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   چکیده 

  از  بساایاری   برای  قدرتمند   سااال    یک   به   شاادن   تبدیل   حال   در   ساارع    به   سااازمانی   کارآفرینی   امروزه 
  کارآفرینی   و   هیجانی   هوش   رابطه  بررسای   به  حاضار   پژوهش  باشاد. می   رقابتی   مزی   ایجاد  منظور به   ها ساازمان 
  اسا .  همبساتگی   نوع   از  توصاییی   پژوهش   این   اسا .  پرداخته   شاللی   اشاتیا    میانجی   نقش   به   توجه   با   ساازمانی 
  که   دهند می  تشااکیل   را   پژوهش   آماری  جامعه   نیر   1100  تعداد   به  ایران  قاره   فالت   نی    شاارک   کارکنان  کلیه 
  ابزار   شاادند.  انتخاب   آماری  نمونه  عنوان به   ای، طبقه  تصااادفی   گیری نمونه   روش   از   اسااتیاده   با   ها آن   از   نیر   285
  و   هیل   مارگاری    ساازمانی   کارآفرینی   ، افلی شا   و   ساالنوا  شاللی   اشاتیا    اساتاندارد   های نامه شا پرسا شاامل   تحقیق 
  واگرا   و   همگرا  روایی ضاارای     از   ها پرسااشاانامه  روایی   بررساای   برای   . بود  ماینورس   و   افزلور   هیجانی   هوش 
  ها داده  تحلیل   و  تجزیه   برای   شاد.   محاسابه  کرونباخ   آلیای   ضاری    از   اساتیاده   با  ها پرساشانامه   پایایی شاد   اساتیاده 

  هوش   بین   که   داد  نشاان   تحقیق   نتایج  گردید.   اساتیاده    - اسامارت  افزار نرم و  الگویابی معادالت سااختاری   از 
  نیز  شاللی   اشاتیا    و   ساازمانی   کارآفرینی   بین   . دارد  وجود   رابطه  شاللی   اشاتیا    و   ساازمانی   کارآفرینی   با   هیجانی 
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  ا ب   شاللی   اشاتیا   طریق   از   ساازمانی   فرینی آ کار   مساتقی  غیر   رابطه   که   داد  نشاان  نتایج   ، همچنین   . بود  دار معنی   رابطه 
هوش    با توجه به رابطه   که   کرد  گیری   نتیجه   توان می   لذا   . اسااا   بیشاااتر   آن  مساااتقی    رابطه   از   هیجانی   هوش 

  توجه   با   توانند می   مدیران ، شللی   اشتیا  ای با در نظر گرفتن تأیید نقش واساطه   و   ساازمانی   کارآفرینی   هیجانی با 
  . سازند   فراه    سازمانی   فرینی آ کار   برای   را   الزم  شرایط  کارکنان  شللی   اشتیا    به   بیشتر   هرچه 

 

  شللی  اشتیا  سازمانی، کارآفرینی هیجانی، هوش  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
  اقتصاااد ،  محرکه  موتور  عنوانهب  کارآفرینى اقتصاااد ،  کارشااناسااان از  بساایار   نظر از

  هاا  پیشااارفا    و  تحوالت  تماام  مبناا   و  کنادمى  اییاا  جاامعاه  در  را  متیااوتى  و  فراوان  هاا نقش

  سازمان  توسعه و  ور بهره ارتقاء برا   مناس   راهبرد  عنوانبه  کارآفرینى  آید.مى شمار به  بشر 

  ور  بهره ارتقاء  موج    کارآفرینى که  باورند این بر  مدیری   و  ساازمان متیکران و  شاودمی تلقى

 بستر    به نیاز امر این  که  شودمى  المللىبین و ملى  ساازمانى،  گروهى، فرد ،  مختلف ساطو  در

  هایى وساازمان  جوامع  آن از  کامیابى امروز، تحول حال در دنیا  در لذا دارد.  ساازمان  در  مناسا  

  خود  سااازمانى  و انسااانى  منابع  کارآفرینى و  مدیریتى  ها قابلی   و  کمیاب  منابع  بین که  اساا  

 محرکه  موتور  عنوانبه  سااو   یک از  سااازمانى  کارآفرینى عنصاار سااازند.  برقرار دار معنى رابطه

 نیرو  در  ور بهره  کنندهتقوی   و دهندهپرورش  دیگر، سااو   از و  سااازمانى توسااعه و تولید

