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اي و هوش هیجانی بر رهبري کارآفرینانه دهیاران هاي فردي، حرفهتأثیر ویژگی
روستایی

1، غالمحسین زمانی*معصومیاحسان 

)22/10/95؛ پذیرش:10/03/95(دریافت:
چکیده

رار گرفته است. هدایت هاي کارآفرینانه روستایی مورد توجه قعنوان یکی از راهبردهاي گسترش فعالیتها، بههاي دهیاريتوسعه تعاونی
بنابراین کنند،ایفا میاقتصادي- اجتماعی هاي ها، نیازمند دهیارانی متعهد و باانگیزه است که نقش مهمی را در رهبري سازماناین فعالیت

براي ارآفرینانه شناسایی عوامل مؤثر بر رهبري کرهبري کارآفرینانه است. در همین راستا، دهیاران، ترین سبک رهبري براي اینمناسب
دهیارانرهبري کارآفرینانه ، تعیین عوامل تأثیرگذار برهدف این پژوهشروینازاري است. ضروتوسعه این سبک رهبري در میان دهیاران 

"اهیاريدهیتعاون"یاراندهراپژوهشيجامعه آمار. انجام گرفتیمایشپفنبا بوده و "همبستگی–توصیفی"این پژوهش از نوع . بود
ها از آوري دادهشدند. براي جمعتعیینبراي نمونه بر اساس فرمول کوکران نفر 133تعداد که )=839Nتشکیل دادند (در سراسر ایران

مورد تأیید قرار گرفتضریب آلفاي کرونباخ نظر و پایایی آن از طریق اساتید صاحبیلهوسبهکه روایی صوري آن پرسشنامه استفاده شد
از دهیارانايو حرفههاي فرديو سطوح ویژگیداري بین رهبري کارآفرینانهتفاوت میانگین معنینتایج نشان داد که ).89/0تا 71/0(

ها بیانگر آن بود که متغیرهاي هوش هیجانی بر رهبري کارآفرینانه یافته. وجود داردتجربه کار قبلی زمینه قبیل سن، سابقه دهیاري و 
پژوهش، معیارهایی را براي انتخاب و آموزش ایننتایجهاي اجتماعی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد. مهارتهاآنمؤثرند و از بین 

نماید.دهیاران روستایی فراهم می
.هوش هیجانی، رهبري کارآفرینانه، دهیاران روستاییکلیدي: هايهواژ

به ترتیب، دانشجوي دکتري و استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز. شیراز، ایران.1
masoomi_ehsan@yahoo.comرونیک: مسئول مکاتبات، پست الکت*
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مقدمه
، جمعیـت رشـد ، شـدن جهـانی (بـازار درشـده انجامتغییرات

شـدن رقـابتی ، غذاییامنیت،کشاورزيکاربازاردردگرگونی
کشـاورزي يسـو بـه حرکـت (کشـاورزي هـاي سیاست)، بازار

کـم وبیکـاري افـزایش (جامعهخودو) بر بازارمبتنیتجاري
از ) طبیعـی منابع، زیستیتنوع، محیطیزیستمباحث، کاري

منـاطق روسـتایی و   ردکارآفرینیضرورتکههستندعواملی
Lansسـازد ( مینمایانازپیشیشبرابخش کشاورزي et al.,

ویـژه بخـش   در پی کارآفرینی در جوامع روستایی و به.)2014
ویافتـه افـزایش محلیاندازپسوهاگذاريکشاورزي، سرمایه

و یديملــک ســعیابــد (مــیارتقــامحلــیمنــابعازاســتفاده
دم روســتایی از طریــق   مــر همچنــین  .)1392همکــاران، 

ري بیشـتري بـا تغییـرات داشـته     سـازگا تواننـد کارآفرینی می
). مطالعـات مختلفـی   1394، مقدمییرضاخواه و (وطنباشند

اند. گروهـی  عامل موفقیت کارآفرینان را مورد بررسی قرار داده
هاي کارآفرینانه را نبایـد در  معتقدند که عامل موفقیت فعالیت

توان در نـوع  فعالیت جستجو کرد، بلکه میاندازه و مقیاس آن
ــت ــود   آن فعالی ــی نم ــی بررس ــا گروه ــردي ی ــاظ ف ــه لح . ، ب

گروهـی  صـورت بـه ارآفرینانه عمدتاً آمیز کهاي موفقیتفعالیت
Sorianoشــود (انجــام مــی & Martinez, ــابراین )،2007 بن

ــرو     ــود، در گ ــاي خ ــب و کاره ــان در کس ــت کارآفرین موفقی
,Vecchio(است. وچینو تأثیرگذاري بر سایرین معتقـد  )2003

ــخیص     ــی تش ــق داراي دو ویژگ ــان موف ــه کارآفرین ــت ک اس
کـه تحـت   و همچنین تأثیرگذاري بر دیگران هستندها فرصت

در راسـتاي یکـی از مفـاهیم اساسـی    تأثیر قرار دادن دیگران، 
رهبــري اســت. کــارآفرینی و رهبــري در تعامــل مســتقیم بــا 

,03Colbertیکـدیگر هسـتند (   Eyal&(کـارت و). ایـال 20

Kart, هـاي مهـارت کـه دهندمینشاندر مطالعه خود)2004
رهبـري در  .داردانطبـاق کـارآفرینی هـاي مهـارت بـا رهبري

عامـل موفقیـت افـراد و    تنهـا نـه جهان در حال تحـول امـروز،   
هـاي  هـا، منـاطق و ملـت   ها، بلکه عامل موفقیت بخشسازمان

,Boldenمختلـف اسـت (   بنـابراین یـک رهبـر موفـق     ،)2004
کنــد کــه دیگــران را توانمنــد ســازد و روســتایی تــالش مــی

اي مختلـف، از قبیـل   هـاي توسـعه  مشارکت آنـان را در پـروژه  
Zamaniکسب و کار کشـاورزي افـزایش دهـد (    & Karami,

). رهبري فرآیندي است که طی آن یک فـرد دیگـران را   2006
و دهـد یمـ قـرار  براي انجام یک هدف مشـترك تحـت تـأثیر    

,Patterson(کنـد یمـ هـدایت   2006&Winston بنـابراین .(،
هـاي غیرعـادي   رهبر کسی است که قـادر اسـت در موقعیـت   

هـا، احساسـات و   خالقانه فکر و عمل کند تا فعالیـت صورتبه
,Rostباورهــاي دیگــران را تحــت تــأثیر قــرار دهــد (  1995 .(

روهی از مـردم بـراي   سازماندهی گعنوانبهرهبري کارآفرینانه 
بـا اسـتفاده از رفتارهـاي    ،دستیابی بـه یـک هـدف مشـترك    

پذیري، نوآوري، تشـخیص  ریسکیلهوسبهکارآفرینانه عملیاتی 
شـود ها و مدیریت تغییر در یک محیط پویا تعریف میفرصت

), 2005et al.Fernald    رهبري کارآفرینانـه در یـک سـاختار .(
با این تفـاوت کـه رهبـر در    رهبري مرسوم قابل بررسی است، 

سبک رهبري کارآفرینانه، فردي است که با خصوصیاتی مثـل  
پــذیري، خالقیــت و نوآورانــه بــودن، مــدام بــه دنبــال ریســک

دهـد وري را افـزایش مـی  هایی است که بهرهتشخیص فرصت
اسـت  مـدنظر هـا ایـن فرصـت  اقتصادياین معموالً جنبه که
)., 2004et alGuptaهـاي عـاطفی   بررسی ویژگـی ،). بنابراین

