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  چکیده
پردازد و آن را به  به بررسی مبناي هوشیاري کارآفرینانه می این مقاله با استفاده از رویکرد نظري روانشناسی شناختی

ها  رابطۀ آنو هوشیاري کارآفرینانه  دهد. هدف پژوهش، شناسایی ابعاد کارآفرینی ارتباط می ةهاي موجود در حوز نظریه
بوده است. این مطالعه براساس  انهنهر چه بهتر مفهوم هوشیاري کارآفری كمنظور در به مدلدر قالب یک شده  سازة بیان بر

کدگذاري باز،  ترکیب و با استفاده از ابزار کیفی فرا تنیده بوده و براساس روش هم  آمیخته به هدف کاربردي از نوع روش
هوشیاري ة ، پدیدسندلوسکی و بارسوگانۀ روش  هاي هفت گام مطابقو ه شد هاي قبلی پرداخت به تحلیل نتایج و یافته

ي شد. جامعۀ آماري بند طبقه هلفؤم 22آگاهی و تحلیل بازار و  هوش موفق، ذهن ،پیشین بعد دانشچهار در  کارفرینانه
نفر محاسبه شد  157و البرز بود، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهنفر از کارآفرینان استان تهران  262پژوهش، شامل

هاي تدوین شده توسط  ها از طریق پرسشنامه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با روش نمونه و نمونه
هاي ساختاري و از  دلهسازي معا وتحلیل اطالعات با استفاده از روش مدل آوري شد. تجزیه پژوهشگران این تحقیق جمع

آگاهی و  انجام شده است. نتایج پژوهش رابطۀ معناداري بین دانش پیشین و تحلیل بازار؛ ذهن 24افزار آموس  طریق نرم
آگاهی و هوشیاري کارآفرینانه؛ تحلیل بازار و هوشیاري کارآفرینانه؛ تشخیص فرصت و هوشیاري  تحلیل بازار؛ ذهن

  نین نتایج پژوهش بیانگر رابطۀ معناداري بین هوش موفق و تحلیل بازار نبود. چ کارآفرینانه نشان داد. هم
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  مقدمه
 هوشـیاري  فرصـت،  تشـخیص  و کـارآفرینی  بحـث  در اهمیـت  بـا  بسـیار  هـاي مقوله از یکی

 فرصـت  تشـخیص  بـراي  هوشـیاري ة واژ از کـه  بـود  کسـی  اولـین  1کرزنـر  باشد. می کارآفرینانه
 تعریـف  برتـر  بیـنش  شـدن  روشـن  عامـل  را کارآفرینانه هوشیاري وي کرد. استفاده کارآفرینانه

 یـا  کاالها ارائه مناسب زمان شناسایی توانایی که اشخاصی (Alvarez & Barney,2000) کندمی
 را مشـتریان  بـراي  موجود خدمات یا کاالها ارزشمندي افزایش زمان چنین هم و جدید خدمات

 کـه  ایـن  دلیـل  بـه  کرزنـر  کـارآفرینی ۀ نظریـ  هسـتند.  کارآفرینانـه  هوشـیاري  حـس  داراي ،نددار
 هوشـیاري ة کنندتعیین عوامل و واقعی جهان کارآفرینان شناختیروان هايویژگی از ايخالصه

 حـد  از بـیش  هوشیاري نقش بر کرزنر، کارآفرینیۀ نظری است. گرفته قرار انتقاد مورد باشد،می
از  الوویـی .  (High,1980; Lavoie, 1990)گیرد  می نادیده را تفسیر حیاتی نقش وکند می کیدأت

کنـد؛   می اذعان وکرده  نارضایتی ابراز کرزنر هوشیاري دیدگاه بودن انگارانه ساده حد از بیش
 کشف دلیل و خاص هايفرصت به نسبت هوشیار افراد آگاهی دلیل مورد درو بیش  کم کرزنر

 پـذیراي  کرزنـز،  دیگـر  سـوي  از .دهـد می توضیح را افراد از برخی توسط سودآور هايفرصت
-مـی رو  از ایـن  شود. می مدل شدن ترپیچیده موجب بازار محیط از استفاده که نیست موارد این

 ذهـن  مانند؛ هایی لفهؤم کارگیري هب و دهیم افزایش را کارآفرینانه هوشیاري تفسیر ۀدامن بایست
 گرفتـه  قـرار  توجه مورد هافرصت از برخی چرا که این توضیح براي ...، و پیشین دانش آگاهی،

 از عمیقـی  درك ،شـده  بیـان  مـوارد  بـه  توجـه  بـا اسـت.   الزم گیرند،نمی قرار توجه مورد بقیه و
 در .کننـد  درك را آن تواننـد نمی مردمبیشتر  و ندارد وجود فرصت تشخیص براي افراد توانایی

 امري هنوز اما باشد، می روز به کارآفرینیهاي  پژوهش متون براي مفیدي مبناي امر این که حالی
 درك و کامـل  آگـاهی  کارآفرینانـه،  هوشـیاري  از حاضر حال در که چرا نیست بخش رضایت

 مبنـایی  نتیجـه،  در نـدارد  وجـود  دارد، ايپیشینه چه و چیست هوشیاري روانی مبناي که امر این
 وجـود  آن ةبـالقو  افـزایش  یـا  توسعه و نگرآینده کارآفرینان دیدگاه از آن کیفیت ارزیابی براي

                                                        
1. Kirzner 
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 بیرونـی  »شـده  کشف« هايفرصت ۀزمین در زیادي حد تا کارآفرینانه هوشیاري چنین هم .ندارد
 از .کـرد  تفکـر  ادراکـی،  کیفیـت  مـورد  در تـوان مـی  محـدود  طور هب آن در و نیست تصور قابل
 پژوهشـگران  ،کـه  اول آن .دارد هوشـیاري هـاي   پـژوهش  در مهمـی  سهم ايمطالعه چنین رو این

 پیامـدهاي  و هوشـیاري  درك بـه  کمک براي آن از توانمی که دکننمی ارائه را خاصی مقیاس
 رونـد  تـر   دقیـق  بررسـی  ةاجـاز  نیـز،  پـژوهش  ایـن  در یافتـه  توسـعه  هـاي مقیاس .کرد استفاده آن

 مسـیري  در را پژوهشـگران  توانـد   مـی  ها  مقیاس این ۀتوسع ،که دوم آن .داد خواهند را هوشیاري
 و هوشـیاري  مختلـف  ابعـاد  متقابـل  اثـر  کارآفرینانـه،  هوشـیاري  سوابق آن توسط که دهد، قرار
 با پژوهش این راستا، این در .کنند درك بهتر را هوشیاري مختلف سطوح ةبالقو نتایج چنین هم

 هوشـیاري  بـا  هـا لفـه ؤم ایـن  رابطـۀ  بررسـی  بـه  کارآفرینانه، هوشیاري اصلی هاي لفهؤم شناسایی
 وهوشـیاري کارآفرینانـه   ابعاد  شناسایی پژوهش این هدف واقع، در است. پرداخته کارآفرینانه

 هوشـیاري  مفهـوم  بهتـر  چـه  هـر  كدر منظـور  به مدل یک قالب درة یادشده ساز بر ها آنۀ رابط
  باشد.  می انهنکارآفری

