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  مقدمه
همـواره در جهـت    ،هـاي نوآورانـه خـود    تحقق رویاها و ایده برايتالش دائمی کارآفرینان 

المللـی،   رقابـت بـاال در بازارهـاي داخلـی و بـین     عواملی همچون رسیدن به موفقیت بوده است. 
بـر کیفیـت    تأکیـد  هاي فناورانه، اهمیت اطالعات، ها، نوآوري شرکتتغییر در ساختار و اندازه 

هاي متمایزسازي، باعـث شـده کارآفرینـان بـراي نیـل بـه موفقیـت دسـت بـه           محصول و چالش
وکار امـروزي، خالقیـت    در دنیاي کسب .)Blazkova & Dvoulety, 2019اقدامات جدید بزنند(

 شـود  در نظر گرفته مـی   وکار و بقاي هر کسبهاي الزم براي موفقیت  شرط و نوآوري از پیش

)Kim et al, 2010          یکـی از عوامـل مهـم بـراي دسـتیابی بـه موفقیـت کارآفرینانـه، تشـخیص .(
را کشـف   هـا  این فرصتتوانند  افرادي می ،)2008(1از نظر کرزنر .هاي کارآفرینانه است فرصت

)، 2000(2چـون شـین   بسـیاري هـم  از نظـر محققـان    باشند.کنند که داراي هوشیاري کارآفرینانه 
هـاي   ترین عوامل، به افزایش توانایی فرد در تشخیص فرصـت  عنوان یکی از مهم دانش پیشین به

 هـاي خـود بـاور دارنـد بیشـتر       شود. کارآفرینانی که به موفقیـت و توانـایی   میمنجر کارآفرینانه 
اسایی و اسـتفاده اثرگـذار   زیرا احتمال موفقیت خود را در شن ،هاي جدید هستند فرصتدنبال  به

) نیـز بـه ارتبـاط    2004(3). بـارون و وارد 1396داننـد (دیـانتی و همکـاران،     هـا مـی   از این فرصت
  کنند. نزدیک شناسایی فرصت با مقدار و نوع دانش افراد اشاره می

هـاي   یکی از این عوامل ویژگی ند. گذار تأثیر می وکارها  عوامل متعددي بر موفقیت کسب
 اسـت  وکار فرد کارآفرین مرکز و هسته اصلی کسب ،)2019( 4از نظر لی است. فرین فرد کارآ

 ایـن  تـرین  از مهـم  کند. می سوي موفقیت هدایت وکار را به هاي شخصیتی وي، کسب ویژگی و 
. با توجه به تغییر ساختار اقتصـادي و  کرد به دانش و تجربه کارآفرین اشاره   توان می ها ویژگی

ي  موتور حرکت توسعهعنوان  بهوکارهاي امروزي که از آن  اهمیت کارآفرینی در دنیاي کسب
دهنـدگان خـدمات   میان ارائـه ویژه  ، بهچون تشدید رقابتهمکنند و نیز عواملی  اقتصادي یاد می
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پتانسیل بـاالي ایـن حـوزه بـراي      و افزایش روزافزون میزان تقاضاي مشتریان و ،فود حوزه فست
در  را وکاري متفاوت همراه بـا نـوآوري   اندازي کسب هاي کارآفرینانه، اهمیت راه انجام فعالیت

هدف این پژوهش بررسی دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه بـا  . کند این بخش  دوچندان می
مطالعات قبلی همچـون   اغلبفود است. در  نقش میانجی هوشیاري کارآفرینانه در صنعت فست

ي انـواع دانـش پیشـین بـا     رابطـه  ،)1393زاده و همکاران ( ) و حاجی1395رفتار و حسینی ( نیک
ابعـاد    تمامتأثیر  که در پژوهش حاضر،است   در حالیاین  .استشده  بررسیتشخیص فرصت 

، هـاي مـالی، رابطـه کـاري بـا پرسـنل       دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه کـه توسـط شـاخص   
هـاي مـالی شخصـی سـنجیده شـد، بـا در نظـر         رضایت شخصی، اثرگذاري در جامعه و پـاداش 

 گرفتـه متغیر میانجی هوشیاري کارآفرینانه در فرآیند موفقیت کارآفرینانه صـورت  تأثیر  گرفتن
هاي اندکی با این رویکرد گـزارش شـده و رابطـه     فود پژوهش در صنعت فست در واقع، است. 

زمان در یک  صورت هم ه با دو متغیر دانش پیشین و هوشیاري کارآفرینانه بهموفقیت کارآفرینان
شود.  شناسی پژوهش مطرح می پژوهش بررسی نشده است. پس از مرور ادبیات موضوع، روش

  گیري و پیشنهادهاي پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ها، بحث و نتیجه سپس یافته

  ي پژوهش مروري بر ادبیات و پیشینه

  موفقیت کارآفرینانه
 معیارهاي چندگانه مـالی و غیرمـالی  شامل موفقیت کارآفرینانه یک پدیده پیچیده است که 

هاي مالی مانند سود، سهم بازار و رشـد   موفقیت کارآفرینانه اغلب با شاخصپیش از این  است.
مـا موفقیـت   ا ، )Zhou et al, 2017; Staniewski & Awruk, 2019شـد (  یکسان در نظر گرفته می

اي دارد کــه از دیــدگاه هــرکس متفــاوت اســت و بــه   کارآفرینانــه و ابعــاد آن حــوزه گســترده
 ،)2016(1). از نظـر کتـز و گـرین   Wacht et al, 2016( شـود  مـی  هـاي گونـاگون تعریـف     شـیوه 

پـس از عبـور    ،توان  شاخصی بـراي تعریـف نتیجـه و خروجـی کـار      موفقیت کارآفرینانه را می
وکار، در نظر گرفت؛ اگرچه از نظـر   هاي مربوط به کسب کارآفرین از موانع مختلف در فعالیت
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تــرین تعریــف موفقیــت کارآفرینانــه ایجــاد، ادامــه و حفــظ   ســاده ،)2014( 1فیشــر و همکــاران
 به شناسایی ،جاي تعریف دقیق موفقیت کارآفرینانه وکار در بازار است. برخی محققان به کسب

بـا مطالعـه پراکنـدگی     ،)1390(کري انـد. محمـدي و عسـ    وجـود آورنـده آن پرداختـه    عوامل به
شناختی کارآفرینان و با در نظرگرفتن این عامل کـه خـود کـارآفرین بایـد      شخصیتی و جمعیت

 از ده شـاخص سـودآوري، رشـد، کیفیـت تولیـدات،      ،اظهار کند کـه معیـار موفقیـت چیسـت    

