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 چکیده

بر قصد کارآفرینی دانشجویان  ،ثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینیتأیابی مدلاین پژوهش هدف 

جامعة میدانی اجرا شد.  صورتنوع همبستگی بود که بهشی بود. این مطالعه، توصیفی و ازورزعلوم 

لحاظ  که بانفر بود  680برابر با تمامی دانشجویان علوم ورزشی استان فارس آماری متشکل از 

ها از گردآوری داده نفر درنظر گرفته شد. برای 220 سازی، تعداد نمونهم مدلشرایط الزم برای انجا

قصد و ( 2009چن )لینان و رآفرینی (، نگرش به کا2008های هوش معنوی کینگ )نامهپرسش

اساتید تأیید ها بهنامهصوری و محتوایی پرسش( استفاده شد. روایی 2009)لینان و چن  کارآفرینی

. برای ای مقدماتی تأیید گردیدمطالعهرسید و پایایی ازطریق مدیریت ورزشی و کارآفرینی 

پژوهش نشان داد که  . نتایج اینتوصیفی و استنباطی استفاده شد ها از آماروتحلیل دادهتجزیه

بر قصد اثر مثبت طریق نگرش به کارآفرینی مستقیم و غیرمستقیم از صورتهوش معنوی به

بین بر قصد کارآفرینی در ،ثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، مدل تأکارآفرینی دارد. همچنین

عنوان به تواندیمدل این پژوهش مقبولی برخوردار بود. از برازش قابلی دانشجویان علوم ورزش

بود تدریس و به های موردنیاز برایسرفصل ی توسعة کارآفرینی، تدوین محتوا،برادستورکاری 

  علوم ورزشی، استفاده شود. نگرش و قصد کارآفرینی در رشتة
 

  هوش معنویدانشجویان علوم ورزشی، قصد کارآفرینی، نگرش به کارآفرینی، کلیدی:  واژگان
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 مقدمه
های صورت فعالیتتدریج بهو بهاست کار و اشتغال وجود داشته  ةمسئل ،تاریخ زندگی بشراز اوایل 

اقتصادی درآمده و تغییر و تحوالتی را در زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد ایجاد کرده است. یکی از 

این  است. 1کارآفرینی ةوقوع پیوسته، پدیدهای اقتصادی انسان بهفعالیتای که در تحوالت عمده

ا از هبرداشت کهی انسان مطرح بوده است؛ هرچنداجتماع و سطی در زندگی اقتصادیاز قرون و پدیده

(. 13 ،1393،  2هیسریچ و مایکلدستخوش تحوالتی شده است ) کنونتا زمان این مفهوم، از آن

تعاریف در سه مورد کلی توافق  ةدر هم اما، ؛وجود ندارد کارآفرینی شمولی درموردتمامتعریف جامع و 

کارهای اجتماعی و اقتصادی را سازوکارآفرینی  -2 ؛ای پیشگام استکارآفرینی پدیده -1وجود دارد: 

پذیری مخاطره باکارآفرینی  -3 ؛کنددهی میها به وضعیت عملی سازمانبرای تبدیل منابع و موقعیت

، (2005) 3آلدریچبه عقیدة  (.56 ،1382ه، و آراستصراف اخوان و احتمااًل شکست همراه است )

ها و فرایندهایی است که به معرفی محصول و خدمات جدید ای از فعالیتکارآفرینی بیانگر مجموعه

 ها هستند(. این فرایندها شامل کشف، ارزیابی و تسخیر فرصت29 ،2005)آلدریچ،  انجامدبه بازار می

د که کارآفرین، اعتقادات و برداشتنآیوجود میها بهفرصت(. زمانی 22، 2000، 4)شان و وانکترمن

 . سپس، کارآفرین(228 ،2004، 5)بارونکند میها و امور تصور نتایج فعالیت های خود را درزمینة

پس  ( و390 ،2004، 6)چوی و شفردکند بازار ارزیابی می ها را با تمرکز بر مطالعات درزمینةفرصت

کار و وگیرد که کسبمیکارآفرین تصمیم  ،نهایترسد و دراز ارزیابی، نوبت به تسخیر فرصت می

(. در اهمیت کارآفرینی 733 ،2010، 7، وینسنت و کاردونوسکرن)د آغاز کند ی رافعالیت کارآفرینانه

د آوروجود میهای جدیدی را بهبخشد و ارزشمی پذیری را در اقتصاد بهبودرقابت باید گفت که

تواند یری یک روش صحیح در کارآفرینی میکارگ(. به11 ،2008،  8، کیرچوف و وایتاسپنسر)

وری و افزایش تولید شغل، افزایش بهره .شمار آیداقتصادی به هایبردن تهدیدمی برای ازبینسانیمک

برای تغییر  را شترین آمادگیی. کارآفرینان بهستندهای کارآفرینی مزیتدیگر از  ،ایمیزان رشد منطقه

 ،1120، 9راتند )ندهمی از خود بروز عمل را ابتکار و بیشترین ندمیزان خطرپذیری را دار یشترینو ب
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یکی از  ،صنعت ورزش وقوع پیوندد کهمختلفی به هایتواند در صنایع و موضوعکارآفرینی می. (61

 صورتبهاز افراد را  چشمگیریتعداد  صنعت ورزشترین و مستعدترین صنایع موجود در دنیا است. مهم

ترین صنایع موجود هانیاستخدام خود در آورده است. این صنعت یکی از جمستقیم بهغیر مستقیم یا

بسترهای متنوعی برای کارآفرینی وجود صنعت نیز در این ت و اس شگستر روز درحالاست و روزبه