 که  شاودمى  ناشاى  عامل این از  کارآفرینانه  ها فعالی    به  هاشارک    نیاز  شاود.مى  تلقى  انساانى

  سااریع،  تلییرات  ها ویژگى دارا   که کنندمى  فعالی   پیچیده و  پویا  بساایار محیط  یک  در هاآن

  کارآفرینانه   هایفعالی   به هاآن  الزام  و  کارکنان  تمایل نشاانگر  که باشادمى  گساساته و  اسااساى

 (.)  اس  

 تأثیر تح   تواندمی  کارآفرینی  که اساا    این بیانگر تحقیق پیشااین   و  نظری  مبانی بررساای

 هوش  کاه  اسااا    این  بیاانگر    ()  هااییاافتاه  گیرد.  قرار  متعاددی  عوامال

 عاطیی  حال   داشاتن به دارند، باالیی هیجانی  هوش که  افرادی و  اسا   ادراکی  فرایندی هیجانی

 .کنندمی آسان را  کارآفرینانه  رفتارهای  بنابراین دارند، گرایش  امور، در  پیشگامی و  خالقی   باال،

  ها آن   بکارگیری   با   بتوان   تا   اسا   دیگران   و  خود   عواطف   و   ها هیجان   درک   توانایی  هیجانی  هوش 

 هوش   . ( )   نمود   ایجااد   دیگران   باا   مؤثرتری   ارتباا    کاار   محیط   در 
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 نقا    و   احسااساات   درک   توانایی   : ( )   خودآگاهی   باشاد: می   ها لیه ؤ م   این   شاامل  هیجانی 

 همان   در   احساااس  تشااخی    یا   خودآگاهی   (. )  خود  ضااعف   و  قوت 

  و   کنترل   توانایی  دهد. می  تشکیل   را  هیجانی  هوش  کلیدی   و  مه    بخش   اس ،   وقوع   حال   در   که  زمان 

 دارد   شااانااسااااناه  روان   بصااایرت  و   خویشاااتن   درک  از   نشاااان   هاا احسااااس   لحظاه   باه   لحظاه   اداره 

  توان می   : ( )   مادیریتی( )خود   خودکنترلی   (. ) 

  رفتارهای و   انجام  شاااده محول   وظایف   آن   براسااااس  که  دانسااا   درونی   مراقبتی  را   کنترلی  خود 

 بااشاااد  بوده   بین   در   خاارجی   کنترل   یاا   و   نظاارت   آنکاه بی   گردد می   ترک   غیرقاانونی   و   نااهنجاار 

 شاااامال  معیاار   این   : ( )   )خودانگیختگی(   خودانگیزی   (. ) 

 یا  گروه   اهداف  با   بودن  همساااو   و  تعهد   اوضااااع،   بهبود   برای   تالش  یا   موفقی   هدای    های مؤلیه 

 مهارت  (. )  اسااا    اهداف   پیگیری   در   پافشااااری   و   ابتکار  قوة   ساااازمان، 

 که  رفتارهایی   شااود، می   اطال    جامعه  مقبول   و   شااده آموخته   رفتارهای  به   : ( )   اجتماعی 

 پرهیز  و   مثب    های پاسا    بروز   به  که  کند   برقرار   متقابل   ارتبا    نحوی  به  دیگران   با  تواند می   شاخ  

 (. )   نجامد ا بی  منیی   های پاس   از 

 مه   بسایار  حسااس،  هایمساوولی   اییای  و شاللی  موفقی    در هیجانی  هوش  هایمهارت

 نیازهای تأمین  توجه، مورد  موضاوعات از یکی انساانی،  منابع  مدیری   در  امروزه شاوند.می تلقی

  گیری بهره و  آنان کار  کییی   باالبردن برای کاری، شو  و شور و  انگیزه  ایجاد  جه   در  کارکنان

 باشد.می  سازمان در انسانی  نیروی از  بیشتر هرچه

  اشتیا    او  کرد.  کار  هایمحیط  وارد  را  شللی  اشتیا   میهوم  که  بود  کسی  اولین  (  )

)  .کندمی  تعریف  کاری  هاینقش  اییای  در  خویش  وجود  تمام  از  استیاده  را  شللی

  تعبیری   به  اس ،  شلل  با  مطلوب  درگیری  و  دلبستگی  و  اشتیا    میزان  که  شللی  اشتیا    (.

