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   تاثير هوش اجتماعي بر كارآفريني اجتماعيتحليل 

 *،3، مريم عبدي2، هادي تيموري1برزكي علي شائمي
  اصفهان، ايراندانشكده علوم اداري و اقتصاد، ، دانشگاه اصفهاندانشيار، گروه مديريت، 1

 اصفهان، ايراندانشكده علوم اداري و اقتصاد،  ،دانشگاه اصفهانگروه مديريت، استاديار، 2
   )دار مكاتبات(عهده ، اصفهان، ايراندانشگاه اصفهان ،، گروه مديريتكارشناسي ارشد3

  1396دي  ، پذيرش:1396آذر ، اصالحيه: 1396آذر تاريخ دريافت: 

   :چكيده

بر كارآفريني اجتماعي وش اجتماعي تحليل تاثير هحاضر پژوهش هدف  است. تبديل شدهاهميت در كارآفريني  به موضوعي پر كارآفريني اجتماعي امروزه
ت و روش، ماهياز نظر هدف كاربردي و  از نظر پژوهش اين هاي منتخب شهر اصفهان صورت گرفته است.خيريهي موردي دربه صورت مطالعهاست كه 
ابزار . ندري انتخاب شد، كه به روش سرشمابودند هاي منتخب شهر اصفهانكاركنان خيريهنفر از  70پژوهش  جامعه آماري اين پيمايشي است.- توصيفي

مقدار  .قرار گرفتتاييد مورد و پايايي آن محتوايي و سازه بودكه روايي پرسش، براي سنجش متغيرهاي تحقيق  55حاوي  نامهپرسش ،هادادهگردآوري 
    و SPSS هايزارافها با استفاده از نرمداده تجزيه و تحليل نامه مورد تاييد قرار گرفت.برآورد شد كه پايايي پرسش 96/0نامه،آلفا كرونباخ كل پرسش

Smart-PLS كند كه هوش اجتماعي و ابعاد آن نظير مهارت اجتماعي، نتايج پژوهش بيان مي هاي ساختاري انجام گرفت.و به روش الگوسازي معادله
  ند.داري دارآگاهي اجتماعي و پردازش اطالعات اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي تاثير مثبت و معني

كارآفريني اجتماعي، مهارت اجتماعي، پردازش اطالعات اجتماعي و آگاهي اجتماعي. هوش اجتماعي، :هاي اصليواژه  

  مقدمه- 1

در  كارآفريني اجتماعي به عنوان يك مبحث پر اهميت در ميان محققان
 يدوره يك از اجتماعي ].كارافريني35[مطرح شده است سه دهه اخير

فريني اجتماعي فرآيندي است كارآ].20[است كرده رشد انفجاري ياوليه
كارگيري مكانيزم تخريب خالق و چرخه نوآوري منجر به خلق  كه به
بنابراين، در اين پديده كارآفرين  .گرددهاي اجتماعي و اقتصادي ميارزش

اجتماعي داراي ايده و فكر جديدي است كه با ايجاد يك كسب وكار 
وطلبانه و غيرانتفاعي)، با بسيج منابع دا هاي خصوصي،اجتماعي (بخش

گوناگون و پذيرش مخاطرات مالي و اجتماعي، خدمات جديد اجتماعي 
نمايد و بدين ترتيب، منجر به خلق ارزش جديد اجتماعي و ارائه مي

سازي كارآفريني براي يكپارچهه موثررايك  ]44،2[گردداقتصادي مي
كننده، به طور ي كه شركتاجتماعي از طريق يادگيري تجربي است؛ جاي

ها در شرايط يادگيري درگير شده فعال در فرايند دانش و توسعه مهارت
 رويكرد با كه است كارآفريني انواع از يكي« اجتماعي كارآفريني.]18[است

 پردازدمي نشده، توجه آن به كه اجتماعي نيازهاي رفع به كارآفرينانه
 عمومي بخش در »تغييرات يلتسه« در حياتي امري اجتماعي كارآفريني

كارآفرينان اجتماعي با استفاده از . ]1[است اجتماعي خاص مسائل درك و
در رفع مشكالت اقتصادي و توانند نقش مهمي راهوش اجتماعي مي

اي متفاوت از ديگر كارآفريني اجتماعي به عنوان مقوله اجتماعي ايفا كنند.
هاي اجتماعي و توسعه ارزشاشكال كارآفريني، به طور نسبي در ارتقاي 

كند. جحيت بيشتري را كسب ميردر مقابل كسب ارزش اقتصادي ا
هاي اي براي  استفاده از شكلكارآفرينان اجتماعي توانايي قابل مالحظه

اند كه كسب هاي نوآورانه كسب وكار نشان دادهجديد ازسازماندهي و مدل
وثر براي خلق و ايجاد ثروت و ها را به عنوان ابزاري مآميز آنوكار مخاطره
هوش اجتماعي به  .]46[هاي اجتماعي، تبديل ساخته استارتقاي ارزش

عنوان توانايي به انجام رساندن وظايف و كارهاي بين فردي و خردمندانه 
عنوان قابليتي  شود. هوش اجتماعي بهها مطرح ميرفتاركردن در رابطه

كه رفتار مناسب را جهت  دهدشود كه به فرد اجازه ميشناخته مي
رسد كه اين طور به نظر مي دستيابي به يك هدف مشخص داشته باشد.

  .]25[است نه درباره آنهاها هوش اجتماعي به معني باهوش بودن در رابطه

 توجه مورد سازماني كارآفريني چونهم اجتماعي كارآفريني حاضر حال در
 نهادينه جامعه در انچهچن و باشدمي كارآفريني صحنه در نظرانصاحب

 .نمايد ايفا اجتماعي و اقتصادي مشكالت رفع در مهمي نقش تواندمي شود
دهنده آن است، در دنياي امروز كه ارتباطات يكي از اركان اصلي تشكيل
 ارآفرينك .خورداهميت هوش اجتماعي بيش از پيش به چشم مي

ران به راحتي ارتباط تواند با ديگاجتماعي با استفاده از هوش اجتماعي مي
  كارآفريني خود برقرار كرده و در آنها نفوذ كند و براي رسيدن به اهداف

abdi.maryam1000@yahoo.com*  
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كارآفريني  در اين پژوهش تاثير هوش اجتماعي بردر اجتماع مفيد باشد. 
با توجه  هاي منتخب شهر اصفهان بررسي شده است.اجتماعي در خيريه
ي كارآفريني اجتماعي نشان داد كه گرفته در زمينه به مطالعات انجام

اند هم چنين در مطالعات قبلي اين موضوع را به صورت كلي توصيف كرده
ايران با توجه به تحقيقات كه قبال انجام گرفته نياز به بررسي در اين 