یت شخصـی، شـهرت، رضـایت مشـتري، تعـادل کـار و خـانواده و        نوآوري، بقاء و تداوم، رضا
نــد. شــاخص جهــانی کرد بــراي ســنجش موفقیــت  کارآفرینانــه اســتفاده   ،خــدمت بــه جامعــه

 عبارتنـد از:   دهـد کـه   چهارده معیار بـراي سـنجش موفقیـت کارآفرینانـه ارائـه مـی       2کارآفرینی
ازي، حمایـت فرهنگـی،   سـ پـذیري، شـبکه  ی، ریسـک آپـ  اسـتارت  هـاي  درك فرصت، مهارت

استفاده از فناوري، سـرمایه انسـانی، رقابـت، نـوآوري محصـول، نـوآوري فرآینـد، رشـد بـاال،          
اذعــان  ، )2004(3). روگــف و همکــارانKumar, 2017( ســازي و ریسـک ســرمایه المللــی بـین 
 فقیتنیل به مو . خارجی قرار داردداخلی و عوامل تأثیر  دارند که موفقیت کارآفرینانه تحت می
اما موفقیت بـراي حاصـل    ، هاي گوناگون فرد است هاي شخصیتی و مهارت نیازمند ویژگی نیز 

عوامل فردي، نیازمند فراهم بودن عوامل محیطی به شکل مطلوب است (مقیمی و بر  عالوهشدن 
). به همین دلیل باید در تربیـت افـراد کـارآفرین و تبیـین مسـیر موفقیـت بـراي        1396همکاران، 

کـه بـر عملکـرد     را ها و رفتار کارآفرینانه فرد و عوامـل خـارجی   ها، دو دسته عوامل ویژگی آن
عوامـل  از سوي دیگـر،  ). 1388(رازقندي و درانی،  مد نظر قرار داد ،گذار استتأثیرکارآفرین 

هـا،   شـامل مالیـات   و خارجی یا محیطی موفقیت کارآفرینانـه خـارج از کنتـرل کـارآفرین بـوده     
هاي یادگیري، شرایط بـازار، دسترسـی منـابع و شـرایط      ها، فرصت مالی، زیرساخت هاي فرصت

هـاي شخصـیتی کارآفرینـان و     با ویژگی نیز عوامل داخلی موفقیت کارآفرینانه . اقتصادي است
مـرتبط   ها، اعضاي خانواده و پشتیبانی جامعه  وکارشان از نظر عوامل انگیزشی، شایستگی کسب
  فرضیه اول قابل طرح است: به این ترتیب ). Hasni et al, 2015( است
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  مثبت دارد.تأثیر  فرضیه اول: دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه

  دانش پیشین
دانش پیشین را یکـی از عوامـل اصـلی تشـخیص فرصـت       ،)2016(1آردیچویلی و کاردوزو

کـاري،   یـر شخصـی، تجـارب غ    کـاري، تجربـه   چـون تجربـه   که از عواملی هم اند شناسایی کرده
، رمزگـذاري  مـؤثر  شـود. ایـن اطالعـات بـراي درك      هاي بازار ناشـی مـی   رویدادها یا آموزش

دانـیم، حیـاتی و ضـروري اسـت      اکنون می ایم با آنچه هم تازگی آموخته حافظه و تطبیق آنچه به
)Fernandez & Morris, 2018و  وجـو  جسـت  شـروع فرآینـد    ،) نیز معتقـد اسـت  2007(2). فیت

هاي عادي  گرفته از شغل و فعالیتأت بوده که نشمربوط کشف فرصت با تجربه پیشین شخص 
هاي فرد است.  هاي اجتماعی و تفریح اي، ارتباط حین کار، فناوري مرتبط با کار، آموزش حرفه

مشـکل  در واقـع   .بـه تحلیـل عمیـق ایـده ندارنـد      یتمایل ،کارآفرینان با تجربه کارآفرینانه پیشین
دســت آوردن ســرمایه و ســایر منــابع الزم اســت  بلکــه بــه ،هــا شناســایی ایــده نیســت آن اصــلی

)Ucbasaran et al, 2003درك بهتري از محـیط و صـنعتی    ،وکار چنین تجربه پیشین کسب ). هم
). Chih et al, 2016( دهـد  می به کارآفرین  خواهد داشت، که در آینده شرکت در آن فعالیت 

توانایی و ذهن فرد را براي دریافت، پـردازش   ،تحصیالت و آموزش ،)2003(3از دیدگاه ازگن
کسـب   برد. افرادي که از طریق تحصیالت و آموزش دانش پیشـین   و ترکیب اطالعات باال می

هـا در   باعـث افـزایش ایـده    کـه   کننـد  اطالعـات جدیـد را دریافـت     انـد  اند، بهتر توانسـته  هکرد
فـرد بـا اعتمـاد بـه نفـس       باشـد،  صیالت و دانش باالتر . هرچه سطح تحشود می  وکار می کسب
 آمیز جدید تبـدیل   وکار مخاطره ها را به کسب هاي خود، ایده ها و توانایی به قابلیتنسبت   بیشتر

در تشخیص فرصت، دانش پیشـین بـازار، دانـش     ). انواع دانش پیشین Bandura, 2008( کند می
  مؤثر ت مشتري و دانش پیشین نحوه خدمت به بازارپیشین فناوري، دانش پیشین پیرامون مشکال

 ).Marvel, 2006( است 

                                                        
1 Ardichvili & Cardozo 
2 Fiet 
3 Ozgen 



  86 1398بهار ، 1 شمارة ،12 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ 

  دانش پیشین بازار
 ،)2007(1ي عملکـرد بازارهاسـت. ون هیپـل    کننده اطالعاتی در مورد نحوه این دانش فراهم

کننـدگان،   تـأمین  توانـد شـامل اطالعـاتی در مـورد      پیشـین بازارهـا مـی     معتقد اسـت کـه دانـش   
اي باشد که از بازاري بـه بـازار دیگـر متفـاوت      هاي فروش و تجهیزات سرمایه مشتریان، تکنیک

اي از اطالعـات   و نویدبخش مجموعـه  شود میاي از طریق تجربه کسب  است. چنین دانش ویژه
عـام بـراي افـراد قابـل     طـور   بـه  رشـد اسـت. دانـش بـازار      ویژه در مورد بازارهاي احتمالی روبـه 

کننـده، مشـتري،    یـک تولیـد  عنـوان   به توان با کار در یک بازار خاص  اما می ،یابی نیست ستد
بـر ترکیـب دانـش     ،)1999(2). امبایـل Shane, 2000( دست آورد را به  کننده آن تأمین کارمند یا 

کنـد. او   مـی  تأکیـد  هـاي جدیـد   عنوان مزیتی سودمند براي توسـعه ایـده   بازار و دانش فناوري به
، کندتوانایی اتصال به انواع مختلف دانش را تسهیل ،کند که اگر سبک شناختی فرد الل میاستد

آزمایشـی در مـورد    شـامل  در یـک مطالعـه مـوردي    ،)2000( یابد. شـین  خالقیت او افزایش می
دهد که ابعـاد اصـلی دانـش     نشان می ،حوزهاین کارآفرینان فناوري در رابطه با یک اختراع در 

منظور تسهیل شناسایی فرصت، ترکیـب   و با دانش فناوري بهه فرآیند موردنیاز بودپیشین در این 
  شدند که این ابعاد شامل دانش پیشین نحوه خدمت به بازار، مشکالت مشتري و بازارها است.

