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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present research was performed with the aim of 

presenting a pattern of entrepreneurial intelligence in high school 

students in the west region of Golestan province. 

Materials and Methods: This study in terms of purpose was 

applied and in terms of implementation method was qualitative. The 

research population was the documents and texts of entrepreneurial 

intelligence and specialists and professors of entrepreneurial 

intelligence in the west of Golestan province in 2019 year. The 

research sample was documents and texts of entrepreneurial 

intelligence and based on principle of theoretical saturation 25 

entrepreneurial intelligence specialists and professors who were 

selected by purposive sampling method. To collect data were used 

from noting and semi-structured interview methods and data were 

analyzed by content analysis method. 

Findings: The findings showed that the factors effecting on 

entrepreneurial intelligence in high school students were included 

individual factors (including two sub-components of intrinsic 

characteristics and acquired characteristics), educational and family 

(including two sub-components of teachers and educators and 

developmental-educational atmosphere) and social institutions 

(including three sub-components of authority and distribution of 

power, communication system and cultural norms) which were 

developed the indicators of each of them. Finally, based on the 

components, sub-components and indicators of entrepreneurial 

intelligence, the pattern of entrepreneurial intelligence was designed 

in high school students. 

Conclusion: Based on the pattern of entrepreneurial intelligence 

designed in this study, high school professionals and planners can 

use this pattern to take effective steps to promote entrepreneurial 

intelligence in high school students. 
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 9911زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 دوره آموزاندانش در کارآفرینی هوش الگوی ارائه

گلستان استان غرب منطقه متوسطه  

 ،5طهماسبی حمیدرضا
 واحد تربیتی، علوم گروه آموزشی، مدیریت دکتری دانشجوی
  .ایران گرگان، اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان،

 ،*2جباری نگین
 ،اسالمی آزاد دانشگاه گرگان، واحد تربیتی، علوم گروه دانشیار،
 (.مسئول نویسنده) ایران گرگان،

 3نیازآذری کیومرث
 اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد تربیتی، علوم گروه استاد،

 .گرگان
 

 چکیده
 در کارآفرینی هوش الگوی ارائه هدف با حاضر پژوهش: هدف
 .شد انجام گلستان استان غرب منطقه متوسطه دوره آموزاندانش
 شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این: هاروش و مواد
 و کارآفرینی هوش متون و اسناد پژوهش جامعه. بود کیفی اجرا

 الس در گلستان استان غرب کارآفرینی هوش اساتید و متخصصان
 طبق و کارآفرینی هوش متون و اسناد پژوهش نمونه. بودند 9911

 کارآفرینی هوش اساتید و متخصصان از نفر 52 نظری اشباع اصل
 وریآجمع برای. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه روش با که بودند

 ساختاریافتهنیمه مصاحبه و برداریفیش هایروش از اطالعات
 .شدند تحلیل محتوا تحلیل روش با هاداده و شد استفاده

 رد کارآفرینی هوش بر موثر عوامل که داد نشان هایافته: هایافته
 دو شامل) فردی عوامل هایمولفه شامل متوسطه دوره آموزاندانش

 و آموزشی ،(اکتسابی هایویژگی و ذاتی هایویژگی زیرمولفه
 فضای و آموزشی مربیان و معلمان زیرمولفه دو شامل) خانواده
 و اقتدار زیرمولفه سه شامل) اجتماعی نهادهای و( آموزشی -رشدی
 که بودند( فرهنگی هنجارهای و ارتباطی نظام قدرت، توزیع

 ها،مولفه اساس بر نهایت، در. شد تدوین آنها از یک هر هایشاخص
 کارآفرینی هوش الگوی کارآفرینی، هوش هایشاخص و هازیرمولفه

 .شد طراحی متوسطه دوره آموزاندانش در
 نای در شدهطراحی کارآفرینی هوش الگوی اساس بر: گیرینتیجه

 فادهاست با توانندمی متوسطه دوره ریزانبرنامه و متخصصان پژوهش،
 در کارآفرینی هوش ارتقای جهت موثری هایگام الگو این از

 .بردارند متوسطه دوره آموزاندانش
 

 آموزشی فردی، عوامل آموزان،دانش کارآفرینی، هوش: هاواژه کلید
 اجتماعی نهادهای خانواده، و
 

 01/09/5399تاریخ دریافت: 
 04/55/5399 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولneginjabbary@gmail.com 
 

