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 دهیچک
 یوکارها کسب نشیآفر در و اند شده وارد یاقتصاد یها تیفعال از یمتنوع یها عرصه در زنان امروزه نکهیا به توجه با

 یها تیظرف از یبردار بهره در توان یم را آنان تیخالق و استعداد تیهدا و ها یتوانمند شناخت ،کنند یم نقش یفایا یادیز

 .است نیکارآفر زنان در نانهیکارآفر هوش یها یژگیو کشف حاضر پژوهش هدف .دانست مؤثر یاجتماع بزرگ قشر نیا

 استفاده یمتن یها داده لیتحل یبرا محتوا لیتحل راهبرد از آن، در که است یکاربرد هدف لحاظ  به و یفیک حاضر پژوهش

 و گرفت انجام هدفمند روش به یریگ نمونه .است النیگ استان نیکارآفر زنان شامل مطالعه مورد ۀجامع .است هشد

 مصاحبه نفر 05 با ،ینظر اشباع به توجه با ت،یدرنها .شد استفاده افتهیساختار  مهین ۀمصاحب از ،ها داده یآور جمع منظور به

 نیکارآفر زنان ۀنانیکارآفر هوش یها یژگیو و شد انجام یقرارداد یمحتوا لیتحل روش هب ها مصاحبه لیتحل .گرفت انجام

 هوش و جسورانه هوش ،یشهود هوش ،یاجتماع هوش ،یشناخت هوش نانه،یکارآفر نشیب یاصل مضمون شش قالب در

 با ،تیدرنها .شد دییتأ آن اعتبار صحت ،یفیک یابیاعتبار یها روش قیطر از سپس .شد یگذار نام و استخراج ،زانندهیبرانگ
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 مقدمه
 یها تیظرف یتمام ییافزا توان و موجود منابع ۀهم از استفاده ،یکنون پرشتاب یایدن در بقا شرط

 بروز امکان که است ینیکارآفر یها تیظرف ییشناسا ازمندین ،ریمس نیا انتخاب .است اریاختدر

 نقش دو شتندا با نیفررآکا .سازد فراهم را نانهیکارآفر یها تیفعال و خالقانه ریتداب و ابتکارات

 ،یمبارک و ترقبان یکاظم) کند یم کمک یدقتصاا شدر هـب ،تـقابر شیافزا و یآورنو جادیا

 ۀهست را آن توان یم ،شود فیتعر ارزش یجیتدر خلق یایپو ندیفرا ،ینیکارآفر اگر (.0930

 و یمراد) کرد قلمداد کشور ینوآور یاصل نماد و یاقتصاد ۀتوسع موتور ،یمل تیمز یاصل

 از یمتنوع یها عرصه در زنان امروزه نکهیا به توجه با ،انیم نیا در (.0935 همکاران،

 ،کنند یم فایا نقش یا گسترده یوکارها کسب نشیآفر در و اند شده وارد یاقتصاد یها تیفعال

 قشر نیا یها تیظرف از یبردار بهره در آنان، ۀخالقان یاستعدادها تیهدا و ها یتوانمند شناخت

 یها یژگیو و موفق یالگوها ییشناسا ،یعبارت به .شود  یم واقع مؤثر یاجتماع بزرگ

 یگروه و یفرد یها تیمحدود رغم  یعل ،ها آن ینیکارآفر یها تیفعال در زنان یهوشمند

 و نوآور خالق، زنان ،یجهان ۀعرص در امروزه ،(0331) گلمن دگاهید از .شود  یم واقع مؤثر

 یخدمات و یدیتول ،یصنعت یها نهیزم در یبزرگ تحوالت منشأ ،نیکارآفر عنوان به مبتکر

 ،یصنعت دهندگان توسعه و یمل قهرمانان ،یاقتصاد ۀتوسع موتور عنوان به آنان نقش و اند شده

 رفع نعامال و یفناور انتقال یاصل یها نهیگز اشتغال، جادیا نعامال ،یگذار هیسرما مشوقان

 ۀعرص در خالق یاستعدادها کشف ،نیبنابرا ؛است شده نییتب بازار یتنگناها و خلل

 انیم در ییافزا هم قصد به توان یم ریمس نیا در را آنان تجارب ییشناسا زین و زنان ینیکارآفر

 زنان تجارب به ینگاه) داد انجام دیجد نسل به انتقال هدف با ای وکار کسب صاحب زنان

 در را رشد نیتر عیسر که است یبخش ،زنان به متعلق وکار کسب (.0939 ران،یا در نیکارآفر

 بقاطم .است داشته 0331 سال در ونیلیم 5 به 0312 سال از ونیلیم 1/2 از شیافزا با مشاغل انیم

 داشتند سال 13 تا 05 ،ییکایآمر زنان از درصد 13 حدود ،کایآمر دولت 0335 سال یآمارها

 در ها نسبت نیباالتر از یکی که بودند شاغل درصد 11 ،زنان نیا مجموع از و (اشتغال نیسن)

 زنان ینیکارآفر تیاهم زین ما کشور در (.0935 ،ماچک ینیحس) رود  یم شمار  به جهان سراسر

 بان دهید سازمان 2100 سال گزارش مطابق که  یطور  به ؛است شده برجسته شیپ از شیب
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 ,Xavier et al) است داشته یمطلوب رشد زنان ینیکارآفر ۀنیزم در رانیا ،یجهان ینیکارآفر