  و خشنودکننده ،مثب   که اس   شللی سالم   از حالتی ()ر نظ از ،دیگر

  شلل   درگیر  بیشتر  و  داشته  زیادی  انرژی  مشتا   کارکنان  اساس  این  بر  و  باشدمی  برانگیزاننده

 از:  عبارتند  که اس   مؤلیه سه  شامل  شللی اشتیا  .() شوندمی

  گیری کناره  امر این که ،دارد  اشااره  کارش  در  فرد  شادن غر   و تمرکز میزان  به  جذب: -1 

 (.) سازدمی  دشوار فرد  برای  را شلل از

 اختصاا   خویش  کار انجام به را ایمالحظه  قابل  تالش  فرد  ،بعد این در  کار: به  شاو  -2

   مواجه  مشاکلی  با  کههنگامی  کارکنان این نماید.می  پافشااری ،دشاوار  یهاموقعی   بر  و  دهدمی
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  (.) دهندمی نشان  خود از  بیشتری  مقاوم   ،شوند

  ترکیبی  که  شاودمی  مشاخ   ،خود  کار  با کارمند روانی  شادید  درگیری  با  بعد این  :وقف -3

 .باشدمی چالش  و  اشتیا  ،داریمعنی از

 محیط   در  آن   مؤثر  کاربرد  که  دهدمی   نشان  هیجانی   هوش  مورد  در  شده انجام   تحقیقات  مرور 

 و تی   بهتر  عملکرد   و  مشتریان  و   کارکنان   رضایتمندی  افزایش  وری، بهره  ارتقاء  در  مهمی  نتایج  کار 

 موقعی  181  برا    شایستگى   ها  مدل   زمینه   در     ( )   دارد.   سازمانی   اثربخشی   و   گروه 

 چیزهایى  چه   ها سازمان   مدیران   که   داد   نشان   جهان   مختلف   نقا    در   سازمان 121  از   متیاوت  شللى 

 از  درصد   67  که  داد  نشان   و    اند. داده   قرار   تأکید   مورد   خا    مشاغل   در   تعالى   و  برتر   برا    را 

 نوع  آن   هیجانى   شایستگى   بودند.   هیجانى   هایشایستگی   مؤثر،  عملکرد  برا    ضرور    های توانایی 

 فرد  که   آید وجودمی   به   زمانى   و   اس    استوار   هیجانى   هوش   بر   که   اند شده آموخته   های توانایی   از 

 هوش   بین   رابطه   بررسی   به     ( )   باشد.   کرده   کس    را   موفقی    از   قبولى   قابل   سطح 

 پخش  نمونه   نیر  300  بین   که ای  نامه پرسش   از  هاداده   گردآوری  برای   .پرداختند   کارآفرینی  و   هیجانی

 که  داد   نشان    افزار   نرم  از   استیاده   با   ها داده   تحلیل   و   تجزیه   از   حاصل   نتایج   کردند  استیاده   شد 

 خوی،  و   خلق   فردی، بین   فردی، درون   جمله   از  هیجانی،   هوش   بعد   پنج   تمامی  و   کارآفرینی   بین 

()   دارد   وجود  داری ی معن  رابطه  سازگاری   و  ضربه   کنترل 

 و  افسردگی   کارامدی.   خود   و  کارآفرینی   قصد   بر  هیجانی   هوش  تأثیر   بررسی  به  تحقیقی  در 

 تحلیل  و   تجزیه   از  استیاده   با  کننده،شرک    394  از ای  نمونه   از  استیاده  با   و  پرداخته  اضطراب

 و  هیجانی  هوش  ابعاد  بین  رابطه  در  کارآمدی   خود  میانجی  نقش  چندگانه،  مراتبی سلسله   رگرسیون 

 تنظی   هیجانی،  هوش   بعد   دو   که   داد   نشان  حاصل   نتایج   دادند.   قرار   آزمایش   مورد   را  کارآفرینی   قصد 

 گذارد می   تأثیر   کارآفرینی   و  کارامدی   خود   بر   مثب    طور   به   احساسات،   از   استیاده   و 

 با   هیجانی   هوش   ارتبا    بررسی   عنوان   تح    ای مطالعه   در   ( ) 

 گرایش  و   هیجانی   هوش   بین   قوی   و   مثب    رابطه   که   رسیدند   نتیجه   این   به  کارآفرینانه،   گرایش 

 و   هیجانی   هوش   بین  رابطه   ایمطالعه   در    ()   دارد.  وجود  کارآفرینانه 

 را  دانشجویان   بین   در   کارآفرینی   میزان   منظر   از   هیجانی   هوش   ی مقایسه   چنین ه    و   کارآفرینی   میزان 