در نتيجه با توجه به  شود.موضوع و نوآور بودن اين پژوهش ديده مي
ها، هدف از اجتماعي در تامين نيازهاي اساسي سازماناهميت كارآفريني 

باشد پژوهش حاضر تعيين تاثير هوش اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي مي
باشد كه كه استفاده از خيريه به عنوان جامعه پژوهش به اين علت مي

به طور ملموس هوش اجتماعي و كارآفريني اجتماعي در بنيادهاي خيريه 
با توجه به اين كه حوزه فعاليت خيريه با  شود.و كاربردي ديده مي

خواني دارد در اين پژوهش تأثير هوش اجتماعي كارآفريني اجتماعي هم
به عنوان يك عامل مهم در كارآفريني اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته 

شود كه آيا حال با توجه به آنچه گفته شد اين سوال مطرح مي است.
ي اجتماعي تاثيرگذار است؟ هدف پژوهش هوش اجتماعي بر كارآفرين

هوش اجتماعي و كارآفريني اجتماعي در ي بين حاضر بررسي رابطه
 هاي منتخب شهر اصفهان است.خيريه

 ادبيات پژوهش- 2

آور بودن آن در ايران در مباني نظري و و نوبا توجه به تازه بودن موضوع 
هوش اجتماعي و  پيشينه تحقيق به تعريف مفاهيم كارآفريني اجتماعي و

  پردازيم.ابعاد آن مي

   هوش اجتماعي-1-2
معرفي شد.  1توسط ثرندايك 1920مفهوم هوش اجتماعي در سال 

اصطالحي كه به توانايي درك ديگران، عمل و رفتار هوشمندانه و زيركانه 
در روابط با ديگران و به كارگيري آن در تعامالت اجتماعي سازگارانه اشاره 

 بندي ثرندايكيدگاه روانسنجي هوش اجتماعي به طبقهد ].21[كندمي
 : توانايي درك و مديريت افكارگردد) از هوش به سه سطح برمي1920(

(هوش اجتماعي).  ) و مردم3(هوش مكانيكي )، اشياء واقعي2(هوش انتزاعي
در اين قاعده كالسيك، هوش اجتماعي به توانايي درك و مديريت زنان و 

ها روابط انساندر تران و توانايي عمل خردمندانه مردان، پسران و دخ
توانايي "هوش اجتماعي را به عنوان ) 2014(4رحيم . ]29[كندمياشاره 

هاي موقعيت اجتماعي مرتبط براي مقابله با زمينه يا آگاهي از زمينه
هاي حظات، احساسات و حالتطور موثر براي براي درك مالها بهچالش
براي درك آنچه و  كنندهاي روشن و قانعشيوهصحبت كردن به  عاطفي

گفته شده و براي ايجاد و نگهداري روابط مثبت با زماني كه چيزي 
هوش اجتماعي در جامعه يا سازمان از جمله  ."ديگران تعريف كرده است

                                                            
1 Thorondike 
2 Abstract intelligence 
3 Mechanical Intelligence 
4 Rahim 

شود و اين به خاطر آن است كه از طريق هاي مهم محسوب ميسرمايه
طح بهداشت رواني جامعه و سازمان توان به ارتقاء سهوش اجتماعي مي

اي است براي ارزيابي قدرت رهبري كه كمك نمود. هوش اجتماعي سازه
بيشتر بر محور روابط ميان افراد استوار است. رهبران داراي هوش 

توانند در بين همكاران تعامل ايجاد نموده و از توان اجتماعي بهتر مي
جتماعي و در نتيجه افزايش اجتماعي آنان بهره گيرند. تقويت مهارت ا

  .]8[عملكرد آنان از آثار هوش اجتماعي است
هاي اجتماعي بخشي از طيف وسيع مهارت هم هوش اجتماعي را 5بوزان 

صرفاً ميزان سازگاري و ارتباط با  داند. از نظر بوزان هوش اجتماعيمي
گردد؛ اطرافيان است. هوش اجتماعي در رفتار اجتماعي فرد ظاهر مي

آميز با ايشان كه براين طرز ارتباط فرد با ديگران و ايجاد روابط رضايتبنا
 .]6[دهدمي، نتيجه فعاليت هوش اجتماعي است

هاي هوش ترين مولفه)، مهم2001( 6، مارتينيوسن و داهلاز نظر سيلورا
پردازش اطالعات هاي اجتماعي، مهارت اجتماعي و اجتماعي شامل آگاهي

 ساختاري اجتماعي هوش است معتقد سيلورا .]31[دباشاجتماعي مي
 دارد كه عبارتند از: چندوجهي

 و رفتارها بينيپيش و فهم توانايي معناي به :اجتماعي اطالعات پردازش
 .است ديگران احساسات
راه  از اجتماعي هوش ساخت رفتاري هايجنبه :اجتماعي مهارتهاي
توانايي  نيز و اجتماعي جديد موقعيتهاي به ورود توانايي سنجش
 .است اجتماعي سازگاري

در موقعيتهاي جريانات غيرمنتظره ناشي از رخدادها  :هاي اجتماعيآگاهي
 .]3[سنجداجتماعي را مي

هاي هوش اجتماعي كه در اين پژوهش در ادامه به توضيح هريك از مؤلفه
  :شودمورد نظر است، پرداخته مي

 اجتماعي اطالعات پردازش-1-2-1
 .اسـت  ديگـران  احساسـات  و رفتارهـا  بينيپيش و فهم توانايي معناي به 

بينـي  رك و پـيش پردازش اطالعـات اجتمـاعي عبـارت اسـت از توانـايي د     
و سـازوكاري بـراي رمزگردانـي، پـردازش     ] 30[ديگران تاحساسارفتارها و

هاي اجتماعي است كه باعث هدايت رفتار اجتماعي اندوختن و بازيابي داده
 نظيـر  فرآينـدهايي  سـازمان  در اطالعـات  پـردازش  .]19[شـود در فرد مي

 در را اطالعـات  يذخيـره  و تبـادل  و داده شكل تغيير اطالعات، آوريجمع
 بـراي  را جـامعي  چـارچوب  اجتماعي اطالعات پردازش .]27[گيردمي بر

  . ]24[كندمي فراهم اجتماعي -سازگاري رواني ينيبپيش

  اجتماعي هايمهارت-1-2-2
ها و فرهنگ عي يكي از عناصر اجتماعي شدن در كليه جوامعمهارت اجتما

 به ورود توانايي راه سنجش از اجتماعي هوش رفتاري هايجنبه. است
 .است اجتماعي توانايي سازگاري نيز و اجتماعي جديد هايموقعيت

                                                            
5 Buzan 
6 Silvera, Martinson &Dahel 
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اي سازد تا به گونهمهارت اجتماعي فرايند مركبي است كه فرد را قادر مي
ها، توانايي الزم براي گران او را با كفايت تلقي كنند. مهارترفتار كند تا دي

