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 چکیده
در این مقاله از سازه  تأثیرگذارند. عمل در خلق ارزش -پژوهش، کشف عواملی است که در رابطه قصدهدف این 

عنوان عنوان رابط میانجی بین قصد و عمل در خلق ارزش استفاده شده است. نقش عمل به، به"میل به ارزیابی کارآفرینانه"

 پردازی شده است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردیعنوان علل، مفهومبه پیامد این سازه و قصد و عوامل محرک آن

شده است. جامعه تحقیق، کارآفرینان  صورت طولی انجامکمّی است که به-گردآوری اطالعات، پیمایشی و برحسب روش

های ها، سالآوری دادهوفناوری کشور در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. مقطع زمانی جمعهای علمپارک

دست آمده است. ابزار ای و منظم بهگیری مرحلهنفر است که با روش نمونه 213است. نمونه تحقیق شامل  1396تا  1395

پاسخ است. روابط بین پیامد و علل نیز با استفاده از روش های بستهنامه استاندارد با پرسشها، پرسشگردآوری داده

دهد: نگرش کارآفرینان به خلق ارزش و خودباوری، بر . نتایج نشان میمعادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است

تأثیری بر اقدام به خلق ارزش  نیازهای مهم قصد است،های اجتماعی که از پیشعمل تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما هنجار

قصد و عمل( ) ریزی شده بیشتر استتأثیر خودباوری کارآفرینانه بر ادراکات مربوط به رفتارهای برنامه ندارند. در مجموع،

 تا بر میل به ارزیابی کارآفرینانه.
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 مقدمه
بخش . (Foss & Klein,2012) اطمینان استکارآفرینی وابسته به درک عمل در شرایط عدم

های مهمی از اعمال کارآفرینان مربوط به معرفی محصووالت و خودمات جدیود، ارتقوای مودل

 ؛ اعموالیهای جدیود اسوتو خلوق سوازمان وکار و فرایند تولید، ایجاد بازارهوای جدیودکسب

تحقیقوات پیشوین در حووزه اعموال اغلوب  .میزان زیادی از عودم اطمینوان پرهزینه و دربردارنده

 & Emami) نفس کوارآفرینیبوه اعتمواد ،(McMullen & Dimov, 2013صود )کارآفرینانه، بور ق

Dimov, 2017)، خودباوری (Chen et al. 2001; Dimov, 2010)، میل به تالش (Bagozzi et al. 

های اجتموواعی ماننوود اثوور و مشخصووه (Wiklund et al. 2016هووای رفتوواری )ناهنجاری ،(2003

این تحقیق سوعی  اند.متمرکز بوده (Stam & Elfring, 2008وکار و نهاد )گر محیط کسبتعدیل

 دارد: در بهبود تئوری عمل کارآفرینانه از طریق مواجهه با سؤاالت زیر

 گذارند؟ می تأثیر صورت مستقل از قصدکه بر عمل کارآفرینانه بهد آیا عللی وجود دار. 1

  کارآفرینانه اثرگذارند؟در صورت وجود چنین عللی، آیا در رابطه قصد و عمل . 2

 Liñán) اندشودهریزیبرپایه تئووری رفتوار برنامه ،اغلب تحقیقات کارآفرینی در حوزه قصد

&Fayolle, 2015; Shinnar et al. 2017اگرچه این تحقیقوات اهمیوت فراوانوی در آگواهی موا .) 

در زمینوه قصود  موا دانوشوکارهای جدید دارند، اموا گیری کسبنسبت به خوداشتغالی و شکل

 ,Fayolle & Liñán) کارآفرینان برای ارائه محصوالت و خودمات جدیود، بسویار انودک اسوت

و  گرایی، بوازخوردگیری کارآفرینوان حواوی تووالی، تکامول در فراینود، تجربوه(. تصمیم2014

کوه قاواوت کارآفرینوان (. درحالیDimo,2007; McMullen & Dimo,2013) یوادگیری اسوت

آمیز محصووالت و ارائه موفقیوت ،(Foss & Klein,2012) ستاای از شهود همواره حاوی اندازه

(. Autio et al. 2013)اسوت پوذیری آن وتحلیل جذابیت و امکانخدمات جدید وابسته به تجزیه