جوی ودر جست هایی دانست که فعاالنهنگرشی در افراد و سازمانتوان دارد. کارآفرینی در ورزش را می

ای است که اغلب، گونه فعالیت نوآورانههرتند. کارآفرینی ورزشی های جدید در بافت ورزش هسفرصت

 عنوان هستةراستا باید گفت که نوآوری بهدهد. دراینمیها و اقدامات را افزایش فعالیت میزان

 ری تأکید بر خلق کاالها و خدمات جدید دارد. کارآفرینی ورزشینوآوزیرا،  ؛کارآفرینی ورزشی است

محصوالت،  گیری است که منجر به خلق و توسعةشامل فرایندها، اقدامات و امور مربوط به تصمیم

 . (2011)راتن،  شودخدمات و بازارهای جدید می

 62با برخورداری از  ایران مردم ،2015در سال  1کارآفرینی جهانی بانگزارش سازمان دیده براساس

های فرصتاز درصد  3/40کشور،  60میان در 12 های کارآفرینانه و کسب رتبةقابلیتاز درصد 

درصد ترس از شکست  1/38درصد از مردم قصد کارآفرینی دارند و  35کنند و کارآفرینی را درک می

های کارهای ناشی از فعالیتوصاحب کسبتیم که ده درصد از مردم شاهد هس ،نهایتدارند که در

دهد که اغلب کارآفرینان ایرانی، مردان مطالعات این مرکز نشان می ،خود هستند. همچنین کارآفرینانة

های وجود قابلیتاین نتایج بیانگر این است که با .(2015بان جهانی کارآفرینی، )دیدهجوان هستند 

ر موفق نیستند و کاونان در کارآفرینی و شروع کسبهمچمردم ایران ، مختلف برای کارآفرینی

کارآفرینی و انجام کارآفرینی  برخورداری از قصدترین موانع پیش روی جمله مهممشکالت نگرشی، از

 متمرکز بر جوانان است؛ زیرا،کارآفرینی  . در سایر کشورهای دنیا نیزدربین جامعة جوان ایرانی هستند

بر  موارد یادشدهتب بیشتر از جوانان قرون قبل کارآفرین هستند. امرویکم بهنسل جوان قرن بیست

ستعد دانشجو در کارآفرینی و توسعة اقتصادی و اجتماعی جمله قشر مت جایگاه جوانان و ازاهمی

مله موضوعات جند و بیانگر لزوم توجه به عوامل مؤثر بر توسعة قصد کارآفرینانه، ازکید دارکشورها تأ

درک اهمیت متغیرهای نگرش به کارآفرینی هدف پژوهش حاضر راستا، است. دراین نگرشی و اعتقادی

 2کار و سکورابه عقیدة بین دانشجویان علوم ورزشی است. صد کارآفرینانه درو هوش معنوی بر ق

 کاروکسب اندازیراه رسمی آغاز از قبل فرد، که است اقدامی اولین عنوانبه 3کارآفرینانه قصد، (2007)
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 نظرز(. ا1092 ،2007، دهد )کار و سکوریامی انجام وکار کسب به مربوط اولیة فروش و تولید یا

 کار انجام به تمایل کلیدی قسمت دو دارای کارآفرینانه قصد (،2000) 1کروگر، ریالی و کارسرود

 ،2000)کروگر و همکاران،  است پذیری(امکان کار )درک آن شدنعملی امکان و مطلوبیت( )درک

 محیطی شرایط از برگرفته تواندمی کارآفرینی پیگیری حرفة برای افراد قصد طورکلی،به (.415

باشد.  فرصت شناسایی نحوة در تفاوت حتی و فردی اجتماعی( و عوامل و سیاسی اقتصادی، )عوامل

 باشد. داشته را آن قصد باید کند، وکار جدیدکسب اندازیراه به فرد اقدام نکهآازپیش دیگر،عبارتبه

 که استی معینی ریزبرنامه رفتاری نیازمند نوع هر شده،ریزیبرنامه رفتار نظریة براساس ،درواقع

 ازطریق فرد یک توسط جدید وکارکسب اندازیراه ،روازاین شود؛ بینیپیش فرد قصد د ازطریقتوانمی

 2، نگرش به کارآفرینینظریه این براساس .شود بینیپیشتواند می کار این برای انجام وی قصد مطالعة

نظر و دیدگاه نقطه، نگرش(. 15 ،2004، 4لینان ؛188، 1991، 3است )آیزنی بر قصد کارآفرینمؤثر 

 ایدرجه و بیانگر (14 ،2003، 5گارتنر، شاور و گیت وود و )کارترمورد عوامل بیرونی است فردی در

نگرش به  کند.می ارزیابی خود دیدگاه از را موردنظر نامطلوب یا مطلوب رفتار شخص، کهاست 

 ،و برای آن اندکرده تعریف وکارکسب اندازیراه یا شروع از احتمال درک و میل صورتبه را کارآفرینی

اند. ادراک شخصیت به میزانی که نظر گرفتهی، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درادراک شخصسه بعد 

جارهای شود. هناطالق می ،داردشدن فرد ارزیابی مثبت یا منفی نسبت به خود درجهت کارآفرین

، رفتار کارآفرینانه است. کنترل رفتاری یا نیافتن یافتنشده برای بروزذهنی، میزان فشار اجتماعی درک

 (.8 ،2005، 6)بالاست شدن بودن کارآفرینادراک فرد نسبت به آسان یا سخت

بندی . در یک جمعاندانجام شده یثر بر کارآفرینؤشناسایی عوامل م ةمطالعات متعددی درزمین

