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 چکيده
 وانگیزش اجتماعی مهارتهای هیجانی، این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین خالقیت

کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد تبریز  به با تمایل پیشرفت

 919نفرکه  9993انجام شده است. جامعه آماری به حجم  4951 -59در سال تحصیلی 

نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. روش 

یفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری اطالعات توص

رابینز و  کارآفرینی به جمع آوری اطالعات شامل چهار پرسشنامه استاندارد، تمایل

( و 3114گات)  اجتماعی های (، مهارت 4591پیشرفت هرمنس)  ،انگیزه(4551کولتر)

(می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین  4555هیجانی آوریل)  خالقیت

نی کارآفری به پیشرفت با تمایل و انگیزش اجتماعی مهارتهای هیجانی، رهای خالقیتمتغی

 و انگیزش اجتماعی مهارتهای هیجانی، دارد و همچنین  خالقیت رابطه معناداری  وجود

 .کارآفرینی می باشند به قادر به پیش بینی تمایل پیشرفت

 و تمایل پیشرفت انگیزش اجتماعی، مهارتهای هیجانی، خالقیت اژگان کليدي:و

 .کارآفرینی به
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 2 مهدي صدقی ، 1 روزنا اصغزنژاد
 .دانشگاه علوم تحقیقات تبریز،ایران روان شناسی بالینی، ارشد کارشناس 4
 .دانشگاه علوم تحقیقات تبریز،ایران روان شناسی بالینی، ارشد کارشناس 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 روزنا اصغرنژاد

بررسی رابطه بين خالقيت هيجانی،مهارت هاي اجتماعی و 

انگيزش پيشرفت با تمایل به کارآفرینی در دانشجویان 

 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد  تبریز
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 مقدمه
اگرچه دانشگاهها و موسسات  یکی از اهداف مهم نظام آموزش عالی کشور پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است.

یازهای جامعه باعث شده آموش عالی کشور دست به تالش های زیادی در این زمینه زده اند، ولی متاسفانه ناهمخوانی درسهای دانشگاهی با ن

از این رو در سال های گذشته با توجه به روند افزایش جمیعت و تقاضا  است که دانش آموخته گان از تخصص و کارآیی الزم برخوردار نباشند.

ویژه ای یافته مساله کارآفرینی اهمیت  برای ورود به دانشگاه و موسسات آموش عالی از یکسو و مشکالت اقتصادی دولت از سوی دیگر،

 (.4939است)حیدری،

اشتغال زایی وتولید ثروت دارد، در مطالعات متعددی از آن  تمایل به کارآفرینی مفهومی است که به سبب نقشی که در توسعه اقتصاد،

با نگاهی به تاریخ متوجه  .کارآفرینی در طول تاریخ با توسعه روابط و تعامالت دچار تغییر شده است اما به عنوان مفهومی با ارزش یاد می شود.

این ویژگی شامل  می شویم که عصر حاضر دارای مشخصات منحصر به فردی است که بیشتر تا به امروز این ویژگی را تجربه نکرده است،

 به وجود جهانی شدن سبب جهانی شدن و رشد کارآفرینی است. انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات و انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات،

 اطالعات ری درعرصه کسب و کار مختلف شده است. برای نمونه یک سازمان، امروزه با استفاده از فناورییهای بی نظ تهدید فرصت ها و آمدن

ط اارتباطات به تعداد زیادی از کارکنان و مشتری درسطح جهانی یافته است و یا قادر است بر روی تمایالت مشتریانی در دور دست ترین نق و

از لحاظ جغرافیایی نسبت به خود تاثیر بگذارد. همه این موارد سبب شده است که تا بیشتر کسب کارهای نو پای امروزی از اقتصاد دیجیتال 

و فضای مجازی حاصل از آن برای توسعه و بهبود عملکرد خود استفاده کنند. درواقع فرصت های ناشی از تغییرات فناوری امروزه به شکل 

 (. 4،3141رویکرد جدیدی از کارآفرینی با عنوان کارآفرینی دیجیتال منجر شده است)دیویدسون و واستگیری و 

 ام های طلبی جاه و تمایالت ما، نیازهای شامل که دارد ما رفتار پویایی به اشاره انگیزه. است اعمال تمام برای اساسی محرک انگیزه 

 ای نحوه بر تواند می پیشرفت انگیزه. ماست زندگی های آرزوی تمام و موفقیت به رسیدن در ما اساس پیشرفت انگیزه. باشد می زندگی در

 (.4935مفاخری، وکیلی)باشد تاثیرگذار دارد، شایستگی دادن نشان به تمایل یا و دهد می انجام را ای وظیفه فرد یک که

قابل قبولی است که فرد را  بیشتر روان شناسان و صاحب نظران بر این باورند که مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته و  

همکاری، مشارکت بادیگران، کمک  قادر می سازد با دیگران رابطه موثر داشته باشد و از عکس العمل های نامعقول اجتماعی خودداری کند.

