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 دهچکی
قابلیت كارآفرینی نیروی انسانی جوامع به عنوان یکی از عوامل كلیدی پیشرفت اجتماعی مورد 

شناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین  مطالعه جامعه
انجام گرفته است. روش تحقیق دانشجویان تحصیالت تکمیلی  هوش اجتماعی با قابلیت كارآفرینی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی   پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل

نفر به عنوان نمونه آماری  430بوده كه از این تعداد نفر  7187ها  باشد كه تعداد آن می 94-1393
تحصیالت داری بین هوش اجتماعی دانشجویان  معنیارتباط اساس نتایج تحقیق، براند.  انتخاب شده

های  همچنین، تفاوت میانگین قابلیتتکمیلی دانشگاه تبریز با قابلیت كارآفرینی آنان وجود دارد. 
 نشان پژوهش حاضرهای  بوده است. یافته معنی دارعمده تحصیلی های  كارآفرینی به تفکیک گروه

تفاوت نمی كه میانگین قابلیت كارآفرینی و هوش اجتماعی بر حسب جنسیت دانشجویان م داد می
های اجتماعی، آگاهی  گانه هوش اجتماعی، پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت از ابعاد سه باشد.

ثیر أ، جنسیت و وضعیت بورسیه تحصیلی، به ترتیب بیشترین تشناساییاجتماعی و نیز از متغیرهای 
 اند.  داشتهرا بر میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان 

 ، دانشجویان تحصیالت تکمیلیدانشگاه تبریز ،هوش اجتماعی، رآفرینیقابلیت كاها:  کلید واژه
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 و بیان مساله مقدمه
 و گامی برای رسیدن به توسعه پایدار چند دهه گذشته بوده استآفرینی یکی از مباحث داغ كار

اخیر، كشورهای جهان بخصوص های  آوری در سال تغییر و تحوالت سریع علم و فن باشد. می

جدیدی روبرو ساخته است كه گذر از آنها نیازمند های  متر توسعه یافته را با چالشكشورهای ك

نقش كارآفرینی و وجود افراد  ،خالقانه است. در این میانهای  بکار گرفتن رویکردها و روش

كننده باشد و شاید به همین دلیل اقتصاددانان كارآفرینی را موتور رشد  تواند تعیین می كارآفرین

برداری مناسب از آنها، ایجاد  و بهرهها  اند. كارآفرینی از طریق كشف فرصت تعبیر كرده اقتصادی

 تواند به توسعه كمک كند.  می اشتغال، تغییر در محیط زندگی و...های  فرصت

باشد. در تبیین ساختاری كارآفرینی یک  می ساختاریهای  برای تبیین كارآفرینی نیاز به تبیین

 ،در این زمینه .گیرد می در ارتباط با شرابط ساختار اجتماعی مورد بررسی قرار فعالیت كارآفرینانه

 عملو حفظ و نگداشت سرمایه  و با اهداف اقتصادی شخصی به عنوان منابع اجتماعیهای  شبکه

كارآفرینی از دید دانشمندان علوم اجتماعی فرایندی است كه در شبکه  (.9:2011)زسامبور،كند  می

تواند رابطه كارآفرین را با منابع و  می روابط اجتماعی واقع شده و این روابط اجتماعیمتغیری از 

یابند كه روش اثرگذار اداره كردن محیط ناسازگار  می كارآفرینان در ها، محدود یا آسان كند. فرصت

ای بین ه اتصال چراكه ؛پذیر است های فردی امکان های ارتباط در اقتصاد در حال گذار، از راه شبکه

 (.1389:104پور،  )سیدنقوی و عبداهلل كند می منابع و اطالعات را فراهمها  شبکه

شدن با این تحوالت نیازمند  جهان امروز به سرعت در حال دگرگونی و تغییر است و همگام

كارگیری افرادی خالق و كارآفرین است. در واقع با توجه به پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجود  به

الملل و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی و  یای امروز كه البته با تحوالت سریع محیط بیندر دن

از كارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی  ،نیز تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است

وری، ایجاد اشتغال  بهرهتواند باعث رشد و توسعه اقتصادی كشورها، افزایش  شود. كارآفرینی می یاد می

انسانی و سطح های  از آنجا كه رشد اقتصادی در هر كشوری تابعی از سرمایه و رفاه اجتماعی شود.

عامالن اجتماعی خصوصا ی  كارآفرینانههای  گذاری در كنش سرمایهبنایراین، باشد.  می تکنولوژی

نسل های  با گذار از دانشگاهباشد.  می پایداری  گذاری در پیشرفت و توسعه سرمایهگران دانشگاهی  كنش

هوش اجتماعی و ی  )كارآفرین( اهمیت بررسی رابطه نسل سومهای  )آموزش محور( به دانشگاه اول

اجتماعی در راستای پرورش نیروی انسان خالق و ها  كارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاههای  پتانسیل

علمی و تضمین امنیت شغلی دانش آموختکان های  هنوآور، تقویت ارتباط با صنعت، تجاری سازی یافت
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های كارآفرینی در كشورهای مختلف،  رونده فعالیت رغم سیر پیش علیدانشگاهی دو چندان شده است. 

ایران های  بین دانشجویان دانشگاه كارآفرینی درهای  قابیلتپدیده  مطالعه پیرامون سابقه پرداختن به

بر این اساس، هدف اصلی  ی و روانی توجه كافی نشده است.بسیار كم بوده و به عوامل شخصیت

بین هوش اجتماعی با قابلیت كارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ی  پژوهش حاضر بررسی رابطه

اند از اوال قابلیت كارآفرینی در دانشجویان  باشد. سواالت اصلی پژوهش عبارت می تبریز  دانشگاه

ز به چه میزان است؟ ثانیا، آیا بین هوش اجتماعی و قابلیت كارآفرینی تبری  تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  معنی دار وجود دارد؟ی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز رابطه

 

 ادبیات تحقیق 
ر هستند، توسط متخصصان این ایده كه كارآفرینان كلید توسعه و بهبود اقتصادی یک كشو

كید قرار گرفته است أ( در این حوزه مورد ت1990جاریلو )و  1( استیونسون1934) ای برجسته

توان یک فرآیند پویا نامید؛ كه شامل آرمان، تحول،  می كارآفرینی را (.1391)احمدیان و عنابستانی، 

افراد در جهت خلق ی  نیرو و انگیزهی  شود. این فرآیند به كاربرد و استفاده می دگرگونی و خالقیت

اجزای اصلی این فرآیند شامل  .كاربردی احتیاج داردهای  حل راه و هم چنیننو های  و اجرای ایده

ارزش خالص یا فرصت . 2 حساب شده بر اساس زمانپذیری  میل به خطر.1 موارد زیر است:

داشتن مهارت خالق در . 4 پرخطرتوانایی تشکیل یک تیم در ارتباط با انجام یک كار . 3 شغلی

كه دیگران هایی  داشتن چشم اندازی برای یافتن فرصت. 5و  نیاز نظم بخشیدن به منابع مورد

   (.1387:136 یابند)علی میری،توانند در یک موقعیت به هم ریخته و پر آشوب در نمی

باشد.  می و جامعهها  كارآفرینی شامل خلق و توزیع ارزش و منافع بین افراد، گروه ها، سازمان

کری متمركز و به دنبال كسب توفیق و مایل به استفاده از كارآفرینان را افرادی نواوری بل ف

نوآور، سودآور های  ، شركتكنند و در نظام اقتصادی می دانند كه كمتر مطابق كتاب كار می برها میان

در همین راستا، از (. 87: 1394)طباطبایی و همکاران،  نمایند می و با رشدی سریع را ایجاد

. نیاز به موفقیت، 1توان به موارد زیر اشاره نمود:  می ارآفرینانهی شخصیتی كاه ترین ویژگی مهم

پذیری، تحمل ابهام و عدم قطعیت، مركز كنترل درونی، رهبری، اعهذ، عزم و اراده، تمایل به خطر

طلبی و انگیزه برای برتری  اعتماد به نفس، خالقیت ، اتکابه خود، توانایی انطباق، نوآوری، فرصت

 (. 70-69: 1395همکاران، داشتن )رضایی و 

                                                                                                                        
1. Stevenson 
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روان شناس اجتماعی معاصر معتقد است  1مک كللندروانی كارآفرینی، های  در ارتباط با ریشه

نیز در آنها كم است پذیری  گذاری و ریسک جوامعی كه انگیزه پیشرفت كمی دارند، نرخ سرمایهكه 

رفت باال است، نرخ و به تبع آن توسعه نیافته هستند و در جوامعی كه میزان انگیزه پیش

نیز زیاد است. در این جوامع برخی افراد كسب و كارهای جدیدی پذیری  گذاری و ریسک سرمایه

وری آن  نماید و ظرفیت تولید و بهره می كنند، شركت یا واحد اقتصادی را سازماندهی می اندازی راه

