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پی 
مؤلفههای هوش اجتماعی

راضیه رضایی ،1مجتبی سلم آبادی ،2هادیبراتی ،3طیبه تنها

4

چکیده
ش اجتم عا ییی در
س مؤلفههههاییی هوش ش
پژوهش حاضر به دنب لا پییشبینییی ویژگیییهاییی شخص تی ییی کارآفرینانههه بررر اساس س
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی بوده است .پژوهش حاضر ازجمله پژوهشهای توص عون زا یفی   
همبستگی بوده است .روش نمونهگیری طبقهای شامل  203نفر (  148دختر و  451پسر) از دانشجویان اس باختنا نات   
و مقیاس هوش اجتماعی ترومسو ،مقیاس ویژگیهای شخصیتی ننده اب راز مورداس  رضاح شهوژپ رد هدافت ه .دنتس     
صهای آمار استنباطی رگرس نوی
سپس از روشهای آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین ،انحراف معیار و نیز از شاخ 
خطی چندگانه استفاده شد .نتایج نش  نیب هک داد نا ههه ههههههوش اجتم گژیو اب یعا ییی ییییهاییی شخص هطبار هنانیرفآراک یتی    
شبینییی
یهای شخص تی ییی کارآفرینانههه را پیش ش
(  )R =0/ 36وجود دارد و مؤلفههای هوش اجتماعی  0/ 21واريانس ویژگ 
تهاییی اجتم ییاناوت یعا   
میکنند؛ و از بین مؤلفههای هوش اجتماعی ،تنه فلؤم ا هههههه زادرپ یا شش ششش اطالعاتتت و مه را ت ت
ی ک نيرفآرا ییی در دانش یوج ا  ن ووو مراکززز
ی اع الت ی ی
پیشبینی ویژگیه تیصخش یا ی نیرفآراک  ان دنرادار ه  ..... ....درنتیجه ب ار ی ی
آموزشی ،پرورش ویژگیهای شخصَيَيتی کارآفرینانه و هوش اجتماعی ضرورت دارد.
کلید واژهها :هوش اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه ،دانشجویان
دریافت مقاله4931/ 10 /41 :

پذیرش مقاله59 13 /4/9 :

 -1دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس امام سجاد بیرجند ،ایران،

razie.rezaei92@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،مربی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر بیرجند ،ایران.
(نویسنده مسئول) salmabady68.counseling@gmail.com

 -3دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانcounselin91@gmail.com
 -4فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش ناحیه  2شهر ری
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1

کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم موردتوجه محافل آموزشی کشورهای جهان
قرارگرفته ح رد اریز ،تسا  ا رد رضاح ل
کارآفرین الوحت أشنم ،نا ت یگرزب 

صرع ه هههههههه هههی جه قالخ دارفا ینا

وووووو و مبتک ب ر هه ههعن ناو   

تعنص هنیمز رد ی امدخ و یتیبرت  ،تتت ت تتتتتتتتتتتت تتتی شدهههان دد د (رع ید   

افسوران .) 1388 ،واژه کارآفرینی ابتدا در زبان فرانسه ابداع شد و برای اولین بار توسط کانتیلیون
در قرن شانزدهم تعریفشده است (کرباسی ،ولدخانی ،شرافت ،عظیم زادگان .) 1381 ،علیرغم
اینکه تعاریف زیادی از کارآفرینی شده اس حاص نیب رد ت ببب ببببنظ صوصخ رد نار   

تعر نآ فی

اتفاقنظر کامل وجود ندارد ،اما توافق بسیاری وجود دارد که کارآفرینی ب اکتبا ا رر ررر ،2خالقیتتت،3

مگیری مبتکرانه ارتباط دارد (زرب.)8002 .5
ریسکپذیری 4و تمایل به تصمی 

برای مطالعه کارآفرینی پژوهشگران رویکردهای متفاوتی بهکاربردهاند .کارآفرینی از جنبهههه یا
متعددی مانند تمایالت ،زمینهها ،ویژگیهای شخص تیعقوم و تیسنج ،یداصتقا لماوع ،یتی      
جغرافیایی مطالعه شده است (میر آقایی و میرزایی .)19 13 ،یکی از رویکرده هعسوت رد مهم یا    

کارآفرینی ،رویکرد ویژگیهای شخصیتی 6است که با این فرض شکلگرفته که برای پرورش و
و افزایش کارآفرینان در جامعه باید شماری از ویژگیهای شخصیتی را در افراد تقویت کرد .در
این رویکرد باور بر این است که برای گسترش کارآفرینی در جامعه یا افرادی را که ویژگیهای

شخصیتی کارآفرینی 7دارند در جامعه جستجو کرد یا اینکه ب زومآ ا شش ششش و مش گژیو هروا یی یییه یا

شخصیتی کارآفرینی را در افراد پرورش داد (حیدری .) 1388 ،ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
مشخصههای پایدار و پیشبینی رفتار فرد است که تفاوت اقدامات فرد را در موقعیته هباشم یا   
توضیح میدهند .ویژگیهایی ازجمله خالقیت ،سختکوشی ،انگیزه موفقیت ،مخاطره پذیری و
تحمل ابهام (احمدپورداریانی.) 387 1 ،