 مثب    همبستگی  کارآفرینی  و  هیجانی  هوش  بین   که  داد   نشان   پژوهش  این   نتایج  و  کردند   بررسی

 و  بوده  متیاوت  دانشجویان   کارآفرینی   میزان   به   بسته   هیجانی   هوش   وضعی    چنین ه    دارد.  وجود 

 هیجانی  هوش   از   باشند،   داشته   قرار   بهتری   وضعی    در   کارآفرینی   نظر   از   دانشجویان   که   چه   هر 
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 رابطه   عنوان   تح    خود   تحقیق   در   ( )   بود.  خواهند   برخوردار   نیز   باالتری 

 نتیجه  این   به   شناختی روان   توانمندسازی   با  نوآورانه   سازمانی  جو  و  شللی  اشتیا    سازمانی،  سالم  

 شناختیروان  توانمندسازی  با  نوآورانه  سازمانی  جو  و   شللی  اشتیا    سازمانی،   سالم    بین  رسیدند 

 هیجانی،  هوش   عنوان  تح    خود  تحقیق  در     ( )   . دارد   وجود  داری معنی   مثب    رابطه 

 هوش  بین   که   داد   نشان   اندونزی   ارتش   شناسی روان   دانشکده   پرسنل   سازمانی   تعهد   و   کاری   تعامل 

 دارد.  وجود  ارتبا   سازمانی  تعهد   و  شللی  اشتیا    و  هیجانی 

  متلیرهاای   باا  هیجاانی  هوش  متلیر  ارتباا   مورد  در  کاه  مختلیی  تحقیقاات  قبلی  بخش  در

 مختلف تحقیقات  نتایج  شااد ارائه  بود شااللی  اشااتیا  و  سااازمانی  کارآفرینی  جمله از مختلف

 تحقیق  در  داش .  سازمانی  کارآفرینی و  شللی  اشتیا  هیجانی، هوش  بین  مثب   ارتبا  از  حاکی

  شااللی   اشااتیا  کردن لحاظ  با  سااازمانی  کارآفرینی و هیجانی  هوش رابطه از الگویی  حاضاار

 اس . شده  ارائه 1 شکل در که  گردیده طراحی  میانجی متلیر  عنوانبه

 
 

 

 روش 
 گیرینمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه

 با  همبسااتگی از طریق الگویابی معادالت ساااختاری    توصااییی از نوع طر  پژوهش حاضاار
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خدمات،   کارکنان از  نیر 1100 تحقیق این آماری  جامعه  اسا .   -افزار اسامارتنرماساتیاده  

  عملیاتی   منطقه در  که هساتند ایران  قاره فالت نی    شارک    عملیات دریایی و عملیات خشاکی

به عنوان    نیر  285ای  طبقهتصاادفی   گیرینمونه روشبا اساتیاده از   ،بودند  کار به مشالول الوان

  .ندشد انتخاب نمونه پژوهش

 

 پژوهش   ابزار 

  اسا .  شاده  اساتیاده  خودگزارشاینامه پرساش از اطالعات  گردآوری برای تحقیق این در

 17 االتؤ سا   وسایله  به شاللی  اشاتیا   ترتی  به تحقیق این در شاده  گرفته بکار  هاینامهپرساش

  ماده(،  6) نیرومندی بُعدساه   دارای و شاده  سااخته   ()  توساط که  ایماده

 اساااتانداردنامه  پرساااش از  کارکنان هیجانى  هوش  باشاااد،می  ماده( 6) جذب و  ماده( 5)  وقف

 و  اسا    گردیده طراحى    الگو  بر  مبتنى که شاد  اساتیاده ()

 33  دارا   و  سااانجادمی  را  اجتمااعىمهاارت  و  خودانگیختگی  خودمادیریتی،  آگااهى،خود  ابعااد

 لیهؤ م 6  در  گویه 48 با  که  اسا     ()  کارآفرینینامه پرساش  نهای  در  و باشادمی  الؤ سا 

 ساطح  نوآوری( و پذیریریساک کنترل،  کانون  خود، به  اطمینان ابهام، تحمل  پیشارف ،  به نیاز)

 دهد.می قرار مطالعه  مورد فرد در را  کارآفرینی

، تحمل 0/ 85نیاز به پیشاارف  ضااری  پایایی با اسااتیاده از آلیای کرونباخ برای متلیرهای 

شاو  ،  0/ 89، نوآوری 0/ 75پذیری ، ریساک0/ 83، کانون کنترل  0/ 80، اطمینان به خود0/ 78ابهام  