برای کارآفرینان در حرکت از مرحله شوهود بوه تفسویر بسویار دستیابی و ارزیابی اطالعات بازار 

پذیری این اطالعوات بورای داشوتن انعطواف و اصوال  ،عالوه(؛ بهDimov,2007) ضروری است

در  تورین اطالعوات(. از مهمDavidsson, 2015)اسوت خطاها در فرایند پویای کارآفرینانه مهوم 

 ی کوهاطالعوات ؛ی است که قورار اسوت خلوق شوود، اطالعات بازار مربوط به ارزش آتاین زمینه

https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Linan
https://www.researchgate.net/profile/Francisco_Linan
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مشوکلی یافتن توان به می ،طور مثالبه .گیرندعرضه محصول یا خدمتی جدید شکل می پیرامون

 ,Shane & Venkartraman) نفعوان اشواره کورددر بازار، معین کردن بازار هدف و تشخیص ذی

اطمینووان  دهنوودهافزایش ،کوواربردیاول،  کننووده دانووش دسووتِ(. چنووین اطالعوواتی فراهم2000

محدودی دربواره شوکاف  بسیارمطالعات است که  . این درحالیکاهش ابهام است و کارآفرین

( Shinnar et al.2017) گر جنسیتتعدیل بررسی اثر ،برای مثال) بین قصد و عمل صورت گرفته

موورد  اطالعوات موا در، (( در رابطه قصد و عمول کارآفرینانوهLiñán & Jaén, 2018) و فرهنگ

گیری عموول نحوووه دسترسووی بووه ایوون اطالعووات بحرانووی توسووط کارآفرینووان در هنگووام شووکل

های میول بوه (. در این تحقیق از سازهVan Gelderen et al. 2015ناقص است ) بسیارکارآفرینانه 

 ;Chen et al. 2009) (، خودبواوری کارآفرینانوهEmami & Klein, 2020) ارزیوابی کارآفرینانوه

Dimov, 2010)،  دیوودگاه خلووق ارزش کارآفرینانووه(Emami & Dimov, 2017)،  هنجارهووای

 شودههای درکپوذیری فرصوتباورهای مربوط به جذابیت و امکان و( Ajzen,1991اجتماعی )

(Ivanova et al. 2018اسووتفاده شووده اسووت. بووا محووور ) هووای حوووزه قصوود تئوری قوورار دادن

 & Haynie et al.2009;McMullen( و فرایند کوارآفرینی)Shapero & Sokol,1982) کارآفرینانه

Dimov,2013پردازی و آزمووون تجربووی فراینوودی اسووت کووه در آن (، ایوون مقالووه در پووی مفهوووم

های کوارآفرینی در فراینود توسوعه خلوق های خود در موورد فرصوتکارآفرینان برمبنای گمانه

این تحقیق کشف عللی است کوه در حووزه خلوق  عبارت دیگر، هدفکنند. بهارزش، اقدام می

 گذارند.تأثیر می ارزش کارآفرینانه، بر انتقال قصد به عمل

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 نقش میانجی میل به ارزیابی کارآفرینانه

اسوت کوه  ایحالت ذهنوی درواقع (. قصدAjzen,1991دهد)عمل بعد از قصد رخ می اصوالً

آورد. قصود فوراهم مویدر آینده ریزی رخداد عملی را به همراه تعهد الزم برای انجام آن طر 

 اسوت و دوراندیشوی ریزیهای آگاهانه ذهن مانند استدالل، برناموهدربرگیرنده تالش و فعالیت

(Ajzen,2006قصد کارآفرینانه می .)از  ی قصد خلوق ارزشوی جدیود در بوازه معینویامعنتواند به

دهد که ارزیابی نشان می یشناخت (. مطالعاتMcMullen & Dimov, 2013) آینده باشد زمان در
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گیورد و موجوب کارگیری اطالعات بوازار از سووی کوارآفرین بهتور صوورت میها با بهفرصت

توسعه دهد. کارآفرینان از این تصوویر ذهنوی برای فرصت موردنظر را  اششود تصویر ذهنیمی