رقراری رابطه، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و تشکر وقدردانی کردن مثال هایی از مهارت اجتماعی به شمار کردن، آغازگر ب

می آیند. از این رو در سال های اخیر توجه زیادی به آموزش مهارت های اجتماعی شده است، زیرا بررسی های متعدد نشان می دهد که 

ثیر منفی بر عملکرد افراد می گذارد و مشکالت زیادی را تشدید می کند و غالبا به بروز مشکالت سازگاری نارسایی در مهارت اجتماعی تأ

 (.4935منجر می شود)به پژوه، سلیمانی،افروز و غالمعلی لواسانی،

توجه بسیاری  خالقیت هیجانی به دلیل جایگاه و اهمیت هیجان در زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت آن در حفظ سالمت روان مورد

از محققان قرار گرفته است. مطالعات صاحب نظران در مورد محدودیت های آزمون های هوش وطرح کردن مفهوم تفکر واگرا تحوالت اساسی 

در تعاریف، مدل ها و رویکردهای خالقیت را سبب شده است. از جمله پیامد های این تحوالت شکل گیری بحث هایی پیرامون حوزه وابسته 

خالقیت است که در این راستا بررسی خالقیت، در حوزه هیجانات یا خالقیت هیجانی توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است)جوکار  بودن

 (.4935والبرزی،

امروزه تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در همه پایه های تحصیلی، آموزشی و ترویج تمایل به کارآفرینی جایگاه 

مرکز ثقل فرآیند رشد کسب و کارهای کوچک است. کارآفرینی از دو  تمایل به کارآفرینی یژه ای دارد، چرا که توانایی یادگیری کارآفرینی وو

جنبه علم و هنر تشکیل شده است، بخش علم به دانستن تکیه دارد و بخش هنر به توانستن کار آفرینی متکی است.از این منظر جنبه های 

به صورت نظری و عملی آموزش داده می شود طی تحقیقاتی مشخص شده است که اکثر دانشجویان در رابطه با نقش کارآفرینی کارآفرینی 

 .در آینده شغل خود نگرش منفی دارد و اکثرا آینده شغلی خود را به مراکز بیرونی مثل ارتباط با افراد شایسته، شانس، دولت نسبت می دهند

یت داشتن خود انگاری مثبت در میان دانشجویان نسبت به تمایل به کارآفرینی است. در واقع ما می توانیم با دو این امر نشان دهنده اهم

ساختی دانستن آموزش کارآفرینی، چالش مستمر درآن را مطرح کنیم چرا که تعادل بین آموزش های مهارت های نظری و فنی کارآفرینی 

اد به دانایی و توانایی خود به باور می رسد و برای عملی کردن مفهوم خود اشتغالی برای آینده این مشکل را حل کرده است و فرد با اعتق

 (.4953،هوشمند چایجانی و بشارتی کالیه، شغلی خود برنامه ریزی وتالش می کند)اکبری

 موفقیت به نرسید برای فرد به مربوط انگیزه و موقعیتی متغیرهای بین تعامل یک پیشرفت، انگیزه که دارند عقیده انگیزشی محققان

 کنند یم عمل خود به خود ضمنی های انگیزه. هستند صریح و ضمنی انگیزه نوع دو درگیر رفتار، بینی در پیش مستقیم بطور دو این. است

                                                           
1-Davidson & Vaast  
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 حریکت بیرونی دالیل برای اغلب و عمدی انتخاب طریق از صریح های انگیزه اما شوند می تحریک کار انجام برای ذاتی های مشوق طریق از و

 (.3119 ، 3مایر و برونزتین)شوند می

 به و ندک می منتقل فرد خود به را کنترل و کشاند می درون به برون از را انگیزش که است ابزاری ترین عمده از یکی پیشرفت انگیزه

 (.4939فرید، علیخانی)است شده شناخته یابی خود با نیاز های جلوه از یکی عنوان

اجتماعی رفتارهایی هستند که تحول آنها می تواند بر روابط بین افراد از یک سو و بهداشت روانی آنها و نیز عملکرد مفید  مهارت های

در اجتماع از سوی دیگر موثر باشد. در واقع کسی دارای مهارت اجتماعی است که با دیگران طوری رفتار کند که بتواند به حقوق، الزامات، 

خاطر یا وظایف دیگران را نادیده بگیرد و در  رضایت وظایف خود در حد معقول نائل آید، بدون آن که حقوق الزامات، رضایت خاطر و انجام

ی عین حال مبادله آزاد با دیگران داشته باشد. دارا بودن مهارت های اجتماعی زمینه مشارکت فعال فرد در اجتماع را فراهم نموده و باعث م

ضعیت های دشوار اجتماعی واقعی، واکنش های اجتماعی مؤثری از خود بروز دهد. در واقع داشتن مهارت های شود وی در رویارویی با و

 اجتماعی، توانایی های بالقوه فرد را به بالفعل تبدیل می کند و برای ایجاد، حفظ وسازمان دهی یک رابطه انسانی ضروری می باشد)احمدی و

 (. 4951معینی،

سازه ای در حوزه هیجان و عواطف است. مطابق تعاریف ارایه شده، خالقیت هیجانی دارای سه عنصر بداعت، خالقیت هیجانی نیز 

اثربخشی، و اصالت است. بداعت توانایی تغییر در هیجان های معمولی و ایجاد حالت های هیجانی جدید بر خالف هنجار و استاندارد ها یا 

فرد را بیان کند، نه  "خود  "اصالت به این معنی می باشد که یک پاسخ عاطفی خالق باید  ترکیب جدید از هیجان های متداول فرد است.

