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 دهیچک
 یها یژگیوو  نیکارآفر نیشیدانش پ یعنیفرصت  صیتشخ ندیفرا بر مؤثردو عامل  ق،یتحق نةیشیپ هب توجه با

 یگریانجیمهمراه با نقش فرصت  صیبر تشخ نیشیدانش پ ریتأث یبررس یابرشدند. سپس  ییشناسا یشناخت
 قیتحق یمدل مفهوم نانهیکارآفر یریادگیو  نانهیکارآفر یاریدر قالب دو مفهوم هوش یشناخت یها یژگیو

به یریگنمونه ،است یهمبستگ -یفیتوص نوع از که مطالعه نیا در. شدند نییتع گانههفت یها هیفرضو  نیتدو
نفر  67 سرانجام ه، کشد نییفرمول کوکران تع براساسمونه و حجم ن است گرفته انجامساده  یتصادف صورت
صنعت  نانیکارآفر انیدر م پرسشنامه عیتوز قیاز طر زین پژوهش یکم یهاداده یگردآور. شدندمطالعه 

 یسازمدل  روشاز  ها هیفرض یو بررس ها داده لیو تحل هیتجز یگرفت. برا صورت استان تهران ینانوتکنولوژ
 Smart PLS یآمار افزارنرم منظور نیا بهشد که  هاستفاد یجزئبه روش حداقل مربعات  یمعادالت ساختار

مثبت دانش  ریتأث کهیطوربهداشت،  پژوهش یها هیفرضتمام  دییأنشان از ت ها افتهی ،تیدرنها. شد کار گرفته هب
مثبت  ریتأث نیهمچن و ستاشده  دییأت نانهیکارآفر یریادگی و نانهیکارآفر یاریهوش ،فرصت صیبر تشخ نیشیپ

 یانجینقش م ،ضمن در. شدند دییأت زیفرصت ن صیبر تشخ نانهیکارآفر یریادگیو  نانهیکارآفر یاریهوش
 .شد دییتأ فرصت صیتشخ و نیشیپ دانش رابطةدر  نانهیکارآفر یریادگیو  یرایهوش

 
 یریادگی نانه،یآفرکار یاریهوش ن،یشیپ دانش نانه،یکارآفر فرصت صیتشخ: یدیکل یهاواژه

 .نانهیکارآفر

                                           
 Email: ali.hajizadeh@ut.ac.ir:مسئول سندةینو *
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 مقدمه 
 ندیفرامهم در  یفرصت را عنصر صیاز پژوهشگران تشخ یاریبس ،1980 دهة لیاوا از

را  یکه فرصت دانند یم یرا کس نیکارآفر ،متخصصان اغلب. اند کرده یمعرف ینیکارآفر

محققان  ف،یتعر نیا (. در1390 ،همکارانو  یداللهی) کند یم یبردارو بهره یابیارز ،ییشناسا

در ذهن محققان  که یپرسش نیتر یاساس. اند گرفتهدرنظر  ینیکارآفر ندیفرصت را قلب فرا

و چگونه  یچرا، چه موقع»است که  نیا شود یمفرصت مطرح  صیتشخ کردیبا رو ینیکارآفر

 .(Shane, 2000) «کنند یم یبرداربهرهرا کشف و  ها فرصت ها آن همةاز افراد و نه  یبعض

فرد را در  ییاست که توانا یعوامل نیتر مهماز  نیشیاز محققان، دانش پ یاریبس نظربه

باور است که  نی( بر ا2000) 1نیش .دهد یم شیافزا نانهیکارآفر یها فرصت صیتشخ

 و بارون .ستها آن نیشیکه مربوط به دانش پ کنند یمکشف  را ییها فرصتتنها  نانیکارآفر

. با مقدار و نوع دانش افراد دارد یکیفرصت ارتباط نزد ییشناسا کنند یم دیتأک(، 2004) 2وارد

3کاردوزو و یلیچویآرد
 نیشیفرصت را دانش پ ییبر شناسا ثرؤم عوامل از یکی زین( 2000) 

به  نسبت زین یشتریب ازاتیامت دارند، را ازیکه دانش مورد ن یافراد نیبنابرا ؛اند کرده یمعرف

 دارند. گرانید

 صنعت دارد، توسعه یبرا ییباال لیپتانس که رشد درحال و دیجد عیصنا از یکی

مربوط  یبازارها شیصنعت و گشا کی ةرشد و توسع یبرا ،اول گام در. است ینانوتکنولوژ

نو و  یعنوان صنعتبه ی. صنعت نانوتکنولوژمیهستمناسب  یها کشف فرصت ازمندیبه آن، ن

. است نشدهکشف بالقوة یها مملو از فرصت گوناگون، عیها و صنا پرکاربرد در عرصه

 و دانش اطالعات، ةیپاکه بر  ی. صنعتشود یم یتلق انیبندانش یصنعت ینانوتکنولوژ ،درضمن

در انتخاب صنعت  گرید لیاز دال یکی نیبنابرا؛ است شده نهاده بنا آن در فعال افراد تخصص

دانش و عرصه نیا در فعال فرادا انیم در دانش بودنیجار ق،یتحق نیدر ا ینانوتکنولوژ

 .ستها فرصت محوربودن

                                           
1. Shane 

2. Baron and Ward 

3. Ardichvili and Cardozo 
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 سال سه نیانگیم ،1ینیکارآفر یجهان بان دهید ةنانیکارآفر یها تیفعال یها شاخص براساس

درصد کمتر از شاخص  26 ،درصد( 35) رانیدر ا نانهیکارآفر یها فرصتشاخص درک  ریاخ

و  قصد بهدو مقوله  نیا بیترک هکآنجا از. درصد( است 61) نانهیکارآفر یها تیقابلدرک 

کاهش  تواند یمدو شاخص  نیا درصد 26 ةفاصل ،شود یم منجر نانهیکارآفر تیشروع فعال

 یبررس یپژوهش که در پ نیا یها افتهیبنابر  .باشد شتهدا دنبال به را ینیکارآفر یها تیفعال