عواملی چون شیوه جامعه نامد و  می دهند. مک كله لند چنین افرادی را كارآفرین می را افزایش

پذیری، روشهای تربیتی والدین، طبقه اجتماعی والدین، ایدئولوژی حاكم، مذهب و تحرک 

داند. وی در بحث كارآفرینی به  می اجتماعی را از جمله عوامل موثر بر توسعه روحیه كارفرینی

و ایجاد اعتماد به را تقویت استقالل فردی پذیری  ترین شیوه جامعه كند و مناسب می فرهنگ توجه

 (.165 -166: 1389شود )به نقل از ویسی و كریم زاده،  می داند كه موجب كارآفرینی می نفس

از روابط ای  شبکه اجتماعی، كارآفرینی فرآیندی است كه درهای  شبکهی  دیدگاه نظریه از

محدود، آسان های  فرصت كارآفرین را با منابع وی  توانند رابطه می این روایط اجتماعی واقع شده و

 ،همچنین امکانات و مناطق محروم روستایی به علت دسترسی اندک به منابع و كارآفرینی در. كنند

نرخ  ،بوده و بنابراینتر  توسعه نیافتن روابط نسبت به كارآفرینی در مناطق و نواحی پیشرفته مشکل

ی  ثیر تنوع رشتهأن نرخ تحت تافزون بر آن ای. است اثرگذاری كارآفرینی در اینگونه نواحی بیشتر

تحصیلی و تخصص مالکان، تركیب جنسی و سنی و درصد میزان سهم آنها از كسب و كار 

عربیون و ) شود می كارآفرینانه بوده و منجر به تقویت منافع فردی و اجتماعی در محیط كار آفرینی

 .(78-79: 1389همکاران،

مکملی را  نقش ند به شکل متفاوت ولیهمچنین سرمایه اجتماعی و شایستگی اجتماعی هرچ

دهد كه سطح باالیی از سرمایه  می كنند. بسیاری از شواهد نشان می در موفقیت كارآفرینی ایفا

 كند. به طور ویژه سطح باالیی از سرمایه اجتماعی می اجتماعی به موفقیت در كارآفرینی كمک

بیشتر به اطالعات و افزایش  های گسترده اجتماعی، پایگاه، روابط شخصی(، دسترسی )شبکه

سازد. عالوه براین، كارآفرینانی كه دارای  می همکاری و اعتماد به دیگران را برای كارآفرینان مهیا

گذاران نسبت به  احتمال بیشتری برای دریافت سرمایه از سرمایه سرمایه اجتماعی باالیی هستند،

 (. 43: 2003، 2بارون و گیدن) باشد می ،برخوردارند یكارآفرینانی كه از سرمایه اجتماعی كمتر

                                                                                                                        
1. McCalleland 
2. Baron & Gideon 
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هوش اجتماعی به عنوان توانایی كنار آمدن با دیگران، آگاهی از مسائل اجتماعی و توانایی 

 كارآفرینانه ارتباط داردهای  برقراری ارتباطات بین فردی و همکاری با دیگران با رفتار و فعالیت

  و درک توانایی به عنوان مفهوم یاد شده(. 4315: 2014، 1مرادی پوردنجانی و صادقی ده چشمه)

 ارتباطی و تصمیم گیری فکری، های فعالیت به كمک جهت در خود احساسات و مهار هیجانات

 چگونه كه دانند می برخوردارند باال هیجانی هوش از كه افرادی گلمن های یافته براساس دانست.

 همچنین گلمن و (1988ایند )گلمن، نم و هدایت كنترل را دیگران و خود و احساسات هیجانات

های  از شایستگیای  هوش اجتماعی را به عنوان ساختاری مبتنی بر روابط و مجموعه 2بویاتزیس

 و ها مهارت از ای مجموعه اجتماعی هوش (.3: 2013، 3اند)مارک كردهبین شخصی تعریف 

 و احساسات هیجانات لكنتر یا بروز چگونگی فهم و درک توانایی به كه فردی است استعدادهای

 كنترل و درک شناسایی، های زمینه در است باال برخوردار اجتماعی هوش از كه فردی دارد، داللت

 (. 1386 احمدی، و باشد )فیاضی می مند بهره الزم مهارت استعداد و از نیز احساسات

 انسان مغز یهاول استعداد و مهارت حقیقت، در اجتماعی هوش كه معتقدند پردازن تکاملی نظریه

 روی بریم می نام هوش عنوان به آن از تاكنون چه یافته و آن بازتاب مغز قشر در كه است

 قرار استفاده پیچیده مورد گروه یک در امور پیشبرد برای و است شده سوار ما عصبی های سیستم

 با را تماعیاج هوشو  كرده ارائه اجتماعی هوش را برای مدلی ،گلمندر این ارتباط،  است. گرفته

 مدیریت با را اجتماعی مهارت و خودآگاهی با را اجتماعی آگاهی داده است. تطبیق عاطفی هوش

 روابط اجتماعی را هماهنگی اساسی هوش وظایف وی، چنینهم است. داده تطبیق خویشتن بر

ی همگ دیگران برای دلسوزی متقابل، همکاری های مهارت اجتماعی، شناخت همدلی، انواع متقابل،

 (.5: 1391، همکارانكند )آقااحمدی و  می مشخص را اجتماعی هوش خطوط و مسیر

آگاهی اجتماعی، یعنی آنچه دربارة  یابد: محتوای هوش اجتماعی، در دو مقوله گسترده سازمان می

 .دهیم می انجام آگاهی، آن بر اساس كه به معنی عملی اجتماعی، مهارتكنیم و  دیگران حس می

 

 تماعی:آگاهی اجالف( 

 درک مقابل و طرف درونی حالت بارة در ما احساس اولین از ای است آگاهی اجتماعی طیف گسترده

 این گستره شامل موارد زیر است.. یدة اجتماعی استپیچهای  موقعیت در او افکار و احساسات

                                                                                                                        
1. Moradi Pordanjani & Sadeghi Dehcheshmeh  
2. Goleman and Boyatzis 
3. Mareck 
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احساس كردن عالئم عاطفی  و : احساس كردن چیزی به همراه دیگراناولیه همدلی -

 غیركالمی.

هماهنگی به معنای . هماهنگی با فرد مقابلو  : گوش كردن با پذیرش كاملسازی هماهنگ -

شود كه  رود و به حضوری كامل و با ثبات تبدیل می ای فراتر می توجهی است كه از همدلی لحظه

و با دقت  دده تمام توجه خود را به فرد مقابل می فردسازد. در این جا  رابطة صمیمانه را ممکن می

در پی درک مخاطب  د. یعنی بیش از آن كه به دنبال طرح نقطه نظر خود باشدكن به او گوش می

به  دادنبه جای گوش  فرد رسد گوش كردن به این نحو، قابلیتی طبیعی باشد. اگر . به نظر میاست

 گویی خواهد شد. تبدیل به تک او، گفتگوی دهای دیگری ، فقط برای او صحبت كن حرف

درک همدالنه، مهارتی بنیادی ان. درک كردن افکار، احساسات و مقاصد دیگر :نههمدال درک -

گیرد، اما درک واضحی از  درک همدالنه براساس همدلی اولیه شکل می در هوش اجتماعی است.

 افزاید.  احساسات و افکار دیگری را نیز به این همدلی احساسی می

 ، چهارمین جنبه از آگاهی روابط بین فردیآگاهی دربارة طرز كار جامعه :اجتماعی شناخت -

. كسانی كه در این حیطه كند چگونه كار می ن دانش است كه دنیای اجتماعی عمالًدستیابی به ای و

 رود. های اجتماعی چه رفتاری از آنان انتظار می دانند در بیشتر موقعیت ماهر هستند، می

یک سازمان را شناسایی كنند. یکی از  های درون توانند به دقت سیاست بازی این افراد می

های  حل برای وضعیت كردن راهتوانایی پیدا ،شناخت اجتماعی است هدهند هایی كه نشان موقعیت

 دشوار اجتماعی است. 

