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 دهیچک
با  مرتبط کارآفرینانة یاریهوش یژگیو یریگ شکل رب انهنیارآفرک های یستگیشا یرتأث یررسب ،قیتحق نیا هدف

 از ،ها داده یگردآور شیوة لحاظ به و یکاربرد قاتیتحق نوع از هدف نظر از پژوهش نیابود.  ینیارآفرک یها فرصت
 ،یا مشاورهخدمات  یها شرکت یاعضا از نفر 346 را قیتحق نیا یآمار جامعة .بود یشیمایپ -یفیتوص قاتیتحق نوع

 132 کوکران، فرمول به توجه با که ندهدیم لیجنوب استان کرمان تشک یها شهرستاندر  یکشاورز یو مهندس ینف
ها از  داده یگردآور یبا انتساب متناسب انتخاب شدند. برا یا طبقه یریگ نمونهروش  قیطر از اه آن از نفر

 نییبه روش تع و همگرا یصیتشخ ،یصور ییاز روا پرسشنامه ییروا نییتع یبرا .شد استفادهاستاندارد  یها پرسشنامه
 یبیترک ییایپا روش از زین قیابزار تحق ییایپا نییتع منظور بهشد.  استفادهشده  استخراج انسیوار نیانگیم شاخص

 .داشت قرار( 90/0تا  82/0 نیب دامنةپرسشنامه در سطح مناسب )در  یاصل یها بخش یبرا آن ریاستفاده شد که مقاد
بر سه  داری یمعنمثبت و  یرتأث نانهیکارآفر یستگیشاشد  مشخص و شد ییدتأپژوهش  های یهفرض قیتحق جینتا سبراسا

. دارد و قضاوت یابیارزش و وندهایروابط و پ یبرقرار جو،و جست و شیپو شامل هاننیکارآفر یاریهوش شاخص
با دو  سهیو قضاوت در مقا یابیارزش صشاخ نانه،یارآفرک یاریهوش یها شاخص نیب درداد  نشان جینتا ن،یهمچن

 .دارد نانهیکارآفر های یستگیشارا از  پذیرییرتأث نیشتریب گرید شاخص

 
 ،ینیارآفرک یها فرصت ی،کشاورز ةمشاور خدمات شرکت نانه،یارآفرک های یستگیشا :یدیکل های واژه
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 مقدمه
 کشف ةواسط به .ندک یم فایمختلف ا یکشورها یاقتصاد ةدر توسع ینقش اساس ینیکارآفر

 بازار دیتول ندیفرا نانیکارآفر ،ها آناز  یبردار بهره یبرا یاقدامات یطراح و دیجد یها فرصت

 ةارائ تواناییافراد  یبرخ. کنند یمجامعه را برطرف  یو اجتماع یاقتصاد یازهاین و تیهدا را

 اما اند، بهره بی ییتوانا نیا ازمردم  شتریب که الیدرح ند،اررا د ها فرصت تشخیصنو و  های یدها

 قت،یدرحق(. Valliere, 2013, 430)مسئله وجود دارد  ینا ییدربارة چرا یکم یاراطالعات بس

 یموضوع شوند، منجر یتجار یها فرصت جادیبه ا توانند یمچگونه  نکهینو و ا های یدها ظهور

 :Baron, 2006: 106; Short et al., 2010) رود یم شمار به ینیکارآفر مباحث حوزةدر  یمحور

 ن،یشیتجارب پ مانند یگوناگونبراساس مطالعات مختلف عوامل  ،زمینه نیا در(. 46

 ،یشناخت روان مسائلبه اطالعات و  یابیدست ،یرامونیپ طیمح در تحول ،یتیشخص های یژگیو

قرار  مدنظر نیکارآفر افراد توسط دیجد یها فرصت توسعةشناخت و  یچگونگ حیتشر یبرا

کشف  ندیفرا ن،یبرا عالوه(. Shepherd et al., 2007: 81; Tripsas, 2008: 80) اند گرفته

 ;Kirzner, 1999: 7) است شده داده وندیپ یفرد های یآگاهو  ها مهارت ،ها ینشب به ها فرصت

Kaish & Gilad, 1991: 51 )ینتر مهماز  یکی نانهیکارآفر یاریهوش دگاه،ید نیا یمبنا بر که 

 (.Tang et al., 2012: 78) شود یممحسوب  ینیکارآفر یها فرصت صیعوامل در تشخ

 با طورهمزمان بهدر استان کرمان  یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکت

شرکت  52 حدود زینحاضر  درحالو  شد یانداز راه 1386 سال دردر سطح کشور  ها استان ریسا

 عملکرد اولیة یبررس. هستند انییخدمات به روستا ةارائو  تیفعال درحالشهرستان  ششدر سطح 

در ابعاد مختلف از  یمتعدد مشکالت و موانعبا  ها شرکت نیا اکنون دهد می نشان ها شرکت

 سطح نظر ازو  اند شده رو هروب یو آموزش یمهارت ،یشناخت روان ،یطیمح ،یساختار جمله

 ینتر مهم عنوان به 1«نانهیکارآفر فرصت درک» ژهیومرتبط با آن به یها شاخصو  ینیکارآفر

: 1392 ،ینیقرار ندارند )در یمطلوب چندان تیوضع در نانهیکارآفر یاریشاخص مرتبط با هوش

 کینزد نانهیکارآفر یاریسطح هوش کند یم بیان( 1392) ینیدر قیتحق جینتا نه،یزم نیا در(. 88

                                                            
 است. یخود در شش ماه آت یرامونپ یطمح یها فرد از فرصت شناخت یزانم یانگرب ینانه. شاخص درک فرصت کارآفر1
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جنوب استان کرمان در  یها شهرستاندر  یخدمات کشاورز یها شرکت یاعضا از درصد 70 به

 یبردار بهرهو  صیدر تشخ ها شرکت نیا یتواننا لیدلبه درنتیجه، .دارد قرار کم و کم خیلیسطح 