کمک  تواند یم است،فرصت  صیتشخ در مؤثرمهم و  یعامل عنوانبه نیشینقش دانش پ

 کند. نانهیکارآفر یها فرصتدرک  شاخص یارتقابه  یانیشا

 که شوند یم یبررس قیتحق نیدر ا نانهیکارآفر یریادگی و نانهیکارآفر یاریهوشعامل  دو

 ریتأثفرصت  ییو شناسا نیشیدانش پ نیب ةرابط بر و اندمطرحفرصت  صیتشخ ندیفرادر 

 گذارستریتأث ها فرصت صیدر تشخ نانهیآفرکار یاریهوش محققان معتقدند .گذارند یم

(kirzner, 1973; Ardichvili et al., 2003; Tang et al., 2012). معتقد( 2007) 2کوربت 

 یکی با دانش موجود فرد، ها آن یها تعامل)مثل یادگیری( و شناختی  یها زمیمکان ةمطالع ستا

یادگیری نقش مهمی  ندیافر کند یم انیب یو .است فرصت شناسایی پازل هایتکه نیتر مهماز 

  .کند یمکارآفرینان ایفا  یها فرصتدر کشف 

 نانهیکارآفر یها فرصت صیعوامل مذکور با تشخ از کیهر رابطة ،یقبلاکثر مطالعات  در

دخالت و گرید ثرؤم یرهایبه متغ یتوجه یب شده است. یبررس جداگانه صورت هب هعمد طور به

و آنچنان  است شده جینتادقت کمتر در  موجبفرصت،  صیتشخ یهاندیدر فرا ها آن ندادن

جامع و  یمدل شنهادیمطالعه با پ نیا که یدرحال .ستین نانهیب واقع یارچوبچ یایگو دیکه با

و با درنظرگرفتن  توأمان صورت هب را عوامل نیا تمام ریتأثدرصدد آن است که  کپارچهی

 در مؤثرعناصر  بر نقش پرداختن با قیطر نیا از ات دکن نییتبو  یبررس هاآن نیبتعامالت 

 .کند دییتأحوزه  نیدر ا را عوامل نیا ریتأث تیاهم نانه،یکارآفر یهافرصت صیتشخ
 

 

                                           
1. GEM 

2. Corbett 



1393 زمستان ،4 شماره ،7 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة 616 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور 

 1نیشیپ دانش

. افراد متفاوت (Hayek, 1945)اطالعات در جامعه است  عیاز توز یفرصت تابع کشف

تنها  نیو هر کارآفر دارند یمتفاوت نیشیچون دانش پ ،کنند یمرا کشف  یمتفاوت یها فرصت

 شتندا .(Venkataraman, 1997) باشد مرتبط وا نیشیکه با دانش پ کند یمرا کشف  یفرصت

به ؛توانند ینم گرانیکه د ندیرا بب ییها فرصت دهد یم اجازهافراد  به فرد هاطالعات منحصرب

که برای او  شود یماطالق  یموضوع ةاطالعات متمایز فرد درباربه  نیشیدانش پ ،گرید عبارت

 ,Venkataraman, 1997; Shane) آورد یممشخصی را فراهم  یها فرصتتوانایی شناسایی 

 خدمات ای کاالها مختلف درمورد یها ارزشافراد  شود یمتفاوت در اطالعات منجر  .(2000

 ,Shane) دهند شنهادیپ را یفمختل یها متیق ها آن آوردندست هب یبرا و ابندیدر را مشخص

2000.) 

 ؟توانند ینم گرانیو د کنند یمرا کشف  نانهیکارآفر یها فرصت افراداز  یبعض فقط چرا

 ةدربار گرانیاز افراد و نه د یتنها بعض نیمع یزمان در کند یم انی( ب1997) ونکاتارامن

. دارندخدمات اطالع  ایمحصوالت  دجایا یهاراه ایبازار  یها یژگیو ان،یمشکالت مشتر

را  ییها فرصت ییشناسا اجازةاو  به و کند یم جادیاز دانش ا ییهر فرد راهرو نیشیدانش پ

 تجربةناشی از  تواند یم نیشی. دانش پ(Venkataraman, 1997) توانند ینم گرانیکه د دهد یم

 که نیشیپ اطالعات. (Shepherd & DeTienne, 2005) باشد ها روشسایر  یاآموزش  ،کاری

 یبرا نیکارآفر ییتوانا برآمده باشد،  دست هب گرید یهاراهآموزش و  ،یکار تجربة قیاز طر

اطالعات  نیا کهیکسان و دگذار یم ریتأث دیاطالعات جد یریکارگ هب و ریتفس ن،یتخم ادراک،

 یبعد اصل سه .(Roberts, 1991)ندارند  زین آناز  را یبرداریکپ ییتوانا ،ندارند را نیشیپ

بازار و دانش  یسازبرآورده نحوة( شامل دانش بازار، دانش 2000) نیاز نظر ش نیشیدانش پ

 .است یمشکالت مشتر

احتمال بیشتری در تمرکز بر ابعاد  ،نیشیپ دانش دارای افراد( معتقدند 2005) نهیو دت شپرد

تا به  ندکن یمپردازش  تریکارآمد وةیشو این اطالعات را به  نددار موجود اطالعات مهم

                                           
1. Prior Knowledge 
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 تر عیسر دیدنتوانایی  نکردایمه با نیشیپ دانش. شود منجر ها فرصتشناسایی تعداد بیشتری از 

 یها فرصتافراد را در شناسایی  قابلیت ،توانایی خالقیت شیافزا ومهم بین مفاهیم  ارتباطات

 نیشیپ دانش ،ضمندر .(Shepherd & DeTienne, 2005) دهد یمبهبود  ترنوآورانهو  بیشتر

 ,Tang & Murphy) دهد یماز دانش جدید را افزایش  استفاده و یادآوری یادگیری، توانایی

 یجوو جست ییتوانا دو بر تواند یم نیشی( دانش پ2004) ،1کوننیک و آلسوس نظر از .(2012

کشف و  دو معتقدند نی. ابگذارد ریتأثشانس  ایاز عنصر اتفاق  تیو کسب مز دیاطالعات مف

 یبررس به یندیفرا( در 2007) 2تیف. شوند تیحما نیشیتوسط دانش پ تواند یمخلق فرصت 

و کشف فرصت پرداخته است.  جوو جست ندیفرا در ژهیودر قالب دانش  نیشیپ تجربة راتیتأث

 ژةیو نیشیدانش پ نیاست که از تناسب ب ثرؤم لیدل نیا به منظم یجوو جست کند یمادعا  یو

 .کند یمبالقوه استفاده  یها فرصتکشف  یآن برا بودنیامالزو  فرد

 ریتأث هاآن نانةیکارآفر یها فرصت صیتشخ برنانو  نانیکارآفر نیشیدانش پ :اول ةیفرض

 مثبت دارد.