 مقدمه
 توجه مورد بیستم قرن اواخر از که است موضوعی کارآفرینی

(. 9) گرفت قرار جهان مختلف کشورهای آموزشی هاینظام
 اجت و اقتصادی توسعه موتور محرکه عوامل از یکی کارآفرینی

 به توجه اخیر هایسال در که است جوامع توسعه فرایند در ماعی
 صادیاقت رشد کلید عنوانبه و داشته چشمگیری افزایش کارآفرینی

(. 5) است گرفته قرار توجه مورد کشورها از بسیاری در اجتماعی و

 است شده خاطرنشان وپرورشآموزش 9011 عملیاتی برنامه در
 دانش باید شوندمی مندبهره کارآفرینانه یادگیری از که آموزانیدانش

 خالقیت، جمله از هایینگرش و ضروری هایمهارت و تجاری
 احساس و ریسک شناخت گروهی، کار سماجت، عمل، ابتکار

 باال در مهمی نقش معلمان که دهند پرورش خود در را مسئولیت
 یک را کارآفرینی گذشته در اینکه با(. 9) دارند کارآفرینی بردن

 عالوه که شده مشخص امروزه اما دانستند،می ارثی یا ذاتی ویژگی
 و قموف هایتجربه اساس بر را آن توانمی کارآفرینی بودن ارثی بر

 ها،نگرش ها،دانش بر کارآفرینی(. 0) داد آموزش دیگران به مفید
 محیطی و شرایط هر در که دارد تاکید هاییتوانمندی و هامهارت
 و ارزیابی شناخت، شامل فرایندی کارآفرینی(. 9) دارد کاربرد

 هب دسترسی جدید، محصوالت معرفی برای هافرصت از برداریبهره
. است نداشته وجود قبال که است ایاولیه مواد یا جدید بازارهای

 نوآوری و ابتکار اندیشه، و ایده پرورش استراتژِ یک کارآفرینی پس،
(. 2) باشدمی بازار هدایت و هاسرمایه و منابع به دهیجهت در

 پذیری،ریسک درونی، کنترل شامل کارآفرین افراد هایویژگی
 کارآفرین افراد(. 6) است پیشرفت انگیزه و طلبیاستقالل خالقیت،

 قخال فرایندهای و هاایده از استفاده و تولید به که هستند کسانی
 ند،هست عمل به هافرصت تبدیل و ارزیابی ایجاد، به قادر پردازند،می

 خود اعمال ارزیابی و مشاهده به دارند، خود زندگی در فعالی نقش
 به خود انرژی و زمان از هستند، پذیرانعطاف پردازند،می دیگران و

 هاقابلیت توسعه حال در همواره کنند،می استفاده مطلوبی نحو
 (.7) باشندمی پذیرمسئولیت و مبتکر پذیر،ریسک و هستند
 به را آن کلی طور به و شده ارائه مختلفی تعاریف هوش درباره
(. 1) دانندمی جدید هایموقعیت یا محیط با سازگاری توانایی معنای

 که شده معرفی ایسازگارانه مساله حل رفتار هوش دیگر تعریفی در
 و باشد اجتماعی و فردی رشد و کاربردی اهداف تحقق راستای در

 مختلف هایجنبه دارای هوش(. 1) شود تلقی ارزشمند جامعه برای
 االییب توانایی باهوش افراد و است غیره و اجتماعی هیجانی، شناختی،

 و حل راه بهترین یافتن متنوع، هایحل راه ارائه مساله، شناخت در
 را مختلف توانایی چندین هوش که دیدگاهی(. 91) دارند آن آزمون
 و شناسیعصب در اخیر هایپیشرفت وسیله به شودمی شامل

 هوش(. 99) است گرفته قرار حمایت مورد شناختی روانشناسی
 از ایمجموعه معنای به هوش ابعاد از یکی عنوانبه کارآفرینی

 را آنها توانندمی کارآفرینان که است ذهنی و نرم هایمهارت
 تواندمی کارآفرینی هوش(. 95) سازند نهادینه خود در و یادگرفته
 فرادا اشتغال و کارآفرینی بستر کردنفراهم برای ارزشمندی راهکار

 (.99) باشد
 اما شده، انجام زیادی نسبتا هایپژوهش کارآفرینی درباره اینکه با

 ضمن( 90) فرنزل. است خالی کارآفرینی هوش درباره پژوهش جای
 و هیجانی هوش صفت بین که رسید نتیجه این به پژوهشی