کاهش  یادیتا حدود ز ها آن ینیکارآفر تیو درنها ینوآور سطح ،دسترس در یها فرصتاز 

 یاریهوشبر  تأثیرگذارعوامل  درکشناخت و  ط،یشرا نیادرنظرگرفتن  با. است یافته

بهاز عوامل  کیهر تأثیرگذاری نحوةو  ینیکارآفر یها فرصت صیتشخ با مرتبط کارآفرینانة

 دقت به دیاست که با یمهم اریموضوع بس ،آن یها مؤلفهو  نانهیکارآفر های یستگیشا ژهیو

 نیا در ای ویژه مطالعةتاکنون  نکهیو با درنظرگرفتن ا شده مطرح مطالب براساس. شود بررسی

 یرتأث یبررس ق،یتحق نیا یاصل هدف ،است نگرفته انجام کرمان استان سطح در نهیزم

و  یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکتدر  نانهیکارآفر یاریهوش بر نانهیکارآفر های یستگیشا

 .است هبودکرمان  استانجنوب  یها شهرستاندر  یکشاورز یمهندس

 

 قیتحق پیشینةو  ینظر ینمبابر  یمرور
 انهنیکارآفر یستگیشا( الف

 زه،یهمچون دانش، انگ یاساس یها مشخصه شامل را ینانهکارآفر یستگیشا مفهوم( 1995) ردیب

 کی توسعةو  تیتثب جاد،یکه به ا داند می ییها مهارتو  یاجتماع یها نقش ،خودپنداره

را  نانهیکارآفر یستگیشا( 2002) انهمکار و مان نه،یزم این در .شوند یم منجر وکار کسب

 فیتعر آمیز یتموفق صورتخود به ینقش کار یفایا یبرا نیکارآفر یکل ییتوانا ةمنزل به

 کی توانند یمکه  است یافراد های یژگیو نانهیکارآفر های یستگیشا درمجموع،. کنند یم

 & Mitchelmoreو آن را توسعه دهند ) دننک یانداز راه یاثربخش شکل بهرا  وکار کسب

Rowley, 2010: 97 .)ها مهارتصفات،  اشتند حسب بر نانهیکارآفر یستگیشا فیتعر بر فزونا 

 یبرخ قالب در را نانهیکارآفر یهاتیصالح نیا اند کردهتالش  مطالعات یو دانش، برخ

 ةدربرگیرند طهیح هر کهینحو به(، Man et al., 2002: 128) کنند یسازمانده یدیکل های یطهح

(. Sánchez, 2011: 241) هاست مهارتو  دانش ،یفرد صفات از متشکل یفرد های یستگیشا

 همکاران و احمد(، 2002) همکاران و مان(، 1992) جانسن و چاندلر هایمدل اساس،نیبرا

 نیا در شد. یبررس کارآفرینانه هایشایستگی زمینة در( 2010) میچمور و رولیو  (2010)
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 و یاتیعمل یبند دسته لیدل به -نانهیکارآفر های یستگیشا گیریاندازه و یبررس یبرا ،پژوهش

مان و  مدل -بودن خالصه نیع در تیجامع نیهمچنو  هایستگیشا یهمپوشان بدون و شفاف

 در چارچوب، نیا نیهمچن قرار گرفت. یشنهادیچارچوب پ یاصل یمبنا( 2002همکاران )

 است؛  شده استفاده( 2010) همکاران و احمد و( 2005) همکاران و النز مانند یگرید مطالعات

 ینظر چارچوب یبرا یمناسب یمبنا مذکور مدل. است یتجرب اعتبار یدارا یگر،د عبارتبه

و  یفرد های یتصالح شاخص افزودنپس از  اما ،است نانهیکارآفر یهایستگیشا

 به توجه با ،همچنینشد.  رت کامل (2010) همکاران و احمد مدل ازاستفاده  با ییگرا خانواده

 انجام یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکت در حاضر پژوهش نکهیا

 پژوهش در مسئله نیا به. ابدی انعکاس ها یتصالح نیا در بخش نیا ویژة تیماه دیبا ،گیرد یم

 هشد توجه زین (1992) نجانس و اندلرچپژوهش  در آن از شیپ و( 2005) و همکاران النز

 اضافه ها یتصالح به یفن های یتصالح عنوان با را ها یتصالح از بخشی محققان نیا. است

 با یاصل ةطیح هفت ،تیدرنها .است متفاوت صنعت ای بخش هر به توجه با کهاند  کرده

 شاخص :گرفتند قرار کارآفرینانه هایشایستگی گیریاندازه مبنای مربوطه های تعریف

 شفک) یکادرا شاخص(، رمجموعهیافراد ز یمنابع، افراد و رهبر یهسازماند) یسازمانده

و  گرانیبا د مؤثر ارتباط) یارتباط شاخص(، مسائلو نگاه متفاوت و نو به  دیجد های یدها

 اقتباس با( یخدمات مناسب و تعهد کار ةارائ تعهدتعهد ) شاخص(، یارتباط یها مهارت داشتن

 ییپاسخگو ،یختگیخودانگ ،مثبت نگرش باال، یانرژ داشتن) یفرد شاخص ،(2002) مان از

 یخود و تالش برا های و قوت ها ضعف ییشناسا ،یشغل ةتوسع تیریدربرابر انتقادات، مد

 و هابا فرصت ها آن یهماهنگ و کارو کسب های و قوت ها ضعف ییشناسا ،ها آنبهبود 

با  یهمکارو  نانهیارآفرک فرهنگ پرورش) ییگرا خانواده شاخص ،زمان( یریتمدو  دهایتهد

درک  و یفن یها مهارت داشتن) یفن شاخص و( 2010)همکاران  وبا اقتباس از احمد  (گرانید

 (.1992) جانسن و چاندلر از اقتباس با( وکار کسب از الزم

 
 انهنیکارآفر یاریهوش( ب

 یاریوشه ،ینیکارآفر قاتیدر تحق یشناس فرصتمرتبط با  مباحث حیطةدر  ر،یاخ یها سال در
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 ,.Short et al) است بوده نظراناز محققان و صاحب یاریمورد توجه بس یاصل محور عنوان به

. داد توسعه را نانهیکارآفر یاریهوش زمینةدر  قاتیتحق( 1979؛ 1973کرزنر ) ابتدا(. 49 :2010