.Entrepreneurship
.Initiative
3
.Creativity
4
.risk taking
1
2

5

. Szerb
.Personality characteristics
7
.Entrepreneurial Personality characteristics
6
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در مطالعات کارآفرینی محققان عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه را به سه دسته عوامل اجتم ،یعا

محیطی و فردی تقسیم کردهاند .مدل عوام عامتجا ل یی ییی1؛ ع هقباس ،یصخش هقباس نوچ یلماو      
یکه م  دد دددل
فامیلی ،طبقه شغلی ،تجربیات اخیر زندگی ،محیط رشد و  ...را مهم میییدان لاحرد .د یی یی
عوامل محیطی 2به عوام نیمز ل هههههای از قبی یلام شهاک ،لوپ شزرا ل ا یقتسمریغ یایازم و ت م       ،
زمانبندی فرصت در فرآیند مسیر شغلی و تأثیر شرایط بازار ،تحول اجتماعی ،حمایت اجتم یعا

و فرهنگ اقتصادی توجه دارد .از سوی دیگر مدل عوامل فردی 3که بهههط ب هدرتسگ رو هه هههههعن ناو

یکند (گارول
مدل ویژگیها شناخته میشود بر روی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه تمرکز م 
مت گژیو نیر یی یییه یا
و آتسن6002،4؛ به نقل از پورقاز و محمدی ،)09 13 ،در هم  اتسار نی ا هم ز م مم ممم

یتوان اشاره نمود.
شخصیتی کارآفرینانه به موارد زیر م 

-1نیاز به موفقیت :5عبارت است از تمایل به انجام کار در س یلاع یاهدرادناتسا حط    
   

بهقصد موفقیت در موقعیتهای رقابتی .درواقع نیاز به موفقیت بیانگر تما هب یبایتسد هب درف لی

هدف بر اساس مجموعهای از عالیترین معیارهاست (ماتیوس -2 .) 2010 ،6مرکز کنترل درونی:7

تها،
درونی :7عبارت است از عقیده فرد نسبت به اینکه رویدادها و وقایع زندگیاش ،نتیجه مهار 
مهارتها ،ویژگیها و رفتارهای خ سناش نوچمه یطیحم لماوع هن و شدو

ریدقت و سا تتتتتتتت تتتتتتتتت

(ارسالن ،دیماس و هامارا -3.)9002 ،8رهبری :9رهبری کارآفرینی به معنای خلققق چشمممان اد ززز و
انگیزههای کارآفرینی در کی

تباالالال در ش یار ططط
گروه میییدانن ب هک د هه ههههه انجاممم عملک عرس و در تت تت

ن ب وراب و گر نن ننن -4 .)0002،10تعه و مزع ،د را اد هه ههه :11وقتیییکه
یگ در ددد (گ یر ن ن
نامشخص منجر م 

کارآفرینان تصمیم میگیرند کاری را انج رد و هلصافالب ،دنهد ما نکمم تصرف نیلوا

ار نآ

  

  

انجام میدهند .نتایج پژوهشها نشان داده است که رابطه مثبتی بین عمل کارآفرینانه و اهل عمل
.social factors
.Environmental factors

. Individual factors

1
2
3
4

. curol & Atsan
. Need for Achievement
6
. Matthews
7
. Internal control center
8
. Arslan, Dilmac, Hamarta
9
. Leadership
10
. Greenberg & Baarron
11
. Commitment and Determination
5
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بودن فرد وجود دارد (اپلیگیت و کوالرا -5 .)0002،1تما ریذپرطخ هب لی ییی یییی (ریس کککپ یریذ

))) :2

عبارت است از پذیرش مخاطرههای معتدل که میتوانند از طریق تالشهای شخصی مهار ش نو ددد
اشاره دارد (احمدپورداریانی و عرفانیان -6.) 1386 ،تحمل ابهام وعدم قطعیت :3توان شنکاو ییا   

مثبت به موقعیتهای مبهم و تصمیمگیری تحت شرایط مبهم و اطالعات ناکافی است (گارول و

س ی ککک ویژگییی کلیدییی ی ککک ک تسا نیرفآرا ،،، ،،
س :4اعتمادبهههنفس س
آتسن -7.)6002،اعتمادبهههنفس س

فو
کارآفرینان را قادر میسازد که به خود ایمان بیاورند و از این توانایی برای رس دی ننن بههه اه اد ف ف
مقاصد اعالمشده خود استفاده کننددد (ه ک و و وو ووو -8 .) 1992 ،5خالقی کتا ،ت اا ااا بههه خ دو  ، ،توان یا ی ی
ی
انطباق :6هم شامل سالست (توانایی خلق ایدهها) و ه اکتبا م رر ررر (پاسخخخه و دیدج یا

)یداعریغ   

ن ا دی ۀۀۀ ناشییی از
ی عملییی س تخا ن ن
میباشد (فارنهام و بچیار -9 .)8002،7نوآوری :8درواقععع ن روآو ی ی
ت ت زا ههه ارائههه
ت ی ککک محصوللل جدیددد یا ا خ مد ت ت
خالقیت را امکانپذیر میسازد و آن را بهص رو ت ت
ی بههه معناییی ک دربرا ییی
میدهد .پس خالقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشههای نو دارد و ن روآو ی ی
ساختن آن افکار نو و تازه است (احمدپورداریانی و عرفانیان - 10 .) 1386 ،فرصتطلبییی :9اش را ههه

