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بررسی رابطة دانش پیشین با تشخیص فرصتهای کارآفرینانه:
نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه
علی حاجیزاده ،1محمدرضا زالی ،2عفت بیگپور
 .1کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی  ،MBA-دانشگاه تهران

3

 .2استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار دانشگاه  UiTMمالزی
تاریخ دریافت93/3/12 :
تاریخ پذیرش93/5/4 :

چکیده
با توجه به پیشینة تحقیق ،دو عامل مؤثر بر فرایند تشخیص فرصت یعنی دانش پیشین کارآفرین و ویژگیهای
شناختی شناسایی شدند .سپس برای بررسی تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت همراه با نقش میانجیگری
ویژگیهای شناختی در قالب دو مفهوم هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه مدل مفهومی تحقیق
تدوین و فرضیههای هفتگانه تعیین شدند .در این مطالعه که از نوع توصیفی -همبستگی است ،نمونهگیری به
صورت تصادفی ساده انجام گرفته است و حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعیین شد ،که سرانجام  67نفر
مطالعه شدند .گردآوری دادههای کمی پژوهش نیز از طریق توزیع پرسشنامه در میان کارآفرینان صنعت
نانوتکنولوژی استان تهران صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی فرضیهها از روش مدلسازی
معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرمافزار آماری Smart PLS
بهکار گرفته شد .درنهایت ،یافتهها نشان از تأیید تمام فرضیههای پژوهش داشت ،بهطوریکه تأثیر مثبت دانش
پیشین بر تشخیص فرصت ،هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه تأیید شده است و همچنین تأثیر مثبت
هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت نیز تأیید شدند .در ضمن ،نقش میانجی
هوشیاری و یادگیری کارآفرینانه در رابطة دانش پیشین و تشخیص فرصت تأیید شد.

واژههای کلیدی :تشخیص فرصت کارآفرینانه ،دانش پیشین ،هوشیاری کارآفرینانه ،یادگیری
کارآفرینانه.
* نویسندة مسئول:

Email: ali.hajizadeh@ut.ac.ir
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مقدمه
از اوایل دهة  ،1980بسیاری از پژوهشگران تشخیص فرصت را عنصری مهم در فرایند
کارآفرینی معرفی کردهاند .اغلب متخصصان ،کارآفرین را کسی میدانند که فرصتی را
شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری میکند (یداللهی و همکاران .)1390 ،در این تعریف ،محققان
فرصت را قلب فرایند کارآفرینی درنظر گرفتهاند .اساسیترین پرسشی که در ذهن محققان
کارآفرینی با رویکرد تشخیص فرصت مطرح میشود این است که «چرا ،چه موقعی و چگونه
بعضی از افراد و نه همة آنها فرصتها را کشف و بهرهبرداری میکنند» (.)Shane, 2000
بهنظر بسیاری از محققان ،دانش پیشین از مهمترین عواملی است که توانایی فرد را در
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه افزایش میدهد .شین )2000( 1بر این باور است که
کارآفرینان تنها فرصتهایی را کشف میکنند که مربوط به دانش پیشین آنهاست .بارون و
وارد ،)2004( 2تأکید میکنند شناسایی فرصت ارتباط نزدیکی با مقدار و نوع دانش افراد دارد.
آردیچویلی و کاردوزو )2000( 3نیز یکی از عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت را دانش پیشین
معرفی کردهاند؛ بنابراین افرادی که دانش مورد نیاز را دارند ،امتیازات بیشتری نیز نسبت به
دیگران دارند.
یکی از صنایع جدید و درحال رشد که پتانسیل باالیی برای توسعه دارد ،صنعت
نانوتکنولوژی است .در گام اول ،برای رشد و توسعة یک صنعت و گشایش بازارهای مربوط
به آن ،نیازمند کشف فرصتهای مناسب هستیم .صنعت نانوتکنولوژی بهعنوان صنعتی نو و
پرکاربرد در عرصهها و صنایع گوناگون ،مملو از فرصتهای بالقوة کشفنشده است.
درضمن ،نانوتکنولوژی صنعتی دانشبنیان تلقی میشود .صنعتی که بر پایة اطالعات ،دانش و
تخصص افراد فعال در آن بنا نهاده شده است؛ بنابراین یکی از دالیل دیگر در انتخاب صنعت
نانوتکنولوژی در این تحقیق ،جاریبودن دانش در میان افراد فعال در این عرصه و دانش
محوربودن فرصتهاست.

