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 چكيده

و شتابان است که سازمان ها را مجبور کرده است با عرضه خدمات و  عیسر یو تحوالت به اندازه ا رييامروزه تغ

که  یاز موارد یكی. است ینیو کارآفر ینوآور ت،يمهم مستلزم خالق نیکنند و ا نيخود را تضم یمحصوالت نوآورانه بقا

لذا هدف . باشد یم یاست، هوش اجتماع رگذاريتاث اريبس یوآورو ن تيخالق جهيو در نت یارتباط یدر روابط و مهارت ها

و حرفه  یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یرابطه هوش اجتماع یپژوهش بررس نیاز ا

جامعه آماری تحقيق شامل کليه . باشد یم یهمبستگ -یفيپژوهش حاضر از نوع توص. باشد یاستان خوزستان م یا

خوشه  یرياستان خوزستان بود که برای تعيين حجم نمونه از روش نمونه گکارآموزان مراکز آموزش  فنی و حرفه ای 

 یبرای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ها. نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 052استفاده شد و  یچند مرحله ا یا

 49/2،  2/.88 بيرتپایایی پرسشنامه ها به ت. استفاده شد یعو هوش اجتما نانهیکارآفر ی، مهارت ها تياستاندارد خالق

 یفيداده ها در دو سطح آمار توص ليو تحل هیتجز یبرا. آلفای کرونباخ بدست آمد کيتكن قیدرصد ازطر 80/2و 

 جینتا. پرداخته شدSPSSاز نرم افزار   (  یهمبستگ بیو ضر ونيرگرس)  یو آمار استنباط( ميانگين، انحراف استاندارد)

 یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یعاد هوش اجتماعاب نيداده ها نشان داد که ب ليتحل

 ینيب شيپ ینشان داد که ابعاد هوش اجتماع ونيرگرس ليتحل جینتا نيهمچن. وجود دارد یرابطه معنادار یو حرفه ا

 .باشند یم نانهیکارآفر یو مهارت ها تيخالق یکننده 

  .یو حرفه ا یمراکز آموزش فن نانه،یکارآفر یکارآموزان، مهارت ها ت،يقخال ،یهوش اجتماع: کلمات کليدی

 

 مقدمه

 یبــر نــوآوری، خالقيــت، مهارت ها  شتريب ديامروزه در عــصر فراصــنعتی ســازمان هــا ملزم به تاک        

تواند  یدر جامعه م ینیکارآفرو توسعه مهارت  تیتقو. و به طورکلی، انعطاف پذیری هر چه بيشتر شده اند نهیکارآفر

آنان را با توجه به نوع رشته و  یشغل تيوضع ندهیآ رو کارآموزان شده و د النيموجب حل معضل اشتغال فارغ التحص

 یمورد توجـه موسسـه ها سـتمياسـت کـه از اواخـر سـده ب یموضوعـ ینـیکارآفر. شان شفاف تر سازد یتخصص

 یو خدماتـ یتـيترب ،یصنعتـ نـهيدر زم یبزرگـ یهـا یگرفـت و منشـا دگرگونجهـان قـرار  یکشـورها یآموزشـ

بـه عبارت  د،یآ یبـه حرکـت در م ینیهمـواره بـا توسـعه کارآفر یتوسـعه اقتصـاد یـن چرخـه هـايهـم چن. شـد

اسـت کـه افـراد را در  یـیها ـتيمجموعـه فعال ـای ندیفرا ینیکارآفر. موتور رشـد و توسـعه اسـت ینیبهتر، کارآفر
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و برخورد با  ـليشـناخت، تحل ف،یرا قادر بـه تعر فـرادو توسـعه دانـش، مهارت ها و ارزشـها توانمند کرده، ا یـريفراگ

درآمـد مردم  ـشیافزا جـهيافـراد و منابع و در نت یبهـره ور شیباعث افزا ینـیکارآفر. سـازد یاطـراف خود مـ لیمسـا

هستند که از عوامل  یموفق کسان یدارد، انسان ها ريتاث یروابط انسان تيدر موفق یادیامروزه عوامل ز. شـود یجامعه م