هاي اجتماعي، مهارت .]39[آميز هستندانجام رفتار هدفمند و موفقيت
عملكرد اجتماعي  هايي هستند كه موانع روابط اجتماعي مثبت ومهارت

توانند به عملكرد مفيد و مثبت كنند و ميآموخته شده را برطرف مي
هاي اجتماعي )، مهارت2000( 1مك كللند و موريسون .]42[كمك نمايند

سازد تا دانند كه فرد را قادر ميي انطباقي ميرا رفتارهاي ياد گرفته شده
هاي مثبت بروز با افراد ديگر روابط متقابل داشته باشد و از خود پاسخ

هاي چنين مهارتهاي نامناسب اجتناب كنند. همز پاسخدهند و از برو
  .]40[اعي قادر است از رشد مشكالت رواني افراد سالم جلوگيري كنداجتم

  آگاهي اجتماعي-1-2-3

ها و احساسات آگاهي اجتماعي عبارت است از درك مناسب از نگراني
هاي اجتماعي سايرين.آگاهي اجتماعي از اركان اصلي موفقبت در فعاليت

ابليت را دارد تا قفرد با آگاهي اجتماعي اجتماعي باال اين  .]14[باشدمي
كان كاري را انجام دهد و بيان بهتر نوآوري و خالقيتي مهر  در هر زمان و

كه چنان را رقم زند كه آثار آن اجتماعي و مورد توجه خاص و عام باشد.
توان در بين مديران روابط عمومي و هايي را ميآوريها و نوچنين خالقيت

آگاهي اجتماعي به  .]8[دنمو ها براي خلق تبليغات مشاهدهطراحان آن
ها و احساسات سايرين از اركان درك مناسب از نگراني داشتنمعني 

  . ]13[است هاي اجتماعيموفقيت در فعاليت

  كارآفريني اجتماعي-2-2
كارآفريني اجتماعي يك موضوع نسبتا جديد است كه توجه محققان را به 

كار جلب وهاي اجتماعي و توسعه اين نوع از كسب خاطر داده
 و اثرگذار راهكاري عنوان به اجتماعي كارآفريني امروزه. ]37[نمايدمي

 روزه هر و شودمي شناخته كشورها اجتماعي و اقتصادي توسعه در پايدار
. ]12[كندمي جلب خود به را جامعه از تريگسترده هايبخش توجه

 و منابع بسيج نوآورانه، هايطرح از استفاده با اجتماعي كارآفرينان
 مشاركت براي را مناسبي بستر تا دارند سعي موثر ارتباطات از گيريبهره
 تالش. نمايند ايجاد اجتماعي مشكالت رفع منظور به جامعه آحاد

 هم بر را كارو كسب فضاي بر حاكم تجاري معيارهاي اجتماعي كارآفرينان
 را اجتماعي و اقتصادي پايدار توسعه به دستيابي راه در موجود موانع و زده

 قلمرو عنوان به گذشته دهه در اجتماعي كارآفريني .]16[سازدمي مرتفع
 هايفعاليت انگيزه زمينه در تحقيق است. شده تبديل كارآفريني مهم

است؛ با توجه به  توجه مورد زمينه اين در همچنان اجتماعي، كارآفريني
 اجتماعي ينيكارآفر مركز .]28[ناپذير كارآفريني اجتماعينقش جدايي

 كند؛مي طبقه تعريف دو را اجتماعي كارآفريني مختلف موضوعات كانادا
 ييهافعاليت اجتماعي كارآفريني طبقه اين در انتفاعي، بخش در نخست

 نقش و جامعه در خصوصي بخش اهميت بر كه شوديم را شامل

                                                            
1 McClelland & Morrison 

 كه دارد اشاره هاييفعاليت به كند دوممي تأكيد بخش اين اجتماعي
اثر  افزايش منظور به غيرانتفاعي بخش در را كارآفريني كردهايروي

 2. فالر]23[كندمي تشويق مدت طوالني در پايداري و سازماني بخشي
) 1( كندمي فتماعي را در سه اليه مختلف تعري)، كارآفريني اج2000(

ها بدنبال سودآوري هستند كارآفريني اجتماعي منسجم كه در آن سازمان
تفسير مجددكه شامل تقليل  )2كند (جتماعي نيز ايجاد ميو مزاياي ا

)كارآفريني 3هاي غيرانتفاعي است و (هزينه يا تنوع درآمد در سازمان
ي هاي سودآورهاي غيرانتفاعي فعاليتاجتماعي تكميلي كه در آن سازمان

يك كارآفريني . ]23[كنندهاي اجتماعي دنبال ميرا براي تحقق ماموريت
تواند به ساختن شرايط مثبت در جامعه كمك كند. فق مياجتماعي مو

ي مطلوب از اجراي كارآفريني اجتماعي، با براي ايجاد كردن يك نتيجه
ريزي شده اتخاذ يك روش طراحي نوآورانه پروژه، به اهداف برنامه

  .] 26.[يابدكارآفرينانه اجتماعي دست مي
 كه اين از شدن حاصل ناطمينا و جامعه در عدالت كسب براي كارآفرينان

 هستند مندبهره زندگي از معقول و مناسب كيفيت از مردم يهمه
 براي پايدار مالي هايحلراه اجتماعي، كارآفريني خصوص اين در .باشدمي

 در شده مطرح ادبيات ويراواردنا مورت]. 22[است نموده ارائه هدف تحقق
 اهداف منظر هارچ از را اجتماعي كارآفريني با مرتبط هايپژوهش
 اجتماعي كارآفريني تعريف و سازيمفهوم پژوهش، يدامنه پژوهش،
 اين به را اجتماعي كارآفريني از خود تعريف محققان، اين. كردند بررسي
 سازمانهاي در رفتاري ايپديده اجتماعي، كارآفريني: اندكرده بيان شرح

 است فرصتها از داريبربهره با اجتماعي ارزش ايجاد هدف با و غيرانتفاعي
]43[.  