  ، خودمدیریتی 0/ 88  آگاهى، خود0/ 78  وقف کار شادن، 0/ 80 جذب کار شادن،  0/ 88  داشاتن به کار

آمد. به عالوه دساا  در پژوهش حاضاار به 0/ 83اجتماعى  و مهارت 0/ 84  انگیختگی، خود0/ 79

، 0/ 64ترتی   روایی همگرا برای متلیرهای اشاتیا  شاللی، هوش هیجان و کارآفرینی ساازمانی به

 نشان داده شده اس . 1آمد. روایی واگرا نیز در جدول دس  به 0/ 52و   0/ 59
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  هایافته
 اس .  شده  داده  نشان   2 جدول   در   متلیرها  معیار  انحراف   و   میانگین   به   مربو    توصییی   های یافته 
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 افزون هساتند. دارمعنی مساتقی   هایضاری    تمام  گرددمی مشااهده 3 شاکل در  که طورهمان

 از  اساتیاده با رابطه این  که ایواساطه  مسایر  وجود  پیشانهادی الگوی  زیربنایی فرض یک آن بر

 اس . شده ارائه  حاصل  نتایج ادامه در  که شد بررسی  استرپبوت روش
 

 

 

  
 

   
   

 *  

 

شااود، اثرات مسااتقی  هوش هیجانی بر اشااتیا  شااللی، مالحظه می   3طور که در جدول همان 

  کارآفرینی ساازمانی بر اشاتیا  شاللی و هوش هیجانی بر کارآفرینی ساازمانی، با توجه به اینکه آماره 

مساااتقی  هوش هیجانی بر روی غیر   تأثیر باشاااند. همچنین، دار می باشاااد، معنی می   1/ 96بزرگتر از  

(. لذا  0/ 38≥  0/ 19مسااتقی  آن بیشااتر اساا  )  تأثیر کارآفرینی سااازمانی از طریق اشااتیا  شااللی از  
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گری اشاتیا  شاللی بین هوش هیجانی و کارآفرینی ساازمانی با میانجی گیری نمود که  توان نتیجه می 

در کارکنان رابطه وجود دارد. 

 معیار برازش مدل کلی 

گیری و مدل ساختاری اس  و با تأیید برازش آن،  شامل هر دو بخش مدل اندازه   مدل کلی  

شود. برازش مدل کلی با استیاده از شاخ  نیکویی برازش  بررسی برازش در یک مدل کامل می 

،  0/ 01گیرد که حدود آن بین صیر تا یک اس  و سه مقدار  مورد بررسی قرار می   ( ) 

رتی  به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده اس .  ت به   0/ 36و    0/ 25

 ( مقادیر اشتراکی  از مجذور حاصلضرب دو مقدار متوسط  این شاخ   ( و  مقدار 

 آید. ( به دس  می متوسط ضری  تعیین ) 

نتایج جدول   به  توجه  نیکویی 4با  مقدار شاخ   به  توجه  با  پژوهش حاضر  کلی  برازش    ، مدل 

و بسیار خوبی برخوردار اس .   (، از برازش قوی 0/ 53

√Communality ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ×  R2̅̅ ̅ √0.59 × 0.47  

 

 گیرینتیجه و بحث
نقش میانجی اشاتیا  شاللی   و رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی ساازمانیدر پژوهش حاضار  

 شرک  نی  فالت قاره ایران انجام شد.کارکنان  در 

 رابطه  کارکنان در شغلی  اشتیاق  گریمیانجی با  سازمانی کارآفرینی و هیجانی  هوش بین

 دارد. وجود

 از  ساازمانی  کارافرینی روی بر شاللی  اشاتیا   طریق از هیجانی هوش متلیر  غیرمساتقی  تأثیر

  کارآفرینی  و هیجانی  هوش بین  که نمود  گیرینتیجه توانمی  لذا  اساا    بیشااتر  آن مسااتقی  تأثیر
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 ساازمان در مدیری هر  برای  دارد.  وجود  رابطه  کارکنان در شاللی اشاتیا  تأثیر  تح   ساازمانی

 اعضا  رفتارهای  و  حرک    سب    و  عل    جویی  پی واقع در  که  کارکنان، انگیزش  مسوله  از آگاهی

  چراهای   پاسا  انگیزش،  و  اشاتیا   مساوله در  کنکاش دارد.  تام  ضارورت  اسا ،  ساازمان  افراد و