 روند از یبخش نانه،یکارآفر یها تیفعال به توجه ضرورت توسعه، سوم کی ۀبرنام در .(2012

 چهارم کی ۀبرنام یبررس و مطالعه .است دهیبخش تداوم و قوام را ینیکارآفر نگرش ۀتوسع  روبه

 نقش یفایا و مشارکت یبرا ییواال گاهیجا ،نانهیکارآفر یها تیفعال که دهد یم نشان توسعه

 عوامل ۀنیزم در نیشیپ یها پژوهش شتریب شود، یم مشاهده یطرف از .اند کرده دایپ ینیکارآفر

 و یریام دیس پژوهش در یاجتماع یۀسرما عامل مانند اند،  شده انجام ینیکارآفر بر رگذاریتأث

 پژوهش در زنان ینیفرکارآ ۀتوسع یارهاراهک ای (0930) یسراب و یعیرب و (0933) همکاران

 با یفرد نیارآفرک (0935 ،ماچک ینیحس از نقل به) چاردیر و دانلد دگاهید از .(0932) صابر

 یها یژگیو ییشناسا ب،یترت  نیبد .است لدمو یفکر یها  تعاد و افتهیرشد یذهن یها مهارت

 ،وکار کسب بازار در ایپو مشارکت و ینیکارآفر یها تیظرف از یبردار بهره در نیکارآفر زنان

 و ینظر ۀنیشیپ نبود نیا ب،یترت  نیبد. آورد  یم فراهم یپژوهش ۀعرص نیا در یدیجد یها نشیب

 هوش یها یژگیو ةدربار یپرداز  دهیا ۀنیزم ،زنان نیکارآفر یها تیفعال در یهوشمند تیاهم

 رقابت، مهم موانع از یکی توان یم را آن به یتوجه  یب که است کرده جادیا را نانهیکارآفر

 شمار  به جامعه یاجتماع نیتأم و رفاه گسترش و ،یاقتصاد ۀتوسع ،عیصنا تکامل و تیتقو

 .است زنان ینیکارآفر هوش یها یژگیو ییشناسا دنبال  به پژوهش نیا ب،یترت  نیبد. آورد

 

 قیتحق اتیادب
 1نانهیکارآفر هوش

 که ساخت مطرح را پرسش نیا و کرد لیتحل را «نانهیکارآفر هوش» مفهوم (2103) بونسال

 و شوند یم موفق نیآغاز یها سال در ها آن از یبرخ تنها ار،یبس اننیکارآفر انیم از چگونه

 یبرا ها  آن از یاریبس که یدرحال ؛نندک لیتبد تیموفق و ثروت به را خود یها تیظرف توانند یم

 .(Bonsall, 2014: 16) زنند یم وپا دست وکار کسب یایدن در بقا

 که ردیگ  یمبردر متفاوت یلیتحص سطوح و ها نهیزم ،ظواهر با را یاریبس افراد ،نیکارآفر ةواژ

 ،افراد از یاندک گروه ،انیم نیا در .اند داشته را «تیموفق به یابیدست» مشترک هدف ها آن ۀهم

                                                           
1. Entrepreneurial intelligence 
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 جلو روبه فشار یکاند دارند، ازین ها آن که یزیچ ،درواقع .دارند هدفشان از یروشن کامالا  ریتصو

 ،(Bonsall, 2014: 17) دارد نگه مصمم حرکتشان ریمس در را ها آن که است یبخش  الهام قیتشو ای

 یا دهیا اصالا ای ندارند دهند، انجام خواهند یم آنچه از یروشن ریتصو ،ها  آن از یادیز شمار اما

 چگونه دانند  ینم افراد یبرخ زین یگاه .رسد ینم ذهنشان به تیموفق به یابیدست یچگونگ درمورد

 افراد از یاریبس یبرا ان،یم نیا در .کنند اجرا ،کند یم خطور ذهنشان به را آنچه توانند یم

 شهرت و ثروت به ییجادو طور به و شود یم دایهو آن از عبور یچگونگ و راه ،یسادگ به

 آن شود یم مطرح نجایا در که یسؤال (.Bonsall, 2014: 22) کنند یم دایپ دست یوصف رقابلیغ

 از یبیترک و کند توانمند ثروت خلق یبرا را نانیکارآفر که دارد وجود یفرمول ایآ که است

 ۀنیزم در نوپا نیکارآفر کی که دارد وجود یفرمول ایآ .باشد ناملموس و ملموس یها یژگیو

 (Bonsall, 2014: 17) باشد؟ داشته مستمر رشد تا ردیبگ کار  به وکار کسب

 و حکمم ریمس است قادر که یزیانگ  شگفت و ساده فرمول ،(2103) بونسال دگاهید از

( نانهیکارآفر تفکر) ناملموس و ملموس عوامل بیترک از کند، ارائه ینیکارآفر یبرا یدیجد

 .است نانهیکارآفر هوش همان که شود یم حاصل

 افراد چگونه که داد حیتوض و کرد ارائه را ینیکارآفر هوش یتئور (0337) کرزنر

 کسب موجود، یاطالعات شکاف و خود دانش از استفاده با امروز، یرقابت بازار در توانند یم

 یبرا مناسب فرصت انتخاب و ییشناسا به قادر دیبا نیکارآفر نکهیا همه از تر مهم .کنند سود