 

 3نانهیکارآفر یاریهوش

در  یچه اتفاق کند یممطالعه، مشخص  نیا در یاریهوش مفهوماطالعات به  پردازش کردیرو

 نیا. (Tang, 2007) دهد یماصالح و استفاده از اطالعات رخ  ،یسازرهیذخب، مراحل اکتسا

)بعد اطالعات توسط افراد  یجوو جست ةنحو: است کرده قیتلف هم با را دگاهید سه دکریرو

)بعد انتقال  شدهکسب تازهاطالعات  نیافراد به ا العمل عکس یاطالعات(، چگونگ یآورجمع

 رهیذخ و ،تیاهمکم اطالعات کنارگذاشتن هافراد قادر ب یچرا بعض نکهیا تینهادراطالعات( و 

 انتخاب)بعد  نداوکار کسبسودآور  یها فرصت ییو استفاده از اطالعات مهم در شناسا

در  یفرد یتیقابل عنوانبهرا  نانهیکارآفر یاری( هوش2007تانگ ) نیبنابرا ؛(اطالعات

 منجر وکارکسب ةبالقو یها فرصتبه  که داند یم یتانتقال و انتخاب اطالعا ،یآور جمع

                                           
1. Alsos and Kaikkonen 

2. Fiet 

3. Entrepreneurial Alertness 
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 یسودآور یها فرصتدر درک  نانیکارآفر فرد همنحصرب یی( بر توانا1985) 1رزنرک. شود یم 

بعد انتخاب اطالعات را  همان نیا و اند شدهانگاشته  دهیناد گرانید یسو از که کند یم دیتأک

سه  یاریگفت هوش توان یم ،(Tang et al., 2012) هگرفتانجام یها پژوهش یبررس با .دارد

 بعد مکمل هم دارد: 

 یوجو جستو  طیمح یدائم شیپا یمعن به دیاطالعات جد یجوو جست و شیپا بعد

 عنوانبه یاری. با بسط هوشانددهیدن گرانید که است ییها انتقالو  راتییتغ د،یاطالعات جد

 (Alvarez & Busenitz, 2001; Mitchell et al., 2007) نانهیشناخت کارآفر ندیفرااز  یبخش

 Tang et) استد یجد یها فرصت دربارة بودنحساسو  یآمادگ ن،یشیبعد شامل دانش پ نیا

al., 2012). دادنقرارشامل کنار هم  را ارانهیهوش ارتباط و وندیپ( بعد 2012) گرانیو د تانگ 

کرزنر  قیتحق با بعد نیا. دانند یم یمنطق یا نهیبه گز ها آن لیاطالعات و تبد یمجزا یها بخش

واکنش نشان  ها گنالیسبه  یشناخت طوربهافراد چگونه  کند یم انی( متناظر است و ب1999)

و قضاوت در  یابیارز شامل. بعد سوم، کنند یمرا پردازش  دیجد یاطالعات گنالیس و دهند یم

 یفرصت ها نیا ایآ که استد مور نیدر ا میو تصم دیو اطالعات جد ها انتقال رات،ییمورد تغ

 .(Tang et al., 2012) ریخ ای دهندیم نشان را یسودآور لیپتانس با وکارکسب یبرا

به) نیشیپ دانش رابطة ندیفرا نیعنصر مهم در ا عنوانبهاطالعات  تیبا توجه به اهم ن،یهمچن

و  تانگ کهیطور هب. ستادعا مورد نانهیکارآفر یاریهوش با( اطالعات از یامجموعه عنوان

 ندندا یم یطیمح یناگهان راتییتغ و طیمح ییایپو ن،یشیپ دانش جةینترا  یاری( هوش2012) همکاران

 .است شده دییتأ نانهیکارآفر یاریهوش با نیشیپ دانش رابطة یپژوهش و جیو براساس نتا

 مثبت دارد. ریتأث هاآن نانةیکارآفر یاریهوش برنانو  نانیکارآفر نیشیدانش پ :دوم ةیفرض

 مثبت دارد. ریتأث نانو نانیکارآفر یها فرصت صیبر تشخ نانهیکارآفر یاریهوش :سوم ةیفرض

 یانجیم ریمتغ قیطر از میمستق ریغ طور هب نانو نانیکارآفر نیشیپ دانش :چهارم ةیفرض

 .گذارد یماثر مثبت  نانهیکارآفر یها فرصت صیتشخ بر نانهیکارآفر یاریهوش
 

                                           
1. Kirzner 
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1نانهیکارآفر یریادگی
 

 ،کارآفرینانه یها فرصتو کشف  یریادگی یتقارننامبا موضوع  یامطالعه در( 2007) کوربت

با دانش موجود فرد، یکی از  ها آن یها تعاملشناختی و  یها زمیمکان ةمطالع دارد یم بیان

توانایی افراد در  دهد یماین مطالعه نشان  .است فرصت شناسایی پازل هایتکه نیتر مهم

 است یندیفرابلکه بر مبنای  ،(Shane, 2000) نه تنها بر مبنای دانش است ها فرصتیی شناسا

 دیگر، عبارتبه(؛ )یادگیری نندک یمبه کسب و تبدیل اطالعات و دانش اقدام  آن ابافراد  که

 برای تمایل اطالعات، کسب برای فردی تمایل بین ةرابط یبررسی چگونگ دنبال هب کوربت

 هرچند کند یم( بیان 2002) 2دیمو .است فرصت تشخیص با مرتبط دانش و اطالعات تبدیل

این  کارگیری هب ةنحو شایدتشخیص فرصت مهم است، اما  ندیفرادر  انسانی سرمایةدانش و 

باشد. تحقیق او به همراه تحقیقی دیگر در مورد ارتباط بالقوه بین تئوری یادگیری  تر مهمدانش 

 بررسی منظوربه بیشتری تجربی تحقیقات داد نشان ،(Corbett, 2007)ت و فرص 3تجربی

یادگیری تجربی از طریق تبدیل تجربه به  تئوری .است نیاز مورد فرصت شناسایی و یادگیری

که  ایمسئلهنتایج جدیدی از یادگیری خود کشف کنند،  دهد یمدانش به افراد اجازه 

هدف جدید هستند  -ف روابط وسیلهتالش برای کش در که دهند یانجام م یزمانکارآفرینان 

(Shane & Venkataraman, 2000). 