فرآینـد  ياي جدید در زمینـه تواند پنجرهرهبر کارآفرینانه می
کـه در آن نـوع احساسـات رهبـر کارآفرینانـه      رهبري بگشاید

آمـوزش وانتخابدراحساسات،این. شناساییشودیمتعیین 
.بودخواهدمفیدکارآفرینانهرهبران
انـد، کمتـر بـه    شدهرهبري انجام يهایی که در زمینهپژوهش

انـد  اهمیت حاالت عاطفی و هیجانی تأثیرگذار رهبـر پرداختـه  
)Kulakli, 2015&Chatterjee   ــه ــاهیمی ک ــی از مف ). یک

کنـد، مفهـوم هـوش    بنـدي مـی  عواطف و هیجانـات را دسـته  
ــانی ( ــوش  Emotional intelligenceهیج ــوم ه ــت. مفه ) اس

کنـد یمـ لقـا  هیجانی، توانایی درك و مدیریت هیجان فـرد را ا 
)., 2001et alPalmer    افرادي که از هـوش هیجـانی بـاالیی .(

و مفهـوم آن را  درند احساسات خود را شناساییبرخوردارند، قا
بــا اســتفاده از ایــن تواننــدیمــهــاآندرك کننــد. همچنــین 

احساسات و هیجانات، سایر افـراد را تحـت تـأثیر قـرار دهنـد      
)Tovar, 2008&Flores.(

ري از هوش هیجانی براي موفقیـت رهبـران ضـروري    برخوردا
هـاي مـبهم، بایـد    است، چون رهبر در شرایط تنش و موقعیت

بتواند احساسات خود را مدیریت کند و آرامـش را بـه پیـروان    
,Goleman(بنـدي گلمـن  بازگرداند. بر اسـاس دسـته   1998 ،(

پنج عنصر اساسی در هوش هیجانی وجود دارد که عبارتنـد از:  
-Self)، خــــــودتنظیمی (Self-awarenessگــــــاهی (خودآ

regulation) انگیــزش ،(Motivation) همــدلی ،(Empathy و (
,Social skills) (Goleman(هــاي اجتمــاعیمهــارت 1998 .(

. اسـت میزان آگاهی فرد نسبت بـه خـود  خودآگاهی، به معنی 
شناسـد و در مـورد   به این معنی که فرد احساسات خود را می

ــن  ای ــه ایـــ ــران را  نکـــ ــه دیگـــ ــات چگونـــ احساســـ
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Sharma,&Rainaدهـد، آگـاه اسـت (   تحت تـأثیر قـرار مـی   

). خودتنظیمی به کنترل این احساسات اشاره دارد. ایـن  2013
در شـرایط  ویژگی بازتابی از مفهوم مـدیریت احساسـات فـرد    

ـ    ی و زاییـده انگیـزه اسـت (زمـانی،     متفاوت اسـت. رفتـار، تجلّ
دهـی و  که منجـر بـه جهـت   ). انگیزش، فرآیندي است1376

,Mitchell(شـود یمـ تحریـک یـک رفتـار داوطلبانـه      1982(.
یکـی از عناصـر هـوش هیجـانی،     عنـوان بهانگیزه باال در افراد، 

را به سمت انجام کار در زمان مشخص و با کیفیـت بـاال   هاآن
دهد. مفهوم همدلی، به درك موقعیـت فـرد دیگـر و    سوق می

,02اشـاره دارد ( تجربیات وي در آن موقعیت 20et alHojat .(
توانند خود را در موقعیت فرد دیگـري قـرار   افراد با همدلی می

هـاي اجتمـاعی   دهند. آخرین عنصر هـوش هیجـانی، مهـارت   
است که به قدرت افراد در برخورد، تعامـل و ایجـاد ارتبـاط بـا     

,Tovarسایرین اشاره دارد ( 2008&Flores   افـراد برخـوردار .(
بسیار قوي هستند.ارتباط گرانهاي اجتماعی، رتاز مها

توان دریافـت کـه هـوش    با نگاهی به عناصر هوش هیجانی می
از یـک رهبـري مـؤثر اسـت. بـا      مهمصري اعنداراي هیجانی، 

صـر آشـکار   ریف رهبري، ضرورت ایـن عنا بازگشت دوباره به تع
اهـ آنشود. اگر رهبر فردي باشد که باید با نفوذ بر دیگران، می

حساسـات خـود را   را به سمت اهداف مشترك برانگیزاند، باید ا
قــدرت مــدیریت آن را داشــته باشــدشــناخته (خودآگــاهی)،

(خودتنظیمی) و همچنین داراي انگیزه کافی باشد (انگیـزش) 
و مـدیریت آن، موقعیـت   تا بتواند با شناخت احساسـات خـود  

دیگــران را درك نمــوده (همــدلی) و بــا تعامــل مناســب      
را به سـمت رسـیدن بـه هـدفی     هاآنهاي اجتماعی)، ارت(مه

مشترك برانگیزاند.
ــانی و    ــوش هیج ــین ه ــه ب ــی رابط ــی مختلف ــات تجرب مطالع

اند. نتیجه مطالعه یعقـوبی و  هاي رهبري را بررسی کردهسبک
و همچنــین )1389)، کیوانلــو و همکــاران (1388همکــاران (

داريیمعنـ و ) رابطه مثبت 1391ملکی آوارسین و همکاران (
آفـرین نشـان دادنـد.    را بین هوش هیجـانی و رهبـري تحـول   

) نیـز در پـژوهش خـود بـه     1389عابدي جعفري و همکاران (
) در 1384همین نتیجه دست یافتند. مرتضـوي و همکـاران (  

پژوهش خود، رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبري تحول
ج مطالعـه  نتـای کـه یدرحـال یافتند. داریمعنآفرین را مثبت و 

اي را رابطه بین هوش هیجانی و سـبک رهبـري مبادلـه   ،هاآن
) در مطالعــه 1387نشــان داد. الجــوردي (داریمعنــمنفــی و 

هوش عاطفی و رهبري سازمانی، به ایـن نتیجـه دسـت یافـت     
هـاي عـاطفی بیشـتري    که مدیران عالی اجرایی مؤثر، قابلیـت 

Raina&راینــا و شــارما (نســبت بــه ســایر مــدیران دارنــد. 