 نتایج. داشت وجود معنادار و مثبت رابطه کارآفرینی گیریجهت
 و هیجانی هوش بین معنادار رابطه از حاکی( 92) الدینفخر پژوهش

 و بام. بود انگیزش و جنسیت سن، نقش به توجه با کارآفرینی
 عملی هوش که رسیدند نتیجه این به پژوهشی ضمن( 99) همکاران

( 96) یوسف دیگر پژوهشی در. داشت کارآفرینی در موثری نقش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

http://islamiclifej.com/article-1-822-fa.html


 531   ...دوره آموزاندانش در کارآفرینی هوش الگوی ارائه  

 

 9911زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 نابعم مدیریت، ساختار شامل را دانشگاهی کارآفرینی بر موثر عوامل
. دندکر معرفی محیطی توسعه و دانشگاهی سیستم مدیریت انسانی،

 که داد نشان( 97) اربانو و کانو-گوئیریرو کیربی، پژوهش نتایج
 ازمانی،س ساختار شامل ترتیببه دانشگاه کارآفرینی بر موثر عوامل
 و کار شروع از حمایت پاداش، هایسیستم آموزشی، هایروش

 بر موثر فردی عوامل( 91) شان. بودند رشد مراکز از حمایت
 روانشناختی عوامل شامل را هافرصت از برداریبهره و شناسایی

 آموزش،) غیرروانشناختی و( شناخت و خودارزیابی انگیزش،)
 همچنین،. کرد معرفی( اجتماعی موقعیت و سن کاری، تجربه

 آموزشی کارآفرینی بر موثر عوامل( 91) قنبری و اردالن سلطانزاده،
 سازیتجاری فرعی عامل سه) اقتصادی ساختار عامل شش شامل را

 ساختار ،(مالی سازوکارهای و وکارکسب هوشمندی، ها،ایده
 رساختا ،(هاارزش و بازتعریف تیمی، کار فرعی عامل سه) فرهنگی
 اجتماعات و اجتماعی ارتباطی شبکه فرعی عامل دو) اجتماعی
 اعضای آموزش، فرعی عامل چهار) آموزشی ساختار ،(یادگیری

 ارساخت ،(تحصیلی هایرشته بازتعریف و تکنولوژی علمی، هیئت
 و( محیطی تغییرات و دولت حمایت فرعی عامل دو) بیرونی محیط
 (شخصیتی هایویژگی و انگیزه فرعی عامل دو) فردی هایویژگی
( 51) حجاریان و زادهحسین مجتوی، پژوهش نتایج. کردند معرفی

 شامل دانشجویان کارآفرینی بر موثر عوامل که داد نشان
 ی،فکر سالست موفقیت، به نیاز کنترل، کانون پذیری،ریسک

 رب عالوه. بودند طلبیچالش و رویاپردازی ابهام، تحمل گرایی،عمل
 عوامل( 59) زادهحسین و اسماعیلی علی ساغری، پژوهش نتایج آن،

 شش) سازمانی عامل سه شامل را دانشگاهی کارآفرینی بر موثر
 فرایندها، و هازیرساخت کارآفرینی، فرهنگی کردن نهادینه مقوله

 ایارتق دانشگاه، در کارآفرینی تحول بازاریابی، مراکز تشکیل
 مقوله پنج) محیطی ،(مدیریتی تغییرات و دانشگاهی آموزش

 اه،دانشگ با صنعت ارتباط وکار،کسب قوانین بیرونی، فشارهای
 و( جامعه در کارآفرینی فرهنگ و بخشیآگاهی و رسانیاطالع
 هایویژگی پرورش دانشجویان، فردی هایویژگی مقوله سه) فردی

 هشپژو اساس بر. کردند معرفی( منابع به دسترسی و کارآفرینی
 تشخیص بر موثر عوامل( 55) سنجریان و طغرایی میرواحدی،

 منظم وجویجست خالقیت، شامل کارآفرینانه هایفرصت
 احساس اطالعاتی، هایجریان گری،مربی و آموزش ها،فرصت

 هشیاری اجتماعی، ارتباطات شبکه شده،ادراک خودکارآمدی
 فکری، سرمایه اجتماعی، یادگیری پیشین، دانش کارآفرینانه،

 و منیموت عزیزی،. بود انگیزه و برندهپیش نیروهای فکری، مالکیت
 خالقیت، که رسیدند نتیجه این به پژوهشی ضمن( 59) پورعبداله