 یادگیری تجربی شامل سه عنصر متمایز است: ندیفرا کند یم( اظهار 1984) 4کولب

 ؛پردازد یمکه فرد از طریق آن به کسب اطالعات و تجربه  یندیفرا .2 ؛موجود دانش. 1 

. در کند یمرا به دانش جدید تبدیل  جدید ةشدبکس ةتجربکه فرد اطالعات و  ای شیوه .3

که ابتدا اطالعات از دو طریق درک  شود یمیادگیری تجربی، دانش جدید زمانی ایجاد  ندیفرا

بر  ینیع تجربة درک .(Kolb, 1984)آورده شود  دستبهیا فهم ادراک انتزاعی  ینیع تجربة

اما فهم ادراک انتزاعی  است،آنی  تجربیات یها یژگیمبنای محسوسات و احساسی در مورد و

و  اطالعات دوبارة دهیشکلذاتی  ویژگی .استبر مبنای تفسیر مفهومی و ذهنی از تجربه 

                                           
1. Entrepreneurial Learning 

2. Dimov 

3. ELT 

4. Kolb 
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 هافرصتافراد در شناسایی  برتری موجبدر فهم ادراک انتزاعی وجود دارد،  کهتجربه  

را از طریق قصد کسب اطالعات و تجربه، باید آن  از بعد کند یم بیان( 1984) کولب. شود یم

به قصد درونی  کهکسانیدرونی یا بسط بیرونی با دانش موجود ترکیب و تبدیل کرد. 

بیرونی، بدون  بسطمند به  عالقه افراد که،درحالی. کنند یماز شکست دوری       اصوال  ند،مند عالقه

ونی افرادی که به بسط بیر بنابراین ؛کنندیم فکرموفقیت  یحداکثرساز به شکست،توجه به 

بیشتری  یها فرصت کشفاحتمال  اند،متمایلبه قصد درونی  کهکسانیتمایل دارند نسبت به 

 .(Corbett, 2007)دارند 

دانش مهم است،  هرچند( نشان داد 2000( با گسترش کار شین )2007تحقیق کوربت ) هاییافته

 توجهی انیشا طوربهز نی ردیگ یمو یادگیری صورت  کند یمکه فرد اطالعات جدید کسب  حالتی اما

کشف  رایب فردباورند که  نیا بر( 2000فرصت مرتبط است. شین و ونکاتارامان ) تشخیص مقولةبا 

ارزش یبراشناختی ضروری  یژگیو»بلکه باید دارای  باشد، داشتهقوی  دانش ةیپافرصت نه تنها باید 

 ةنحویکجا  طوربهفقط دانش فرد، بلکه  ( نشان داد نه2007) کوربت مطالعة. نتایج باشد نیز «آن به دادن

 .دارد فرصت کشف با یمهم ارتباط شدان آن از یادگیری و پردازش کسب،

 مثبت دارد. ریتأث هاآن نانةیکارآفر یریادگیبر  نانو نانیکارآفر نیشیدانش پ :پنجم ةیفرض

 .دارد مثبت ریتأثنانو  نانیکارآفر یها فرصت صیبر تشخ نانهیکارآفر یریادگی :مشش ةیفرض

 یانجیم ریمتغ قیطراز  میمستق ریغ طور هب نانو نانیکارآفر نیشیپ دانش :مهفت ةیفرض

 .گذارد یماثر مثبت  نانهیکارآفر یها فرصت صیبر تشخ نانهیکارآفر یریادگی

دانش  یاتینقش ح انگریبشواهد  ،قیتحق ینظر یو مبان نهیشیپ درمورد ها یبررستوجه به  با

و  نانهیکارآفر یاریهوش ،نیبود. همچن نانهیکارآفر یها فرصت صیر تشخد نیکارآفر نیشیپ

 بر نیکارآفر یشناخت یژگیاز و یبنددسته عنوان هب که ندایدو عامل نانهیکارآفر یریادگی

 صیتشخ و نیشیپ دانش نیب رابطةبر  ریدو متغ نیا ریتأث ن،یا برعالوه. ندامؤثرفرصت  صیتشخ

 ،درضمن .اند شدهمطرح  یانجیم ریدر نقش متغ کهیطور هب ؛ستا محققان یادعا مورد فرصت

از جنس اطالعات و تجربه بر  یورود عنوان هب نیشیدانش پ یرگذاریتأث ،یقبل مطالعات براساس

 ،باال حاتیتوض به توجه با نیبنابرا ؛دوش یم دییأت نانهیکارآفر یریادگیو  نانهیکارآفر یاریهوش

 :شود یم شنهادیپ ریز یو مدل مفهوم چارچوب و دوش یم نیتدومورد نظر  یها هیفرض
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 نانهیکارآفر یها فرصت صیبر تشخ رگذاریتأث عوامل -یمدل مفهوم .1 شکل

 یشناسروش
 جامعة .است یهمبستگ -یفیتوص روش و تیماه نظر از و یادیبن هدف، نظر از پژوهش نیا

 یهاگزارشبراساس  .ندا تهران استان یلوژنانوتکنو یها شرکت نانیکارآفر ق،یتحق یآمار

صنعت برآورد  نیدر ا فعالشرکت  80 ربط،یذ مسئوالنکشور و مصاحبه با  ینانو ستاد ساالنة

حجم نمونه طبق  و است گرفتهساده انجام  یصورت تصادف همطالعه ب نیدر ا یریگنمونهشد. 