نگرش  اند از:عبارتکه  هستند پنج دسته یثر بر کارآفرینؤترین عوامل ممهم کرد کهن بیان توامی

و آموزش. یکی  عوامل اجتماعی و فرهنگیای، های حرفهفرد به کارآفرینی، خانواده، ارتباط با محیط

در ایجاد نگرش و قصد کارآفرینی داشته ای تواند نقش عمدهاز عوامل اجتماعی و فرهنگی که می

 بررسیبحث و  مورد و نقش آن در کارآفرینیسازمانی  ،نوظهور ةاست. این پدید 7باشد، هوش معنوی
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 هوش(. 2014 ،3والکر و ، بارکر؛ بالوگ2013، 2نایا؛ 2012، 1رامان، یووه و ازه، چین) است پژوهشگران

، 4یابد )واقان توسعه و رشد تواندمستقل می طوربه که است چندگانه هوش انواع از یکی معنوی

مطرح کردند. به عقیدة این  این نوع هوش را 5مارشال و زوهر ،2000در سال  بارنخستین (. 2002

 بین فرایندهای تعامل هیجانی، هوش و عقالنی هوش کردنیکپارچه با معنوی هوش پژوهشگران،

 شود. شخصی و دگرگونی رشد موجب تواندمی و کندمی تسهیل را هیجانی هوش و منطقی تفکر

 کارکرد ارتقای موجب کهایگونهبه است؛ معنوی هایبروز ارزش و کارگیریبه توانایی معنوی هوش

در سال (. 1390،)موسوی، طالب زاده و شمس مورکانی شودمی فرد روحی و جسمی سالمت و روزانه

 جدید را هایدانشگاه یکم،وبیست قرن برای عالی آموزش جهانی اندازچشم در سکویون ،2004

به  شدنتبدیل برای دانشجویان کارآفرینی هایقابلیت آنجا در که کندتوصیف می هاییمکان

 عالی آموزش رسالت امروزه دیگر،بیان(. به1393و طاهری،  عزیزی)یابد می توسعه کار ایجادکنندگان

 آموزش عالی کار دردستور باید هایینوع آموزش آن ،بلکه نیست؛ ذهنی پیشرفت یا دانش انتقال تنها

(. 2001، 6)هوارنگ شوند افراد در ها و قصد کارآفرینینگرش موجب توسعة که دنگیر قرار

ها و نگرش بررسی اهمیت کارآفرین و عوامل مؤثر بر توسعة به توجهی راستا، مطالعات درخوردرهمین

 قصد هایی،شرطپیش( با بررسی 1999) 7کلورید و تکاچو. اندرآفرینی در دانشجویان پرداختهقصد کا

 داد نشان هاآن نتایج پژوهش کردند. روسیه بررسی دانشگاه دانشجویان از تعدادی در را کارآفرینی

 برای دانشجویان قصد معناداری بر ثیرتأ ،شدهدرک رفتاری کنترل و ذهنی هنجارهای نگرش، که

 ،(2015) 8ز دیدگاه لوناوات(. ا1391و  ، مالحسینی و فرقانینقل از خاقانی د )بهندار وکارکسب آغاز

های کارآفرینی در نگرش دانشجویان، توسعة کردنهای مهم درراستای کارآفرینیکی از اولین گام

( در پژوهشی 1392) ، قاسمی و محمدیراهانیف در داخل کشور نیز(. 3 ،2015ها است )لوناوات، آن

 ةوختگان تحصیالت تکمیلی رشتآمکارآفرینی دانش ةثر بر روحیؤعوامل محیطی مبررسی »با عنوان 

زالی و جلیل ، مقدمجعفریاین،  بر ر پیدا کردند. افزونین دو متغیهمبستگی باالیی بین ا «بدنیتربیت

 حمایت مطلوبعدم را  در دانشجویان دانشگاه تهرانترین موانع قصد کارآفرینی مهم( 1390) زاده
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یزی و طاهری عزای، اند. در مطالعههای کارآفرینی در دانشگاه دانستهآموزش نکردنارائهجامعه و 

 تمایل و قصد افزایش موجب کارآفرینی هایکالس در که شرکت ( به این نتیجه دست یافتند1393)

نیز بیانگر این است که با  (1390) ، محرابی و حسینی اصلبرماس هایشود. پژوهشمی به کارآفرینی

بروز رفتارهای کارآفرینانه در  ،نتیجهرآفرینی و درها به کانگرش آن توان بردانشجویان می مشاورة

دانشجو در هزار  500چهار میلیون و تعداد  1395، در سال هااساس گزارشبراثر مثبت داشت.  هاآن

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد ه ازسوی شدو طبق آخرین آمار اعالم ندایران وجود داشت

دهد که در نشان می این، نتایج مطالعات بر . افزوناندنفر بوده 90000 هزار 90 انشجویان حدودد

و این میزان با توجه به نرخ درصد است  20بیکاری بیش از  بدنی و علوم ورزشی، نرختربیت حوزة

آماری تعداد دانشجویان و نرخ  میزان. این افزایش است باالی دانشجویان در این رشته، درحالرشد 

صنعت ورزش یکی از صنایع گسترده،  ،جمله ایراندر اغلب کشورها و ازحالی است که بیکاری در

که با رشد و توسعة صنعت ( معتقد است 2011) 1راستا، راتندرهمیناست. مستعد و دارای رشد باال 