. باشد یم رگذاريعوامل تاث نیاز ا یكی یهوش اجتماع. کنند یاستفاده م یروزمره به صورت کاربرد یدر زندگ تيموفق

 جادیو موثر ا یقو یارتباط گرانیند با دتوان یبهره مند هستند، م یکه از هوش اجتماع یکه افراد یبطور

 (. 1941،یسبز)کنند

که عاطفه و منطق را رو در  یمیدارد و باور قد تيعاقالنه فكرکردن اهم یثابت شده است که وجود عاطفه برا امروزه

 یبرا یلهم به صورت تعام یو هوش اجتماع یهوش عقل اسيق ن،یبنابرا. اثر شده است یداد، کامالً ب یهم قرار م یرو

از  یريدر افراد منجر به جلوگ تيوجود خالق. روند یکار م هب یامور مربوط به زندگ یدر تمام یآدم شرفتيرشد و پ

. جهت شكوفا شدن است یمستلزم اقدامات ميمفاه نیا. شود یرشد م انیشدن جر ایپو یو اصول علم نيبودن قوان ستایا

به نحو  یتوجه قرار نداشته است و روان شناسان اجتماع چندان در معرض یهوش اجتماع ر،ياخ یدر سال ها

راجع به  1442سال  دریو سالو ریبوده است که ما یقيمورد تحق نیاستثناء در ا کی. اند دهیاز آن غفلت ورز یريچشمگ

توان در  یرا م یاست هوش عاطف بیغا یکه هوش اجتماع ییمعتقدند در جا شانیا. انجام داده اند یهوش اجتماع

 هيمهارت و استعداد اول قت،يدر حق ،یهوش اجتماع کهمعتقدند  یپردازا تكامل هینظر. آن کرد نیگزیسه گانه جا بيتتر

 یها ستميس یرو میبر یوآن چه تاکنون از آن به عنوان هوش نام م افتهیمغز انسان است که در قشر مغز بازتاب 

 یرابرا یگلمن مدل. مورد استفاده قرار گرفته است دهيچيگروه پ کیامور در  شبرديپ یما سوار شده است و برا یعصب

را با  یاجتماع یآگاه. داده است قيتطب یرا با هوش عاطف یهوش اجتماع یو. ارائه کرده است یاجتماعهوش 

 یمغز اجتماع یاساس فیوظا ،یو نيهم چن. داده است قيتطب شتنیبرخو تیریرا با مد یو مهارت اجتماع یخودآگاه

 یهمگ گرانید یبرا یمتقابل، دلسوز یهمكار یمهارت ها ،یشناخت اجتماع ،یابط متقابل، انواع همدلرو یهماهنگ

 (.0212گلمن،)کند یرا مشخص م یو خطوط هوش اجتماع ريمس

در  التيتحص زانيبا م تيو خالق ینیرابطه کارآفر یبا عنوان بررس یدر پژوهش( 1942)و افشار یاحمد ا،ين شمس

وجود  یرابطه معنادار التيتحص زانيبا م تيو خالق ینیکارآفر نيب: نشان دادند که یعلم و فناور یکارکنان پارک ها

نشان داد که عناصر برنامه (  1989)احمدزاده نینسر قاتيتحق جینتا. باشد یم یو خط ميارتباط از نوع مستق نیدارد و ا

 قاتيحاصله از تحق جینتا. توجه ندارد ینیآفرکار یآن به پرورش مهارت ها یو دروس تخصص یتيرشته علوم ترب یدرس

 رد ینیکارآفر تینشان داد عوامل مؤثر بر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقو( 1988)پور و همكاران یبهمن خسرو

مهارت  ،یعوامل فرد زات،يامكانات و تجه ،یآموزش یمحتوا ،یآموزش یتوان در هفت عامل روشها یرا م انیدانشجو

گام به گام نشان داد از عوامل  ونيرگرس. نمود یدسته بند یطيو عوامل مح انیدانشجو یها یژگیو آموزشگران، یها

بر اساس  نكهیضمن ا. ندینما نييرا تب قيوابسته تحق ريمتغ دتوانستن هيوارد معادله نشد و بق یطيفوق الذکر عوامل مح

 یمهارت ها انیدر دانشجو ینیکارآفر تیتقوعامل مؤثر نگرش دانش آموختگان نسبت به  نیمهم تر ونيرگرس ليتحل