 69 شده،عیتوز پرسشنامة 76 انیم شد. از نیینفر تع 64، 05/0 یخطا زانیفرمول کوکران، با م

 ها قابل استفاده بودند. آن مورد 67درصد( که  90داده شد ) بازگشت پرسشنامه

و با استفاده از  یکم صورتبه ها داده ،یمدل مفهوم یرهایمتغ انیروابط م یابیارز منظوربه 

 یبرا شده دهاستفا پرسشنامة. اند شده یاستاندارد گردآور یهاپرسشنامهاز  یامجموعه

 یبرا شده هیتعب یهانهیگزاست.  هیگو 91و  بخش پنجپژوهش شامل  نیا یهاداده یآور جمع

مخالفم(       کامال موافقم تا       کامال ) گانه پنج کرتیل یبیترت اسیاز نوع مق ها هیگوبه  ییپاسخگو

 یبرا .است ریزبه شرح  گرید یها بخشو  یشناختتیجمع یهاداده. بخش اول مربوط به است

از  گرید ةیگو نیچند و( 2007) 1نیالمپک و مارول ةپرسشنام از ن،یشیپ دانش سازة سنجش

استفاده شد که  (Shane, 2000; Tang & murphy, 2012) مرتبط مطالعات ریسا پرسشنامة

                                           
1. Marvel and Lumpkin 

+H1 

 نانهیکارآفر یریادگی

 نیشیپ دانش

 نانهیکارآفر یاریهوش

 فرصت صیتشخ
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و  تانگ پرسشنامة نانه،یکارآفر یاریهوش سازةسنجش  یاست. برا هیگو 25شامل  درمجموع 

 سازة سنجش یبرااست.  هیگو زدهیسگرفته شد که درمجموع شامل  کار هب( 2012) همکاران

( استفاده شد که 1985) کولب یتجرب یریادگی سبک پرسشنامةاز  نانه،یکارآفر یریادگی

 اشکال نانه،یکارآفر یها فرصت صیتشخ سازةسنجش  یاست. برا هیگو 48درمجموع شامل 

 هیگوپنجشد که درمجموع شامل  کار گرفته هب( 2003) نیش نانةیکارآفر یها فرصت ةگان پنج

 است.

 ییایپا شاخصو  2کرونباخ یآلفا بیضر از پرسشنامه یهاهیگو 1ییایپا یابیارز یبرا

 5همگرا ییروا اریدو مع زیپرسشنامه ن 4ییروا ییایارز یبرا. شد استفاده( CR) 3 یبیترک

6شاخص 
AVE)) جذر  7واگرا ییو روا(AVE )شد فتهگر کار هب. 

 یآلفا بیمقدار ضر دهد یمنشان  ها یبررس ،شود یم مشاهده 1 که در جدول گونه همان

از  شیب سازههر چهار  (Nunnally, 1978) یبیترک ییایپا و (Cronbach, 1951)کرونباخ 

  .دارند ییایمطلوب پا یاگونهبه مطالعه یهاسازه نیبنابرا؛ است 7/0 یعنیحداقل قابل قبول 
 

  قیتحق یها سازه ییایپا .1 جدول

 سازه کرونباخ یآلفا یبیترک ییایپا

 نیشیپ دانش 99/0 99/0

 نانهیکارآفر یاریهوش 98/0 98/0

 نانهیکارآفر یریادگی 98/0 98/0

 نانهیکارآفر فرصت صیتشخ 96/0 97/0

 

 

                                           
1. Reliability 

2. Cronbach Alpha 

3 . Composite Reliability

4. Validity 

5. Convergent Validity 

6. Average Variance Extracted 

7. Discriminant Validity 
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 انسیوار نیانگیکه م AVE اریمع یبررس ،شود یممشاهده  2 که در جدول گونه همان

 یعنی قبول قابل حداقل از االترمقدار ب ها سازه یتمام دهد یمنشان  ،کند یم انیب را شدهراجاستخ

 ،مطلوب یاگونهبهمطالعه  نیا یهاسازه نیبنابرا ؛(Fornell & Larcker, 1981) دارند 5/0

 .دارندهمگرا  ییروا
 

  قیتحق یها سازه AVE مقدار .2 جدول

 سازه نیشیپ دانش نانهیکارآفر یاریهوش نانهیکارآفر یریادگی نانهیکارآفر فرصت صیتشخ

89/0 79/0 83/0 83/0 AVE 

 

 انسیوار نیانگیم جذر ،واگرا ییروا یبررس در( 1981) کرالر و فورنل ةینظر براساس

 در. شود یم سهیمقا ها سازه نیب یهمبستگ بیهر سازه با ضرا یبرا (AVE) شدهاستخراج

که  ؛AVE جذر :از ندعبارت ،دارند قرار جدول یاصل طرق در که پررنگ اعداد ،3 جدول

 ریمذکور با سا ةساز نیب یبا همبستگ سهیهر سازه در مقا یبرا ها ارزش نیاز ا کیهر یبررس

باالتر از  ها سازه یتمام یبرا (AVE) شدهاستخراج انسیوار نیانگیجذر م دهد یمنشان  ها سازه

 ،واگرا ییاز نظر روا ها سازه یتمام نیبنابرا؛ ستها سازه ریمربوطه با سا ةساز نیب یهمبستگ

 .دارنداعتبار مناسب 
 

  واگرا ییروا سنجش سیماتر. 3 جدول

 نیشیپ دانش
 فرصت صیتشخ

 نانهیکارآفر

 یریادگی

 نانهیکارآفر

 یاریهوش

 نانهیکارآفر
 سازه

   
 نانهیکارآفر یاریهوش 913/0

  
 نانهیکارآفر یریادگی 889/0 889/0

 
 نانهیکارآفر فرصت صیتشخ 892/0 867/0 943/0

 نیشیپ دانش 910/0 879/0 908/0 911/0
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ها و از  های توصیفی داده برای تحلیل SPSSافزاد  ها، از نرم در بخش تجزیه و تحلیل داده 

Spart PLSافزار  نرم
( برای بررسی تأثیر متغیرهای 2سازی معادالت ساختاری )روش مدل 1

 ن مدل نهایی پژوهش استفاده شد. و آزموها  شده در فرضیه طرح
 

 هاافتهی
 نمونه مشخصات

 10درصد مرد و  90 تیاز لحاظ جنس :است شرح نیا به دهندگانپاسخ یشناختتیجمع مشخصات

درصد  21و  سانسیدرصد فوق ل 69 سانس،یدرصد ل 10 التیتحص زانیدرصد زن بودند؛ از لحاظ م