 

 مهارت اجتماعیب( 

پرثمر  هكنندة یک رابط ها به تنهایی تضمین درک احساسات دیگری یا شناخت افکار و مقاصد آن

تماعی با تکیه بر آگاهی اجتماعی، امکان برقراری روابطی مؤثر و روان را پدید نیست. مهارت اج

 باشد: های اجتماعی شامل موارد زیر می آورد. مهارت می

هماهنگی و انطباق: رفتارهای متقابل مناسب و روان در سطح غیركالمی، سازگاری و انطباق،  -

گردد. این ویژگی كه پایه و اساس  موجب از بین رفتن اصطکاک در برخوردهای بین فردی می

باشد. ناتوانی در هماهنگی  ها نیز می بنای سایر جنبه دهد، سنگ های اجتماعی را تشکیل می مهارت

 فردن تعامالت اجتماعی دكند و موجب كمرنگ ش و انطباق، توانایی اجتماعی فرد را تضعیف می

 شود. می
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های ابراز وجود است.  ذبه یکی از جنبهجوداشتن  ابراز وجود: معرفی خود به نحو مؤثر -

تواند هر احساسی را كه خود  جذبة یک سخنران قوی و معلم یا رهبر بزرگ در این است كه می

از بروز عواطف و مهار آن، گاهی به « خودداری»ورد. قابلیت آپدید  افرادخواهد در درون  می

هر در این قابلیت، در تمام شود. افراد ما عنوان كلید موفقیت در ابراز وجود محسوب می

 دهند و از اعتماد به نفس برخوردارند.  دانی خود را نشان می آداب ،های اجتماعی موقعیت

ترین افراد در ارتباطات اجتماعی  های اجتماعی موفق دهی به نتیجة تبادل اثرگذاری: شکل -

هر  ،داری و مهارت تنكسانی هستند كه قادرند با استفاده از قابلیت اثرگذاری خود و با خویش

 كنند.  واداردیگران را به تبعیت از خود  و گویی را به نتیجه سازنده بدل كنند و گفت

ابراز توجه و رسیدگی: اهمیت دادن به احتیاجات سایرین و عمل كردن بر طبق این  -

در هوش اجتماعی تنها همدلی و دلسوزی كافی نیست بلکه توجه و رسیدگی و  احتیاجات.

 (.1389)گلمن،  باشد از دیگران شرط كافی آن می حمایت

 در مهمی هوش افراد نقش و شخصیت موید این نکته هستند كه نتایج تحقیقات مختلف

 (. 227: 2007، 1)هرمان و همکارانكنند  می كارآفرینی از سوی آنان ایفا گیری شکل

باشاد و بااهوش    مای هاا(   هارتشناختی و رفتاری )م -ادراكی، تحلیلی های هوش اجتماعی دارای مولفه

بودن در تجزیه و تحلیل رفتارهای اجتماعی دیگران، نقش مركزی و دو جانبه دارند چرا كاه شاامل تواناایی    

باشد. به عالوه افراد با هوش اجتماعی باال قاادر باه    میو تله شناختی مربوط به افراد دیگر ها  هشناسایی انگیز

و رسایدن باه اهاداف اجتمااعی خواساتنی خاود هساتند. هاوش          تولید رفتار كافی برای به دسات آوردن 

ها سودمند است. نتایج بررسی در یاک ساازمان بازرگ بهداشاتی در كاناادا       اجتماعی به ویژه در حل بحران

كردند، بیش از ساه برابار    نشان داد، مشتریان كاركنانی كه زیردست رهبران دارای هوش اجتماعی كم كار می

كردند، از نرسیدن خدمات باه آنهاا    یردست رهبران دارای هوش اجتماعی باال كار میمشتریان كاركنانی كه ز

ها دارای هوش اجتماعی باالیی بودناد، از نظار عااطفی     اند. همچنین، پرستارانی كه رهبران آن شکایت داشته

هاوش   (.39: 1387تر بودند و توانایی آنان در پرساتاری از بیمااران بیشاتر باود )گلمان و بویااتزیس،        سالم

ی را چهاربعاد (، در مدل هوش اجتماعی خود ساختار 1986ی است. مارلو)چندبعداجتماعی دارای ساختار 

ی همادلی )تواناایی درک   هاا  مهاارت  -3خود بساندگی اجتمااعی   -2ی اجتماعی  عالقه -1: كند یممطرح 

جتماااعی ی ارفتارهااای عملکاارد اجتمااعی ) هااا مهاارت  -4دیگاران بااه صاورت شااناختی و هیجااانی(، و   

                                                                                                                        
1. Hermann et al 
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تشاکیل شاده    مؤلفاه كه هوش اجتمااعی از هفات    اند كرده(، بیان 1993)2و جان 1(. كوزمیتزكیمشاهده قابل

ی درونی افراد دیگر ب( توانایی كلای بارای كناار آمادن باا      ها حالتگیری خلق و خو و  است: الف( دیدگاه

ی هاا  تیا موقعو حساسایت در   ی قوانین اجتماعی و زندگی اجتماعی د( بیانش  دربارهافراد دیگر ج( دانش 

اجتماعی برای نفوذ در دیگران و( دیادگاه گیاری و ز( ساازگاری    های  اجتماعی پیچیده ه( استفاده از تکنیک

بار مبناای    ساازند  یما (،  هوش اجتماعی و صفات فردی كه هوش اجتمااعی را  2000)3اجتماعی. سیلبرمن

ی شخصای ج( بیاان   هاا  دهیا ایان احساساات و  : الف( درک و فهم دیگران ب( باند كردههشت جنبه بررسی 

قارار دادن،   ریتاأث نیازهای خود شخص، ج( ارائه و دریافت بازخورد به / از شخص مورد تمااس ه( تحات   

ی پیچیده ز( كار كردن باه صاورت   ها تیموقعنوآورانه به های  حل ی راه ارائهبرانگیختن و ترغیب دیگران و( 

ضو خوب تیم بودن، و ح( اتخاذ نگرش مناسب در رویادادهایی كاه   مشاركتی به جای انفرادی كار كردن، ع

 (.   91-92 :1392)بوداقی،  رسند یمبه بن بست 

توانناد در باین همکااران تعامال برقارار كنناد و از تاوان         افراد دارای هوش اجتماعی، بهتر می

ها كه از آثار  تیم و در نتیجه ارتقای عملکرد میاجتماعی آنان بهره گیرند. تقویت مهارت اجتماعی تی

 كند.  میهوش اجتماعی است زمینه را برای كارآفرینی فراهم 

اجتماعی و قابلیت كارآفرینی  -ای روانی رسد بین هوش اجتماعی به عنوان سازه به نظر می

افراد رابطه وجود داشته باشد و بتوان رابطه بین میزان هوش اجتماعی افراد با میزان قابلیت 

 را تبیین كرد.كارآفرینی آنان 

توان در  یید گردد، میأای میان متغیرهای مورد نظر در تحقیق حاضر مشاهده و ت اگرچنین رابطه

های ایجاد و توسعه قابلیت كارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به  جهت مساعد كردن زمینه

صاً دانشگاه )در ریزی مناسب در محیط جامعه و خصو های هوش اجتماعی پرداخته و با برنامه مولفه

كننده  های تقویت زمینه نحوه تعامل عوامل اثرگذار بر آموزش و پژوهش در دانشگاه، تمركز بر جنبه

هوش اجتماعی در محیط آموزشی و بین اساتید و دانشجویان و ...( زمینه را برای تقویت و رشد 

های كارآفرینی در  الزمههوش اجتماعی در افراد فراهم نموده و از این طریق یکی از زیربناها و 

 های تحصیالت تکمیلی ایجاد كرد. جامعه یعنی قابلیت كارآفرینی را در دانشجویان دوره

ها و  های اخیر تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته كه در سال با توجه به این

اد های مختلف كشور به سرعت افزایش یافته و همزمان با آن روز به روز بر تعد دانشگاه

                                                                                                                        
1. Kosmitzki 
2. Bjorkqvist 
3. Silberman 
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التحصیالنی كه بیکار بوده و یا در شغلی مرتبط با زمینه تحصیلی خود اشتغال ندارند، افزوده  فارغ

و پژوهشی مناسب هم در دانشجویان و هم در  میرسد با وجود بسترهای عل شود، به نظر می می

رتبط التحصیالن در مشاغل م فارغ  میهای كشور، عاملی كه باعث عدم بکارگیری دانش عل دانشگاه

گردد این است كه در پرورش دانشجویان بر ایجاد یا ارتقاء قابلیت كارآفرینی آنان در  محسوب می

التحصیالن حتی تحصیالت تکمیلی تمایل زیادی  گیرد و فارغ دانشگاه توجه و تمركز صورت نمی

نبال بر این اساس سوالی كه تحقیق حاضر به دهای دولتی دارند.  به جذب و استخدام در سازمان

پاسخگویی به آن است این كه: آیا بین میزان هوش اجتماعی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 ای وجود دارد؟  فرینی آنان رابطهدانشگاه تبریز و قابلیت كارآ

 

 پیشینه تحقیق
های كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شاهید   با عنوان مطالعه قابلیتدر پژوهشی ( 1389)ران رعدی افسو

هاای كاارآفرینی دانشاجویان     اند كه قابلیات  گیری كرده نفری، نتیجه 400ز و از میان نمونه چمران اهوا

شهید چمران اهواز از حد متوسط باال بوده و براساس متغیرهای جنسیت، سال تحصایلی، دانشاکده و   

داری  های آموزشی پنجگانه )علوم انسانی، كشاورزی، مهندسی، علوم پایه و هنار( تفااوت معنای    گروه

گاناه بااال در خارده     هاای پانج   هاای كاارآفرینی دانشاجویان گاروه     وجود نداشته است. اما بین قابلیت