 (. Wood & McKelvie,2015برند)پذیری فرصت بهره میبی جذابیت و امکانبرای ارزیا

سازه جدیدی معرفی کردند که انگیزه کارآفرین را بورای مطالعوه،  ،(2020امامی و کالین )

نیواز پیش ،دهود. ایون انگیوزهآمده نشوان میبررسی و تحلیل اطالعات در ارتباط با فرصت پیش

 ,Emami & Kleinکنود )قصد و عمل کارآفرینانه را میوانجی می عمل کارآفرینانه است و رابطه

گذاری و گیری در سورمایه(. میل به کسب دانش کاربردی مرتبط بوا بوازار، بورای تصومیم2020

درواقوع میول  زمان، مالی، بدنی( در راستای عمل کارآفرینانه بسیار مهم است.) کاربندی منابعبه

ننده تمایل به تحلیل ذهنی آینده، برای خلق ارزش و دسوتیابی کتوصیف ،به ارزیابی کارآفرینانه

دیگر، میل به ارزیابی کارآفرینانه مربووط  عبارتبه سود، قبل از وقوع عمل کارآفرینانه است. به

کواهش  ،کارکردهوای آنجملوه و از  بوودهجوی اطالعوات جدیود وبه رویکرد یا میل به جست

عالوه، میل به ارزیوابی کارآفرینانوه های قبلی است. بهفرضیشوسیله تأیید یا رد پاطمینان بهعدم

 آمدهدسوتاطالعوات به تفواوت دارد. های فردی مانند علم، تجربوه، مهوارت و...سایر توانایی با

کمو  بوه کارآفرینوان بینوی پیامودهای احتموالی بورای پیش ،میل به ارزیابی کارآفرینانه درباره

ممکن است موجب شود کارآفرینان تصومیم بوه تعلیوق یو  عمول کند. همچنین، این سازه می

کنود و شدن یو  قصود را ضومانت نمیعملیلزوماً بنابراین میل به ارزیابی کارآفرینانه  .بگیرند

میول  ،(2020اموامی و کالیون)های یافتهبراساس  ،روازاین .حتی ممکن است برعکس عمل کند

بوا ایون توضوی ،  .کنودمیدر خلوق ارزش را میوانجی به ارزیابی کارآفرینانه رابطه قصد و عمول 

 شوند:گونه مطر  میهای تحقیق ایندسته اول فرضیه

 الف: قصد کارآفرینانه در ارتباط با میل به ارزیابی کارآفرینانه است. -1فرضیه 

 ب: میل به ارزیابی کارآفرینانه در ارتباط با عمل کارآفرینانه است. -1فرضیه 

 کارآفرینانه در ارتباط با عمل کارآفرینانه است.ج: قصد  -1فرضیه 
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 و عمل کارآفرینانه با ارزیابی نیازهای قصدرابطه پیش

و  هووای قابوول مطوور  در ایوون تحقیووق، اهمیووت نگوورش خلووق ارزش کارآفرینانووهاز فرض

و  های مهم قصود کارآفرینانوه، میول بوه ارزیوابی کارآفرینانوهعنوان علتهای اجتماعی بههنجار

 ارآفرینی است. عمل ک

 نگرش خلق ارزش

 Van) اسوتی کننده قصود در کوارآفرینبینیپیش ،دهد که نگرشنشان می مطالعات متعدد

Gelderen et al. 2015شوده در ارتبواط بوا عمول یوا مطلوبیوت ادراک :(. نگرش عبارت اسوت از

نگورش  (. در کوارآفرینی،Aizen & Fishbein,2005اعمالی خاص برای دستیابی به ی  هودف)

کووه شووامل  (Shapero & Sokol,1982وکار دارد)انوودازی یوو  کسووباشوواره بووه جووذابیت راه

نگرش کارآفرین نسبت بوه  .(Krueger et al.2000)دستاوردهای درونی و بیرونی برای فرد است

که تصمیم به عرضوه محصوول، خودمت یوا  کنداستدالل می ،(Ivanova et al.2018خلق ارزش )

(. نظریووه رفتووار Davidsson, 1995) شووودمیمنجوور سووودمند  عملوویبووه  ،وکاری جدیوودکسووب