Sharma, در مطالعه خود به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     )2013
Contingent(هوش هیجانی با سبک رهبري پاداش مشـروط 

reward leadership(،اسـت.  داریمعناي مثبت و داراي رابطه
این در حالی است که مطالعه آنان بیانگر ایـن بـود کـه هـوش     

ش مشـروط  پـادا جـز بههیجانی با هیچ سبک رهبري دیگري 
داري نــدارد. نتــایج پــژوهش پــالمر و همکــاران رابطــه معنــی

)Palmer et al., ــه 2001 ــه رابط ــت و ) نشــان داد ک اي مثب
دار بین هوش هیجانی و رهبري مـؤثر وجـود دارد. کـر و    یمعن

Kerrهمکاران ( et al., اي ) در پژوهش خـود بـه نتیجـه   2006
کــه هــوش نشــان داد هــاآنمشــابه رســیدند. نتــایج مطالعــه 

کننده کلیـدي رهبـري مـؤثر اسـت. بعضـی از      هیجانی، تعیین
نیز هـوش هیجـانی را در حیطـه کـارآفرینی مـورد      هاپژوهش

نــژاد و انـد. نتــایج پـژوهش عطـائی زنجـانی    بررسـی قـرار داده  
,.همکـاران (  2015et alAtaei Zanjani Nezhad  نشـان داد (

هیجـانی و  داري بین پنج متغیر هوشکه رابطه مثبت و معنی
et al.Mortan,کـارآفرینی وجـود دارد. مورتـان و همکـاران (    

) در پژوهش خود نشان دادنـد کـه هـوش هیجـانی بـر      2014
وپژوهشـگاه خودکارآمدي کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد. نتـایج  

) نشان داد کـه هـوش هیجـانی    2015Salleh&Ngah(صالح
بنـابراین،  ایش دهـد، آفرینانه را افـز موفقیت کارتواندیممثبت 

Kerrهـاي رهبـري (  نقش هوش هیجانی، هم در پـژوهش  et

, 2006al.ــم در ــژوهش) و ه ــارآفرینی پ ــاي ک ,Ngah&(ه

Salleh, سؤال اینجاسـت کـه   . اکنونجاي بررسی دارد) 2015
آیا هوش هیجانی بر سبک رهبري کارآفرینانه مؤثر است؟

قـانون  44هـاي اصـل   در راسـتاي اجـراي سیاسـت   در ایران، 
هـاي روسـتایی و دهیـاران را در    اساسی، دولت توسعه تعـاونی 

هـاي تعـاونی   دستور کار خود قرار داده است. تشـکیل شـرکت  
ــه ــی و ســاماندهی روســتاها در راســتاي اشــتغال منظــورب زای

هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و    رسانی بیشـتر در زمینـه  خدمات
درمـردم تهـدای دهیـاران، ازگروهاینفرهنگی است. اهداف

وکسـب انـدازي راهراستايدرخودشانفعالیتتحتمناطق
تحقـق راسـتاي در. استکارآفرینانههايفعالیتتوسعهوکار
هـاي گردهمـایی وجلسـات هـا دهیاريهايتعاونیهدف،این

ایـن بـاالي روحیـه دهندهنشانکهاندکردهبرگزاررامختلفی
ي دهیارهـا اینکـه ضـمن .استاهدافشانبهدستیابیدرافراد

درهـم دارنـد، کـه اختیـاري حیطـه بهتوجهباها این تعاونی
ــه ــرييزمین ــمورهب ــهدره ــتتوســعهيزمین ــاي فعالی ه

هــا و ســازمان شــهرداريدارنــد (بــاالیی ظرفیــتکارآفرینانــه 
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هــاي ). واضــح اســت کــه انجــام فعالیــت 1389هــا، دهیــاري
ولیدي و خـدماتی از هاي تگذاري در بخشاقتصادي و سرمایه

ها برخـوردار اسـت. نتـایج    در تشکیل این تعاونیباالیی اولویت 
) نشـان  1388میانـدوآب ( پور رجبمطالعه ایمانی جاجرمی و 

هـاي کـارآفرینی هسـتند،   داد که اغلب دهیاران، داراي ویژگی
هـاي تعـاونی ختن به مبحـث کـارآفرینی در ایـن    بنابراین پردا

رهبـر ایـن   عنـوان بـه رفـی دهیـار   دهیاري ضروري است. از ط
رهبـري سـبک بـودن دارابنـابراین شـود،  تعاونی شناخته می

ها به اهدافشـان  دهیاران، الزمه دستیابی این تعاونیکارآفرینانه
شـفاف، ومناسـب معیارهـاي تعیـین کـه دلیـل ایناست. به

هـاي  انـواع فعالیـت  رهبـري بـراي مناسبافرادانتخابالزمه
Zamani(اسـت روسـتایی گروهـی در منـاطق   & Karami,

عنـوان بـه تواننـد یمکارآفرینانه،رهبريبرمؤثرعوامل). 2006
،رویـن ازا.شـوند گرفتهکاربهدهیارانآموزشوانتخابمعیار

هـاي رهبـري کارآفرینانـه آنـان، ضـروري      کنندهبررسی تعیین
یکــی از عناصــر مهــم در مطالعــات در همــین راســتا، اســت.

ــارآفرین ــهویژگــیبررســی ی، ک ــردي و حرف اي اســت هــاي ف
)Jawahar & Nigama, هـاي فـردي و   ). بررسی ویژگـی 2011

هاي مـرتبط  پیشبرد تئوريمؤثر درتواند گامیاي نیز میحرفه
.محسوب شودبا مطالعات رهبري کارآفرینانه 

هدف این پژوهش، در ابتدا مقایسه رهبري کارآفرینانـه  روینازا
اي از هـاي فـردي و حرفـه   ویژگـی ی بر حسبدهیاران روستای

تجربه کار قبلی، سـطح تحصـیالت و سـابقه    زمینه سن، قبیل
دهیاري، سپس بررسی اثرگذاري هـوش هیجـانی بـر رهبـري     

هـاي دهیـاري روسـتایی   کارآفرینانه ایـن دهیـاران در تعـاونی   
توانـد بـا تبیـین    ها مـی است. این پژوهش، با بررسی این مؤلفه

هـاي  مؤلفـه همچنـین  و ايو حرفـه ي فـردي هـا نقش ویژگی
هوش هیجـانی، در توسـعه ادبیـات پژوهشـی سـبک رهبـري       

، بـراي دسـتیابی بـه اهـداف یادشـده     کارآفرینانه سهیم باشد. 
هاي زیر به کار گرفته شده است:فرضیه
گین رهبري کارآفرینانـه بـه لحـاظ سـطوح     میانبین : 1فرضیه 
یـل (الـف) سـن، (ب)    از قبفردي دهیارانهايیژگیومختلف 
تجربه کـار قبلـی، (ج) سـطح تحصـیالت و (د) سـابقه      زمینه 

وجود دارد.داريتفاوت معنیدهیاري،
دار بـر رهبـري   : خودآگاهی داراي تأثیر مثبت و معنی2فرضیه 

کارآفرینانه است.
ــأثیر مثبــت و معنــی3فرضــیه  ــر : خــودتنظیمی داراي ت دار ب

رهبري کارآفرینانه است.

دار بـر رهبـري   انگیزش داراي تأثیر مثبـت و معنـی  : 4فرضیه 
کارآفرینانه است.

دار بـر رهبـري   : همدلی داراي تـأثیر مثبـت و معنـی   5فرضیه 
کارآفرینانه است.

دار هاي اجتماعی داراي تأثیر مثبـت و معنـی  : مهارت6فرضیه 
بر رهبري کارآفرینانه است.