 دارند یدسترس اطالعات به افراد که یمختلف یها روش به او .باشد دیجد وکار کسب جادیا

 مرتکب یریگ میتصم و اطالعات لیتحل روند در افراد کهآنجا از داشت اظهار و کرد اشاره

 با  نیکارآفر پس .است اطالعات کمبود ای مازاد دچار جامعه ،شوند یم یمتعدد اشتباهات

 از و دوش مند بهره دردسترس یها فرصت از دیبا موجود اطالعات به متفاوت یدسترس داشتن

 .(Kirzner,1997) کند یدور یریگ میتصم یخطاها از ،مناسب یها فرصت انیم در قیطر نیا

 با رشدنیدرگ نه و است یرقابت یفضا در ارزشمند فرصت کشف ییتوانا ،ینیکارآفر هوش

 ,Awe) دارد اشاره کوچک ریتصو یجا  هب بزرگ ریتصو دنید به هوش نیا .ها نهیهز تیریمد

 ینیکارآفر هوش م،یکن هیتشب صخره از نجات چتر بدون صعود به را ینیکارآفر اگر (.2014

 از ،ریتعاب نیا (.Geyer, 2013) کند پرواز صخره یباال به آن ۀلیوس به تواند یم فرد که است یبال
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 و یاقتصاد یفضا ۀتوسع در گرید یسو از و ،فرد تیموفق در ینیکارآفر هوش نقش سو کی

 .دهد یم نشان یاقتصاد ۀتوسع ،تینهادر

 با آن ارتباط و نانهیکارآفر یها یژگیو و تیشخص درمورد شده انجام مطالعات رغم  یعل

 و یجانیه هوش ،شده یبررس شتریب آنچه و شده غفلت نانهیکارآفر هوش ۀمسئل از هوش،

 زین یالملل نیب سطح در طهیح نیا قاتیتحق .است نانهیکارآفر تیباشخص آن ارتباط و یعاطف

 نامحقق نایم یکامل توافق ن،یبنابرا ؛دگرد یبرم ریاخ ۀده کی به عمدتاا  و ردندا یچندان عمر

 که اند دانسته یذات یهوش را آن یبرخ .ندارد وجود نانهیکارآفر هوش ابعاد و مفهوم درمورد

 از یگروه ،انیم نیا در .دانند یم یاکتساب کامالا را آن گرید یبرخ و شود یم متولد آن با فرد

 یعمل هوش و خالقانه هوش ،یمنطق هوش تعامل یمعنا  به را نانهیکارآفر هوش نامحقق

 و سود یذهن یبازساز مسئله، حل مدل صیتشخ با ،یذهن مدل جادیا یراستا در که دانند یم

 در عوامل، و رهایمتغ استقالل و تعامالت ادراک زین و بزرگ ریتصو کی در اقدامات ،انیز

 و تجربه هم و یذات عوامل به یمتک هم را نانهیکارآفر هوش ،نگاه نیا .دریگ یم قرار تعامل

 ریسا از را هوش نیا آنچه ،درواقع .(Kirzner,1997) داند یم یطیمح عوامل و آموزش

 و ها یژگیو به نانهیکارآفر هوش که است آن ،کند یم زیمتما نانهیکارآفر یها یژگیو

 ؛دارد ناملموس ۀجنب (2103) بونسال ۀگفت به که گردد یبازم نیکارآفر فرد یدرون یتوانمندها

 از یکی ،مثال یبرا ؛ستین نیکارآفر فرد درون در فقط ،نانهیکارآفر یها یژگیو که یدرحال

 یرونیب یعامل که است فرد ةخانواد در ینیکارآفر ۀسابق ،نانیکارآفر از یبرخ یها یژگیو

 .رود  یم شمار  به
 

 یشناس روش
 از آن، در که است یفیک ،کالن کردیرو اساس بر و یکاربرد هدف لحاظ  به حاضر پژوهش

 لیتحل یکردهایرو از یکی در .شود یم استفاده یمتن یها داده لیتحل یبرا محتوا لیتحل راهبرد

 طور به یکدگذار ،(Hsieh & Shannon, 2005) است مشهور یقرارداد کردیرو به که محتوا

 ۀنانیکارآفر هوش یها یژگیو کشف یبرا ن،یبنابرا ؛شود یم انجام خام یها داده از میمستق

 گونه چیه که میدار سروکار یخاص یها داده با میمستق طور به ق،یتحق نیا در نیکارآفر زنان

 یبرا .است شده انتخاب کردیرو نیا سبب، نیهم به. است نگرفته صورت آن ةدربار یلیتحل
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 اساسبر فکر یواحدها نیا سپس .شدند استخراج متن از فکر یواحدها ابتدا ،ها داده لیتحل

 ارتباط اساسبر ها مقوله ،تیدرنها .شدند یبند مقوله ،دارد وجود ها آن نیمضام در که یاشتراک

 .گرفتند قرار نیمضام عنوان با یا جداگانه طبقات در ،گریکدی با یاحتمال

 اساسبر که است النیگ استان در شاغل زن نانیکارآفر یتمام شامل قیتحق یآمار ۀجامع

 .ندنفر 211 ،رشت دیام ینیکارآفر صندوق و یا حرفه و یفن سازمان در شده ثبت آمار

 ینیکارآفر زنان ،نمونه یاعضا .است شده انجام یقضاوت روش به قیتحق نیا در یریگ نمونه

 سال 9 حداقل وکارشان کسب رشد ۀمرحل تا ینیکارآفر به شروع و یمعرف زمان از که هستند

 .است سال 9 وکار کسب کی رشد و یانداز راه یبرا متوسط زمان کهچرا ؛باشد گذشته

 9 از شتریب ن،یکارآفر 91 وکار کسب ق،یتحق ۀجامع ینفر 211 یاعضا نایم از ،اساس  نیابر