 کارآفرینانه هشیاری و اجتماعی ضعیف پیوندهای خودکارآمدی،
 تاثیر ماا داشتند، کارآفرینانه هایفرصت تشخیص بر مثبتی تاثیر
 یدتای آن بر مربیان کمک و اجتماعی قوی پیوندهای پیشین، دانش
 .نشد

 و کندمی بینیپیش را آتی هایموفقیت زیادی حد تا کارآفرینی
 پس .باشد مطلوب آینده کنندهتضمین تواندمی هوش با آن ترکیب

 پیشرفت و توسعه رشد، در موثری نقش تواندمی کارآفرینی هوش
 هوش که است این پژوهشی خألهای از یکی. کند ایفا جوامع

 ینکها با و نگرفته قرار قبلی پژوهشگران توجه مورد کارآفرینی
 انجام آن بر موثر عوامل و کارآفرینی درباره زیادی هایپژوهش

 به توجه با. است گرفته قرار غفلت مورد کارآفرینی هوش اما شده،
 الگویی وجود عدم و جوامع توسعه و رشد در کارآفرینی هوش نقش

 هوش الگوی ارائه هدف با حاضر پژوهش کارآفرینی، هوش درباره
 تانگلس استان غرب منطقه متوسطه دوره آموزاندانش در کارآفرینی

 .شد انجام
 هامواد و روش

 .بود کیفی اجرا شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این
 داساتی و متخصصان و کارآفرینی هوش متون و اسناد پژوهش جامعه
 نمونه. بودند 9911 سال در گلستان استان غرب کارآفرینی هوش

 52 نظری اشباع اصل طبق و کارآفرینی هوش متون و اسناد پژوهش
 روش با که بودند کارآفرینی هوش اساتید و متخصصان از نفر

 گیرینمونه روش این در. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه
 هوش زمینه در متخصصان از که شناختی اساس بر پژوهشگران

 از نظر مورد هایمالک اساس بر را نفر 52 تعداد داشتند کارآفرینی
 داشتن یا تدریس سابقه ارشد، کارشناسی تحصیالت حداقل جمله
 نمونه عنوانبه کارآفرینی و هوش هایزمینه در کتاب و مقاله

 .کردند انتخاب
 و اسناد مطالعه از پس که بود صورت این به پژوهش اجرای نحوه
 درباره سوال تعدادی کارآفرینی هوش و کارآفرینی هوش، متون
 طریق از ابتدا مصاحبه انجام برای. شد طراحی کارآفرینی هوش

 و زمان آن در و انجام اولیه هماهنگی تلفن یا حضوری مراجعه
 درباره آنها به که است ذکر به الزم. شد مشخص مصاحبه مکان

 و اهمیت هدف، درباره و داده خاطراطمینان اخالقی نکات رعایت
 هر با هامصاحبه شدهتعیین زمان در. شدند توجیه پژوهش ضرورت

 آنها کلیدی نکات و انجام ساختاریافتهنیمه صورت به نفر 52
 آنها صدای شوندگانمصاحبه قبلی اطالع با همچنین،. شد یادداشت

 .نیفتد قلم از اطالعاتی هیچ تا شد ضبط
 صورت به ایکتابخانه هایروش از اطالعات آوریجمع برای
 فادهاست ساختاریافتهنیمه مصاحبه صورت به میدانی و برداریفیش
 .شدند تحلیل محتوا تحلیل روش با هاداده و شد

 هایافته

 درصد و فراوانی که بودند نفر 52 حاضر پژوهش کنندگانشرکت
 .است شده گزارش 9 جدول در آنها دموگرافیک هایویژگی فراوانی

 شوندگانمصاحبه دموگرافیک هایویژگی فراوانی درصد و فراوانی. 9 جدول
 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیرها

 44 11 دکتری تحصیالت

 63 9 دانشجوی دکتری   
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 02 5 کارشناسی ارشد 