  فرصت تشخیص و کارآفرینانه هوشیاري
 کرزنــر اســرائیل هــاينوشــته در کارآفرینانــه، هوشــیاري توانــایی یــا مهــارت مفهــومۀ ریشــ

 توانـایی « :کنـد  مـی  تعریف روش دو به را کارآفرینانه هوشیاري وي دارد، آمریکایی اقتصاددان
 یـا (Kirzner,1979 ) »جـو و جسـت  انجـام  بـدون  شـده  گرفتـه  نادیـده  هايفرصت به کردن توجه

ــدون اطــالع« تعریــف (Kirzner,1985) »آینــده از تصــویري تنظــیم بــه انســان ةانگیــز تمایــل«  ب
ـاي  فرصـت  کشـف  در کرزنري ۀنظری از مهمی بخش عنوان به کارآفرینانه هوشیاري از »جوو جست  ه

ـابعی  فرصـت،  کشف که کند می بیان و دارد قرار هایک یادگیري ۀنظری در امر این منشاء .باشدمی کارآفرینانه  از ت
 کـارآفرینی  میـان  تمـایز  ایجـاد  موجـب  امـر  ایـن  .(Hayek, 1945)اسـت   جامعه در شده توزیع دانش

 از اينتیجـه  عنـوان  بـه  صـرفاً  فرصـت  کشـف  آن در و شودمی شومپیتري کارآفرینی از کرزنري
 دانـش  )،1945( هایکة عقید به شود.می تلقی خواهش یا یاؤر صورت به و نوآور روانی عوامل

 اغلـب  و مختلـف  اطالعاتی سهم افراد و شده توزیع جامعه در گسترده طور به اغلب اطالعات و
 کشـف  انـد. شـده  انباشته و تولید تصادفی فرآیند یک طریق از اطالعات این زیرا ،دارند مکملی

 شـرایط  اطالعات و فرد پیشین دانش بین همکاري ۀنتیج اغلب خاص، ۀکارآفرینان فرصت یک
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 تشـکیل  موجب شرایط و هابینش استعدادها، ها،مهارت از ايمجموعه کهحالی در باشد.می موجود
 ظهـور ، (Venkataraman, 1997) شـوند  مـی  خاص هايفرصت تصادفی ظهور براي حساس ايتوده

 هـاي نشـانه  ماننـد  مختلـف  عوامـل  توسـط  توانـد مـی یادشـده   مـوارد  همکـاري  نتیجۀ در فرصت
، (Kirzner, 1985) »1واقعیـت  ۀخردمندانـ  و زیرکانـه  ارزیـابی «، (Kaish & Gilad, 1991) اطالعـاتی 

   شود. ایجاد شغل دادن دست از حتی یا شانسی خوش و فرد قوي ةاراد
انسـان بـه تنظـیم     ةتمایـل انگیـز  «دومین تعریف کرزنر در مورد هوشیاري کارآفرینانه یعنی: 

 ۀدر این تعریف، کرزنر به وضـوح فرضـی  . (Kirzner, 1985) باشدتر میجامع» تصویري از آینده
کنـد کـه فـرد میـل بـه هوشـیاري       پـردازد و بیـان مـی    فرصـت مـی   تشخیصاصلی خود در مورد 

کنــد و از ایجــاد مـی  نـده ، تصـویري از آی کنــد مـی کارآفرینانـه را در شـرایط مناســب پـردازش    
 تعریـف  در شـده  داده شـرح  جزییات به تعریف این. رودمیفراتر هدف  -وسیلههاي چوبچار
 واقعی هايگزینه چون هم هافرصت ،تعریف این با دارد. کیدأت ناخودآگاه فرصت مورد در اول

 و بعـدي  نامشـخص  رویدادهاي اطالعات عناصر میان کارآفرینانه فرآیندهاي در شوند.می تلقی
 مربـوط  اطالعـات  جويو جست مدل در موجود حقایق به که ايرفته دست از اطالعات عناصر

 فرصـت  تشـخیص  مفیـد  اجتمـاعیِ  ماهیت بر تعریف این بنابراین، شود.می قایل تمایز باشند،می
 فیزیکـی  محـیط  کـه  را مفهـوم  ایـن  و گرفتـه  ریشه 2منگر گرایی ذهنیت از امر این و دارد کیدأت

 کنـد  مـی  انکـار  راباشـد   مـی  اقتصـادي  و اجتمـاعی  هـاي پدیـده  کننـدة تعیـین  عامـل  تنها هدف،
(Kirzner, 1985) .ذهنی عناصر که دهدمی نشان کارآفرینانه هوشیاري در شناختیروان رویکرد 

 داد. توضـیح  شـناختی  یـا  ادراکـی  فرآینـدهاي  عنـوان  بـه  تـوان مـی  را کرزنـر  نظریۀ در ضروري
 و پـردازد مـی  ذهنی الگوي مفهوم معرفی به تعادل اقتصادي مفهوم مشابه شناختی،نروا رویکرد

 تفسـیر  روانـی  و شـناختی  فراینـدهاي  هـاي ویژگـی  از ايمجموعـه  در را کارآفرینانـه  هوشـیاري 
  .(Gaglio & Katz, 2001) کند می

هـا   وقـت  اغلـب  در بازارهـا  اغلـب  کـه  است این اساسی فرض کرزنر، کارآفرینی ۀنظری در

                                                        
1. Shrewd And Wise Assessment Of The Realities 
2. Menger 
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 ایجـاد  کـارآفرین  افراد براي را هاییفرصت مسأله این. نیستند تعادل حالت در و دارند ناکارایی
 ثـروت  و داده تخصـیص  بیشـتري  کـارایی  با را منابع ها،ناکارایی این از برداريبهره با تا کندمی

 در همیشـه  بـازار، اعتقـاد دارد   کرزنـر  بنـابراین  .(Shane & Venkataraman , 2000) کننـد  خلق
 هـم  بـر  نـه  و دانـد می تعادل حالت سمت به بازار بردن را کارآفرین نقش و نیست تعادل حالت

-مـی  صـحبت  هـا  آن از کرزنر که کارآفرینیهاي رصت. ف(Holcombe, 2003) بازار تعادل زدن
 ها آن بازار، در ناکارایی که هستند هاییفرصت از جنس بلکه نیستند، نوآوري نتیجۀ لزوماً کند،

 مکان در باالتر قیمت به آن فروش و مکان در یک چیزي خرید مثال براي آورد.می وجود به را
 اولیـه،  مـواد  خریـد  ،تـر پیچیـده  حالـت  در یـا  کرزنري است.هاي فرصت شکل تریندیگر ساده

 مثـال  سـود  کسـب  بـا  همـراه  جدیـد  محصولی فروش و جدید تولید فرایند با یک ها آن ترکیب
 ایـن  . کشـف (Holcombe, 2003)باشـد   مـی  کرزنر دیدگاه از کارآفرینی هايفرصت از دیگري
 در کـامالً  اطالعـات  از اسـتفاده  بـا  نشـده  بـرداري بهـره  بـازاري  کشـف  مسـتلزم  صرفاً هافرصت