 10و  سال 45-35 ردةدرصد در  33 سال، 35-25 ردةدرصد در  57 یبودند؛ از لحاظ سن یدکتر

 36سال،  10-3 ةسابق یدارا درصد 49 یکار سابقةقرار داشتند؛ از نظر  سال 50-45 ردةدرصد در 

 .بودند سال 26-20 سابقة یدرصد دارا 15 و سال 20-10 سابقة یدرصد دارا
 

 ها هیفرض آزمون

 یمدل ،روش نیا. شداستفاده  یساختار معادالت یابیاز مدل ،هاداده لیتحل از مرحله نیا در

 ،منظور نیا بهآشکار است.  یرهایمتغ مکنون و یرهایمتغ نیروابط ب یبررس یبرا یآمار

 بیسپس ضرا شد، رسم اتیجزئبا تمام  هیاول لمد ابتدا. شد کار گرفته هب Smart PLS افزار نرم

. طبق شوندفاده است یریگاندازه مدل برازش سنجش در تا شد یاجزا بررس یتمام یعامل یبارها

 4/0 یعنیروابط باالتر از حداقل قابل قبول  و ها پرسش یتمام یعامل یبارها بیضرا ،ها یبررس

 مدل برازش به دوم، مرحلة در .ستارهایمع بودنمناسب انگریبکه  (Hulland, 1999)بود 

پرداخته  هاآن انیم روابط با همراه( ها سازه) مکنون یرهایمتغ یبررس و پژوهش یساختار

 شکل اساس بر. استفاده شد t-values مقدار یعنی ار،یمع نیتر یاساساز  ،منظور نیا به. شود یم

 نیا و است 96/1از  شتریدر مدل، ب موجود رابطةمربوط به هر پنج  t بیضر ،5 جدولو  2

ر پژوهش د یهاهیفرض دییتأ جهیدرنت و ستها سازه نیب ةرابط یصحت و معنادار انگریمسئله ب

 .دهد یم نشان رادرصد  95 نانیسطح اطم

                                           
1. Partial Least Squares

2. Structural Equation Modeling
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 ریمس لیمدل تحل .2شکل 

 

به  ،درونزا یرهایبرونزا بر متغ یرهایمتغ ریتأث زانیم کردنمشخص یبرا ،یگام بعد در

 نیا. میپرداخت ها هیفرضاز  کیهر یرهایمربوط به مس یبار عامل ةاستانداردشد بیضرا یبررس

مستقل  یرهای)درصد( توسط متغ زانیوابسته تا چه م یرهایمتغ راتییتغ کند یم انیب بیضرا

 .استمشاهده  قابل 4و جدول  2 در شکل زین ریتأث زانیم نی. اشود یم نییدر مدل تب شدهمطرح

 
 یساختار معادالت روش با مدل یرهایمس یبررس جینتا. 4 جدول

 ریمس فیرد
 ریمس بیضرا

 کل( ریتأث)
 آزمون جینتا T مقدار

 هیفرض دییتأ 998/1 308/0 فرصت صیتشخ –نیشیپ انشد 1

 هیفرض دییتأ 899/2 316/0 فرصت صیتشخ –نانهیکارآفر یاریهوش 2

 هیفرض دییتأ 274/3 346/0 فرصت صیتشخ –نانهیکارآفر یریادگی 3

 هیفرض دییتأ 9/392 979/0 نانهیکارآفر یاریهوش –نیشیپ دانش 4

 هیفرض دییتأ 3/163 974/0 هنانیکارآفر یریادگی –نیشیپ دانش 5

 

308/0 
(998/1) 

نیشیپ دانش  

  نانهیکارآفر یاریهوش

  نانهیکارآفر یریادگی

 صیتشخ
 فرصت
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 توجه با نانه،یکارآفر یریادگی و نانهیکارآفر یاریهوش یرهایمتغ یانجینقش م یبررس یبرا 

؛ است قبول قابل مذکور ریمتغ دو یبرا یانجیم نقش وجود 5، 4، 3، 2 یرهایمس رابطة دییتأ به

 ریمتغ میمستق ریغ ریتأث زانیم نییتب یبرا اما ،شوند یم دییتأ و هفتم چهارم یهاهیفرض نیبنابرا

شرح عمل  نیا هب ریمتغ دو نیا قیطر از فرصت صیتشخ وابستة ریبر متغ نیشیمستقل دانش پ

 :شود یم

بر  نانهیکارآفر یاریهوش قیاز طر نیشیدانش پ ریمتغ میمستق ریغ ریتأث زانیم نییتع یابر

و رضازاده،  ی)داور دیآ دست هب 2 و 4 یرهایمس بیضرا ضربحاصل دیبا ،فرصت صیتشخ

 ریمتغ میمستق ریغ ریتأث زانیم نییتع یبرا. است 309/0برابر با  ریتأث نیا زانیم ،جهینت در .(1392

 بیضرا ضربحاصل دیبا زیفرصت ن صیبر تشخ نانهیکارآفر یریادگی قیاز طر نیشیدانش پ

 .تاس 337/0برابر با  ریتأث نیا زانیکه م م،یآور دست هب را 3 و 5 یرهایمس

 شدهمحاسبه انسیوار ةآمار از قیتحق یانجیم یرهایتغم ریتأثشدت  نییتع یبرا ،نیهمچن

(VAF )باشد، نشان از  تر کینزد کیبه  چههر و است 1و  0 نیمقدار ب نی. اشود یم استفاده

بر اثر کل را  میمستق ریمقدار نسبت اثر غ نیا ،دارد. درواقع یانجیم ریمتغ ریتأث بودنتر یقو

 (.1392و رضازاده،  ی)داور جدسن یم

(1) 
 




 

a b
VAF        

a b c
 

 :شرح زیر است این مقدار برای متغیر به میانجی هوشیاری کارآفرینانه به

(2) 
 

/ /
VAF /

/ / /


 

 

0 979 0 316
0 50

0 979 0 316 0 308
  

 

درصد( از اثر کل دانش پیشین بر  50نیمی ) ؛ یعنی50/0عدد حاصل مساوی است با  

تبیین  نانهیکارآفرغیر مستقیم توسط متغیر میانجی هوشیاری  ای شیوه به تشخیص فرصت

 .شود یم

 :استگونه  ینااین مقدار برای متغیر به میانجی یادگیری کارآفرینانه نیز 
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(3) 
 