  مثبت دارد.تأثیر  فرضیه دوم: دانش پیشین بازار بر موفقیت کارآفرینانه

  پیشین فناوري دانش 
برداري شده توسط کارآفرینان  هاي کشف و بهره فرصت ،)2007( 3المپکیننظر مارول و از 

وکار به خلـق ارزش   که با ایجاد کسبست ها ناشی از دانش و تجربه فناورانه آن ،حوزه فناوري
توانـد فرآینـد تولیـد را تغییـر داده و بـه تولیـد        یـک فنـاوري جدیـد مـی      شـوند.  مـی منجر جدید 

و  تـأمین  توزیع، استفاده از مواد جدید، ایجاد منابع جدیـد   هاي جدید محصوالت جدید، روش
 ،)2003( 4). کاکـاتی Hajizadeh & Zali Zali, 2016شـود ( منجـر  هاي جدید سـازماندهی   روش

                                                        
1 Von Hippel 
2 Amabile 
3 Marvel & Lumpkin 
4 Kakati 
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خودي خود تضمینی براي موفقیت تجاري  دارد که توسعه یک تکنولوژي یا محصول به بیان می
هـاي متنـوعی کـه در آن     ها و توانایی د مهارتها در بازارهاي نوظهور نیست؛ بلکه وجو شرکت

هایی مانند بازاریابی، تفویض اختیـار و کنتـرل    هاي سازمانی در زمینه تخصص فناورانه با مهارت
آمیز جدید دارد. تجربه فناورانه  وکار مخاطره بر عملکرد کسب  مثبتتأثیر  نتایج سازگار است،

ما موفقیت نوآورانه به توانایی فرد کـارآفرین  ا ،دست آوردن نوآوري ضروري است نیز براي به
هـا   سازي منابع و فرآینـدهاي داخـل و میـان شـرکت     آوري، هماهنگی، مدیریت و پیاده در جمع

اهمیت دانـش پیشـین فناورانـه را بـراي      ،)2000( ). شینMarvel & Droege, 2010( بستگی دارد
هاي فناورانه متفاوت، اختراع  اد با زمینهافر که دهد و نشان می کردهموفقیت کارآفرینانه برجسته 

وکـار متفـاوتی را    هـاي کسـب   را ارزیابی کـرده، تشـخیص داده و سـپس فرصـت     فناورانه مشابه
  دهند. توسعه می

  مثبت دارد.تأثیر  فرضیه سوم: دانش پیشین فناوري بر موفقیت کارآفرینانه

  پیشین پیرامون مشکالت مشتريدانش 
توانند  اغلب مشتریان نمی است. این دانش شامل اطالعاتی راجع به نیازهاي مشتریان 

جاست که جایگاه نوآوري  و این کنندهاي توسعه نیافته بیان  حل نیازهاي خود را براي راه
 ،کنند ) بیان می2010(1). کوهن و لوینتالVon Hippel, 2007( کند کارآفرینان اهمیت پیدا می

 مؤثر هم دارند، ارتباط  دهنده اطالعات، دانش پیشین کمی نسبت به نده و انتقالکه گیر زمانی
وکار خود را با نیازهاي  که کارآفرینان کسب بنابراین زمانی .خوبی اتفاق نخواهد افتاد به

  ها را از دست خواهند داد.آشنایی با مشکالت مشتریان باعث  فرصت ،مشتریان وفق ندهند
بهتر  ،هاي ایجاد شده توسط یک فناوري جدید را براي هر مشکل و نیاز حل فرد راه شود، می

 که کارآفرینی ،) نشان داد2000( مثال شینعنوان  به). Von Hippel, 2007تشخیص دهد (
به او اجازه داد دریابد چگونه شناخت،  را داشت و مشکالت آنان را می تجربه کار با بیماران

شارخون مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش دانش پیشین تواند در درمان ف یک فناوري می

                                                        
1 Cohen & Levinthal 
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شوند که به ایجاد  هایی با نوآوري باالتر شناسایی می مربوط به مشکالت مشتري، فرصت
). Ardichvili & Cardozo, 2003( شود  منجر میهاي جدید براي نیازهاي مشتري  حل راه

 این با که کارآفرینانی به نسبت ،ستندبنابراین کارآفرینانی که با مشکالت مشتریان آشنا ه
تشخیص داده و این مشتریان را هاي بالقوه براي نیازهاي  حل تر راه سریع ،نیستند آشنا مشکالت

  ).1395رفتار و حسینی،  (نیک شود  ها محسوب می تشخیص نیاز، یک مزیت براي آن
مثبت تأثیر  مشکالت مشتري بر موفقیت کارآفرینانه پیرامون فرضیه چهارم: دانش پیشین

  دارد.

  دانش پیشین نحوه خدمت به بازار
محصول یا خدمت در بازار عنوان  بهتواند  اي است که تکنولوژي می این دانش شامل شیوه

محصوالت  ،) نشان دادند2015( 1). آلدریچ و ویدنمایرMarvel & Lumpkin, 2007( ارائه شود
اند،  ها کار کرده آن در با واحدهاي سازمانی که قبالً  اد شده توسط کارآفرینانیا خدمات ایج

سازي بازارهاي خاص و پیشگام  دهد که تجارب پیشین به برآورده مرتبط است. این نشان می
کارآفرینانی که  ،) نشان داد2000( براي مثال شین .شوند میمنجر بودن در تشخیص فرصت 

توانستند  جاي تعمیر و سرویس داشتند،  می تجربه قبلی در طراحی ماشین از طریق فناوري به
توانستند  کارآفرینانی که تجربه قبلی در تعمیرات داشتند، تنها می اما  ،بازار طراحی را پیدا کنند

در موقعیت دیگري،  چرا که دانشی در زمینه طراحی نداشتند. ؛بازار تعمیرات را پیدا کنند
بندي خود  نیاز داشت با بسته را که سازي بازار محصولی گذار یک شرکت، نحوه برآورده بنیان

چرا که تجارب پیشین این کارآفرین به او اجازه  ؛درستی انجام داد به ،شودتأیید از طرف دولت
  ام دهد. هاي فناوري این کار را انج با استفاده از مواد اولیه مختلف و بسته ،داد