بههشدتت ت و شورر ر و شوقق ق ی ککک

ک یرفآرا نن ن بهه دنبالل ل رس ب ندی هه هه رؤیاه راد یو یا دد د (گ و لورا

آتسن - 11 .)6002،انگیزه برای برتری داشتن :10عبارت است از میل برای انجام کارهای س ،تخ
سرآمد و بدتر بودن و بهتر عمل ک ب نیریاس هب تبسن ندر هههه هههههههمنظ کی هب یبایتسد رو ا ساسح      
پیشرفت شخصی (کولز و بروک.)8002 ،11

یافتههای پژوهش احمدی ،بابا شاهی و خداشناس (  )09 13ب نیب هطبار یسررب ناونع ا لماوع       
شخصیتی و کارآفرینی نشان داد که ابعاد و ویژگیهای شخصیتی با کارآفرینی همبستگی دارند.
همچنین محمدی ،احمدی و شایان جهرمی (  )09 13در پژوهشی نشان دادند که بین ویژگیهاییی
1

. Applegate & Collura
. Risk- taking
3
. Tolerance of ambiguity and uncertainty
4
. self confidence
5
. Ho & Koh
6
. Creativity, self-reliance and ability to adapt
7
. Furnham, Bachtiar
8
. Innovativeness
9
. Opportunity obsession
10
. Motivation to excel
11
. Cools, Broeck
2
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شبینی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه  /...رضایی و همکاران
پی 

ی زناننن رابطههه مثبتتت و معنیییداری و وج ددد دارد .در هم اتسار نی   
شخصیتی با تمایل به ک نیرفآرا ی ی
درودیان ،احمد مظفری ،تندنویس و کاظم نژاد لیلی (  )19 13در پژوهش خود نشان دادند که بین
تهای فردی و سبک رهب سک درکلمع اب یر بببب بببببوک نانیرفآراک را   
ویژگیهای شخصیتی ،مهار 
یداری وجود دارد.
ورزشی رابطه معن 
ازجمله رد هک ییاهریغتم         پ هوژ شش ش حاض گژیو اب نآ طابترا یسررب هب ر یییییییییییی ییه یتیصخش یا     

کارآفرینانه پرداخته میشود ،هوش اجتماعی 1است .مطالعات و تحقیقات متعدد در زمینه ه شو

اجتماعی بیانگر این است که این پژوهشها همواره با مشکالتی همراه بودهاند .یکی از مشکالت
اصلی در مطالعات هوش اجتماعی این واقعیت است که پژوهشگران این سازه را در طول سالها
    

به ویش  ه هه هه درک فیرعت یتوافتم یاه ههه ه هه هان نیا زا یخرب .د لؤم رب فیراعت ف هه ه هههههه ههه ای یتخانش یا
بهعبارتدیگر بر توانایی درک و فهم افراد دیگر تأکید میکنن ب رگید یخرب و د ر فلؤم هههه هههههههه یا
رفتاری نظیر توانایی تعامل موفق با افراد دیگر و برخی بر بنیادهای روانسنجی تأکید میییکنن و د

هوش اجتماعی را در راستای توانایی عمل کردن خوب در آزمونهایی که مهارتهای اجتماعی
یکند ،قرار میدهند (رضایی) 1389 ،
را اندازهگیری م 
هوش اجتماعی در ابتدا فقط بهعنوان کی

مفهوم منفرد معرفی ش نآ اهدعب اما ،د ار

هب  ود نننن ن ننننننوع

یپردازد که شامل
هوش فردی تعریف کردهاند که به دو جنبه هوش فردی 2و هوش بین فردی 3م 
شامل دانش و آگاهی در مورد خود و دیگران میباشددد (ص راف ييي ن اي  ، ،س يگل  ، ،ت ،یلكو

.)09 13

هوش اجتماعی شامل توانایی به سر بردن تا دیگران و توانایی تشویق آنها به ارتباط و همک یرا

اس تت ت (س زبا یی ی .) 2012 ،نیجهولت  ، ،،اس ات کک ک و نیش دی اا ا )9002( 4ه ب ار یعامتجا شو هههه ههههعن ناو   
ته یارب هک ییا    
تاند از درک مردم و مه را ت ت
مجموعهای از تواناییها توصیف میکند که عبار 

تعامل موفق الزم است که مؤلفهههه رابع نآ یا تت تتتان  تاعالطا شزادرپ :زا د ا متج اع یییی ییییی : 5یعنی

توانایی درک و فهم و پیشبینی رفتار و احساسات دیگران .آگاهی اجتماعی : 6درک مناس زا ب
نگران یییه و ا اسحا سا س ت ا  نیری ا  ز ا کر ان یقفوم تتتتتتتتتت ت در فعالیتت ته عامتجا یا یییی ی و مه را تت ته یا   
. social intelligence
. Individual intelligence
3
. Interpersonal intelligence
1
2
4