1. Shane
2. Baron and Ward
3. Ardichvili and Cardozo
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براساس شاخصهای فعالیتهای کارآفرینانة دیدهبان جهانی کارآفرینی ،1میانگین سه سال
اخیر شاخص درک فرصتهای کارآفرینانه در ایران ( 35درصد) 26 ،درصد کمتر از شاخص
درک قابلیتهای کارآفرینانه ( 61درصد) است .از آنجاکه ترکیب این دو مقوله به قصد و
شروع فعالیت کارآفرینانه منجر میشود ،فاصلة  26درصد این دو شاخص میتواند کاهش
فعالیتهای کارآفرینی را به دنبال داشته باشد .بنابر یافتههای این پژوهش که در پی بررسی
نقش دانش پیشین بهعنوان عاملی مهم و مؤثر در تشخیص فرصت است ،میتواند کمک
شایانی به ارتقای شاخص درک فرصتهای کارآفرینانه کند.
دو عامل هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه در این تحقیق بررسی میشوند که
در فرایند تشخیص فرصت مطرحاند و بر رابطة بین دانش پیشین و شناسایی فرصت تأثیر
میگذارند .محققان معتقدند هوشیاری کارآفرینانه در تشخیص فرصتها تأثیرگذارست
( .)kirzner, 1973; Ardichvili et al., 2003; Tang et al., 2012کوربت )2007( 2معتقد
است مطالعة مکانیزمهای شناختی (مثل یادگیری) و تعاملهای آنها با دانش موجود فرد ،یکی
از مهمترین تکههای پازل شناسایی فرصت است .وی بیان میکند فرایند یادگیری نقش مهمی
در کشف فرصتهای کارآفرینان ایفا میکند.
در اکثر مطالعات قبلی ،رابطة هریک از عوامل مذکور با تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
بهطور عمده بهصورت جداگانه بررسی شده است .بیتوجهی به متغیرهای مؤثر دیگر و دخالت
ندادن آنها در فرایندهای تشخیص فرصت ،موجب دقت کمتر در نتایج شده است و آنچنان
که باید گویای چارچوبی واقعبینانه نیست .درحالیکه این مطالعه با پیشنهاد مدلی جامع و
یکپارچه درصدد آن است که تأثیر تمام این عوامل را بهصورت توأمان و با درنظرگرفتن
تعامالت بین آنها بررسی و تبیین کند تا از این طریق با پرداختن بر نقش عناصر مؤثر در
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه ،اهمیت تأثیر این عوامل را در این حوزه تأیید کند.

1. GEM
2. Corbett

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،7شماره  ،4زمستان 1393

616

مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
دانش پیشین

1

کشف فرصت تابعی از توزیع اطالعات در جامعه است ( .)Hayek, 1945افراد متفاوت
فرصتهای متفاوتی را کشف میکنند ،چون دانش پیشین متفاوتی دارند و هر کارآفرین تنها
فرصتی را کشف میکند که با دانش پیشین او مرتبط باشد ( .)Venkataraman, 1997داشتن
اطالعات منحصربهفرد به افراد اجازه میدهد فرصتهایی را ببیند که دیگران نمیتوانند؛ به
عبارت دیگر ،دانش پیشین به اطالعات متمایز فرد دربارة موضوعی اطالق میشود که برای او
توانایی شناسایی فرصتهای مشخصی را فراهم میآورد ( Venkataraman, 1997; Shane,

 .)2000تفاوت در اطالعات منجر میشود افراد ارزشهای مختلف درمورد کاالها یا خدمات
مشخص را دریابند و برای بهدستآوردن آنها قیمتهای مختلفی را پیشنهاد دهند ( Shane,

.)2000
چرا فقط بعضی از افراد فرصتهای کارآفرینانه را کشف میکنند و دیگران نمیتوانند؟
ونکاتارامن ( )1997بیان میکند در زمانی معین تنها بعضی از افراد و نه دیگران دربارة
مشکالت مشتریان ،ویژگیهای بازار یا راههای ایجاد محصوالت یا خدمات اطالع دارند.
دانش پیشین هر فرد راهرویی از دانش ایجاد میکند و به او اجازة شناسایی فرصتهایی را
میدهد که دیگران نمیتوانند ( .)Venkataraman, 1997دانش پیشین میتواند ناشی از تجربة
کاری ،آموزش یا سایر روشها باشد ( .)Shepherd & DeTienne, 2005اطالعات پیشین که
از طریق تجربة کاری ،آموزش و راههای دیگر بهدست آمده باشد ،بر توانایی کارآفرین برای
ادراک ،تخمین ،تفسیر و بهکارگیری اطالعات جدید تأثیر میگذارد و کسانیکه این اطالعات
پیشین را ندارند ،توانایی کپیبرداری را از آن نیز ندارند ( .)Roberts, 1991سه بعد اصلی
دانش پیشین از نظر شین ( )2000شامل دانش بازار ،دانش نحوة برآوردهسازی بازار و دانش
مشکالت مشتری است.
شپرد و دتینه ( )2005معتقدند افراد دارای دانش پیشین ،احتمال بیشتری در تمرکز بر ابعاد
مهم اطالعات موجود دارند و این اطالعات را به شیوة کارآمدتری پردازش میکنند تا به
1. Prior Knowledge
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شناسایی تعداد بیشتری از فرصتها منجر شود .دانش پیشین با مهیاکردن توانایی دیدن سریعتر
ارتباطات مهم بین مفاهیم و افزایش توانایی خالقیت ،قابلیت افراد را در شناسایی فرصتهای
بیشتر و نوآورانهتر بهبود میدهد ( .)Shepherd & DeTienne, 2005درضمن ،دانش پیشین
توانایی یادگیری ،یادآوری و استفاده از دانش جدید را افزایش میدهد ( Tang & Murphy,

 .)2012از نظر آلسوس و کیکونن )2004( ،1دانش پیشین میتواند بر دو توانایی جستوجوی
اطالعات مفید و کسب مزیت از عنصر اتفاق یا شانس تأثیر بگذارد .این دو معتقدند کشف و
خلق فرصت میتواند توسط دانش پیشین حمایت شوند .فیت )2007( 2در فرایندی به بررسی
تأثیرات تجربة پیشین در قالب دانش ویژه در فرایند جستوجو و کشف فرصت پرداخته است.
وی ادعا میکند جستوجوی منظم به این دلیل مؤثر است که از تناسب بین دانش پیشین ویژة
فرد و الزامیبودن آن برای کشف فرصتهای بالقوه استفاده میکند.
فرضیة اول :دانش پیشین کارآفرینان نانو بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانة آنها تأثیر
مثبت دارد.
هوشیاری کارآفرینانه