  مثبت دارد.تأثیر  فرضیه پنجم: دانش پیشین نحوه خدمت به بازار بر موفقیت کارآفرینانه

  هوشیاري کارآفرینانه
براي تبیین چگـونگی فرصـت    1973بار توسط کرزنر در سال  هوشیاري کارآفرینانه نخستین

                                                        
1 Aldrich & Widenmayer 
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ارآفرینانـه  ). بـر اسـاس نظـر وي، هوشـیاري ک    Montiel-Campos, 2017( کارآفرینانه مطرح شد
هاي ناشی از تغییرات در محیط پیرامونی را نسبت به  فرآیندي است که در آن یک فرد، فرصت

دیگر، هوشیاري کارآفرینانـه   ی). در تعریفValliere, 2013دهد ( تر تشخیص می دیگران آگاهانه
ست که هاي ادراکی و پردازش اطالعات افراد در نظر گرفته شده ا اي متمایز از مهارت مجموعه

). هوشـیاري  1395کننـد (صـفا و همکـاران،     از طریق آن توانایی تشـخیص فرصـت را پیـدا مـی    
روزرسانی ساختارهاي دانشـی   و ارزیابی شرایط محیطی، اصالح و به وجو جستتوانایی پایش، 

). Tang et al, 2012; Siren et al, 2018دهـد (  مـی به کارآفرینـان  الزم براي تشخیص فرصت را 
آن    چه تاکنون توسط دیگران به شیاري کارآفرینانه را حس درونی براي تشخیص آنکرزنر هو

ــی   ــی م ــی و همکــاران،   توجــه نشــده اســت، معرف ــد (غالم ــی1394کن هوشــیاري  ،)2013(1). ل
واسـطه آن افـراد    دانـد کـه بـه    هـاي شـناختی و ادراکـی مـی     اي از فرآیند کارآفرینانه را مجموعه

دهنـد.   منظـور خلـق ارزش شـکل مـی     وقعیت خـاص آتـی بـه   هاي مشخصی را براي م چارچوب
) نیــز هوشــیاري کارآفرینانــه را توانــایی فــرد در 1392فــر و نـوبري (  همــین صــورت، مهربــان بـه 

منجـر  وکـار   دانند که به یک فرصت بـالقوه کسـب   گردآوري، پردازش و انتخاب اطالعاتی می
رفتن فـرد در یـک جریـان اطالعـاتی     بر قرار گ تأکید شود. طبق تعاریف باال، محور اساسی، می

 & Gaglioاند ( ها را نادیده گرفته شود که دیگران آن هایی می است که موجب تشخیص فرصت

Katz, 2001; Rezvani et al, 2018; Neneh, 2019  )بـا بررسـی   2012). تانـگ و همکـاران ،(
بـراي هوشـیاري   عـد مکمـل زیـر را    ها و بر اساس رویکرد پردازشـگر اطالعـات، سـه ب    پژوهش

  ):Samo, 2016اند ( تعریف کرده
 ،عـد بـه معنـاي نظـارت همیشـگی محـیط      ي اطالعات جدیـد: ایـن ب  وجو جست پایش و  -1

هایی است که توسط دیگران نادیده گرفته شـده   تغییرات و جابجایی و  وارسی اطالعات جدید
عـد شـامل برخـورداري از    ایـن ب  ،عنوان بخشی از فرآینـد کارآفرینانـه   است. با بسط هوشیاري به

کشـف بـدون    همچنـین  .هـاي جدیـد اسـت    دانش پیشین، آمادگی و حساسیت نسبت به فرصت
ي تعامل بین دانش  پیشین فرد و وقایع بازار است. در واقـع،   مند(سیستماتیک)، نتیجه تالش نظام

                                                        
1 Li 
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بازار) را  ها و درك ارزش اطالعات جدید (وقایع زمینه و دانش فرد، امکان توجه به پدیده پیش
  .کند می مند براي او فراهم  ي نظاموجو جست بدون 
هـاي   عـد پیونـد و ارتبـاط هوشـیارانه شـامل تبـدیل بخـش       و ارتباط بین اطالعات: بپیوند  -2

 ,Tang et al(سـت  ها اي منطقـی  از طریـق کنـار هـم قـرار دادن آن      مجزاي اطالعات بـه گزینـه  

2012صـورت   متناظر است که به چگونگی واکنش افـراد بـه  ) 1999عد با تحقیق کرزنر (). این ب
کنـد. هـر زمـان     ها اشاره می ها و شواهد اطالعاتی جدید و نحوه پردازش آن شناختی به عالمت

عـد هوشـیاري توانـایی تغییـر الگوهـاي ذهنـی بـراي        دهد،ب اي غیرعادي یا غیرمنتظـره رخ   پدیده
 دهد، میعد به افراد اجازه این بعالوه  بهدهد.  می کارآفرینان بهانطباق با اطالعات ناهماهنگ را 

 شـان   جاري و متـداول در ذهـن   يهاي ابزار اي از چارچوب از الگوهاي ذهنی روتین و مجموعه
 ).1393الیاسی و داهیم،  (محمدي خارج شوند

عد ارزیابی و قضاوت بخش مهمی از هوشیاري کارآفرینانه است و و قضاوت: بارزیابی   -3
هـا و   عد به ارزیابی و قضاوت تغییـرات، جابجـایی  این ب دهد. کارآفرینان را گسترش میمرزهاي 

وکـار ایجـاد    هاي کسـب  پردازد و در مورد میزان پتانسیل سودآوري فرصت اطالعات جدید می
آیـا از   دهد کـه  ، این بعد نشان میعبارت دیگر بهکند.  می گیري  تصمیم کارآفرینانشده توسط 

کننـد کـه    ) نیز ادعـا مـی  2006(1مولن و شپرد آید یا نه. مک دست می فرصتی بهاطالعات جدید 
ي تغییـرات،   ارزیـابی و قضـاوت دربـاره    بـه  گـر توجـه    بیـان  ،)1999ي هوشیاري کرزنـر (  نظریه
وکـار بـا امکـان     ي کسـب  هاي نهفته ي فرصت گیري درباره ها یا اطالعات جدید و تصمیم انتقال

منظور از ارزیـابی در ایـن    که العات جدید است. باید توجه داشتسودآوري در تغییرات و اط
ارزیـابی در مـورد   شـامل  گـذاري روي فرصـت نیسـت و تنهـا      عد، شامل اقدام واقعی و سرمایهب

فرصت است.  وجود  
غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هوشیاري کارآفرینانه بـر  طور  بهفرضیه ششم: دانش پیشین 

  مثبت دارد.تأثیر  موفقیت کارآفرینانه
  ) ارائه شده است.1با توجه به مرور ادبیات انجام شده، الگوي مفهومی پژوهش در شکل (

                                                        
1 Mc Mullen & Shepherd 
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  . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 
  شناسی   شرو

پیمایشـی اسـت.   -توصـیفی  ،کاربردي و بر اساس ماهیت و روش ،این پژوهش از نظر هدف
فودها در شهر اصفهان اسـت کـه    مالکان واحدهاي فروش فست شامل ي آماري پژوهش جامعه

واحـد اسـت. حـداقل     1366بـالغ بـر     ،طبق استعالم از اتحادیه صنف پیتزا و سـاندویچ اصـفهان  
 نامـه  پرسش  340واحد محاسبه شد که بر این مبنا  297حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 

هـاي آن   و داده هصورت کامل تکمیـل و برگشـت شـد    به نامه پرسش  297ها  توزیع و از بین آن
صورت تصـادفی سـاده توزیـع شـدند و بـراي هـر        ها به نامه پرسش مبناي محاسبات قرار گرفت. 