. Nijholt, Stock & Nishida
. social Information Processing
6
. Social Awareness
5
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اجتماعی :1یعنی حساسیت به دیگران ،برای کسب عملکرد شغلی برتر ،توانایی ش یاهزاین تخان   
یهای دیگران.
دیگران و درنهایت توانایی شناسایی نگران 
پژوهشی که بهطور مستقیم به ارتباط هوش اجتماعی و مؤلفههای آن ب گژیو ا یی یییه تیصخش یا ی   
شهای مش و هبا
کارآفرینانه بپردازد تا آنجا که پژوهشگر بررسی نموده است ،یافت نشد اما پژوه 
نزد کی

از ارتباط هوش اجتماعی و کارآفرینی حکایت دارند ،بهطور مثال آقا محم ح ،ید للیمی

وکیادلیری (  )19 13در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه هوش اجتماعی بامه ینیرفآراک ترا   
دانشجویان دانشگاه آزاد چالوس نشان دادن  هطبار هک د ه متجا شو ا ب یع ا ینیرفآراک تراهم        
معنیدار اس  هطبار نینچمه و ت هر فلؤم زا کی ههههه ههههههههه عامتجا شوه یا ییی یییی (پ تاعالطا شزادر   
اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) بامهارتهای کارآفرینی معنیدار میباشد و
هوش اجتماعی و مؤلفههای آن توان پیشبینی مهارته دار ینیرفآراک یا ا دنر  .... ...ب رابراب و مو ااااا

2

(  ) 2010در پژوهش خود تحت عنوان هوش اجتماعی باال و رشد کارآفرینان در ارتباط ب دشر ا   
سرمایهگذاریهای جدید نشان دادند که هوش اجتماعی ب رب یدایز ریثأت الا دشر ینیرفآراک       

دارد .همچنین گورکان ،فرانزیکا و توماس ) 2011 ( 3نشان دادند که بین هوش اجتماعی و فرآیند

کارآفرینی ارتباط معنیداری وجود دارد و بین زن ساسا رب ینیرفآراک دنیآرف رد نادرم و نا      
هوش اجتماعی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
در عصر حاضر به دلیل پیشرفتهای علمی و فنی بازنماییهای ذهنی بشر ،کره زمین به دکهد  ه   
جهانی مبدل شده است .ازآنجاکه شبکههای ارتباطی بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات
را در سطح ملی ،منطقهای وجهانی به یکدیگر متصل کرده است ،کلی دورو د به زاب نیا  اااااره یا
تپ و یریذ
جهانی این است که نهتنها کشورها ،بلکه کلیه نهادها و افراد دائمًاًا قابلیتتته باقر یا تت تت
سازگاری خود را افزایش دهند (لیاقت دار ،بدری ،عابدی ،جعفری .) 1385 ،برای دستیابی به این
امر مهم پرورش ایدههای خالق و کارآفرین که بتواند پیوسته خود را با دنی دج یا

ییییی د هماهنگ

کنند ،ضروری به نظر میرسد .موضوع دیگری که لزوم توجه به کارآفرینی را سبب شده اس .ت
افزایش نرخ بیکاری بهویژه در میان دانشآموختگان دانشگاهی است که کشور ما س نآ اب تخ   
. Social Skills
. Baum & Barbara
3
. Gorkan, Franziska & Tomas
1
2
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درگیر است .بهطوریکه به نظر میرسد پرورش افراد دارای ویژگیه و نیرفآراک یا

رکفت اب     

تگذاران و مدیران آموزشی و اقتص یدا
خوداشتغالی بهعنوان راهحلهای مقتضی از طرف سیاس 
کشور موردتوجه قرارگرفته است (کردنائیج و زالی.) 387 1،
امروزه سازمانهای آموزشی ازجمله مدرسه مدیرانی و معلمانی خالق نیاز دارند ،زیرا نقش سنتی
م رید ا و ن

یشزومآ ماظن رد ناملعم          به چچ چ چچچ الش کش تسا هدش هدی نا و ت راظ ا زا هعماج ت           

دستاندرکاران نظام آموزشی تغییر کرده است .بدین منظور در سطح نظام آموزشی با کارگیری
مدیران و معلمانی با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه ،میییت ندش مکاح دنور هب ناو

     روحیه

کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه بر کل جامعه کمک کرد (مقیمی .)4 38 1،از دگر سو ب هجوت ا   
نقش مهم هوش اجتماعی در ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه و عدم یافتن پژوهش در راستای
ارتباط متغیرهای مذکور ،خأل پژوهشی در این زمینه احس م سا یی یییش وژپ اذل ،دو ه رد رضاح ش

  

راستای پر کردن بخشی از این خأل پژوهشی انجام میشود؛ بنابراین هدف پژوهشگر تعیین سهم م
م
ی کارآفرینانههه دانش یوج اننن دانش اگ ههه
مؤلفههای هوش اجتماعی در پیشبینی ویژگیهای شخص تی ی ی
یباشد.
فرهنگیان استان خراسان جنوبی م 
سواالت تحقیق
 -1آیا بین هوش اجتماعی با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه رابطه وجود دارد؟
شبینی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه چقدر است؟
 -2سهم مؤلفههای هوش اجتماعی در پی 
رو ش
پژوهش حاضر ازجمله پژوهشهای همبستگی است ..جامعه وژپ یرامآ  هش    

عب زا تسا ترا   

کلیهی دانشجویان دانشگاه دختر و پسر فرهنگی سارخ ناتسا نا ا ج ن ن بو یییی ییییی ( 4 40 1نف )ر لاس رد   
تحص یلی

