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مطالعات مدیریت ورزشی

مدلیابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی ،بر قصد کارآفرینی در
دانشجویان علوم ورزشی
3

حمیدرضا صفری جعفرلو ،1محمدحسین قربانی ،2حسین زارعیان
جهرم*

 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه
 2و  .3استادیار مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
تاریخ دریافت1396/08/06 :

تاریخ پذیرش1396/10/03 :

چکیده
هدف این پژوهش مدلیابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی ،بر قصد کارآفرینی دانشجویان
علوم ورزشی بود .این مطالعه ،توصیفی و ازنوع همبستگی بود که بهصورت میدانی اجرا شد .جامعة
آماری متشکل از تمامی دانشجویان علوم ورزشی استان فارس برابر با  680نفر بود که با لحاظ
شرایط الزم برای انجام مدلسازی ،تعداد نمونه  220نفر درنظر گرفته شد .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای هوش معنوی کینگ ( ،)2008نگرش به کارآفرینی لینان و چن ( )2009و قصد
کارآفرینی لینان و چن ( )2009استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها بهتأیید اساتید
مدیریت ورزشی و کارآفرینی رسید و پایایی ازطریق مطالعهای مقدماتی تأیید گردید .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
هوش معنوی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق نگرش به کارآفرینی اثر مثبت بر قصد
کارآفرینی دارد .همچنین ،مدل تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی ،بر قصد کارآفرینی دربین
دانشجویان علوم ورزشی از برازش قابلقبولی برخوردار بود .مدل این پژوهش میتواند بهعنوان
دستورکاری برای توسعة کارآفرینی ،تدوین محتوا ،سرفصلهای موردنیاز برای تدریس و بهبود
نگرش و قصد کارآفرینی در رشتة علوم ورزشی ،استفاده شود.
واژگان کلیدی :دانشجویان علوم ورزشی ،قصد کارآفرینی ،نگرش به کارآفرینی ،هوش معنوی

*نویسندة مسئول

Email:Hamidsafari83@yahoo.com
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مقدمه
از اوایل تاریخ زندگی بشر ،مسئلة کار و اشتغال وجود داشته است و بهتدریج بهصورت فعالیتهای
اقتصادی درآمده و تغییر و تحوالتی را در زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد ایجاد کرده است .یکی از
تحوالت عمدهای که در فعالیتهای اقتصادی انسان بهوقوع پیوسته ،پدیدة کارآفرینی 1است .این
پدیده از قرون وسطی در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان مطرح بوده است؛ هرچندکه برداشتها از
این مفهوم ،از آن زمان تاکنون دستخوش تحوالتی شده است (هیسریچ و مایکل.)13 ،1393 ، 2
تعریف جامع و تمامشمولی درمورد کارآفرینی وجود ندارد؛ اما ،در همة تعاریف در سه مورد کلی توافق
وجود دارد -1 :کارآفرینی پدیدهای پیشگام است؛  -2کارآفرینی سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی را
برای تبدیل منابع و موقعیتها به وضعیت عملی سازماندهی میکند؛  -3کارآفرینی با مخاطرهپذیری
و احتما ًال شکست همراه است (اخوان صراف و آراسته .)56 ،1382 ،به عقیدة آلدریچ،)2005( 3
کارآفرینی بیانگر مجموعهای از فعالیتها و فرایندهایی است که به معرفی محصول و خدمات جدید
به بازار میانجامد (آلدریچ .)29 ،2005 ،این فرایندها شامل کشف ،ارزیابی و تسخیر فرصتها هستند
(شان و وانکترمن .)22 ،2000 ،4زمانی فرصتها بهوجود میآیند که کارآفرین ،اعتقادات و برداشت
های خود را درزمینة نتایج فعالیتها و امور تصور میکند (بارون .)228 ،2004 ،5سپس ،کارآفرین
فرصتها را با تمرکز بر مطالعات درزمینة بازار ارزیابی میکند (چوی و شفرد )390 ،2004 ،6و پس
از ارزیابی ،نوبت به تسخیر فرصت میرسد و درنهایت ،کارآفرین تصمیم میگیرد که کسبوکار و
فعالیت کارآفرینانهی را آغاز کند (درنوسک ،وینسنت و کاردون .)337 ،2010 ،7در اهمیت کارآفرینی
باید گفت که رقابتپذیری را در اقتصاد بهبود میبخشد و ارزشهای جدیدی را بهوجود میآورد
(اسپنسر ،کیرچوف و وایت .)11 ،2008 ، 8بهکارگیری یک روش صحیح در کارآفرینی میتواند
مکانیسمی برای ازبینبردن تهدیدهای اقتصادی بهشمار آید .تولید شغل ،افزایش بهرهوری و افزایش
میزان رشد منطقهای ،از دیگر مزیتهای کارآفرینی هستند .کارآفرینان بیشترین آمادگی را برای تغییر
و بیشترین میزان خطرپذیری را دارند و بیشترین ابتکار عمل را از خود بروز میدهند (راتن،2011 ،9

1. Entrepreneurship
2. Hisrich & Michael
3. Aldrich
4. Shane & Venkataraman
5. Baron
6. Choi & Shepherd
7. Drnovšek, Wincent & Cardon
8. Spencer, Kirchhoff & White
9. Ratten

مدلیابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی...