 الحاصط بهباالتر،  یاریسطح هوش باافراد  که داشت تأکیدنکته  نیدر مطالعات خود بر ا یو

و  ازهاین ،یاطالعات تیمحدود طیدر شرا یحت دهد یماجازه  ها آنبه  که دارند ییها آنتن

 و شیکا قاتیتحق یمبنا بر(. Tang et al., 2012: 78) دهند صیرا تشخ ینیکارآفر یها فرصت

 طیمح مستمر شیو پو یابیدر ارز فرد منحصربه یآمادگ نانهیکارآفر یاریهوش ،(1991) الدیگ

 ؛1997) کرزنر ،ترتیب نیا به. است شده گرفتهدرنظر  ینیکارآفر یها فرصتکشف  رمنظو به

مورد  یناز ا یشپ که یدردسترس یها فرصت یبرا رایپذ یرا نگرش یاریهوش بعدها( 2008

 را ینانهکارآفر یاریهوش ،همچنین ی. و(Kirzner, 1997: 72)کرد  تعریفتوجه نبوده است، 

 ,Kirzner) کرد معرفی است، نشده توجه آن وجود به تاکنون آنچه صیتشخ یبرا یدرون یحس

نکته  نیا بر محور عمل ینیکارآفر تیمحور بااز مطالعات  گرید یبخشدر  البته(. 12 :2008

قضاوت و  ةدربردارند نکهیمگر ا ،نیست نانهیکارآفر یژگیو کی یاریکه هوش شد یم تأکید

 و بیتعق یبرا اقدام کرد،یرو نیا یمبنا رب درواقع .کاربرد و اقدام باشد یحرکت به سو

 ,McMullen & Shepherd) رود یم شماربه ینیکارآفر محور شده،کشف یها فرصت یریگیپ

 یایزوا از دهیپد نیا نانه،یکارآفر یاریهوش زمینةدر  فیتعار تعدد به توجه با(. 132 :2006

که از  است شده  ارائه یونگوناگ یها شاخصآن  نییتب و حیتشر یو برا شده یبررس یمختلف

و مداوم در  رمعمولیغ تالش) وجو جستو  شیپو شاخصبه سه  توان یم ها آن ینتر مهم

روابط و  یبرقرار ،(گسترده از اطالعات مرتبط ای هیآرا جادیا و دیجد های یدها یوجو جست

و  یابیرزشا و( یمنطق روابط جادیا و تیخالق د،یاطالعات جد یریکارگ هب و افتی)در وندهایپ

 یناش دیجد اطالعات از ویژهفرصت  کی ایآ نکهیا درمورد نیو تخم یابی)ارز قضاوت

 ,.McMullen & Shepherd, 2006: 133; Baron, 2006: 107; Tang et al) کرداشاره  (شود یم

2012: 79). 

 
 قیتحق یشینة( پج

بر  مؤثر یو اجتماع یعوامل فرد یالگو زمینةدر  خود مطالعة( در 1391و همکاران ) یزیعز
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 و نیشیپ دانش ت،یشامل خالق یفرد عوامل افتندیدر نانهیکارآفر یها فرصت صیتشخ

مثبت و  یرتأثو استان تهران  یمل برتر نانیکارآفر ةنانیکارآفر یاریهوش زانیبر م یخودکارآمد

 ییبر شناسا مؤثر یعوامل فرد ی( در پژوهش1392) یزارع و هشاهبندرزاددارد.  داری یمعن

 عنوانبه نانهیکارآفر یاریهوش ق،یتحق جینتا براساس. اند ردهک بررسی را ینیکارآفر یها فرصت

 یکوشسخت ،نفس اعتمادبه) یعوامل فرد مانند یمتعدد یرهایمتغ از یشناخت روان ای مشخصه

 ،پذیری یسکر) ینیمرتبط با کارآفر های یستگیشاو  یشناخت تیقابل زش،یانگ(، یو خودباور

 .پذیرد می یرتأث( یطلب استقاللابهام و  تحمل

 یرتأث ،یو ادراک یفرد های یژگیونشان دادند  یا مطالعه در( 2003و همکاران ) یلیچویآرد

( 2010) و همکاران زالن گر،ید پژوهشی دردارند.  نانهیکارآفر یاریبر هوش داری یمعنمثبت و 

 یهاوکار کسبدر  نانهیکارآفر یستگیشا با نانهیکارآفر یاریو هوش یخودآگاه نیب رابطة

 قیتحق جینتا. اند دهکر یرا بررس ییغذا عیو صنا یکشاورز حوزةفعال در  اسیکوچک مق

و بهبود  ردوجود دا داری یمعنمثبت و  ةرابط مطالعه مورد ریمتغ دو نیب که بود آن بیانگر

 یها صتفرو درک  صیتشخ در نانهیکارآفر یاریهوش شیافزا به نانهیکارآفر یستگیشا

مشخص  خود پژوهش( در 2012و همکاران ) تانگ ،ترتیب نیا به. شود می منجر ینیکارآفر

 ،یخودباور ،یدرون کنترل مرکز شرفت،یپ ةزیانگ شامل نانهیکارآفر های یستگیشا ندکرد

 .دارند نانهیکارآفر یاریبا هوش داری یمعنمثبت و  ةرابط ،یفن یها مهارتو  یارتباط یها مهارت

 ریز شرح به قیتحق نیا یاصل های یهفرض ن،یشیپ یها بخش در شده اشارهه به مطالب توج با

 نانهیکارآفر یاریهوش یوجو جستو  شیپو شاخصبر  نانهیکارآفر یستگیشا. 1: گرفتند شکل

 دارد؛ داری یمعنمثبت و  یرتأث یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکتدر 

در  نانهیکارآفر یاریهوش یوندهایروابط و پ یبرقرار شاخصبر  نانهیکارآفر یستگیشا. 2

 و ؛دارد داری یمعنمثبت و  یرتأث یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکت

 یها شرکتدر  نانهیکارآفر یاریو قضاوت هوش یابیارزش شاخصبر  نانهیکارآفر یستگیشا. 3

 دارد. داری یمعنمثبت و  یرثتأ یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات 