کننده مهمی برای قصد بینیآفرینی، پیشنگرش نسبت به ارزش کند کهشده بیان میریزیبرنامه

تواند به افزایش انگیزه بورای دسوتیابی بوه اطالعوات (، بنابراین میEmami&Dimov,2017) است

صورت ذیول بههای تحقیق هرو، دسته دوم فرضیازاین نجر شود.مکاربردی بازار قبل از عمل نیز 

 شود: می ارائه

 دارد. با قصد کارآفرینانه ارتباط مثبت ،الف: نگرش خلق ارزش جدید -2فرضیه 

 دارد. با میل به ارزیابی کارآفرینانه ارتباط مثبت ،ب: نگرش خلق ارزش -2فرضیه 

 دارد. با عمل کارآفرینانه ارتباط مثبت ،ج: نگرش خلق ارزش -2فرضیه 

 کارآفرینانه خودباوری
و مهوارت انجوام  خودباوری اشاره به باوری دارد که در آن فرد معتقد است توانایی، دانوش

میوزان بواالتری از خودبواوری  ،( معتقد اسوت2000) کروگر .(Bandura,1977)ی  کار را دارد

، ور. ازایون(Krueger,2000)شوودانجام اعموال می پذیریموجب افزایش ادراک نسبت به امکان

پذیربودن یو  فرصوت بیشوتر ادراک فرد نسبت به انجام، رود هرچقدر میزان خودباوری باالتر
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از سط  عمومی تا باورهوای  درنظر گرفت؛ صورت ی  طیفتوان بهشود. خودباوری را میمی

و خودبوواوری  خالقیتووی ماننوود خودبوواوری شووغلی، ،فووردی نسووبت بووه انجووام یوو  عموول خوواص

(. Dimov,2010) های کارآفرینانوه اسوتاسواس فرصوت کارآفرینانه که مختص خلق ارزش بور

دهوود کووه خودبوواوری کارآفرینانووه مناسووب نشووان می ،(2009مطالعووه موو  گووی و همکوواران)

 هوم شوامل: است. کارکردهای اصولی آن وکارکسب اندازیراه گیری در مراحل ابتداییاندازه

وکار کسوب )عمل(انودازیراه افزایش اطمینان کارآفرین بوه خوود در فراینود توسوعه فرصوت و

وکار تنهوا بوه انجوام کارهوای بوه ثمور رسویدن یو  ایوده کسوب (.McGee et al.,2009) اسوت

وکار، کوارآفرین انودازی کسوبشده برای آن بسوتگی نودارد. در خوالل فراینود راهریزیبرنامه

های بوالقوه، احسواس خودبواوری داشوته وی اطالعوات بورای فرصوتجوممکن است در جست

. براسواس (Drnovše et al, 2010)اما نسبت به توانایی خود برای انجام این کار تردید کنود د،باش

بورداری از یو  بور قصود و بهرهعالوه های یو  فوردمطالب فوق، خودباوری در مورد توانایی

 باشد.ؤثر جو و ارزیابی اطالعات نیز موایده، ممکن است در گرایش فرد به جست

 گذارد.می مثبت تأثیر کارآفرینانه الف: خودباوری کارآفرینانه بر قصد -3فرضیه 

 گذارد.مثبت می تأثیر میل به ارزیابی کارآفرینانهبر ب: خودباوری کارآفرینانه  -3فرضیه 

 گذارد.ثبت میم تأثیر ج: خودباوری کارآفرینانه بر عمل کارآفرینانه -3فرضیه 

 هنجارهای اجتماعی

هوای رفتواری افوراد تورین محرکهای اجتماعی ممکن است یکوی از مهمکه هنجاردرحالی

هوای اجتمواعی بور قصود و مثبوت هنجارتوأثیر  کارآفرینانه در مورد د، مطالعات حوزه قصدنباش

(. Krueger et al. 2000, Miralles et al. 2017مراجعوه شوود بوه:  ،)برای مثوالتوافق ندارند عمل 

از افراد به اشتراک گذاشوته  یگروه بیرونی باشد که توسط قانونی  تواند هنجار اجتماعی می

موجوب تحوریم و نکووهش فورد خواطی  قانون اشتراکی نتبعیت از ایعدمازآنجاکه شده است. 

