،امیلقا و نیرز ((((( (  ،)09 13ن ر کی ففف ت  را (( ( ،)09 13

 هداز ((  ،)29 13عابد ييي عج فر ييي و ارگيد ننن (  ) 1389و لیت نو ن نن

(  ) 2000همسو میباشد .در تب نیی این یافته میت او ننن گف فآراک تیصخش ت ر نتشاد دنمزاین نی      
مهارتهای جا تماعی الزم بر یا برقراری روابط جا تماعی سالم اس هک ارچ .ت     احتما ًالًالًالًال ی زا یک
مهمترین فاکتورهای حفظ نیروی انسانی و ت او نایی مدیریت یک سازمان وابسته به این اس هک ت   
فرد مدیر یا مسئول چقدر ت او نایی مدیریت بحرانهای درون سازمانی را اد رد .و هر چ هک ردق ه    
این ت او نایی باالتر باشد ،احتما ًالًال کار فآ رینی با فوم قیت بیشتری همر ها است .از س یو

رگید    نت جیا

بیان کرد که یکی از شاخصههای شخص قیوشت نیرفآراک تی هب رداق هک تسا یلاعت یارب          
پیشبینی مهارت جا تماعی است .شاخصهی قدرتمندی به عم نای احساسی از کنت حم رب لر ی و ط
تعهد کاری ،مهارتهای جا تماعی را پیشبینی میکنند .به نظر میرسد همه این ویژگیها را باید
رب   

در این خالصه کرد که کار فآ رینی نیازمند تاثیرگذاری بر محیط است و ت او نایی تاثیرگ یراذ

تهای جا تماعی که بت او ند روابط ب نی فر ید را تسه لی کند ،همر ها است.
محیط تنها با شاد تن مهار 
فرضیه فرعي چهارم :ابعاد خودکارآمدی به طور معنيداري قادر ب ينيب شيپ ه    
مهارتهای اجتماعی میباشد .بر یا بررسی این فرضیه از رگرس هب هریغتم دنچ نوی شور    

هم مز ان استفا هد گردیده .نتایج نشان داد که مؤلفههای لیم به آغازگری و مقاومت در برابر اوم نع
میت او نند مهارتهای جا تماعی را پیشبینی نمایند .این نتایج با طم العات یما نی ،نوری و سماواتیان
(  ،)19 13در ما امی (  ،)19 13اعتما ید  ،و یریازج ،یرباج

 یدمحا ((( ((((  ،)39 13ه وا ننن و هم اراک ننن

(  ) 2007و کردنا یئ ج و همکاران (  ) 1388همسو میباشد .در تب نیی این نت هتفگ هک هنوگنامه جیا     
شد باورهای خ دو کار مآ دی منشأ تحول بسیا یر

دوخ هب داقتعا و دامتعا .تسا درف نورد رد   

شرایط را بر یا دخالت مؤثر در محیط فراهم میآورد .حتی میت او ننن گف دمآراک ساسحا ت ی   
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همر ها با ال ماز ی از ارتقا مهارتهای جا تماعی است .نمیت او ن انتظار تاثیرگذاری بر محیط خ ار دو
شاد ت بدون اینکه ت او نایی رواب رد یدرف نیب ط
خ دو کار روط هب یدمآ ط یعیب

حوطس اب فتم ا تو    

دح

       

یاربانب .دشابن یبسانم ن توافتم حوطس 

تهااای جا تم تسا هتسباو یعا  . ......ل اذ   
         مه را تت 

خ دو کار مآ دی شرایطی را در اختیار فرد میگذارد که میت او نددد در براب اوم ر ن و دنک تمواقم ع   
اصو ًالًال مآ ا هد بر یا تاثیرگذاری باشد .این وض یع ت نیازمند شاد تن ت او نایی از مدیریت روابط است
که در صورت لزوم بت او ند از آن استفا هد کند.
فرضیه اصلی :شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی به ط دانعم رو ا هب رداق یر    
د .ب یار
یباشند د
پیشبینی مهارتهای اجتماعی م 

    