  پاس   و هستند ارتبا   در  اشتیا   موضوع  با  همه دیگر  بسیاری و هاپرسش این  اس    آدمی  رفتار

  کارکنان   کار  کییی   در  شاللی  اشاتیا   اهمی   .  شاودمی  خالصاه  کارکنان  هایاشاتیا  در هاآن به

 بینیپیش هیجانی  هوش  توساط  توجهی  قابل  طوربه شاللی  اشاتیا   اسا .  شاده  ثب    خوبی به

 انرژی  باعث   و گرددمی کارمندان  انگیزه  ساب    امروزی  هایساازمان در هیجانی  هوش  شاود.می

 خالقانه،  کار انتظار  دارند، باالیی شللی  اشتیا   که  کارکنانی از مدیران چنینه  گرددمی  کارکنان

 دارند را شخصی رشد  مسوولی   و  ابتکار

 

 دارد. وجود رابطه سازمانی کارآفرینی و  هیجانی  هوش بین

  تر کوچک   آزمون   این   در   داری معنی   سطح   که این   یه   توجه   با   که   دهد می   نشان   آمده دس  به   نتیجه 

  دارد   وجود   رابطه   کارافرینی   و  هیجانی  هوش   بین    که  گی   توان می   بنابراین   اس   شده   صدم   پنج   از 

  بین   که   دادند   نشان   خود   تحقیق   در     ( )   باشد. می   مستقی    و   مثب    ارتبا    این   و 

  نزدیک   تحقیق   این   نتایج   به   حاصل   نتایج   که   دارد   وجود   رابطه   هیجانی   هوش   و   سازمانی   کارآفرینی 

  بعد  دو   که  دادند   نشان   خود  تحقیق  در    ( )   دهد. می  قرار  تأیید   مورد   را   آن   و  بوده 

  تأثیر   کارآفرینی   و   کارامدی   خود   بر   مثب    طور   به   احساسات،   از   استیاده   و   تنظی    هیجانی،   هوش 

  وجود   رابطه   هیجانی   هوش   و   سازمانی   کارافرینی   بین   که   داد   نشان   خود   تحقیق   در   نیز   محقق .  گذارد می 

  قرار   تأیید   مورد   و   بررسی  مورد   را  کارآفرینی   و  هیجانی   هوش  بین   رابطه    ( )  دارد. 

  لحاظ   به   رقاب ،   عصر   در   ء بقا   برای   ها سازمان   دارد.   مطابق    تحقیق   این   نتایج   با   حاصل   نتایج   که   دادند 

  زمینه   در   ه    و   انسانی   منابع   و   پرسنلی   امور   در   ه    پیشگامی   و   پذیری ریسک   نوآوری،   مانند   یی ها مؤلیه 

  جه    به  ، ها سازمان   برای  کارآفرینانه  عمل   به  کارکنان   تمایل  افزایش   هستند  ملزم   یندها ا فر   و   ساختار 

  کس    جه    در   رقاب    منظور به   و   جدید   خدمات   و   محصوالت   به   آن   تبدیل   و   جدید   دانش   ایجاد 

  داشته  کارآفرینانه  فکر  که   افرادی   داشتن   بدون  ها سازمان  واقع   در   اس   ضروری   ور بهره   ی ها فرص  

  شود   داده   سو    سویی   و   سم    به   باید   کارآفرینی   تحقیقات   بنابراین   رف    خواهد   نابودی   به   رو   باشند 
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  گیرد   قرار   آزمون   مورد   آن   بر   تأثیرگذار   عوامل   و   دهد   قرار   بررسی   مورد   کارکنان   در   را   گرایش   این   که 

  گرایش  میزان   بر   و   شد می   میل  این  کاهش  یا  تقوی   موج    که  مختلیی  عوامل   میان  از   راستا  این   در 

  تمایالت   کنترل   توانایی   هیجانی   هوش   باشد می   هیجانی   هوش   بود،   تأثیرگذار   کارآفرینی   به   کارکنان 

  بر   ثر ؤ م   که   اس    پشتکار   و   اشتیا    شور،   خویشتنداری،   دیگران،   احساسات   درک   هیجانی،   و   عاطیی 

 باشد می   افراد   شللی   موفقی  

 

 .دارد وجود رابطه سازمانی کارآفرینی و شغلی اشتیاق بین

 آزمون این در داریمعنی  ساااطح کهاین  به توجه  با که دهدمی نشاااان  آمدهدسااا  به نتیجه

  کارآفرینی  و  شاللی  اشاتیا  بین  که  گی   توانمی  بنابراین  اسا   شاده صادمپنج   از  ترکوچک