 4931-59 13بوددد کههه نمونهههای شما لل ل  203نف وجشناد زا ر ییییی ان دخت رسپ و ر    بهشور    

نمونهگیری طبقهای از پردیسهای شه دی ب نجریب داجس ماما و رنها دددد ددددد ( 451پس و ر

 148دختر )))

انتخاب شدند .جهت تحلیل دادهها ،از روشهای آم فیصوت را ی ج دننام  د ت لوا و ،یناوارف عیز       
صه یگتسبمه ،یطابنتسا رامآ یا      پیرس  نو ووو
محاسبه می ش زا زین و رایعم فارحنا ،نیگنا اخ صصصصص صصصصص
س
رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .اب ببزار پ دوب همان شسرپ ود لماش شهوژ  -1 ...... .....مقیاس س

74

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره دوم /تابستان 59 13

شنامه یارب ار    
هوش اجتماعی ترومسو :1سیلورا ،مارتین ،یوسن و داهل )1002( 2ا سرپ نی شش شش
سنجش هوش اجتماعی تهیه کردند .این پرسشنامه دارای  21سؤال بوده و دارای  3خرده مقیاس،
پردازش اطالعات اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی میباشد .طیف پاسخگویی
آن از نوع لیکرت (کام ًالًال مخالفم= ،1کام ًالًال موافق= )7است .سیلورا و همکاران ( )1002ض بیار
ته و یعامتجا یا
پایایی برای خرده مقیاسه  تاعالطا شزادرپ یا ا متج ا راهم ،یع تتتتت تتتتت

یهاگآ    

اجتماعی به ترتیب  0/ 86 ،0/ 81و  0/ 79گزارش کردهاند .در پ یاضر شهوژ یی ییی (  ) 1389ض یار ب ب
ب
ی و آگ ها ی ی
ی
تهاییی اجتم عا ی ی
ش اطالعاتتت اجتم یعا  ، ،مه را ت ت
پایایی برای خرده مقیاسهاییی پ زادر ش ش
ش حاضررر پا یای ییی ک شور هب ل   
اجتماعی به ترتیب  0/ 64 ،0/ 73و  0/66به دست آم د .د ررر پ هوژ ش ش
یه تیصخش یا ی انیرفآراک  ن :ه     در
آلفای کرونباخ  0/ 84به دست آمد -2 .مقیاس ویژگ 

ی کارآفرینانه ن  نههههه ) 2011 ( 3اس سایقم .دش هدافت    
پژوهش حاضر از مقیاس ویژگیهای شخص تی ی ی
مذکور دارای  37ماده در طیف لیکرت (کام ًالًال مخالفم ،1:کام ًالًال موافقم )5:میباشددد و ش لما

12

خرده مقیاس نیاز به موفقیت؛ کانون کنترل؛ رهبری؛ تعهد و عزم و اراده؛ تمایل بههه خطرپ یریذ ؛ ؛
ی انطب قا ؛ ؛ ن ؛یروآو
تحمل ابهام و عدم قطعیت ؛اعتمادبهنفس؛ خالقیت ،اتکا ا بههه خ  دو ووو توان یا ی ی
فرصتطلبی؛ انگیزه برای برتری داشتن میباشد .ننه (  ) 2011آلفای کرونباخ این پرس ار همان ش   
 0/ 79گزارش نموده است .در پژوهش حاضر پایایی کل به روش آلفای کرونباخ  0/74به دستتت
آمد.
یافتهها
یافتههای جمعیت شناختی نشان میدهند که از مجموع  203نفر 148 ،نفر دختر (  )% 49و  451نفر
ل ( )% 19 /5بودن رد .د
پسر (  )% 51هستند که از این تعداد  243نفر مجرد ( )% 80 /5و  95نفررر متأهل ل
ششده است.
ادامه یافتههای توصیفی پژوهش در جدول  1گزار 

1

). Tromso Social Intelligence Scale (TSIS
. Silvera, Martinussen & Dahl
3
. Neneh
2
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جدول  .1اطالعات توصیفی متغيرهاي پژوهش
متغیر

جن س

تعداد

پردازش اطالعات

پسر

451

آگاهی اجتماعی

مهارت اجتماعی

هوش اجتماعی

میانگین +انحراف استاندارد
0/ 96 +4/ 82

دختر

148

0/59 +4/ 98

کل

203

0/59 + 4/ 90

پسر

451

1/ 15 + 4/ 52

دختر

148

1/ 19 +4/ 77

کل

203

1/71+ 4/ 64

پسر

451

1/ 12 +4/ 97

دختر

148

1/ 19 +5/95

کل

203

1/ 15 + 5/ 28

پسر

451

0/ 65 +4/ 31

دختر

148

کل

203

0/ 68 + 4/ 45

0/17 +4/95

ویژگ یییییییی یه یا         

پسر

451

0/ 44 +3/ 43

کارآفرینانه

دختر

148

0/ 37 +3/95

کل

203

0/ 40 + 3/ 51

جدول  .2نتايج همبستگي پيرسون ب ني متغيرهای پژوهش
متغير
پردازش اطالعات
آگاهی اجتماعی