 داری مشاهده شده است.   های نیاز به پیشرفت و تحمل ابهام، تفاوت معنی مقیاس

بررسی رابطه هوش اجتماعی با »( كه با عنوان 1391نتایج تحقیق آقااحمدی و همکاران )

دهد كه بین  می انجام یافته نشان« شجویان دانشگاه آزاد شهرستان چالوسمهارت كارآفرینی دان

آن توان های  لفهؤهای كارآفرینی رابطه وجود دارد و هوش اجتماعی و م هوش اجتماعی و مهارت

 د.نكارآفرینی را دارهای  بینی مهارت پیش

های  ارت( در تحقیقی با عنوان رابطه هوش اجتماعی با مه1394) طباطبایی و همکاران

دانش  240شهر شیراز كه در بین های  كارآفرینی و خالقیت و خالقیت دانش آموزان در هنرستان

انجام گرفته به این نتیجه رسیدند كه بین هوش اجتماعی و ای  گیری خوشه آموز به روش نمونه

 وجود دارد.داری  آموزان رابطه مثبت و معنی كارآفرینی دانشهای  مهارتابعاد آن با 

ثیر هوش اجتماعی بر أ( در پژوهشی تحت عنوان ت1394) رادی پردنجانی و همکارانم

كارآفرینی اجتماعی در بین مدیران بسیج استان چهارمحال بختیاری به این نتیجه رسیدند كه میزان 

هوش اجتماعی و كارآفرینی های  لفهؤبرخورداری مدیران بسیج چهارمحال بختیاری از ابعاد و م
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هوش اجتماعی و كارآفرینی اجتماعی های  و بین تمامی مولفه باشد می تر از میانگیناجتماعی باال

همچنین میزان هوش اجتماعی و كارآفرینی اجتماعی مدیران بسیج با  وجود دارد.داری  رابطه معنی

 با هم ندارند.داری  جنسیت، گروه سنی و تحصیالت تفاوت معنیای  توجه به متغیرهای زمینه

برای كارآفرینی موفق در بین ای  در پژوهش خود تحت عنوان هوش به عنوان پایه 1استرنبرگ

 برای كارآفرینی دارندتری  نشان داد، افراد با هوش باال توانایی و قابلیت بیش 2012در سالكاركنان 

 (.89: 1394)طباطبایی و همکاران، 

ارآفرینان در ارتباط با در پژوهش خود تحت عنوان هوش اجتماعی باال و رشد ك 2بوم باربارا

ثیر زیادی بر أنشان دادند كه هوش اجتماعی باال ت 2010در سال  جدیدهای  گذاری رشد سرمایه

( نشان دادند كه بین هوش 2011) 3. همچنین گوركان، فرانزیکا و توماسرشد كارآفرینی دارد

مردان در فرآیند كارآفرینی داری وجود دارد و بین زنان و  اجتماعی و فرآیند كارآفرینی ارتباط معنی

  (.72، 1395)رضایی و همکاران،  وجود نداردداری  براساس هوش اجتماعی تفاوت معنی

بررسی ارتباط بین آموزش كارآفرینی و فرهنگ »( به 2014طی تحقیقی نینا آفریه و بوهنه )

گ كارآفرینی از دانشگاه كیپ غنا پرداختند. آنها برای سنجش فرهن« كارآفرینی در بین دانشجویان

اندازی كسب و كار و گرایش به كارآفرینی با چهار بعد  راههای  انگیزه طرز تفکر كارآفرینی،های  لفهؤم

پذیری(استفاده كردند. آنها با مشاهده رابطه و همبستگی قابل  عملگرایی، پشتکار، نوآوری، و ریسک

هایی  ، چنین آموزش نمودند كهینی چنین استدالل و فرهنگ كارآفر ینیآموزش كارآفرتوجهی بین 

كه از طریق آن دانشجویان حس اعتماد و خود اتکایی  كند، می مجهزهایی  دانشجویان را به مهارت

در دانشجویان این خواهد بود ها  و نگرشها  نتیجه كوتاه مدت پیدایش این مهارت بدست خواهند آورد.

در نهایت و  کاران[ جوینده كار باور خواهند كرد.كه آنها خودشان را بعنوان آفرینندگان مشاغل و نه ]بی

 التحصیالن دانشگاهی خواهد بود.   نتیجه دراز مدت آن نیز كاهش نرخ بیکاری فارغ

 

 های تحقیق فرضیه
توان گفت كه میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به  در یک مدل تحلیلی می

تحصیلی، سن، جنسیت و  شاخهمیزان هوش اجتماعی،  عنوان متغیر مالک، تابعی از متغیرهای

 باشد. بین می وضعیت بورسیه آنان به عنوان متغیرهای پیش

                                                                                                                        
1. Strenberg 
2. Baum & Barbara 
3. Gorkan, Franziska & Tomas 
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بین میزان هوش اجتماعی و میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  -

 تبریز رابطه وجود دارد.

 یت كارآفرینی تفاوت وجود دارد.تبریز از نظر میزان قابل  بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه -

 تبریز از نظر میزان هوش اجتماعی تفاوت وجود دارد.  بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه -

تبریز از نظر میزان قابلیت كارآفرینی   تحصیلی مختلف دانشگاههای  شاخهبین دانشجویان  -

 تفاوت وجود دارد.

یز از نظر میزان هوش اجتماعی تبر  تحصیلی مختلف دانشگاههای  شاخهبین دانشجویان  -

 تفاوت وجود دارد.

 

 روش تحقیق
های  به این معنی كه توزیع ویژگیبوده  ها، پیمایشی  روش تحقیق از حیث تکنیک گردآوری داده

همچنین  .جامعه آماری با هدف تبیین وضعیت موجود و شناسایی رابطه بین رویدادها بوده است

 توسعه دانش كاربردی در زمینه یک مورد خاص ین دلیل كهبه ا باشد می به لحاظ هدف كاربردی

 همچنین این تحقیق از لحاظ بعد زمانی یک مطالعه مقطعیباشد،  می مراد )قابلیت كارآفرینی(

 باشد.  می

های  رشته دانشجویان شاغل به تحصیل در تمامی جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی

ها بر اساس  باشد كه تعداد آن می 1393-94تحصیلی  تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز در سال

باشد. نمونه آماری كه با  نفر می 7187برابر با  1393اعالم معاونت آموزشی دانشگاه در اسفند ماه 

 باشد.  می نفر 430استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه كوكران محاسبه گردیده است، 

بعد از ها  دادهتحلیل و برای  ای گیری طبقه ونهمورد نیاز از نمهای  به منظور گردآوری داده

پایایی از شیوه آلفای كرونباخ استفاده شده است. و برای حصول اعتبار محتوایی از  برآورد اعتبار

 دهد. می مربوط به متغیرهای تحقیق را نشانپایایی نتایج ضریب  1جدول 
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 و ابعاد آنهاوش اجتماعی قابلیت کارآفرینی و همتغیرهای ضرایب پایایی  1جدول شماره 

 ابعاد متغیر
ضریب آلفای کرونباخ برای خرده 

 ها مقیاس

ضریب آلفای کرونباخ 

 برای متغیرها

قابلیت 

 كارآفرینی

 83/0 توفیق طلبی

92/0 

 88/0 كانون كنترل درونی
 93/0 خطرپذیری
 84/0 تحمل ابهام

 88/0 سالست فکری
 75/0 رویاپردازی
 71/0 عمل گرایی
 83/0 چالش طلبی

 هوش اجتماعی
 87/0 پردازش اطالعات اجتماعی

 84/0 های اجتماعی مهارت /.84
 82/0 آگاهی اجتماعی

 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

آوری  دهد، منابع مورد نیاز را جمع ها را تشخیص می كارآفرین كسى است كه فرصت -: كارآفرین

گیرد، نتایج به دست آمده را به موقع و با روشی  اى نقشه ای عملى را به عهده میكند، طراحى و اجر می

كارآفرینی را فرآیند خلق یک  1استیونسون (.18-17، 1382كند )صمدآقایی،  می آوری منعطف جمع

 (.25-24، 1384داند )مقیمی،  برداری از یک فرصت می فرد جهت بهره بهارزش همراه با منابعی منحصر

یل كارآفرینی: پتانسیل كارآفرینی داشتن بستر و توانایی الزم برای كارآفرینی است كه شامل پتانس

شخصیتی است كه های  و تحصیالت و یک سری خصیصهها  تجارب قبلی در كسب و كار، تخصص

به صورت بالقوه در فرد وجود دارد و در مسیر راه اندازی و رشد به صورت عامل اصلی موفقیت 

 (.119: 1389رسد. )اخوان و همکاران،  می رح گشته و به فعلیتكارآفرین مط

در تحقیق حاضر جهت سنجش میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه تبریز از پرسشنامه استاندارد سنجش قابلیت كارآفرینانان ایرانی كه دارای هشت خرده 

طلبی، تحمل  ت فکری، چالشسبه موفقیت، سال متعادل، كانون كنترل، نیازپذیری  مقیاس ریسک