 نياعتماد در روابط ب شیافزا یبه منظور کاوش برا( 1988)که زارع پورو همكارش یقيدر تحق. شد یابیآموزشگران ارز

 یو سطوح عاطف یشعب بانك یروسا یمال یکارآمد نيممكن ب یوندهايپ یو بررس انیو مشتر یبانك یحوزه ها یروسا

دانش و  نان،ياطم تيقابل: باشد یم یسه مولفه اساس یحاصل شد که اعتماد دارا جهينت نیدند، اانجام دا شانیا

شعب مشاهده  یروسا یمال یبا کارآمد یو هوش عاطف ماداعت ريهر دو متغ نيب یانتظارات، به عالوه، روابط معنادار

ابعاد گرچه  نیاست ا یرفتار چند بعد کی یاز آن بود که رهبر یحاک( 1981)و همكارش یمقدم قيتحق جینتا. دیگرد
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 . کند یم رييدستانش تغ ریمورد عمل او و ز یا فهيرهبر و الزامات وظ تياست اما وابسته به شخص نيمتعدد و مع

 انیدانشجو ینیبا مهارت کارآفر یرابطه هوش اجتماع یبا عنوان بررس یقيدر تحق( 1941)و همكاران یاحمد آقا

 نیدر ا لذا.باشد یدار م یمعن ینیو مهارت کارآفر یهوش اجتماع انيم ینشان داد رابطه  دانشگاه آزاد واحد چالوس

در  نانهیکارآفر یبه منظور توسعه مهارت ها ییراهكارها یو تجرب یعلم یکه با روش ميهست نیپژوهش به دنبال ا

 نیبنابرا. ميکن یستان خوزستان بررسا یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيارائه نموده و آن را در ب یجامعه کار

 یو مهارت ها تيبا خالق یرابطه هوش اجتماع نيب اینمود که آ انيب تصور نیتوان بد یرا م قيتحق یسوال اساس

 یو اساس یاصل هدف وجود دارد؟ یاستان خوزستان رابطه معنادار یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر

و حرفه  یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یرابطه هوش اجتماع یتحقيق حاضر  بررس

 ای به صورت زیر مشخص شده است؛ رسيدن به هدف فوق اهداف فرعی یبرا. باشد استان خوزستان می یا

 یو حرفه ا یاکز آموزش فنکارآموزان مر نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یابعاد هوش اجتماع نيرابطه ب یبررس. 1

 .استان خوزستان

استان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب تيخالق ینيب شيبا پ یهوش اجتماع نيرابطه ب یبررس. 0

 .خوزستان

و حرفه  یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب نانهیکارآفر یمهارت ها ینيب شيبا پ یهوش اجتماع نيرابطه ب یبررس. 9

 .ستان خوزستانا یا

استان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب تيخالق ینيب شيبا پ یابعاد هوش اجتماع نيرابطه ب یبررس. 9

 .خوزستان

و  یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب نانهیکارآفر یمهارت ها ینيب شيبا پ یابعاد هوش اجتماع نيرابطه ب یبررس. 5

 : این تحقيق این عبارتند از یو فرع یاصل یبا توجه به الزامات اشاره شده،سوال ها .استان خوزستان یحرفه ا

   یاصل سوال

استان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یابعاد هوش اجتماع نيب ایآ

 وجود دارد؟ یخوزستان رابطه معنادار

 یفرع سواالت

استان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یوش اجتماعابعاد ه نيب ایآ. 1

 وجود دارد؟ یخوزستان رابطه معنادار

استان خوزستان رابطه  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب تيخالق ینيب شيبا پ یهوش اجتماع نيب ایآ. 0

 وجود دارد؟ یمعنادار

استان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب نانهیکارآفر یمهارت ها ینيب شيبا پ یهوش اجتماع نيب ایآ. 9
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 وجود دارد؟ یخوزستان رابطه معنادار

استان خوزستان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب تيخالق ینيب شيبا پ یابعاد هوش اجتماع نيب ایآ. 9