215

 .)61کارآفرینی میتواند در صنایع و موضوعهای مختلفی بهوقوع پیوندد که صنعت ورزش ،یکی از
مهمترین و مستعدترین صنایع موجود در دنیا است .صنعت ورزش تعداد چشمگیری از افراد را بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم بهاستخدام خود در آورده است .این صنعت یکی از جهانیترین صنایع موجود
است و روزبهروز درحال گسترش است و نیز در این صنعت بسترهای متنوعی برای کارآفرینی وجود
دارد .کارآفرینی در ورزش را میتوان نگرشی در افراد و سازمانهایی دانست که فعاالنه در جستوجوی
فرصتهای جدید در بافت ورزش هستند .کارآفرینی ورزشی هرگونه فعالیت نوآورانهای است که اغلب،
میزان فعالیتها و اقدامات را افزایش میدهد .دراینراستا باید گفت که نوآوری بهعنوان هستة
کارآفرینی ورزشی است؛ زیرا ،نوآو ری تأکید بر خلق کاالها و خدمات جدید دارد .کارآفرینی ورزشی
شامل فرایندها ،اقدامات و امور مربوط به تصمیمگیری است که منجر به خلق و توسعة محصوالت،
خدمات و بازارهای جدید میشود (راتن.)2011 ،
1
براساس گزارش سازمان دیدهبان جهانی کارآفرینی در سال  ،2015مردم ایران با برخورداری از 62
درصد از قابلیتهای کارآفرینانه و کسب رتبة  12درمیان  60کشور 40/3 ،درصد از فرصتهای
کارآفرینی را درک میکنند و  35درصد از مردم قصد کارآفرینی دارند و  38/1درصد ترس از شکست
دارند که درنهایت ،شاهد هستیم که ده درصد از مردم صاحب کسبوکارهای ناشی از فعالیتهای
کارآفرینانة خود هستند .همچنین ،مطالعات این مرکز نشان میدهد که اغلب کارآفرینان ایرانی ،مردان
جوان هستند (دیدهبان جهانی کارآفرینی .)2015 ،این نتایج بیانگر این است که باوجود قابلیتهای
مختلف برای کارآفرینی ،مردم ایران همچنان در کارآفرینی و شروع کسبوکار موفق نیستند و
مشکالت نگرشی ،ازجمله مهمترین موانع پیش روی برخورداری از قصد کارآفرینی و انجام کارآفرینی
دربین جامعة جوان ایرانی هستند .در سایر کشورهای دنیا نیز کارآفرینی متمرکز بر جوانان است؛ زیرا،
نسل جوان قرن بیستویکم بهمراتب بیشتر از جوانان قرون قبل کارآفرین هستند .موارد یادشده بر
اهمیت جایگاه جوانان و ازجمله قشر م ستعد دانشجو در کارآفرینی و توسعة اقتصادی و اجتماعی
کشورها تأکید دار ند و بیانگر لزوم توجه به عوامل مؤثر بر توسعة قصد کارآفرینانه ،ازجمله موضوعات
نگرشی و اعتقادی است .دراینراستا ،هدف پژوهش حاضر درک اهمیت متغیرهای نگرش به کارآفرینی
و هوش معنوی بر قصد کارآفرینانه دربین دانشجویان علوم ورزشی است .به عقیدة کار و سکورا2
( ،)2007قصد کارآفرینانه 3بهعنوان اولین اقدامی است که فرد ،قبل از آغاز رسمی راهاندازی کسبوکار
1. Global Entrepreneurship Monitor
2. Carr & Sequeira
3. Entrepreneurial Intentions