 نو  بحثی  ساازمانی  کارآفرینی باشاد.می مساتقی  و  مثب   ارتبا  این  و دارد  وجود رابطه ساازمانی

  صااحبان  و  وکارکنان مدیران  برای روز به روز  هاساازمان توساعه و رشاد در  آن  اهمی   و  باشادمی

  باشاند،  کارآفرین  ساازمان  کارکنان و  گیرندگانتصامی  ریزان،برنامه  شاود.اگرمی ترروشان قدرت

 اسااتیاده  نوآوری منظور بهموجود  منابع  از  قادرند  و کرده  درک   بهتر را اقتصااادی  هایفرصاا  

 به  بنابراین آورند.  دوام  بیشاتر  رقاب    صاحنه در و  کرده رشاد  ترساریع نتیجه در و نمایند  بیشاتری

 روحیاه  و  داد  ترویج  هاازماان  تاا  سااا    در  را  کاارآفرینااناه  هاایفعاالیا    باایاد  امر  این  تحقق  منظور

  کارآفرینانه  محیطی  درنهای   و داد پرورش  ساازمان  کارکنان و گیرندگانتصامی  در را  کارآفرینی

  کارآفرینی  فرآیند و میهوم  تشااریح و  تبیین  شااناخ    مسااتلزم امر این  کرد. حاک   سااازمان در را

 سااازمانی  جو  بین  که  دادند نشااان  خود  تحقیق در   ()  اساا . سااازمانی

اشاتیا     که  داد  نشاان خود تحقیق در نیز محقق  که  دارد  وجود رابطه شاللی  اشاتیا  و نوآورانه

 اس . نزدیک تحقیق این  نتایج به  حاصل نتایج که دارد رابطه  سازمانی  کارافرینی  باشللی

 

 .دارد وجود رابطه شغلی اشتیاق و  هیجانی  هوش بین

 آزمون این در داریمعنی  ساااطح کهاین  به توجه  با که دهدمی نشاااان  آمدهدسااا  به نتیجه

 شاللی اشاتیا   و هیجانی هوش  بین که  گی   توانمی  بنابراین  اسا    شادهصادم   پنج  از  ترکوچک

  نقش  کار، درمحیط هیجانی هوش نقش باشاد.می مساتقی  و  مثب   رابطه این و دارد  وجود رابطه
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  صاحیح  درک  زمینه  شاده، هاآن به  نساب   آگاهی  کسا    موج   هاهیجان  شاناساایی  .اسا    مهمی

  احساااس   یک بروز عقاید، تولید  موج   هاهیجان  کاربرد .نمایدمی فراه  را  دیگران یهاهیجان

 موجا    هااهیجاان  فه   و  درک   بااالخره  و  آوردمی  فراه   را  گروهی  همکااری  رو   تقویا    یاا

  آگاه  دیگران  یهادیدگاه و نظر  نقطه به نساب   را  ما شاده، افراد  یهاانگیزه  به نساب    بینش  کسا  

 از و بپاذیری  را  خود یهاهیجاان تا دهدمی  اجازه  ما به  هاهیجاان  مدیری    نهاای ،در .نماایدمی تر

 مانند  مثب   هایهیجان  شاود.می  اساتیادهای ساازنده صاورت به آمده  دسا   به ارزشامند اطالعات

 وظییه تکمیل و  رجوع ارباب به  بهتر  خدمات ایجاد  برای را فرد تواندمی  اشاتیا  یا  برانگیختگی

 مانند منیی هایهیجان دیگر،  سااوی از کند. تحریک سااازماندهی در  مشااارک   یا  خود  کاری

  نتایج  با  حاصال  نتایج .کندمی  تساهیل  شاللی  هایفعالی   بر را کارمند  تمرکز  توانایی اضاطراب،

 باشد.می همسو   شللی  اشتیا  و هیجانی  هوش بین ارتبا  بر  مبنی   () تحقیق

 اس : پرداخته  پشنهاداتی ارائه به ینمحقق تحقیق نتایج  به توجه  با

 از  ساازمانی  کارآفرینی  یهازمینه کردن  مهیا در  ارشاد مدیران اسااسای  نقش  به توجه  با −

 منااسااا    ساااازماانی  فرهنا   ایجااد  پاذیر،انعطااف  کااری  روابط  برقراری  اختیاار،  تیویض  قبیال

  ارتقاء  برای شاااخصاای  عنوانبه هیجانی هوش از  سااازمان که شااودمی  پیشاانهاد   و  کارآفرینی