3

رویکرد پردازش اطالعات به مفهوم هوشیاری در این مطالعه ،مشخص میکند چه اتفاقی در
مراحل اکتساب ،ذخیرهسازی ،اصالح و استفاده از اطالعات رخ میدهد ( .)Tang, 2007این
رویکرد سه دیدگاه را با هم تلفیق کرده است :نحوة جستوجوی اطالعات توسط افراد (بعد
جمعآوری اطالعات) ،چگونگی عکسالعمل افراد به این اطالعات تازه کسبشده (بعد انتقال
اطالعات) و درنهایت اینکه چرا بعضی افراد قادر به کنارگذاشتن اطالعات کماهمیت ،و ذخیره
و استفاده از اطالعات مهم در شناسایی فرصتهای سودآور کسبوکاراند (بعد انتخاب
اطالعات)؛ بنابراین تانگ ( )2007هوشیاری کارآفرینانه را بهعنوان قابلیتی فردی در
جمعآوری ،انتقال و انتخاب اطالعاتی میداند که به فرصتهای بالقوة کسبوکار منجر

1. Alsos and Kaikkonen
2. Fiet
3. Entrepreneurial Alertness
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میشود .کرزنر )1985( 1بر توانایی منحصربهفرد کارآفرینان در درک فرصتهای سودآوری
تأکید میکند که از سوی دیگران نادیده انگاشته شدهاند و این همان بعد انتخاب اطالعات را
دارد .با بررسی پژوهشهای انجامگرفته ( ،)Tang et al., 2012میتوان گفت هوشیاری سه
بعد مکمل هم دارد:
بعد پایش و جستوجوی اطالعات جدید به معنی پایش دائمی محیط و جستوجوی
اطالعات جدید ،تغییرات و انتقالهایی است که دیگران ندیدهاند .با بسط هوشیاری بهعنوان
بخشی از فرایند شناخت کارآفرینانه ()Alvarez & Busenitz, 2001; Mitchell et al., 2007
این بعد شامل دانش پیشین ،آمادگی و حساسبودن دربارة فرصتهای جدید است ( Tang et

 .)al., 2012تانگ و دیگران ( )2012بعد پیوند و ارتباط هوشیارانه را شامل کنار هم قراردادن
بخشهای مجزای اطالعات و تبدیل آنها به گزینهای منطقی میدانند .این بعد با تحقیق کرزنر
( )1999متناظر است و بیان میکند افراد چگونه بهطور شناختی به سیگنالها واکنش نشان
میدهند و سیگنال اطالعاتی جدید را پردازش میکنند .بعد سوم ،شامل ارزیابی و قضاوت در
مورد تغییرات ،انتقالها و اطالعات جدید و تصمیم در این مورد است که آیا اینها فرصتی
برای کسبوکار با پتانسیل سودآوری را نشان میدهند یا خیر (.)Tang et al., 2012
همچنین ،با توجه به اهمیت اطالعات بهعنوان عنصر مهم در این فرایند رابطة دانش پیشین (به
عنوان مجموعهای از اطالعات) با هوشیاری کارآفرینانه مورد ادعاست .بهطوریکه تانگ و
همکاران ( )2012هوشیاری را نتیجة دانش پیشین ،پویایی محیط و تغییرات ناگهانی محیطی میدانند
و براساس نتایج پژوهش وی رابطة دانش پیشین با هوشیاری کارآفرینانه تأیید شده است.
فرضیة دوم :دانش پیشین کارآفرینان نانو بر هوشیاری کارآفرینانة آنها تأثیر مثبت دارد.
فرضیة سوم :هوشیاری کارآفرینانه بر تشخیص فرصتهای کارآفرینان نانو تأثیر مثبت دارد.
فرضیة چهارم :دانش پیشین کارآفرینان نانو بهطور غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی
هوشیاری کارآفرینانه بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه اثر مثبت میگذارد.