216

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،46بهمن و اسفند 1396

یا تولید و فروش اولیة مربوط به کسب وکار انجام میدهد (کار و سکوریا .)1092 ،2007 ،ازنظر
کروگر ،ریالی و کارسرود ،)2000( 1قصد کارآفرینانه دارای دو قسمت کلیدی تمایل به انجام کار
(درک مطلوبیت) و امکان عملیشدن آن کار (درک امکانپذیری) است (کروگر و همکاران،2000 ،
 .)415بهطورکلی ،قصد افراد برای پیگیری حرفة کارآفرینی میتواند برگرفته از شرایط محیطی
(عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی) و عوامل فردی و حتی تفاوت در نحوة شناسایی فرصت باشد.
بهعبارتدیگر ،پیشازآنکه فرد اقدام به راهاندازی کسبوکار جدید کند ،باید قصد آن را داشته باشد.
درواقع ،براساس نظریة رفتار برنامهریزیشده ،هر نوع رفتاری نیازمند برنامهریزی معینی است که
میتواند ازطریق قصد فرد پیشبینی شود؛ ازاینرو ،راهاندازی کسبوکار جدید توسط یک فرد ازطریق
مطالعة قصد وی برای انجام این کار میتواند پیشبینی شود .براساس این نظریه ،نگرش به کارآفرینی2
مؤثر بر قصد کارآفرینی است (آیزن188 ،1991 ،3؛ لینان .)15 ،2004 ،4نگرش ،نقطهنظر و دیدگاه
فردی درمورد عوامل بیرونی است (کارتر و گارتنر ،شاور و گیت وود )14 ،2003 ،5و بیانگر درجهای
است که شخص ،رفتار مطلوب یا نامطلوب موردنظر را از دیدگاه خود ارزیابی میکند .نگرش به
کارآفرینی را بهصورت میل و درک احتمال از شروع یا راهاندازی کسبوکار تعریف کردهاند و برای آن،
سه بعد ادراک شخصی ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درنظر گرفتهاند .ادراک شخصیت به میزانی که
فرد ارزیابی مثبت یا منفی نسبت به خود درجهت کارآفرینشدن دارد ،اطالق میشود .هنجارهای
ذهنی ،میزان فشار اجتماعی درکشده برای بروزیافتن یا نیافتن رفتار کارآفرینانه است .کنترل رفتاری،
ادراک فرد نسبت به آسان یا سختبودن کارآفرینشدن است (بال.)8 ،2005 ،6
مطالعات متعددی درزمینة شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی انجام شدهاند .در یک جمعبندی
میتوان بیان کرد که مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی پنج دسته هستند که عبارتاند از :نگرش
فرد به کارآفرینی ،خانواده ،ارتباط با محیطهای حرفهای ،عوامل اجتماعی و فرهنگی و آموزش .یکی
از عوامل اجتماعی و فرهنگی که میتواند نقش عمدهای در ایجاد نگرش و قصد کارآفرینی داشته
باشد ،هوش معنوی 7است .این پدیدة نوظهور ،سازمانی و نقش آن در کارآفرینی مورد بحث و بررسی
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پژوهشگران است (چین ،رامان ،یووه و ازه2012 ،1؛ نایا2013 ،2؛ بالوگ ،بارکر و والکر .)2014 ،3هوش
معنوی یکی از انواع هوش چندگانه است که بهطور مستقل میتواند رشد و توسعه یابد (واقان،4
 .)2002نخستین بار در سال  ،2000زوهر و مارشال 5این نوع هوش را مطرح کردند .به عقیدة این
پژوهشگران ،هوش معنوی با یکپارچهکردن هوش عقالنی و هوش هیجانی ،تعامل بین فرایندهای
تفکر منطقی و هوش هیجانی را تسهیل میکند و میتواند موجب رشد و دگرگونی شخصی شود.
هوش معنوی توانایی بهکارگیری و بروز ارزشهای معنوی است؛ بهگونهایکه موجب ارتقای کارکرد
روزانه و سالمت جسمی و روحی فرد میشود (موسوی ،طالب زاده و شمس مورکانی .)1390،در سال
 ،2004یونسکو در چشمانداز جهانی آموزش عالی برای قرن بیستویکم ،دانشگاههای جدید را
مکانهایی توصیف میکند که در آنجا قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان برای تبدیلشدن به
ایجادکنندگان کار توسعه مییابد (عزیزی و طاهری .)1393 ،بهبیاندیگر ،امروزه رسالت آموزش عالی
تنها انتقال دانش یا پیشرفت ذهنی نیست؛ بلکه ،آن نوع آموزشهایی باید دردستور کار آموزش عالی
قرار گیرند که موجب توسعة نگرشها و قصد کارآفرینی در افراد شوند (هوارنگ.)2001 ،6
درهمینراستا ،مطالعات درخور توجهی به بررسی اهمیت کارآفرین و عوامل مؤثر بر توسعة نگرشها و
قصد کارآفرینی در دانشجویان پرداختهاند .تکاچو و کلورید )1999( 7با بررسی پیششرطهایی ،قصد
کارآفرینی را در تعدادی از دانشجویان دانشگاه روسیه بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درکشده ،تأثیر معناداری بر قصد دانشجویان برای
آغاز کسبوکار دارند (به نقل از خاقانی ،مالحسینی و فرقانی و  .)1391از دیدگاه لوناوات،)2015( 8
یکی از اولین گامهای مهم درراستای کارآفرینکردن دانشجویان ،توسعة نگرشهای کارآفرینی در
آنها است (لوناوات .)3 ،2015 ،در داخل کشور نیز فراهانی ،قاسمی و محمدی ( )1392در پژوهشی
با عنوان «بررسی عوامل محیطی مؤثر بر روحیة کارآفرینی دانشآموختگان تحصیالت تکمیلی رشتة
تربیتبدنی» همبستگی باالیی بین این دو متغیر پیدا کردند .افزون بر این ،جعفریمقدم ،زالی و جلیل
زاده ( )1390مهمترین موانع قصد کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه تهران را عدم حمایت مطلوب
1. Chin, Raman, Yeow & Eze
2. Naia
3. Balog., Baker & Walker
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7. Tkachev & Kolvereid
8. Lunavath
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جامعه و ارائهنکردن آموزشهای کارآفرینی در دانشگاه دانستهاند .در مطالعهای ،عزیزی و طاهری
( )1393به این نتیجه دست یافتند که شرکت در کالسهای کارآفرینی موجب افزایش قصد و تمایل
به کارآفرینی میشود .پژوهشهای برماس ،محرابی و حسینی اصل ( )1390نیز بیانگر این است که با