از  ناپذیری از اصالت برخوردار است تا حدی که اعاای گروه حتویصورت خدشهشود، بهمی

دیگور،  عبارت. به(Festré,2010)پا نگذارند  گذرند تا هنجار گروهی را زیرامیال فردی خود می

هنجارهای اجتماعی در مورد میزان پذیرش یا رد ی  عمل توسوط دوسوتان، اعاوای خوانواده، 
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سووون خوووانواده و غیوووره اسوووت )آراسوووتی و ، الگوهوووای نقوووش، افوووراد مُانهمکووواران، معلمووو

دلیل اینکه کارآفرینی مستلزم مواجهه دائموی بوا اطالعوات نهوادی در سویر  ه(. ب1393همکاران،

 نزدیو از  کارآفرینوان هموواره ،(McMullen & Dimov, 2013با محیط اجتماعی اسوت) تعامل

هستند. در میان ایون تعوامالت، حتوی های مرجع خود با گروهدر حال تعامل و دریافت بازخورد 

 (. بنوابراین هنجوارDimov,2007) شوود وکار پدیوداره کسوبهای اصلی ایدممکن است شالوده

 Vanقورار دهود) توأثیر و عمول کارآفرینانوه را تحوت تواند ارزیابی فرصت، قصوداجتماعی می

Auken et al. 2006بر قصود و عمول های اجتماعی عالوهکه هنجار شودمیبینی پیش ،رو(. ازاین

 د.نداشته باش مثبت تأثیر نیزخلق ارزش، بر میل به ارزیابی کارآفرینانه 

 گذارند.می تأثیر کارآفرینانه تر، به صورت مثبت بر قصدهای حامیالف: هنجار -4فرضیه 

 توأثیر تر، به صورت مثبوت بور میول بوه ارزیوابی کارآفرینانوهحامی هایب: هنجار -4فرضیه 

 گذارند.می

 گذارند.می تأثیر کارآفرینانهتر، به صورت مثبت بر عمل حامی هایج: هنجار -4فرضیه 
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 شناسی روش
-پیمایشوی ،کاربردی و برحسب روش گوردآوری اطالعوات ،روش پژوهش از منظر هدف

هوای کارآفرینوان پارک صوورت طوولی انجوام گرفتوه اسوت. جامعوه تحقیوق،هکوه ببوده ی کمّ

نفور(. مقطوع زموانی  2700)هسوتند ر در حوزه فناوری اطالعوات و ارتباطوات وفناوری کشوعلم

 نامه استانداردپرسش هاآوری دادهابزار جمع بوده و 1396تا  1395های سال، هاآوری دادهجمع

ای مرحلوه گیریاستفاده از روش نمونه ها، باکارآفرینان از پارک فهرستپس از دریافت  است.

در مرحلوه اول پرسشونامه مربووط بوه ، هاآوری دادهنفر انتخاب شدند. برای جمع1500 ،و منظم

پاسوخ  400و تنهوا  سازه هنجارهای اجتماعی، خودباوری، نگرش، و قصد بوه ایون افوراد ارسوال

، پرسشونامه میول بوه ارزیوابی (مواه بعودمرحله دوم )پنج در (.درصد27/0 دریافت شد)نرخ پاسخ

ها، یوا مورد به دالیل در دسترس نبودن، غیرقابول اتکوابودن پاسوخ 150 شد وارسال  کارآفرینانه

نامه عمول( نیوز بوه انصراف از ادامه همکاری حذف شدند. در مرحله سوم)شش ماه بعد، پرسش

نمونه نهایی تحقیوق  ،نمونه از فهرست کنار گذاشته شدند. درنهایت 38دالیل مشابه مرحله قبل، 

آوری شوده را بوه های جموعتعوداد نمونوه 1 اسوتفاده شود. نموودار لنامه قابوپرسوش 213شامل 

 دهد.وفناوری هر شهرستان در نمونه نهایی نشان میتفکی  پارک علم

 

  هاهای استانهای تحقیق در پارک. تعداد نمونه1 نمودار
 

 از دسوتورالعمل چانودرلر و لیوون ،(1)جودول  محاسبه روایوی، پایوایی و تناسوب مودل برای