  پيشينه پژوهش- 3

هـاي مـرتبط بـا    با توجه به مرور ادبيات و پيشينه به چند مورد از پژوهش
  شود:موضوع اين پژوهش اشاره مي

 كـارآفريني  "عنـوان  تحـت  پژوهشي در)، 1396( عسكري حاجيو  عباسي
 بـه  اعياجتم كارآفريني كه كندمي بيان ،" اسالم ديدگاه از زنان اجتماعي

 ارتقاي در نسبي طور به كارآفريني، اشكال ديگر از متفاوت ايمقوله عنوان
 ارجحيـت  اقتصـادي  ارزش كسـب  مقابـل  در توسعه و اجتماعي هايارزش

 و اجتمـاعي  هـوش  تاثير بررسي كند كمك مديران به تواندمي را بيشتري
 رهبـري  سـبك  بـر  هيجاني هوش و اجتماعي هوش و است هيجاني هوش
 با باال، هيجاني و اجتماعي هوش با افراد. دارند مثبت و مستقيم اثر انمدير

 متفـاوتي  اجتمـاعي  احساسـي  عملكـرد  و فرهنگ سن، گذشته، كه كساني
 كنار در ديگران كه كنند كاري قادرند كه آن مهمتر و هستند راحت دارند
ــان ــي احســاس آن ــحالي و راحت ــته خوش ــند داش ــايي]. 11[باش  و طباطب

 اجتماعي هوش بين يرابطه " عنوان تحت پژوهشي در ،)1394( همكاران
 شـيراز  شهر هايهنرستان آموزاندانش خالقيت و كارآفريني هايمهارت با
 هـوش  بـين  داد نشان پژوهش نتايج. شد انتخاب آموز دانش 240 شامل "

                                                            
2 Fowler 
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 آمـوزان دانـش  خالقيـت  و كـارآفريني  هـاي مهـارت  با آن ابعاد و اجتماعي
 همكــاران و حيــدرزادگان]. 9[دارد جــود و داريمعنــي و مثبــت يرابطــه

 و اجتمـاعي  هـوش  بـين  رابطـه  بررسـي  " عنـوان  با پژوهشي در ،)1393(
 جامعـه  بـا  "معلمـان  كـاري  زنـدگي  كيفيت با هدفمند سازماني فراموشي

 هـاي يافتـه  جاوه، مير شهرستان ابتدايي مقطع زن معلمان نفر 103 آماري
 بـا  آن ابعـاد  و اجتماعي هوش بين معناداري يرابطه كه داد نشان پژوهش
 در ،)1392( همكــاران و يزدانــي]. 7[دارد وجــود كــاري زنــدگي كيفيــت
 بين كه داد نشان پژوهش نتايج ، "اجتماعي هوش " عنوان تحت پژوهشي

 كارآفريني. كندمي كسب ارتباطي هايمهارت و اجتماعي هوش متغيرهاي
 اجتمـاعي  نيازهاي رفع به كارآفرينانه رويكرد با كه است فعاليتي اجتماعي

  ].10[پردازدمي است، مانده دور به توجهات از جامعه در كه
رابطه بين هوش  ")، در پژوهشي تحت عنوان1395نعمتي و رسولي (

كند كه افرادي ، بيان مي"اجتماعي و عملكرد در نقش و عملكرد فرا نقش
درت برقراري ارتباط در كه داراي توانمندي برقراري رابطه اجتماعي و ق

 .دارد وجود معناداري و مثبت يرابطه پرورش و آموزش اداره كاركنان
 هايمهارت اجتماعي، اطالعات پردازش هايمولفه بين از چنينهم

 بر تريبيش تاثير اجتماعي اطالعات پردازش اجتماعي، آگاهي و اجتماعي
 پژوهشي در ،)1390( همكاران و بيكزاد]. 17[دارد ارتباطي هايمهارت
 سالمت و آنان فلسفي ذهنيت مديران، اجتماعي هوش رابطه" عنوان تحت

 شهرستان پرورش و آموزش گانهسه تحصيلي مقاطع در مدارس سازماني
 سالمت با اجتماعي هايمهارت بعد بين يرابطه كه كنندمي بيان "بناب

 رشپرو و آموزش تحصيلي گانهسه مقاطع مدارس مديران سازماني
 سالمت ميزان بين كه كردند گيرينتيجه و تاييد را بناب شهرستان
 آگاهي اجتماعي، هوش از برخوردار مديران داراي مدارس سازماني
 مدارس در) پايين و متوسط باال،( اجتماعي هايمهارت و اجتماعي
هاي انجام گرفته از جمله هاي پژوهشبا توجه به بررسي بناب شهرستان

 و طباطبايي ،)1394( همكاران و عالمه ،)1395( يرسول و نعمتي
 همكاران و يزداني ،)1393( همكاران و حيدرزادگان ،)1394( همكاران

 ،)2015( كودايكانال و شارون ،)1390( همكاران و بيكزاد ،)1392(
ي تحليل تاثير هوش اين پژوهش در زمينه )،2014( همكاران و يرمنتايوا

هاي منتخب الگوي مفهومي ماعي خيريهاجتماعي بر كارآفريني اجت
ارائه شده است. متغيرهاي پژوهش با توجه به  1پژوهش در قالب شكل 

ها و وجود تحقيقات مورد نظر، قابل سنجش بودن متغير يشرايط جامعه
 اند.كمتر در ايران انتخاب شده

 پژوهشي در ،)2017( بانفيگلو و آوايشه]. 4[دارد وجود داريمعني تفاوت
 اجتماعي كارآفريني تركيب براي تجربي يادگيري از استفاده "عنوان تحت

 كارآفريني كه كنندمي بيان موردي يمطالعه يك MBA :يبرنامه در
 استانداردهاي باال حد تا و اخالق آموزش براي راهي عنوان به اجتماعي
 حال در اهميتي با طوربه كارو كسب پرورش و آموزش در افراد، در اخالقي

 ].18[است رشد

 و سازماني پيچيدگي " عنوان تحت پژوهشي در ،)2016( كيبلر و مونوز
 بررسي كه كندمي بيان " مجموعه-فازي رويكرد يك: اجتماعي كارآفريني
 متمركز ساختار با محلي موسسات كمتر يا تربيش از مختلف هايمجموعه

 به كه كندمي كمك سازماني و رسمي نيروهاي بهتر درك به رسمي و
 و شارون .]33[كندمي تقويت را اجتماعي كارآفريني مشترك طور

هاي روابط اجتماعي بودند، توانستند عملكرد تجاري بهتري نسبت شبكه
به ساير مديران داشته باشند. نتايج بدست آمده رابطه ميان هوش 
اجتماعي و عملكرد درنقش و عملكرد فرا نقش را تاييد كرده است. اين 

هاي هوش اجتماعي مثل پردازش اطالعات ر مورد هر يك از مولفهنتيجه د
هاي اجتماعي، هوشياري اجتماعي و مطلوبيت اجتماعي اجتماعي، مهارت

عالمه و  .]15[با عملكرد درنقش و عملكرد فرا نقش نيز به دست آمد
بررسي تأثير هوش اجتماعي  ")، در پژوهشي تحت عنوان1394همكاران (

نفر  140جامعه آماري تحقيق  "هبري مديرانسبك ر و هوش هيجاني بر
كند كه به دليل از مديران استانداري استان كرمانشاه هستند. بيان مي

ها رهبري سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا تغييرات سازمان
   طلبد كههاي خاصي را ميهاي جديد، ويژگيو رشد در محيط

 تحت پژوهشي در ،)2015( كودايكانالا كه هترين خصيصهيكي از مهم
 در موفقيت براي كليد يك :اجتماعي هوش روي كردن تمركز" عنوان