 ارد؟وجود د یرابطه معنادار

 یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب نانهیکارآفر یمهارت ها ینيب شيبا پ یابعاد هوش اجتماع نيب ایآ. 5

 وجود دارد؟ یاستان خوزستان رابطه معنادار

 روش تحقیق

 های و مالک ها یژگیو فيکه پژوهشگر به توص ليدل نیبه ا یفيتوص. است یهمبستگ-یفيپژوهش از نوع توص نیا

رابطه هوش  یپاسخ به سواالت پژوهش به  بررس یجهت که برا نیاز ا یو همبستگ پردازد یمورد نظر م تيمطلوب

. پردازد استان خوزستان می یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یاجتماع

و حرفه ای استان خوزستان بود که برای تعيين حجم جامعه آماری تحقيق شامل کليه کارآموزان مراکز آموزش  فنی 

 . نفر به عنوان نمونه انتخاب شد 052استفاده شد و  یچند مرحله ا یخوشه ا یرينمونه از روش نمونه گ

 های گردآوری شده پژوهش بر حسب جنسيتتوزیع نمونه آماری پرسشنامه -1جدول 

  

 

 

 

تحقيق و ادبيات موضوع از کتاب ها و مقاالت تخصصی، پایان نامه ها و  یجمع آوری اطالعات مربوط به پيشينه  جهت

و  اتيو ادب  یکه مربوط به نگارش تئور یدر قسمت گریبه عبارت د. جستجو در پایگاه های اینترنتی استفاده شده است

به منظور جمع  یدانيگرفته و سپس با استفاده از روش م هرهب یبخانه اباشد محقق از روش کتا یپژوهش م یطرح نظر

از  تيسنجش خالق یبرا -1پژوهش سه پرسش نامه  نای در لذا. است شده استفاده نامه آوری اطالعات از ابزار پرسش

 یابر -0.کند یم یريرا اندازه گ تيباشد که چهار مولفه خالق یم هیگو 02 یاستفاده شد که دارا تيپرسشنامه خالق

 یبرا -9.باشد یم هیگو 00 یاستفاده شد که دارا ینیکارآفر یاز پرسشنامه مهارت ها ینیکارآفر یسنجش مهارت ها

باشد، انتخاب گردید و همه  یم هیگو 01 یاستفاده شد که دارا یاز پرسشنامه هوش اجتماع یسنجش هوش اجتماع

 .ده استیگرد ميتنظ كرتيل یا نهیپنج گز اسيپرسشنامه ها در قالب مق

آزمون  کی ییمحتوا ییروا. استفاده شده است  ییمحتوا ییپژوهش از روا نیا یرگي ابزار اندازه ییجهت سنجش روا

 یمحتوا به قضاوت داوران بستگ ییرو روا نیاز ا. شود یم نييمتخصص در موضوع مورد مطالعه تع یمعموال توسط افراد

متخصصان و خبرگان قرار گرفته و  اريدر اخت یپژوهش پرسشنامه مقدمات نیا یرگي اندازه ییجهت سنجش روا. دارد

کرونباخ  استفاده شده  یآلفا بیپرسشنامه از ضر ییایمشخص نمودن پا یو برا. نمودند دیيپرسشنامه را تا ییآنان روا

 کارکنان
 42 زن

 102 مرد

 052  جمع                 
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 فمختل صیکه خصا هایی آزمون ایاز جمله پرسشنامه  یرگي ابزار اندازه یدرون یمحاسبه هماهنگ یروش برا نیا. است

. کند اريمختلف را اخت یعدد ریمقاد تواند یگونه ابزار پاسخ هر سوال م نیدر ا. رود یبه کار م کنند یم یرگي را اندازه

 دیبرآورد گرد 80/2و  49/2،  2/.88 بيبه ترت یو هوش اجتماع ینیکارآفر یمهارت ها ت،يخالق یپرسشنامه ها ییایپا

 . باشد یم یرگي ابزار اندازه یباال ییایاز پا یکه حاک

اطالعات حاصل از پرسشنامه از نرم افزار  لتحلي و هیتجز یبرا باشد، یم یهمبستگ -یفيآنجا که پژوهش حاضر توص از

در سطح . انجام شده است یو استنباط یفياطالعات در دو سطح توص لتحلي و هیاستفاده و تجزspssاس   یآمار