)** (p<0/01

پ زادر شششششش ش

آگاه ییییی یی

تها یی ی
مه را تت 

ه شو         

ویژگ ییی یها ییی ی

اطالعات

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

کارآفرینانه

0/ 38

**

0/ 72

** 0/14

1

**0/62

**

0/ 63

**

0/ 01

**

0/62

1

**

0/ 74

**

0/ 34

**

0/ 63

**

1

**

0/ 36

**

0/ 01

**

1

0/ 08

1
0/ 08

مهارتهای اجتماعی

**

0/ 38

هوش اجتماعی

**

0/ 72

ویژگیهای کارآفرینانه

**

0/14

**

**

0/ 74
0/ 34

0/ 36

همانطور که در جدول  2مالحظه میگردد رابطه بين ابعاد هوش اجتماعی (پ زادر ششش اطالع تا
گژیو اب یلک یعامتجا شوه و یییییی یییییییهاییی

تهاییی اجتم )یعا
اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و مه را ت ت

شخصیتی کارآفرینانه رت هب  ت ارب بي بر با      0/ 36 ،0/ 34 ،0/ 01 ،0/14اس حطس رد هک ؛ت    
یباشد.
معنادار م 
جدول  .3نتايج رگرسيون عوامل هوش معنوی بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
t
B
R
شبی ن
متغیر پی 
متغیر مالک

س حط             
معناداری

ویژگیهای کارآفرینانه

هوش اجتماعی

0/46

0/ 21

0/ 32

0/ 22

6/ 84

0/000

0/ 05
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با توجه به نتايج بهدستآمده از جدول  ،3تحليل دادهها به روش خطی نشان میییده ريغتم هک د    
شبین گژیو ی یی یییهاییی شخص راد مهس هنانیرفآراک یتی د اتب رادقم  .ب يار شوه   
پیشبین در پیش ش

    

ی کارآفرینانههه را
یباشد؛ و هوش اجتماعی  0/ 21واريانس ویژگیهای شخص تی ی ی
اجتماعی 0/ 32 ،م 
پیشبینی میکنند .بنابراين فرضيه تحقيق مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به معن ادا ررر ب دو ننن کل ل
ل
ت دیگررر ک اد ممم
مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام یکی از ضرایب صفر نیست و یا ا بههه عب را ت ت
متغیر یا متغیرها تاثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آزمون  tاستفاده می شود.
جدول  .4ضرايب استاندارد ،غيراستاندارد و آماره تی متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون
متغير پيش بين

 tآماره

ضرايب رگرسيون
استاندارد نشده

مقدار ثابت

83 / 73

پردازش اطالعات

1/ 83

آگاهی اجتماعی

0/ 69

مهارتهای اجتماعی

1/ 54

sig

معناداری

استاندارد شده
0/ 51
0/1
0/ 37

س حط          

6/ 13

0/100

0/ 05

2 / 70

0/700

0/ 05

1/ 65

0/1

2/ 54

0/ 011

0/ 05
0/ 05

تهاییی
همانطور كه جدول  4نشان ميدهد مؤلفههاییی پ زادر ششش اطالع ب تا اا ااا  β = 0/ 51و مه را ت ت
اجتماعی با  β = 0/ 37بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در سطح  5درصد تأثیر معنادار دارند
و مثبت بودن اين ضريب درواقع نشاندهنده اين است كه با افزايش این عامل ،میزان ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه نيز افزايش مييابد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به دنبال پیشبینی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه بر اساسسس مؤلفههههاییی هوش ش
ش
اجتماعی بوده است .یافتههای پژوهش نشان میدهند کههه ب اب یعامتجا شوه نی گژیو ییییی ییییییه یا
یت و ان
یداری وجود دارد .از یافته فوق اینگونه استنباط م 
شخصیتی کارآفرینانه رابطه مثبت و معن 
ییابد؛ که ی  ا هتف   
نمود که با افزایش هوش اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه افزایش م 
فوق با پژوهشهای پیشین ازجمله (آقا محمدی وهمکاران19 13 ،؛ بوم و باربارا 2010 ،؛ گورک نا
و همکاران 2011 ،؛ نصیری ولیک بنی ،احمدی و سلطانآبادی29 13 ،؛ استیفن ،جانل ،گیلبرت و

میشل ) 2014 ،1همخوانی دارد.

در تأیید امر فوق نص اراکمه و ینب کیلو یری نننن ننننن (  )29 13در پ اونع اب دوخ شهوژ ن یسررب       
وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خالقیت سازمانی نشان دادن نیب هک ؛د    
. Stephen, Janelle, Gilbert & Michael