 .شد میترس 1پژوهش در قالب شکل  یمفهوم چارچوب شده،اشاره های یهفرضدرنظرگرفتن  با
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 قیتحق یمفهوم چارچوب. 1 شکل

 

 یقتحق  روش
و  یقات کاربردیبا توجه به هدف از نوع تحق و یقات کمیت از نوع تحقیق از نظر ماهین تحقیا

 یها روشن یکه از ب است یهمبستگ -یفیقات توصیجزء تحق ها داده یگردآور ةنحوظ لحابه

را  قیتحق نیا یآمار ةجامع. انس بهره برده استیوار -انسیل کوواریاز روش تحل ،یهمبستگ

در سطح جنوب  یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکت یاعضا از نفر 346

 دادن انجام یبرا اه آن از نفر 132 ،کوکران فرموله با توجه به ک دادند  لیاستان کرمان تشک

 رفتیج یکشاورز جهاد سازمان رنظریز شهرستان شش وجود به توجه با. شدند انتخاب قیتحق

 نیدر سطح ا یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکتنامتناسب  عیتوز و

با انتساب متناسب استفاده  یا طبقه یریگ ونهنماز روش  ها نمونهانتخاب  یبرا شهرستان، شش

 (.1شد )جدول 
 

 

نانهیکارآفر یستگیشا  

 فردي

 سازماندهی

 تعهد

 ارتباطی

 ادراکی

 فنی

 گراییخانواده

برقراري روابط 
 و پيوندها

ارزشيابی و 
 دانش قضاوت

پویش و 
 وجوجست

 دانش

 هوشياري کارآفرینانه
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 افتهی اختصاص یها نمونهو تعداد  ها شهرستان کیتفک به ها شرکت یاعضا تعداد. 1 جدول
 افتهی اختصاص نمونة تعداد ها شهرستاناز  کیهر در اعضا کل تعداد ها شهرستان یاسام

 44 115 رفتیج

 35 91 عنبرآباد

 12 31 کهنوج

 8 21 منوجان

 16 43 گنج قلعه

 17 45 جنوب رودبار

 132 346 کل جمع

 

 یها مشخصه بخش سه از که بود استاندارد پرسشنامة قیتحق نیها در ا داده یگردآور ابزار
 های یستگیشا یها شاخصمرتبط با سنجش  یها پرسشو  انیپاسخگو یا و حرفه یفرد

 ،(گویه نه) یسازمانده ،(گویه هشت) یفرد ،(یهگو شش) یفن شاخص هفتشامل  نانهیارآفرک
و  (یهگو شش) ییگرا خانواده و (یهگو پنج) تعهد ،(گویه هفت) یارتباط ،(گویه نه) یکادرا

 ،وجو جستو  شیپو شاخصسه  املش (یهگو پانزده) نانهیکارآفر یاریهوش یها شاخص
 یها شاخصسنجش  یراب. بود شده لیو قضاوت تشک یابیارزش و وندهایروابط و پ یبرقرار

 از( اقتباس شده بود، 2001همکاران ) وکه از مان  یشاخصچهار  در نانهیارآفرک های یستگیشا
و  یفرد یستگیشا یها شاخص یبرا .شد هاستفاد (2001) مانتوسط  شده داده توسعه یهاهیگو

 شاخص یبرا .شد گرفته بهره( 2007احمد ) توسط شدهدادهتوسعه یهاهیاز گو ییگراخانواده
مورد  یهاهیاز گو یبرخ نیو همچن شاخص نیا فیتعر براساس ساختهحققم یهاهیاز گو یفن

از  نانهیکارآفر یاریهوش یها شاخصسنجش  منظور به .شد گرفته بهره (2007احمد ) ةاستفاد
دوم و  یها بخشسنجش  اسیمق. شد استفاده( 2012) ارانکتانگ و هم استاندارد ةپرسشنام
 ییروا نییتع یبرا .بود 5= ادیزیلیخ تا 1= کمیلیاز خ یسطحپنج کرتیل فیسوم، ط

 ییروااز روش  ها داده لیتحل مرحلة درو  یصور ییروا از آزمونشیپ ةمرحل درپرسشنامه 
 یصیتشخ ییو روا (شود یم قضاوت 1شدهاستخراج انسیوار نیانگیشاخص م براساس) همگرا

 یها سازه نیب یشده با همبستگ استخراج انسیوار نیانگیدوم شاخص م ةشیر ةسیمقا براساس)
 ییایپا روش از زین قیتحق ابزار ییایپا نییعت منظور به .شد استفاده (شود یم سهیمقا قیتحق

                                                            
1. Average Variance Extracted (AVE) 
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 دامنةپرسشنامه در سطح مناسب )در  یاصل یها بخش یبرا آن ریاستفاده شد که مقاد یبیترک
 یمعادالت ساختار یساز مدلغالب  یآمار روش (.2)جدول  آمد دست به( 90/0تا  82/0 نیب

 ل،یتحل از شیپ .شد استفاده 80/8 ةنسخ LISREL افزار نرماز  یپرداز داده برای هکبود 
ها  داده یدگیشکو  یچولگ نییتع قیطر از شده گیری اندازه یرهایمتغ یتمام عیتوز بودن نرمال
 یها آزمون تیهدا منظورد بهاستاندار یها و انحراف یهمبستگ یها سیماتر شد. یبررس

 ییدرستنماحداکثر  روش بابرآوردشده  جینتا تمام و ندشداستفاده  یساختار ةمعادل یالگوساز
 .بود شده استاندارد امالًکحل  و براساس راه

 

 ها یافته
 32/31سن آنان  یانگینو م اند بودهزن  اه آن درصد 2/46 و مرد پاسخگویان از درصد 8/53

درصد  5/29و  یمدرک کارشناس اه درصد از آن 5/70بوده است.  85/5 یارراف معسال با انح
 یها رشته ةآموخت دانش اه آن از درصد 8/78. اند داشتهارشد  یمدرک کارشناس یماندهباق