 در هـا هست. فرصت افراد همۀ اختیار در هافرصت نوع این کندمی فرض کرزنر است، دسترس
کننـد   شناسایی را ها آن دارند) را نیاز مورد دانش که مطلع (یا هوشیار افراد تا دارند وجود بازار

(Companys & McMullen, 2007; Kirzner, 1985) .  
 انسانی اطالعات پردازش

 ۀپذیري از نظریـ ثیرأمیالدي با ت 1960هاي  مفهوم پردازش اطالعات در آغاز در حوالی سال
برده شد و بیانگر  کار شناسان شناختی به نظام فیزیکی ارتباطات از طرف روان ۀاطالعات در زمین

 رایانـه صـورت   هاي درونی و ذهنی خـود عملیـاتی بـه    که ارگانیسم انسانی روي تجسم ،این بود
 در رفتـاري  هـاي پاسـخ  تـا  داد درون ۀمرحلـ  در حواس به ارائه ۀلحظ ازدهد. اطالعات  انجام می

 دیـدگاه  .دنـ یابمـی  سـازمان  و شـکل  تغییـر  و دنشـو مـی  کدگذاري فعال طور به ،دادبرون ۀمرحل
 و فعـال  موجـودات  صـورت  بـه  را افـراد  ،1پیـاژه  رشدي -شناختی ۀنظری مانند اطالعات پردازش
 تغییـر  را خودشـان  تفکـر  ،محیطـی  هـاي درخواسـت  بـه  پاسـخ  در کـه  ،گیردمی نظر در معقولی

  .دهند می
                                                        

1. Piaget 
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 بـراي  افـراد  کـه  هاییگام ترسیم برايطور معمول  به انسانی، اطالعات پردازش پژوهشگران
 ایـن  کننـد. می استفاده گردشی نمودار از دارندمی بر تکالیف کردن کامل و هالهأمس کردن حل

 رشـته  یـک  کـردن  اجـرا  براي راها  رایانه تا سازندمی ریزانبرنامه که است ايبرنامه شبیه نمودار
 از برخـی  ،دارد وجـود  اطالعـات  پـردازش  گونـاگون  هـاي مدل .ندازندابی کار به ذهنی عملیات

 الگوهـاي  کننـد. مـی  دنبـال  تکلیـف  چند یا یک در را فرد مهارت زیرا ند،محدود خیلی هامدل
 مدل ).83ص، 1390 سیف، ( ندکنمی توصیف کل یک صورت به را انسان شناختی منظا ،دیگر

 گفتـه  نیـز  مخـزن  مـدل  عنوانبا  مدل این .باشد می 1نشیفری و اتکینسون مدل از برگرفته تحقیق،
 کـه  نظـام  واحـد  سـه  در اطالعـات  که است گرفته أمنش ،باور این از مخزن اصطالح است. شده

 )حفظ و پردازش اخذ،( بلندمدت ۀحافظ و مدت کوتاه ۀحافظ ،حسی دریافت مخازن از عبارتند
  د. دهنمی تشکیل را نظام افزار سخت یادشده واحد سه. شوندمی

  موفق استرنبرگ هوش نظریۀ
 نظــر از ) اســت.1985(  2اســترنبرگ رابــرت نظریــۀ چندگانــه، هــوش هــاي نظریــه از یکــی

 مسـائل  حـل  در و یافتـه  تشـکیل  یـادگیري  و تفکـر  هـاي  مهـارت   مجموعـۀ  از استرنبرگ، هوش
 تـرین معـروف  از . یکی(Sternberg, 1985) گیرندمی قرار استفاده روزانه مورد زندگی و تحصیلی

 بـه  آن تـر تازه گسترش و بخشی استرنبرگ سه نظریۀ هوش تفکر دربارة به مربوط رویکردهاي
 این سه بخش عبارتنـد از هـوش عملـی، هـوش تحلیلـی و هـوش خـالق.       . موفق است هوش نام

خـود بـراي مقابلـه بـا     هـاي  توانـایی  باشـد کـه از  افـرادي مـی   شـامل  عملـی  هوش .3عملی هوش
. 4تحلیلـی  وشهـ کننـد.   مـی  شان استفادهخانه یا در کار روزمره در زندگی مشکالت مختلف در

 تحلیـل،  و تجزیـه  بـراي  هـوش  هـاي مؤلفـه  از که گیردمی قرار بحث مورد تحلیلی هوش زمانی
 تولیـد  5خالق هوش یا آفریننده جنبۀ. باشد شده استفاده سنجی هم و مقایسه یا قضاوت ارزیابی،

                                                        
1. Atkinson & Shiffrin 
2. Sternberg 
3. Practical Intelligence 
4. Analytical Intelligence 
5. Creative Intelligence 
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 کـردن  ترکیـب  و مسـائل  متفـاوت بـا   برخـورد  نـو،  هـاي روش دادن پیشـنهاد  تـازه،  هـاي اندیشه
  .)56ص، 1385 ،(سیف شود می شامل را جدید هاي راه به اطالعات

  پیشین دانش
 متفـاوت  افـراد . (Hayek, 1945) اسـت  جامعـه  در اطالعـات  توزیـع  از تـابعی  فرصـت  کشف

 تنهـا  کـارآفرین  هـر  و دارند متفاوتی پیشین دانش چون کنند،می کشف را متفاوتی هايفرصت
 داشـتن .  (Venkataraman, 1997) باشـد  مـرتبط  او پیشـین  دانـش  با که کندمی کشف را فرصتی

 تواننـد، نمـی  دیگـران  کـه  ببیننـد  را یهـای فرصـت  دهدمی اجازه افراد به فرد به منحصر اطالعات
 بـراي  کـه  شودمی اطالق موضوعی دربارة فرد متمایز اطالعات به پیشین دانش دیگر، عبارت به
. (Shane & Venkataraman, 2000) آوردمـی  فراهم را مشخصی هايفرصت شناسایی توانایی او

 مشـخص  خدمات یا کاالها درمورد مختلف هاي ارزش افراد شودمی منجر اطالعات در تفاوت
  .(shane, 2000) دهند پیشنهاد را مختلفی هايقیمت ها آن آوردن دست به براي و دریابند را

  بازار تحلیل و 1آگاهی ذهن
 اي شـیوه  به ها نهیجا پرورش با اطالعات، پردازش از عالی فرایند یک عنوان به آگاهی ذهن
 محافظـت  ها آن از افراطی اجتناب یا و ها هیجان در افراطی شدن درگیر از را کارآفرین متعادل،

 حالـت  دهـد، مـی  رخ بـازار  تحلیـل  و تجزیـه  طـول  در کـه  اطالعـاتی  پردازش حین در .کند می
 بـودایی  باورهـاي  از آگـاهی ذهـن  مفهـوم . (Langer, 1989) شودمی مطرح آگاهیذهن شناختی

 بـه  آگـاهی ذهـن  عمـل،  در .اسـت  آگاهی مفهوم بر مبتنی و گیردمی نشأت فلسفی و کالسیک
 دارد اشـاره  خـارجی  و داخلـی  شـرایط  صـریح  درك یـا  دیـدن  توانـایی  و ذهنی حضور داشتن