مشاورة دانشجویان میتوان بر نگرش آنها به کارآفرینی و درنتیجه ،بروز رفتارهای کارآفرینانه در
آنها اثر مثبت داشت .براساس گزارشها ،در سال  1395تعداد چهار میلیون و  500هزار دانشجو در
ایران وجود داشتند و طبق آخرین آمار اعالمشده ازسوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تعداد
دانشجویان حدود  90هزار  90000نفر بودهاند .افزون بر این ،نتایج مطالعات نشان میدهد که در
حوزة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،نرخ بیکاری بیش از  20درصد است و این میزان با توجه به نرخ
رشد باالی دانشجویان در این رشته ،درحال افزایش است .این میزان آماری تعداد دانشجویان و نرخ
بیکاری درحالی است که در اغلب کشورها و ازجمله ایران ،صنعت ورزش یکی از صنایع گسترده،
مستعد و دارای رشد باال است .درهمینراستا ،راتن )2011( 1معتقد است که با رشد و توسعة صنعت
ورزش ،ازیکسو میتوان به کارآفرینی پرداخت و ازسویدیگر ،کارآفرینی موجب رشد صنعت ورزش
میشود .از دیدگاه هال ،)2006( 2بین رشد رویدادهای بزرگ ورزشی و کارآفرینی شهری ارتباط وجود
دارد .اسپیلینگ )1996( 3کارآفرینی را در حوزة رویدادهای بزرگ ورزشی بررسی کرد و به این نتیجه
رسید که ورزش بهخودیخود کارآفرین است .بال )2005( 4به این نتیجه دست یافت که کارآفرینی
در ورزش بسیار حیاتی است؛ زیرا ،با تأکید بر نوآوری به نیازهای درحال تغییر مشتریان پاسخ مثبت
میدهد.
دستیابی به این مزایای مؤثر در ورزش نیازمند انجام مطالعات بیشتر در حوزة کارآفرینی در ورزش
است .دراینزمینه راتن ( )2011بیان میکند که با توجه به اهمیت بخش ورزش ،انجام پژوهش در
حوزة کارآفرینی در این صنعت بسیار ضروری است .وی معتقد است که پژوهشهای بسیار کمی
درمورد کارآفرینی و عوامل مؤثر بر آن در ورزش انجام شدهاند و اغلب مطالعات در حوزة کارآفرینی
ورزشی ،بین کارآفرینان و افراد حرفهای انجام گرفتهاند و بیشتر این مطالعات نیز بر شناسایی
شایستگیها و خصوصیات کارآفرینان تأکید داشتهاند و فرایند کارآفرینی و متغیرهای دخیل در این
فرایند کمتر بررسی شدهاند .فایول ،گایلی و الساس )2006( 5نیز بیان کردند که پژوهشهای کمی
به شناسایی عوامل و شرایطی مؤثر بر خلق نگرش و قصد کارآفرینانه پرداختهاند .با توجه به موارد
1. Ratten
2. Hall
3. Spilling
4. Ball
5. Fayolle, Gailly & Lassas-Clerc
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یادشده ،مهمترین مسئلة پژوهش حاضر مدلیابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی ،بر
قصدکارآفرینی دانشجویان و در جامعة دانشجویان علوم ورزشی است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع همبستگی است که بهشکل میدانی اجرا شده است و به بررسی اثر هوش معنوی
و نگرش به کارآفرینی بر قصدکارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی استان فارس پرداخته است .جامعة
آماری متشکل از تمامی دانشجویان رشتة علوم ورزشی استان فارس به تعداد  680نفر است که در
دانشگاههای مختلف این استان در سال تحصیلی  1394-95مشغول به تحصیل بودهاند .برای این نوع
از مطالعات ،حداقل تعداد نمونه بین پنج تا  10برابر تعداد سؤالها است .ازآنجاکه پرسشنامة این
پژوهش دارای  44سؤال بود ،حداقل تعداد نمونه برابر با  220نفر درنظر گرفته شد.
برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامة زیر بهره گرفته شد:
الف -پرسشنامة هوش معنوی 1کینگ :)2008( 2این پرسشنامه دارای  24سؤال است که هوش
هیجانی را درقالب چهار مؤلفة تفکر انتقادی وجودی ،تولید معنای شخصی ،آگاهی و توسعة حالت
آگاهی میسنجد؛
3
ب -پرسشنامة نگرش به کارآفرینی لینان و چن ( :)2009این پرسشنامه دارای  14سؤال است که
نگرش به کارآفرینی را درقالب سه مؤلفة عوامل ادراک شخصی ،عوامل هنجار ذهنی و عوامل کنترل
رفتاری ادراکشده میسنجد؛
پ -پرسشنامة قصد کارآفرینی لینان و چن ( :)2009این پرسشنامه قصد کارآفرینی را درقالب شش
سؤال ارزیابی میکند.
برای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامههای پژوهش ،از نظرهای  10تن از اساتید مدیریت
ورزشی و کارآفرینی استفاده شد .عالوهبراین ،بررسی پایایی پرسشنامه با مطالعهای مقدماتی روی
نمونهای متشکل از  30نفر از جامعة پژوهش انجام شد و میزان پایایی با استفاده از آزمون آلفای
کرونباخ ،برای پرسشنامة هوش معنوی برابر با  ،α =0/87نگرش به کارآفرینی برابر با  α =0/83و
قصد کارآفرینی برابر با  α =0/81بهدست آمد که بیانگر مقدار قابلقبول پایایی در ابزارهای پژوهش
بود.
)1. The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24
2. King
3. Chen & Liñàn
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برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .آمار توصیفی درقالب میانگین،
فراوانی ،درصد فراوانی و انحرافمعیار بوده است و آمار استنباطی درقالب آزمون تی تکنمونهای برای
بررسی تفاوت میانگین مشاهدهشده با میانگین فرضی ،ضریبهمبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط
بین متغیرها و روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از روش تحلیل معادالت ساختاری برای بررسی
اثرهای بین متغیرها و با بهرهگیری از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 1و آموس 2انجام شده است.
نتایج
جدول شمارة یک ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  -1متغیرهای جمعیتشناختی آزمودنیهای پژوهش