 ةسابق میانگین. اند بوده یرکشاورزیغ یها رشته ةآموخت دانشدرصد از آنان  2/21و  یکشاورز
 ،یانپاسخگودرصد از  7/69بوده است.  45/2 یاربا انحراف مع سال 39/5 یانپاسخگوکار 
در  یهو بق اند داشتهمورد را  ده تا یک ینب ینی،کارآفر یتبا محور یها دورهشرکت در  ةسابق

 .اند هدنکرشرکت  یا دوره یچه
 دو آزمون فراینداز  ،پژوهش نیا در. دوش می ارائه یآمار یساز مدل جینتا ،بخش نیا در
 مرحلة در ،رو ینا( استفاده شده است. از 1988) نگیگرب و آندرسون توصیةمورد  یا مرحله

 با -ندکیم نییمربوطه تع یها سازه با را شده مشاهده یرهایمتغ روابط هک -یریگ مدل اندازه اول
تمام  هکگرفت  صورت یطیشرا درآزمون  ینشد. ا آزمون یدییتأ لیتحل و هیتجز از استفاده

 مدل لکاز آزمون  شیپ. نندک برقرار یهمبستگ گریدیکآزادانه با  داشتنده ها اجاز سازه
و  ییایسازه و پا یها شاخص. برازش شد لیطور جداگانه تحل مدل به ةساز هر ،یریگ اندازه

 یعامل لیتحل ةلیوسبه یکل یریگ اندازهاز آزمون مدل  قبلشدند.  آزمون نیزسازه  ییروا
هر مجموعه از  کند یم نیتضم هیرو نیشد. ا یابیارز ها سازهاز  کیهر بودنیبعد تک ،یدییتأ

 مهم دارد. یژگیو ایبرساخت  کی فقط یطورکلبه ن،یگزیجا یها شاخص
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 قیتحق مدل یرهایمتغ یریگ اندازهمدل  جینتا. 2 جدول

 t CR AVE مقدار یعامل بار یانتخاب ینشانگرها سازه

و  شیپو
 وجو جست

 --- 68/0 دارم. یادیز تعامالت گرانید با دیکسب اطالعات جد یبرا

89/0 58/0 

 دنبال بهاطالعات هستم، همواره  یوجو جستمشغول  که زمانی
 .هستم دیجد وکار کسب یبرا ییها دهیا

69/0 97/10 

 اتینشر ایمجالت  ،ها روزنامه د،یجد اطالعات آوردندست به یبرا
 .نمکیممطالعه  طورمنظم  را به یتجار

72/0 75/7 

 55/7 71/0 .کنم یماستفاده  نترنتیا از روز هر
 22/9 88/0 .هستم مشتاق اطالعات گروجو جست کی

 15/9 87/0 .هستم دیجد اطالعات کسب دنبال بهو فعاالنه  شهیهم

 یبرقرار
 و روابط

 وندهایپ

 کنم میبرقرار  یمختلف اطالعات یها بسته نیب را عیبد یارتباطات اغلب
 .کنم یمابط علت و معلول را درک رو و

83/0 --- 

90/0 68/0 
در  میطورمستقبه که مگیرب هایی نتیجه توانم یم گرانید یها صحبت از

 .است هنبود ها صحبت
77/0 63/10 

 13/14 93/0 را برقرار کنم. یارتباطات توانم یمبه هم،  نامرتبط ظاهر به مسائل نیب

 43/10 76/0 کنم. یرا طراح یادیز یها طرح انمتو یمداشتن چند نقطه  با 

و  یابیارزش
 قضاوت

از اطالعات  ییها حوزه نیدر ب را یروابط توانم یماغلب موارد  در
 .اند هبود گسیخته ازهم قبالً کهکنم  مشاهده

74/0 --- 

 36/7 66/0 م.بالقوه دار یها فرصتخود در پاسخ به  ییتوانا درمورد قیعم یدرون احساس کی 57/0 84/0

 36/8 74/0 .دارم را منفعتبامنفعت و کم یها فرصت کیتفک توان

 55/9 86/0 پرمنفعت دارم. یها فرصت افتنی یبرا ای العاده فوق ییتوانا

 یستگیشا
 انهنیارآفرک

 77/5 50/0 و...( یشاورزک یهاوکار کسب از،یمورد ن یفن دانش) یفن شاخصاز  کادرا

82/0 42/0 

 یریتمد مثبت، نگرش باال، یانرژ داشتن) یفرد شاخصاز  کدراا
 زمان و...(

69/0 48/8 

افراد  یمنابع، افراد و رهبر یسازمانده) یسازمانده شاخصاز  کادرا
 ...(و رمجموعهیز

74/0 55/9 

 89/8 71/0 و...( مسائلنو به  نگاه د،یجد های یدها شفک) یکادرا شاخصاز  کادرا

 54/7 63/0 و...( یارتباط یها مهارت  گران،یبا د مؤثر ارتباط) یارتباط شاخصاز  کادرا

 86/6 57/0 ...(و شغل در خود ردنک وقف خدمات، ةارائ تعهدتعهد ) شاخصاز  کادرا

 یهمکار نانه،یارآفرکفرهنگ  پرورش) ییگراهخانواد شاخصاز  کادرا
 ...(و گرانیبا د

61/0 29/7 

 

ها معتبر  سازه ییایپا لحاظ از را جینتا توان یم ،بودنیبعد تکاز  نانیاطم کسب به توجه با

 شده،کسب جینتا براساس. شد یواکاو قیتحق یها سازه نیب روابط زین دوم مرحلة دردانست. 