 جادشده،یا یوکارها کسب در افراد ییزا اشتغال شاخص یمبنابر ،ادامه در .است سال

 تا اطالعات یآور جمع ندیفرا .شدند انتخاب پژوهش ۀنمون عنوان به و یبند تیاولو نانیکارآفر

 از ،اطالعات یآور جمع منظور به .دیرس ینظر اشباع به و کرد دایپ ادامه پانزدهم نفر

 چه ای یژگیو چه» که بود پرسش نیا کار تیمحور .شد استفاده افتهیساختار  مهین یها مصاحبه

 .«بود لیدخ شدنتان  نیکارآفر در که دیدید یم برجسته خودتان در یزیچ

  ،بازآزمون ییایپا شاخص اساسبر پژوهش یها افتهی اعتماد تیقابل سنجش یبرا نیهمچن

 ۀیرو اساسبر یتصادف طور به سپس .شدند یآور  عجم جدول کی در فکر یواحدها کل ابتدا

 ها آن از درصد ستیب (Butterfield et al., 1996 مانند) مشابه یها پژوهش در محتوا لیتحل

 .شد حاصل درصد 32 یاصل یکدگذار با توافق ،جهینتدر .شدند یکدگذار گرید بار و انتخاب

 دست  به پژوهش همکار کی کمک به کدگذاران نایم ییایپا ،یریتکرارپذ شاخص اساسبر

 شد محاسبه 15/1 یریتکرارپذ شاخص ،فکر یواحدها کل از درصد ستیب انتخاب با و آمد

 را یکدگذار ندیفرا اعتبار و کدگذاران کینزد توافق است، باالتر 7/1 از نکهیا به توجه با که

 یکدگذار و اول ۀمرحل در ها داده لیتحل و هیتجز در نکهیا از پس ،نیبنابرا ؛دهد  یم نشان

 و یاعتباربخش یبرا شد، استفاده یقرارداد یمحتوا لیتحل روش از ،یفیک یها داده

 .شد انتخاب شانون یآنتروپ روش ،افتهیظهور نیمضام یبند تیاولو
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 ها افتهی
 ،یکار منبت لیقب از یدست عیصنا مختلف یها حوزه در ،قیتحق نیا از حاصل یها داده

 انیم از ،یلبن عیصنا و یریگ  افشره ،یپزَآش ،یپز ینیریش ،یکار نهیآ ،یباف فرش ،یسفالگر

 یآور جمع سال 92 یها خانم یسن نیانگیم با سال 1 حداکثر تا سال 9 حداقل یکار سوابق

 .ندشد

 از یا مجموعه ن،یکارآفر زنان ۀنانیکارآفر هوش یها یژگیو یکدگذار اساسبر

 یها مقوله به دنیرس یبرا سپس. ندشد یگذار نام «S100» نماد با و یابیباز ،یفکر یواحدها

 تیدرنها .شدند داده قرار مناسب یها مقوله در و یبررس گوناگون یفکر یواحدها مناسب،

 یمحتوا لیتحل 2 جدول .گرفت صورت نیمضام قالب در نظر مورد یواحدها یبند طبقه زین

 نانه،یارآفرک نشیب یکل مضمون شش در را نیکارآفر زنان ۀنانیکارآفر هوش یها یژگیو

 هوش و جسورانه یهوشمند ،یشهود یهوشمند ،یاجتماع یهوشمند ،یشناخت یهوشمند

 مضمون 1 در مقوله 93 با ،معنادار فکر واحد 011 حدود ،درمجموع .دهد یم نشان زانندهیبرانگ

 .آمد دست  به یاصل

 یها فرصت از یتلق طرز و شناخت برداشت، به ،مضمون نیا :نانهیکارآفر نشیب

 ییشناسا را ها فرصت ینگاه چه با و چگونه نیکارآفر که کند یم انیب و دارد اشاره ینیکارآفر

 ینیکارآفر یبرا آن کشف دنبال  به تا ندیب یم فرصت را موجود فرصت ایآ نکهیا و کند یم

 ،ینیب خوش داشتن، دغدغه د،یام :از اند عبارت نانهیکارآفر نشیب یها مؤلفه ،اساس  نیابر .باشد

 نشیب و یاندوز تجربه ،یشناس  فرصت ،تیخالق ،یهدفمند ،یریپذ انعطاف هدف، به نانیاطم

 (.یشیدوراند) یراهبرد

 شرح نیبد ذکرشده موارد ةدربار شوندگان مصاحبه تااظهار از ییها نمونه نه،یزم نیا در

 :است

 یفرصت هر از آن به دنیرس یبرا دوارانهیام و بودم روشن یا ندهیآ دنبال  به ذهنم در من»

 (.S100) «کردم استفاده

 تیحکا که کردم  یم اجرا را ییراهبردها و ها برنامه ،شتریب و داشتم یشتریب تیموفق انتظار»

 (.S107) «داشت گرانید به نسبت من یتیشخص انسجام و یدواریام ،ینیب خوش از



  066 0931تابستان ، 2 ةشمار ،01 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ                    