1. Kirzner
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1

کوربت ( )2007در مطالعهای با موضوع نامتقارنی یادگیری و کشف فرصتهای کارآفرینانه،
بیان میدارد مطالعة مکانیزمهای شناختی و تعاملهای آنها با دانش موجود فرد ،یکی از
مهمترین تکههای پازل شناسایی فرصت است .این مطالعه نشان میدهد توانایی افراد در
شناسایی فرصتها نه تنها بر مبنای دانش است ( ،)Shane, 2000بلکه بر مبنای فرایندی است
که افراد با آن به کسب و تبدیل اطالعات و دانش اقدام میکنند (یادگیری)؛ بهعبارت دیگر،
کوربت بهدنبال بررسی چگونگی رابطة بین تمایل فردی برای کسب اطالعات ،تمایل برای
تبدیل اطالعات و دانش مرتبط با تشخیص فرصت است .دیمو )2002( 2بیان میکند هرچند
دانش و سرمایة انسانی در فرایند تشخیص فرصت مهم است ،اما شاید نحوة بهکارگیری این
دانش مهمتر باشد .تحقیق او به همراه تحقیقی دیگر در مورد ارتباط بالقوه بین تئوری یادگیری
تجربی 3و فرصت ) ،(Corbett, 2007نشان داد تحقیقات تجربی بیشتری بهمنظور بررسی
یادگیری و شناسایی فرصت مورد نیاز است .تئوری یادگیری تجربی از طریق تبدیل تجربه به
دانش به افراد اجازه میدهد نتایج جدیدی از یادگیری خود کشف کنند ،مسئلهای که
کارآفرینان زمانی انجام میدهند که در تالش برای کشف روابط وسیله -هدف جدید هستند
(.)Shane & Venkataraman, 2000
کولب )1984( 4اظهار میکند فرایند یادگیری تجربی شامل سه عنصر متمایز است:
 .1دانش موجود؛  .2فرایندی که فرد از طریق آن به کسب اطالعات و تجربه میپردازد؛
 .3شیوهای که فرد اطالعات و تجربة کسبشدة جدید را به دانش جدید تبدیل میکند .در
فرایند یادگیری تجربی ،دانش جدید زمانی ایجاد میشود که ابتدا اطالعات از دو طریق درک
تجربة عینی یا فهم ادراک انتزاعی بهدست آورده شود ( .)Kolb, 1984درک تجربة عینی بر
مبنای محسوسات و احساسی در مورد ویژگیهای تجربیات آنی است ،اما فهم ادراک انتزاعی
بر مبنای تفسیر مفهومی و ذهنی از تجربه است .ویژگی ذاتی شکلدهی دوبارة اطالعات و
1. Entrepreneurial Learning
2. Dimov
3. ELT
4. Kolb

620

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،7شماره  ،4زمستان 1393

تجربه که در فهم ادراک انتزاعی وجود دارد ،موجب برتری افراد در شناسایی فرصتها
میشود .کولب ( )1984بیان میکند بعد از کسب اطالعات و تجربه ،باید آن را از طریق قصد
درونی یا بسط بیرونی با دانش موجود ترکیب و تبدیل کرد .کسانیکه به قصد درونی
عالقهمندند ،اصوال از شکست دوری میکنند .درحالیکه ،افراد عالقهمند به بسط بیرونی ،بدون
توجه به شکست ،به حداکثرسازی موفقیت فکر میکنند؛ بنابراین افرادی که به بسط بیرونی
تمایل دارند نسبت به کسانیکه به قصد درونی متمایلاند ،احتمال کشف فرصتهای بیشتری
دارند ).(Corbett, 2007
یافتههای تحقیق کوربت ( )2007با گسترش کار شین ( )2000نشان داد هرچند دانش مهم است،
اما حالتی که فرد اطالعات جدید کسب میکند و یادگیری صورت میگیرد نیز بهطور شایان توجهی
با مقولة تشخیص فرصت مرتبط است .شین و ونکاتارامان ( )2000بر این باورند که فرد برای کشف
فرصت نه تنها باید پایة دانش قوی داشته باشد ،بلکه باید دارای «ویژگی شناختی ضروری برای ارزش
دادن به آن» نیز باشد .نتایج مطالعة کوربت ( )2007نشان داد نه فقط دانش فرد ،بلکه بهطور یکجا نحوة
کسب ،پردازش و یادگیری از آن دانش ارتباط مهمی با کشف فرصت دارد.
فرضیة پنجم :دانش پیشین کارآفرینان نانو بر یادگیری کارآفرینانة آنها تأثیر مثبت دارد.
فرضیة ششم :یادگیری کارآفرینانه بر تشخیص فرصتهای کارآفرینان نانو تأثیر مثبت دارد.
فرضیة هفتم :دانش پیشین کارآفرینان نانو بهطور غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی
یادگیری کارآفرینانه بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه اثر مثبت میگذارد.
با توجه به بررسیها درمورد پیشینه و مبانی نظری تحقیق ،شواهد بیانگر نقش حیاتی دانش
پیشین کارآفرین در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه بود .همچنین ،هوشیاری کارآفرینانه و
یادگیری کارآفرینانه دو عاملیاند که بهعنوان دستهبندی از ویژگی شناختی کارآفرین بر
تشخیص فرصت مؤثراند .عالوهبر این ،تأثیر این دو متغیر بر رابطة بین دانش پیشین و تشخیص
فرصت مورد ادعای محققان است؛ بهطوریکه در نقش متغیر میانجی مطرح شدهاند .درضمن،
براساس مطالعات قبلی ،تأثیرگذاری دانش پیشین بهعنوان ورودی از جنس اطالعات و تجربه بر
هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه تأیید میشود؛ بنابراین با توجه به توضیحات باال،
فرضیههای مورد نظر تدوین میشود و چارچوب و مدل مفهومی زیر پیشنهاد میشود:
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هوشیاری کارآفرینانه

تشخیص فرصت

+H1

دانش پیشین

یادگیری کارآفرینانه
شکل  .1مدل مفهومی -عوامل تأثیرگذار بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه

روششناسی
این پژوهش از نظر هدف ،بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -همبستگی است .جامعة
آماری تحقیق ،کارآفرینان شرکتهای نانوتکنولوژی استان تهراناند .براساس گزارشهای
ساالنة ستاد نانوی کشور و مصاحبه با مسئوالن ذیربط 80 ،شرکت فعال در این صنعت برآورد
شد .نمونهگیری در این مطالعه بهصورت تصادفی ساده انجام گرفته است و حجم نمونه طبق
فرمول کوکران ،با میزان خطای  64 ،0/05نفر تعیین شد .از میان  76پرسشنامة توزیعشده69 ،
پرسشنامه بازگشت داده شد ( 90درصد) که  67مورد آنها قابل استفاده بودند.
بهمنظور ارزیابی روابط میان متغیرهای مدل مفهومی ،دادهها بهصورت کمی و با استفاده از
مجموعهای از پرسشنامههای استاندارد گردآوری شدهاند .پرسشنامة استفادهشده برای
جمعآوری دادههای این پژوهش شامل پنج بخش و  91گویه است .گزینههای تعبیهشده برای
پاسخگویی به گویهها از نوع مقیاس ترتیبی لیکرت پنجگانه (کامال موافقم تا کامال مخالفم)
است .بخش اول مربوط به دادههای جمعیتشناختی و بخشهای دیگر به شرح زیر است .برای
سنجش سازة دانش پیشین ،از پرسشنامة مارول و المپکین )2007( 1و چندین گویة دیگر از
پرسشنامة سایر مطالعات مرتبط ) (Shane, 2000; Tang & murphy, 2012استفاده شد که
1. Marvel and Lumpkin

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،7شماره  ،4زمستان 1393

622

درمجموع شامل  25گویه است .برای سنجش سازة هوشیاری کارآفرینانه ،پرسشنامة تانگ و
همکاران ( )2012بهکار گرفته شد که درمجموع شامل سیزده گویه است .برای سنجش سازة
یادگیری کارآفرینانه ،از پرسشنامة سبک یادگیری تجربی کولب ( )1985استفاده شد که
درمجموع شامل  48گویه است .برای سنجش سازة تشخیص فرصتهای کارآفرینانه ،اشکال
پنجگانة فرصتهای کارآفرینانة شین ( )2003بهکار گرفته شد که درمجموع شامل پنجگویه
است.
برای ارزیابی پایایی 1گویههای پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 2و شاخص پایایی
ترکیبی ) )3 CRاستفاده شد .برای ارزیایی روایی 4پرسشنامه نیز دو معیار روایی همگرا

5

شاخص ) )6AVEو روایی واگرا( 7جذر  )AVEبهکار گرفته شد.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،بررسیها نشان میدهد مقدار ضریب آلفای
کرونباخ ( )Cronbach, 1951و پایایی ترکیبی ( )Nunnally, 1978هر چهار سازه بیش از
حداقل قابل قبول یعنی  0/7است؛ بنابراین سازههای مطالعه بهگونهای مطلوب پایایی دارند.
جدول  .1پایایی سازههای تحقیق
سازه

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

دانش پیشین

0/99

0/99

هوشیاری کارآفرینانه

0/98

0/98

یادگیری کارآفرینانه

0/98

0/98

تشخیص فرصت کارآفرینانه

0/96

0/97

1. Reliability
2. Cronbach Alpha
3 . Composite Reliability
4. Validity
5. Convergent Validity
6. Average Variance Extracted
7. Discriminant Validity
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همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،بررسی معیار  AVEکه میانگین واریانس
استخراجشده را بیان میکند ،نشان میدهد تمامی سازهها مقدار باالتر از حداقل قابل قبول یعنی
 0/5دارند ()Fornell & Larcker, 1981؛ بنابراین سازههای این مطالعه بهگونهای مطلوب،
روایی همگرا دارند.
جدول  .2مقدار  AVEسازههای تحقیق
سازه
AVE

دانش پیشین هوشیاری کارآفرینانه

0/83

0/83

یادگیری کارآفرینانه

تشخیص فرصت کارآفرینانه

0/79

0/89

براساس نظریة فورنل و الرکر ( )1981در بررسی روایی واگرا ،جذر میانگین واریانس
استخراجشده ) (AVEبرای هر سازه با ضرایب همبستگی بین سازهها مقایسه میشود .در
جدول  ،3اعداد پررنگ که در قطر اصلی جدول قرار دارند ،عبارتند از :جذر AVE؛ که
بررسی هریک از این ارزشها برای هر سازه در مقایسه با همبستگی بین سازة مذکور با سایر
سازهها نشان میدهد جذر میانگین واریانس استخراجشده ) (AVEبرای تمامی سازهها باالتر از
همبستگی بین سازة مربوطه با سایر سازههاست؛ بنابراین تمامی سازهها از نظر روایی واگرا،
اعتبار مناسب دارند.
جدول  .3ماتریس سنجش روایی واگرا
سازه

هوشیاری

یادگیری

تشخیص فرصت

کارآفرینانه

کارآفرینانه

کارآفرینانه

هوشیاری کارآفرینانه

0/913

یادگیری کارآفرینانه

0/889

0/889

تشخیص فرصت کارآفرینانه

0/892

0/867

0/943

دانش پیشین

0/910

0/879

0/908

دانش پیشین

0/911
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در بخش تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزاد  SPSSبرای تحلیلهای توصیفی دادهها و از
نرمافزار ( 1Spart PLSروش مدلسازی معادالت ساختاری )2برای بررسی تأثیر متغیرهای
طرحشده در فرضیهها و آزمون مدل نهایی پژوهش استفاده شد.
یافتهها
مشخصات نمونه

مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان به این شرح است :از لحاظ جنسیت  90درصد مرد و 10
درصد زن بودند؛ از لحاظ میزان تحصیالت  10درصد لیسانس 69 ،درصد فوق لیسانس و  21درصد
دکتری بودند؛ از لحاظ سنی  57درصد در ردة  35-25سال 33 ،درصد در ردة  45-35سال و 10
درصد در ردة  50-45سال قرار داشتند؛ از نظر سابقة کاری  49درصد دارای سابقة  10-3سال36 ،
درصد دارای سابقة  20-10سال و  15درصد دارای سابقة  26-20سال بودند.
آزمون فرضیهها

در این مرحله از تحلیل دادهها ،از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .این روش ،مدلی
آماری برای بررسی روابط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار است .به این منظور،
نرمافزار  Smart PLSبهکار گرفته شد .ابتدا مدل اولیه با تمام جزئیات رسم شد ،سپس ضرایب
بارهای عاملی تمامی اجزا بررسی شد تا در سنجش برازش مدل اندازهگیری استفاده شوند .طبق
بررسیها ،ضرایب بارهای عاملی تمامی پرسشها و روابط باالتر از حداقل قابل قبول یعنی 0/4
بود ( )Hulland, 1999که بیانگر مناسببودن معیارهاست .در مرحلة دوم ،به برازش مدل
ساختاری پژوهش و بررسی متغیرهای مکنون (سازهها) همراه با روابط میان آنها پرداخته
میشود .به این منظور ،از اساسیترین معیار ،یعنی مقدار  t-valuesاستفاده شد .بر اساس شکل
 2و جدول  ،5ضریب  tمربوط به هر پنج رابطة موجود در مدل ،بیشتر از  1/96است و این
مسئله بیانگر صحت و معناداری رابطة بین سازههاست و درنتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در
سطح اطمینان  95درصد را نشان میدهد.
1. Partial Least Squares
2. Structural Equation Modeling
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هوشیاری کارآفرینانه

تشخیص
فرصت

0/308
()1/998

دانش پیشین

یادگیری کارآفرینانه

شکل  .2مدل تحلیل مسیر

در گام بعدی ،برای مشخصکردن میزان تأثیر متغیرهای برونزا بر متغیرهای درونزا ،به
بررسی ضرایب استانداردشدة بار عاملی مربوط به مسیرهای هریک از فرضیهها پرداختیم .این
ضرایب بیان میکند تغییرات متغیرهای وابسته تا چه میزان (درصد) توسط متغیرهای مستقل
مطرحشده در مدل تبیین میشود .این میزان تأثیر نیز در شکل  2و جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  .4نتایج بررسی مسیرهای مدل با روش معادالت ساختاری
ضرایب مسیر

مقدار T

نتایج آزمون

1/998

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

ردیف

مسیر

1

دانش پیشین– تشخیص فرصت

0/308

2

هوشیاری کارآفرینانه– تشخیص فرصت

0/316

2/899

3

یادگیری کارآفرینانه– تشخیص فرصت

0/346

3/274

تأیید فرضیه

4

دانش پیشین– هوشیاری کارآفرینانه

0/979

392/9

تأیید فرضیه

5

دانش پیشین– یادگیری کارآفرینانه

0/974

163/3

تأیید فرضیه

(تأثیر کل)
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برای بررسی نقش میانجی متغیرهای هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه ،با توجه
به تأیید رابطة مسیرهای  5 ،4 ،3 ،2وجود نقش میانجی برای دو متغیر مذکور قابل قبول است؛
بنابراین فرضیههای چهارم و هفتم تأیید میشوند ،اما برای تبیین میزان تأثیر غیر مستقیم متغیر
مستقل دانش پیشین بر متغیر وابستة تشخیص فرصت از طریق این دو متغیر به این شرح عمل
میشود:
برای تعیین میزان تأثیر غیر مستقیم متغیر دانش پیشین از طریق هوشیاری کارآفرینانه بر
تشخیص فرصت ،باید حاصلضرب ضرایب مسیرهای  4و  2بهدست آید (داوری و رضازاده،
 .)1392در نتیجه ،میزان این تأثیر برابر با  0/309است .برای تعیین میزان تأثیر غیر مستقیم متغیر
دانش پیشین از طریق یادگیری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت نیز باید حاصلضرب ضرایب
مسیرهای  5و  3را بهدست آوریم ،که میزان این تأثیر برابر با  0/337است.
همچنین ،برای تعیین شدت تأثیر متغیرهای میانجی تحقیق از آمارة واریانس محاسبهشده
( )VAFاستفاده میشود .این مقدار بین  0و  1است و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،نشان از
قویتربودن تأثیر متغیر میانجی دارد .درواقع ،این مقدار نسبت اثر غیر مستقیم بر اثر کل را
میسنجد (داوری و رضازاده.)1392 ،
()1

a b
a  b   c

VAF 

این مقدار برای متغیر به میانجی هوشیاری کارآفرینانه بهشرح زیر است:
()2

0 / 979 0 / 316
 0 / 50
0 / 979 0 / 316   0 / 308

VAF 

عدد حاصل مساوی است با 0/50؛ یعنی نیمی ( 50درصد) از اثر کل دانش پیشین بر
تشخیص فرصت بهشیوهای غیر مستقیم توسط متغیر میانجی هوشیاری کارآفرینانه تبیین
میشود.
این مقدار برای متغیر به میانجی یادگیری کارآفرینانه نیز اینگونه است:
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0 / 974 0 / 346
 0 / 52
0 / 974 0 / 346   0 / 308