موجب رشد صنعت ورزش  دیگر، کارآفرینیتوان به کارآفرینی پرداخت و ازسویسو میورزش، ازیک

بین رشد رویدادهای بزرگ ورزشی و کارآفرینی شهری ارتباط وجود  ،(2006) 2هالاز دیدگاه . شودمی

به این نتیجه  و کردرویدادهای بزرگ ورزشی بررسی  ة( کارآفرینی را در حوز1996) 3دارد. اسپیلینگ

که کارآفرینی  دست یافت( به این نتیجه 2005) 4کارآفرین است. بال خودخودیبهرسید که ورزش 

تغییر مشتریان پاسخ مثبت  ا تأکید بر نوآوری به نیازهای درحالب زیرا، ؛در ورزش بسیار حیاتی است

 . دهدمی

زمند انجام مطالعات بیشتر در حوزة کارآفرینی در ورزش نیا دستیابی به این مزایای مؤثر در ورزش

در  پژوهشخش ورزش، انجام با توجه به اهمیت ب که کند( بیان می2011راتن ) زمینهاست. دراین

کمی  های بسیارکه پژوهشوی معتقد است  کارآفرینی در این صنعت بسیار ضروری است. ةحوز

کارآفرینی  و اغلب مطالعات در حوزة اندم شدهثر بر آن در ورزش انجادرمورد کارآفرینی و عوامل مؤ

نیز بر شناسایی  این مطالعات و بیشتر اندای انجام گرفتهبین کارآفرینان و افراد حرفه ،ورزشی

در این ای دخیل تغیرهو فرایند کارآفرینی و م اندها و خصوصیات کارآفرینان تأکید داشتهشایستگی

کمی  هایند که پژوهش( نیز بیان کرد2006) 5، گایلی و الساس. فایولاندفرایند کمتر بررسی شده

اند. با توجه به موارد ثر بر خلق نگرش و قصد کارآفرینانه پرداختهبه شناسایی عوامل و شرایطی مؤ

                                                 
1. Ratten  

2. Hall  

3. Spilling 

4. Ball  

5. Fayolle, Gailly & Lassas-Clerc 
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بر  ،ینیبه کارآفر نگرشی و معنوهوش ثیر یابی تأترین مسئلة پژوهش حاضر مدل، مهمیادشده

 است.ی دانشجویان و در جامعة دانشجویان علوم ورزشی نیقصدکارآفر

 

 پژوهش شناسیروش
ی هوش معنواست و به بررسی اثر میدانی اجرا شده  شکلنوع همبستگی است که بهپژوهش حاضر از

وم ورزشی استان فارس پرداخته است. جامعة دانشجویان علدر ی نیقصدکارآفری بر نیبه کارآفر نگرشو 

که در نفر است  680به تعداد استان فارس  یم ورزشعلو تمامی دانشجویان رشتةآماری متشکل از 

برای این نوع اند. مشغول به تحصیل بوده 1394-95ی لف این استان در سال تحصیلتهای مخدانشگاه

این  نامةکه پرسشاست. ازآنجا هابرابر تعداد سؤال 10پنج تا حداقل تعداد نمونه بین  ،از مطالعات

 نظر گرفته شد.نفر در 220ابر با حداقل تعداد نمونه برسؤال بود،  44 دارایپژوهش 

  یر بهره گرفته شد:ز نامةها از سه پرسشوری دادهآگرد برای

هوش سؤال است که  24نامه دارای این پرسش :(2008) 2کینگ 1هوش معنوی نامةپرسش -الف

وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی و توسعة حالت  تفکر انتقادی مؤلفة قالب چهارهیجانی را در

  سنجد؛آگاهی می

 سؤال است که 14نامه دارای این پرسش (:2009) 3چنلینان و نگرش به کارآفرینی  نامةپرسش -ب

مل کنترل عوا هنجار ذهنی ومل ادراک شخصی، عوامل عوا قالب سه مؤلفةرش به کارآفرینی را درنگ

 سنجد؛شده میرفتاری ادراک

شش  قالبنامه قصد کارآفرینی را دراین پرسش :(2009چن )و  لینانقصد کارآفرینی  نامةپرسش -پ

  کند.ارزیابی میال سؤ

تن از اساتید مدیریت  10نظرهای از  ،های پژوهشنامهپرسش صوری و محتواییبررسی روایی  برای

ای مقدماتی روی با مطالعه نامهبررسی پایایی پرسش، اینبرارآفرینی استفاده شد. عالوهورزشی و ک

با استفاده از آزمون آلفای و میزان پایایی  نفر از جامعة پژوهش انجام شد 30ای متشکل از نمونه

و  α =83/0برابر با ، نگرش به کارآفرینی α =87/0هوش معنوی برابر با  نامةبرای پرسش ،کرونباخ

قبول پایایی در ابزارهای پژوهش که بیانگر مقدار قابلدست آمد هب α =81/0قصد کارآفرینی برابر با 

 بود.