 ,Chandler & Lyonشوده اسوت)گیری و سواختاری بهوره گرفتوه ( در مورد مودل انودازه2001)

 سوت.اتکا ها قابولکند که نتایج آزمون فرضیه(. انجام این امور برای ما اطمینان حاصل می2001

اول،  :استفاده شوده اسوت PLSافزار در این تحقیق به دو دلیل از روش معادالت ساختاری با نرم
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دلیل بووه ( و دوم،Henseler et al. 2009عوودی متغیرهووای وابسووته تحقیووق )دلیل ماهیووت چندبُبووه

ها( در آن بایود واریانسی بودن مدل تحقیق که سنجش تعداد زیادی از روابط )فرضیه -فرایندی

 (.Hair et al. 2012لحظه صورت گیرد )در ی 

، پایایی و روایی ابزار هاپرسش ابعهمراه تعاریف عملیاتی، من. متغیرهای مکنون به1جدول 

 تحقیق

(AVE > 

0/5) 

روایی 

 ترکیبی

(CR > 0/7) 

ی آلفاضریب 

 کرونباخ

(Alpha > 0/7) 

میزان 

 اشتراکی
2Q منابع ابزار تحقیق 

متغیرهای مکنون به 

 همراه تعاریف عملیاتی

0/82 0.93 0/88 0/81 

- (Emami& Dimov, 

2017) 

(Ivanova, Treffers, 

&Langerak, 2018) 

: ارزشنگرش خلق 

خلق ارزش رضایتمندی به 

 آوردهمراه می

0/82 0/93 0/89 0/82 

 

 

0/300 

(Dimov, 2007) 
(Emami & Dimov, 

2017) 

: ارزش قصد خلق

داشتن برنامه برای خلق 

 ارزش در آینده نزدی 

0/58 0/87 0/81 0/58 0/359 
(Dimov, 2007)  :تولید محصول یا عمل

 جدیدخدمتی 

0/74 0/89 0/82 0/74 

 

 

- 

(Chen & Liñán, 2009) 

(Miralles, Giones, & 

Gozun, 2017) 

 

 ی:اجتماعی هاهنجار
حمایت افراد نزدی  به 

از تولید  کارآفرین

 محصول جدید

0/52 0/84 0/76 0/52 

 

 

- 

(Emami & Dimov, 

2017) 

(Ivanova, Treffers, & 

Langerak, 2018) 
 

 داشتنخودباوری: 

دانش و توانمندی الزم 

 خلق ارزش برای

0/72 0/94 0/92 0/73 0/417 

(Emami & Klein, 

2020) 
میل به ارزیابی 

میل به  :نانهیکارآفر

بررسی و ارزیابی 

اطالعات قبل از خلق 

 ارزش
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)قطر ماتریس همبسوتگی(  (AVE) میانگین واریانس استخراجی ، مقدار جذر2طبق جدول 

هوا بیشوتر اسوت کوه نشوان از روایوی و از مقدار همبسوتگی میوان آن ،تمامی متغیرهای مرتبه اول

 (.Hair et al. 2012)دارد گیریهای اندازهبرازش مناسب مدل

 ی مکنونهاسازهالکر در مورد ماتریس سنجش روایی به روش فورنل .2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرهای مکنون

      0/90 نگرش

     0/90 0/65 قصد

    0/76 0/66 0/49 عمل

   0/86 0/31 0/39 0/39 هنجار

  0/72 0/38 0/57 0/53 0/52 خودکارآمدی

 0/84 0/51 0/45 0/62 0/71 0/63 میل به ارزیابی

 
 
P < 0/10; * P < 0/02; ** P < 0/002 ***P< 0/001 

 
***0.46 

 

 نگرش

 هنجار

  خودباوری

میل به 
 ارزیابی

 قصد

 عمل

**0.24 

***0.48 

-0.04 
*0.23 

***0.28 

0.09 

0.11 

-0.05 

*0.14 

***0.37 
)***0.49( 

 

*0.27 

=0.592R 

=0.482R 
)=0.482R( 

 