ي مورداسـتفاده   نامـه  پرسش ارسال و توسط مالک آن تکمیل شد.  نامه پرسش وکار یک  کسب
صورت طیف  به نیز  آن هاي نهگویه است. گزی 40هاي این پژوهش شامل  آوري داده براي جمع

مربـوط بـه    نامـه  پرسـش  مخالفم) است. بخـش اول   موافقم تا کامالً اي (کامالً گزینه لیکرت پنج
  شناختی و بخش دوم به شرح زیر است: هاي جمعیت داده
ي مارول و المپکـین   نامه پرسش از  ،ي دانش پیشین ي سازه منظور سنجش ابعاد چهارگانه به 

ــامل    2007( ــه ش ــد ک ــتفاده ش ــه،      15) اس ــیاري کارآفرینان ــنجش هوش ــراي س ــت. ب ــه اس  گوی
بـراي    .گویـه اسـت   20) به کـار گرفتـه شـد کـه شـامل      2012ي تانگ و همکاران ( نامه پرسش

) استفاده شد 2016ي واچت و همکاران ( نامه پرسش از  نیز ي موفقیت کارآفرینانه سنجش سازه
و  Smart PLS 3و  SPSS 22افزارهـاي   هـا نـرم   دادهوتحلیـل   تجزیهگویه است. ابزار  5مل که شا
هـا   آوري داده الگوسازي معادالت ساختاري است. روایی ابزار جمع ها وتحلیل آن تجزیه روش 

روایـی    انجام شـد.  گروه مدیریت دانشگاه اصفهاناستادان صورت محتوایی با استفاده از نظر  به
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هـا بـه    آوري داده قرار گرفته و پایـایی ابـزار جمـع   تأیید با استفاده از تحلیل عاملی مورد نیز سازه
) بـراي روایـی   AVEشد. میانگین واریانس استخراج شده (تأیید روش آلفاي کرونباخ ارزیابی و

  ) گزارش شده است.1در جدول ( ، است) 4/0همگرا (که در حد قابل قبول بیشتر از 

  ها آوري داده ی روایی همگرا و پایایی ابزار جمع. نتایج بررس1جدول 
  آلفاي کرونباخ  AVE  متغیر  آلفاي کرونباخ  AVE  متغیر

  81/0  64/0  نحوه خدمت به بازار  7/0  45/0  موفقیت کارآفرینانه
  91/0  41/0  هوشیاري کارآفرینانه  88/0  45/0  دانش پیشین

  83/0  48/0  وجوي اطالعات جدید جست   69/0  61/0  فناوري
  76/0  514/0  ارتباط بین اطالعات  67/0  512/0  بازار

  83/0  53/0  ارزیابی و قضاوت  76/0  58/0  مشکالت مشتري
  

) آورده شده است که 2دست آمده از بررسی روایی واگراي متغیرها نیز در جدول ( نتایج به
  در سطح قابل قبولی قرار دارد.

  نتایج بررسی روایی واگراي متغیرها. 2جدول 
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر

                 72/0  ارزیابی  -1
                721/0 52/0  بازار -2
               67/0 72/0 65/0  دانش  -3
              71/0  65/0  53/0  61/0  ارتباطات -4
            78/0  65/0  82/0  53/0  59/0  فناوري -5
          64/0  74/0  86/0  76/0  58/0  85/0  هوشیاري -6
        67/0  66/0  57/0  69/0  66/0  57/0  59/0  موفقیت  -7
      76/0  61/0  57/0  58/0  55/0  79/0  39/0  45/0  مشتري -8
    8/0  63/0  54/0  65/0  6/0  51/0  9/0  62/0  57/0  خدمت به بازار -9

  69/0  57/0  46/0  39/0  83/0  66/0  61/0  64/0  43/0  54/0  پایش  -10

  ها یافته
درصـد   7/70ي این اسـت کـه    دهنده نشاني بررسی شده  شناختی نمونه هاي جمعیت ویژگی

درصـد   46/13از لحـاظ میـزان تحصـیالت     . انـد  درصـد  زن بـوده   3/29دهنـدگان مـرد و    پاسخ
لیسـانس   درصـد فـوق   29/29درصـد لیسـانس و    03/37دیپلم،  درصد فوق 20/20مدرك دیپلم، 

 67/33سـال،    26-35 ي درصد در رده 93/26سال،  25درصد زیر  73/6از لحاظ سنی  . داشتند
سـال و بـاالتر    56ي  درصـد در رده  77/10سـال و   46-55درصد  88/21سال،   36-45-درصد 

سـال،     6-10درصد 40/40سال و کمتر،  5ي  درصد سابقه1/10کاري  قرار داشتند. از نظر سابقه
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سـابقه  سـال بـه بـاال     21درصـد    73/6سال و  16-20درصد  20/20سال،  11-15 درصد 55/22
منظور بررسی نرمـال بـودن    اسمیرنوف به -ها از آزمون کولموگوروف . براي تحلیل دادهداشتند

  ) آمده است.3ها استفاده شد و نتایج آن در جدول ( توزیع داده

  اسمیرنوف -. نتایج آزمون کولموگوروف3جدول 
  )sigسطح معناداري(  مقدار آماره آزمون  انحراف معیار  میانگین  متغیر

 000/0 088/0  49/0 88/3  دانش پیشین
 000/0 105/0  45/0  45/3  موفقیت کارآفرینانه

  003/0  066/0  57/0  53/3  هوشیاري کارآفرینانه
  

هـا   اسـت، ادعـاي نرمـال بـودن داده     05/0که سطح معناداري آزمون کمتـر از   با توجه به این
هـاي پـژوهش از الگوسـازي معـادالت      به همـین دلیـل بـراي آزمـون فرضـیه      . شودپذیرفته نمی