 و هانگراني شناسايي توانايي اجتماعي، آگاهي سطح كه كنندمي بيان "كار
 و نيازها آن كردن هماهنگ سپس و مشتريان ناگفته اغلب نيازهاي
 صالحيت در نيازها امينت نحوه و محصول خدمات، با هانگراني
  .]41[دارد كليدي نقش خود مشتريان به دهيخدمات
 به اجتماعي هوش" عنوان با پژوهشي ،)2014( 1همكاران و يرمنتايوا

 با " آينده معلمان ارتباطي شايستگي دادن توسعه براي شرايطي عنوان
 دانشگاه دو از 18,6 سن متوسط با دختر138 و پسر 32 آماري جامعه
 به را آينده معلمان اجتماعي هوش مطالعه اين در. دادند انجام تان،قزاقس
 اين به و اندكرده تعريف ارتباطي شايستگي از شناختي يمولفه يك عنوان
 معلمان يتوسعه در اجتماعي هوش از بااليي سطح كه يافتند دست نتيجه
 در بودن فعال و همدلي ها،آن پذيريانعطاف يكنندهتعيين آينده

  .]45[است ارتباطي هايعاليتف

  مدل مفهومي پژوهش- 4

 رسولي و نعمتي جمله از گرفته انجام هايپژوهش هايبررسي به توجه با
 ،)1394( همكاران و طباطبايي ،)1394( همكاران و عالمه ،)1395(

 و بيكزاد ،)1392( همكاران و يزداني ،)1393( همكاران و حيدرزادگان
 همكاران و يرمنتايوا ،)2015( كودايكانال و شارون ،)1390( همكاران

 بر اجتماعي هوش تاثير تحليل يزمينه در پژوهش اين ،)2014(
 قالب در پژوهش مفهومي الگوي منتخب هايخيريه اجتماعي كارآفريني

 يجامعه شرايط به توجه با پژوهش متغيرهاي. است شده ارائه 1 شكل

                                                            
Yermentaeyeva   et al. 1  
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 ايران در كمتر تحقيقات دوجو و متغيرها بودن سنجش قابل نظر، مورد
  .اندشده انتخاب

  
  پژوهش مفهومي مدل: )1( شكل

  فرضيات پژوهش- 5

  :دگردمي ارائه زير شرح به پژوهش فرضيات فوق، مفهومي مدل براساس
هاي منتخب فريني اجتماعي در خيريهآفرضيه اول: هوش اجتماعي بر كار

  شهر اصفهان تاثير دارد.
فريني اجتماعي در آبر كار اجتماعي اطالعات پردازشفرضيه دوم: 

  هاي منتخب شهر اصفهان تاثير دارد.خيريه
هاي فريني اجتماعي در خيريهآبر كار اجتماعي مهارتفرضيه سوم: 

  منتخب شهر اصفهان تاثير دارد.
هاي فريني اجتماعي در خيريهآبر كار اجتماعي آگاهيفرضيه چهارم: 

  منتخب شهر اصفهان تاثير دارد.

   تحقيقروش - 6

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش اجتماعي و كارآفريني اجتماعي 
اين پژوهش از نظر هدف  باشد.هاي منتخب شهر اصفهان ميدر خيريه
در اين  پيمايشي است. -و بر اساس ماهيت و روش توصيفي كاربردي
از تر هاي بيشآوري اطالعات، براي آزمون فرضيهبه منظور جمعپژوهش 

آوري توزيع پرسشنامه استفاده شده است و به منظور جمع و نيميدا روش
اي و بررسي متون كتابخانهاز روش  اطالعات در ارتباط با ادبيات پژوهش

 نوع از پژوهش اين نيز زماني لحاظ به همچنيناستفاده شده است و 
نفر از كاركنان  70 آماري اين پژوهش شامل جامعه باشد.مي مقطعي

دهند كه از روش سر ب شهر اصفهان را تشكيل ميهاي منتخيهخير
 بودن كم دليل به آوري اطالعات استفاده شده است.شماري براي جمع

 روش از هاخيريه تمام به نداشتن دسترسي و خيريه هر در كاركنان تعداد
هاي منتخب جامعه اين پژوهش از خيريه .است شده استفاده سرشماري

هاي نذر اشتغال امام ه شامل خيريهشهر اصفهان تشكيل شده است ك
طاهره، امام  صديقه حسين (ع)، بانوان نيكوكار، خمسه طيبه، يابن الحسن،

ي باشند كه به دليل دسترسي نداشتن به همهمي الزهرا خيريه رضا (ع)،
افزار ها و تعداد كم كاركنان در هر خيريه و استفاده از نرمخيريه

SMART-PLS هاي خيريه كاركنان باشد.يم مطلوب، اين تعداد

كه  دهدآماري اين پژوهش را تشكيل ميجامعه منتخب شهر اصفهان 
هاي تماعي و كارآفريني اجتماعي خيريهنسبت به هوش اج آنهانگرش 

براي  است. نامهآوري اطالعات پرسشجمع ابزار منتخب بررسي شده است.
) و براي 2001( نامه سيلورامتغير هوش اجتماعي و ابعاد آن از پرسش

روايي )،استفاده شد. 1998نامه دييز (متغير كارآفريني اجتماعي از پرسش
تن از استادان  چند توسطبا برگزاري چندين جلسه نامه محتوايي پرسش

استفاده از تحليل با همچنين  بررسي و تاييد شد. و كارآفرينيمديريت 
ميزان پايايي كل  عاملي تأييدي روايي سازه متغيرهاي تحقيق احراز شد.

محاسبه شده است كه از پايايي مطلوبي برخوردار  0,96برابر  پرسش نامه،
اي نامه طيف ليكرت پنج گزينهگيري پرسشمقياس اندازه چنينهم است.

است. پرسش نامه داراي سه بخش است: بخش اول شامل معرفي هدف 
هاي ؛ بخش دوم شامل چهار پرسش در مورد ويژگيپژوهش
شناختي است؛ و بخش سوم شامل پرسشهاي مربوط به سنجش جمعيت

متغيرهاي كارآفريني اجتماعي، هوش اجتماعي و ابعاد آن شامل پردازش 
 55كه شامل  آگاهي اجتماعي و مهارت اجتماعي است اطالعات اجتماعي،

 هر به مربوط هايپرسش تعداد و آنها ابعاد و متغيرها .شودپرسش مي
  .شودمي دهآور 1جدول در متغير

  متغير هر به مربوط هايسوال تعداد و متغيرها :)1( جدول

متغير مورد  
  بررسي

تعداد سوال ها 
  (شماره سوال ها)