1
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هوش اجتماعی با رفتار شهروندی و خالقیت سازمانی ارتباط وجود دارد .از بین مؤلفههای هوش
تهای شهروندی
اجتماعی دو مؤلفه آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی رابطه معنیداری بامهار 
و خالقیت کارکنان داشتند و پردازش اطالعات اجتم راهماب یعا تت تتتها ای شه تیقالخ و یدنور   
رابطهای نداشت .همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه متجا شوه ریثأت  ا نکراک یع ا اتفر رب ن ر       
شهروندی از روی مؤلفههای آگاهی اجتماعی و پردازش اطالعات تبیین گشته و تغیی ریغتم تار   
خالقیت سازمانی از روی مؤلفه آگاهی اجتماعی قابل پیشبینی است .در هم  اتسار نی ا و نفیتس
همکاران (  ) 2014در پژوهش خود تحت عنوان اثر هوش اجتماعی با رهبری و اثربخشی رهب یر
نشان دادند ،هوش اجتماعی با نوع و سبک رهبری رابطه مستقیم و معنادار دارد.
هوش اجتماعی باال سبب میشود افراد در جذب دان  دیدج ش بب ب ببببهط ،دننک لمع قفوم یلکرو     
همچنین افرادی دارای هوش اجتماعی باال از خرد جمعی ب متجا شوه .دنرادروخرب ییالا ا یع     
تقویتکننده روابط بین فردی است و ازآنجاکه دانش ضمنی در تعامالت به دانش عین لیدبت ی   
میشود و به دیگران انتقال مییابد و ازاینننجه رد دارفا هک ت تسار ا  ی ت یفو ققققق قققققق در زمینه بسک    
تها و اطالعات را از منابع مختلف جهت انجام کسیر اب دنیآرف کی     
کارآفرینی بایستی مهار 
باال کسب کنند ،در صورت داشتن هوش اجتماعی ب قرب دنیآرف الا ر ب طابترا یرا ا رد نارگید     

  

یکنند و
درون افراد نهادینهشده و بهواسطه تعامالت مشترک اطالعاتی را از محیط خود کسب م 
چنانچه این اطالعات حول ویژگیها و یا محوری مشخص در زمینه کارآفرینی باش ب ،د یی یییشک
افراد اطالعات الزم را کسب میکنند و هر زمان که نس  ینیرفآراک دنیآرف هب تب ا ،دننک مادق       
آمادگیهای الزم را در جهت کارآفرینی و پیشرفت در این زمینه رادارند (طباطبایی ،اوجی نژاد
و قلتاش.)4931 ،
دیگر نتیجه پژوهش نشان داد که هوش اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه را پیشبینی
تهاییی
ش اطالعاتتت و مه را ت ت
میکنند ،و از بین مؤلفههای هوش اجتماعی ،تنها مؤلفههاییی پ زادر ش ش
اجتماعی توانایی پیشبینی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه رادارند .پس میتوان گف شوه ت   
اجتم گژیو بسک رد یعا یییییی یه نانیرفآراک یتیصخش یا هههه هه اف راد شقن دار دد دد د که قوف هتفای  اب         
پژوهشهای مشابه پیشین منجملههه (احم راکمه و ید ا ،ن    19 13؛ طباطب راکمه و ییا ان 4931،،، ،،؛
محمد پور ،29 13 ،خدری و احمدی )29 13 ،که نشان دادند انواع مختلف هوش در ویژگیییه یا
شخصیتی کارآفرینانه نقش دارند ،همخوانی دارد .از دید نظریهپردازان تکاملی هوش اجتم ،یعا
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در حقیقت مهارت و استعداد اولیه مغز انسان است که در قشر مغز بازتاب یافته نونکات هچنآ و     
مهای عصبی ما س دش راو ه کی رد دربشیپ یارب و تسا        
بهعنوان هوش نام میبریم روی سیست 

گ ور ه روم هدیچیپ  د فتسا اا ا اااااا اده قرارگرفته سا  تتتتتت ت (گلم ننن ن 2010 ،1؛ به ا لقن  زززززز ز طباطب یا ییی ی و
همکاران .)4931،آنچه به آن اشاره شد ،توانایی هوش اجتماعی را در برخورد با مس دیچیپ لئا ه   
متبلور ساخت و ازآنجاکه کارآفرینی و کسب ویژگیهای کارآفرینانه فرآیندی پیچیده میباشد
ی ،آیندههنگ مانرب ،یر هههههر  .و یزی   ..کش نودب و  ه
و نیازمند توانایی باال در ریس کککپ ریذ ی ی

شو     

اجتماعی و مؤلفههای این تواناییها را در فرد ایجاد میکند تا خود را در نق فآراک کی ش ر نی    
یتوان گف جیا و بسک هک ت ا گژیو د ییییی ییییییه یا
موفق به جامعه معرفی کنند ..در تبیین این یافته م 
ل و ش م هک تسا یطیار یییی یییییتوان .دشاب نوگانوگ د    
شخصیتی کارآفرینانه در افراد مستلزم عوامل ل
عدهای معتقدند در زمینه نوآوری ،وجود افراد باهوش ضرورت دارد ،ل جیا یارب اذ ا بسک و د     
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه و شناسایی عواملی مثل عوامل ف رد الاب شوه نوچمه یدر

  

زمینههای مختلف منجمله هوش اجتماعی ،داش زیگنا نت ه مزال     و  ...ض سا یرور تت تتت (احم ،ید
وردی و عالئی.) 1388 ،
یتوان به معیارهای سنجش اطالعات اجتم راهم و یعا تت تتته رد یعامتجا یا   
در تبیین این نتیجه م 
مقیاس هوش اجتماعی اشاره کرد ،این مالکه و ثحابم ا

ش ،نوچمه یبلاطم ن تایقلخ تخا       

افراد در مدتزمان کم ،توانایی پیشبینی واکنشها و رفتار دیگران ،قابلیت در مکالمه و بحث و
گفتگ بدا تیاعر ،و