ه کاینکه نشان دهد فرد باشرایط هماهنگ است. به عبارت دیگر هیجان ها باید برخاسته از اعتقادات و باور های فرد باشد و اثر بخشی یعنی آن

مفیدی برای فرد وگروه به دنبال داشته باشد و نیز برقراری روابط مطلوب با دیگران برای پاسخ خالق باید متناسب با موقعیت بوده یا نتایج 

 (.4935فرد ممکن ساخته و موجبات بهبود شیوه تفکر فردی را فراهم آورد)جوکار و البرزی،

 آفرینی و تمایل به کارآفرینیساالنه خیل عظیمی از دانش آموختگان دانشگاه ها وارد جامعه می شوند، مشکل عدم آشنایی با مهارت کار

شک همه کشورها با آن دست و پنجه نرم می کنند که دغدغه  مناسب و نبود بسترها و فضای بهتر برای کارآفرینی، معضلی است که بدون

ت که می ففکری مسئوالن کشوری و والدین همین معضل بیکاری می باشد و به دنبال این پایین بودن مهارت های اجتماعی و انگیزش پیشر

توان گفت عامل مهمی درتمایل به کارآفرینی و خود اشتغالی می باشد، معضل دیگری است که عده ای از آن رنج می برند و باالخره خالقیت 

بخصوص خالقیت هیجانی در زندگی کاری و شخصی افراد می تواند موثر واقع شود. بنابراین پایین بودن سطح این چهار متغیر در دانشگاهها 

مراکز عالی، بخصوص جامعه مورد مطالعه محقق را بر آن داشت تا با بررسی روابط بین این متغیرها و رسیدن به نتایج مطلوب و واقعی و  و

ای رقرار دادن این نتایج در مقابل واقعیت های موجود در جامعه،بتواند راهکارهایی هرچند مختصر ولی مفید برای تمایل به کارآفرینی موثر، ب

الن کشوری و دانشگاهی ارایه دهد.البته یادآوری این نکته ضروری می باشد که در طی سالهای اخیر،دولت گام های موثری در زمینه مسئو

ا بکارآفرینی و اشتغال زایی برداشته است که نمونه بارز آن اقتصاد مقاومتی می باشد ولی باز همت مسئولین و خود کارآفرینان را می طلبد. 

، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر پاسخ گویی به این پرسش می باشد که: آیا بین خالقیت هیجانی،انگیزش پیشرفت و مهارتهای این توضیحات

 اجتماعی با تمایل به کارآفرینی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد تبریز رابطه وجود دارد ؟

وضوع پژوهش حاضر و بررسی آن در میان دانشجویان است. اول، کارآفرینی دالیل مختلفی وجود دارد که نشان دهنده اهمیت م

رویکردی نو در شروع کسب وکارهای امروزی است. دوم، تعدد دانشگاهها در نقاط مختلف کشور فرصت بی نظیری را به وجود آورده است تا 

سوم، دانشجویان از لحاظ میزان آمادگی و آشنایی با محیط  فارغ التحصیالن با دانش را می توان به صورت کارآفرینان بالقوه مالحظه کرد.

مجازی همگونی بیشتری را نسبت به سایر اقشار جامعه، خصوصا در جوامع درحال توسعه دارند. چهارم، دانش محوری و روحیه جستجوگری 

آفرین سبب پرورش دانشجویانی با ویژگی در محیط های نو در دانشجویان نسبتا باالست. پنجم، حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای کار

کارآفرینی و جستجوگر شده است و ششم، دانشگاهها به عنوان مهم ترین نهاد آموزشی با همکاری اساتید می توانند از طریق یک تعامل دو 

  (.4953سویه با دانشجویان ارتباط برقرار کنند)اکبری و همکاران،

انند پشتوانه و ستون فقرات اغلب سازمان ها باشند، اما در باره استعداد آنها به عنوان مدیر باید با اینکه افراد با انگیزه پیشرفت می تو

بحث کرد. چنان که معلوم است، یک شخص با نیاز قوی برای پیشرفت و کسب موفقیت، موفق می شود چون در مقام یک فرد تولید می کند 

می یابد که در آن موفقیت وی نه به کار خود، بلکه به فعالیت دیگران بستگی دارد)گری و و کار انجام می دهد. مع هذا وقتی به مقامی ارتقا 

 (. 45334استارک، 

                                                           
1-Brunstien & Maier  
2 Gary & Stark 
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امروزه  ما در دنیای پیچیده و دشواری زندگی می کنیم و الزم است برای موفقیت و پیشرفت و مقابله موثر با بسیاری از مشکالتی که 