بـراي    R2معیـار   ،هـا  استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل داده PLSافزار  ساختاري با استفاده از نرم
(مالك متوسط بودن معیار) است که نشـان از   33/0تر از مقدار  زا برابر و بزرگ متغیرهاي درون

 15/0زا بیشـتر از   متغیرهاي درون  Q2که   جا چنین از آن اختاري دارد. همبرازش قوي الگوي س
ي شاخص بـرازش بخـش کلـی الگـو،      بینی متوسط دارد. براي محاسبه است، الگو، قدرت پیش

دست آمد که نشان از برازش قوي و مناسب مـدل کلـی دارد. نتـایج     به 54/0برابر با  GOFمعیار 
   ) نشان داده شده است.2عادالت ساختاري در شکل (بررسی الگوي پژوهش در قالب م

  

  
  
  
  

  
  شده پژوهش . مدل آزمون2شکل 

 هـا،  آن تـرین  و اساسـی  نخسـتین شـود کـه    در ساختار پژوهش از چندین معیـار اسـتفاده مـی   
بیشـتر باشـند تـا     96/1اسـت. ایـن ضـرایب بایـد از      t-valuesیا همان مقادیر  zضرایب معناداري 
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معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مـدل سـاختاري و معنـادار     ،درصد 95اطمینان بتوان در سطح 
کرد. الزم به توضیح است که در ارتبـاط بـا   تأیید بودن روابط میان هر پرسش و متغیر مربوطه را

در  ،معناداري متغیر میانجی در رابطـه بـین دو متغیـر   تأثیر  بررسی براي گري، هاي میانجی فرضیه
بوت استراپت استفاده شده و نقش میانجی با حذف مسیر مستقیم مورد سـنجش  این پژوهش از 

دسـت   قرار گرفته است. بر اساس آزمون الگوي پژوهش به روش معادالت ساختاري و نتایج به
   است. شده داده نشان) 4هاي پژوهش در جدول ( آمده از آن، نتایج هر یک از فرضیه

  ها . نتایج آزمون فرضیه4جدول 
 R2  Q2  نتیجه   Tآماره   ضریب مسیر   متغیر وابسته  تأثیر  متغیر مستقل  فرضیه
H1  موفقیت   تأیید  58/4  37/0  موفقیت     دانش پیشین  
H2  تأیید  22/6  25/0  موفقیت     بازار  
H3  58/0  50/0  تأیید  15/2  12/0  موفقیت     فناوري  
H4  هوشیاري   تأیید  41/8  27/0  موفقیت     مشکالت مشتري  
H5  23/0  21/0  تأیید  56/9  36/0  موفقیت     بازار خدمت به  
H6 تأیید  63/16  53/0  موفقیت   هوشیاري   دانش پیشین      

  متوسط  متوسط  تأیید  55/34  76/0  هوشیاري     دانش پیشین
  

 95هـاي پـژوهش در سـطح معنـاداري      )، فرضیه4بر اساس نتایج نشان داده شده در جدول (
 Fو آزمـون   ANOVAچنین بر اسـاس بررسـی انجـام شـده بـا آزمـون        شوند. هم میتأیید درصد

  ثیري بر متغیرها نداشته است.أمشخص شد که جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه کاري، ت

  گیري بحث و نتیجه
ي اخیـر   دانش پیشین و موفقیت کارآفرینانه از موضوعات مهم  مباحث کارآفرینی در  دهـه 

طور اساسی توسط تجربه و دانش قبلـی   وکارهاي جدید به بقا و موفقیت کسب شوند. می شمرده
گیرد؛ حتی تجربه شکست یا خـروج داوطلبانـه از شـرکت     گذار آن شکل می کارآفرین و بنیان

وکار در نظر گرفته شود. بنابراین این موضـوع نیـز    تواند نوع خاصی از تجربه مالکیت کسب می
 قیت فعلی یک کارآفرین داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسیخاصی در موفتأثیر  تواند می

ــأثیر  ــه در       ت ــیاري کارآفرینان ــانجی هوش ــش می ــا نق ــه ب ــت کارآفرینان ــر موفقی ــین ب ــش پیش دان
 هـاي اول تـا پـنجم پـژوهش مبنـی بـر      فود انجام گرفته است. فرضیه وکارهاي حوزه فست کسب
دسـت آمـده از    نتـایج بـه   و ارآفرینانـه اسـت  بـر موفقیـت ک   آن دانش پیشین و تمامی ابعاد تأثیر 
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مثبـت و  تأثیر  دانش پیشین و تمامی ابعاد آن بر موفقیت کارآفرینانه ،دهد ها نشان میآزمون آن
وکارها و کارآفرینان را نشـان   این موضوع اهمیت  دانش پیشین در موفقیت کسبد. معنادار دار

ي داشته ترفرد تر و منحصربه هرچه کارآفرینان دانش پیشین و تجربه غنی به این ترتیب  .دهد می
ــراي آن باشــند، احتمــال موفقیــت در کســب  ــزایش مــی وکــار ب ــد هــا اف صــاحبان بنــابراین   . یاب

تواننــد از طریــق افــزایش متغیــر دانــش پیشــین و ابعــاد آن، میــزان موفقیــت   وکارهــا مــی کســب
هـاي چیــه و  هـاي اول تــا پـنجم بـا یافتــه    جـه آزمــون فرضـیه  کارآفرینانـه خـود را بــاال ببرنـد. نتی   

وکارهـاي اینترنتـی    معنادار دانش پیشین بر عملکرد کسـب تأثیر  ) که حاکی از2016(1همکاران
قابـل مالحظـه و معنـادار    تـأثیر   ) کـه حـاکی از  2015(2هاي هاسـنی و همکـاران  یافتهنیز است و 

غیرمستقیم تأثیر  گر وانی دارد. فرضیه ششم بیانخبازارمحوري بر موفقیت کارآفرینانه است، هم
کـه    دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه از طریـق متغیـر میـانجی هوشـیاري کارآفرینانـه اسـت      

هاي فرضـیه دوم  کند. پژوهشی که با یافته میتأیید راتأثیر  دست آمده از آزمون آن، این نتایج به
 در پژوهش خود به بررسـی  ،)1393ده و همکاران (زا حاجی.  خوانی داشته باشد، یافت نشدهم

گـذاري دانـش پیشـین بـر     تأثیر دو عامل هوشیاري کارآفرینانه و یادگیري کارآفرینانـه در  تأثیر 
امـا در   .انـد  تشخیص فرصت در میان کارآفرینان صـنعت نـانوتکنولوژي اسـتان تهـران پرداختـه     

بعاد دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانـه  هوشیاري کارآفرینانه در  تمامی اتأثیر  پژوهش حاضر
مدل  ،فود شهر اصفهان بررسی شده است.  نتایج نشان داد وکارهاي فست در میان مالکان کسب

شدن همه روابـط موجـود در   تأییدهاي طراحی شده و پیشنهادي با توجه به قابل قبول بودن سازه
 54/0کـه میـزان آن    GOFز شـاخص  چنین، برازش کلی مدل با استفاده ا شود. هم میتأیید مدل،

هـاي ایـن    . از جملـه محـدودیت  اسـت  گر برخـورداري از بـرازش کلـی قـوي      محاسبه شد، بیان
هاي ساختاري و محتـوایی در اطالعـات و    تفاوت .فودها) است ي آماري (فست پژوهش، جامعه

رهـاي  وکا دانش موجود در این صنعت نیز ممکن است مانع تعمیم نتایج این پژوهش بـه کسـب  
  دیگر شود.