 پنهان ریمتغ ایبا سازه  ماندهیهر نشانگر باق یعامل یبارها از کیهر یبرا t ةشدمحاسبه ریمقاد

 یریگ اندازه یبرا را پرسشنامه های پرسش ییهمسو توان یم ن،یبنابرا ؛است 96/1 یباال خود

 یصیتشخ ییروا دیبا ،گیری اندازهمدل  یبررس ازپس  .دانستمرحله معتبر  نیا در میمفاه
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 آن قطر در هکشد  استفاده  1یقطر سیماتر یکاز  ،منظورنیا بهشود.  یمدل بررس یرهایمتغ

 در نونکم یرهایمتغ تمام نیب یهمبستگ و شد  داده قرار شدهاستخراج انسیوار نیانگیم مجذور

 تمام از شدهاستخراج انسیوار نیانگیم مجذور مقدار باالتربودن. (3)جدول  شد  آورده قطر ریز

 .است یصیتشخ ییمناسبت روا ةنشان خود فیموجود در رد یها یهمبستگ

 

 یهمبستگ سیماتر با شده خراجاست انسیوار نیانگیمجذور م ةسیمقا. 3 جدول

 مکنون یرهایمتغ
و  شیپو

 وجو جست
روابط و  یبرقرار
 وندهایپ

و  یابیارزش
 قضاوت

 یستگیشا
 انهنیکارآفر

 54/0 43/0 74/0 76/0 وجو جستو  شیپو
 53/0 67/0 82/0 74/0 وندهایروابط و پ یبرقرار

 62/0 75/0 67/0 43/0 وتقضاو  یابیارزش
 64/0 62/0 53/0 54/0 هاننیکارآفر یستگیشا

 

 
 

 انهنیکارآفر یاریهوش یها شاخص بر نانهیارآفرک یستگیشا یرتأث یساختارمدل  .2 شکل

 

                                                            
1. Diagonnal Matrix 
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 GFIار یمدل وجود دارد. مع یبرا یبرازش مناسب دهند یمبرازش نشان  یها شاخص

 نییکه توسط مدل تب ستها یانسکوارو  ها انسیوار یاز مقدار نسب یا اندازه ةدهند نشان

 یامانده ن مجذور پسیانگیاست. م 85/0 مدل نیا یبرا شده گزارش GFI. مقدار شود یم

، شاخص 043/0 برابر (RMRماندها ) ن مجذور پسیانگی، م059/0 ابررب( SRMRشده )استاندارد

شاخص   ،97/0برابر  (NNFI) یبرازندگ ةنشد ، شاخص نرم95/0( برابر NFI) یبرازندگ ةشد نرم

محاسبه شده  98/0برابر  (CFI) یقیتطب یو شاخص برازندگ 98/0( برابر IFIده )نیفزا یبرازندگ

را با هم  ییجو صرفهو  یمدل مورد نظر چگونه برازندگ نکهیا یبررس یبرا ،تیاست. درنها

( RMSEA)ب یتقر یخطا انسیوار برآورد دوم ریشةتوانمند  اریند از شاخص بسکیب میکتر

آن  درشاخص  نیکه ا یو کمتر است. مدل 05/0خوب  یها دلم یبرا شاخص نیا. شد استفاده

تا  076/0 رانکبا  061/0مدل حاضر مقدار  یدارد. برا یفیضع برازش باشد شتریب ای 10/0

 .است یریگ اندازه یخطا نترلک انگریاست و ب یمناسب مقدار هکآمد  دست به 044/0
 

 برآوردشده یهاپارامتر داری یمعنو  ها سازه آثار میمستق ریمس بیضرا. 4جدول 

R استاندارد یخطا استاندارد بیضر مطالعه مورد میمستق ریمس
2 t 

 09/6**  43/0 108/0 66/0 وجو جستو  شیپو ← نانهیکارآفر یستگیشا

 72/6**  40/0 09/0 63/0 وندهایروابط و پ یبرقرار ← نانهیکارآفر یستگیشا

 21/7**  58/0 105/0 76/0 و قضاوت یابیارزش ← نانهیکارآفر یستگیشا
 01/0در سطح  داری یمعن** 

 

 نانهیکارآفر یاریهوش یوجو جستو  شیپو شاخصبر  نانهیکارآفر یستگیشا :اول فرضیة

 دارد. داری یمعنمثبت و  یرتأث یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکتدر 

 یستگیشااثر  ،ریمس بیضر ةبرآوردشد قیو مدل تحق 4 جدول در مندرج جینتا براساس

زده  نیتخم 66/0 معادل نانهیکارآفر یاریهوش یوجو جستو  شیپو شاخص بر نانهیکارآفر

 یبرا صفر فرض رد در درصد کی یخطا ةقاعد)طبق  پارامتر نیا یبرا tشده است. مقدار 

 ه،درنتیج .(t=09/6است )محاسبه شده  96/1از  شتریدر هر پارامتر مدل( ب 96/1 یباال ریمقاد

 انیب توان یم بیضر نیا داری یمعنرد فرض صفر وجود دارد و با توجه به  یبرا یکاف لیدل
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 ؛دارد یآمار لحاظبه داری یمعن اثر وجو جستو  شیپو شاخص بر نانهیکارآفر یستگیشا کرد

 ةمعادل یکشود به همان اندازه و در قالب  شتریب نانهیکارآفر یستگیشا هرچه گر،ید عبارتبه

 مقدار براساس. ابدییم بهبود نانهیکارآفر یاریهوش یوجو جستو  شیپو خصشا یخط

به  وجو جستو  شیپو شاخص انسیواردرصد از  43 شود یم مشخص ن،ییتع بیضر

 وابسته است. نانهیکارآفر یستگیشا

F  / *CMPETEN, Errorvar.  / ,  R   /  21 0 66 0 57 0 43 
 

 یاریهوش یوندهایروابط و پ یبرقرار شاخصبر  نانهیکارآفر یتگسیشا: دوم فرضیة

مثبت و  یرتأث یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکتدر  نانهیکارآفر

 دارد. داری یمعن

 نانهیکارآفر یستگیشااثر  ریمس بیضر ،برآوردشده قیتحق مدل و 4 جدول جینتا براساس

زده شده  نیتخم 63/0 معادل نانهیارآفرک یاریهوش یهاوندیروابط و پ یبرقرار شاخص بر

 یکاف لیدل بنابراین، ؛(t=72/6است )محاسبه شده  96/1از  شتریب پارامتر نیا یبرا tاست. مقدار 

 یستگیشا کرد انیب توان یم بیضر نیا داری یمعنوجود دارد و با توجه به  صفررد فرض  یبرا

نیبرا دارد. یآمار لحاظبه داری یمعناثر  وندهایپ و روابط یبرقرار شاخص بر نانهیکارآفر