هارت های اجتماعی را بدست آوریم. یکی از اهداف عمده مراکز آموزشی نیل به سازگاری اجتماعی و رو در روی ما قرار دارد، مجموعه ای از م

برقراری رابطه مفید و موثر با دیگران و پذیرش مسئولیت اجتماعی است. بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی که به نوعی همه به آن نیاز 

تماعی اکتسابی بودن آن است و در حال حاضر بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که بیش دارند، ضرورت دارد. یکی از ویژگی های مهارت اج

تر رفتارهای اجتماعی آموختنی است. اکتسابی بودن مهارت های اجتماعی محور اصلی رشد اجتماعی شکل گیری روابط اجتماعی، تعامل 

 (.4935رود)به پژوه و همکاران،اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سالمت عمومی افراد به شمار می 

خالقیت هیجانی به عنوان حیطه ای جدید در بحث تعامل هیجان و شناخت مورد توجه است. خالقیت هیجانی توانایی تجربه و بیان 

یان ببدیع، موثر واصیل ترکیبی از هیجانات است. به نظر می رسد مفهوم خالقیت هیجانی جمع اضداد است. خالقیت اغلب تجلی و نمایش 

 آزاد است و در میان فرایندهای عالی تفکر در باالترین سطح قرار دارد، در مقابل هیجانات اغلب تجلی برانگیختگیهای درونی افراد است به

 یگونه ای که فرد را در ارایه پاسخ محدود می کند. دیدگاه متداول در زمینه هیجانات بیشتر بر این باور است که این پاسخ های اولیه زیست

است و توسط سیستم عصبی خود مختار و بازنمایی های سیستم لیمبیک کنترل و تعدیل می شود. اگرچه این برداشت سنتی از هیجان 

 (.4933جایگاه خود را از دست داده است، اما هنوز تاثیر ظریف و قوی خود را بخصوص درباره هیجان اولیه)پایه( اعمال می کند)هاشمی،

یجانی، ه ذکر شده و باتوجه به اینکه، این تحقیق ازجمله تحقیقات معدودی است که رابطه چهار متغیر خالقیت مطالب نظرگرفتن در با

دانشجویان  بین بررسی روابط این متغیرها ، در رسد می کارآفرینی را با هم می سنجد، به نظر به تمایل و پیشرفت انگیزش اجتماعی، مهارتهای

 قیقتح این زاد تبریز بتواند اهمیت توجه به این موضوع را در جامعه نمایان و آشکار سازد و همچنین انجامدانشکده علوم انسانی دانشگاه آ

اجتماعی،  هیجانی، مهارتهای باعث خواهد شد که مسئوالن رده باالی کشوری طی برنامه ریزی های بلند مدت مشکالت مربوط به خالقیت

را حل و فصل کنند. بنابراین ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق نمی تواند بر کسی پوشیده  کارآفرینی به تمایل پیشرفت و بخصوص انگیزش

 .باشد

 

 روش پژوهش
 خواهد می که آن هدف و تحقیق موضوع به توجه با و دارد ارتباط اجرایی امکانات و پژوهش ماهیت و اهداف به تحقیق نوع انتخاب

 از و بردیکار هدف نظر کند، از بیان و توصیف را کارآفرینی به تمایل با پیشرفت وانگیزش اجتماعی هیجانی، مهارتهای خالقیت بین رابطه

 .باشد می همبستگی نوع از توصیفی اطالعات آوری جمع و میدانی نوع از ها داده گردآوری روش نظر

این دانشکده در  در نفر 9993باشد که  می آزاد اسالمی تبریز دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کلیه تحقیق این آماری جامعه

 انتخاب نفر 919مورگان  جدول از استفاده با هم تحقیق این آماری باشند. نمونه می تحصیل به مشغول 51-59نیم سال دوم سال تحصیلی

 شده است.

درجه ای لیکرت  که به ترتیب نمره  پنج گزاره و در طیف 33 ( در4551پرسشنامه ی تمایل به کار آفرینی: توسط رابینز و کولتر )

(  به آنها تعلق می گیرد، تنظیم کرده اند که 9، خیلی زیاد دارم=1، تا حدودی دارم=9، نظری ندارم=3،  تا حدودی ندارم =4)اصال ندارم =

ه باالتر باشد نشان از تمایل به می باشد که هرچه نمر 441تا  33پاسخ دهنده یکی از گزینه ها را باید انتخاب کند و نمره کل پرسشنامه بین 

 (.4999مقیمی،)کارآفرینی بیشتری دارد

سوال تنظیم کرده است. وی برای نوشتن سواالت این پرسشنامه 35( در 4591پرسشنامه انگیزه پیشرفت: این پرسشنامه را هرمنس)

 ین متمایز می کند، استفاده کرده است.ده ویژگی که افراد دارای انگیزه پیشرفت باال را از افراد دارای انگیزه پیشرفت پای

این گزینه ها برحسب این که شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره میزانی تعلق می گیرد. به خاطر اینکه 