جنسیت

مقطع تحصیلی

وضعیت تاهل
سن

سطوح متغیرها

فراوانی

درصد

زن
مرد
کاردانی
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری
مجرد
متأهل

154
66
30
148
38
4
161
59

70
30
14
67
17
2
73
27

کمترین

بیشترین

انحراف استاندارد  ±میانگین

18

30

21/98 ± 2/41

نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنف 3دربارة توزیع طبیعی دادههای پژوهش نشان داد که توزیع
دادههای هوش معنوی ( ،)Z=0/724, P=0/693نگرش به کارآفرینی ( )Z=0/777, P=0/581و قصد
کارآفرینی ( )Z=0/874, P=0/418طبیعی بود؛ بنابراین ،برای آزمون فرضیهها از آزمونهای پارامتریک
استفاده شد.
نتایج جدول شمارة دو نشان میدهد که بین میانگین مشاهدهشده با میانگین فرضی هوش معنوی
( ،)t)179(=6/13, P≤0/01نگرش به کارآفرینی ( )t)179(=6/21, P≤0/01و قصد کارآفرینی (P≤0/01
 )t)179(=3/67,تفاوت وجود دارد .بهطورکلی ،با توجه به باالتربودن میانگین مشاهدهشدة هر سه
1. SPSS
2. Amos
3. Kolmogorov Smirnov Test
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عامل از میانگین فرضی میتوان گفت که وضعیت عامل هوش معنوی ،نگرش به کارآفرینی و قصد
کارآفرینی ،دربین دانشجویان علوم ورزشی استان فارس درحد قابلقبولی قرار دارد.
جدول  -2آزمون تی تکنمونهای درزمینة تفاوت میانگین مشاهدهشده با میانگین فرضی هوش معنوی و
نگرش به کارآفرینی و قصد کارآفرینی
متغیر

میانگین
فرضی

انحراف استاندارد
 ±میانگین

درجه
آزادی

تفاوت

سطح
معناداری

هوش معنوی
نگرش به کارآفرینی

3
3

3/22 ± 0/48
3/20 ± 0/46

179
179

6/13
6/21

*0/001
*0/001

قصد کارآفرینی

3

3/14 ± 0/53

179

3/67

*0/001

*در سطح ( )P ≤0/01معنادار است.

براساس نتایج جدول شمارة سه ،بین هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی ( ،)r=0/37, P≥0/01بین
هوش معنوی و قصد کارآفرینی ( )r=0/28, P≥0/01و بین نگرش به کارآفرینی و قصد کارآفرینی
( )r= 0/48, P≥0/01رابطه وجود دارد.
جدول  -3نتایج ضریبهمبستگی پیرسون و ضریبتعیین درزمینة رابطة بین هوش معنوی و نگرش به
کارآفرینی و قصد کارآفرینی
متغیر

هوش معنوی

نگرش به
کارآفرینی

قصد
کارآفرینی

شاخص

هوش معنوی

نگرش به کارآفرینی

قصد کارآفرینی

تعداد نمونه
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معناداری
تعداد نمونه
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معناداری
تعداد نمونه
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معناداری

180
0/37
0/13
*0/001
180
0/28
0/07
*0/001

180
0/37
0/13
*0/001
180
0/48
0/23
*0/001

180
0/28
0/07
*0/001
180
0/48
0/23
*0/001
-

*در سطح ( )P ≤0/01معنادار است.
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همانطورکه در جدول شمارة چهار مشاهده میشود ،در تمامی رابطهها ،بارهای عاملی بهدستآمده
روی مفهوم کل تأیید شده است.
جدول  -4برآورد و وزنهای رگرسیونی عاملها بر مفهوم کل در مدل تعریفشده
برآورد غیراستاندارد

خطای

نسبت

سطح

پارامترها

معیار

بحرانی

معناداری

هوش معنوی ← آگاهی

0/58

1/00

هوش معنوی ← تولید معنی شخصی

0/35

0/38

0/05

4/01

*0/001

هوش معنوی ← توسعة حالت آگاهی

0/22

0/26

0/06

4/03

*0/001

هوش معنوی ← تفکر انتقادی وجودی

0/26

0/32

0/06

4/80

*0/001

هوش معنوی ← نگرش به کارآفرینی

0/14

0/17

0/07

2/47

*0/001

هوش معنوی ← قصد کارآفرینی

0/18

0/21

0/05

3/74

*0/001

نگرش به کارآفرینی ← ادراک شخصی

0/65

1/00

ارتباط متغیرها

برآورد

نگرش به کارآفرینی ← کنترل رفتاری ادراکشده

0/41

0/36

0/04

7/76

*0/001

نگرش به کارآفرینی ← هنجار ذهنی

0/13

0/13

0/06

2/26

*0/001

نگرش به کارآفرینی ← قصد کارآفرینی

0/48

0/45

0/04

9/96

*0/001

*در سطح ( )P ≤ 0/01معنادار است.