روش پژوهش
کـه  بودههمبستگی –ژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی پ

آوري فن پیمایش انجام شـده اسـت. ابـزار جمـع    از با استفاده 
یلهوسـ بهکه ن پژوهش، پرسشنامه ساختارمند بودههاي ایداده

متخصصـین عرصـه   یلهوسـ بـه محقق تدوین شده و روایی آن 
ترویج و آموزش کشاورزي و کارآفرینی تأیید شده است. پـس  

اي جامعـه پیشـگام در میـان   اياز تأیید روایی صوري، مطالعه
از جامعه اصـلی  ،در آنکنندهشرکتانجام شده است که افراد 
یب آلفاي کرونباخ، براي تأیید پایـایی  پژوهش خارج شدند. ضر

متغیرهـاي  مورد واکـاوي قـرار گرفتـه اسـت. ضـرایب آلفـاي       
قرار داشـت کـه بـراي    89/0و 71/0مختلف مطالعه، بین بازه 

زیر هايیاسمق، حالینباال قبول است. مطالعات اجتماعی قاب
مورد بررسی مجدد قرار گرفته و بـا حـذف یـا ویـرایش     75/0

هـاي مربـوط   توسعه گویهسازي گردیدند. برايها، بهینهسنجه
,Thornberry(تـورنبري رسشـنامه پاز،کارآفرینانـه رهبريبه

هاي هـوش هیجـانی از   براي طراحی گویه. شداستفاده) 2006
,.اسکات و همکاران (تمطالعا 1998et alSchutte  و وانـگ و (
,Lawالو ( 2002&gWon .تعریــف، تعــداد ) اســتفاده شــد
قابـل  1ها و آلفاي کرونباخ بـراي هـر متغیـر در جـدول     گویه

جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش، کلیـه دهیـاران       مشاهده اسـت.  
اهـ آنکه تعداد بودندایراندر سراسر "هادهیاريهايتعاونی"

یتصـادف یريگانتخاب نمونه، روش نمونهيبرانفر بودند. 839
هـر  يها بـرا تا در انتخاب نمونهساده مورد استفاده قرار گرفت

حجـم  در نظر گرفته شـود. ياز افراد جامعه احتمال مساویک
آمـاره  این نفر برآورد شد.117نمونه بر اساس فرمول کوکران 

زیر محاسبه شد.صورتبه

):   1رابطه (
n
std .

Sدر ها (سـطح تحصـیالت)  متغیر: انحراف معیار یکی از
)؛35/0در آن انجام گرفته است (آزمونشیپجامعه که 

nآزمـون شیپـ در شـده لیـ تکمهـاي  : تعداد پرسشنامه
)؛30(
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t در 2تقریبـی  صـورت بـه باشد که می96/1: مقدار آن
2بـر مبنـاي رابطـه    نظر گرفته شـد. در نهایـت حجـم نمونـه    

شود.زیر محاسبه میصورتبه

): 2رابطه (
22

2

).(

).(

stNd
stNn




sجامعـه آمـاري مـورد    هايمتغیر: انحراف معیار یکی از
)؛35/0مطالعه (
d    ضریب اطمینان که مطابق نظـر متخصصـان مربوطـه :

حجـم  یشافزاياقدام در راستاینا(کاهش داده شد06/0به 
؛)معتبرتر صورت گرفتیجکسب نتاجهیدرنتنمونه و 
N839ي آماري مورد مطالعه (: جامعه.(

ــت، ــان  در نهای ــزایش اطمین ــتاي اف ــنامه پرس133در راس ش
گردید.تکمیل

ها و بحثیافته
اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی
ــژوهش نشــان مــی یافتــه ــانگین ســنی دهــد کــه هــاي پ می

درصـد از  8/33لـی  سال و زمینه تجربه قب44/37پاسخگویان
1/51کشاورزي بود. سطح تحصـیالت بیشـتر دهیـاران (   هاآن

نفر از آنـان سـابقه دهیـاري (قبـل از     47درصد) دیپلم بوده و 
2هـا در جـدول   دوره کنونی دهیاري خود) داشتند. این یافتـه 

قابل مشاهده است.
رهبري کارآفرینانه دهیاران

بــینازرتبــهاولــینتشــخیص و ایجــاد فرصــت کارآفرینانــه،
اسـت.  دادهاختصـاص خـود بهرارهبري کارآفرینانههايگویه

هـاي  تـرین مؤلفـه  تشخیص فرصت کارآفرینانه، یکی از اصـلی 

اولـین گـام   عنوانبهي که اگونهبهشود. کارآفرینی محسوب می
Smithفرآیند کارآفرینانه شناخته شـده اسـت (   et al., 2009 .(

ي مهم در فرآیند کارآفرینانه اسـت،  هارهبري نیز یکی از مؤلفه
بنابراین عنصر تشخیص فرصت کارآفرینانـه و ایجـاد کسـب و    

هـاي  ین شـاخص تـر مهـم تواند یکی از کار جدید در روستا می
رهبــر کارآفرینانــه باشــد. عنــوانبــهدهیــار تعــاونی روســتایی 

،، درمجمـوع دهـد یمـ نشـان 3جدولاطالعاتکهگونههمان
میـانگین حـد ازبـاالتر آفرینانـه دهیـاران  رهبري کارمیانگین

است.
هـاي  یژگـی ومقایسه میانگین رهبري کارآفرینانه با توجه به 

ايفردي و حرفه
هاي پژوهش، میـانگین رهبـري کارآفرینانـه در    بر اساس یافته

انـد و دهیـاران بـدون    بین دهیارانی که سابقه دهیاري داشـته 
سـابقه، از رهبـري   دهـد کـه دهیـاران داراي    سابقه، نشان مـی 
هـاي مربـوط بـه سـابقه     تري برخوردارند. یافتهکارآفرینانه قوي

قابل مشـاهده اسـت. افـرادي کـه داراي     4دهیاري در جدول 
انـد تـا بـا اهـداف     سابقه دهیاري هستند، این فرصت را داشته

هاي روستایی، بیشتر آشنا شوند و مسـیر دسـتیابی بـه    تعاونی
کننـد. ایـن تجربـه ممکـن اسـت      این اهداف را بهتر شناسایی

ها را به این مسـیر هـدایت کنـد کـه راهکـار دسـتیابی بـه        آن
هاي روستایی، انتخاب نـوعی سـبک   اهداف کارآفرینانه تعاونی

تـر باشـد،   رهبري است که به سبک رهبري کارآفرینانه نزدیک
زیرا این افراد با قوانین و مقررات، آشنایی پیدا کرده و بهتـرین  

1یهفرضـ ینبنـابرا داننـد، ها را در عمل مـی ربرد آنهاي کاراه
.شودیمیرفتهپژوهش پذینا(د)

، تعداد گویه و ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهشتعریف-1جدول 
آلفاي کرونباختعداد گویهتعریفمقیاس

رهبري کارآفرینانه
سازماندهی اعضاي یک گروه براي دستیابی به یک هدف مشترك 

رفتار کارآفرینانهیلهسوبه
689/0

783/0شناسایی احساس خود و چگونگی تأثیر آن بر دیگرانخودآگاهی

678/0مدیریت احساسات در شرایط مختلف، قبل از انجام رفتارخودتنظیمی

583/0عالقه و اشتیاق فرد به تحرك و فعالیت و تحقق اهدافانگیزش

دیگران و درك چگونگی يجابهخود توانایی فرد در قرار دادنهمدلی
واکنش به احساسات هیجانی آنان

671/0

574/0توانایی برقراري ارتباط مؤثر با دیگران و تحت تأثیر قرار دادن آنانهاي اجتماعیمهارت
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)n=133دهیاران روستایی (اي و حرفهفردي هايیژگیو-2جدول 

نه/میانگیننما/میادرصدفراوانیسطحمتغیر

426/31سال30کمتر از سن (سال)