(Chiesa & Malinowski, 2011) .آگاهیذهن از مدرن تعریف یک )2004( همکاران و 2شاپ بی 
 لحظـه  در حضـور  قضـاوت،  بـدون  غیرمشـروح،  آگـاهی  نوع یک« عنوان به را آنو  کرده ارائه

 مـورد  شـده،  مطـرح  توجـه  ۀزمینـ  در که احساس یا حس اندیشه، هر آن در که کنندمی تعریف
  .»است شده پذیرفته و قرارگرفته تایید

                                                        
1. Mindfulness 
2. Bishop 
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 کـارآفرین  فرد رسیدن و کارآفرین شناختی پردازش حالتهاي  اثرگذاري و ماهیت بررسی
 اینجـا  در کـه  طـور  همـان  باشـد. می کارآفرینانه فرآیند در گیريتصمیم در مهم نظر نقطه یک به

 هـاي فرصـت  ارزیابی به بوده و عملکردي فعالیت یک بازار تحلیل و تجزیه است، شده تعریف
 این است). شده اشاره »فرصت ارزیابی« عنوان به (درکل کندمی کمک شده شناخته کارآفرینی

 و فرصـت  مـورد  در اطالعـات  پـردازش  بـه  و آیـد مـی  دست هب کارآفرین توسط ابتدا در روش
 بــراي متعاقــب تصـمیم  و فرصــت ارزیـابی  کــه ایـن  فــرض پــردازد.مـی  بــازار بـا  مــرتبط شـرایط 

اسـت   وابسـته  فرصـت  بـه  مربـوط  اطالعـات  شـناختی  پـردازش  بـه  فرصـت،  ایـن  از برداري بهره
(Cunneen & Mankelow, 2007) .و تحقیـق  تکمیـل  موجـب  فرصـت،  ارزیـابی  روي بر تمرکز 

 شـود مـی  اولیـه  فرصـت  تشخیص و ایده ایجاد قبیل از کارآفرینی، فرآیند مراحل سایر بر تمرکز
(Brown et al, 2007) ۀمرحلـ  در بـازار  تحلیـل  و تجزیـه  از اسـتفاده  روي بـر  تمرکز این، بر عالوه 

 نشـان  کارآفرینی فرآیند در کلیدي گام یک عنوان به را بازاریابی عمل اهمیت فرصت، ارزیابی
    .دهدمی

  تحقیق   شناسی روش
 آمیختـه  یـا  ترکیبـی  روش نوع از پژوهش، رویکرد و کاربردي هدف لحاظ از پژوهشاین 

  است.  رسیده انجام بهی دو بخش کیفی و کم قالب در پژوهش این .باشد می هم تنیده به

  شناسی بر حسب روش کیفی الف) روش
هوشـیاري   ابعـاد  شناسایی آن هدف که پژوهش کیفی هايداده گردآوريدر بخش کیفی، 

 اسـتفاده  فراترکیـب  روش از است، بوده پردازش اطالعات انسانی رویکرد بر مبتنی ۀکارآفرینان
کیفـی در  هـاي   پـژوهش هـاي سـایر   یافتـه باشد کـه   میروش فراترکیب نوعی مطالعه کیفی . شد
فراترکیـب را   ۀهـاي مطالعـ  بـرد. بنـابراین نمونـه   مـی  کـار  عنـوان داده بـه   یک موضوع را بـه  ۀزمین

ها را  خود، آن ۀال پژوهشی مورد عالقؤدهند، که محقق براساس سکیفی تشکیل میهاي  همطالع
 و سندلوسـکی  اي مرحلـه  هفـت  روش از پـژوهش،  هـدف  تحقـق  منظور بهکند. وارد مطالعه می

   تحقیـق،  سـؤال  تنظـیم  -1 باشـد:  مـی  ترتیـب  بـدین  آن ۀخالصـ  کـه  است شده استفاده 1باروسو

                                                        
1. Sandelowski & Barroso 
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 اسـتخراج  -4 مناسـب،  هـاي مقاله انتخاب و وجو جست -3 مند، نظام صورت به متون بررسی -2
 ارائـۀ  -7 کیفیـت،  کنتـرل  -6 کیفـی،  هـاي  یافتـه  ترکیـب  و وتحلیـل  تجزیـه  -5 مقاله، اطالعات

   ها. یافته
ابعـاد هوشـیاري کارآفرینانـه بـر مبنـاي رویکـرد پـردازش        "اصـلی پـژوهش    سؤالرو از این

 مبنـاي رویکـرد   کارآفرینانه بر هوشیاري روابط ابعاد" فرعی سؤالو "اطالعات انسانی چیست؟
چنـین مـرور ادبیـات     و هـم شـده   بیـان  هـاي  سؤالبوده است. براساس  "انسانی اطالعات پردازش
  تحقیق به شرح ذیل آورده شده است. يها فرضیهموضوع 
دوم: هـوش موفـق بـر تحلیـل      ۀاول: دانش پیشین بر تحلیل بازار اثرگذار است؛ فرضی ۀفرضی

چهـارم:   ۀآگاهی بـر تحلیـل بـازار اثرگـذار اسـت؛ فرضـی       سوم: ذهن ۀبازار اثرگذار است؛ فرضی
جم: تحلیـل بـازار بـر هوشـیاري     پـن  ۀآگاهی بر هوشیاري کارآفرینانه اثرگذار است؛ فرضـی  ذهن

هـا اثرگـذار    ششم: هوشیاري کارآفرینانه بر تشخیص فرصـت  ۀکارآفرینانه اثرگذار است؛ فرضی
  است.

 مختلفـی  جـوي و جست موتورهاي و هامجله اطالعاتی، هايپایگاه پژوهش این درچنین  هم
 هـاي واژه کلیـد  شدند. بررسی خورشیدي 1395 تا 1380 و میالدي 2016 تا 1970 هاي سال بین

 از متنوعی ۀمجموع تا شد تالش .گردید استفاده پژوهش در ها  مقاله يوجو جست براي متنوعی
 در وجـو  انجـام شـود. جسـت    بازیـابی  حـداکثر  تـا  شـوند  انتخـاب  وجـو  جست براي ها  کلیدواژه

 جهـاد  علمـی  اطالعـات  پایگـاه  نـورمگز،  مگـایران،  هـاي پایگـاه  و 1مختلف خارجی هاي پایگاه
   شدند. وجو جست فناوري و علوم رسانی اطالع اي  منطقه مرکز مقاالت پایگاه و دانشگاهی

 کلیـدي  اصـطالحات  و واژگـان  از اسـتفاده  بـا  شـده  معرفـی  داده هاي پایگاه نخست گام در
 صـفحه  فایـل  یـک  در هـا  آن بـا  مقالـه  عنـوان  ارتباط براساس ها همقال تمامی و شدند وجو جست

 گنجانـده  پـژوهش  در بـاال  کیفیـت  بـا  هایی مقاله تا بود این بر تالش شدند. آوري جمع گسترده
 .است شده آورده هامقاله انتخاب و وجو جست کلی شماي ،)1(شکل در شوندکه