  هوش
  اجتماعي
هوش 
  اجتماعي

  )7-1(7  پردازش اطالعات
  )14-8(7  مهارت اجتماعي
  )19- 15(5  آگاهي اجتماعي

  كارآفريني
  اجتماعي

  كارآفريني
  اجتماعي

36)20-55(  

  هايافته- 7

  شناختيتوصيف جمعيت-7-1
 54دهندگان از نظر جمعيت نشان داد شناختي پاسخنتايج آمار جمعيت

ي در صد زن هستند، در زمينه 46دهندگان مرد و درصد از پاسخ
درصد فوق ديپلم، 14درصد ديپلم ، 21درصد زير ديپلم،  7تحصيالت 

درصد فوق ليسانس و باالتر هستند. از نظر گروه  19در صد ليسانس و 39
در صد در گروه سني 40سال، 25درصد در گروه سني كمتر از  17سني 

درصد در فاصله  8سال،  45- 36درصد در گروه سني  17سال،  35- 26
سال بودند.  55درصد در گروه سني بيش تر از  17و سال  55- 46سني 

 5درصد كمتر  از  53سابقه خدمت پاسخ دهندگان هم به اين صورت بود 
سال  20-16درصد  9سال،  15- 11درصد 7سال،  10- 6درصد  16سال، 

  سال بودند. 21درصد داراي سابقه كار باالي  16و 
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 تحليل همبستگي- 8

بر كارآفريني اجتماعي در كاركنان از  براي بررسي تاثير هوش اجتماعي
تحليل همبستگي پيرسون استفاده شد. با توجه به نتايج هوش اجتماعي 

باشد. مياجتماعي  0,69بر كارآفريني اجتماعي تاثير دارد و ضريب اثر آن 
هاي هوش تمامي مولفه 2با توجه به نتايج مشاهده شده در جدول شماره 

اجتماعي و پردازش اطالعات اجتماعي با آگاهي  يعني مهارت اجتماعي،
كارآفريني اجتماعي همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد. به ترتيب 

ترين همبستگي بين آگاهي اجتماعي و كارآفريني اجتماعي؛ و آگاهي بيش
با توجه به نتايج هريك  اجتماعي و پردازش اطالعات اجتماعي وجود دارد.

ي مثبت و ارآفريني اجتماعي رابطهماعي با كهاي هوش اجتاز مولفه
يابد و دار دارد و با افزايش هريك كارآفريني اجتماعي افزايش ميمعنا

   بالعكس.
  درصد معنادار است. 99: همبستگي در سطح **

ماتريس همبستگي پيرسون بين هوش اجتماعي و عوامل هوش  :)2(جدول 
  اجتماعي و كارآفريني اجتماعي

  توصيف آماري
  مولفه

 تمهار
  اجتماعي

كارآفريني 
  اجتماعي

 آگاهي
 اجتماعي

 پردازش
 اطالعات
  اجتماعي

 هوش
  اجتماعي

  844/0**  551/0**  480/0**  532/0**  000/1**  مهارت اجتماعي
 كارآفريني
  اجتماعي

**532/0  **000/1  **674/0  **572/0  **697/0  

  786/0**  605/0**  000/1**  674/0**  480/0**  اجتماعي آگاهي

 پردازش
 العاتاط

  اجتماعي

**551/0  **572/0  **605/0  **000/1  **886/0  

  000/1  866/0**  676/0**  697/0**  844/0**  هوش اجتماعي

، SPSSافزار با استفاده از نرم كرونباخ ي پايايي از آلفايبراي محاسبه
درصد است؛ بنابراين  70پايايي هريك از معيارها باالتر از  استفاده شد.

براي بررسي اعتبار مركب هر يك از شود. ه تاييد مينامپايايي پرسش
شناسي در روش گلدشتاين استفاده شده است. - ها، از ضريب ديلونسازه

براي هر سازه، پايايي 7/0معادالت ساختاري ضريب پايايي تركيبي باالتر از 
  AVEدهد. مقادير ميانگين واريانس استخراج شدهمناسب را نشان مي

ا نيز در جدول گزارش شده است كه با آن مالك سوم همربوط به سازه
اين مقادير  30- 4ها بررسي شده است. در جدول همساني دروني سازه

توجه به مناسب با 4/0 به دليل نزديك بودن به يكمتر هستند، ول4/0از
، 3در جدول پژوهش، اين در پذيريم.اغماض ميبودن ساير معيارها، با 
و  تركيبي پايايي ضريب ،نامهوط به پايايي پرسشمقادير آلفاي كرونباخ مرب

 AVEشود.نشان داده مي  
  

 

 مربوط به پايايي پرسشنامه AVEو   CR،: مقادير آلفاي كرونباخ)3( جدول

 Composite متغير
 

Reliability 
پايايي (

  تركيبي)

AVE  
(ميانگين 
واريانس 

  استخراج شده)

آلفاي 
  كرونباخ

 88/0  349887/0  903686/0  هوش اجتماعي

 95/0  378286/0  954369/0  كارآفريني اجتماعي

 71/0  434402/0  826597/0  آگاهي اجتماعي

 75/0  481685/0  807189/0  مهارت اجتماعي

 84/0  516729/0  881858/0  پردازش اطالعات اجتماعي

  96/0      نامهآلفا كرونباخ كل پرسش

  نتايج جانبي- 9

هايش و ير هوش اجتماعي و مولفهبندي متغنتايج اولويت 4 جدول شماره
  دهد.متغير كارآفريني اجتماعي را نشان مي

 و آن ابعاد و اجتماعي هوش متغير بندياولويت نتايج: )4( جدول
  اجتماعي متغيركارآفريني

  اولويت  واريانس  ميانگين  متغير
  3  26/0  51/3  هوش اجتماعي

  2 32/0  66/3  كارآفريني اجتماعي

  1 34/0 68/3  پردازش اطالعات

  4 41/0 44/3  مهارت اجتماعي
  5 35/0 37/3  آگاهي اجتماعي
ت شامل ميزان يشود ترتيب اولومشاهده مي 1همانطور كه در جدول 

 )، هوش اجتماعي66/3( )، كارآفريني اجتماعي68/3پردازش اطالعات (
 باشد.) مي37/3( ) و آگاهي اجتماعي44/3)، مهارت اجتماعي (51/3(

هاي گر اين است، كه حداقل در يك جفت از ميانگينانجدول فوق نش
 فوق تفاوت معناداري وجود دارد.