 باشد، استفاده شده است. ابهام، رویاپردازی و عملگرایی می

                                                                                                                        
1. Stevenson 
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به ارتباط و همکاری ها  هوش اجتماعی شامل توانایی به سر بردن با دیگران و توانایی تشویق آن

كند  می توصیفها  از تواناییای  هوش اجتماعی را به عنوان مجموعه 1است. نیجهولت، استاک و نیشیدا

 (.71: 1395)رضایی و همکاران،  كه برای تعامل موفق الزم استهایی  كه عبارتند از درک مردم و مهارت

ها در مقیاس سنجش این سازه كه  دانشجویان عبارت است از نمره و امتیازی كه آن اجتماعیهوش 

العات اجتماعی، مهارتهای پردازش اط)اجتماعیسوال بوده و دربرگیرنده سه بعد هوش  21دارای 

سنجیده  اجتماعیبه وسیله پرسشنامه سنجش میزان هوش  باشد و یم (اجتماعیو آگاهی  اجتماعی

 آورند.  شوند به دست می می

 

 های تحقیق یافته

 های توصیفی یافته

درصاد( مارد    9/51نفار )  223درصد( زن و  1/48نفر ) 207نفر نمونه آماری مورد مطالعه،  430از 

 17نفار )  73درصاد( علاوم انساانی،     9/31نفر از پاسخگویان ) 137تحصیلی های  شاخه باشند.  می

درصاد( فنای و    9/20نفار )  90هاای دانشاگاه تبریاز،     درصد( علوم پایه و دانشاجوی پژوهشاکده  

درصاد(   17نفار )  73هاای دانشاگاه تبریاز و     درصد( دانشاجوی پاردیس   3/13نفر ) 57مهندسی، 

 57درصد( شاغل در بخش دولتای،   7/6خگویان )نفر از پاس 29 كشاورزی و دامپزشکی بوده است.

درصد(  80نفر از پاسخگویان ) 344درصد( شاغل در بخش خصوصی و  3/13نفر از پاسخگویان )

دیگار   مای هاا و نهادهاای عل   درصد( بورسیه دانشگاه 7/3نفر از پاسخگویان ) 16 اند.  غیرشاغل بوده

  اند. بودهدرصد( بورسیه ن 3/96نفر از پاسخگویان ) 414بوده و 

گویاه اساتفاده    95این متغیار از  گیری  قابلیت كارآفرینی متغیر وابسته تحقیق بوده و برای اندازه

فرد و نماره   ترین حد قابلیت كارآفرینی برای دهنده پایین نشان 95گردیده است. در این متغیر نمره 

 5/237ره متوساط ایان متغیار    باشد. نما   دهنده قابلیت كارآفرینی خیلی زیاد برای فرد می نشان  380

هوش اجتماعی یکی از متغیرهای  باشد.  می 41/275باشد. میانگین به دست آمده برای این متغیر  می

گویه استفاده گردیده اسات. در ایان متغیار     21این متغیر از گیری  مستقل تحقیق بوده و برای اندازه

دهناده هاوش    نشاان  147د و نماره  ترین حد هوش اجتمااعی بارای فار    دهنده پایین نشان 21نمره 

باشد. میانگین به دسات آماده    می 84باشد. نمره متوسط این متغیر   اجتماعی خیلی زیاد برای فرد می

 باشد.  می 5/96برای این متغیر 

                                                                                                                        
1. Nijholt, Stock & Nishda 
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 نتایح استنباطی

برای سنجش رابطه بین میزان هوش اجتمااعی و میازان قابلیات كاارآفرینی دانشاجویان از آزماون       

 آورده شده است. 2شماره پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون مذكور در جدول   rهمبستگی

 
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی 2جدول شماره 

  قابلیت کارآفرینی

 همبستگی پیرسون 346/0

 داری سطح معنی 000/0 هوش اجتماعی

 تعداد 430

 همبستگی پیرسون 379/0
دازش اطالعات پر

 اجتماعی
 داری سطح معنی 000/0

 تعداد 430

 همبستگی پیرسون 711/0

 داری سطح معنی 000/0 آگاهی اجتماعی

 تعداد 430

 همبستگی پیرسون 195/0

 داری سطح معنی 000/0 های اجتماعی مهارت

 تعداد 430

 
جهت  پیرسونهمبستگی مون داری آز سطح معنی ،گردد مالحظه می مربوطه چه در جدول نچنا

با متغیر میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان تحصیالت  سنجش رابطه بین میزان هوش اجتماعی

است،  داری حداقل سطح معنیكه  05/0بوده و این سطح از  000/0 تکمیلی دانشگاه تبریز

از نظر آماری تایید  دار و متوسط بین این متغیرها . بنابراین رابطه مستقیم، معنیباشد تر می كوچک

گانه پردازش اطالعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و  ابعاد سه و نیز نتایج مربوط به گردد. می

 دار و مستقیم بین این متغیرها با متغیر قابلیت كارآفرینی حاكی از ارتباط معنی های اجتماعی مهارت

  باشد. می

از شاان   تحصایلی های  شاخهان برحسب تفاوت میانگین قابلیت كارآفرینی دانشجوی برای آزمون

 3جدول شماره نتایج مربوط به این آزمون در  آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.

 آورده شده است.  

دهد كه میانگین قابلیت كارآفرینی دانشجویان تحصایالت تکمیلای    می نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان
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با همدیگر دارند، بطوری كه بااالترین میاانگین بارای    داری  وت معنیتحصیلی شان تفاهای  شاخهبر حسب 

تارین   و پاایین  39/283و فنی و مهندسی باا میاانگین    13/284علوم انسانی با میانگین های  شاخهدانشجویان 

 باشد. می 79/250دانشگاه تبریز با میانگین های  سطح میانگین برای دانشجویان پردیس
 

 تحصیلی شاخهمون تحلیل و واریانس یك راهه قابلیت کارآفرینی بر اساس نتایج آز 3جدول شماره 

 ریمنابع تغی متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 f مقدار 
سطح 

 داری معنی

قابلیت 
 كارآفرینی

 240/13362 4 959/53448 بین گروهی

 425 183/255585 درون گروهی 000/0 219/22
337/601 

 429 142/309034 كل

 ها میانگین گروه
 34/269كشاورزی و دامپزشکی=     13/284علوم انسانی=     39/283فنی و مهندسی= 

 51/275ها=  علوم پایه و پژوهشکده         79/250های دانشگاه تبریز=  پردیس

 

گردیاده  به پنج گروه تقسیم  تحصیلی شاخهپاسخگویان تحقیق براساس متغیر  با توجه به اینکه

بوده است بارای مقایساه میاانگی هاوش اجتمااعی بار       ای  در سطح فاصله و میزان هوش اجتماعی

نتاایج  همانطوریکه راهه استفاده گردیده است.  از آزمون تحلیل واریانس یک حسب شاخه تحصیلی

داری  نشان داده شده است، نتاایج آزماون باا ساطح معنای      4جدول شماره مربوط به این آزمون در 

حاكی از این است كه تفاوت معناداری بین میانگی هوش اجتماعی بر حساب   sig=05/0از تر  ینپای

دهاد كاه بااالترین میاانگین      مای  توصیفی نشانهای  شاخه تحصیلی دانشجویان وجود دارد و آماره

هاای   و پایین تارین میاانگین مرباوط باه پاردیس      13/98مربوط به شاخه فنی و مهندسی با میانگین

 به دست آمده است. 63/91بریز با میانگین دانشگاه ت
 

 تحصیلی شاخهنتایج آزمون تحلیل و واریانس یك راهه هوش اجتماعی بر اساس  4جدول شماره

 مجموع مجذورات ریتغیمنابع  متغیر
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 داری سطح معنی f مقدار

هوش 
 اجتماعی

 315/483 4 258/1933 بین گروهی

 425 233/81680 درون گروهی 041/0 515/2
189/192 

 429 491/83613 كل
میانگین 

 ها گروه
   51/95كشاورزی و دامپزشکی=       90/97علوم انسانی=         13/98فنی و مهندسی= 

 68/96ها=  علوم پایه و پژوهشکده       63/91های دانشگاه تبریز=  پردیس
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از نظار میازان   تکمیلی بر حسب دختر یا پسار باودن    تتحصیالدانشجویان برای آزمون اینکه 

در  اساتفاده شاده اسات.     tدارند یا نه از آزمونداری  تفاوت معنیبرخورداری از قابلیت كارآفرینی 

 در متغیر مذكور آورده شده است.   بر حسب جنسیتبرای دانشجویان   tنتایج آزمون 5جدول 
رای مقایسه دانشاجویان زن و مارد از نظار قابلیات     ب  tداری آزمون با توجه به اینکه سطح معنی

باشاد،   تار مای   داری است، بزرگ  كه حداقل سطح معنی 05/0بوده و این سطح از  063/0كارآفرینی 