شکل  -1مدل معادالت ساختاری اثرگذاری هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی بر قصد کارآفرینی درحالت
استاندارد

شکل شمارة یک مدل معادالت ساختاری اثرگذاری هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی بر
قصدکارآفرینی را درحالت استاندارد نشان میدهد.
2
نتایج جدول شمارة پنج نشان میدهد که مقدار آمارة  xبرابر با  58/13با درجة آزادی  37است.
حاصل تقسیم مجذور کای تقسیم بر درجة آزادی ( )2/21کمتر از سه است و همچنین ،سطح
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معناداری متناظر با آن برابر با  0/058است که با توجه به اینکه بیشتر از  0/05است ،قابلقبول است
و مدل تأیید میشود .شاخص نیکویی برازش 1برابر با  0/937است که نشاندهندة قابلقبولبودن این
میزان برای برازش مطلوب مدل است .شاخص نیکویی برازش اصالحشده 2برابر با  0/918است که
بزرگتر از  0/9است؛ بنابراین ،مدل از برازش مطلوب برخوردار است .همچنین ،ریشة دوم میانگین
مربعات خطای باقیمانده 3برابر با  0/094است که کمتر از قدرمطلق چهار است؛ بنابراین ،مدل تأیید
میشود .مقدار ریشة میانگین مربعات خطای برآورد 4برابر با  0/048است که با توجه به اینکه کمتر
از  0/05است ،قابلقبول است و تأیید مدل پژوهش را نشان میدهد .همچنین ،شاخص توکر -لویس5
برابر با  ،0/948شاخص برازش تطبیقی 6برابر با  0/963و شاخص برازش مقتصد هنجارشده 7برابر با
 0/064است که همگی نشاندهندة برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش هستند؛ اما ،شاخص برازش
بنتلر -بونت 8برابر با  0/871بهدست آمد که کمتر از  0/9است و درنهایت ،شاخص ذکرشده تأیید
نشد.
جدول  -5شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری اثرگذاری هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی بر قصد
کارآفرینی
شاخص برازش

مطلق

تطبیقی

مقتصد

x2
سطح معناداری
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالح شده

مقدار بهدستآمده

مالک

تفسیر

 82/13با درجه آزادی 37
0/058
0/937
0/918

کمتر از 3
بیشتر از 0/05
بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90

برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

ریشة دوم میانگین مربعات خطای باقیمانده

0/094

کمتر از قدر مطلق  4برازش مطلوب

شاخص توکر -لویس
شاخص برازش بنتلر -بونت
شاخص برازش تطبیقی
ریشة میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص برازش مقتصد هنجار شده