 02 7 مدیریت آموزشی رشته تحصیلی

 10 6 شناسیجامعه 

 2 0 جغرافیا 

 2 0 فیزیک 

 10 6 زبان انگلیسی 

 10 6 شناسیزیست 

 02 5 کامپیوتر 

 13 4 سال 3-12 سنوات خدمت

 04 3 سال 15-11 

 60 2 سال 02-13 

 13 4 سال 05-01 

 10 6 سال 05باالتر از  

 و 00% با دکتری به مربوط تحصیالت بیشترین حاضر پژوهش در
 تحصیلی رشته بیشترین ،51% با ارشد کارشناسی به مربوط کمترین
 و جغرافیا به مربوط کمترین و 51% با آموزشی مدیریت به مربوط
 96-51 به مربوط خدمت سنوات بیشترین و 1% با یک هر فیزیک

 بود درصد 95% با سال 52 از باالتر به مربوط کمترین و 95% با سال
 .(9 جدول)

 برای محتوا تحلیل از حاصل هایشاخص و هازیرمولفه ها،مولفه
 گزارش 5 جدول در متوسطه دوره آموزاندانش در کارآفرینی هوش
 . است شده

 

متوسطه دوره آموزاندانش در کارآفرینی هوش برای محتوا تحلیل از حاصل هایشاخص و هازیرمولفه ها،مولفه. 5 جدول
 

 هاشاخص هازیرمولفه هامولفه

 

 عوامل فردی

 یابی، نوآوری، جسارت وانگیزه درونی، پشتکار، عالقمند به کارهای تیمی و گروهی، داشتن هدف و برنامه، داشتن خالقیت، فرصت های ذاتیویژگی

 استعداد یا توانایی

های ویژگی

 اکتسابی

 هاگیریهای فردی و ذهنی، تجربه و مشارکت در تصمیمپردازی، پرسشگری، خطرپذیری، مسئولیت و تعهدپذیری، مهارتایده

 

آموزشی و 

 خانواده

معلمان و مربیان 

 آموزشی

 هاهای بیرونی برای ایجاد انگیزه درونی و توجه به عالئق و تواناییحمایت و راهنمایی، مشوق

 -فضای رشدی

 آموزشی

های تیمی، بکارگیری های نوین، آموزش مهارتهای زندگی، بکارگیری فناوریهنری، آموزش مهارت -برگزاری مسابقات علمی

 آموزیهای دانشهای رهبری و ایجاد تشکلفردی، توسعه مهارتمسابقات خالقانه، توسعه روابط بین

 

 

 

نهادهای 

 اجتماعی

اقتدار و توزیع 

 قدرت

 های اقتصادی و تسهیالت وامهای فعالیتها، ارتباط مراکز علمی و صنعت، واگذاری اولویتنحصاری نوآوریحق مالکیت مادی و ا

موقعیتی، امکانات شهر الکترونیکی و  -گروه دوستان و همساالن، ارتباط با مراکز رشد و نوآوری، نظام مناسک، امکانات شهری نظام ارتباطی

 ها و مطبوعاترسانه

هنجارهای 

 فرهنگی

توجه به مالکیت معنوی، منزلت اجتماعی کارآفرینان، توجه و احترام به کارآفرینان، توجه و احترام به کارآفرینان، فرهنگ تغییر 

ها، آداب، رسوم و طلبی و قبول مسئولیت و ارزشپذیری، فرهنگ استقاللو کشف فرصت، فرهنگ مشارکت، فرهنگ مخاطره

 عرف

در پژوهش حاضر سه مولفه فردی و هفت زیرمولفه و تعدادی 
آموزان دوره متوسطه شاخص برای هوش کارآفرینی در دانش

های عوامل فردی )شامل دو زیرمولفه شناسایی شد که شامل مولفه
های اکتسابی(، آموزشی و خانواده )شامل های ذاتی و ویژگیویژگی

آموزشی( و  -زیرمولفه معلمان و مربیان آموزشی و فضای رشدیدو 
نهادهای اجتماعی )شامل سه زیرمولفه اقتدار و توزیع قدرت، نظام 

 (.5ارتباطی و هنجارهای فرهنگی( بودند )جدول 
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شده، الگوی های شناساییها و شاخصها، زیرمولفهبر اساس مولفه
گزارش  9طه در شکل آموزان دوره متوسهوش کارآفرینی در دانش

 شده است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسطه دوره آموزاندانش در کارآفرینی هوش الگوی. 9 شکل

 گیریبحث و نتیجه
 داشت خواهد جامعه در زیادی اثرات و پیامدها کارآفرینی و هوش

 این. تاس تاثیرها این از یکی بیکاری بحران رفع و اشتغال ایجاد که
 به منجر بتواند که یابدمی دوچندان اهمیت زمانی فرایند