میانگین (انحراف معیار) =

44/37)78/9(

418/30سال40تا 30بین 

506/37سال40باالتر از 

تجربه کارزمینه 

قبلی

458/33کشاورزي

نما= کشاورزي 321/24صنعت

386/28خدمات

185/13بدون تجربه

نما= دیپلم681/51دیپلمحصیالتسطح ت

458/33لیسانس

201/15و باالتریسانسلفوق

دهیاريسابقه 

473/35بله

نما= خیر 867/64خیر

رهبري کارآفرینانه دهیاران مورد مطالعه-3جدول 
انحراف معیار میانگین هاهیگو

61/0 15/4 دهمهاي موجود قبلی ترجیح میدید کسب و کار در روستا را به گسترش فعالیتتشخیص و ایجاد فرصت ج
62/0 14/4 گیرمهاي جدید و نو را به کار میحلبراي دستیابی به اهداف اقتصادي روستا، همواره راه
87/0 09/4 *کنم که کمترین خطر را داشته باشدهایی را انتخاب میبراي گسترش اشتغال در روستا راه

75/0 93/3 *حل استتر از چند راهحل، مطمئنبه هنگام مشکالت، استفاده از یک راه

99/0 85/3 کنمها را به افرادي که اهل خطر کردن هستند واگذار میمسئولیت
06/1 80/3 براي پیشبرد اهداف اقتصادي روستا الزم نیست که همواره از قوانین و مقررات رسمی تبعیت کرد
57/0 99/3 کل

: کامالً موافقم5موافقم:4نظر : بی3: مخالفم 2مخالفم کامالً:1دامنه عددي:
معکوس کدگذاري شده است.صورتبه*این گویه 

مقایسه رهبري کارآفرینانه دهیاران با توجه به سابقه دهیاري-4جدول 
رهبري کارآفرینانهفراوانیسابقه دهیاري

داريیسطح معنtآماره  انحراف معیار*میانگین
4741/445/0بله

31/701/0
8676/350/0خیر

1- 5دامنه عددي:*
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داري را از نظر میانگین معنیهاي پژوهش، تفاوتیافته
رهبري کارآفرینانه در بین افراد در سنین مختلف نشان داد. 

و آزمون هطرفیکیانسواریلآزمون تحلکه نتایجگونههمان
، بین رهبري دهدنشان می5در جدول (LSD)یبیتعق

سال و باالتر از 40تا 31سال، 30کارآفرینانه افراد کمتر از 
ها تفاوتینا(داري وجود داردمیانگین معنیسال، تفاوت41

نشان داده cو a ،bدر جدول با استفاده از حروف مختلف 
دهد که افراد کمتر ن میها نشا. میانگین این گروه)شده است

اند. سال، بیشترین میزان رهبري کارآفرینانه را داشته30از 
رهبري کارآفرینانه میزان سال، 40تا 31پس از آن افراد بین 

سال داراي 41اند و در نهایت، افراد باالي کمتري داشته
بیانگر هایافتهکمترین میزان رهبري کارآفرینانه هستند. این 

تر داراي رهبري کارآفرینانه بیشتري ه افراد جوانآن است ک
را به میزان خطرپذیري افراد توان این مطلبمیهستند.

هاي رهبري کارآفرینانه، جنبهینترمهمنسبت داد. یکی از 
تر، داراي قدرت میزان خطرپذیري رهبر است. افراد جوان

هاي مهم را بیشتري هستند و معموالً مسئولیتپذیريخطر
کنند. همچنین براي شتر به افراد خطرپذیر واگذار میبی

دستیابی به اهداف کارآفرینانه تعاونی دهیاري، پرواي چندانی 
(الف)1یهفرضینبنابراآمیز ندارند،هاي مخاطرهنسبت به راه

.شودیمیرفتهپژوهش پذینا
قابل مشاهده است، میانگین 6گونه که در جدول همان

داري بین دهیاران متفاوت و معنیرهبري کارآفرینانه
هاي تجربه کار قبلی مختلف وجود دارد. روستایی با زمینه

هاي خدماتی، رهبري کارآفرینانه دهیاران با زمینه فعالیت
ها دارد. رهبري در بین میانگین بیشتري نسبت به سایر گروه

صنعت نیز تفاوت میانگین يدر زمینهباتجربهافراد 
اما میانگین رهبري تجربه دارد،فراد بیداري با امعنی

صنعت با يدر زمینهباتجربهکارآفرینانه در بین دهیاران 
باتجربهدهیاران داراي تجربه کشاورزي و همچنین دهیاران 

(در تجربه وجود ندارد کشاورزي با دهیاران بیيدر زمینه
قسمت، ابتدا یندر اطرفهیکیانسواریلانجام آزمون تحل

نرمال بودن یلبه دلها انجام شد و ن نرمال بودن دادهآزمو
از آزمون يناپارامتريهااستفاده از آزمونيجا، بههاداده

استفاده شد).طرفهیکیانسواریلتحليپارامتر
ارتباطاتکههستندافراديخدمات،يزمینهدرفعالافراد

درالیتفعکهدلیلاینبه. دارندروستاازخارجباتريوسیع
افرادازتريگستردهطیفباتعاملنیازمندخدمات،يزمینه
الزمهارتباطی،گستردههايشبکهبودنداراهمچنین. است

افراد،اینبنابراین،استخدماتیهايفعالیتدرموفقیت
وکسببهنسبترااطالعاتبیشترینکههستنددهیارانی
دارندمقرراتووانینقبهبیشتريتسلطدارند،جدیدکارهاي

. کنندمیعملبیشتريانعطافباقانونیمراجعمقابلدرو
برايجدیدتريهايراهازدهیاران،سایربهنسبتافراداین

هايفرصتودارندآگاهیهاتعاونیاهدافبهدستیابی
شغل بیشتر افراد در . دهندمیتشخیصبهترراکارآفرینانه

هاي رایش افراد به فعالیتروستا کشاورزي است و گ
شود؛ تا جایی که کارآفرینانه در این شغل کمتر مشاهده می

دهد که هیچ تفاوت میانگین هاي این پژوهش نشان مییافته
يدر زمینهباتجربهداري بین رهبري کارآفرینانه افراد معنی

تجربه وجود ندارد. افراد به دنبال پذیرفتن کشاورزي و افراد بی
رده کردن حیطه شغل خود از کشاورزي به سمت خطر گست

دلیلکنند. شایدهاي شغلی را بهتر کشف میخدمات، فرصت
يزمینهدرکارآفرینانهفرصتتشخیصمیزانبودنبیشتر

. باشدتوجیهقابلهافعالیتگونهیناحیطهگسترهباخدماتی،
هايزمینهسایردرخدماتی،هايفعالیتکهمعنیاینبه

بهبیشترها،زمینهسایراما،داردوجودصنعتوورزيکشا
حیطهواردلزوماًوشوندمیمحدودخودحیطهدرفعالیت
وکسبهايفرصتکهدهدمینشاناین. شوندنمیخدمات

، داردوجودهازمینهسایرازبیشترخدماتی،هايزمینهدرکار
بیشترمینهزایندرکارآفرینانههايفرصتتشخیصبنابراین

کهداشتنظردربایدهمچنین. استدیگرهايزمینهاز
رقابتودارندکمتريهايسرمایهبهنیازخدماتیهايفعالیت

همه .استترآسانهازمینهسایربهنسبتنیززمینهایندر
یک عنوانبهها باعث شده است تا بخش خدمات، این ویژگی

ي کارآفرینانه شناسایی هافعالیتيبخش مستعد در زمینه
.شودیمیرفتهپژوهش پذینا(ب)1یهفرضینبنابراشود،
قابل مشاهده 7گونه که در جدول هاي پژوهش، همانیافته

دهد که میانگین رهبري کارآفرینانه دهیاران است، نشان می
یسانس و باالتر، لفوقروستایی داراي مدرك دیپلم، لیسانس و 