()3

627
VAF 

عدد حاصل برابر است با 0/52؛ یعنی تقریبا نیمی ( 52درصد) از اثر کل دانش پیشین بر
تشخیص فرصت بهشیوهای غیر مستقیم توسط متغیر میانجی یادگیری کارآفرینانه تبیین میشود.
درنهایت ،برای ارزیابی برازش کلی مدل از معیار  GOFمطابق با نظر تننهاوس 1و
همکاران ( )2004استفاده میشود.
GOF  Communalities  R 2

()4

برای محاسبة میزان تناسب مدل مفهومی ،از دو شاخص ،میانگین شاخص تجمعی و
میانگین توان دوم ضرایب همبستگی بین سازها استفاده میشود که در جدول  6قابل مشاهده
است.
جدول  .5مقادیر شاخص تجمعی و توان دوم  Rمتغیرها
متغیر

شاخص تجمعی

توان دوم R

دانش پیشین
هوشیاری کارآفرینانه
یادگیری کارآفرینانه
تشخیص فرصت کارآفرینانه

0/828
0/826
0/762
0/891

0/958
0/948
0/920

میانگین

0/827

0/942

محاسبة تناسب مدل کلی تحقیق اینگونه است:
()5

GOF  0 / 827 0 / 94  0 / 779

حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با  0/882است .از آنجاکه حداقل مقدار قابل
قبول برای این شاخص  0/36است ( ،)Wetzels et al., 2009میتوان ادعا کرد مدل پژوهش،
برازش باال و قوی دارد.
1. Tenenhaus
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بحث و نتیجهگیری
بهطور کلی ،نتایج تحقیق نشان میدهد تمام فرضیههایی که براساس پیشینه تدوین شده بودند تأیید
شدهاند .تأیید فرضیة اول همچون سایر مطالعاتی );Shane, 2000; Ardichvili & Cardozo, 2000