/ /
VAF /

/ / /


 

 

0 974 0 346
0 52

0 974 0 346 0 308
  

 

بر  نیشیدرصد( از اثر کل دانش پ 52) یمین    با یتقر یعنی؛ 52/0حاصل برابر است با  عدد

 .شود یم نییتب انهنیکارآفر یریادگی یانجیم ریتوسط متغ میمستق ریغ یا وهیش فرصت به صیتشخ

و  1مطابق با نظر تننهاوس GOF اریمدل از مع یبرازش کل یابیارز یابر ت،یدرنها

 .شود ی( استفاده م2004همکاران )

(4) GOF Communalities R  2  

 

میزان تناسب مدل مفهومی، از دو شاخص، میانگین شاخص تجمعی و  ةبرای محاسب

قابل مشاهده  6 که در جدول شود یممیانگین توان دوم ضرایب همبستگی بین سازها استفاده 

 ت.اس
 رهایمتغ  Rدوم توان و یتجمع شاخص ریمقاد. 5 جدول

 ریمتغ یتجمع شاخص R دوم توان

- 828/0  نیشیپ دانش 

958/0  826/0  نانهیکارآفر یاریهوش 

948/0  762/0  نانهیکارآفر یریادگی 

920/0  891/0  نانهیکارآفر فرصت صیتشخ 

942/0  827/0  نیانگیم 

 : است هگوننیا قیتحق یکل مدل تناسب محاسبة

(5) GOF / / /  0 827 0 94 0 779     

 قابل مقدار. از آنجاکه حداقل است 882/0شاخص برازش مدل برابر با  یآزمون برا حاصل

 ،پژوهش مدل کردادعا  توان یم ،(Wetzels et al., 2009)است  36/0شاخص  نیا یاقبول بر

 .دارد یباال و قو برازش

                                           
1. Tenenhaus  
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 یریگجهینتو  بحث 
 دییتأ شده بودند نیتدو نهیشیبراساس پ که ییها هیفرضتمام  دهد ینشان م قیتحق جینتا ،یطور کلبه

 (;Shane, 2000; Ardichvili & Cardozo, 2000یمطالعات ریهمچون سا اول ةیفرض دییتأ. اند شده

(Baron & Ward, 2004  بودند، کرده دیتأکفرصت  صیتشخ ندیفرادر  نیشیدانش پ تیاهم برکه 

 انباشته گرید یهاآموزش و راه ،یکار ةتجرب قیکه از طر اشاره دارد نیشیاطالعات پ نیا نقش بر

 ییباشند، احتمال شناسا شتهدا یفرد همنحصربو  تر یغن نیشیدانش پ نانیکارآفر چههر نیبنابرا ؛شد

فرصت  صیتشخ بر نیشیدانش پ میمستق ریتأث رفت ی. انتظار مابدی یم شیافزا ها آن یبرا فرصت

انجام یها لیطبق تحل یول ،(یدرصد 31 یرگذاریو تأث 998/1 یمعنادار بیضرد )باش نیااز  شتریب

فرصت  صیو تشخ نیشیدانش پ میمستق ةرابطشدت  از ،یانجیم عامل دو بودنمطرح ،گرفته

 کردیرو دراختصاص داده است.  نیشیدانش پ میمستق ریغ ریرا به تأث یتوجه انیشاسهم  و کاهد  یم

از جنس اطالعات مطرح  یورودنوان ع هب نیشیدانش پ نانه،یکارآفر یاریبه هوش اطالعات پردازش

که  ینانیکارآفر نیبراابن؛ ردیگ یم انجامت اطالعا یرو ها پردازش یتمام ،یاریهوش ندیفرا. در است

 نانةیکارآفر یاریمسئله هوش نیا و هستند یتر اطالعات گسترده یدارا دارند، یشتریب نیشیدانش پ

(، 2012) همکارانبا نظر تانگ و  دوم ةیفرض دییتأضمن مطابقت  .آورد یبه ارمغان م را ییباال

 یاریبر هوش نیشیدانش پ میمستق ریتأث یررساست که با ب یقاتیتحقمعدود  از حاضر مطالعة

 نةیشیپ با مطابق .دارد یاظهار م (یدرصد 98 یرگذاری)تأثآن را  یباال اریاثر مثبت و بس نانه،یکارآفر

است که سه عنصر دانش موجود، کسب اطالعات و تجربه و  یندیفرا ،یریادگیمنظور از  ،قیتحق

در  ینقش مهم ،یاطالعات ةریذخ عنوانفرد به نیشیپ انشد نیبراابن؛ ردیگ یرا دربر م ها آن لیتبد

و انفعاالت حول محور دانش و اطالعات  فعل زین ندیفرا نی. در اکند یم یباز یریادگی ندیفرا

 یریادگی یورود و ربنایدر نقش ز نیکارآفر نیشیدانش پ نیبنابرا ؛ردیگ یصورت م نیکارآفر

با  پنجم ةیفرض دییتأ. شود یم نیکارآفر یریادگی توسعةبهبود و  موجبو  دنک یمعمل  نانهیکارآفر

 نشدا یقو اریمثبت و بس ریبه تأث یاندکمطالعات  ،ضمندر. ( مطابقت دارد2007نظر کوربت )

 تیکه قابل ینانیکارآفرپرداختند.  نانهیکارآفر یریادگی بر( یدرصد 97 یرگذاری)تأث نیشیپ

 ییها و با پردازش دننکسب ک یشتریب دیاطالعات جد نندتوا یدارند، م ییباال نانهیکارآفر یاریهوش

 دییتأ. دارند نانهیکارآفر یها فرصت صیتشخ یبرا یشتریشانس ب دهند، یمها انجام  آن یکه رو
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و کاردوزو  یلیچویچون آرد یمطالعات محققان یهاافتهی( با یدرصد 32 یرگذاری)تأث سوم ةیفرض

عنوان به یریادگی ،مطالعه نیا در .است( همسو 2012) رانهمکاو  ( و تانگ2007(، تانگ )2003)