 یتیشخص خاص یها یژگیو از شده  درک قتیحق گرنشان مضمون نیا :یشناخت هوش

 ینیکارآفر به دست کند یم وادار را او یتیخصوص چه کهنیا .است نیکارآفر خود یدرون و

 نایم در یشناخت هوش .دارد شخص ینیکارآفر یسو به حرکت در یفراوان ریتأث ،بزند

 ثبات ،یخودشناس ،یفکر استقالل :شود یم یبند دسته ریز یها  همقول صورت به نانیکارآفر

 .یجانیه یهوشمند و باز فکر نفس، اعتمادبه ،یروان

 توانم یم ،دهم سوق متفاوت یرهایمس و ها سمت به توانستم یم را فکرم نکهیا خاطر  به من»

 (.S134) «کنم یبازنگر فکرم و ذهن در یمتفاوت اهداف و دیجد یها روش

 سراغ به اما ،دمیترس یم یعمل ۀتجرب نداشتن خاطر  به ،یباف فرش کارگاه کی سیتأس یبرا»

 (.S140) «شدم مطمئن خودم به و رفتم میها یتوانمند

 یاصل تمرکز که است نانهیکارآفر هوش یها یژگیو از دسته آن :یاجتماع یهوشمند

 یهوشمند .است گرانید با یارتباط و یتعامل یها فرصت از یمند بهره در افراد ییتوانا بر ها  آن

 .شود  یم یاثباتخود و یطلب حق ،یابی  بانیپشت ،یزیانگ شوق یها مقوله شامل یاجتماع

 شد بارها .کردند یم دعوت آرامش به رام ها آن .گرفتم یم آرامش دخترم و مادر از من»

 .دادند یم آرامش من به ها آن اما ،دمیکوب یم زیم یرو .زدم یم ادیفر یحت .شدم یم یعصبان که

 (.S158) «دمید را انیاطراف دادن  آرامش ةمعجز واقعاا من

 و شاد کارمان طیمح .دهم یم انتقال همکارانم به را نیا و کنم یم کار یانرژ با من»

 پاداش ،هستند نیآفر یشاد و شاد ۀیروح یدارا که یکارکنان به من و است زانندهیبرانگ

 (.S161) «دهم یم

 ای یاریهش رب که نانهیکارآفر هوش یها یژگیو از دسته آن به :یشهود یهوشمند

 مطابق .شود یم اطالق یشهود هوش است، متمرکز یدرون برتر قدرت کی اب وندیپ احساس

 فراوان مشکالت با ،خود یها تیمسئول و فیوظا از یادیز مراحل در نانیکارآفر ،مضمون نیا

 نیا. رندیگ  یم کمک یدرون خاص یروین کی از یگاه ،انیم نیا در اما ،شوند یم رو  هروب

 با ییارویرو یبرا مضاعف ییروین که شود یم محسوب آنان یبرا یقلب قوت ،یدرون یروین

 الهام درک :است ریز یها مقوله شامل یشهود یهوشمند مضمون .دهد یم ها  آن به مشکالت

 .یورز  لیتخ و بزرگ روح داشتن ،یاله الهام درک ،یدرون
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 کشف و خلق دیجد و نو یها طعم و ها روش و دهم پرواز را التمیتخ که بودم نیا دنبال  به»

 (.S166) «زنم یم حرف آن با ،گذارم یم فر در ار ینیریش ینیس یوقت یحت .کنم

 تا میباش داشته یقو یپاها دیبا پس .خارهاست راه بلکه ،ستین گلزارها راه یزندگ راه»

 .(S168) «میبگذر خارها نیا از یراحت به

 یبرا یعمل جسارت بروز در نیکارآفر یتوانمند به مقوله نیا :جسورانه یهوشمند

 جسارت با شیها  یریگ  میتصم و کارها دادن  انجام در نیکارآفر .پردازد یم کارها دادن  انجام

 یبرا الزم جسارت اما ،دارند ابتکار و ینوآور نانیکارآفر از یاریبس .زند  یم عمل به دست

 ،ینیبازآفر :از اند  عبارت جسورانه یهوشمند یها رشاخهیز از یبرخ .ندارند را آن یاجرا

 بودن، انتظار از دور مختلف، یها نقش رشیپذ ،عمل ابتکار ،یساز تیظرف ،یجسارتمند

 .یکنندگ نییتع و ییایپو

 تیمسئول مادر و همسر عنوان به هم و هستند یاجتماع یها نقش دار عهده هم زنان»

 دنیرس از را زنان موجود، موانع و التکمش دینبا اما ،دارند خانواده و خانه قبال در یتر نیسنگ

 .(S188) «سازد منصرف اهدافشان به

 توانمند و باشد داشته استعداد قدر نیا من خانم کردم ینم فکر من :گفتند من به همسرم»

 فیوظا ۀهم با ،زن کی عنوان به من که بفهمانم همسرم به توانستم ادیز زحمت با من .باشد

 (.S196) «باشم توانمند توانم یم ام مادرانه

 یمحرک و نانیکارآفر ةبرند  شیپ یتوانمند ةدهند نشان مضمون نیا :زانندهیبرانگ هوش

 که است یزیچ هر ،زانندهیبرانگ هوش .رود  یم شمار  به ها آن ةزیانگ و حرکت عامل که است

 و تازه یدستاوردها خلق ،ینیکارآفر یبرا تالش موجب و دارد یوام حرکت به را نیکارآفر

 دست به ریز یها  یژگیو براساس نیکارآفر در زانندهیبرانگ هوش .شود یم دیجد ةافزود ارزش