 0.54=2R 
)=0.502R( 
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مقدار خوبی خروجی محاسبات آماری در مدل و میزان معناداری مدل میانجی.  .2شکل 

 (610/0تناسب مدل )

 

  نتایج

میوانگین هسوتند. همچنوین زن  درصود22 کنندگان مورد وشرکتدرصد  78، در این تحقیق

( 2)شوکل  مودل تحقیوق ،دهودنتایج نشوان می است.   8سال با انحراف معیار  34سنی در نمونه 

قصود  نیوازِروابوط پیشتغییرات )واریانس( عمل خلق ارزش را تبیین کنود. درصد از  54توانسته 

 درصد 59نیازها و همان پیش کردهتغییرات را تبیین درصد 48اندازه به اندخلق ارزش نیز توانسته

اند. اگرچه دامنه تحقیق مربوط به خلق ارزش واریانس میل به ارزیابی کارآفرینانه را تبیین کرده

حوال انودازه این شودن(، بوا )کوارآفرین خلق محصول یا خدمتی جدید( و نه دامنه شوغلی) است

2ضریب تعیین )
R) عمول قورار گرفتوه اسوت -در دامنه متعارف مطالعات حوزه قصود ،ذکرشده 

(Liñán & Chen 2009; Miralles et al. 2017.) 

 رابطه پیشنهادشده بین قصد خلق ارزش و میل به ارزیابی کارآفرینانه مثبوت و معنوادار اسوت

(r: 0/46). 0/27) به همین ترتیب با اقدام به خلق ارزش در ارتباط اسوت میل به ارزیابی نیز; p < 

مثبوت و معنوادار اسوت  همچنین در مورد اثر قصد خلوق ارزش بور اقودام بوه خلوق ارزش .(0/02

(0/37; p < 0/001؛) بوا  گیرنود.می ها مورد تأییود قوراربنابراین سه فرضیه فرعی دسته اول فرضیه

گری میل به ارزیابی بین قصد و عمول خلوق ارزش، از روش بووت بررسی میانجی برای حالاین

اندازه همبسوتگی مسویر بوین قصود و عمول در قودر  ،دهدنتایج نشان می .استراپینگ استفاده شد

هنووز ازلحواآ آمواری بواوجود متغیور میوانجی  اموا (،37.0بوه  49/0از ) مطلق خود کاهش یافته

 بووده در اثر مستقیم بین متغیر وابسته و مستقل هنوز معنادار t دازه آمارهعالوه، انمعنادار است. به

(p < 0/001که باحالت میانجی )بنوابراین فرضویه اصولی مربووط بوه  گری جزئی سوازگار اسوت؛

بوا  ارتباط مستقیم و معنوادار ،دهد که نگرششود. در ادامه، نتایج نشان میگری تأیید میمیانجی

اما چنین ارتبواطی  ،(p < 0/02 ;0/23) ( و میل به ارزیابی داردp < 0/001 ;0/48) قصد خلق ارزش

بور قصود  کهبر ایندیگر، داشتن ادراک مطلوبیت عالوه بیان(. بهp > 0/05 ;0/04-) با عمل ندارد
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بنابراین  گذارد؛می تأثیر جوی آگاهانه برای ارزش پیشنهادی آتی نیزوبر انگیزه جست ،اثر دارد

 شود.اما قسمت ج تأیید نمی شده، فرضیه دوم تأیید الف و ب هایقسمت

مثبوت و معنوادار خودبواوری بور  توأثیر الف در مورد-انجام شده، فرضیه سوم بینیطبق پیش

عمل نیوز  <--(. همچنین ضریب مسیر خودباوری p < 0/002 ;0/24) قصد خلق ارزش تأیید شد

 .(r: 0/28مبستگی رابطه موردنظر نیز مثبوت اسوت )( و هp < 0/001) بوده ازلحاآ آماری معنادار

اموا خودبواوری خلوق ارزش  ،ب اسوت -شواهد کافی بورای تأییود فرضویه سووم دهندهنشان این

 عبارتبوه شوود.می ج رد -بنوابراین فرضویه سووم ارتباطی با میل به ارزیابی کارآفرینانوه نودارد؛