پرسشنامه به صورت چهارگزینه ماده 35برخی از سواالت دارای تعداد گزینه های یکسانی نبودند و امکان نمره گذاری یکسان وجود نداشت، 

ده نای نوشته شده است تا همه سواالت از ارزش یکسانی برخوردار باشند.در این مورد چون یکی از ویژگی های افراد با انگیزه پیشرفت باال، آی

 ( تعلق می گیرد.4(، د)3(، ج)9(، ب)1نگر بودن آنهاست، پس بر اساس نوع پاسخ به آزمودنی : الف)

خیر، گاهی( تنظیم شده  بله،سوال و طیف سه درجه ای ) 35بر اساس دیدگاه گات و همکاران در ارت های اجتماعی پرسشنامه مه

 است.
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توسط آوریل و همکاران مورد تجدید نظر  4555تا  4554( طراحی شده است و طی سال های 4535) 9خالقیت هیجانی توسط توماس

توسط آنها  4555قرار گرفته است. در چهارمین بازنگری تغییرات و تحلیل عوامل بر روی این پرسشنامه انجام گرفت و نسخه نهایی در سال 

 به اجرا درآمد.

 

 یافته ها

 يت هيجانی وتمایل به کارآفرینی:همبستگی بين خالق1جدول 

 تمایل به کارآفرینی متغیرها

 خالقیت هیجانی

139/1  =r 

111/1 =p 

919 =n 

 

 کمتر پیرسون آزمون داریمعنی سطح که این به توجه با. است /111آزمون داریمعنی سطح و139/1 برابر پیرسون همبستگی ضریب

 ارد.د دانشجویان وجود تمایل به کارآفرینی با هیجانی بین خالقیت یعنی می شودفرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق قبول  است 19/1 از

 : همبستگی بين مهارت هاي اجتماعی وتمایل به کارآفرینی2جدول 

 تمایل به کارآفرینی متغیرها

 مهارت های اجتماعی

113/1  =r 

111/1 =p 

919 =n 

 

 پیرسون آزمون داریمعنی سطح که این به توجه با. است 111/1آزمون داریمعنی سطح و 113/1 برابر پیرسون همبستگی ضریب

 جود دارد.دانشجویان و کارآفرینی به تمایل با اجتماعی مهارتهای بین یعنی فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق قبول می شود است 19/1 از کمتر

 : همبستگی بين انگيزش پيشرفت وتمایل به کارآفرینی3جدول

 کارآفرینیتمایل به  متغیرها

 انگیزش  پیشرفت

969/1  =r 

111/1 =p 

919 =n 

 

 کمتر پیرسون آزمون داریمعنی سطح که این به توجه با. است 111/1آزمون داریمعنی سطح و969/1 برابر پیرسون همبستگی ضریب

 دارد.  ددانشجویان وجو کارآفرینی به تمایل با انگیزش پیشرفت بین یعنی فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق قبول می شود است 19/1 از

 کارآفرینی به با تمایل پيشرفت وانگيزش اجتماعی ،مهارتهاي هيجانی واتسن براي رابطه خالقيت –: همبستگی دوربين 4جدول 

 واتسن-دوربین خطای معیار برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

635/1 939/1 915/1 331/4 33/4 

 

اده کارآفرینی از رگرسیون چندگانه همزمان استف به بر تمایل پیشرفت وانگیزش اجتماعی ،مهارتهای هیجانی برای بررسی تاثیر خالقیت

است. ضریب تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط مدل را  939/1و ضریب تعیین برابر  635/1برابر  چندگانه همبستگی ضریبشده است. 

تر بودن رابطه مدل ی قویاست. هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده 4دهد مقدار عددی ضریب تعیین بین صفر تا نشان می

متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها مستقل از هم باشند. این شرط با های رگرسیون این است که است. یکی از پیش شرط

                                                           
3-Tomas  
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قرار دارد نتیجه گرفته  9/3و  9/4است. چون این مقدار بین  33/4واتسن برابر -گیرد. مقدار دوربینواتسن مورد آزمون قرار می-آزمون دوربین

 باشند.ستقل از هم میشود که متغیر مالک دارای خود همبستگی نبوده و خطاها ممی

 کارآفرینی برتمایل به پيشرفت وانگيزش اجتماعی ،مهارتهاي هيجانی : آزمون معنی داري رابطه خطی براي تاثير خالقيت5جدول 

 سطح معنی داری F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات 

 1 913/443 691/699 رگرسیون

 911 949/9 396/4494 باقی مانده 111/1 396/93

 919  999/4659 کل

 

بین رابطه خطی وجود داشته باشد. برای بررسی دار باشد باید بین متغیر مالک و متغیرهای پیشبرای اینکه مدل رگرسیونی معنی

است. با  111/1برابر  Fداری آزمون استفاده شده است. سطح معنی Fبین از آزمون وجود رابطه خطی بین متغیر مالک و متغیرهای پیش

داری بین رابطه خطی معنیدهد که بین متغیر مالک و متغیرهای پیشاست نشان می 19/1کمتر از  Fداری آزمون توجه به اینکه سطح معنی

 وجود دارد.