گیارد.   ییاد قارار نمای   أدار بین این دو گروه در متغیر قابلیت كاارآفرینی ماورد ت    وجود تفاوت معنی
 73/277بااوده و میااانگین دانشااجویان ماارد  91/272میااانگین قابلیاات كااارآفرینی دانشااجویان زن 

تاوان گفات باین دانشاجویان زن و دانشاجویان مارد از نظار میازان قابلیات            باشد. بنابراین مای  می
در ادامه تحلیل آماری این فرضیه، دانشجویان زن و مارد   داری وجود ندارد. كارآفرینی تفاوت معنی

 اند.  قابلیت كارآفرینی نیز مورد مقایسه قرار گرفته گانه از نظر میزان برخورداری از ابعاد هشت

 
 گانه قابلیت کارآفرینی دانشجویان  ابعاد هشت کارآفرینی و آزمون تفاوت میانگین 5جدول شماره 

 داری معنی سطح آزادی درجه t مقدار میانگین تعداد گروه ها متغیرها
قابلیت 
 كارآفرینی

 91/272 207 زن
865/1 428 063/0 

 73/277 223 مرد
پذیری  ریسک

 متعادل
 56/45 207 زن

679/3 428 000/0 
 61/48 223 مرد

 كانون كنترل
 69/54 207 زن

180/1 428 238/0 
 80/53 223 مرد

 نیاز به موفقیت
 87/46 207 زن

249/0 428 803/0 
 03/47 223 مرد

 سالست فکری
 71/35 207 زن

973/1 428 049/0 
 92/36 223 مرد

 عملگرایی
 93/27 207 زن

586/2 428 010/0 
 02/27 223 مرد

 تحمل ابهام
 29/24 207 زن

685/1 428 093/0 
 12/25 223 مرد

 رویاپردازی
 14/20 207 زن

342/2 428 020/0 
 92/20 223 مرد

 طلبی چالش
 73/17 207 زن

842/1 428 066/0 
 30/18 223 مرد
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دهد كاه،   می بررسی تفاوت میانگین ابعاد قابلیت كارآفرینی بر حسب جنسیت دانشجویان نشان

و زناان باا    61/48متعادل )ماردان باا میاانگین    پذیری  در میان ابعاد قابلیت كارآفرینی، ابعاد ریسک

(، عملگرایای  71/35و زنان باا میاانگین    92/36با میانگین  (، سالست فکری )مردان56/45میانگین 

و زنان  92/20( و رویاپردازی )مردان با میانگین 93/27و زنان با میانگین  02/27)مردان با میانگین 

باوده اسات.   داری  ( بر حسب قابلیت كارآفرینی دانشجویات دارای تفااوت معنای  14/20با میانگین 

ر همه موارد فوق به غیر از بعد عملگرایای میاانگین ماردان بیشاتر از     دهد د می چنانچه نتایچ نشان

 زنان بوده است.

گانه میازان    های مستقل برای مقایسه ابعاد هشت گروه  tداری آزمون با توجه به اینکه سطح معنی

ت سا پذیری متعادل، سال قابلیت كارآفرینی در میان دانشجویان مجرد و متاهل، در چهار بعد ریسک

داری  كه حداقل سطح معنی 005/0گانه این متغیر از  فکری، عملگرایی و رویاپردازی از ابعاد هشت

دار باین دانشاجویان مجارد و متاهال از نظار میازان         باشد، وجود تفاوت معنای   تر می  است كوچک

گانه میازان قابلیات كاارآفرینی از نظار آمااری ماورد تاییاد قارار          برخورداری از ابعاد فرعی هشت

طلبای از ابعااد    بهاام و چاالش  گیرد. ولی در چهار بعد كانون كنترل، نیااز باه موفقیات، تحمال ا     می

باشاد، وجاود تفااوت      تر می  داری است بزرگ كه حداقل سطح معنی 005/0گانه این متغیر از  هشت

گاناه میازان    دار بین دانشجویان مجرد و متاهل از نظر میزان برخورداری از ابعاد فرعی هشات   معنی

 گیرد. یید قرار نمیأقابلیت كارآفرینی از نظر آماری مورد ت

از اعتماد اجتمااعی باین فاردی     56/45پذیری متعادل، دانشجویان زن با میانگین  در بعد ریسک

ت فکاری،  سا در بعاد سال  برخوردارناد.  61/48باالتری در مقایسه با دانشجویان مارد باا میاانگین    

شاان در    از میزان تعامل اجتماعی بیشاتری باین خاود و اطرافیاان     71/35دانشجویان زن با میانگین 

برخوردارناد. در بعاد عملگرایای، دانشاجویان زن باا       92/36یسه با دانشجویان مرد با میاانگین  مقا

از میزان مشاركت اجتماعی بیشتر و باالتری در مقایسه با دانشجویان مرد با میانگین  93/27میانگین 

و درگیاری  از میزان نزاع  14/20در بعد رویاپردازی، دانشجویان زن با میانگین  برخوردارند. 02/27

برخوردارند. در بعد  92/20شان در مقایسه با دانشجویان مرد با میانگین  كمتری بین خود و اطرافیان

از اعتماد اجتمااعی نهاادی بااالتری در مقایساه باا       69/54كانون كنترل، دانشجویان زن با میانگین 

از  87/46باا میاانگین   در بعد نیاز به موفقیات، دانشاجویان زن    برخورداند. 80/53دانشجویان مرد 

گرایش بیشتری نسبت به یکدیگر )انسجام اجتماعی بااالتری( در مقایساه باا دانشاجویان مارد باا       

از میزان نازاع و   29/24در بعد تحمل ابهام، دانشجویان زن با میانگین  برخوردارند. 03/47میانگین 
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 12/25د باا میاانگین   شاان در مقایساه باا دانشاجویان مار       درگیری كمتاری باین خاود و اطرافیاان    

از میزان نزاع و درگیری كمتری  73/17طلبی، دانشجویان زن با میانگین  در بعد چالش برخوردارند.

 برخوردارند.  30/18شان در مقایسه با دانشجویان مرد با میانگین   بین خود و اطرافیان

اجتمااعی تفااوت   تبریز از نظر میازان هاوش     بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه: پنجمفرضیه 

 وجود دارد. 

باا    tبررسی تفاوت میزان هوش اجتماعی بر حسب جنسیت دانشجویان از آزماون برای آزمون 

هاای مساتقل، جهات      بارای گاروه    tنتایج آزمون 6ر جدول مستقل استفاده شده است. دهای  گروه

 مقایسه دو گروه دانشجویان زن و مرد در متغیر مذكور آورده شده است.  

برای مقایسه دانشاجویان زن و مارد از نظار هاوش       tداری آزمون جه به اینکه سطح معنیبا تو

باشاد،    تار مای   داری است، بازرگ   كه حداقل سطح معنی 05/0بوده و این سطح از  083/0اجتماعی 

گیارد.    دار بین این دو گروه در متغیار هاوش اجتمااعی ماورد تاییاد قارار نمای         وجود تفاوت معنی

باشاد.    مای  38/95بوده و میانگین دانشاجویان مارد    71/97اجتماعی دانشجویان زن  میانگین هوش

توان گفت بین دانشجویان زن و دانشجویان مرد از نظر میزان هاوش اجتمااعی تفااوت      بنابراین می

نتایج مربوط به بررسی ابعاد متغیر هوش اجتماعی نیز بیانگر آن اسات كاه    داری وجود ندارد. معنی

 ندارند.داری  اجتماعی بر حسب جنسیت دانشجویان تفاوت معنی ابعاد هوش

 
 آزمون تفاوت میانگین هوش اجتماعی دانشجویان زن و مرد 6جدول شماره 

 داری معنی سطح آزادی درجه t مقدار میانگین تعداد گروه ها متغیرها

 083/0 428 736/1 71/97 207 زن 
 38/95 223 مرد

اطالعات  پردازش
 یاجتماع

 441/0 428 770/0 57/42 207 زن
 07/42 223 مرد

 074/0 428 791/1 15/28 207 زن آگاهی اجتماعی
 94/26 223 مرد

های  مهارت
 اجتماعی

 496/0 428 682/0 41/26 207 زن
 04/26 223 مرد

 

گانه متغیر   هارهای مستقل برای مقایسه ابعاد چ گروه  tداری آزمون با توجه به اینکه سطح معنی

گانه پردازش اطالعات  میزان هوش اجتماعی در میان دانشجویان زن و مرد، در همه ابعاد سه

كه حداقل  005/0داری آزمون از  های اجتماعی سطح معنی اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت
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مرد از نظر دار بین دانشجویان زن و   باشد، وجود تفاوت معنی  تر می  داری است بزرگ سطح معنی

یید قرار أگانه میزان هوش اجتماعی از نظر آماری مورد ت میزان برخورداری از ابعاد فرعی سه

 گیرد. نمی

از توانایی بیشتری در  57/42در بعد پردازش اطالعات اجتماعی، دانشجویان زن با میانگین 