 هساتند ارتقا کاندید که  افرادی هیجانی هوش و نماید  اساتیاده  ارشاد  کارکنان  جانشاینی و  کارکنان

دهند. قرار  سنجش مورد را

  باید   هاساااازمان  اسااا    ارتقاء و  بهبود و آموزش  قابل هیجانی  هوش که این  به توجه  با −

نمایند  برقرار  خود  کارکنان هیجانی هوش  تقوی   و آموزش  برای آموزشی  یهادوره

  افراد  هیجانی هوش سانجش ابتدایی،  هایگزینش هنگام اول  مرحله در ساازمان مدیران −

داد. قرار نظر مد  حتما را

  مختلف  های  ساام در هاآن هیجانی هوش  میزان اساااس بر را  افراد گرددمی  پیشاانهاد −

کرد. استخدام  سازمانی

  هوش   از   برخورداری   که   هایی قابلی    و   و   مزایا   از   افراد   آگاهی   سطح   افزایش   با   اس    الزم  −

کرد   ترغی    مهارت   این   تقوی    در   را   ها آن   دارد،   دنبال   به   سازمان   در   هیجانی 
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  استیاده   با  سازمان  در  هیجانی  هوش  تأثیر  و  اهمی    از  مدیران  آگاهی  سطح  بردن  باال  برای −

  هیجانی  هوش  یارتقا  رویکرد  با  آموزشی  هایکارگاه  شودمی  پیشنهاد  شده،انجام   تحقیقات  از

گردد.  برگزار کارکنان

  ارتباطی   یهاشبکه  ایجاد  به  ا،هآن  قراردادن  ه   کنار  در  و  همکاران  کار  اتا   بودن  مشترک  −

کندمی کمک

  خطرپذیری؛   روحیه  افزایش   ایشان؛  در  خودکنترلی  تقوی    با  کارآفرین  کارکنان  تربی   −

  ارایه   به  کارکنان  تشویق  ؛هاآن  به  اختیارات  برخی  واگذاری  با   کارکنان  استقالل  حس  تقوی  

  روحیه   افزایش  کارکنان؛  در  اطمینان  عدم  شرایط  تحمل  روحیه  افزایش  خال ؛  یهاایده

. شودمی  پیشنهاد کارکنان در دوراندیشی و  بصیرت وتقوی    پذیریلی  وو مس

 نوآوری، روند  تسااهیل  برای  ندهگیرتصاامی  یهاالیه  و پیچیدگی کاهش  با  هاسااازمان −

 دنیای در  وظایف و  اختیارات  بین  تناسا    ایجاد ؛هاتی  تقوی   و  توساعه خطرپذیری؛ و  خالقی  

 ترند.  موفق  رقاب  

  و  اختصاااصاای  کاری  هایروش اصااال   یهابرنامه تهیه  با  کارآفرینانه  فرایندهای  بهبود −

بود. خواهد ترکارآمد  کارکنان هیجانی هوش  به توجه  با  مشترک 

  کارکنان،   هیجانی  هوش   و  ساازمان  اهداف  با   متناسا   کارآمد   و   دیده آموزش   کارکنان  حضاور  −

 کرد.   خواهد   بیشتر   سازمان   آن   برای   را   مشتریان   جذب   و   رقاب   بازار   در  دق    و   سرع  

 از  بود،   همراه   هایی محدودی    و   موانع   با   نیز   تحقیق   این   اجرای   تحقیقات،   از   بسیاری   همانند 

 دیگر،  مشاغل   به   نتایج   تعمی    در  بایستی    اس ، که این پژوهش در یک سازمان انجام شده    آنجا 

 استیاده  و نامه  پرسش   های محدودی    به   توان می   تحقیق   های محدودی    دیگر   از   نمود   عمل   محتاطانه 

.کرد  اشاره   تحقیق   های فرضیه   با   مرتبط  کییی  نکات   کردن کمی  و  سنجش  ابزار   عنوان به   آن   از 

 

قدردانی   و   تشکر 

از  نویسندگان بر خود الزم می  این    تمامی دانند  در  ایران که  قاره  کارکنان شرک  نی  فالت 

 پژوهش ما را یاری رساند، تشکر و قدردانی گردد. 
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 منافع   تضاد 

 اس .  نشده  بیان   نویسندگان  توسط   منافع  تعارض   گونه هیچ 

 

 



149...                                                               رابطه هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی: نقش  

 

.
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