0/961
0/871
0/911
0/048
0/064

برازش مطلوب
عدم برازش
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

بیش از 0/90
بیش از 0/90
بیش از 0/90
کمتر از 0/05
بیشتر از 0/05

)1. Goodness Fit Index (GFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)3. Root Mean Square Residual (RMSR
)4. Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA
)5. Tucker- Lewis Index (TLI
)6. Comparative Fit Index (GFI
)7. Parsimonious Normed Fit Index (PNFI
)8. Bentler- Bonett Index (BBI
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بحث و نتیجهگیری
یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که میانگین هوش معنوی در دانشجویان برابر با ( 3/22از پنج)
بود که سطح متوسط این متغیر را نشان میدهد .این یافتهها بیانگر این است که در جامعة پژوهش،
ظرفیت تفکر انتقادی نسبت به مباحث متافیزیکی و مربوط به هستی ازجمله حقیقت ،جهان ،زمان،
فضا ،مرگ و غیره (تفکر وجودی انتقادی) و همچنین ،توانایی استفاده از تجارب فیزیکی و روحی
برای ایجاد معنا و هدف شخصی (تولید معنای شخصی) و توانایی شناسایی جنبههای متعالی خویشتن،
دیگران و جهان با استفاده از هوشیاری (آگاهی) و توانایی ورود به موقعیتهای معنوی باالتر ازجمله
تفکر عمیق ،نیایش و مراقبه و خروج از آن (توسعة حالت آگاهی) در متوسط قرار دارد و با میزان
مطلوب ،فاصلة نسبی درخور توجهی دارد و دراینزمینه با استفاده از برنامههای آموزشی درقالب
برنامههای درسی و فوقبرنامه باید برای بهبود آنها اقداماتی انجام داد.
میانگین نگرش به کارآفرینی در دانشجویان برابر با  3/20بود که بیانگر این است که دانشجویان دارای
سطح متوسطی از ادراک شخصی ،عوامل هنجار ذهنی و عوامل کنترل رفتاری ادراکشده درزمینة
کارآفرینی آمادگی و نگرش ذهنی هستند و باید با برنامهریزی الزم این نگرشها در دانشجویان توسعه
داده شوند .همچنین ،میانگین قصد کارآفرینی برابر با  3/14بهدست آمد .این عدد بیانگر این واقعیت
است که دانشجویان علوم ورزشی استان فارس در سطح متوسطی مصمم برای راهاندازی و کارآفرینی
در صنعت ورزش هستند که الزم است با ارائة برنامهها ،کارگاههای آموزشی و برنامههای انگیزشی،
شوق و قصد کارآفرینی در آنها ایجاد شود.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی اثر مثبت و معناداری وجود
دارد .بهعبارتدیگر ،هرچه میزان هوش معنوی در دانشجویان علوم ورزشی بهبود یابد ،نگرش آنها به
کارآفرینی نیز بهبود خواهد یافت .این یافته همسو با پژوهش شیرانی بروجنی ،همتیان ،علیخانی و
نیک محمدی ( )2016است که اثر مثبتی را بین هوش معنوی و گرایش به کارآفرینی گزارش کردند.
همچنین ،در زمینههای پژوهشی مشابه ،هنلی )2017( 1و بالوگ و همکاران ( )2014معنویت حاصل
از مذهب را بر روند کارآفرینی وگرایش به آن مؤثر میدانند .این یافتة پژوهش را بهاینصورت میتوان
تبیین کرد که هوش معنوی بر شناخت و جهانبینی فرد از دنیای مادی اطراف خود و دنیای معنوی
و ماورای خود تأکید دارد .این شناخت منجر به شناخت بهتر فرد از خود ،تواناییهای خود و هدف از
خلقت انسان میگردد و فرد قادر خواهد بود در ذهنش تصویری کمالگرایانه از خود و انسان سعادتمند
و موفق خلق کند و این تصویر ذهنی بهنوبةخود موجب ایجاد نگرش مثبت درراستای کارآفرینی و
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رشد و توسعة فردی ازیکسو و ازسویدیگر ،کمک به رشد و توسعة دیگران ازطریق بهکارگیری آنها
در کسبوکارهای ناشی از کارآفرینی میشود.
از یافتههای دیگر این پژوهش ،اثر مثبت و معنادار بین هوش معنوی و قصد کارآفرینی است .این یافته
نیز بیانگر جایگاه و اهمیت هوش معنوی است؛ زیرا ،همانطورکه ذکر شد ،هوش معنوی برداشت و
نگرش مثبت ذهنیای را در فرد برای کارآفرینی فراهم میکند و آمادگی ذهنی و روانی الزم را در فرد
بهوجود میآورد که درنهایت ،این آمادگی و نگرش میتواند منجر به قصد کارآفرینی در فرد شود.
افزونبراین ،نتایج نشان داد که نگرش به کارآفرینی بر قصد کارآفرینی اثر مثبت دارد .این یافته همسو
با نتایج مطالعة تاها ،رامالن و نور )2017( 1است که بیان میکند دربین دانشجویان مالزی ،نگرش بر
کارآفرینی بر قصد کارآفرینی آنها اثر مثبتی دارد .در تبیین یافتههای این بخش باید گفت که هرچه
ایجاد شغل؛ یعنی ،کارآفرینی برای فرد جذابتر باشد ،هرچه فرد از رضایت قلبی بیشتری برای
کارآفرینشدن برخوردار باشد ،هرچه دوستان ،خویشاوندان و همکالسیان ،فرد را به کارآفرینی تشویق
کنند و فضای ذهنی مناسبی را در وی بهوجود آورند و هرچه فرد ویژگیهای شخصی الزم را برای
کارآفرینشدن در خود تقویت کند ،درنهایت تمامی این موارد میتوانند بر قصد فرد برای تبدیلشدن
به یک کارآفرین حرفهای اثر مثبت داشته باشند.
همسو با این یافتههای مطالعة حاضر ،پژوهشگرانی ازقبیل لینان و چن ( ،)2009براک ،لوسا و تاوارس2
( ،)2011برماس و همکاران ( ،)1390جوادی ،مهرابی ،جانخانه و سمنگویی ( ،)2012پروف و آنتوان3
( )2015و لوناوات ( )2015بر نقش و اهمیت ویژگیهای شخص ،جهانبینی و برداشتهای شخصی
وی بر گرایش و نگرش به کارآفرینی تأکید داشتهاند.
در این پژوهش ،مدلی موردآزمون قرار گرفت که اثر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی را بر قصد
کارآفرینی دربین دانشجویان علوم ورزشی استان فارس نمایش میدهد .یافتههای مربوط به آزمون
این مدل نشان داد که این مدل در این جامعه قابلبرازش و قابلکاربرد است و میتوان گفت که
ازیکسو ،هوش معنوی بر نگرش به کارآفرینی اثر مثبت دارد و ازطریق نگرش به کارآفرینی ،بر قصد
کارآفرینی اثر دارد و ازسویدیگر ،بهصورت مستقیم بر قصد کارآفرینی اثر مثبت دارد .در این مدل ،از
بین چهار مؤلفة هوش معنوی؛ یعنی تفکر وجودی انتقادی ،تولید معنای شخصی ،آگاهی و توسعة
حالت آگاهی ،مؤلفة آگاهی دارای بیشترین ارتباط با هوش معنوی است و این مؤلفه در ایجاد هوش
1. Taha, Ramlan & Noor
2. Brück, Llussá & Tavares
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معنوی در دانشجویان علوم ورزشی استان فارس دارای اهمیت و جایگاه باالتری است .آگاهی بهمعنای