 شده آوريجمع هاينامهپرسش از استخراجي هايداده بودن نرمال فرض
 مورد يفرضيه .گرفت انجام اسميرنوف - كولموگروف آزمون از استفاده با

  :است زير صورت به آزمون اين در استفاده
  

 P≥0.05 0:Hهدات نرمال است .                  توزيع مشا

 
       H1:P≤0.05      .توزيع مشاهدات نرمال نيست  
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 05/0تر از ها بيشي دادهداري براي همهبا توجه به اين كه سطح معني
ديده  5ها نرمال است نتايج آزمون در جدول توزيع دادهپس ؛ است
  شود.مي

  هاتوزيع دادهآزمون نرمال بودن : )5( جدول

 سطح معناداري متغيرهاي پژوهش
 877/0  كارآفريني اجتماعي
 831/0  هوش اجتماعي

 
هاي ها و امكان استفاده از آزمونبا توجه به نرمال بودن توزيع داده

  استفاده شد.ها آزمون فرضيهبراي t  از آزمونپارامتريك،

  هاي پژوهشآزمون فرضيه- 10

با استفاده از آزمون معادالت ساختاري  هاي پژوهشجا فرضيهدر اين
  .شودد كه نتايج آن بيان مينآزمون شد

هاي در خيريه هوش اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي :ي اولفرضيه
ي اول نتيجه آزمون فرضيه 6در جدول  ير دارد.ثتا منتخب شهر اصفهان

  شود.ديده مي

  : نتيجه آزمون فرضيه اول)6( جدول

ضريب   مسير 
  مسير 

مقدار 
  بحراني 

P 
  

  نتيجه 
  فرضيه

هوش اجتماعي بر كارآفريني 
اجتماعي تاثير معناداري 

  دارد.

  تاييد  001/0  01/17  714/0

 
تر است فرضيه اول تاييد بيش 96/1با توجه به اين كه مقدار بحراني از 

بر كارآفريني  714/0 به عبارت ديگر هوش اجتماعي با مقدار  شود.مي
  .داري داردعنيتاثير ماجتماعي 

 دربر كارآفريني اجتماعي  اجتماعي اطالعات پردازشفرضيه دوم: 
 هايداده نتايج به توجه باتاثير دارد.  اصفهان شهر منتخب هايخيريه

 تاثير بر مبني پژوهش دوم يفرضيه نامه،پرسش طريق از استخراجي
 شهر منتخب هايخيريه در اجتماعي كارآفريني بر اجتماعي آگاهي

 دوم يفرضيه آزمون نتيجه 7 جدول در .است معنادار و مثبت اصفهان،
  .شودمي ديده

  دوم فرضيه آزمون نتيجه: )7( جدول

ضريب   مسير 
  مسير 

مقدار 
  بحراني 

P 
  

  نتيجه 
  فرضيه

اجتماعي پردازش اطالعات 
بر كارآفريني اجتماعي تاثير 

  داري دارد.معنا

  تاييد  001/0  706/9  39/0

 
تر است فرضيه دوم تاييد بيش 96/1اين كه مقدار بحراني از با توجه به 

 بر 39/0 مقدار با اجتماعي اطالعات پردازش ديگر عبارت به شود.مي
مهارت اجتماعي بر كارآفريني  فرضيه سوم: .است موثر اجتماعي كارآفريني

 با شود.ي اول ديده مينتيجه آزمون فرضيهدر جدول  اجتماعي تاثير دارد.
 سوم يفرضيه نامه،پرسش طريق از استخراجي هايداده نتايج به توجه

 در اجتماعي كارآفريني بر اجتماعي مهارت تاثير بر مبني پژوهش
 8 جدول در .است دارمعنا و اصفهان، مثبت شهر منتخب هايخيريه
  .شودمي ديده سوم يفرضيه آزمون نتيجه

  : نتيجه آزمون فرضيه سوم)8( جدول

ضريب   مسير 
  سير م

مقدار 
  بحراني 

P 
  

  نتيجه 
  فرضيه

اجتماعي بر مهارت 
كارآفريني اجتماعي 
  تاثير معناداري دارد.

  تاييد  001/0  753/5  39/0

تر است فرضيه سوم تاييد بيش 96/1با توجه به اين كه مقدار بحراني از 
بر كارآفريني 39/0با مقدار  مهارت اجتماعي به عبارت ديگر  شود.مي

  ر است.اجتماعي موث
در جدول  كارآفريني اجتماعي تاثير دارد.بر اجتماعي آگاهيفرضيه چهارم: 

 هايداده نتايج به توجه با شود.ي اول ديده مينتيجه آزمون فرضيه
 تاثير بر مبني پژوهش چهارم يفرضيه نامه،پرسش طريق از استخراجي

 منتخب هايخيريه در اجتماعي كارآفريني بر اجتماعي اطالعات پردازش
 يفرضيه آزمون نتيجه 9 جدول در. است معنادار و مثبت اصفهان، شهر

 .شودمي ديده چهارم

  : نتيجه آزمون فرضيه چهارم)9( جدول

ضريب   مسير
  مسير

مقدار 
  بحراني

P 
  

  نتيجه
  فرضيه

بر اجتماعي  آگاهي
كارآفريني اجتماعي تاثير 

  معناداري دارد.

  تاييد  001/0  198/5  19/0

 شود.است فرضيه چهارم تاييد مي 96/1 تر ازبيشاين كه مقدار با توجه به 
 اجتماعي كارآفريني بر 19/0  مقدار با اجتماعي آگاهي ديگر عبارت به

  .است موثر

   گيرينتيجه - 11

بر ي اول اين نتيجه به دست آمد كه هوش اجتماعي در آزمون فرضيه
اجتماعي، تاثير  كارآفريني اجتماعي تاثير دارد، يعني با افزايش هوش

يابد و مثبت بر كارآفريني اجتماعي دارد و كارآفريني اجتماعي افزايش مي
، در پژوهش خود به اين نتيجه )1394( طباطبايي و همكاران بالعكس.

 دست يافتند كه هوش اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي تاثيرمثبت دارد.
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ه رسيدند كه )، در پژوهش خود به اين نتيج1394عالمه و همكاران (
هوش اجتماعي بر سبك رهبري مديران تاثير مثبت دارد و با توجه به اين 

تواند از اين تاثير در بهبود روند خود استفاده تاثير كارآفرين اجتماعي مي
)، 2014( با پژوهش يرمنتاوا و همكارانفرضيه  چنين نتايج اينهم نمايد.

  سو است.هم
پردازش اطالعات اجتماعي تاثير مثبت ي دوم نشان داد كه آزمون فرضيه

)، در 1392( داري بر كارآفريني اجتماعي دارد. يزداني و همكارانو معني
پژوهش خود بيان نمودند كه پردازش اطالعات اجتماعي در بين 

هاي ارتباطي داري بر مهارتهاي هوش اجتماعي تاثير مثبت و معنيمولفه
استفاده از پردازش اطالعات شناختي  كارآفرين اجتماعي با در نتيجه دارد.