،نارگید اب هثحابم رد یاناوت تخانش یییییییییییییی ییییه رد الاب ناوت ،نارگید یا      

  

ته یا
شه یعقوم و ا تت تت
همزادپنداری و شناخت خواستهها و امیال دیگران ،سازگاری سریع با چ لا ش ش
جدید و  ...را در برمیگیرد ،نمره باال در این مؤلفهههه رمن ،ا ه    ف ار یعامتجا شوه رد ار در باال     
میبرد ،درنتیجه افراد با استفاده از این قابلیتها این توانایی را پیدا میکنند تا دست به کارآفرینی
بپردازند و درنتیجه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در افراد پرورش مییابد.
منابع
ل بههه رشددد و توسعههه اقتص ،یدا
احمد پور داریانی ،محمود؛ عرفانیان ،امیر (  .) 1386نقش و جایگاه ک نیرفآرا ییی در نیل ل
مجله اقتصادی ،شماره  69و .5- 22 ، 70
احمد پورداریانی ،محمود ( .) 387 1کارآفرینی ،تعاریف ،نظریات و الگوها ،تهران :نشر پدریس
. Golman
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احمدی ،پرویز؛ باباشاهی ،جبار؛ خداشناس ،لیال سادات (  .)09 13بررسی رابطه بیننن عوامل ل
(پژوهشی پیرامون کارکنان شرکت داده ورزی س اد ددد) ،پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی- 21 ،)3(1 ،
.1
احمدی ،غالمعلی؛ وردی عالئی ،طیبه (  .) 1388آش یان ییی با ا خالقیتتت س نامزا ییی بههه عن او ننن ض رور تتت نظاممم آموزشی، ،
مدارس کارآمد. 64 -66 ،)3(2 ،
ال (  ،)19 13بررس ی هطبار ی
آقااحمدی ،قربان علی؛ حلیمی ،صبورا؛ کیادلیری ،لیال ال
آفرینی دانشجویان دانشگاه آزادشهرستان چ ،سولا

متجا شوه ا راک تراهم اب یع   

کنف فآراک یلم سنار ر ریدم و ینی ی بسک ت

    

و    

کارهای دانش بنیان ،بابلسر
پورقاز ،عبدالوهاب؛ محمدی ،امین (  .)09 13بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگیها ای شخص ینیرفآراک یتی   
شهای مدیریت عمومی. 111 - 130 ،) 12 (4 ،
کارکنان ،پژوه 
حیدری ،ناصر (  .) 1388بررسی رابطه مولفههای ویژگیهای روانشناختی ب ،ینیرفآراک ا    ماهنام عماجو راک ه ههه هههه،
شماره .14- 47 ،901
ش معنوییی با ا ویژگیییها ای شخص تی ییی ییی ک ک یرفآرا ننن از
خدری ،نعیمه؛ یوسف احمدی (  .) ۱۳۹۲بررسی رابطه هوش ش
دیدگاه کارکنان کی

ش ملییی دانش اگ ههه ک یرفآرا ننن (ص عن تتت
سازمان صنعتی در شهر بن سابعرد  ، ،هم یا ش ش

دانش محور) ،بابلسر ،دانشگاه مازندران
درودیان ،علی اصغر؛ احمد مظفری ،سید امیر؛ تندنویس ،فریدون؛ کاظم ن  ناوریشونا ،یلیل داژ ((( ((((  .)19 13رابط نیب ع   
ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب و ک تسا یشزرو نانیرفآراک را ان     
تهران ،توسعه کارآفرینی.701-421 ،)2(5 ،
رضائی ،اکبر (  ،) 1389مقیاس هوش اجتماعی ترومسو :ساختار ع یاپ و یلما ا قم یسراف هخسن یی ی ی هعماج رد سا     
دانشجویان ،فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. 65 - 82 ،) 20 (5 ،
رعدی افسوران ،نقی (  .) 1388مطالعه استعدادهای کارآفرینی دانشجویان دانش  نارمچ دیهش هاگ ا وه ا ،ز      مجموعه
مقاالت مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقهای ،زاهدان.
ش اجتم عا ييي
صفاري نيا ،مجيد؛ سلگي ،زهرا؛ توكلي ،سوده (  .)09 13بررسي مقدماتي پايا يي و روا يي پرسش مان ههه هوش ش
شهاي روان شناسي اجتماعي. 57 - 70 ،)3(1 ،
در دانشجويان دانشگاههاي استان کرمانشاه ،پژوه 
طباطبایی ،زهرا؛ اوجی نژاد ،احمدرضا؛ قلتاش ،عباس ( .)4931رابطه هوششش اجتم عا ییی با ا مه را تتتهاییی ک نیرفآرا ییی و
خالقیت دانش آموزان هنرستانهای شهر شیراز ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 85 -201 ،) 21 (6 ،
کرباسی ،علی؛ ولدخانی ،محمد؛ شرافت ،مهرداد؛ عظ ناگداز می  ،،، ،،حام  د ((  .) 1381م ،ینیرفآراک تایبدا رب یرور     
فصلنامه صنایع ،شماره . 27 - 32 ، 33
مقیمی ،سیدمحمد ( .)4 38 1کارآفرینی در نهادهای مدنی ،تهران :انتشارات مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران.
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