رب ر یا یس ن دنچ نویسرگر زا هیضرف 

مت یغ ره ب ن جیاتن .تسا هدیدرگ هدافتسا نامزمه شور ه شا هک داد ن ش  هنانیرفآراک تیصخ و         
خ دو کار مآ دی میت او نند مهارتهای جا تماعی را پیشبینی نمایند و همچن یگتسبمه بیرض نی    
چندگانه (ضریب ت نییع ) نشان داد که این مت یغ رها میت او نند (  ) 46درصد از واریانس مهارتها ای
جا تماعی را پیشبینی کنند .این نتایج با طم العات خ کشو ام (  ،) 2007جاسک و همکاران ( ،)4 200
یم ر محمد صادقی (  ،)4 200نیک رفتار (  )09 13و مژدهی و کندری (  ) 1381همس ووو ممم یباشددد .در
تب نیی این نتایج به طور کلی میت او ن گف فآراک هصخاش ت ر ک نازیم ،ینی ن سا یریذپ لرت تتتتتتت تتتتتتتت و
کانون کنترل عبارت است از این که شخص چ وگ نه منبع نتایج مثبت یا منفی را به خ دو یا دیگران
نسبت میدهد .فا ر دا اد ر یا کانون کنترل بیرونی از ویژگیهایی مانند مسولیت پ یریذ
منطقی ب دو ن در برابر ح ثداو و ع لل روید دا ها ،رضایت لغش ی پای نی  ،ن خر

ریغ ،مک    

و الاب تبیغ ساسحا

    

ب گی انگی نسبت به محیط کار ،عدم اعتماد به دیگران ،ان زیگ ش کم ،اعتماد به نفس پای نی و نظ ریا
اینها برخور اد رند .در ص یلوسم زا ینورد لرتنک نوناک یاراد دارفا هک یترو تتتتتتت تتتتتتتت پ یریذ

،الاب

س مال ت و بهد شا ت روانی بیشتر ،تمایل به همکاری با دیگران و اعتماد به آنان ،لیم به پیشرفت و
اعتماد به نفس زیادتر بهره مندند (محمد ها ید  .) 1379 ،بنابراین میت او ننن انتظ صخش تشاد را    
کار فآ رین اد ر یا شاخصههایی است که بت او ند ازیم ن کنترل خ حم رب ار دو ی  ط اطر ااااااااا فش شیازفا
یترین این ویژگیهاست .شخصیت کار فآ رین
تهای ارتباطی یکی از ضرور 
دهد و احتما ًالًال مهار 
با ازفا یش مهارتهای ارتباطی خ دو زمینهههی مناس ب یراذگرثا هعسوت یارب یب ر طیحم مهارف
ممم یکن دد د .بن یاربا ن هفرط ود هخرچ کی رد 

      

       ممم یت او ننن گف دمآراکدوخ ت ی ش یارب ار طیار      

تاثیرگذاری بر محیط ازفا یش میدهد و الزمه این تاثیرگذاری رشد مهارتهای ب نی فر ید است.
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تهای جا تماعی باال،
چرا که در تنهایی و عزلت نمیت او ن دست به ت ییغ ر زد و از س یو دیگر مهار 
باعث ارتقا س حط خ دو کار مآ دی می دوش .
در نهایت اینکه این پژوهش اد ر یا محدودیتهایی از جم هل مح وب دود ددددد ن گ مدع ،هنومن هور    
تها ای جا تم زا فرص هدافتسا و یعا
سنجش مت یغ رهای مهم دیگر بر مه را ت ت

ذل .دوب همانشسرپ ااااااااااااا

پیشنهاد می دوش در پژوهشهای آتی از ا طرحححها ای آزمایش اب دناوتب هک ی یمطا ن ینشور و نا       
بیشتری ع لماو تاثیرگذار ب ر اهریغتم نیا ر ا شن .ددرگ هدافتسا ،دنک ییاسا و       احتما ًالًالًالًال طراحی
پرسشنامههای ب مو ی و فرهنگ محور بت او ند نتایج قابل اطمینان تری به دست دهد.
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