اطالعات پرداخته شد و  لتحليو  هیاستاندارد به تجز نحرافميانگين، ا رينظ یآمار های هبا استفاده از مشخص یفيتوص

 . استفاده شده است یهمبستگ بیو ضر ونياز رگرس یدر سطح آمار استنباط

 یافته ها

پژوهش در  یها و پرسشنامه شود یاستفاده م اتيسؤاالت از فرض یجا به  نهيشيبا توجه به وجود پ قيتحق نیدر ا

 :اند از  حاضر عبارت قيتحق اتيفرض. است اتيفرض رشیپذ ایآن رد  جیاند که نتا شده یپژوهش طراح اتيفرض یاستار

استان خوزستان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یابعاد هوش اجتماع نيب

 .وجود دارد یرابطه معنادار

 ماعی با خالقيت و مهارت های کارآفرینانه کارآموزانهمبستگی هوش اجت -0جدول

 

 مهارت های کارآفرینانه خالقيت  

 990/2 990/2 هوش اجتماعی

 

با هوش  نانهیکارآفر یو مهارت ها تيگرفت که خالق جهيتوان نت یم 0با توجه به موارد ذکر شده در جدول شماره 

 یباشد مهارت ها شتريکارآموزان ب یکه هر چه هوش اجتماع یبطور. دارند 21/2در سطح  یدار یرابطه معن یاجتماع

 یاز شدت رابطه هوش اجتماع تيبا خالق یهوش اجتماع طهشدت راب. خواهد بود شتريب زيآنها ن تيو خالق نانهیکارآفر

 . است شتريب نانهیکارآفر یبا مهارت ها

استان خوزستان  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یابعاد هوش اجتماع نيب

 :آمده ریدر جدول ز جیاستفاده شده است و نتا رسونيپ یهمبستگ بیآزمون از ضر جهت .وجود دارد یرابطه معنادار

 انکارآموز نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یهوش اجتماعابعاد  یهمبستگ -9جدول                              

 پردازش اطالعات اجتماعی آگاهی اجتماعی مهارت اجتماعی 
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 104/2 959/2 001/2 خالقيت

 991/2 119/2 954/2 مهارت های کارآفرینانه

رابطه  تيبا خالق یابعاد هوش اجتماع نيگرفت که ب جهيتوان نت یم 9با توجه به موارد ذکر شده در جدول شماره 

. وجود دارد یدار یرابطه معن نانهیکارآفر یبا مهارت ها یابعاد هوش اجتماع نيب نيوجود دارد و همچن یدار یمعن

ابعاد . دارند تيشدت رابطه را با خالق نیو کمتر نیشتريب بيبه ترت یو پردازش اطالعات اجتماع یاجتماع یابعاد آگاه

 نيب .دارند نانهیکارآفر یهاشدت رابطه را با مهارت  نیو کمتر نیشتريب بيبه ترت یاجتماع یو آگاه یمهارت اجتماع

 یاستان خوزستان رابطه معنادار یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب تيخالق ینيب شيبا پ یهوش اجتماع

 :آمده ریدر جدول ز جیاستفاده شده است و نتا رسونيپ یهمبستگ بیآزمون از ضر جهت .وجود دارد

 ن خالقيت بر حسب هوش اجتماعینتایج تحليل حساسيت رگرسيو -9جدول        

متغير 

 مالک

 T p R R2 F df P بتا متغير پيش بين

/222 59/9 991/2 هوش اجتماعی خالقيت

2 

90/

2 

29/2 99/

19 

950/1 222/

2 

 یرابطه خط تيو خالق یهوش اجتماع نيگرفت که ب جهيتوان نت یم 9با توجه به موارد ذکر شده در جدول شماره

 یمهارت ها ینيب شيبا پ یهوش اجتماع نيب. است تيخالق ینيب شيقادر به پ یهوش اجتماع و. معنادار وجود دارد

آزمون از  جهت .وجود دارد یاستان خوزستان رابطه معنادار یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب نانهیکارآفر