 سر به اقتصادی محرومیت و فقر در که شود افرادی توانمندسازی
 هایارگان و هاسازمان حمایتی هایچرخه در که ناچارند و برده

 در موثری نقش کارآفرینی هوش بنابراین،. گیرند قرار مختلف
 نتیجه، در. دارد جوامع و هاسازمان جایگاه ارتقای و رشد تثبیت،

 در کارآفرینی هوش الگوی ارائه هدف با حاضر پژوهش
 .شد انجام گلستان استان غرب منطقه متوسطه دوره آموزاندانش
 آموزاندانش در کارآفرینی هوش که داد نشان حاضر پژوهش نتایج
 و خانواده و آموزشی فردی، عوامل مولفه سه دارای متوسطه دوره

 زیرمولفه دو شامل فردی عوامل مولفه که بود اجتماعی نهادهای
 خانواده و آموزشی مولفه اکتسابی، هایویژگی و ذاتی هایویژگی
 -رشدی فضای و آموزشی مربیان و معلمان زیرمولفه دو شامل

 و اقتدار زیرمولفه سه شامل اجتماعی نهادهای مولفه و آموزشی
 زا نتایج این. بود فرهنگی هنجارهای و ارتباطی نظام قدرت، توزیع

 و بام ،(92) الدینفخر ،(90) فرنزل هایپژوهش نتایج با جهاتی
 ،(91) شان ،(97) همکاران و کیربی ،(96) یوسف ،(99) همکاران
 و ساغری ،(51) همکاران و مجتوی ،(91) همکاران و سلطانزاده
 همکاران و عزیزی و( 55) همکاران و میرواحدی ،(59) همکاران

 .بود همسو( 59)
 برای ینیکارآفر هوش که گفت توانمی نتایج این تفسیر و تبیین در

 یاکتساب و ذاتی هایویژگی شامل فردی عوامل مولفه به نیاز تحقق
 و ذاتی هاویژگی این از برخی است مشخص که طورهمان و دارد

 ادگیریی قابل زیادی حد تا و اکتسابی دیگر برخی و ثابت تقریبا
 و ارتجس یابی،فرصت خالقیت، عالقه، پشتکار، انگیزه، که هستند

 ری،خطرپذی پرسشگری، پردازی،ایده و ارثی جنبه بیشتر استعداد
 یادگرفتنی جنبه بیشتر ذهنی هایمهارت و مشارکت تعهدپذیری،

 فهمول به نیاز نیاز شدناجرایی برای کارآفرینی هوش همچنین،. دارند
 -رشدی فضای و آموزشی مربیان و معلمان شامل خانواده و آموزشی
 رشد در موثری نقش توانندمی خانواده و آموزشی نظام. دارد آموزشی

 این در که نمایند ایفا آموزاندانش مختلف هایویژگی ارتقای و
 ایجاد راهنمایی، حمایت، طریق از آموزشی مربیان و معلمان زمینه
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 آموزشی -رشدی فضای و هاتوانایی رشد و عالئق به توجه انگیزه،
 بکارگیری زندگی، هایمهارت آموزش مسابقات، برگزاری طریق از

 فردیبین روابط توسعه تیمی، هایمهارت آموزش نوین، هایفناوری
 هوش ارتقای و رشد برای را زمینه توانندمی رهبری هایمهارت و

 ققتح برای کارآفرینی هوش آن، بر عالوه. آورند فراهم کارآفرینی
 نظام قدرت، توزیع و اقتدار شامل اجتماعی نهادهای مولفه به نیاز

 ارتباط نوآوری، مالکیت حق که دارد فرهنگی هنجارهای و ارتباطی
 یاقتصاد هایفعالیت واگذاری و وام تسهیالت صنعت، و علمی مراکز

 و رشد مراکز با ارتباط قدرت، توزیع و اقتدار زیرمولفه طریق از
 و موقعیتی -شهری امکانات دوستان، گروه مناسک، نظام نوآوری،

 مالکیت به توجه و ارتباطی نظام زیرمولفه طریق از هایرسانه
 فرهنگ فرصت، کشف فرهنگ احترام، اجتماعی، منزلت معنوی،

 یتمسئول قبول و پذیریمخاطره و طلبیاستقالل فرهنگ مشارکت،
 فرهنگی هنجارهای زیرمولفه طریق از رسوم و آداب ها،ارزش و