 ضرایب رگرسيون براي تاثير متغيرهاي خالقيت هيجانی، مهارتهاي اجتماعی و انگيزه پيشرفت بر تمایل به کارآفرینی6جدول

 
 ضرایب استاندارد شده ایب استاندارد نشدهضر

t P 
B خطای معیار Beta(بتا( 

 111/1 513/9  119/1 911/9 مقدار ثابت

 111/1 31/1 453/1 193/1 134/1 خالقیت هیجانی

 111/1 91/9 493/1 139/1 193/1 اجتماعی مهارتهای

 111/1 14/1 331/1 191/1 139/1 پیشرفت انگیزش

 

( ارائه شده است. ضرایب استاندارد 44-1شان در جدول )داریضرایب استاندارد نشده و ضرایب استاندارد شده همراه با سطوح معنی

ی ضرایب متغیرها در مدل رگرسیونی هستند و ضرایب استاندارد شده برای نشان دادن میزان رابطه مورد استفاده قرار نشده نشان دهنده

یت خالقشود که تر است. با توجه به جدول نتیجه گرفته میمطلق این مقدار بیشتر باشد به منزله وجود رابطه قوی گیرد. هر چه قدرمی

کارآفرینی  به ( با تمایلt=14/1و  p=111/1) پیشرفت ( وانگیزشt=91/9و  p=111/1اجتماعی ) (، مهارتهایt=31/1و  p=111/1)هیجانی

 به تمایل با/  بیشترین رابطه را 331با ضریب استاندارد شده  پیشرفت باشند. همچنین انگیزشداری میمعنیدانشجویان دارای رابطه مثبت 

 دارد. کارآفرینی دانشجویان
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 بحث و نتيجه گيري
 آزمون فرضیه ها و پرسش پژوهش حاضر نشان دادند که:بررسی 

(رابطه مثبت و معنی  /111آزمون داریمعنی سطح و139/1 برابر پیرسوندانشجویان ) تمایل به کارآفرینی با هیجانی بین خالقیت -4

 داری وجود دارد.

(رابطه مثبت و  /111آزمون داریمعنی سطح و113/1 برابر پیرسوندانشجویان ) تمایل به کارآفرینی بین مهارت های اجتماعی با -3

 معنی داری وجود دارد.

(رابطه مثبت و معنی  /111آزمون داریمعنی سطح و969/1 برابر پیرسونجویان )دانش تمایل به کارآفرینی بین انگیزش پیشرفت با -9

 داری وجود دارد.

 کارآفرینی می باشد. به پیشرفت قادر به پیش بینی تمایل اجتماعی و انگیزش هیجانی، مهارتهای خالقیت -9

حد  در سطح کمی بیشتر ازکارآفرینی  به تمایلپیشرفت و  اجتماعی، انگیزش هیجانی، مهارتهای خالقیتمیانگین در حالت کلی -6

 متوسط ارزیابی شده است.

 با تمایل به کارآفرینی دانشجویان رابطه وجود دارد، این نتایج با یافته های تحقیقات زیر همسو می باشد : هیجانی بین خالقیت

 مطالعه)بازارگرایی میانجی نقش بر با تأکید ها بانک عملکرد بر کارآفرینی گرایش تأثیر بررسی به( 4953) مقدم وحسینی حجازی

 اند و روابط آنها را مورد تایید قرار داده اند. پرداخته(گیالن استان خصوصی و دولتی های بانک: موردی

( در تحقیق خود رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خالقیت هیجانی در دانش آموزان مطقع 4953صبری وهمکاران )

 شیراز را مورد تایید قرار داده اند. متوسطه 

(در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در کسب و کارهای نانو انجام دادند 4935زالی و مهدی وند)

 و تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی را اثبات کردند.

 این نتایج با یافته های تحقیقات زیر همسو می باشد :، کارآفرینی دانشجویان رابطه وجود دارداجتماعی با تمایل به  بین مهارتهای 

د را تایی دیرآموز پسر آموزان دانش تحصیلی وعملکرد اجتماعی سازگاری بر اجتماعی مهارتهای آموزش تأثیر( 4935) وهمکاران پژوه به

 کرده اند.

 مطالعه)بازارگرایی میانجی نقش بر با تأکید ها بانک عملکرد بر کارآفرینی گرایش تأثیر بررسی به( 4953) مقدم وحسینی حجازی

 اندو روابط آنها را مورد تایید قرار داده اند. پرداخته(گیالن استان خصوصی و دولتی های بانک: موردی

سازمانی در کسب و کارهای نانو انجام دادندو (در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد 4935زالی و مهدی وند)

 در نتیجه گیری خود به روابط بین آنها اشاره کرده اند.