                                                 
1. The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) 

2. King 

3. Chen & Liñàn 
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قالب میانگین، . آمار توصیفی درتوصیفی و استنباطی استفاده شد ها از آمارتحلیل دادهوبرای تجزیه

 برایای نمونهتک تیآزمون قالب استنباطی درمعیار بوده است و آمار انحراففراوانی، درصد فراوانی و 

بررسی ارتباط  همبستگی پیرسون برای، ضریبفرضی شده با میانگینمشاهده تفاوت میانگین بررسی

برای بررسی  روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از روش تحلیل معادالت ساختاری و بین متغیرها

  است. انجام شده 2و آموس 1اس.اس.پی.افزارهای اساز نرم گیریبهرهو با  بین متغیرها اثرهای

 

 نتایج
  .دهدهای پژوهش را نشان میهای جمعیت شناختی آزمودنیویژگی یکشمارة جدول 

 

 های پژوهششناختی آزمودنیمتغیرهای جمعیت -1جدول 

 درصد فراوانی سطوح متغیرها 

 جنسیت

   

 70 154 زن

 30 66 مرد

 مقطع تحصیلی

 14 30 کاردانی

 67 148 کارشناسی

 17 38 ارشدکارشناسی

 2 4 دکتری

 وضعیت تاهل
 73 161 مجرد

 27 59 هلمتأ

 سن
 میانگین ± انحراف استاندارد بیشترین کمترین

18 30 41/2 ± 98/21 

 

نشان داد که توزیع  پژوهشهای داده توزیع طبیعی بارةدر 3اسمیرنف -آزمون کلموگروفنتایج 

و قصد  (=581/0P= ,777/0Z) نگرش به کارآفرینی ،(=693/0P= ,724/0Z) هوش معنویهای داده

های پارامتریک ها از آزمون، برای آزمون فرضیهبنابراین طبیعی بود؛ (=418/0P= ,874/0Zکارآفرینی )

 استفاده شد.

 یهوش معنوفرضی  شده با میانگینمشاهده میانگین بینکه دهد شمارة دو نشان مینتایج جدول 

(01/0P≤ ,13/6=(179)t،) ینینگرش به کارآفر (01/0P≤ ,21/6=(179)tو ) 01/0) ینیقصد کارآفرP≤ 

,67/3=(179)t) هر سه  شدةوجه به باالتربودن میانگین مشاهدهبا ت ،کلیطورتفاوت وجود دارد. به

                                                 
1. SPSS  

2. Amos  

3. Kolmogorov Smirnov Test 
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قصد و  ینینگرش به کارآفر، یهوش معنووضعیت عامل که توان گفت عامل از میانگین فرضی می

 قبولی قرار دارد.درحد قابل بین دانشجویان علوم ورزشی استان فارسدر ،ینیکارآفر
 

ی و هوش معنوفرضی  شده با میانگینمشاهده تفاوت میانگین ای درزمینةنمونهتکآزمون تی  -2جدول 

 ینیقصد کارآفری و نینگرش به کارآفر

 متغیر
میانگین 

 فرضی

انحراف استاندارد 

 میانگین ±

درجه 

 آزادی
 تفاوت 

سطح 

 معناداری

22/3 ± 48/0 3 یهوش معنو  179 13/6  0/001* 

20/3 ± 46/0 3 ینینگرش به کارآفر  179 21/6  0/001* 

14/3 ± 53/0 3 ینیقصد کارآفر  179 67/3  0/001* 

 دار است.معنا (≥ 01/0P)*در سطح 
 

(، بین =P ,37/0r≤01/0) نگرش به کارآفرینیو  یهوش معنو، بین سه شمارة اساس نتایج جدولبر

 قصد کارآفرینیو  نگرش به کارآفرینی( و بین P ,28/0=r≤01/0) قصد کارآفرینیو  یهوش معنو

(01/0≥P ,48/0= r .رابطه وجود دارد ) 
 

نگرش به  و یهوش معنوبین  درزمینة رابطة تعیینو ضریب پیرسونهمبستگی نتایج ضریب -3 جدول

 ینیقصد کارآفری و نیکارآفر

 قصد کارآفرینی نگرش به کارآفرینی هوش معنوی شاخص متغیر

 یهوش معنو

 180 180 - تعداد نمونه

 28/0 37/0 - ضریب همبستگی

 07/0 13/0 - ضریب تعیین

 *0/001 *0/001 - سطح معناداری

نگرش به 

 کارآفرینی

 180 - 180 تعداد نمونه

 48/0 - 37/0 ضریب همبستگی

 23/0 - 13/0 ضریب تعیین

 *0/001 - *0/001 سطح معناداری

قصد 

 کارآفرینی

 - 180 180 تعداد نمونه

 - 48/0 28/0 ضریب همبستگی

 - 23/0 07/0 ضریب تعیین

 - *0/001 *0/001 سطح معناداری

 دار است. معنا (≥ 01/0P)*در سطح 
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 آمدهدستهها، بارهای عاملی ب، در تمامی رابطهشودچهار مشاهده می شمارة جدولکه در طورهمان

 شده است. تأیید  روی مفهوم کل
 

 شدهدر مدل تعریف ها بر مفهوم کلعاملهای رگرسیونی وزنبرآورد و  -4 جدول

 برآورد هاارتباط متغیر
برآورد غیراستاندارد 

 پارامترها

خطای 

 معیار

بت نس

 بحرانی

سطح 

 معناداری

    00/1 58/0 آگاهی ← هوش معنوی

 *0/001 01/4 05/0 38/0 35/0 تولید معنی شخصی ← هوش معنوی

 *0/001 03/4 06/0 26/0 22/0 یحالت آگاه ةتوسع ← هوش معنوی

 *0/001 80/4 06/0 32/0 26/0 تفکر انتقادی وجودی ← هوش معنوی

 *0/001 47/2 07/0 17/0 14/0 نگرش به کارآفرینی ← هوش معنوی

 *0/001 74/3 05/0 21/0 18/0 قصد کارآفرینی ← هوش معنوی

    00/1 65/0 یادراک شخص ← نگرش به کارآفرینی

 *0/001 76/7 04/0 36/0 41/0 شدهادراک یکنترل رفتار ← نگرش به کارآفرینی

 *0/001 26/2 06/0 13/0 13/0 یهنجار ذهن ← نگرش به کارآفرینی

 *0/001 96/9 04/0 45/0 48/0 ینیقصد کارآفر ← کارآفرینینگرش به 

 دار است.معنا ( ≥ 01/0P)*در سطح 
 

 
حالت در ینیکارآفر قصدی بر نیبه کارآفر نگرشی و هوش معنو معادالت ساختاری اثرگذاری مدل -1شکل 