 معادلة یکو در قالب  مقدارشود به همان  شتریب نانهیکارآفر یستگیشابه هر اندازه  اساس،

 ازدرصد  40 کند می بیان جینتا ن،یهمچن. ابدییمبهبود  وندهایپ و روابط یبرقرار شاخص یخط

 یستگیشابه  یخط لکشبه نانهیکارآفر یاریهوش یوندهایروابط و پ یبرقرار شاخص انسیوار

 .است وابسته نانهیکارآفر

F   / *CMPETEN, Errorvar.  / ,  R   /  22 0 63 0 60 0 40 
 

در  نانهیکارآفر یاریو قضاوت هوش یابیارزش شاخصبر  نانهیکارآفر یستگیشا: سوم فرضیة

 دارد. داری یمعنمثبت و  یرتأث یکشاورز یو مهندس یفن ،یا مشاورهخدمات  یها شرکت

بر  نانهیکارآفر یستگیشااثر  ریمس بیضربرآوردشده،  قیتحق مدل و 4 جدول جینتا براساس

 tزده شده است. مقدار  نیتخم 76/0 معادل نانهیکارآفر یاریهوشو قضاوت  یابیارزش شاخص
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رد فرض  یبرا یکاف لیدل براین،بنا ؛(t=21/7است )محاسبه شده  96/1از  شتریب پارامتر نیا یبرا

بر  نانهیکارآفر یستگیشا دکر انیب توان یم بیضر نیا داری یمعنوجود دارد و با توجه به  صفر

 هرچه گر،ید عبارتبه ؛دارد یآمار لحاظبه داری یمعنو قضاوت اثر  یابیارزش شاخص

و  یابیارزش شاخص یخط ای به همان اندازه و در قالب معادله ،شود شتریب نانهیکارآفر یستگیشا

 شدهاستخراج یونیرگرس ةمعادل براساس. ابدییم بهبود زین نانهیکارآفر یاریهوشقضاوت 

 نانهیکارآفر یستگیشا و قضاوت به یابیارزش شاخص انسیوار ازدرصد  58 شود یممشخص 

 .است وابسته

F   / *CMPETEN, Errorvar.  / ,  R   /  23 0 76 0 42 0 58 
 

 گیری یجهنتو  بحث
 هس از نانیارآفرک دهد یم نشان نانهیارآفرک یریادگی دربارة مختلف شمندانیاند نظر یبررس

 -یآموزش منابع از یریادگیو  تعامالت از یریادگی  ،یارک فیوظا از یریادگی یاساس منبع

(. از 1392 اران،کو هم یاسی)ال گیرند یمبهره  هاوکار کسب ادارةو  جادیا یبرا یانتشارات

 نانیارآفرک های یستگیشااز  یکی توان یمرا  یریدگای یها فرصتاز  گیری بهره ،رو ینا

 .ندکن یمآماده  ندهیآ با ههمواج یخود را برا یریادگیبا  نانیارآفرک ،سخن گریبه د ؛دانست

 های یستگیشا باهمگراشدن  هنگام یریادگیمنابع مختلف  هکاست  نیا یاساس پرسش

 یدچرا تمام افرا ،گرید عبارت به ؛کنند یم تیهدا را نانهیارآفرک یهارفتار چگونه نانهیآفرارک

 نیا در ؟دهند ینمنشان  خود از نانهیارآفرکرفتار  دارند اختیار در را باال یریادگیمنابع  هک

شناخت  یتئور ،(1999) رزنرکفرصت  صیتشخ نظریةحاضر با استناد به  قیتحق زمینه،

( McMullen & Shepherd, 2006) و شفرد مولن مک یپژوهش های یتفعال نیهمچن و یاجتماع

. کند تبیین فرایند نیا در نانهیارآفرک یاریهوش نقش نییتب قیطر از را مسئله نیا کوشد می

 یاریهوش پرورش قیطر از نانهیارآفرک های یستگیشانشان داد  یدانیم جینتا بندی جمع

 یها فرصتبه  ها آن لیو تبد یریادگیاز منابع  نانیارآفرک گیری بهرهسبب  نانهیارآفرک

 .شوند یم نانهیارآفرک

مشخص شد  هکاول آن :کرد میتقس یلک ةدست سه به توان یمحاضر را  یدانیم پژوهش جینتا



  کارآفرینانه هوشیاری گیری شکل در کارآفرینانه های شایستگی تأثیر

 

565  

 یریگ شکلدر  یمحور شاخصبر هر سه  نانیارآفرک در نانهیکارآفر های یستگیشا وجود

 آموزش یها برنامه کرداستنباط  توان یم ،رو ینا. از است مؤثر نانهیارآفرک یاریهوش

 ةیدر پرورش روح تواند یم نانهیکارآفر های یستگیشا یریگ شکل تیبا محور ینیارآفرک

 توان یمرا  نانهیکارآفر های یستگیشا تیباشند. ماه مؤثر نانهیارآفرک یها فرصت ییشناسا

 ینیرآفراک یها آموزشنقش  توان یم ن،یابنابر ؛دانست یتسابکو ا یذات یها مهارتاز  یبکیتر

 نشان داد. مؤثر نانهیکارآفر های یستگیشا جادیا ةواسطبه ینیارآفرک یها فرصت ییشناسا در را

مختلف  های یتموقعو استنتاج در  گیری یمتصم فرایند ،یشناخت اجتماع ةیبراساس نظر

 یتیرا قابل یاریهوش توان یم ،رو ینا. از ابدی میمناسب ارتقا  های یکتکنبا آموزش و  یاجتماع

 یها فرصت ییشناسا به نانیکارآفر یاریهوش ،درواقع. است یدادنارتقا ای آموختنیدانست که 

 .است نهفته بالقوه لکشبه ییهاوکار کسب ها آندر دل  هک دوش میمنجر  ینیارآفرک

 شاخص ،نانهیارآفرک یاریهوش یها شاخص نیب در هک کرد می بیان دوم دستة جیتان 

 های یستگیشارا از  یرتأث نیشتریب ،گرید شاخصبا دو  سهیو قضاوت در مقا یابیارزش

پرمنفعت نسبت  یها فرصت ییشناسا ییتوانا شود یممشخص  ،رو ینا. از ردیگیم نانهیکارآفر