 (Baron & Ward, 2004که بر اهمیت دانش پیشین در فرایند تشخیص فرصت تأکید کرده بودند،
بر نقش این اطالعات پیشین اشاره دارد که از طریق تجربة کاری ،آموزش و راههای دیگر انباشته
شد؛ بنابراین هرچه کارآفرینان دانش پیشین غنیتر و منحصربهفردی داشته باشند ،احتمال شناسایی
فرصت برای آنها افزایش مییابد .انتظار میرفت تأثیر مستقیم دانش پیشین بر تشخیص فرصت
بیشتر از این باشد (ضریب معناداری  1/998و تأثیرگذاری  31درصدی) ،ولی طبق تحلیلهای انجام
گرفته ،مطرحبودن دو عامل میانجی ،از شدت رابطة مستقیم دانش پیشین و تشخیص فرصت
میکاهد و سهم شایان توجهی را به تأثیر غیر مستقیم دانش پیشین اختصاص داده است .در رویکرد
پردازش اطالعات به هوشیاری کارآفرینانه ،دانش پیشین بهعنوان ورودی از جنس اطالعات مطرح
است .در فرایند هوشیاری ،تمامی پردازشها روی اطالعات انجام میگیرد؛ بنابراین کارآفرینانی که
دانش پیشین بیشتری دارند ،دارای اطالعات گستردهتری هستند و این مسئله هوشیاری کارآفرینانة
باالیی را به ارمغان میآورد .ضمن مطابقت تأیید فرضیة دوم با نظر تانگ و همکاران (،)2012
مطالعة حاضر از معدود تحقیقاتی است که با بررسی تأثیر مستقیم دانش پیشین بر هوشیاری
کارآفرینانه ،اثر مثبت و بسیار باالی آن را (تأثیرگذاری  98درصدی) اظهار میدارد .مطابق با پیشینة
تحقیق ،منظور از یادگیری ،فرایندی است که سه عنصر دانش موجود ،کسب اطالعات و تجربه و
تبدیل آنها را دربر میگیرد؛ بنابراین دانش پیشین فرد بهعنوان ذخیرة اطالعاتی ،نقش مهمی در
فرایند یادگیری بازی میکند .در این فرایند نیز فعل و انفعاالت حول محور دانش و اطالعات
کارآفرین صورت میگیرد؛ بنابراین دانش پیشین کارآفرین در نقش زیربنا و ورودی یادگیری
کارآفرینانه عمل میکند و موجب بهبود و توسعة یادگیری کارآفرین میشود .تأیید فرضیة پنجم با
نظر کوربت ( )2007مطابقت دارد .درضمن ،مطالعات اندکی به تأثیر مثبت و بسیار قوی دانش
پیشین (تأثیرگذاری  97درصدی) بر یادگیری کارآفرینانه پرداختند .کارآفرینانی که قابلیت
هوشیاری کارآفرینانه باالیی دارند ،میتوانند اطالعات جدید بیشتری کسب کنند و با پردازشهایی
که روی آنها انجام میدهند ،شانس بیشتری برای تشخیص فرصتهای کارآفرینانه دارند .تأیید
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فرضیة سوم (تأثیرگذاری  32درصدی) با یافتههای مطالعات محققانی چون آردیچویلی و کاردوزو
( ،)2003تانگ ( )2007و تانگ و همکاران ( )2012همسو است .در این مطالعه ،یادگیری بهعنوان
فرایند کسب و تبدیل اطالعات و دانش مطرح است که در این فرایند دومرحلهای تمایالت افراد در
هریک از مراحل متفاوت است .کارآفرینانی که در کسب اطالعات به فهم ادراک انتزاعی و در
تبدیل اطالعات به بسط بیرونی تمایل دارند ،نسبت به دیگران فرصتهای کارآفرینانة بیشتری
کشف میکنند .تأیید فرضیة ششم با نظرهای دیمو ( )2002و کوربت ( )2007همراستاست.
همچنین ،این پژوهش از معدود مطالعاتی است که با مطرحکردن مفهوم یادگیری کارآفرینانه ،تأثیر
مستقیم آن را بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه بررسی میکند (تأثیرگذاری  35درصدی).
فرضیههای چهارم و هفتم ،بیانگر تأثیر غیر مستقیم دانش پیشین با نقش میانجی (واسطهای) دو متغیر
هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه است؛ در فرضیة چهارم ،محققان مقاله معتقدند
پردازشهایی که توسط قابلیت هوشیاری کارآفرینانه روی دانش پیشین انجام میگیرد ،موجب
تأثیرگذاری بیشتر آن بر تشخیص فرصت میشود .یافتهها نشان داد نیمی از تأثیر دانش پیشین بر
تشخیص فرصت با میانجیگری هوشیاری کارآفرینانه اتفاق میافتد .در فرضیة هفتم نیز بعد از فعل
و انفعاالت شناختی که فرد در فرایند یادگیری روی دانش پیشین انجام میدهد ،اثرگذاری آن بر
تشخیص فرصت را افزایش میدهد .یافتهها حکایت از این داشت که تقریبا نیمی از تأثیر متغیر
دانش پیشین بر تشخیص فرصت از طریق یادگیری کارآفرینانه انجام میگیرد؛ بنابراین کارآفرینانی
که در فرایند تشخیص فرصت ،از هوشیاری و یادگیری کارآفرینانه مناسبی برخوردارند ،از دانش
پیشین خود بهرهبرداری بهتر و اثربخشتری میکنند و فرصتهای بیشتری را شناسایی میکنند .با
تأیید دو فرضیة اخیر ،به نقش مؤثر ویژگیهای شناختی کارآفرین در رابطة دانش پیشین و تشخیص
فرصتهای کارآفرینانه بیشتر توجه شد .همچنین ،این مطالعه تقریبا اولین پژوهشی است که عامل
یادگیری کارآفرینانه را بهعنوان متغیر میانجی در رابطة بین دانش پیشین و تشخیص فرصت مطرح
کرده است .درنهایت ،محققان با ارائة مدلی جامع و یکپارچه بهمنظور بررسی تشخیص فرصتهای
کارآفرینانه ،سعی داشتند ضمن اجتناب از رویکرد سادهانگارانة بررسی مجزای عوامل مؤثر که
بهطور عمده توسط مطالعات قبلی انجام گرفته است ،به نقش دو عامل کلیدی تشخیص فرصت
یعنی دانش پیشین و ویژگیهای شناختی توجه ویژه داشته باشند .براساس پیشینة تحقیق ،میتوان
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اظهار کرد پژوهش فعلی اولین مطالعهای است که با تعیین دو متغیر میانجی هوشیاری کارآفرینانه و
یادگیری کارآفرینانه به بررسی همزمان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دانش پیشین بر تشخیص
فرصتهای کارآفرینانه پرداخت .نتایج نشان داد مدل پیشنهادی -با توجه قابل قبول بودن سازههای
طراحیشده و تأییدشدن همة روابط موجود در مدل -تأیید میشود .همچنین ،برازش کلی مدل با
استفاده از شاخص ()GOFکه با حاصل آزمون  88درصدی همراه بود ،بیانگر تناسب باال و قوی
این مدل بود.
پیشنهادها
از آنجاکه هدف این تحقیق از نوع بنیادین است و محقق بیشتر به دنبال توسعة علمی و نظری
دانش است ،کاربرد اجرایی و عملی چندانی نمیتوان برای اینگونه مطالعات متصور شد .با
وجود این ،پیشنهادهایی براساس یافتههای مذکور ارائه میشود:
 ایجاد مراکز یا تشکیالتی برای به اشتراکگذاری دانش پیشین کارآفرینان -که بهطور
عمده حاصل تجربیات و تخصص آنهاست -با دیگر کارآفرینان بهویژه کارآفرینان
نوپا.
 انجامدادن مطالعاتی که تأثیر انواع مختلف دانش پیشین را بر تشخیص فرصتهای
کارآفرینانه بسنجد.
 انجامدادن تحقیقات مبسوط در مورد تأثیر جداگانة هوشیاری کارآفرینانه ،یادگیری
کارآفرینانه و ابعاد هریک از آنها بر فرایند تشخیص فرصت.
از مهمترین محدودیتهای محقق در فرایند انجامدادن پژوهش میتوان به همکارینکردن
بعضی از کارآفرینان در گردآوری دادهها و پراکندگی مکانی آنها اشاره کرد.
همچنین ،محدودیت دیگر این مطالعه که مربوط به جامعة آماری تحقیق (صنعت
نانوتکنولوژی) است ،تفاوتهای ساختاری و محتوایی در اطالعات و دانش موجود را در این
صنعت نشان میدهد که ممکن است مانع تعمیم کامل نتایج این تحقیق بر کارآفرینان صنایع
دیگر شود.
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