 استاندارد
 

ی بر نیکارآفربه  نگرشی و هوش معنو یاثرگذار یمدل معادالت ساختار یک شمارة شکل

 .دهدیحالت استاندارد نشان مرا در ینیقصدکارآفر

 است. 37آزادی  با درجة 13/58برابر با  2x که مقدار آمارةدهد نشان می شمارة پنج نتایج جدول

، سطح چنیناست و همسه  ( کمتر از21/2آزادی ) صل تقسیم مجذور کای تقسیم بر درجةحا
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 قبول استاست، قابل 05/0است که با توجه به اینکه بیشتر از  058/0 برابر با متناظر با آن معناداری

بودن این قبولدهندة قابلاست که نشان 937/0برابر با  1شود. شاخص نیکویی برازشو مدل تأیید می

که  است 918/0با برابر  2شدهی برازش اصالحمیزان برای برازش مطلوب مدل است. شاخص نیکوی

دوم میانگین  ، ریشةمدل از برازش مطلوب برخوردار است. همچنین ،بنابراین؛ است 9/0تر از گربز

یید ، مدل تأبنابراین است که کمتر از قدرمطلق چهار است؛ 094/0 برابر با 3ماندهمربعات خطای باقی

به اینکه کمتر که با توجه است  048/0برابر با  4میانگین مربعات خطای برآورد شود. مقدار ریشةمی

 5لویس -شاخص توکر ،چنیندهد. هماست و تأیید مدل پژوهش را نشان میقبول است، قابل 05/0از 

برابر با  7شدهو شاخص برازش مقتصد هنجار 963/0برابر با  6، شاخص برازش تطبیقی948/0برابر با 

شاخص برازش  ،اما مطلوب و تأیید مدل پژوهش هستند؛ برازش ندةدهاست که همگی نشان 064/0

شاخص ذکرشده تأیید  ،نهایتدرو  است 9/0دست آمد که کمتر از هب 871/0 برابر با 8بونت -لربنت

 . نشد
 

 قصدی بر نیبه کارآفر نگرشی و هوش معنو معادالت ساختاری اثرگذاریهای برازش مدل شاخص -5 جدول

 ینیکارآفر

 تفسیر مالک آمدهدستهمقدار ب شاخص برازش

 مطلق

2x 13/82  برازش مطلوب 3کمتر از  37با درجه آزادی 

 برازش مطلوب 05/0 بیشتر از 058/0 سطح معناداری

 برازش مطلوب 90/0 بیشتر از 937/0  شاخص نیکویی برازش

 برازش مطلوب 90/0 بیشتر از 918/0  شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 برازش مطلوب 4از قدر مطلق  کمتر 094/0  ماندهدوم میانگین مربعات خطای باقی ریشة

 تطبیقی

 برازش مطلوب 90/0 بیش از 961/0  لویس -شاخص توکر

 برازشعدم  90/0 بیش از 871/0  بونت -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 90/0 بیش از 911/0  شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد
 مطلوببرازش  05/0 کمتر از 048/0  میانگین مربعات خطای برآورد ریشة

 برازش مطلوب 05/0 بیشتر از 064/0  شاخص برازش مقتصد هنجار شده

                                                 
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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 گیریبحث و نتیجه
( پنج)از  22/3های توصیفی پژوهش نشان داد که میانگین هوش معنوی در دانشجویان برابر با یافته

 ،پژوهش جامعةها بیانگر این است که در این یافته. دهدبود که سطح متوسط این متغیر را نشان می

 زمان، جهان، ازجمله حقیقت، هستی به مربوط و متافیزیکی به مباحث تنسب انتقادی تفکر ظرفیت

 روحی و فیزیکی تجارب از استفاده توانایی ،همچنینو )تفکر وجودی انتقادی(  مرگ و غیره فضا،

خویشتن،  متعالی هایجنبه شناسایی )تولید معنای شخصی( و توانایی شخصی هدف و معنا ایجاد برای

 ازجمله باالتر معنوی هاییتعبه موق ورود )آگاهی( و توانایی هوشیاری از استفاده با جهان و دیگران

با میزان  قرار دارد وحالت آگاهی( در متوسط  آن )توسعة از و خروج مراقبه و نیایش عمیق، تفکر

قالب های آموزشی دراستفاده از برنامهبا زمینه توجهی دارد و دراینمطلوب، فاصلة نسبی درخور 

 . اتی انجام دادها اقدامبهبود آنبرای باید برنامه های درسی و فوقبرنامه

نگر این است که دانشجویان دارای بیاکه  بود 20/3دانشجویان برابر با میانگین نگرش به کارآفرینی در 

 شده درزمینةکنترل رفتاری ادراکذهنی و عوامل ادراک شخصی، عوامل هنجار از سطح متوسطی 

توسعه شجویان داندر ها این نگرشریزی الزم هستند و باید با برنامهنگرش ذهنی کارآفرینی آمادگی و 

دست آمد. این عدد بیانگر این واقعیت هب 14/3میانگین قصد کارآفرینی برابر با  ،. همچنینداده شوند

آفرینی اندازی و کاربرای راه مصمم در سطح متوسطیاست که دانشجویان علوم ورزشی استان فارس 

، های انگیزشیهای آموزشی و برنامهها، کارگاهبرنامهارائة  الزم است باهستند که زش در صنعت ور

 ها ایجاد شود.د کارآفرینی در آنقصشوق و 

وجود  یدارمثبت و معنا رش به کارآفرینی اثرنگ و های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوییافته

ها به بهبود یابد، نگرش آن علوم ورزشیچه میزان هوش معنوی در دانشجویان ، هردیگرعبارتدارد. به

و  علیخانی ،، همتیانشیرانی بروجنی پژوهشاین یافته همسو با  کارآفرینی نیز بهبود خواهد یافت.