                                                        
1 Chih et al 
2 Hasni et al 
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  پیشنهادها
شود   وکارها پیشنهاد می هاي اول تا پنجم پژوهش، به مالکان کسب با توجه به نتایج فرضیه

ها و  هاي آموزشی توسط اتحادیه براي افزایش موفقیت کارآفرینانه خود، شرکت درکارگاه
مانند ارائه محصوالت و  هاي مختلف منظور یادگیري مهارت به را وکارها هاي کسب صنف

هاي جدید تولید محصوالت و خدمات و آشنایی با فرایندهاي مورد  خدمات جدید، روش
چنین برگزاري  افزایش دهند. هم ،افزایش ابعاد مختلف دانش پیشین براياستفاده روز دنیا 

 ،هاي خود با یکدیگر تبادل دانش و تجربه ،وکار جلسات و گردهمایی توسط صاحبان کسب
بردن به  پی  ،ها منظور دریافت بازخورد از آن وکار و مشتري به میان کسب فزایش ارتباطا

ها، به افزایش  هاي جدید مصرف محصوالت و خدمات توسط آن نیازهاي مشتري و شیوه
، ایجاد شود پیشنهاد می وکارها نیز کسب  . به اتحادیهکند می وکار کمک  موفقیت کسب

وکارها با نحوه استفاده از فناوري در  شنایی صاحبان کسبآنه براي هاي آموزشی فناورا برنامه
کارگیري این  کارآفرینان باید آگاه باشند که تالش آنان براي بهرا فراموش نکنند.  وکار  کسب
بر کند.  وکار، به افزایش دانش فناوري و موفقیت آنان کمک می ها و فناوري در کسب آموزه

هاي موجود و بالقوه و داشتن حساسیت خاص نسبت  جه به فرصتمبناي نتیجه فرضیه ششم، تو
متفاوت به مسائل، نگاه ها، تالش براي افزایش ارتباطات و کسب اطالعات جدید،  به آن

هاي  و استفاده از تکنیک ي جدیدها گیري از ایده بهره ی،شکستن ساختارهاي قبلی ذهن
، براي افزایش هوشیاري کارآفرینانه همسئل گیري و حل هاي تصمیم خالقیت و یادگیري مهارت

باعث ایجاد حس خودآگاهی و تسلط بر محیط این عوامل  . شود کارآفرینان پیشنهاد می
  شود. هاي نهفته در آن می پیرامون و فرصت

متغیر میانجی مانند عنوان  بهرا  مؤثر توان سایر متغیرهاي احتمالی  در تحقیقات آتی می
کارآفرینانه یا بازاریابی کارآفرینانه در مدل در نظر گرفت و با توجه  اشتیاق کارآفرینانه، تفکر

توان سایر  چنین می به این متغیرها رابطه دانش پیشین و موفقیت کارآفرینانه را بررسی کرد. هم
  .کردرا بررسی  یا شهرهاي دیگر و ها و ... ها، هتل وکارها مانند رستوارن کسب
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  منابع
بررسـی رابطـه دانـش پیشـین بـا      «). 1393( پور، عفت بیگو زاده، علی؛ زالی، محمدرضا  حاجی

ــت  ــخیص فرص ــادگیري      تش ــه و ی ــیاري کارآفرینان ــانجی هوش ــش می ــه: نق ــاي کارآفرینان ه
  .633-613): 4(7توسعه کارآفرینی، ، »کارآفرینانه

بـر   نانهیکارآفر يرخودکارآمدیتأث« ).1397( اکبريمرتضی، و دیانتی، مژگان؛ آصف، کریمی 
-80): 1(11، توسـعه کـارآفرینی   ،»نانـه یکارآفر اقیها: با مالحظه نقش اشـت  فرصت صیتشخ

61.  
بـر موفقیـت     مـؤثر شناسایی عوامـل فـردي و محیطـی    "«. )1388درانی، کمال( و رازقندي، ناهید

  .55-39): 4(2، توسعه کارآفرینی،»الگوي آموزشیئه ارا برايکارآفرینان برتر استان تهران 
سـنجی مقیـاس                                                                           اعتباریـابی و پایـایی  ). «1395الـدین(  غالمـی، حسـام  و  بیگی، امیـر  صفا، لیال؛ علم

هـاي تجـاري کشـاورزي     آموختگـان شـرکت   سنجش هوشیاري کارآفرینانه در میـان دانـش  
  .68-57): 1(9، ترویج و آموزش کشاورزيهاي  پژوهش ،»استان کرمان

هـاي   تاثیر شایسـتگی «). 1394اهللا( درینی، روح و بیگی، امیر؛ صفا، لیال الدین؛ علم غالمی، حسام
  .570-551): 3(8، توسعه کارآفرینی ،»گیري هوشیاري کارآفرینانه کارآفرینانه در شکل

هاي مرتبط بـا توسـعه هوشـیاري     بهشناسایی تجر«). 1393داهیم، نوشین( و محمدي الیاسی، قنبر
  .92-79): 1(3، سیاست علم و فناوري  نامه فصل ، »کارآفرینانه کارآفرینان کارکشته

تــاثیر شخصــیت کارآفرینانــه بــر موفقیــت «). 1390غالمرضــا( کري، عســ و محمــدي، محمــود
  .148-129): 3(4، توسعه کارآفرینی ،»وکارهاي کوچک و متوسط کارآفرینانه در کسب

انتشـارات  هاي کارآفرینی،  نظریه)، 1396اکبري، مرتضی( و یمی، سیدمحمد؛ وکیلی، یوسفمق
  دانشگاه تهران.

 بـا  ایـران  در کارآفرینانـه  برهوشـیاري  فرهنگ نقش«. )1392(سابینا نوبري،و  احسان فر، مهربان
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  .748-731): 4(9، توسعه کارآفرینی  ،»شیراز)
Aldrich, H. E. and Wiedenmayer, G. (2015). From traits to rates: An ecological 

perspective on organizational founding. In J.A. Katz & R.H. Brockhaus (Eds.), 
Advances in entrepreneurship, firm emergence, and growth: 145–195.  