 و یبلندپرواز بخش، الهام انداز چشم ،یطلب  شرفتیپ ،یآور تاب پشتکار، ،یشغل اقیاشت :آمد

 .یختگیخودانگ

 سیتأس یبرا .داشتم را دکنندهیتهد طیشرا با زیآم تیموفق یسازگار ای ییتوانا من»

 «کردم مقابله دیتهد نیا با اما ،بود سرسختم اریبس بیرق دکنندهیتهد عامل نیتر مهم ،شرکت

(S206). 
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 یسو به ،من ادیز ةزیانگ درک با زین کارکنان شد سبب که کردم انیب را اندازم چشم من»

 .(S222) «کنند حرکت ام کرده نییتع وکار کسب یبرا که یهدف

 .کرد میترس 0 شکل در توان یم را ها آن از کیهر یها مقوله و شدهاحصا نیمضام ،یطورکل به

 

 
 

 نانیکارآفر هوش یها یژگیو یمفهوم یالگو .1 شکل

 

 شانون یآنتروپ از استفاده با ها افتهی یابیاعتبار
 شانون یآنتروپ روش از ،ها مقوله به یده  وزن و ینانیاطم  نا ۀمحاسب یبرا ،پژوهش نیا در نیهمچن

 نیا اساسبر .شد استفاده ها مقوله اوزان و ینانیاطم  نا ۀمحاسب یها روش نیتر معروف از یکی عنوان به

 عدم یا مقوله چههر .بود خواهد معتبرتر و تر یقو اریبس محتوا لیتحل در ها داده لیتحل ،روش

 یریگ میتصم در یشتریب تیاهم و وزن از ،باشد داشته کمتر یآنتروپ ای شتریب (یآنتروپضد) تیقطع

 زانیم ۀمحاسب با ،ها مقوله از کیهر تیاهم و وزن نییتع یبرا ن،یبنابرا ؛بود خواهد برخوردار

 جینتا .(0933 ،یدستجرد یعابد) شود یم مشخص ها آن وزن ،هرکدام (یآنتروپضد) ینانیاطم  نا

 .است آمده 0 جدول در مقوله هر تیاهم به توجه با شانون یآنتروپ روش

نانهیکارآفر هوش  

 هوش
زانندهیبرانگ  

یطلبشرفتیپ  

یآورتاب  

یبلندپرواز  

یختگیخودانگ  

یشغل اقیاشت  

 پشتکار

یالهام اندازچشم  

 نشیب
نانهیکارآفر  

یطلبشرفتیپ هدف به نانیاطم  داشتندغدغه  یاندوزتجربه  خالق ذهن  دیام  یشیدوراند  یهدفمند   یشناسفرصت ینیبخوش 

یخودشناس  

باز فکر  

یروان ثبات  

یجانیهیهوشمند  

نفساعتمادبه  

یفکر استقالل  

یشناخت هوش  

یخوداثبات  

یابیبانیپشت  

یزیانگشوق  

یطلبحق  

 هوش
یاجتماع  

یخوداثبات  

یابیبانیپشت  

یزیانگشوق  

یطلبحق  

یشهود هوش  

یکنندگنییتع عمل ابتکار  مختلف نقش  یسازتیظرف  ییایپو  ینیبازآفر   یجسارتمند دورازانتظاربودن 

 یهوشمند
 جسورانه
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 شانون یآنتروپ روش هب نیمضام یها مقوله یده  وزن .1 جدول
 مضمون در رتبه (w) تیاهم بیضر فکر یواحدها کد ها  مقوله نیمضام

یب
ش

ن
 

فر
ارآ

ک
ی

انه
ن

 

 سوم S101, S100 101/0 دیام
 چهارم S102, S103, S104 080/0 داشتن  دغدغه

 دوم S105, S106, S107, S108 111/0 ینیب خوش

 چهارم S109, S110 080/0 هدف به نانیاطم

 پنجم S111, S112 060/0 یریپذ انعطاف

 دوم S113, S114, S115, S116, S117 111/0 یهدفمند

 سوم S118, S119, S120 101/0 یاندوز تجربه

 اول S121, S122, S123, S124, S125 111/0 یشناس  فرصت

 دوم S126, S126, S127 111/0 یشیدوراند

 سوم S128, S129, S130 101/0 تیخالق

ند
شم

هو
 ی

خت
شنا

 ی

 دوم S131, S132, S133 108/0 یجانیه یهوشمند
 چهارم S134, S135 140/0 باز فکر

 اول S136, S137, S138, S139, S140 100/0 نفس اعتمادبه

 پنجم S141, S142 110/0 یخودشناس

 سوم S143, S144 164/0 یروان ثبات

 اول S145, S146, S147, S148, S149 100/0 یفکر استقالل

ند
شم

هو
 ی

ماع
جت

ا
 ی

 سوم S150, S151 161/0 یاثباتخود
 اول S152, S153, S154, S155, S156 118/0 یطلب حق

 دوم S157, S158, S159 110/0 یابی  بانیپشت

 دوم S160, S161, S162 110/0 یزیانگ شوق

ند
شم

هو
 ی

ود
شه

 ی

 اول S163, S164, S165, S166 101/0 یورز  لیتخ

 دوم S167, S168, S169 150/0 بزرگ روح داشتن

 سوم S170, S171 115/0 یاله الهام درک

 اول S172, S173, S174 150/0 یدرون الهام درک
ند

شم
هو

 ی
انه

ور
جس

 