 :آمده ریدر جدول ز جیاستفاده شده است و نتا رسونيپ یهمبستگ بیضر

 نتایج تحليل حساسيت رگرسيون مهارت های کارآفرینانه بر حسب هوش اجتماعی -5جدول                 

متغير 

 مالک

متغير 

 پيش بين

 T p R R2 F df P بتا

مهارت های 

 کارآفرینانه

هوش 

 اجتماعی

51/

2 

90/9 222/

2 

95/

2 

19/

2 

01/

14 

904/

1 

222/2 

 نانهیکارآفر یو مهارت ها یهوش اجتماع نيگرفت که ب جهيوان نتت یم 5با توجه به موارد ذکر شده در جدول شماره 

 .است نانهیکارآفر یمهارت ها ینيب شيقادر به پ یو هوش اجتماع. معنادار وجود دارد یرابطه خط

استان خوزستان رابطه  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نيدر ب تيخالق ینيب شيبا پ یابعاد هوش اجتماع نيب

 :آمده ریدر جدول ز جیاستفاده شده است و نتا رسونيپ یهمبستگ بیآزمون از ضر جهت .وجود دارد یمعنادار

 نتایج تحليل رگرسيون خالقيت بر حسب ابعاد هوش اجتماعی -0جدول        

 t p R R2 F df P بتامتغير متغير 
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 پيش بين مالک

آگاهی  خالقيت

 اجتماعی

91/

2 

85/

9 

222/

2 

94/2 11/2 90/14 199/

1 

222/2 

 

 یرابطه خط تيو خالق یاجتماع یآگاه نيگرفت که ب جهيتوان نت یم 0با توجه به موارد ذکر شده در جدول شماره 

 .است تيخالق ینيب شيقادر به پ یاجتماع یو آگاه. معنادار وجود دارد

استان  یو حرفه ا یموزش فنکارآموزان مراکز آ نيدر ب نانهیکارآفر یمهارت ها ینيب شيبا پ یابعاد هوش اجتماع نيب

 ریدر جدول ز جیاستفاده شده است و نتا رسونيپ یهمبستگ بیآزمون از ضر جهت.وجود دارد یخوزستان رابطه معنادار

 :آمده

 نتایج تحليل رگرسيون مهارت های کارآفرینی بر حسب ابعاد هوش اجتماعی -1جدول                 

 

متغير پيش  متغير مالک

 بين

 T p R R2 F df P بتا

مهارت های 

 کارآفرینانه

پردازش 

 اطالعات

00/2 00/9 222/

2 

91/

2 

19/

2 

01/

18 

550/

1 

222/

2 

 یمهارت ها

 نانهیکارآفر

مهارت 

 اجتماعی

99/2 99/9 222/

2 

98/

2 

10/

2 

50/

14 

990/

1 

222/

2 

 

ی، پردازش اطالعات و بين مهارت اجتماعگرفت که  جهيتوان نت یم 1 با توجه به موارد ذکر شده در جدول شماره

و مهارت اجتماعی، پردازش اطالعات قادر به پيش بينی مهارت . مهارت های کارآفرینانه رابطه خطی معنادار وجود دارد

 .های کارآفرینانه است

 بحث و نتيجه گيری

ابعاد  نيدار ب بر وجود رابطه معنا یحاضر مبن قيتحق یها افتهیشده،  یجمع آور یها داده ليتحل هیتجز جیبراساس نتا

استان خوزستان است و  یو حرفه ا یکارآموزان مراکز آموزش فن نانهیکارآفر یو مهارت ها تيبا خالق یهوش اجتماع

 یو مهارت ها تيخالق یکننده  ینيب شيپ یاجتماع شنشان داد که ابعاد هو ونيرگرس ليتحل جینتا نيهمچن

 هيعملكرد کارآموزان تك یپژوهش که بر رو یاد که مساله اصلنشان د یحاصل از بحث نظر جینتا .است نانهیکارآفر

 یرا برا یمناسب نهيزم ،یعلم یها طيدر مح یمناسب آموزش یتوانند در صورت داشتن فرصت ها یداشت، کارآموزان م

و  ریو ما( 0212)، گلمن(0228)آن چنان که استرنبرگ. ندیخود فراهم نما یمهارت یها یرشد و توسعه توانمند