 آفرینی گزارش کردند.اثر مثبتی را بین هوش معنوی و گرایش به کاراست که ( 2016) نیک محمدی

معنویت حاصل ( 2014و بالوگ و همکاران )( 2017) 1هنلیمشابه،  های پژوهشیدر زمینه ،همچنین

توان می صورتایناین یافتة پژوهش را به د.ندانرایش به آن مؤثر میاز مذهب را بر روند کارآفرینی وگ

ود و دنیای معنوی دنیای مادی اطراف خبینی فرد از بر شناخت و جهان معنویکه هوش  تبیین کرد

های خود و هدف از توانایی منجر به شناخت بهتر فرد از خود، کید دارد. این شناختو ماورای خود تأ

نسان سعادتمند گرایانه از خود و اتصویری کمالدر ذهنش گردد و فرد قادر خواهد بود خلقت انسان می

کارآفرینی و راستای خود موجب ایجاد نگرش مثبت درنوبةو موفق خلق کند و این تصویر ذهنی به

                                                 
1. Henley 
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ها کارگیری آنهطریق بدیگر، کمک به رشد و توسعة دیگران ازسو و ازسویرشد و توسعة فردی ازیک

 . شودکارهای ناشی از کارآفرینی میودر کسب

و قصد کارآفرینی است. این یافته دار بین هوش معنوی اثر مثبت و معنا ،این پژوهشدیگر های از یافته

برداشت و طورکه ذکر شد، هوش معنوی همان گر جایگاه و اهمیت هوش معنوی است؛ زیرا،نیز بیان

را در فرد و آمادگی ذهنی و روانی الزم  کنددر فرد برای کارآفرینی فراهم می ای رانگرش مثبت ذهنی

 . نجر به قصد کارآفرینی در فرد شودتواند می، این آمادگی و نگرش منهایتورد که درآمیوجود به

همسو اثر مثبت دارد. این یافته نگرش به کارآفرینی بر قصد کارآفرینی براین، نتایج نشان داد که افزون

نگرش بر بین دانشجویان مالزی، د درکن( است که بیان می2017) 1، رامالن و نورتاها ا نتایج مطالعةب

که هرچه های این بخش باید گفت ها اثر مثبتی دارد. در تبیین یافتهفرینی آنبر قصد کارآفرینی کارآ

ضایت قلبی بیشتری برای راز چه فرد تر باشد، هری برای فرد جذابکارآفرینایجاد شغل؛ یعنی، 

فرد را به کارآفرینی تشویق  چه دوستان، خویشاوندان و همکالسیان،شدن برخوردار باشد، هرکارآفرین

های شخصی الزم را برای وجود آورند و هرچه فرد ویژگیضای ذهنی مناسبی را در وی بهکنند و ف

شدن نند بر قصد فرد برای تبدیلتوانهایت تمامی این موارد میشدن در خود تقویت کند، درکارآفرین

 د. نای اثر مثبت داشته باشین حرفهبه یک کارآفر

 2تاوارس و ، لوسابراک(، 2009چن )لینان و  قبیلپژوهشگرانی از، حاضر مطالعة هایاین یافتههمسو با 

 3پروف و آنتوان ،(2012)سمنگویی  و ، مهرابی، جانخانهجوادی ،(1390برماس و همکاران )، (2011)

های شخصی بینی و برداشتجهان های شخص،ویژگی و اهمیت بر نقش (2015) لوناوات و (2015)

 اند. کید داشتهکارآفرینی تأوی بر گرایش و نگرش به 

را بر قصد ش به کارآفرینی اثر هوش معنوی و نگرکه ، مدلی موردآزمون قرار گرفت در این پژوهش

های مربوط به آزمون دهد. یافتهنمایش میستان فارس اعلوم ورزشی بین دانشجویان کارآفرینی در

که توان گفت و می کاربرد استابلقبرازش و اد که این مدل در این جامعه قابلاین مدل نشان د

، بر قصد طریق نگرش به کارآفرینیبه کارآفرینی اثر مثبت دارد و ازبر نگرش  هوش معنوی ،سوازیک

از  ،در این مدلمستقیم بر قصد کارآفرینی اثر مثبت دارد.  صورتهب ،دیگرکارآفرینی اثر دارد و ازسوی

تولید معنای شخصی، آگاهی و توسعة تفکر وجودی انتقادی، بین چهار مؤلفة هوش معنوی؛ یعنی 

لفه در ایجاد هوش ارتباط با هوش معنوی است و این مؤآگاهی دارای بیشترین  حالت آگاهی، مؤلفة

                                                 
1. Taha, Ramlan & Noor 

2. Brück, Llussá & Tavares 

3. Prof & Anthuvan 
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 معنایبهگاه باالتری است. آگاهی استان فارس دارای اهمیت و جای علوم ورزشیمعنوی در دانشجویان 