 اول S175, S176, S177, S178, S179 148/0 یکنندگ نییتع
 دوم S180, S181, S182, S183 138/0 عمل ابتکار

 سوم S184, S185, S186 110/0 یساز تیظرف

 سوم S187, S188, S189 110/0 ییایپو

 سوم S190, S191, S192 110/0 ختلفم یها نقش رشیپذ

 چهارم S193, S194 114/0 بودن انتظار از دور

 چهارم S195, S196, S197 114/0 ینیبازآفر

 نجمپ S198, S199, S200 008/0 یجسارتمند

ش
هو

 
نگ

برا
ی

ده
زانن

 

 اول S201, S202, S203, S204 160/0 یطلب  شرفتیپ
 دوم S205, S206, S207 156/0 یآور تاب

 سوم S208, S209, S210, S211 144/0 یبلندپرواز

 چهارم S212, S213 110/0 بخش الهام انداز چشم

 چهارم S214, S215 110/0 پشتکار

 چهارم S216, S217, S218 110/0 یشغل اقیاشت

 سوم S219, S220, S221, S222 144/0 یختگیخودانگ
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 ۀمقول ،نانهیکارآفر نشیب مضمون یبرا شدهاحصا یها مقوله ینسب وزن اساسبر

 113/1 بیضر با یریپذ انعطاف ۀمقول و تیاهم نیشتریب 022/1 بیضر با یشناس  فرصت

 و یفکر استقالل ۀمقول ،یشناخت هوش مضمون یبرا نیهمچن .دارد را تیاهم نیکمتر

 نیکمتر 027/1 بیضر با یخودشناس ۀمقول و تیاهم نیشتریب 031/1 بیضر با نفس اعتمادبه

 .دارد را تیاهم

 یطلب حق ۀمقول ،یاجتماع یهوشمند مضمون یبرا شدهاحصا یها مقوله ینسب وزن اساسبر

 .دارد را تیاهم نیکمتر 012/1 بیضر با یاثباتخود ۀمقول و تیاهم نیشتریب 221/1 بیضر با

 نیشتریب یدارا 272/1 بیضر با یورز  لیتخ ۀمقول ،یشهود یهوشمند مضمون یبرا نیهمچن

 مضمون یبرا .است تیاهم نیکمتر یدارا 225/1 بیضر با یاله الهام درک ۀمقول و تیاهم

 ۀمقول و تیاهم نیشتریب 031/1 بیضر با یکنندگ نییتع ۀمقول زین جسورانه یهوشمند

 یها مقوله ینسب وزن اساسبر ،تینهادر .دارد را تیاهم نیکمتر 131/1 بیضر با یجسارتمند

 یدارا 017/1 بیضر با یطلب  شرفتیپ ۀمقول ،زانندهیبرانگ هوش مضمون یبرا شدهاحصا

 023/1 بیضر با یشغل اقیاشت و بخش الهام انداز چشم پشتکار، یها مقوله و تیاهم نیشتریب

 بیضرا اساسبر زین شدهاحصا یها مقوله ریسا تیاهم .هستند تیاهم نیکمتر یدارا

 .است مشاهده ابلق 0 جدول در شده حاصل
 

 یریگ جهینت و بحث
 و نیکارآفر زنان ژهیو  به نانیکارآفر یبرا هم ،یحیصر اشارات و ها شنهادیپ ،قیتحق یها افتهی

 سخن که یهنگام .دارد یسازمان و ینیکارآفر تیریمد ژهیو به تیریمد ةحوز پژوهشگران هم

 .است نانهیکارآفر هوش یها یژگیو کشف ،نکته نیاول ،دیآ یم انیم به نانهیکارآفر هوش از

 نیکارآفر یدرون یها یژگیو از دسته آن صورت به را نانهیکارآفر هوش ،پژوهش یها افتهی

است؛  نانهیکارآفر یطیمح یها فرصت از یآگاه و شناخت بر  یمبتن که کند یم فیتعر

 و یعمل جسارت ،یشهود یها  ادراک یریکارگ به گران،ید با تعامل با ن،یکارآفر که  یطور  به

 فرصت از یمند بهره ای فرصت خلق عمل، به اقدام خود، در یشخص ةزیانگ جادیا زین

 نشیب مضمون شش قالب در نانهیکارآفر هوش پژوهش، نیا در. کند یم ینیکارآفر

 و جسورانه یهوشمند ،یشهود یهوشمند ،یاجتماع یهوشمند ،یشناخت هوش نانه،یکارآفر
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 نخست پژوهش، نیا یدستاوردها با و بیترت نیبد. شود یم یمعرف زانندهیبرانگ هوش ،تینهادر

 و خلق یبرا ازین مورد یها یتوانمند و ها یژگیو با ،دارند ینیکارآفر به ورود قصد که یافراد

 ةنحو با ،دارند خود کار در را ریمد نقش که ینانیکارآفر آنکه دوم .شوند  یم آشنا ینیکارآفر

 سوم .شوند  یم آشنا ینیکارآفر ۀیروح جیترو و رشد یفضا جادیا یچگونگ و کارکنان با رفتار

 بر نانهیکارآفر هوش اول ةحوز .ابدی  یم بروز نانیکارآفر یاستعدادها ،پژوهش نیا با نکهیا

 .ورزد  یم دیتأک نیکارآفر زنان یبرا ینیکارآفر یها فرصت از یتلق طرز و شناخت برداشت،