 هوش تحقق راستای در. شوندمی کارآفرینی هوش ساززمینه
 هایویژگی تقویت در مناسب حمایتی هایسیاست کارآفرینی

 مهمی نقش آموزاندانش در هوش روحیه ارتقای و بقا و کارآفرینانه
 و هنداشت مفهومی شکست کارآفرینانه زندگی در چون. کندمی ایفا
 اقصین تصور آموختن، برای موقعیتی رفتن، باال برای ایپله عنوانبه
 هنوز که ایواقعه یا و دارد وجود هدف در که ابهامی واقعیت، از

 ییتوانا کارآفرین. شودمی شناخته نشده، سود به تبدیل آن فواید
 چه را کاری چه که داندمی خوب و دارد را هااولویت تشخیص

 حاضر و دهد انجام چگونه و کسانی چه یا کسی چه کمک با وقت،
 شجاعت و بینیخوش و کند مبارزه دیگران با آن انجام برای است

 بسیاری همین برای. است کارآفرین یک بارز و مهم هایویژگی از
 کلمش با برخورد در کارآفرین همچنین،. هستند جوان کارآفرینان از

 از را آن تا کندمی مبارزه سازد، مخدوش را خود ذهن آنکه بدون
 هک گویدمی خود به باشد بزرگ مشکل اگر حتی و بردارد میان
 .شودمی مشغول دیگری هدف به و کرد حل را آن شودنمی االن

 از اما نبوده، مواجه خاصی محدودیت با حاضر پژوهش
 دلیل به پژوهش زمان شدنطوالنی به توانمی رایج هایمحدودیت

 به آموزشی و اداری مشکالت و افراد از زیادی تعداد با مصاحبه
 محدودیت. کرد اشاره هامصاحبه این انجام جهت هماهنگی منظور
 رینیکارآف هوش درباره اندک بسیار پژوهشی و نظری پیشینه دیگر

 امکان عدم به منجر امر این که بود آن برای الگویی وجود عدم و
 به توانمی هامحدودیت دیگر از. شد حاضر پژوهش الگوی مقایسه
 ارهاش کرونا ویروس وجود حتی و انگیزشی مشکالت وقت، کمبود

 .ساخت دشوار بسیار پژوهشگر برای را هامصاحبه انجام که کرد
 دوره آموزاندانش کارآفرینی هوش درباره بیشتر هایپژوهش انجام

 دوره آموزاندانش روی بر حتی آن انجام و مناطق سایر متوسطه
 با آنها جنتای مقایسه و جنسیت تفکیک به نتایج بررسی و ابتدایی

 .باشد داشته پی در مفیدی نتایج تواندمی حاضر پژوهش نتایج
 عوامل هایمولفه که شودمی پیشنهاد پژوهش این نتایج اساس بر

 آنها هایزیرمولفه و اجتماعی نهادهای و خانواده و آموزشی فردی،
 بهبود کارآفرینی هوش ارتقای و رشد ایجاد، برای آموزاندانش در

 کارآفرینی هوش آموزشی هایکارگاه برگزاری آن، بر عالوه. یابد

 و معلمان برای خدمت ضمن هایدوره و آموزاندانش اولیای برای
 کارآفرینی هوش ارتقای و رشد در تواندمی مدرسه اداری کادر
 دهشطراحی الگوی به توجه با. باشد داشته موثری نقش آموزاندانش

 نظام توانمی زمینه این در بیشتر هایپژوهش و حاضر پژوهش در
 کارآفرین و باهوش خالق، نسلی پرورش سوی به را کشور آموزشی

 رد کارآفرینی و هوش که مهمی جایگاه و نقش به توجه با. داد سوق
 ماریشبی تعداد کنند سعی باید هادولت دارد، کشورها توسعه و رشد

 به را هستند کارآفرینی و هوش خصوصیات واجد که افرادی از
 دارای افراد چون. دهند سوق کارآفرینی هوش هایآموزش سمت
 و هافرصت تشخیص در زیادی توانایی باال کارآفرینی هوش

 تحول و توسعه تغییر، زمینه در بسیاری هایمهارت و هاموقعیت
 هوش هایآموزش ارائه طریق از توانندمی هادولت. دارند جامعه

 تجه در موثر گامی اجتماعی و فردی شرایط با مطابق کارآفرینی
 ادی،اقتص هایفرصت گسترش برای را زمینه و بردارند آنها استقالل

 .آورند فراهم سیاسی و فرهنگی اجتماعی،
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