د. به بیان دیگر، تحصیالت دانشگاهی داري ندارتفاوت معنی
ارآفرینانه این افراد نداشته هیچ نقشی در میزان رهبري ک

(در .شودیمردپژوهش ینا(ج)1یهفرضینبنابرااست،
قسمت، ابتدا یندر اطرفهیکیانسواریلانجام آزمون تحل

نرمال بودن یلبه دلها انجام شد و آزمون نرمال بودن داده
از آزمون يناپارامتريهااستفاده از آزمونيجا، بههاداده

مسئلهایناستفاده شد).طرفهیکیانسواریلتحليپارامتر
دانشگاهیهايآموزشدراصالحاتوبازنگريلزومبیانگر
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) نیز این یافته را تأیید 1394مطالعه منفرد و همکاران (.است
پور رجبو کند. همچنین نتایج مطالعه ایمانی جاجرمی می

) نشان داد که سطح تحصیالت نقشی در 1388میاندوآب (
هاي کارآفرینی دهیاران ندارد.ویژگی

رابطه بین متغیرهاي هوش هیجانی با رهبري کارآفرینانه 
پاسخگویان

تمامدهد کهمینشان8جدولدرآمدهدستبهاطالعات
بادارمعنیومثبترابطهدارايمتغیرهاي هوش هیجانی،

گونه که مشاهده همان.هستندرهبري کارآفرینانه دهیاران
) 85/0هاي اجتماعی با میزان همبستگی (شود، مهارتمی

اي بسیار قوي با رهبري کارآفرینانه دارد. این مقدار، رابطه
دهد که رهبري کارآفرینانه تا حد زیادي به نشان می

شود، به عبارت دیگر باهاي اجتماعی مربوط میمهارت
طوربههاي اجتماعی، رهبري کارآفرینانه افزایش مهارت

یابد. متغیر خودآگاهی با میزان داري افزایش مییمعن
اي قوي با رهبري کارآفرینانه دارد. ) رابطه72/0همبستگی (

با افزایش خودآگاهی، رهبري زمانهمبه این معنی که 
ین ) ب70/0یابد. میزان همبستگی (کارآفرینانه افزایش می

داري را مثبت و معنیهمدلی و رهبري کارآفرینانه، رابطه
، افزایش همدلی دهیاران، افزایش درواقعدهد. نشان می

متغیر رهبري کارآفرینانه آنان را در پی خواهد داشت. 
) 66/0انگیزش با رهبري کارآفرینانه، با میزان همبستگی (

ت. به بیان دار اساي نسبتاً قوي، مثبت و معنیداراي رابطه

دیگر، دهیارانی که انگیزه باالتري دارند، از رهبري کارآفرینانه 
) بین 63/0باالتري برخوردارند. میزان همبستگی (
اي نسبتاً قوي خودتنظیمی و رهبري کارآفرینانه، بیانگر رابطه

بین این دو متغیر است. به این معنی که تغییر در 
نانه افراد، داراي خودتنظیمی با تغییر در رهبري کارآفری

دار است. میزان همبستگی باال و سطح یمعناي مثبت و رابطه
داري متغیرها بیانگر آن است که تمام متغیرهاي هوش معنی

هیجانی، توان ورود به معادله رگرسیون را دارند. فزون بر این، 
با توجه به باال بودن مقادیر همبستگی میان متغیرهاي هوش 

ی میان متغیرها نیز مورد بررسی قرار خطهم هیجانی، پدیده 
خطی میان متغیرها، دو شاخص گرفت. جهت کنترل هم

هاي آماره تولرانس اصلی وجود دارند که عبارتند از: شاخص
)Tolerance) و عامل تورم واریانس (VIF ،در این پدیده .(

هرچه مقدار تولرانس بیشتر (نزدیک به عدد یک) باشد، میزان 
است. هرچه میزان عامل تورم واریانس (برابر ی کمتر هم خط

هم کمتر باشد، 2است با عدد یک تقسیم بر تولرانس) از عدد 
و گتابیپوریب(حبها کمتر خواهد بود ی میان پدیدهخط
. در پژوهش حاضر، کمترین مقدار )1391ي شالی،صفر

(نزدیک به عدد یک) است و بیشترین 72/0تولرانس برابر با 
که فاصله زیادي 38/1ل تورم واریانس برابر است با مقدار عام

توان به دارد، بنابراین از طریق این دو شاخص، می2با عدد 
ی بین متغیرهاي مستقل پی برد. هم خطمیزان پایین 

مقایسه میانگین رهبري کارآفرینانه با توجه به سن دهیاران روستایی-5جدول 
ته بر اساس سنمیانگین متغیر وابسمتغیر وابسته

Fداريسطح معنی 40باالتر از 40تا 3030کمتر از 
a44/4b93/3c68/341/2801/0رهبري کارآفرینانه

424150تعداد افراد در هر گروه

تجربه کار قبلیزمینه مقایسه میانگین رهبري کارآفرینانه با توجه به -6جدول 
تجربه کار قبلیزمینه وابسته بر اساس میانگین متغیرمتغیر وابسته

Fداريسطح معنی خدماتصنعتکشاورزيتجربهیب
c52/3bc80/3b04/4a41/492/1601/0رهبري کارآفرینانه

18453238تعداد افراد در هر گروه



1396/ 1/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

41

روستاییدهیارانسطح تحصیالتبهتوجهباکارآفرینانهرهبريمیانگینمقایسه-7جدول 
میانگین متغیر وابسته بر اساس سطح تحصیالتمتغیر وابسته

Fداريسطح معنی و یسانسلفوقلیسانسدیپلم
باالتر

97/399/307/421/08/0رهبري کارآفرینانه
684520تعداد افراد در هر گروه

بینی رهبري یشپتوانایی متغیرهاي هوش هیجانی در 
کارآفرینانه

بینیپیشدرهوش هیجانیمتغیرهايتواناییبررسیبراي
مبنايهوش هیجانی برمتغیرهايتمامکارآفرینانه،رهبري
گونههمان. چندگانه شدندرگرسیونواردهمبستگی،آزمون

بودندعبارتمتغیرهاایناست،مشاهدهقابل9جدولدرکه
هايمهارتوهمدلیانگیزش،خودتنظیمی،خودآگاهی،از

تغییراتازدرصد78حدوددرمجموع توانستندکهاجتماعی
مقدار بتا براي متغیر . کنندبینیپیشراکارآفرینانهرهبري
دهد که افزایش یک انحراف هاي اجتماعی نشان میمهارت

انحراف معیار در 48/0معیار در این متغیر، باعث افزایش 
کهکارآفرینانیدیگرعبارتبهشود،رهبري کارآفرینانه می

دربیشتريتواناییازدارند،تريگستردهاجتماعیشبکه
تواند دومین متغیري که می. برخوردارندکارآفرینانهرهبري

به میزان بیشتري انحراف معیار رهبري کارآفرینانه را تحت 
ي که افزایش یک طوربهتأثیر قرار دهد، خودآگاهی است. 
انحراف 15/0ث افزایش انحراف معیار در خودآگاهی، باع

شود. به بیان دیگر،معیار در رهبري کارآفرینانه می
رهبرانشناسند،میبهترراخوداحساساتکهکارآفرینانی
سومین متغیر، انگیزش . بودخواهندتريموفقکارآفرینانه

انحراف معیار 12/0است که با افزایش یک انحراف در آن، 
هد یافت. به این معنی که رهبري کارآفرینانه افزایش خوا