 پیشرفت با تمایل به کارآفرینی دانشجویان رابطه وجود دارد، این نتایج با یافته های تحقیقات زیر همسو می باشد : بین انگیزش

 بین رد پیشرفت انگیزش و هیجانی هوش اساس بر تحصیلی پیشرفت ینیب ( در پژوهشی به پیش4951حسین مردی حسین مردی )

 پرداخته اند و رابطه این دو متغیر تایید کردند. رودهن واحد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه

ی گیر(در پایان نامه کارشناسی ارشد خود نشان داد که رابطه انگیزه پیشرفت مدیران با میزان مشارکت درتصمیم 4933میرزایی)

 دبیرستان های ارومیه رابطه معنادار وجود دارد.

اده بازارگرایی را مورد تایید قرار د میانجی نقش بر با تأکید ها بانک عملکرد بر کارآفرینی گرایش تأثیر( 4953) مقدم وحسینی حجازی

  اند.

 کارآفرینی دانشجویان را پیش بینی کنند؟ هب تا چه مقدار می توانند تمایل پیشرفت و انگیزش اجتماعی هیجانی، مهارتهای خالقیت

 جوابی که از طریق این سوال بدان دست یافته ایم،با نتایج پژوهش های زیر همسو و هماهنگ می باشد:

(در پژوهش خود رابطه بین انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اول 4935وکیلی مفاخری)

 ج گانه تبریز را مورد تایید قرار داده است.متوسطه نواحی پن

 پیشرفت انگیزش و هیجانی هوش اساس بر تحصیلی پیشرفت بینی ( در پژوهش خود به پیش4951حسین مردی و حسین مردی )

 اشاره کرده اند.پرداخته اند و در نتیجه گیری به رابطه مثبت ومعنادار بین آنها  رودهن واحد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه بین در

( شیراز شهر موردی مطالعه)جوانان پرخطر رفتارهای و اجتماعی مهارتهای رابطه بررسی به خود تحقیق در( 4951) معینی و احمدی

 اند و رابطه مثبت ومعنادار بین آنها تایید کرده اند. پرداخته

نیست، بلکه قضاوتی در مورد آن هاست. این مطلب عالوه بر خلّاقیت، در مورد هیجانات  یویژگی ذاتی بعضی از رفتارهای خاص خلّاقیت

های خاص و متمایزی  سر این موضوع است که آیا هیجانات فرایند پردازان، بر میان نظریه طوالنی دربحث های نیز صادق است. یکی از 
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جوابی که در  .های زیربنایی رفتارهای هیجانی و شناختی یکسانند فرایند یعنی نظام عاطفی از نظام شناختی متمایز است؟و یا اینکه؟هستند

 حد این پژهش می توان به این سوال داد، بدین صورت است که خالقیت هیجانی توانایی پیش بینی هر متغیری را دارا می باشد.

 است. یتمشخص و تالش جهت کسب موفق توجه به مالکهای انگیزش پیشرفت گرایشی است برای پیشی گرفتن بر دیگران، پیشرفت با

ی که دارای کس انسانها از نظر ویژگی شخصیتی انگیزش پیشرفت با هم متفاوتند و براساس آن می توان رفتارهای خاصی را پیش بینی کرد

رفت زد. رفتارهای پیشانگیزش پیشرفت است تمایل دارد که کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت خود جوش به ارزیابی عملکرد خود بپردا

شته محبوبیت ندا برخی از افرادیکی از دالیل اصلی که سبب می شود و  دهدگرای افراد نشانه هایی از انگیزش پیشرفت آنان به دست می

وضعیت دو  مهارت های اجتماعی مناسبی که می تواند آن ها را دوست داشتنی جلوه دهد، ندارند. آن ها در یکافراد این است که این  ،باشند

بی دقت فرصتی برای تمرین مهارت اجتماعی نمی یابند و از طرف دیگر آن هایی که در مهارت های اجتماعی افراد سویه گرفتارند. از طرفی، 

در دوران کودکی ممکن است عواقب دراز مدت و جدی بر بهداشت مخصوصا  انزوای اجتماعیند. ضعیف هستند، قادر به برقراری دوستی نیست

 تانه،خوشبخ. است ضروری مشکالت، این بر غلبه برای منزوی و شده طرد افراد به کمک بنابراین،. بگذارد جای به نی فرد در بزرگسالیروا

را، که به روابط فردی مثبت با دیگران کمک می کنند، آموزش داد.  توان رفتارهای اجتماعی می دهد می نشان که دارد وجود فراوانی شواهد

 دارای و دارند قرار تهاجمی رقابت طیف در دارند کارآفرینی به گرایش که هایید.سازمانتواند تاثیرات پابرجایی داشته باش این آموزش می

 ند. زمانیهست بازار سهم بهبود و نوآوری به دستیابی جهت منابع تخصیص با مرتبط هایریسک  سازمان منابع تعهد میزان نظیر هاییویژگی

 شناسایی بر سازمان و شودمی محسوب سازمان هایاستراتژی ازجمله پذیریریسک  و ابتکارعمل نوآوری، است تهاجمی و جسور سازمان که

ندارند. بنابراین به طور قطع یقین می توان  را هاییویژگی چنین منفعل هایسازمان اما کند،می تاکید آن از برداریبهره  و ارزیابی ها،فرصت