طـور   بـه  کـه  ابـزاري  .کـرد  اسـتفاده  تري  دقیق ابزار از بایستمیها  همقال نهایی انتخاب جهت
                                                        

1. Science Direct, Wiley Online Library, Taylor & Francis Online, IEEEXplore, Sage 
Publishing, Scopus, Springer Link, ISC & Emerald  
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 برنامـۀ  گیـرد؛   مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  پـژوهش  اولیـۀ هـاي   همطالعـ  کیفـی  ارزیابی برايمعمول 
 اهمیـت  و اعتبـار  دقت، تا کندمی کمک سؤال ده طرح با کهاست  1حیاتی ارزیابی هاي  مهارت

 اهـداف  دارنـد:  تمرکـز  زیـر  مـوارد  بـر هـا   سـؤال  ایـن  شـود.  مشخص پژوهش کیفی هاي همطالع
 پـذیري   س  انعکـا  هـا، داده آوريجمع برداري، نمونه روش پژوهش، طرح روش، منطق پژوهش،

 و تجزیـه  دقـت  اخالقـی،  هـاي  همالحظـ  است، کنندگان  شرکت و پژوهشگر بین رابطۀ شامل که
 هـر  بـه  پژوهشگران مرحله، این در پژوهش. ارزش و ها یافته روشن و واضح بیان ها،داده تحلیل

  .  کنندمی ایجاد فرم یک سپس و دهندمی کمی امتیاز یک ها سؤال از یک

  تحلیل براي مناسب هايمقاله انتخاب ةشیو. 1شکل 
 

 امتیـازي  50 مقیاس براساس ها همطالع از یک هر کیفیت ارزیابی و ها یافته استخراجمنظور  به
 ایـن  در اسـت.  کـرده  مطـرح  را زیـر  امتیازبندي نظام پژوهش حیاتی، ارزیابی هاي مهارت برنامۀ

 فـرم  یـک  سـپس  و داد پنج) تا یک (از کمی امتیاز یک هاسؤال این از هرکدام به محقق مرحله
 را باشد) 30از تر(پایین خوب امتیاز از ترپایین که را ايمقاله هر که صورت بدین .کرد ایجاد را

 و اعتبـار  دقـت،  تـا  کنـد مـی  کمک پژوهشگر به که است شاخصی برنامه، این کنند،  می حذف
  کند. مشخص را پژوهش کیفی هاي  مطالعه اهمیت

    یکم روش حسب بر شناسی روشب) 
همبسـتگی   -، توصیفیهاگردآوري داده ةنظر نحو ی تحقیق، براساس ماهیت و ازروش کم

 پـردازش  رویکـرد مبنـاي   بـر  کارآفرینانـه  هوشـیاري  ةشـد  شناسـایی  ابعـاد  ،پژوهشـگران اسـت.  
ساختاري و  هاي هسازي معادل مدل قالب دریادشده  ابعادبررسی ارتباط براي  را انسانی اطالعات

                                                        
1. Critical Appraisal Skills Program: CASP 

  N= 1534 تعداد منابع یافت شده

  N=863 تعداد منابع رده شده براساس عنوان
   N=671انتخاب بر اساس چکیده  

  N= 512منابع رده شده بر اساس چکیده 

  N= 159 تعداد منابع اولیه انتخاب شده
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  اند. داده قرار تحلیل و تجزیه موردییدي، أتحلیل عاملی ت
-1 :شـتند دا را ذیـل  هـاي  ویژگـی  که اند داده تشکیلآمار این تحقیق را کارآفرینانی  ۀجامع

 گذشـته  هـا  آن فعالیـت  از مـاه  42 حـداقل  -2 کننـد؛  اداره را آن و کـرده  ایجاد را وکاري کسب
 محصـوالت  در سـود  یا و فروش داراي -4 ؛باشد نفر 20 از بیشتر آنان کارکنان تعداد -3 ؛باشد

نفــر از  262شــده  بیــانهــاي  آمــاري براســاس شــاخص ۀتعــداد جامعــ باشــند. خــود خــدمات یــا
نفر) در استان تهران  63( و شهرك صنعتی گلگون نفر) 70کارآفرینان: پارك فناروي پردیس (

نفر) در استان البرز با توجه بـه   51نفر) و شهرك بهارستان ( 78( و شهرك صنعتی سیمین دشت
 نمونـه عنـوان   نفـر بـه   153کـوکران،   فرمـول ها بوده است. براسـاس   ین شهركتنوع فعالیت در ا

نفـر)) و از   33نفر) و بهارستان ( 45( دشت )، سیمین36( نفر)، گلگون 43( پردیس هاي شهرك(
ـ   نمونه طریق ی، گیري تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوري اطالعات در بخـش کم

، بوده است. روایی شده تدوین و تلفیق پژوهشگران توسط که سؤال 93 از متشکل اي پرسشنامه
در این تحقیـق،  . شدصورت صوري از طریق نظر خبرگان دانشگاهی تایید  پرسشنامه به محتوایی

ــفاز  ــنج طی ــه پ ــرت اي گزین ــون لیک ــتفاده از   و آزم ــا اس ــاري ب ــتنباطی آم ــیفی و اس  هــاي توص
ییـد روایـی   أتحقیق، بـراي ت این بر همین اساس  .شد استفاده AMOS24 و SPSS20هاي افزار نرم

 چنـین  هـم  سـاختاري بهـره بـرده اسـت.     هـاي  هییدي و روش معادلأسازه از روش تحلیل عاملی ت
محاســبه، کــه نتــایج آن در  کرونبــاخ آلفــاي روش از تــدوین شــده پرسشــنامۀ پایــایی محاســبۀ
   ) آورده شده است.1جدول(

  تحقیق ابزار پایایی. 1 جدول
  فرصت  هوشیاري  تحلیل بازار  ذهن آگاهی  هوش موفق  دانش پیشین  متغیرها

  13  11  16  19  18  16  سؤالتعداد 
  929/0  918/0  950/0  963/0  950/0  970/0  آلفاي کرونباخ

  ها   یافته
 کیفیبخش  هايیافته الف)

 اسـت.  کیفیبخش  هايیافته تلفیق و تحلیل و تجزیه شود،می انجام بخش این در که کاري
 تمـام  پـژوهش، ایـن   در هاسـت.   یافته از جدید و یکپارچه تفسیري ایجاد فراترکیبروش  هدف
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 یـک  هر مفهوم گرفتن درنظر با و شدند، گرفته نظر در دکُ منزلۀ به شده استخراجسازوکارهاي 
 یـک  هـر  از فراتر تفسیري کار این انجام با شدند. بندي  دسته مشابه مفهوم یک در دها،کُ این از
 حــال عـین  در و شــده ارائـه  نظــر مـورد  پدیـدة  از فراترکیــب در شـده  گنجانــده هـاي  همطالعـ  از

 تـوان مـی  را اولیـه  هاي همطالع از یک هر اثر که ايگونه به ،ه استبود نیز ها آن همۀ دربرگیرندة
 دقـت  بـا  باشـد،  فراترکیب ۀمرحل ترینحساس شاید که مرحله این .کرد وجو جست کل این در