یزه بیشتر، در رهبري کارآفرینانه توفیق بیشتري باانگدهیاران 
دارند. متغیر چهارم، خودتنظیمی است که با افزایش یک 

انحراف معیار رهبري 12/0انحراف معیار در این متغیر، 
به عبارت دیگر میزان موفقیت فرد یابد،کارآفرینانه افزایش می
در شرایط مختلف، با میزان رهبري در مدیریت خود 

کارآفرینانه مرتبط است. در نهایت، با افزایش یک انحراف 
متغیر پنجم، انحراف معیار رهبري عنوانبهمعیار در همدلی 

یابد. به بیان دیگر، افرادي که افزایش می13/0کارآفرینانه 
قادر به درك شرایط دیگران هستند، قابلیت بیشتري در 

رینانه دارند.رهبري کارآف

متغیر ترینيقوهاي اجتماعی، خودآگاهی بعد از مهارت
اثرگذار بر رهبري کارآفرینانه در بین سایر متغیرها است 

)158/0β=دهد که افرادي که ). این یافته نشان می
احساسات خود را شناسایی کنند و نوع هیجانات خود را درك 

خواهند داشت. کنند، در رهبري کارآفرینانه توفیق بیشتري
شناسد، ی میخوببهفردي که احساسات و هیجانات خود را 

هاي کارآفرینانه توانایی بیشتري در پذیرش خطرهاي فعالیت
دارد، زیرا چنین فردي قادر است واکنش خود را در مقابل 

بنابراین بینی کند،پیروزي یا شکست در یک فعالیت، پیش
خود، آگاهی بیشتري دهیارانی که از هیجانات و احساسات 

بنابراین یسته در رهبري کارآفرینانه هستند،دارند، افرادي شا
قابل پذیرش است.2فرضیه 

دهد که همدلی بر رهبري نتایج حاصل از رگرسیون، نشان می
). به این معنی که افرادي =134/0βکارآفرینانه مؤثر است (

تري که قادر به درك موقعیت سایر افراد هستند، قدرت بیش
در رهبري کارآفرینانه دارند. اگر فرد بتواند خود را در شرایط 

- فرد دیگري قرار دهد و موقعیت وي را تشخیص دهد، می

به عبارت د را در شرایط مختلف شناسایی کند،تواند نیاز افرا
دیگر فردي که مهارت همدلی دارد، از توانایی نیازسنجی 

هاي کارآفرینانه ترین عناصر فعالیتیکی از مهمعنوانبه
تواند مشتریان بالقوه ی میراحتبهبرخوردار است. این فرد 

هاي مختلف را شناسایی نموده و با افراد کلیدي در فعالیت
بنابراین کند،فرآیند یک فعالیت کارآفرینانه ارتباط برقرار

کسی که از مهارت همدلی برخوردار باشد، یک کارآفرین 
تواند با یگر چنین فردي میموفق خواهد بود. از طرف د

شناسایی موقعیت هر یک از اعضاي گروه در جایگاه خودشان، 
رو، دهیارانی توفیق بیشتري در هدایت آنان حاصل کند. ازاین

تري در رهبري که از مهارت همدلی برخوردارند، افراد موفق
این پژوهش پذیرفته 5بنابراین فرضیه کارآفرینانه هستند،

شود.می
دار انگیزش بر رهبري همچنین حاکی از تأثیر معنینتایج

). انگیزش، نیروي محرکه رفتار =126/0βکارآفرینانه است (
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). افرادي که از انگیزه بیشتري 1376است (زمانی، 
دهند. هاي دشوارتر را بهتر انجام میبرخوردارند، فعالیت

ن هاي کارآفرینانه با توجه به جدید بودن و همراه بودفعالیت
شوند. توفیق در این هایی دشوار محسوب میبا خطر، فعالیت

یزه باال، تحمل باانگها نیازمند مدیریت افرادي است که فعالیت
شته هاي کارآفرینانه را داابهامات احتمالی در مسیر فعالیت

بنابراین دهیارانی که انگیزه بیشتري دارند، رهبران باشند،
بنابراین فرضیه ینانه هستند،هاي کارآفرتري در فعالیتموفق

قابل پذیرش است.4
گر آن است که خودتنظیمی عاملی مؤثر نتایج رگرسیون بیان

). فردي که قادر است =123/0βبر رهبري کارآفرینانه است (
احساسات خود را در شرایط مختلف مدیریت کند، آمادگی 

د مدیریت خود را در رویارویی با شرایط بحرانی دارد. این فر
همچنین بیشترین آمادگی را براي مدیریت سایر افراد، در این 
شرایط دارد؛ شرایطی که ممکن است در اثر شکست 

هاي کارآفرینانه ایجاد شود. این موقعیت در شرایط فعالیت
به عبارت دیگر شرایط مکن است رخ دهد،پیروزي نیز م

کنترل احساسات رهبر و پیروزي نیز نیازمند مدیریت و 
بنابراین دهیارانی که قادر به مدیریت رفتار ین است،سایر

هاي کارآفرینانه، خود در شرایط مختلف هستند، در فعالیت
این پژوهش 3تري هستند. بنابراین فرضیه رهبران موفق

مورد پذیرش است.
بر دهد که تمام متغیرهاي هوش هیجانیها نشان مییافته

دیگر، دهیارانی که از به عبارت رهبري کارآفرینانه مؤثرند،

هوش هیجانی باالتري برخوردارند، ظرفیت باالتري در 
هاي رهبري کارآفرینانه دارند. از بین متغیرها، مهارتيزمینه

مؤثرترین عامل بر رهبري کارآفرینانه عنوانبهاجتماعی 
به عبارت دیگر دهیارانی که ،)=486/0β(شودیممحسوب 

هاي رهبري ارند، از مهارتي دترگستردهشبکه اجتماعی 
کارآفرینانه باالتري برخوردارند. مطالعات مختلفی نشان 

هاي کنندهترین تعیینکه شبکه اجتماعی یکی از مهماندداده
هاي هاي کارآفرینانه از قبیل تشخیص فرصتمهارت

) است. افرادي که از 2003et al.,Ardichviliکارآفرینانه (
تري برخوردارند، دهیارانی هستند که هاي اجتماعی باالمهارت

کنند. این با دنیاي بیرون خود، ارتباط بیشتري برقرار می
- افراد، ارتباطات خود را به خارج از محیط روستا گسترش می

هاي یجه این ارتباطات، بیشتر با فرصتدرنتدهند. دهیار 
تري خواهد هاي متنوعحلشود، به دنبال راهبیشتر آشنا می

بنابراین دهیاري که دهد،به نوآوري بیشتر اهمیت میبود و 
هاي اقتصادي و رهبري کارآفرینانه یک قصد توسعه فعالیت

وري بیشتر را دارد، ارتباطات آفرینی و بهرهارزشباهدفگروه 
- خود را به محیط خارج از روستا و افراد کلیدي گسترش می

قبیل هایی ازتا بتواند درك بهتري نسبت به ویژگیدهد
جدید، نوآورانه و ارزشمند بودن یک فعالیت اقتصادي کسب 
کند و همچنین قادر باشد، نیازهاي جدید را شناسایی کند و 