حاصل از پژوهش حاضر هم  یکل یها افتهیبا  قايکرده بودند، دق ديتاک یفرد نيب یبه هوش کاربرد( 1442)یوسال
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و رشد  جادیتوان گفت ا یکارآموزان م تيبا خالق یهوش اجتماع یارتباط مولفه ها نييتب در .دارد ییو هم سو یخوان

معتقد هستند که  یکه عده ا یبطور. ند گوناگون باشدتوا یمناسب است که م طیدر افراد مستلزم عوامل و شرا تيخالق

 یعوامل ییوجود و شناسا تيو رشد خالق جادیا یبرا نیبنابرا. مستلزم وجود افراد باهوش است ینوآور نهيدر زم تيموفق

هوش  نيهمچن. است یالزم و ضرور زهيو داشتن انگ یمثل هوش باال، از جمله هوش اجتماع یعوامل فرد: مثل

در صورت داشتن هوش . موفق عمل کنند ،یبه طور کل دیشود افراد در جذب دانش جد یباال باعث م یاجتماع

 یسر کیتعامالت مشترک  لهيشده و به وس نهیدر درون افراد نهاد گرانیبا د باطارت یبرقرار ندیباال، فرا یاجتماع

شک افراد اطالعات الزم را  یباشد، ب ینیفرکارآ نهياطالعات در زم نیکنند و اگر ا یخود کسب م طياطالعات را از مح

در  شرفتيو پ ینیکارآفر هتالزم را ج یاقدام کنند، آمادگ ینیکارآفر ندیکنند و هر زمان که نسبت به فرا یکسب م

 . دارند نهيزم نیا

 کیامر که در ظاهر  یبا وجود ینیکارآفر یاذعان کرد که مهارت ها یستیموضوع پژوهش حاضر با نييدر تب نیبنابرا

 نیاز ا. تام دارد یافراد بستگ صیها و خصا یژگیاز و یشود، اما در ذات خود به برخ یفرض م یكيمستقل و مكان دهیپد

که از . است یو کارگاه یآموزش یها طيدر مح یحرفه ا و ینظام آموزش فن انيامر مخصوصا متول نيرو به مسئول

 یمناسب و منطق یزیاز جمله هوش افراد برنامه ر یذات یدهااستعدا تیپرورش و تقو یها برا تيفرصت ها و موقع

 انيوجود رابطه م دیيبه تا باتوجه .ندیتالش مضاعف نما یتوانمند نیظهور و بروز ا یها برا تيداشته و در تمام موقع

کار باشند  طيدر مح تیجهت بهبود معنو ییراه ها یدر پ دیکارکنان، سازمان ها با یو توانمندساز یکار طيمح تیمعنو

 افتهیلذا . کارکنان را فراهم کنند یاثربخش همچون توانمندساز یبروز رفتارها نهيسازمان زم یداخل یتا با بهبود فضا

 .کارکنان رابطه معنادار وجود دارد یمعنا در کار و توانمندساز زانيم نيدهد که ب ینشان م اضرح قيتحق های
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Abstract  

One of the things in relationships and communication skills and the result is very 

impressive creativity and innovation, social intelligence.The so aim of this research was 

to investigate the relationship between social intelligence, creativity and entrepreneurial 

skills training centers and vocational trainees are Khuzestan province. The research is 

descriptive. The research population consisted of all students in technical and vocational 

education centers in the province to determine the sample size of the multistage cluster 

sampling was used and 250 samples were selected. To collect the data, Abedi creativity, 

entrepreneurial skills and social intelligence Sylvra Beach Elian was used. The reliability 

of the questionnaire to the 0/88, 0/94 and 0/82 percent were obtained through 

Cronbach's alpha technique. To analyze the data descriptive statistics (mean, standard 

deviation) and inferential statistics (regression and correlation) were investigated using 

SPSS software. The results showed that the dimensions of social intelligence, creativity 

and entrepreneurial skills training centers and vocational trainees there is a significant 

relationship. Multiple regression analysis showed that the dimensions of social 

intelligence and social awareness predictor of creativity and social skills as well as 

aspects of information processing and entrepreneurial skills were good predictors. 

Keywords: Social intelligence, creativity, trainees, entrepreneurial skills, vocational training centers. 

 