 بایـد  و رونـد مـی  شمار به پژوهش مفهومی مدل براي مبنایی گام این هايیافته شد. انجام خاصی
 تمامی ترکیب با قبلی، گام در شده شناسایی شاخص 93 مبناي بر داشت. دقت ها آن ترکیب در

 تهیـه  مبناي که شدند استخراج نهایی ۀمقول 22 تعداد ثانویه، و اصلی مفاهیم شناسایی و ها  مقوله
  د. بگیرن قرار آتی هايپژوهش براي ابزاري

ـ  بنـدي  جدول از اي نمونه ،)2( جدول  عوامـل راهبردهـا و   بـا  مـرتبط  شـده  شناسـایی  دهايکُ
  است. شده آورده ها همطالع از تعدادياثرگذار در 

 کارآفرینانه هوشیاري بعد. 2 جدول
  شاخص  کد  لفهؤم  بعد

نانه
آفری

کار
ري 

شییا
هو

  
  وجو جستپویش و 

ES1 مکرر با دیگران هاي تعامل  
ES2  دنبال اطالعات جدید براي خلق ایده هب  
ES3  وکار کسب اطالعات کسب براياخبار روز  ۀمطالع  
ES4  همیشگی در اینترنت يوجو جست  

  ارتباطات
EC1  اطالعات نامتقارن ةمشاهد  
EC2  ایجاد شرایط ارتباطی خوب  
EC3  اطالعاتی که قبال غیرمرتبط بودند ۀارتباط بین دامن ةمشاهد  

  ارزیابی و قضاوت
EA1  هاي بالقوهداشتن حس ولع براي تشخیص فرصت  
EA2  هاي سودآور و غیرسودآور تشخیص فرصت  
EA3  ارزش هاي کمهاي با ارزش باال از فرصتتوانایی تشخیص فرصت  
EA4  ها ها در زمان مواجه با آنانتخاب مناسب فرصت  

   کیفیت ممیزي
 CASP ابـزار  از پژوهشـگر  اصلی، کیفی تحقیق هاي همطالع تحقیق، تلفیق کیفیت ارزیابی در

 شـد.  داده توضـیح  بـاره  ایـن  در قبلی هاي  بخش در که کند می استفاده ها هفرامطالع ارزیابی براي
 یـک  بـا  خـود  نظـرات  ۀمقایس از خود استخراجی مفاهیم کنترل براي پژوهشگران این، بر عالوه

 اولیـه  دگذاريکُ به اقدام که محقق بر عالوه که صورت این به است. کرده استفاده دیگر ةخبر
 از اطـالع  بـدون  است،نموده  دگذاريکُ محقق خود که را متنی همان نیز يدیگر محقق ،کرده
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 هـم  بـه  محقـق  دو ایـن  کـدهاي  کـه  صورتی در است. کرده دگذاريکُ جداگانه و آن دهايکُ
 بـراي  .باشـد  می پایایی ةکنند بیان بوده و کدگذار دو این بین باال توافق ةدهند نشان باشد نزدیک

) 3( جـدول  در آن نتایج که شد استفاده 1کاپا توافق طریق از دگذارکُ دو توافق ضریب ۀمحاسب
  است. آمده

متون روي بر خبرگان از یکی و پژوهشگر میان دگذاريکُ توافق آزمون. 3 جدول  
  )Sigمعناداري برآورد(  Tbبرآورد   معیار برآورديانحراف   مقدار    

Measure of 
Agreement Kappa 590/0  166/0  004/6  000/0  

N of Valid Cases 103        

  ي بخش کمی ها یافتهب) 
  شناختی جمعیت توصیف

 از درصـد  93 داد نشـان  جنسـیت  زمینـۀ  در دهنـدگان  پاسـخ  شـناختی  جمعیـت  آمـاري  نتایج
 30 از کمتـر  دهنـدگان  پاسـخ  درصـد  13 آماري ۀنمون سن خانم، درصد 7 و مرد دهندگان پاسخ
 بـیش  ها آن درصد 21 و سال، 50 تا 40 بین درصد 28 سال، 40تا  30 بین ها ن آ درصد 38 سال،

ــال 50 از ــن س ــته س ــد. داش ــۀ در ان ــطح زمین ــیالت، س ــد 2 تحص ــر درص ــپلم، زی ــد 14 دی  درص
 مـدرك  هـا  آن درصـد  41 کـاردانی،  تحصیلی مدرك درصد 10 دیپلم، مدرك دهندگان پاسخ

 دکتــري مــدرك هــا آن درصــد 6و ارشــد کارشناســی مــدرك هــا آن درصــد 27 ،کارشناســی
 هـا  آن درصد 31 سال، 6-4 دهندگانپاسخ درصد 45 کاري تجربۀ زمینۀ در چنین، هم اند. داشته

  .اند داشته کاري تجربۀ سال 10 از بیش ها آن درصد 24 و سال، 10 تا 6 بین

  ها  هفرضی آزمون
 الگـوي  کـه  داد نشـان  مفهـومی  مـدل  بـرازش  آزمـون  نتـایج  بررسی تحقیق، کمی بخش در

 ةشد  گیري اندازه هاي همعادل تأییدي عاملی تحلیل نتایج چنین هم ؛دارد مناسبی وضعیت پژوهش
 ؛p-value= 0/090 ؛RMSEA= 0/029( آمـده  دسـت  به هاي شاخص و تحقیق هاي سازه به مربوط

880/0GFI=؛ NFI=0/944 و (CFI= 0/993 اسـت؛  گیـري  اندازه مدل مطلوب برازش دهندة نشان 

                                                        
1. Kappa 
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 مناسـب  انـد،  شـده  مـدل  هـا  سـازه  بـراي  که هایی شاخص و ها مؤلفه ابعاد، تمامی دیگر، سخن به
ـان  منظور به .کنند گیري اندازه و تبیین را پژوهش متغیرهاي توانند می تجربی لحاظ به و هستند  نش

  د. شو می استفاده T آمارة از مدل پارامترهاي از هرکدام معناداري دادن

  تحقیق روابط مسیر تحلیل نتایج .4جدول
  رد یا پذیرش  اثر کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  مسیر

  پذیرش  218/0  -  218/0  تحلیل بازار -دانش اولیه
  رد  -071/0  -  (رد)-071/0  تحلیل بازار -هوش موفق
  پذیرش  732/0  -  732/0  بازار تحلیل - ذهن اگاهی

  پذیرش  716/0  393/0  324/0  هوشیاري کارآفرینانه -ذهن آگاهی
  پذیرش  537/0  -  537/0  هوشیاري کارآفرینانه - تحلیل بازار

  پذیرش  876/0  -  876/0  ها تشخیص فرصت -هوشیاري کارآفرینانه
 طریق از غیرمستقیم اثري کارآفرینانه هوشیاري بر آگاهی ذهن متغیر ،)4(  جدول به توجه با

 و 716/0 برابـر  کارآفرینانـه  هوشیاري بر آگاهی ذهن کلی اثر دارد. 393/0 ةانداز به بازار تحلیل
 دانش اثر ).-071/0( است شده رد و ضعیف بازار تحلیل بر موفق هوش کلی اثر باشد. می قوي
 برابـر  بـازار  تحلیـل  بـر  آگـاهی  ذهن کلی اثر باشد. می ضعیف و 218/0 برابر بازار تحلیل بر اولیه
  است.  قوي و 732/0