رخوردارند ولی تفاوت ب 07/42پردازش اطالعات اجتماعی در مقایسه با دانشجویان مرد با میانگین 

در بعد آگاهی اجتماعی، دانشجویان زن باشد.  دار نمی ز نظر آماری معنیبین دانشجویان زن و مرد ا

از توانایی آگاهی اجتماعی باالتری در مقایسه با دانشجویان مرد با میانگین  15/28با میانگین 

در بعد  باشد. دار نمی ماری معنیبرخوردارند ولی تفاوت بین دانشجویان زن و مرد از نظر آ 94/26

از مهار اجتماعی باالتری در مقایسه با  41/26های اجتماعی، دانشجویان زن با میانگین  مهارت

برخوردارند ولی تفاوت بین دانشجویان زن و مرد از نظر آماری  04/26دانشجویان مرد با میانگین 

  باشد. دار نمی معنی

و  (Enter) زماان   مون رگوسیون چنادمتغیری باه روش هام   بر اساس آز رگرسیون چندمتغیری:

در تبیین میزان قابلیت كارآفرینی دانشاجویان از روی متغیرهاای    7 جدول شمارههای  دادهمطابق با 

و  416/0گاردد كاه ضاریب همبساتگی چندگاناه برابار باا          موجود در فرضیه، مالحضه می مستقل

باشند. این باه معنای آن     می 164/0برابر با عدیل شده تو ضریب تبیین  173/0ضریب تبیین برابر با 

درصاد از واریاانس    4/16موجود،  وارد شده در مدل رگرسیون است كه از روی متغیرهای مستقل

 توان تبیین كرد.  میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان را می
 

 تبیین میزان قابلیت کارآفرینی بر اساس  متغیرهای مستقل 7 جدول شماره

 آزمون تحلیل واریانس B Beta T Sig یرهامتغ
 
 

 f sig 000/0 914/12 -- 227/211 مقدار ثابت

772/17 000/0 
پردازش اطالعات 

 اجتماعی
 547/25 اشتباه معیار 000/0 786/6 327/0 310/1

 164/0 ضریب تبیین 058/0 900/1 103/0 /390 آگاهی اجتماعی
 222/0 057/3 168/0 794/0 های اجتماعی مهارت

 029/0 188/2 097/0 218/5 جنسیت 416/0 ضریب همبستگی چندگانه
 454/0 -749/0 -033/0 -703/4 وضعیت بورسیه
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و ساطح   772/17درجدول تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری مورد استفاده برابار   fمقدار 

باشاد.    رگرسیونی مورد استفاده خطی می توان گفت مدل باشد. بنابراین می  می 000/0داری آن  معنی

داری اثر متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون بر میازان    بیانگر معنی fچرا كه مقدار آزمون 

 باشد.  قابلیت كارآفرینی دانشجویان می

 معادله رگرسیونی میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان به صورت زیر خواهد بود:
 قابلیت كارآفرینی=  327/0( یپردازش اطالعات اجتماع) +097/0)جنسیت دانشجویان( 

جنسیت  و پردازش اطالعات اجتماعیگردد كه به ترتیب   با توجه به تابع فوق مالحضه می

 ثیر را بر میزان قابلیت كارآفرینی دانشجویان دارند.أبیشترین تدانشجویان 

 

 گیری بحث و نتیجه
كارآفرینی دانشجویان های  بین هوش اجتماعی و قابلیت ی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه

توان اذعان نمود كه با گذار از  می فرینیآتحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز بوده است. در رابطه با كار

در بین  كارآفرینیهای  تقویت پایهپژوهش محور، اهمیت های  آموزش محور به دانشگاههای  دانشگاه

ن شده است. مفهوم یاد شده اساسا بر مفاهیمی چون نوآوری، كنشگران دانشگاهی دو چندا

كید دارد. ارتقای ظرفیت كارآفرینی دانشگاهی أو مواردی از این قبیل تپذیری  پذیری، مسئولیت ریسک

باشد كه در این پژوهش به پیوندهای بین هوش  می ثر از عوامل خرد و كالنأمتها  مثل سایر پدیده

ارآفرینی كنشگران دانشگاهی پرداخت شده است. هوش اجتماعی به معنای كهای  اجتماعی و پتانسیل

ظرفیت سازگاری و انطباق افراد با دیگران، آگاهی از مسائل اجتماعی و توانایی برقراری ارتباطات بین 

ثر از كم و أكنش خالقانه و كارآفرینانه مت ،باشد. طبق دیدگاه اندیشمندان می فردی و همکاری با دیگران

نتایج حاصل باشد.  می ش اطالعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و میزان آگاهی اجتماعی آنانزپردا كیف

از توصیف متغیرهای اساسی تحقیق كه نمره باالتر از متوسط را برای متغیر میزان قابلیت كارآفرینی را 

كه میزان برخورداری ( به این نتیجه رسیدند 1394) مرادی پردنجانی و همکاراننشان داد، با نتایج مطالعه 

هوش اجتماعی و كارآفرینی اجتماعی باالتر از های  مدیران بسیج چهارمحال بختیاری از ابعاد و مولفه

 ( همخوانی دارد.1389) نراهمچنین این نتیجه با یافته رعدی افسو باشد، مطابقت دارد. می میانگین

آن با قابلیت های  لفهؤاعی و مدار بین هوش اجتم وجود رابطه معنیاز نتایج اصلی این تحقیق 

، (1391)آقااحمدی و همکاران  در این زمینه با نتایج نتایج تحقیقباشد.  میكارآفرینی و ابعادش 



 365    التيتحص انیدانشجو ينیکارآفر تيبا قابل يرابطه هوش اجتماع يبررس

و  2010در سال  2وبوم باربارا 2012در سال 1( استرنبرگ1394مرادی پردنجانی و همکاران)

   باشد. همسو می( 2011) 3گوركان، فرانزیکا و توماس

های تحقیق در رابطه با ارتباط بین هوش اجتماعی و میزان  ل از آزمون فرضیهنتایج حاص

قابلیت كارآفرینی و نیز مقایسه میانگین قابلیت كارآفرینی و ابعاد فرعی آن در میان دانشجویان 

دهد میزان هوش  می ( كه نشان1394مرادی پردنجانی و همکاران)دختر و پسر، با نتایج مطالعه 

جنسیت، گروه سنی و ای  آفرینی اجتماعی مدیران بسیج با توجه به متغیرهای زمینهاجتماعی و كار

و نتایج  (1389) همچنین با نتایج رعدی افسوران با هم ندارندداری  تحصیالت تفاوت معنی

( كه نشان دادند بین زنان و مردان در فرآیند كارآفرینی 2011) 4گوركان، فرانزیکا و توماس

 وجود ندارد، همخوانی دارد.داری  تفاوت معنی براساس هوش اجتماعی

دهد كه میانگین قابلیت كارآفرینی دانشاجویان تحصایالت    می نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان

با همدیگر دارند، بطوری كه بااالترین  داری  شان تفاوت معنی تحصیلیهای  شاخهتکمیلی بر حسب 

ترین سطح میاانگین بارای    و فنی مهندسی و پایین علوم انسانیهای  شاخهمیانگین برای دانشجویان 

( در تحقیقای  1389باشد. نقی رعدی افسون و همکاران ) می دانشگاه تبریزهای  دانشجویان پردیس

هاای كاارآفرینی دانشاجویان شاهید چماران اهاواز        كه انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه قابلیت

گانه )علوم انسانی، كشاورزی، مهندسی، علوم  پنج های آموزشی براساس متغیرهای دانشکده و گروه

 باشد. این تحقیق با آن همسو نمیهای  داری ندارند كه یافته پایه و هنر( تفاوت معنی

های تحقیق و در راستای ارتقاء قابلیت  با توجه به مباحث نظری و نتایج حاصل از فرضیه

ریزی درسی در زمینه   به برنامهجه توكارآفرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز 

های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری نه به  آموزش كارآفرینی از سوی وزارتخانه

تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنسیت دانش  شاخهعنوان ماده درسی، بلکه مجموعه دروس مرتبط با 

روس مرتبط با كارآفرینی و توجه به آموزش سلسله دهمچنین  باشد می الزمدانشجویان آموزان و 

اعی های اجتم گیری زیرساخت های اجتماعی و مفاهیم مرتبط با شکل بحثمفاهیمی كه ریشه در 

شود به منظور  می پیشنهاد ،همچنین .باشد می الزم و ضروریمنبعث از هوش اجتماعی دارند 

برای دانشجویان  خصوصاپذیری  در طی فرآیند جامعهكارآفرینی دانشجویان های  ارتقای قابلیت

                                                                                                                        
1. Strenberg 
2. Baum & Barbara 
3. Gorkan, Franziska & Tomas 
4. Gorkan, Franziska & Tomas 
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ی  اموزشی با محوریت مهارت اجتماعی، آموزش كار تیمی، آموزش نحوههای  جدید الورود كارگاه

 كسب و كارهای نوین به صورت مستمر برگزار گردد.  ی  اندازه راه
 

 منابع
 (1391احمدیان، الهه و عنابستانی، مینا)، «کنفرانس ملی ، «هوش معنوی عامل ارتقاء كارآفرینی

 .، دانشگاه مازندرانآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیانکار

 (، 1389رضا )علی؛ ابراهیمی طالقانی، احمد؛ بخشا، آرش؛ زاهدی، محمداخوان، پیمان؛ سیدنقوی، میر
ی )صنعت قطعه سازی بررسی عوامل مربوط به پتانسیل كارآفرینی و ارائه رویکرد چندوجهی مطالعه مورد»

 .133 – 107 : 17، سال ششم، شمارهپژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی –ه علمی مفصلنا، «خودرو(

 (بررسی میزان ظرفیت انطباق1392بوداقی، علی ،)  سازمانی كارمندان دانشگاه تبریز و عوامل پذیری
 ، دانشگاه تبریز. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با آن،

 ،نشر كلمهتهران:  ،توسعه شناسی جامعه ،(1377) مصطفی ازكیا. 