Amabile, T. (1999). How to kill creativity. In Harvard Business Review on 
breakthrough thinking: 1–59. 

Ardichvili, A.; Cardozo, R. and Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity 
identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1): 105-112. 

Ardichvili, A. and Cardozo, R. N. (2016). A model of the entrepreneurial opportunity 
recognition process. Journal of Enterprising culture, 8(2): 103-119. 

Bandura, A. (2008). Social Learning Theory of Aggression. Journal of Communication, 
28(3): 12-29. 

Baron, R. A. and Ward, T. B. (2004). Expanding entrepreneurial cognition's toolbox: 
Potential contributions from the field of cognitive science. Entrepreneurship Theory 
and Practice, 28(6): 553-573. 

Blazkova, I. and Dvoulety, O. (2019). Investigating the differences in entrepreneurial 
success through the firm-specific factors: Microeconomic evidence from the Czech 
food industry. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(2): 154-176. 

Cohen, W. M. and Levinthal, D. A. (2010). Absorptive capacity: a new perspective on 
learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1): 128-152. 

Fernandez, G. and Morris, R.G. (2018). Memory, novelty and prior knowledge. Journal 
of Trends in Neurosciences, 47(10): 654-659. 

Fiet, J. O. (2007). The systematic For Entrepreneurial Discoveries. Westport: Quorum 
Books. 

Fisher, R., Maritz, A., Lobo, A., (2014). Evaluating entrepreneurs' perception of 
success: development of a measurement scale. International Journal of 
Entrepreneurial Behavior & Research, 20(5): 478-492. 

Gaglio, C. M. and Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity 
identification: Entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16(2): 95-111.  

Hajizadeh, A. and Zali, M. R. (2016). Prior knowledge, cognitive characteristics and 
opportunity recognition. International Journal of Entrepreneurial Behavior & 
Research, 22(1): 63-83. 

Hasni N. Juhdi, Tih Sio. H, Nurita. J, (2015). Market Orientation and Entrepreneurial 
Success: Mediating Role of Entrepreneurial Learning Intensity. Journal 
Pengurusan, 43(2): 27-36. 

Kakati, M. (2003). Success criteria in high-tech new ventures. Technovation, 23(5): 
447–457. 

Katz, J. A. and Green, R.P. (2016). Entrepreneurial Small Business (2nd ed.). McGraw-
Hill, Boston, UK.  



  99 ... تأثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاري کارآفرینانه

Kirzner, I. M. (1999). Creativity and/or alertness: a reconsideration of the 
Schumpeterian entrepreneur. Review of Austrian Economics, 11(1/2): 5-17. 

Kirzner, I. M. (2008). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Research 
Institute of Industrial Economics, Stockholm SE. 

Kumar S. A. (2017). The influence of management education on entrepreneurial 
success. Journal of Entrepreneurship Education, 20(2): 1-17. 

Lee, B. (2019). Human capital and labor: the effect of entrepreneur characteristics on 
venture success. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 
25(1): 29-49. 

Li, Z. (2013). Entrepreneurial Alertness: An exploratory study. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 

Marvel, M. (2006). Knowledge–based view of the venture creation process. 
Unpublished dissertation doctoral, university of Illinois. 

Marvel, M. R. and Droege, S. (2010). Prior tacit knowledge and first-year sales: 
learning from technology entrepreneurs. Journal of Small Business and Enterprise 
Development,17(1): 32 – 44. 

Marvel, M. R. and Lumpkin, G. T. (2007). Technology entrepreneurs’ human capital 
and its effects on innovation radicalness. Entrepreneurship Theory and Practice, 
31(6): 807- 828.  

McMullen, J. and Shepherd, D. (2006). Entrepreneurial action and the role of 
uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 
31(1): 132- 152. 

Montiel-Campos, H. (2017). Impact of entrepreneurial passion on entrepreneurial 
orientation with the mediating role of entrepreneurial alertness for technology-based 
firms in Mexico. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2): 
353-374. 

Neneh, B.N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The 
role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual 
Differences, 138: 273-279. 

Ozgen, E (2003). Entrepreneurial Opportunity Recognition: Information flow, social, 
and cognitive perspectives. Unpublished doctoral Dissertation, university of New-
York, USA. 

Rezvani, M, Lashgari, M and Yadolahi Farsi. J. (2018). Organizational entrepreneurial 
alertness framework in opportunity discovery. Academy of Entrepreneurship 
Journal, 24(2): 15-27.  

Rogoff, E. G., Lee, M. S. and Suh, D.C. (2004). Who done it? Attributions by 
entrepreneurs and experts of the factors that cause and impede small business 
success. Journal of Small Business Management, 42(4): 364-376. 

Samo, A. H. (2016). Entrepreneurial alertness among business school students. 
International Journal of Humanities & Social Science Studies, 3(1): 127-137. 

Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. 
Organization Sciences, 11(4): 448–469. 

Siren, Ch., Parida, V., Patel, P. and Wincent, J. (2018). Rushed and short time: The 
negative effects of temporal planning and flexible pacing style on the entrepreneurial 
alertness-effectuation relationship. Journal of Business Research. 



  100 1398بهار ، 1 شمارة ،12 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ 

Staniewski, M. and Awruk, K. (2019). Entrepreneurial success and achievement 
motivation- A preliminary report on a validation study of the questionnaire of 
entrepreneurial success. Journal of Business Research. 

Tang, J., Kacmar, M. and Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of 
new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1): 77-94. 

Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M. and Binks, M. (2003). Does entrepreneurial 
experience influence opportunity identification? The Journal of Private Equity, 7(1): 
7-14. 

Valliere, D. (2013). Entrepreneurial Alertness and Paying Attention. Journal of 
Enterprising Culture, 21(1): 1-17. 

Von Hippel, W. (2007). Aging, executive functioning, and social control. Current 
Directions in Psychological Science, 16(5): 240-244 

Wacht, D., Stephan, U., and Gorgievski, M. (2016). More than money: Developing an 
integrative multi-factorial measure of entrepreneurial success. International Small 
Business Journal, 34(8): 1098-1121.  

Wen-Hai Chih Ling-Chu Huang Tsung-Ju Yang, (2016). Prior knowledge, 
transformative learning and performance. Industrial Management & Data Systems, 
116(1): 103 – 121. 

Yeongsu Kim, Dong‐Kee Rhee, Sangsuk Lee, (2010). The convergence of value 
(quality) recognition approaches. Asian Journal on Quality, 11(1): 5-27. 

Zhou, M., Zhou, Y., Zhang, J., Obschonka, M., and Silbereisen, R. K. (2017). Person–
city personality fit and entrepreneurial success: An explorative study in China. 
International Journal of Psychology.  

  