 اثر معناداري سطح به توجه با که شده بیان مدل، مستقیم روابط برآوردهاي) 5( جدول در
   است. شده رد )193/0( بازار تحلیل بر موفق هوش

  تحقیق يها یهفرض آزمون. 5 جدول
 یا رد

  پذیرش
 همبستگی ضریب

  مربع چندگانه
 ضریب

  استاندارد
 سطح

  معناداري
 عدد

  معناداري
 خطاي

  استاندارد
 تخمین

    غیراستاندارد

  دانش پیشین؛ تحلیل بازار /215 /060 591/3 *** /218 /713 پذیرش
  هوش موفق ؛تحلیل بازار -/064 /049 -303/1 /193 -/071  رد

  ذهن آگاهی ؛تحلیل بازار /807 /089 020/9 *** /732  پذیرش
  ذهن آگاهی ؛هوشیاري کارآفرینانه /336 /113 972/2 /003 /324 /677 پذیرش
  تحلیل بازار ؛هوشیاري کارآفرینانه /506 /101 992/4 *** /537  پذیرش
  ي کارآفرینانهرهوشیا؛ ها فرصت تشخیص 033/1 /074 894/13 *** /876 /768 پذیرش

  است. 001/0*** به معناي سطح معناداري کمتر از 

    گیري نتیجه و بحث
 دانش بین دار معنیۀ رابط داشتن بیانگر اول،ۀ فرضی به مربوط پژوهش ازدست آمده  به نتایج
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و  1گـوردن هاي  پژوهش با پژوهش این نتایج سوییهم باشد؛ می بازار تحلیل هاي لفهؤم و پیشین
 دانـش  بـا  موفـق  کارآفرینـان  کـه کند  می ییدأت )،1999( 2کاویوسگیل و لی) و 1993همکاران (

 کـارآفرینی  هايفرصت تشخیص به قادر مشخصة حوز یک در محصول) و (مشتري بازار قبلی
ۀ رابطـ  وجـود  عـدم  دوم،ۀ فرضـی بـارة  در تحقیـق  ایـن  نتـایج  از دیگـر  یکی هستند. حوزه آن در

 ارتباط مبحث در پژوهش این هاي یافته باشد. می بازار تحلیل و موفق هوش متغیر بین داري معنی
 در باشد. نمی جهت هم )2009( 3رایت و شر فلی و هاي پژوهش با بازار تحلیل و موفق هوش بین

 تـاکنون  داشـت  اذعـان  توان می قبلیهاي  پژوهش با پژوهشاین  هاي یافته سویی هم عدم توجیه
 دیگـر  ابعـاد  هـا  پـژوهش  اغلـب  و نـدارد  وجود دکن بررسی را پژوهش متغیر دقیقاً که اي مطالعه
  اند.  کرده بررسی را هیجانی هوش و اخالقی هوش تجاري، هوش قبیل از هوش،

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل نهایی تحقیق .2شکل 
  

                                                        
1. Gordon 
2. Li & Cavusgil 
3. Fleisher & Wright 

 دانش پیشین
دانش فناوري 
  دانش بازار 
 دانـــــش مشـــــکالت

 مشتریان
   ـه دانش نحوه خـدمت ب

 بازار  
 

 هوش موفق
هوش عملی 
هوش تحلیلی 
هوش خالق 

 
 

 
 

 تحلیل بازار
بندي مجدد اطالعاتطبقه 
پذیرش مقوالت نوظهور 
  مثبت اندیشی 
ــدگاه آگــاهی هــاي دیگــران از دی

 (مشتري، همکاران و رقبا)
 
 

 تشخیص فرصت هوشیاري کارفرآینانه 

 پیامد خروجی پردازش ورودي

0.32 
 
 

0.54 
 
 

0.88 
 
 

 آگاهیذهن
 ـاهده محــرك هــاي(درونی مش

 و بیرونی)
هاتوصیف محرك 
  ــدم قضـــاوت نســـبت بـــه عـ

 هامحرك
 هابه محركعدم واکنش 
عمل توام با هوشیاري 
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 در را اسـترنبرگ  موفـق  هـوش  عـد ب بـار  اولـین  براي تحقیق این پژوهشگرانبا این ا وصاف 
 در اسـترنبرگ،  هـوش  انتخـاب  دالیل ترین مهم از یکیبررسی کردند.  ایرانی موفق کارآفرینان

 هـوش  و خـالق  هـوش  تحلیلـی،  هـوش  ماننـد؛  نظریـه  این هوش ابعاد جامع بررسی تحقیق،این 
 نتـایج  سـوم،  ۀفرضـی  راستاي در بازار تحلیل و آگاهی ذهن متغیر بین ۀرابط ییدأت در است. عملی

 بـازار  تحلیـل  بـر  آگـاهی  ذهـن  اثـر  بـراي  معناداري سطح وجود ؛دهد که نشان می آمده دست هب
 )؛2014، 2012( ندوبیسـی  هاي پژوهش با جهت هم نتیجه ایناین رو  از باشد. می )05/0 از (کمتر

 هـاي  پژوهش با آن سویی هم و پژوهش این هاي یافته براساس .است )2014( 1اسکالر و گوردن
 در توانـد  مـی  آگـاهی   ذهـن  چـون  هـم  خاص ۀکارآفرینان هاي ویژگی که؛ گفت توان می گذشته

 خـاص  فرصت یک ارزیابی بر و شود شناختی هاي سوگیري به منجر بازار تحلیل و تجزیه طول
 ۀفرضـی  بـا  مـرتبط  کارآفرینانـه  هوشـیاري  و آگـاهی  ذهن متغیر بین ۀرابط ییدأت در .بگذارد ثیرأت

 هوشـیاري  بر آگاهی ذهن اثر براي معناداري سطح ،دهد که نشان می آمده دست هب نتایج چهارم
 وجـود  وابسـته  و مسـتقل  متغیر بین معناداري ارتباطرو  از این .است )05/0 از (کمتر کارآفرینانه

 و )،2017( 3دوریـان  و کلی )؛2014( 2کاپل پژوهش با نتایج تحلیل از بخش این هاي یافته .دارد
 داشـت  اذعان توان می تحقیق، این هاي یافته ییدأت و تبیین در باشد. می جهت هم )2005( 4رروپ

 جلـب  کرزنـر  ۀکارآفرینانـ  هوشـیاري  ۀنظریـ  سمت به را توجه آگاهی، ذهن مبحث اصل، در که
 پـویش  بـه  محیطـی  و مسـتمر  طـور  هبـ بیان شده  ۀنظری مطابق موفق، کارآفرین رو این از ،کند می

 در و آینـد  می وجود هب زمان طول در که پرداخت خواهد هایی احتمال از برداري بهره براي بازار
 ییـد أت و پـنجم  ۀفرضـی بارة در کند. می تقویت را فعلی تصمیم وضعیت در هوشیاري سطح نتیجه
 سطح است؛ قرار این از آمده دست هب نتایج کارآفرینانه هوشیاري و بازار تحلیل متغیر بین ۀرابط