افراد در  التیتما یادومرحله ندیفرا نیکه در ا استاطالعات و دانش مطرح  لیکسب و تبد ندیفرا

فهم ادراک انتزاعی و در  به اطالعات کسب در که ینانیکارآفر. استمتفاوت  مراحل از کیهر

 یشتریب نانةیکارآفر یها فرصت گرانیدارند، نسبت به د لیتما یاطالعات به بسط بیرون لیتبد

. ستهمراستا( 2007) کوربت و( 2002) موید ینظرهابا  ششم ةیفرض دییتأ. کنندیم کشف

 ریتأث نانه،یکارآفر یریادگی فهومم کردنمطرح با که است یمطالعات معدود از پژوهش نیا ،نیهمچن

(. یدرصد 35 یرگذاری)تأث کند یم یبررس نانهیارآفرک یها فرصت صیآن را بر تشخ میمستق

 ری( دو متغیاواسطه) یانجینقش م با نیشیدانش پ میمستق ریغ ریتأث انگریبچهارم و هفتم،  یهاهیفرض

معتقدند  مقاله محققان چهارم، ةیفرض در ؛است نانهیکارآفر یریادگیو  نانهیکارآفر یاریهوش

 موجب ،ردیگ یانجام م نیشیپ دانش یرو نانهیکارآفر یرایهوش تیقابلکه توسط  ییها پردازش

بر  نیشیدانش پ ریاز تأث یمینشان داد ن ها افتهی. شود یم فرصت صیتشخ بر نآ شتریب یرگذاریتأث

بعد از فعل  زیهفتم ن ةیفرض در. افتد یاتفاق م نانهیکارآفر یاریهوش یگریانجیفرصت با م صیتشخ

 بر آن یاثرگذار دهد، یم انجام نیشیپ دانش یرو یریادگی ندیراکه فرد در ف یو انفعاالت شناخت

 ریمتغ ریاز تأث یمین    با یداشت که تقر نیاز ا تیحکا ها افتهی. دهد یم شیفرصت را افزا صیتشخ

 ینانیکارآفر نیبراابن؛ ردیگ یمانجام  نانهیکارآفر یریادگی قیفرصت از طر صیبر تشخ نیشیدانش پ

 دانش از برخوردارند، یمناسب نانهیکارآفر یریادگیو  یاریهوشت، از فرص صیتشخ ندیکه در فرا

 با. کنند یم ییرا شناسا یشتریب یها فرصت و کنند یم یتر بهتر و اثربخش یبرداربهره خود نیشیپ

 صیو تشخ نیشیدانش پ ةرابط در نیکارآفر یشناخت یها یژگیو مؤثر نقش به ر،یاخ ةیفرض دو دییأت

عامل  که است یپژوهش نیاول    با یمطالعه تقر نیا ن،ی. همچنشد توجه ترشیب انهنیکارآفر یها فرصت

فرصت مطرح  صیو تشخ نیشیدانش پ نیب ةدر رابط یانجیم ریعنوان متغرا به نانهیکارآفر یریادگی

 یها فرصت صیتشخ یمنظور بررس هب کپارچهیجامع و  یمدل ةبا ارائ نامحقق ،تیدرنها کرده است.

 که مؤثرعوامل  یمجزا یبررس ةانگارانساده کردیرو از اجتناب ضمن داشتند یسع نانه،یکارآفر

  فرصت صیتشخ یدیبه نقش دو عامل کل ،است گرفتهانجام  یمطالعات قبل توسط هعمد طور به

 توان یم ق،یتحق نةیشیپداشته باشند. براساس  ژهیتوجه و یشناخت یها یژگیو و نیشیدانش پ یعنی
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و  نانهیکارآفر یاریهوش یانجیم ریدو متغ نییتع با که است یا مطالعه نیاول یعلاظهار کرد پژوهش ف 

 صیبر تشخ نیشیدانش پ میمستق ریو غ میمستق ریهمزمان تأث یبه بررس نانهیکارآفر یریادگی

 یهاسازهتوجه قابل قبول بودن  با -یشنهادیپ مدل داد نشان جینتا. پرداخت نانهیکارآفر یها فرصت

مدل با  یبرازش کل ،نیهمچن. دوش یم دییأت -مدل در موجود روابط همة شدندییتأو  شدهیراحط

 یتناسب باال و قو انگریبهمراه بود،  یدرصد 88با حاصل آزمون  که(GOF)شاخص استفاده از 

 مدل بود. نیا
 

 شنهادهایپ
 یو نظر یعلم ةسعبه دنبال تو شتریو محقق ب است نیادیاز نوع بن قیتحق نیآنجاکه هدف ا از

مطالعات متصور شد. با  گونهنیا یبرا توان ینم یچندان یو عمل ییکاربرد اجرا ،استدانش 

 :شودیممذکور ارائه  یهاافتهی براساس ییشنهادهایپ ن،یاوجود 

 طور به که -نانیکارآفر نیشیپ دانش یگذاراشتراک به یبرا یالتیتشک ایمراکز  جادیا 

 نانیکارآفر ژهیو به نانیکارآفر گرید با -ستهاآن خصصت و اتیتجرب حاصل هعمد

 .نوپا

 یها فرصت صیبر تشخ را نیشیانواع مختلف دانش پ ریتأثکه  یمطالعات دادنانجام 

 بسنجد. نانهیکارآفر

 یریادگی نانه،یکارآفر یاریهوش جداگانة ریتأثمبسوط در مورد  قاتیتحق دادنانجام 

 .فرصت صیتشخ ندیفرا بر هاآن از کیهر ابعاد و نانهیکارآفر

 نکردن یبه همکار توان یمپژوهش  دادن انجام ندیمحقق در فرا یها تیمحدود نیتر مهم از

 .کرد اشاره هاآن یمکان یو پراکندگ ها داده یدر گردآور نانیاز کارآفر یبعض

 صنعتق )یتحق یآمار جامعةمطالعه که مربوط به  نیا گرید تیمحدود ،نیهمچن 

 نیدر ا را در اطالعات و دانش موجود ییو محتوا یساختار یها تفاوت ،است( یژتکنولونانو

 عیصنا نانیبر کارآفر قیتحق نیا جیکامل نتا میکه ممکن است مانع تعم دهد یم نشانصنعت 

 شود. گرید
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