هوشیاری است.  از استفاده با جهان و خویشتن، دیگران متعالی هایجنبه شناسایی توانایی

فراهم کرد که قدرت را شرایطی  در فرد بتوانطریق آموزش و تفکر فردی دیگر، هرچه ازعبارتبه

های اطراف خود را بهتر درک کند، این شرایط هدها و ابعاد مختلف جهان و پدیتبیین و تحلیل جنبه

شود و این هوش معنوی منجر به نگرش ایجاد هوش معنوی باالتری در فرد میخود منجر به نوبةبه

کارآفرینانه  هایحتمال گرایش فرد به انجام فعالیتا ،نهایتگردد که درمثبت فرد به کارآفرینی می

 شود. بیشتر می

خصی، مل ادراک شنگرش به کارآفرینی )عوا گانةهای سهلفهبین مؤتج از این پژوهش و دردر مدل من

 شده(، عوامل ادراک شخصی دارای بیشترین ارتباطعوامل هنجار ذهنی و عوامل کنترل رفتاری ادراک

مثبت در که درراستای ایجاد نگرش دهد این نتایج نشان می. با نگرش به کارآفرینی هستند (65/0)

از عواملی که  بیشهای شخصی وی ها و استنباطریافت، دهاخود فرد و ادراک ،فرد برای کارآفرینی

 راستا، ایجاد شرایطی که فرد. دراینمهم هستند، استط، اطرافیان، ابزارها و وسایل مربوط به محی

ها، شناخت فرصت، از انجام آن احساس رضایت کند و ی تلقی کنداقدام مفیدکارآفرینی را 

آل گیری نگرشی ایدهمنجر به شکلتواند می، پذیری را در خود توسعه دهدپذیری و انعطافمخاطره

های کارآفرینانه در بنای آغاز فعالیت سنگشود و این نگرش، بین دانشجویان در کارآفرینی در

 و در صنعت ورزش خواهد بود. علوم ورزشی دانشجویان 

، اندنشان داده (1002) 2و آنیماساهون 1(2010جمله گرین و نوبل )از قبلی هایطورکه پژوهشهمان

 میزان افزایش تنها باعثنه کنند،قالب هوش معنوی تفسیر میرا در هاکه آن معنوی باورهای و عقاید

دانشجویان را نیز تقویت  پشتکار و گیزهبلکه ان ،شودمی شدهآموخته دانش از استفاده و یادگیری

اساسی هستند؛ بنابراین،  شدن به یک فرد کارآفرینتبدیل ها برایاین ویژگی کند و همةمی

ه هوش معنوی جمل( به دیگر انواع هوش ازبهرة هوشی)یا کیو دلیل است که امروزه توجه از آیهمینبه

ش دانشجویان کارآفرین به این برای پرور دانشگاهی باید هایدر محیط ،نتیجهمتمرکز شده است و در

در کشور ایران که معنویات با الگوهای  ویژههای بهبود و توسعة آن توجه کرد؛ بهو شیوه متغیر مهم

 ی برای توسعةمناسب است و بستردینی، زندگی و ارکان مهم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گره خورده 

 آن فراهم است. 

بین  ها به بررسی رابطةاین نظر رسید که در برخی پژوهش توان بهدر بررسی مطالعات گذشته می

در این پژوهش، به بررسی سه متغیر کلیدی هوش  ؛ اما،انواع هوش و کارآفرینی پرداخته شده است

                                                 
1. Green & Noble 

2. Animasahun 
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زشی پرداخته شد و مدل بین دانشجویان علوم وربه کارآفرینی و قصد کارآفرینی درمعنوی، نگرش 

و  همبا متغیر پیشین، این سه  براین، در مطالعاتآزمون و تبیین شد. افزون ،هابین آن آماری اثرهای

بین دانشجویان و نشده بودند و نیز جامعة پژوهش دری و آزمون قرار بررسقالب یک مدل آماری در

های پیشین پژوهش حاضر به نسبت پژوهش، نتیجهاست؛ در بودهنویژه دانشجویان علوم ورزشی به

های نظری این حوزه مفاهیم و یافتهافزودن به راستای دارای نوآوری است و توانسته است گامی در

کاری برای توسعة کارآفرینی، عنوان دستوربهتواند کاربردی، مدل این پژوهش می از جنبة. بردارد

 نیاز جهت تدریس و بهبود نگرش و قصد کارآفرینی در دانشجویانهای موردسرفصل تدوین محتوا،

  استفاده شود.

 یایی استان فارس انجام شده است؛غرافج دانشجویان علوم ورزشی و در محدودةبین این پژوهش در

اثر هوش معنوی و نگرش به  به اجماع کلی و نیل به نتایج گسترده درزمینةبرای رسیدن  ،بنابراین

بین ها و دربیشتری در سایر استان های، نیاز به انجام پژوهشکارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان

بر توجه به این موارد، با استفاده از آینده باید عالوهها است و پژوهشگران دانشجویان سایر رشته

رین، مطالعات خود را هدایت ها در افراد کارآفاین ویژگی بر مطالعةهای کیفی و مبتنیشناسیروش

 .کنند

 

 تشکر و قدردانی
در  های این پژوهشآوری دادهاز تمامی اساتید، مسئوالن و دانشجویانی که در جمعوسیله بدین

 گردد. تشکر و قدردانی می ،ندهمکاری داشتگران مطالعه های استان فارس با پژوهشدانشگاه
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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. 
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