 یکدر پاسخ به  نکمم یها حلراه نیب افتراق رد یشناخت یو توانمند ها فرصت ریبه سا

 های یژگیوبر  زکتمر ،نیبنابرا ؛دارد نانهیکارآفر های یستگیشارا به  یوابستگ نیشتریب  فرصت،

 و ازیمورد ن یفن دانش ،یشاورزک یهاوکار کسب زمینةدر  یفن شاخص یارتقا مانند یتسابکا

 ،یارتباط یها شاخص تیتقو نارکدر   ،یشاورزکموجود در بخش  یها فرصتبا  ییآشنا

 شناختی روان تتظاهرا تر یقعمدر پرورش  یمحور ینقش است مکنمو تعهد  یسازمانده

 و قضاوت داشته باشد. یابیارزش شاخص

کم ،وندهایپ یبرقرار شاخصو  وجو جستو  شیپو شاخص ،جینتا ازسوم  ةدست براساس

 ،رو نیا از. رندیپذ یم یرتأث نیارآفرک افراد ةنانیکارآفر های یستگیشااز  یسانیک ةگونبه شیوب

 یها شاخصاز  وندهایپ و روابط یو برقرار وجو جستو  شیپو یژگیدو و انیم دکر نایب توان یم

نیاز ا. دارد وجود تشابه  ،نانهیکارآفر یها تیقابلاز  یرپذیریتأثنوع  دیاز د نانهیارآفرک یاریهوش

 در کنندگان مشارکت ینیارآفرک یها تیقابلبر  یا گونه به هک ینیکارآفرآموزش  یها برنامه ،رو
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ارتباط  یو برقرار وجو جستو  شیپو شاخصدو  یریگ شکل در توانند یم ،دارند زکتمرنامه بر

و  شیپو تیماه ،سخن گریبه د ؛ابندیدست  یواحد باًیتقر ةانداز به نانهیارآفرک یاریهوش

و  شیبا پو عموماً هکچرخه  یکدر  نانیارآفرک کند یم جابیارتباط ا یو برقرار وجو جست

 شاخصبه  هک شوند  یرامونیپ ةشد کسبپردازش اطالعات  وارد شود یمآغاز  وجو جست

 یبرا تر قیعم یوجو جستو  شیپو به مرحله نیا تیتقو. است وابسته ها آنارتباط  یبرقرار

منجر  ییها فرصت ییشناسا به چرخه نیا لیمکت. دشویم منجر ازیمورد ن یاطالعات خأل ردنکپر

نشان  قیتحق ةجینت ،یلکطوربه .شود یم لیمکت ها آن یبایقضاوت و ارزش شاخصدر  هک شود یم

 هک است هایی یستگیشابر  کیمت نانه،یارآفرک یاریهوش ةیاز داشتن روح یتوجه شایان بخش داد

 یبخش ،یشناخت اجتماع ةیبراساس نظر .یابد یمتبلور  نانیارآفرکدر  یذات ای یتسابکا صورتبه

تجارب و  ،یاجتماع تعامالت قالب در و گرانید اهدةمشبه  میطورمستقاز کسب دانش فرد به

 مدل حیتشر ییتوانا نانیارآفرک کهیزمان ،درنتیجه. استمربوط  یجمع یها رسانه یرتأثتحت 

 یرفتارها اطالعات نیآن رفتار را داشته باشند، با استفاده از ا یامدهایپ و رفتار کی دادن انجام

 .کنند یم تیداه دیجد یها فرصت شفک زمینةخود را در 

 

 شنهادهایپ
 :دشو یم ارائه ریز یهاشنهادیپ حاضر قیتحق های یافته براساس

از  یباالتر سطح نانه،یارآفرکباالتر  های یستگیشاافراد با  دهد یمنشان  قیتحق جینتا .1

نهفته در  ینیارآفرک یها فرصتو خود را بهتر در معرض  دارند نانهیارآفرک یاریهوش

آموزش  یها برنامه یدر اجرا شود یم شنهادیپ ،رو ینااز  .دهند یمار قر یتعامالت اجتماع

 ییدر شناسا کنندگان شرکتتوان  محور، تعامل یریادگی یها فرصتبا خلق  ینیارآفرک

 .شود تیتقو ها فرصت

 شنهادیپ ،ها فرصتاز  یریگ بهرهو  ییشناسا در نانهیارآفرک یاریهوش مشخص نقش به توجه با .2

 تیو تقو یریگ شکلبر  یآموزش یدبستان محتوا ةاز دور یآموزش یها هبرنامدر  شود یم

را  وجو جستو  شیپو ةیروح هک انهکودک های یباز دادن داشته باشد. انجام تأکید یرایهوش

 .شود یم هیتوص ،دهد یم شیافزا را فرد یابیارز و طارتبا یبرقرا توان و برد میباالتر 
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 یاریهوشاز  یتوجه شایانبخش  بینی پیشدر  نانهیرارآفک های یستگیشاتوجه به نقش  با .3

 های یتفعال ناپذیر جدایی بخش ینوآور هک ییها شرکت شود یم شنهادیپ نانه،یارآفرک

 ای ها یژگیو نیبا ا ینانکارکاستخدام  برایاست،  یرقابت بازار در تیموفق یبرا ها آن

 همت گمارند. زمینه نیا در خود نانکارکآموزش 

 شنهادیپ است، رفتهیصورت پذ یعمقط تک لکش بهپژوهش حاضر  هکنیا به توجه با .4

و  لیتحل نانهیارآفرک یاریهوش املکروند ت یولط لکش به ییدر پژوهش مجزا شود یم

 قیتحق در هکاز آنجا ،نیشود. همچن یآن در مقاطع مختلف بررس یرپذیریتأثسطح 

 شود یم یشنهادپ است، هشد گرفته درنظر ستایا یمفهوم نانهیفرارآک یاریهوش حاضر

 .شودمطالعه  ایپو های یستمس مانند ییها روش باتوسعة آن  فرایند
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