 ،با ی اسالمی آموزه نقش و یسازگار بررسی(، 1387، وحید)ستوده اهلل و افخمی نعمت اكبری 
 .توسعه و اسالمی اقتصاد همایش اقتصادی، توسعه یننو های شاخص

 كارآفرینی  ها بر مبنای نوآوری در سازمان»(، 1388)زاده، عباس ری، محمدتقی و سلمانیانصا
 .185تا  166 :18، شماره مجله راهبرد توسعه، «سازمانی

 ثیر أقرن بیست و یکم )تهای  رهبری در سازمان ،(1389) ایران زاده، سلیمان و بابایی هروی، صادق
 چاپ اول، تبریز، انتشارات دانش افق. انواع هوش بر موفقیت رهبران(،

 های ویژگی تحلیل و سنجش»(، 1388یمان )رجب میاندوآب، پ ایمانی جاجرمی، حسین و پور 
 شهرستان روستاهای دهیاران موردی: آن )مطالعه بر مؤثرای  زمینه عوامل بر تأكید دهیاران با كارآفرینی
 .97-67 :، سال اول، شماره اولهای روستایی پژوهش، «میاندوآب(

 هوش اجتماعی با رابطه بررسی ( 1391دلیری، لیال ) آقااحمدی، قربان علی، حلیمی، صبورا و كیا
دومین كنفرانس دانشجویی كارآفرینی ، دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان چالوس آفرینیمهارت كار

 دانشگاه مازندران. كشور

  نشریه ، «ها و مهارتها  نقشمفاهیم،  ،كارآفرینی» (،1387)قاسمی، میثم وجمشیدی كهساری، حمزه
 . 72-56: شماره اول -سال اول ،كارآفرینی در عرصه تئوری و عمل

 های  بینی ویژگی پیش» ،(1395) رضایی، راضیه، سلم آبادی، مجتبی، براتی، هادی و تنها، طیبه
فصلنامه رهبری و مدیریت ، «هوش اجتماعیهای  لفهؤماساس  شخصیتی كارآفرینانه دانشجویان بر

 .80-67: 2، سال دهم، شماره واحد گرمساردانشگاه آزاد اسالمی  وزشیآم

 (1389رعدی افسوران، نقی ،)«زهای كارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهوا مطالعه قابلیت» ،
 .128-103 : 6دوره ،1شماره مجله علوم تربیتی)علوم تربیتی و روانشناسی(،
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http://www.civilica.com/Papers-ENTSTU02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html


 367    التيتحص انیدانشجو ينیکارآفر تيبا قابل يرابطه هوش اجتماع يبررس

 شخصیتی های  بینی ویژگی پیش»(، 1395اتی، هادی، تنها، طیبه)آبادی، مجتبی، بر رضایی، راضیه، سلم
فصلنامه رهبری و مدیریت اموزشی ، «هوش اجتماعیهای  لفهؤدانشجویان بر اساس می  كارآفرینانه

 .80-67 :2ی  ، سال دهم، شمارهدانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 ا و فرهنگ اسالمی در ترویج ه نقش ارزش» ،(1387اهلل و هاشمی، جلیل ) ساالرزرهی، حبیب
 .و توسعه مشهد  همایش اقتصاد اسالمی، «كارآفرینی و ایجاد توسعه

 ( 1385سعیدی كیا، مهدی)، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات كیا.اصول و مبانی کارآفرینی ، 

 نی، آفرینی سازمارابطه بین سرمایه اجتماعی و كار(، 1389) پور، مونا نقوی، میرعلی، عبداهلل سید
 .103-129: ، سال سوم، شماره نهمتوسعه کارآفرینی

 (1382صمدآقایی، جلیل،) آموزش عالی سسهؤانتشارات م تهران: چاپ دوم، کارآفرین، های سازمان 
 ریزی. برنامه و مدیریت پژوهش و

 آموزش عالی سسهؤانتشارات م تهران: چاپ دوم، ،کارآفرین های سازمان، (1382آقایی، جلیل ) صمد 
 ریزی. برنامه و مدیریت وهشپژ و

 ،128شماره  ،تدبیر نشریه اجتماعی، كارآفرینی (1381) رضا احمد و آذر، طالبیان. 

 های  ه هوش اجتماعی با مهارترابط»(، 1394رضا و قلتاش، عباس)، احمدنژاد طباطبایی، زهرا، اوجی
پژوهشی رهیافت نو  -یفصلنامه علم، «شهر شیرازهای  كارآفرینی و خالقیت دانش آموزان هنرستان

 .99-85 :21، پیاپی 1، سال ششم، شمارهدر مدیریت آموزشی

 یاجتماع علل و یتهران كرده لیتحص جوانان ینیكارآفر لیپتانس سنجش»(، 1385) هوشنگ ،یریظه 
 .73-57 :70و  69، شماره مجله کار و جامعه، «آن بر مؤثر

 شناسایی »(، 1389محسنی، احمد ) ،زاده، ابوالقاسم شریف ،زاده، غالمحسین عبداهلل ،عربیون، ابوالقاسم
، سال دوم، توسعه کارآفرینی، «كننده كارآفرینی كسب و كارها تعیینهای  بندی شاخص و اولویت

 .106-71 :شماره هشتم

 (1389گلمن، دانیل ،)رخ مهتاب نشرتهران:  ترجمه حمیدرضا بلوچ،، وش اجتماعیه. 

 ( تاثیر هوش اجتماعی بر 1394ده چشمه، ستار و بیاتی، یاسر ) اهلل، صادقی مرادی پردنجانی، حجت
فصلنامه مطالعات كارآفرینی اجتماعی)مطالعه موردی: مدیران بسیج استان چهارمحال بختیاری(، 

 .149-131: 69 سال هیجدهم، شمارهراهبردی بسیج، 

 ن سواد اطالعاتی و رابطة بی»(، 1390)پور، سعید، جمشیدیان، عبدالرسول میرزاصفی، اعظم، رجایی
فصلنامه کتابداری ، «های تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان های كارآفرینی دانشجویان دوره قابلیت
 .268-241: 1شماره ، 14ی  دوره، رسانی واطالع

 ی  توسعه، «و چالش هاها  آموزش كارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش»(، 1387) علی میری، مصطفی
 . 169-133 :اولی  شماره، سال اول، کارآفرینی

 ی  )مطالعه بررسی میزان پتانسیل كارآفرینی و عوامل اجتماعی موثر برآن(، 1393ی )میرزائی، مجتب
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 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. ، نامه کارشناسی ارشد پایانموردی دانشگاه تبریز(، 

 وضعیت بررسی »،(1392)بادی، پروانه، احمدی، غالمعلی، سلطان آلیک بنی، فخرالساداتنصیری و 

، «همدان سینا بوعلی دانشگاه در سازمانی خالقیت و شهروندی رفتار با آن رابطه و اجتماعی هوش
 .110-91 : 4، سال هفتم، شماره فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

 (1392نعمتی، محمدعلی،) «دولتی ایه دانشجویان دانشگاه كارآفرینانه شخصیتی های ویژگی بررسی 

 .64-47 :3شماره  ،، دوره اولپژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی -فصلنامه علمی، «تهران

 آموختگان آموزش  راهبرد توسعه نیمرخ كارآفرینی دانش»(، 1391یان، مژده و كسایی، مسعود )نیلچ
 .107-89 :11، شماره مطالعات مدیریت راهبردی، «عالی

 ی  )مطالعه فرهنگ كارآفرینی، عوامل و راهکارهای  توسعه» (،1389پریسا) ،ویسی، رضا، كریم زاده
 . 183-159 :111ی  ، شمارهدو فصلنامه برنامه و بودجه، «موردی: دانشگاه پیام نور استان مازندران(
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