بنابراین هاي جدید را کشف کند،در راستاي آن فرصت
شود.این پژوهش پذیرفته می6فرضیه 

ی و رهبري کارآفرینانههاي هوش هیجاني متغیراف معیار و رابطهرمیانگین، انح- 8جدول 

= کامالً موافق)5تا = کامالً مخالف1از ها(طیف پاسخ

میزان همبستگیانحراف معیارمیانگینمتغیر
)r(

داريیمعنسطح 
)p(

35/323/185/001/0هاي اجتماعیمهارت
80/366/072/001/0خودآگاهی

71/375/070/001/0همدلی
25/376/066/001/0انگیزش

99/348/063/001/0خودتنظیمی
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میزان رهبري کارآفرینانهبرهوش هیجانیجهت تعیین تأثیر متغیرهاي چندگانهنتایج رگرسیون-9جدول 

و پیشنهادهاگیريیجهنت
رهبران موفق، پیروان خود را در راستاي دستیابی به اهداف، 

که با یزهباانگسازند. رهبر کارآفرینانه فردي است توانمند می
ایجاد ارتباطات مؤثر در بین گروه، افراد را براي دستیابی به 

,.(انگیزاندیبرماهداف مشترك  2015aletChan در این .(
هش، دهیاران افرادي هستند که به دنبال هدایت مردم پژو

واسطهبههاي کارآفرینانه روستاي خود، در راستاي فعالیت
هاي دهیاري هستند. به عبارتی دیگر، این افراد به تعاونی

دنبال ایفاي نقش رهبري کارآفرینانه هستند. نتایج این 
پژوهش نشان داد که هر چه این افراد از هوش هیجانی 

هاي تري در فعالیتیشتري برخوردار باشند، رهبران موفقب
عنوانبهکارآفرینانه خواهند بود. به این معنی که یک دهیار 

باشد که بتواند با یزهباانگرهبر کارآفرینانه باید فردي 
شناسایی و مدیریت احساسات و عواطف خود، با استفاده از 

مختلف و هاي اجتماعی و شناسایی موقعیت افراد مهارت
هاي عملیاتی را از طریق خالقیت، مهارت همدلی، فرصت

نوآوري، درك شرایط بازار، مدیریت خطر، شناسایی نیاز 
مشتریان و سایر عناصر کارآفرینانه، شناسایی و پیروان خود را 

هدایت نماید.
هاي هوش نتایج پژوهش به لحاظ نظري، به توسعه مؤلفه

رهبري کارآفرینانه یژهوبههیجانی در مطالعات رهبري و 
هوش هیجانی و ي. مطالعاتی که در زمینهکندکمک می

اي به نقشاشارهتاکنونهاي رهبري انجام شده است، سبک
هاي هوش مؤلفهاي و همچنینهاي فردي و حرفهویژگی

اند. از این جنبه، هیجانی در سبک رهبري کارآفرینانه نداشته
بحث مه توسعه تئوري در کاربرد نظري این پژوهش، کمک ب

نتایج این پژوهش، باشد. نوین سبک رهبري کارآفرینانه می
راي انتخاب و تواند بدهد که میمعیارهاي مناسبی را ارائه می

در این راستا، آموزش دهیاران مورد استفاده قرار گیرد.
:شودیممعیارهاي زیر پیشنهاد 

هاي هوش هیجانی دار مؤلفهبا توجه به تأثیر مثبت و معنی. 1
بر سبک رهبري کارآفرینانه در این پژوهش، انتخاب دهیاران 

در جذب دهیاران داراي این تواندیمها بر اساس این مؤلفه
سبک، مؤثر باشد.

توان گفت که تدوین هاي پژوهش میبر اساس یافته. 2
هاي آموزشی براي دهیاران روستایی بر مبناي برنامه
هاي سبک رهبري ، به پرورش مؤلفههاي هوش هیجانیمؤلفه

کارآفرینانه این افراد کمک خواهد کرد.
هاي اجتماعی هاي این پژوهش، مهارتیافتهبا توجه به. 3
کننده سبک رهبري کارآفرینانه، ترین تعیینمهمعنوانبه

ترین معیار براي انتخاب دهیاران مطلوبعنوانبهتواند می
هاي آموزشی این ر برنامهروستایی قرار گیرد. همچنین د

هاي اجتماعی آنان، نیازمند توجه ویژه دهیاران، توسعه مهارت
است.

سطح گفت که توانیمبا توجه به نتایج تحلیل واریانس، . 4
تواند معیار مناسبی براي انتخاب دهیاران تحصیالت، نمی

روستایی باشد.
معیار عنوانبهتواندیمسن، دهند که ها نشان مییافته. 5

انتخاب و آموزش رهبران روستایی در نظر گرفته شود. کمتر 
شود.تري محسوب میبودن سن، استاندارد مطلوب

براي انتخاب دهیاران، افرادي که داراي سابقه دهیاري . 6
هستند، گزینه بهتري خواهند بود و سابقه دهیاري، باید در 

قرار گیرد.مدنظرآموزش آنان 
یخدماتهايفعالیتيتجربه در زمینهکه داراي افرادي. 7

دهیار عنوانبههاي بهتري براي انتخاب هستند، گزینه
له بیانگر آن است که دهیاران شوند. این مسأمحسوب می

به اهداف کارآفرینانه هاي روستایی براي دستیابی تعاونی
هایی مثل بازاریابی محصوالت در زمینهتوانندروستا، می
هاي خدماتی بندي و سایر زمینه، بستهقلونحملکشاورزي، 

آموزش ببینند.

BBetatSig.tمتغیرهاي هوش هیجانی
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600/6001/0ــــــــ548/1مقدار ثابت
225/0486/0987/5001/0هاي اجتماعیمهارت

135/0158/0560/2012/0خودآگاهی
145/0123/0297/2023/0خودتنظیمی

094/0126/0217/2028/0انگیزش
102/0134/0172/2032/0همدلی
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بنابراین احتیاط ژوهش در سطح روستا انجام شده است،این پ
ها در سایر هاي آن الزم است. سایر پژوهشدر تعمیم یافته

تعمیم بیشتري را فراهم یتقابلباسطوح، امکان ارائه نتایج 
آتی، سایر افراد هاي شود در پژوهشپیشنهاد میخواهد آورد.

هاي رهبري، به لحاظ هاي کارآفرینانه و موقعیتداراي ویژگی
هوش هیجانی و هاي اي، مؤلفههاي فردي و حرفهویژگی

.سبک رهبري کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار گیرند
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Abstract
Development of Dehyari’s cooperatives is considered as one of the strategies of entrepreneurial activities.
Directing this activities require motivated and committed Dehyars (Municipality Administrators) who play an
important role in the leadership of socio-economic organizations. Therefore, entrepreneurial leadership is the
most appropriate style of leadership for Dehyars. In this regard, it is necessary to identify factors affecting
entrepreneurial leadership for selecting and training Dehyars of those cooperatives. Hence, the main purpose of
this survey research was determining effective factors on entrepreneurial leadership. This study is a “descriptive,
correlational” research that was conducted using survey technique. The statistical population of the study was the
Dehyars of Dehyari’s cooperatives from all over Iran (N= 839). Totally, 133 samples were determined by the
Cochran formula, randomly. Data was gathered using a questionnaire whose face validity was confirmed through
a panel of experts, and its reliability estimated using Cronbach's alphas coefficient (0.71 to 0.89). Findings
indicated that, there is a significant difference toward entrepreneurial leadership between Dehyars’ demographic
characteristics including age, Dehyari’s experience, and context of prior work experience. The findings also
revealed that the variables of emotional intelligence affect entrepreneurial leadership, and social skills have the
highest effect on dependent variable. The results of this study provide criteria for selecting and training rural
Dehyars.
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