در سازمان اتخاذ نمايد و اثرات مثبت  تواندگيري مناسبي را ميتصميم
پردازش اطالعات تاثير مثبت بر كارآفريني اجتماعي نيز دارد و كارآفرينان 
اجتماعي با استفاده از پردازش اطالعات تعارضات كمتري دارند و تفكرات 

 دوم فرضيه نتيجهزين تفكرات مثبت كنند. توانند جايگمنفي را مي
 .دارد سوييهم باال ييافته با حاضر، پژوهش

ي سوم نشان داد كه مهارت اطالعات اجتماعي تاثير مثبت و آزمون فرضيه
)، در 1390داري بر كارآفريني اجتماعي دارد. بيكزاد و همكاران (معني

ريني اجتماعي تاثير پژوهش خود نشان دادند كه مهارت اجتماعي با كارآف
در پژوهش خود نشان داد كه  ،)1389( اله ياريدار، دارد. مثبت و معني

هاي آموزشي در مهارت اجتماعي با رهبري اخالقي در مديران گروه
در واقع كارآفرينان با داشتن مهارت اجتماعي قادر به  دانشگاه موثر است.

هاي مشتريان د ديدگاهتوانندرك اجتماعي باال هستند و از اين طريق مي
را نسبت به محصوالت جاري و نيازهاي آنها را نسبت به محصوالت جديد 

از اين طريق تمام اعضاي سازمان خود را با مسائل وتر درك كنند سريع
گير كند كه اين ها درگويي به آنمربوط به بازار و نيازهاي مشتري و پاسخ

اي پيشرفت سازمان از طريق تواند گام بزرگي در راستي خود ميبه نوبه
سوم  فرضيه نتيجه ي سازمان باشد.نوآوري محصوالت و در نتيجه توسعه

 .دارد سوييهم باال هاييافته با حاضر، پژوهش
نشان داد كه آگاهي اجتماعي بر كارآفريني  چهارم يآزمون فرضيه

 )، در2015دار دارد. شارون و كودايكانال (اجتماعي تاثير مثبت و معني
پژوهش خود بيان كردند كه آگاهي اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي تاثير 

)، در پژوهش خود بيان كردند 1389نورايي و ساعي ارسي ( مثبت دارد.
كه آگاهي اجتماعي بر عملكرد افراد هيئت علمي در سازمان موثر و 

، با استفاده از آگاهي با توجه به اهميت آگاهي اجتماعي گذار است.تاثير
توان بهتر به آموزش و هدايت گروه پرداخت و در نتيجه اجتماعي مي

توان اين مطلب را به كارآفرينان عملكرد آموزشي را ارتقا داد. پس مي
اجتماعي بسط دهيم و نتيجه گرفت كه كارآفرين اجتماعي در سازمان با 

ديگران دارد و در  هدايتتري در استفاده از آگاهي اجتماعي، توان بيش
پژوهش  چهارمنتيجه فرضيه  نمايد.ال بردن بازدهي در سازمان كمك ميبا

  هاي باال هم سويي دارد.حاضر، با يافته

هاي پژوهش، پيشنهادهايي به شرح با توجه به مرور مباني نظري و يافته
  شود.زير ارائه مي

فريني آ(هوش اجتماعي بر كار ي اولي فرضيهنتيجهپيشنهاد مبتني بر 
با نوجه به اين  هاي منتخب شهر اصفهان تاثير دارد).ر خيريهاجتماعي د

براي  كه هوش سازماني تاثير مثبت بر كارآفريني اجتماعي دارد، در نتيجه
. ندهوش اجتماعي در سازمان بايد تقويت شو افزايش كارآفريني اجتماعي،

در جذب نيرو و شود كه ي اين فرضيه پيشنهاد ميبر اساس نتيجه
هاي خود به هوش اجتماعي جهت فعاليتسازمان در ري در گذاسياست

سازي بهتر هوش براي پيادهچنين هم كسب منفعت بيش تر توجه كنند.
اجتماعي در سازمان، سعي نمايند با ساير افراد ارتباط موثر برقرار كنند 
بدين منظور تماس چشمي برقرار كنند، هماهنگي حركات بدن و گفتار و 

باس در برقراري ارتباط اجتماعي موفق حائز اهميت اهميت دادن به ل
  ت هوش اجتماعي در سازمان گردند.يباشد و در نهايت موجب تقومي

ي دوم بيان ي فرضيهي اول نتيجهي فرضيهپيشنهاد مبتني بر نتيجه
كند كه پردازش اطالعات اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي تاثير مثبت مي

افراد كه شود ي اين فرضيه پيشنهاد مينتيجه بر اساس دار دارد.و معني
 هاآن با را خود تعامل و ط كار همراه شونديبا ديگران در مح در سازمان

ناراحتي و  افراد در سازمان اطالعات خود را به روز نمايند. ببرند. باال
العمل سايرين عكس نيازهاي افراد را بشناسند و سعي در رفع آن نمايند.

به  بيني كنند.و محيط پيرامون را بشناسند و پيشنسبت به خود 
  ديگران توجه نموده و سعي در رفع آن بر آيند. اميالها و خواسته
ي دوم بيان ي فرضيهدوم، نتيجه يفرضيه ينتيجه بر مبتني پيشنهاد

دار كند كه مهارت اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي تاثير مثبت و معنيمي
درك خود را شود كه افراد ي اين فرضيه پيشنهاد ميدارد. بر اساس نتيجه

هاي مثبت نسبت به محيط پيرامون خود باال ببرند، خود را با موقعيت
ها اجتماعي هماهنگ كنند و تعامل خود با ساير افراد را باال ببرند و با آن

ها و جلسات جديد وارد شوند و هماهنگ شوند و بتوانند خود را در محيط
  سخنوري خود را باال ببرند. فن بيان و

وم بيان سي ي فرضيهنتيجهي سوم ي فرضيهپيشنهاد مبتني بر نتيجه
دار كند كه آگاهي اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي تاثير مثبت و معنيمي

نسبت به افراد كه شود ي اين فرضيه پيشنهاد ميدارد. بر اساس نتيجه
هاي ديگران را ك كنند، انتخابپذير باشند و آن را درسازمان مسئوليت
ها آگاهي از درجه ها احترام بگذارند با توجه به پژوهشبپذيرند و به آن

، سعي در افزايش و تقويت بت به دو عامل ديگر برخوردار استكمتري نس
آن از طريق درك ديگران و محيط از طريق درك و شناخت احساسات و 

  يند.پذيري خود نماان و مسئوليتتفكرات ديگر
اين پژوهش در جوامع ديگر نيز الگوي طراحي شده  شود،پيشنهاد مي

 به متغيرهاي ارائه شده در پژوهش در جوامع ديگرشود انجام شود و سعي 
  مورد آزمون قرار گيرد.غير از خيريه 
، فضايي سازماني، هوش شود، از ساير انواع هوش نظير هوشپيشنهاد مي

موضوعات مختلف كارآفريني مثل  روي و.هوش هيجاني، هوش تجاري 
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هاي آتي مورد كار، كارآفريني سازماني و ...در پژوهشكارآفريني كسب و
  .استفاده قرار گيرد
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