رو  از ایـن  باشـد.  مـی  )05/0 از (کمتـر  کارآفرینانـه  هوشـیاري  بـر  بـازار  تحلیل اثر براي معناداري

                                                        
1. Gordon & Schaller 
2. Capel 
3. Kelly & Dorian 
4. Rerup 
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 )؛2011( 1الي-فو )؛1392( همکاران و ابوالحسنی هاي پژوهش با جهتهم تحقیق این هاي یافته
 بـازار  تحلیل که این به توجه با پژوهش این در .است )2009( همکاران و زو و )2013( بوستاف

 و ابعـاد  عوامـل،  ةدربـار  اي پراکنـده  نظـرات امـا   ،باشـد  مـی  کـارآفرینی  فرآیند ةبرند  پیش عامل
 بـازار  تحلیل بعد در متعدد هاي دیدگاه از آگاهی ۀلفؤم .است دسترس در بازار دانش هاي لفهؤم

 بین ۀرابط ییدأت ششم) ۀ(فرضی تحقیق این نتایج دیگر از دارد. بیشتري اثر ها لفهؤم دیگر به نسبت
 هوشـیاري  اثـر  بـراي  معنـاداري  سـطح  اسـت؛  فرصـت  تشـخیص  و کارآفرینانـه  هوشیاري متغیر

 هـاي؛  پـژوهش  هاي یافته با نتیجه اینباشد.  می )05/0 از (کمتر ها فرصت تشخیص بر کارآفرینانه
 گفـت؛  تـوان  مـی شـده   بیـان  ۀرابط هاي یافته ینیتب در دارد. خوانی هم )2010( همکاران و2 تانگ

 کـه  هسـتند  هـایی فرصـت  جـنس  از بلکـه  نیسـتند،  نوآوري ۀنتیج لزوماً کارآفرینی، هايفرصت
 عنـوان  به فرصت تشخیص طریق از ارزش ایجاد بر و وجودآورده به را ها آن بازار، در ناکارایی

  .دارند کیدأت کارآفرینانه هوشیاري نهایی هدف
 بر پیشین دانش ةویژ جایگاه و انکارناپذیراثرگذاري  مورد در آمده دست به نتایج به توجه با

 بــا مـرتبط  مباحــث شـدن  گنجانــدهضـرورت   کــارآفرینی، هـاي  فرصــت تشـخیص  و هوشـیاري 
 فعـال  نیروهـاي  مختلف اقشار آموزشی هايبرنامه در کارآفرینانه فرصت تشخیص و کارآفرینی

 کشـور  در کـارآفرینی  بیشـتر  هرچـه  ۀتوسـع بـراي   وکـار،  کسب ۀعرص فعاالن جمله، از جامعه،
 ارتقاي نیز و افراد دانش و تجربه افزایش با کهکرد  ادعا توان می اساس این بر .شود می احساس

 نیـاز  ةنحـو  از آگـاهی  چـون  هـم  بازاریابی و کارآفرینانه هوشیاري به مربوط هاي آموزش سطح
 بـازار  بینـی  پـیش  و شناسـایی  توانایی مشتري، به رسانیخدمت مناسب ةنحو از آگاهی و مشتري

 هوشـیاري  افـزایش  موجب توان می بازار، در تقاضا و عرضه روند از آگاهی به توجه با مناسب،
 ایـن  کهشد  ایرانی و بومی يوکارها کسب ةحوز در مناسب هاي فرصت تشخیص و کارآفرینانه

 ایـن  در درنهایـت،  .ندهست کارآفرینی فرایند گیري شکل ۀاولی و اساسی ارکان و ءاجزا از موارد
 ابعـاد  و طراحی نهایی مدلی تحقیق، سؤال براساس و شده انجام هاي همطالع بازنگري با پژوهش

                                                        
1. Fu-Lai 
2. Tang 
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 انسـانی  اطالعـات  پـردازش  رویکرد بر مبتنی ۀکارآفرینان هوشیار مدل و پژوهش هاي شاخص و
 را جدیـدي  مفهـومی  مـدل  و بـوده  کـاربردي  نـوع  از پژوهش این که این به توجه با .شد تدوین

 گیـرد.  قرار حوزه این در ها پژوهش دیگر انجام براي اي پایه عنوان  به تواندمی است،کرده  ارائه
 کـه  کـارآفرینی  ادبیـات  بهتـر  چـه  هر درك در کلیدي نقشی تواند میدست آمده  به نتایج قطعاً

 مشـروعیت بـه آن   مسـتقل پژوهشـی   حـوزة  یـک  عنـوان  بهتا  اند،کرده تالش حوزه این محققان
 توانـد  مـی  پـژوهش  ایـن  ازدسـت آمـده    بـه  نتـایج . کنـد  ایفـا ) 1387، الیاسـی محمـدي  ( ببخشند
  کند.  باز ایران در ها فرصت ۀمطالع در نو اي دریچه

   هاپیشنهاد
 ۀهمـ  بررسـی  بر کیدأت با کشور هاي استان ۀهم در بایست می ماهوي لحاظ بهپژوهشی  چنین

 چندان نه استقبال چنین هم و مکانی بعد لحاظ به اما شد. می اجرا پژوهش، مدل هاي لفهؤم و ابعاد
 ناچـار  بهرو  از این است. نبوده مقدور آن اجراي دیگر، هاي استان کارآفرینان مناسب و مطلوب

 بـودن  پیشـرو  و تنـوع  کـارآفرین،  بیشـتر  تعـداد  دلیل به البرز و تهران استان دو در تحقیقی چنین
 اسـتان)  دو ایـن  بـه  کشـور  هـاي  استان دیگر کارآفرینان (مهاجرت قومی تنوع چنین هم و صنایع
 است. بوده محدودیت این تاثیر تحت ها، استان همه بررسی تحقیق، انجام در بنابراین .شد انجام

 شـود  مـی  ارایـه  پیشنهادهایى آتی هاي پژوهش هدایت چنین هم و ناب نتایج به دستیابی منظور به
 تحلیـل  بعـد  روي بـر  آن اثـر  و موفـق  هـوش  متغییربارة در باشند. مفید توانند می ها آن تحقق که

 خالق، هوش تحلیلی، هوش شامل که موفق هوش هاي لفهؤم از یک هر شود، می پیشنهاد بازار،
 ارتبـاط  ییـد أت عدم یا ییدأت تاشود  تحلیل جداگانه صورت هب بازار تحلیل متغیر بر عملی هوش و

منظور دستیابی به نتایج مطلوب با توجـه   چنین به هم شود، بررسی تر دقیق صورت هب متغیر دو این
پـژوهش را   ۀکه تشخیص فرصت مراحل نخستین شروع فعالیت کارآفرینانه اسـت، جامعـ   به این
وکار خود هستند و الگـوي ذهنـی قبلـی     راه اندازي کسب ۀدهند که در مرحل میي تشکیل افراد

نسبت به فعالیت خود ندارند تا از این طریـق قابلیـت تشـخیص فرصـت بـراي ایـن افـراد، مـورد         
   تر قرار گیرد. بررسی دقیق
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