 دور از ذهن نبوده است. مهارت های اجتماعی و انگیزش پیشرفت هیجانی، خلّاقیتکارآفرینی از طریق  به گرایشگفت که پیش بینی 
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 مراجعمنابع و 
 شهر موردی مطالعه) جوانان پرخطر رفتارهای و اجتماعی مهارتهای رابطه بررسی(.4951)معینی،مهدی و احمدی،حبیب [4]

 .4-31، صص 1، سال 5 ، شمارهاجتماعی نظم و امنیت راهبردی های پژوهش ،( شیراز

(.بررسی تاثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش 4953اکبری،محسن و هوشمندچایجانی،میالد و بشارتی کالیه،فهیمه) [3]

 .415-494،صص 91،شماره پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیبه کارآفرینی دیجیتال،

 اجتماعی های مهارت آموزش (.تأثیر4935مسعود )غالمعلی،غالمعلی ولواسانیو افروز، به پژوه، احمد و سلیمانی،منصور [9]

،سال  99،شماره آموزشی های نوآوری فصلنامۀدیرآموز، آموزان دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی سازگاری بر

 .469-436نهم،صص

مطالعات (.رابطه ویژگی های شخصیت با خالقیت هیجانی و خالقیت شناختی،4935جوکار،بهرام و البرزی ،محبوبه) [1]

 .35-419،صص 6،دوره 4،شماره ناختیروانش

 قشن بر با تأکید ها بانک عملکرد بر کارآفرینی گرایش (.تأثیر4953رضا) محمد مقدم ،سید رضا و حسینی حجازی ،سید [9]

 و اجتماعی،اقتصادی،علمی هنامهماگیالن(، استان خصوصی و دولتی های بانک: موردی مطالعه)بازارگرایی میانجی

 .11-99.صص466 ،شماره جامعه و کار فرهنگی

 انگیزش و هیجانی هوش اساس بر تحصیلی پیشرفت بینی (.پیش4951مردی،زهرا) حسین اصغر و مردی،علی حسین [6]

 .49-33،صص9،شماره 9،دوره پژوهان علمی مجلهرودهن، واحد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه بین در پیشرفت

 44،دوره هجدهم،شماره اطالعات سیاسی،اقتصادیآموزش عالی،(.کارآفرینی دانشگاهها و موسسات 4939حیدری،احمد) [9]

 .43و 

 سرمایۀ و پیشرفت انگیزش بین بررسی رابطۀ (.4959زینلی پور،حسین و پورکریمی،جواد و آرش ،احمد و نظری ،رقیه) [3]

 .99-99،صص9،شماره 41،دوره اندیشه های نوین تربیتیتهران، دانشگاه کارکنـان جهاددانشگاهی انسـانی

( .رابطه الگوهای ارتباطی خانواده،هوش هیجانی و خالقیت 4953صبری،مصطفی والبرزی ،محبوبه و بهرامی،محمود ) [5]

 .99 -69،صص5،دوره 3،شماره ، اندیشه های نوین تربیتیهیجانی در دانش آموزان مطقع متوسطه شیراز 

،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مدیزیت بررسی انگیزه پیشرفت مدیران با اثربخشی آنان(.4936علیخانی فرید،رقیه) [41]

 آموزشی،دانشگاه آزاد تبریز.

بررسی میزان آموزش مهارت های اجتماعی در محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی پایه (.4959میرزایی،حکیمه) [44]

 پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته برنامه ریزی درسی،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.،سوم

 ،بررسی رابطه انگیزه پیشرفت مدیران با میزان مشارکت درتصمیم گیری دبیرستانهای ارومیه(.4933میرزایی،نوشین) [43]

 پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.

 شبررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل وخود پنداره وپیشرفت تحصیلی دان(.4935وکیلی مفاخری،افسانه) [49]

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد تبریز.آموزان سال اول متوسطه نواحی پنج گانه تبریز

( .بررسی رابطه هوش هیجانی و خالقیت هیجانی و خالقیت دانشجویان هنر و ادبیات و علوم پایه 4933هاشمی،سهیال) [41]

 .95-413،صص 9،دوره 3،شماره اندیشه های نوین تربیتیدانشگاه مازندران،
[15] Averill, J. R (2005). Emotions as mediators and as products of creative activity. In J. 

Kaufman& J. Baer (Eds.) , Creativity. across domains: faces of the muse, (pp. 225-243) 

, Mahwah,. NJ: Erlbaum. 

[16] Averill, J. R, (1999). Individual differences in emotional creativity: Structure and 

correlates, Journal of personality, 67, 331-371 

[17] Barton Arwood, S., Morrow, L., Lane, K., Jolivette, K.(2005). Project Improving 
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[19]  Davidson, E. & Vaast, E. (2010). Digital entrepreneurship and its sociomaterial. 

enactment Proceeding of the 43rd Hawaii International Conference on System Science. 

pp. 1-10 . 

http://www.rassjournal.ir/


 67 -76  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
[20] Gary & Stark(1988) Organizational behavior , concept and applications Merril 

publishing company.  

http://www.rassjournal.ir/