 را نیکارآفر نقش وا چراکه ؛دارد تفاوت (0337) کرزنر نظر با که است یمفهوم درواقع نیا

 یباالتر 0یاریهوش که یافراد و رندیگ یم شکل طیمح در که داند یم ییها فرصت کشف

 2فرصت کشف کردیرو به اول دگاهید ،نیبنابرا ؛کنند کشف را ها فرصت نیا توانند یم دارند،

 نشیب ن،یبنابرا ؛است مشهور 3ییگرا ساخت ای فرصت 9خلق کردیرو به دوم دگاهید و

 ،یریپذ انعطاف ،هدف به نانیاطم ،ینیب خوش ،دغدغه داشتن د،یام شامل نانهیکارآفر

 کشف به (یشیدوراند) یراهبرد نشیب و یاندوز تجربه ،یشناس فرصت ق،خال ذهن ،یهدفمند

 فرد یدرون یها یژگیو بر ،نانهیکارآفر هوش دوم ةحوز دیتأک .کند  یم کمک ها فرصت

 ثبات ،یخودشناس ،یفکر استقالل مانند یشناخت یهوشمند بروز با مهم نیا .است نیکارآفر

 قتیحق بر ،مقوله نیا دیتأک .شود یم حاصل یجانیه یهوشمند و باز فکر نفس، اعتمادبه ،یروان

 طرفداران .است نیکارآفر خود یتیشخص و یدرون خاص یها یژگیو از شده  کادرا

 بپردازند، اطالعات ریتفس و ریتعب به توانند یم افراد هک معتقدند ییگرا  شناخت یها هینظر

 مسائل و دادهایرو نند،ک حل خود یدرون نشیب یرو از را یزندگ یمعماها و ها یدگیچیپ

 ةحوز .(Neisser, 1985) دهند شکل نامشهود و دهیسنج یها تجربه به و کنند ینیب شیپ را یروان

 شکل گرانید با ارتباط و تعامل در ،یاجتماع یهوشمند عنوان با نانهیکارآفر هوش سوم

 با یارتباط و یتعامل یها فرصت از یمند بهره با ارتباط در افراد یدرون ییتوانا به که ردیگ یم

 بروز یاثباتخود و یطلب حق ،یابی بانیپشت ،یزیانگ شوق رینظ ییرفتارها با و دارد اشاره گرانید

                                                           
1. Alertness 
2. Opportunity approach 
3. Creation approach 
4. Constructivist theory 
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 جامعه با ییارویرو و مواجهه قیطر از تنها ،انسان که است آن مفهوم نیا یربنایز .کند یم دایپ

 ةحوز .(0933 ماچک، ینیحس) بخشد تحقق شیخو یانسان یهست به تواند یم گرید افراد و

 یرمادیغ قدرت کی با وندیپ تیاهم به که است یشهود یهوشمند نانه،یکارآفر هوش چهارم

 ۀیپا بر یریگ میتصم ییتوانا به و است یدرون برتر قدرت کی با وندیپ احساس ای ؛پردازد یم

 در تجربه ها سال حاصل که اشاره دارد نانیکارآفر ییدارا نیارزشمندتر عنوان به رتیبص و شم

 الهام درک ،یدرون الهام درک .است دهیچیپ اریبس یها تیموقع در الزم یها  میتصم اتخاذ

 عنوان با که هستند حوزه نیا در افتهیبروز یها یژگیو ،یورز  لیتخ و بزرگ روح داشتن ،یاله

 عنوان با نانهیکارآفر هوش یاتیعمل ةحوز ،پنجم ةحوز .اند شده داده نشان یشهود یهوشمند

 مطرح نیکارآفر یبرا یعمل جسارت بروز در یتوانمند آن، در که است جسورانه یهوشمند

 .است یو ۀجسوران رفتار از متأثر ،نیکارآفر یزندگ سبک ،مضمون نیا مطابق .شود یم

 مختلف، یها نقش رشیپذ ،(عادت خرق) عمل ابتکار ،یساز تیظرف ،یجسارتمند ،ینیبازآفر

 جسورانه یهوشمند در افتهیظهور یها یژگیو ،یکنندگ نییتع و ییایپو بودن، انتظار از دور

 و برنده  شیپ یروین و حرکت عامل به ،نانهیکارآفر هوش ششم ةحوز ،تینهادر .است

 محرک و برنده  شیپ یتوانمند ،یژگیو نیا مفهوم و دارد اشاره ینیکارآفر در زانندهیبرانگ

 ،یآور تاب پشتکار، ،یشغل اقیاشت .شود یم انیب نیکارآفر در زهیانگ و حرکت عامل عنوان  به

 در قیتحق ندیفرا از افتهیظهور یها یژگیو ،یختگیخودانگ و یبلندپرواز بخش، الهام انداز چشم

 یها یژگیو از یکی .اند شده داده نشان زانندهیبرانگ هوش عنوان با که هستند حوزه نیا

 در ،یسازمان رفتار اتیادب در که است یرفتار یآور تاب .است یآور تاب مفهوم ،افتهیظهور

 که است شده یمعرف (2112) لوتانز توسط یشناخت روان یها هیسرما و مثبت یشناس  روان ةحوز

 و ندهایفرا مثبت، یدادهایرو یحت ای ها شکست تعارضات، ها، یندیناخوشا از بازگشت تیظرف

 .شود یم رمنتظرهیغ طیشرا در یریپذ انعطاف سبب و دهد یم نشان را مضاعف یها تیمسئول
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