توانایی شناسایی جنبههای متعالی خویشتن ،دیگران و جهان با استفاده از هوشیاری است.
بهعبارتدیگر ،هرچه ازطریق آموزش و تفکر فردی بتوان در فرد شرایطی را فراهم کرد که قدرت
تبیین و تحلیل جنبهها و ابعاد مختلف جهان و پدیدههای اطراف خود را بهتر درک کند ،این شرایط
بهنوبةخود منجر به ایجاد هوش معنوی باالتری در فرد میشود و این هوش معنوی منجر به نگرش
مثبت فرد به کارآفرینی میگردد که درنهایت ،احتمال گرایش فرد به انجام فعالیتهای کارآفرینانه
بیشتر میشود.
در مدل منتج از این پژوهش و دربین مؤلفههای سهگانة نگرش به کارآفرینی (عوامل ادراک شخصی،
عوامل هنجار ذهنی و عوامل کنترل رفتاری ادراکشده) ،عوامل ادراک شخصی دارای بیشترین ارتباط
( )0/65با نگرش به کارآفرینی هستند .این نتایج نشان میدهد که درراستای ایجاد نگرش مثبت در
فرد برای کارآفرینی ،خود فرد و ادراکها ،دریافتها و استنباطهای شخصی وی بیش از عواملی که
مربوط به محیط ،اطرافیان ،ابزارها و وسایل است ،مهم هستند .دراینراستا ،ایجاد شرایطی که فرد
کارآفرینی را اقدام مفیدی تلقی کند ،از انجام آن احساس رضایت کند و شناخت فرصتها،
مخاطرهپذیری و انعطافپذیری را در خود توسعه دهد ،میتواند منجر به شکلگیری نگرشی ایدهآل
در کارآفرینی دربین دانشجویان شود و این نگرش ،سنگ بنای آغاز فعالیتهای کارآفرینانه در
دانشجویان علوم ورزشی و در صنعت ورزش خواهد بود.
همانطورکه پژوهشهای قبلی ازجمله گرین و نوبل ( 1)2010و آنیماساهون )2010( 2نشان دادهاند،
عقاید و باورهای معنوی که آنها را درقالب هوش معنوی تفسیر میکنند ،نهتنها باعث افزایش میزان
یادگیری و استفاده از دانش آموختهشده میشود ،بلکه انگیزه و پشتکار دانشجویان را نیز تقویت
میکند و همة این ویژگیها برای تبدیلشدن به یک فرد کارآفرین اساسی هستند؛ بنابراین،
بههمیندلیل است که امروزه توجه از آیکیو (یا بهرة هوشی) به دیگر انواع هوش ازجمله هوش معنوی
متمرکز شده است و درنتیجه ،در محیطهای دانشگاهی باید برای پرورش دانشجویان کارآفرین به این
متغیر مهم و شیوههای بهبود و توسعة آن توجه کرد؛ بهویژه در کشور ایران که معنویات با الگوهای
دینی ،زندگی و ارکان مهم اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی گره خورده است و بستر مناسبی برای توسعة
آن فراهم است.
در بررسی مطالعات گذشته میتوان به این نظر رسید که در برخی پژوهشها به بررسی رابطة بین
انواع هوش و کارآفرینی پرداخته شده است؛ اما ،در این پژوهش ،به بررسی سه متغیر کلیدی هوش
1. Green & Noble
2. Animasahun
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معنوی ،نگرش به کارآفرینی و قصد کارآفرینی دربین دانشجویان علوم ورزشی پرداخته شد و مدل
آماری اثرهای بین آنها ،آزمون و تبیین شد .افزونبراین ،در مطالعات پیشین ،این سه متغیر با هم و
درقالب یک مدل آماری بررسی و آزمون قرار نشده بودند و نیز جامعة پژوهش دربین دانشجویان و
بهویژه دانشجویان علوم ورزشی نبوده است؛ درنتیجه ،پژوهش حاضر به نسبت پژوهشهای پیشین
دارای نوآوری است و توانسته است گامی درراستای افزودن به مفاهیم و یافتههای نظری این حوزه
بردارد .از جنبة کاربردی ،مدل این پژوهش میتواند بهعنوان دستورکاری برای توسعة کارآفرینی،
تدوین محتوا ،سرفصلهای موردنیاز جهت تدریس و بهبود نگرش و قصد کارآفرینی در دانشجویان
استفاده شود.
این پژوهش دربین دانشجویان علوم ورزشی و در محدودة جغرافیایی استان فارس انجام شده است؛
بنابراین ،برای رسیدن به اجماع کلی و نیل به نتایج گسترده درزمینة اثر هوش معنوی و نگرش به
کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان ،نیاز به انجام پژوهشهای بیشتری در سایر استانها و دربین
دانشجویان سایر رشتهها است و پژوهشگران آینده باید عالوهبر توجه به این موارد ،با استفاده از
روششناسیهای کیفی و مبتنیبر مطالعة این ویژگیها در افراد کارآفرین ،مطالعات خود را هدایت
کنند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمامی اساتید ،مسئوالن و دانشجویانی که در جمعآوری دادههای این پژوهش در
دانشگاههای استان فارس با پژوهشگران مطالعه همکاری داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
The aim of the present study was to evaluate the effect of spiritual intelligence
and entrepreneurial attitude on entrepreneurial intention of sport science students
in Fars province. This study is a correlational research that has been implemented
in the field. The study population included all students of sports science in Fars
province whose number was equal to 680. With the considering the conditions
necessary for modeling, sample size was assigned equal to 220 people. In order to
data collection three questioners of spiritual intelligence (King, 2008), attitudes
toward entrepreneurship and entrepreneurial intention (Chen and Linan, 2009)
was used. Face and content validity of questionnaires were confirmed by sports
management and entrepreneurship and the reliability accepted by a pilot study. In
order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were used. The
results showed that spiritual intelligence, both directly and indirectly through
attitude toward entrepreneurship has a positive and significant effect on
entrepreneurial intention. Also, the model of the effect of spiritual intelligence and
attitude toward entrepreneurship on entrepreneurship intention had a significant
fit in the understudied population. The obtained model of the research can be used
as an agenda for entrepreneurship development and to development of content and
headlines that applicable to teaching and to improve the attitude and
entrepreneurship intention of sports science student.
Keywords: Spiritual Intelligence, Attitude
Entrepreneurial Intention, Sport Science Students
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