بوا میول بوه ارزیوابی کارآفرینانوه  کوهشتر از آنها، خودباوری کارآفرینانه بیدیگر، براساس یافته

ها اجتمواعی، یافتوه یهوابا قصد فرصت و عمل مرتبط است. در مورد هنجار ،ارتباط داشته باشد

و  (p < 0/02 ;0/14) انودبینی کننده میول بوه ارزیوابی کارآفرینانهدهد هنجارها تنها پیشنشان می

کننده مهموی بینیی اجتماعی ممکن است پیشهاهنجار. بنابراین، دنکننمی قصد و عمل را تبیین

 د، اما در مورد خلوق ارزش در کوارآفرینی چنویننها در حالت عمومی باشبرای رفتارها و کنش

 گیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بحث و نتیجهقسمت  در موضوع نیست. این

ی ارتباطوات مودل تحقیوق، دهد که در میان تموام( نشان می3شده )جدول اندازه اثر محاسبه

 ،و قصود (306/0) روی قصود خلوق ارزش دارد تورین انودازه اثور رانگرش خلق ارزش، بزرگ

عوالوه، قصود و خودبواوری به .(27/0) ترین اندازه اثر را برای میل به ارزیابی کارآفرینانهبزرگ

نگورش زیواد زه اثر (. اندا103/0 و116/0) گذارندتری بر عمل کارآفرینی میبه ترتیب اثر قوی

 نشان از نقش بسیار مهم نگرش در تحری  قصد به خلق ارزش دارد.  ،خلق ارزش

 ی اثر روی متغیرهای وابسته تحقیقهااندازه. 3جدول 
 2f2  اندازه اثر برای قصدf2  اندازه اثر برای میل به ارزیابیfاندازه اثر برای عمل 

 0/002 عمل˃--نگرش  0/06 میل به ارزیابی˃--نگرش  0/30 قصد ˃--نگرش

 0/103 عمل˃--خودباوری 0/01 میل به ارزیابی˃--خودباوری  0/07 قصد˃--خودباوری

 0/002 عمل˃--هنجار 0/04 میل به ارزیابی˃--هنجار 0/02 قصد˃--هنجار

 0/116 عمل˃--قصد 0/27 میل به ارزیابی˃--هنجار  

 0/064 عمل˃--میل به ارزیابی    
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 گیریبحث و نتیجه
یابد. ایون فراینود بوا ارزیوابی کوارآفرین ارزیابی فرصت کارآفرینی در طول زمان توسعه می

نسبت به نگرش وی از مطلوبیت فرصوت مووردنظر و برخوورداری از دانوش و مهوارت الزم در 

کوه فورد نگورش (. بوراین اسواس، هنگامیHaynie et al. 2009گیرد )سازی آن صورت میپیاده

بوا در نظور  بایود آورد، آن فرصوتدسوت مویبه در مورد فرصوت خود را دماتیمثبت و باور مق

موردسونجش قورار گیورد. میول بوه ارزیوابی  ،های بازار مانند نیاز و میل مشوتریانگرفتن واقعیت

بوه ارزیوابی، قصود،  هوای مختلفویکوه افوراد میل آنجا زکارآفرینانه بخشی از این فرایند است. ا

کننود. مودل عمول می هوم متفواوت در مواجهوه بوا شورایط بیرونوی ،و نگرش دارنود خودباوری

کوه میول بوه ارزیوابی کارآفرینانوه در آن  سوتشده در این تحقیق دربردارنده فراینودی پویاارائه

مکانیسوم میول بوه  سوت.هاگر ارزیوابی و تشوخیص فرصتتسهیل ،این سازه دارد.نقش محوری 

است کوه در آن کارآفرینوان بورای تأییود ذهنوی ایوده کننده فرایندی ارزیابی کارآفرینانه ترسیم

یافتوه شواخص ایون دیگور رو شووند. ههای خلوق ارزش روبواطمینانوکار خود باید با عدمکسب

هنجارهوا بور قصود و  توأثیر های اجتماعی است. در ایون پوژوهشپژوهش مربوط به نقش هنجار

در  سازگار است. Miralles et al. (2017و ) Krueger et al (2000های)که با یافتهنشد عمل تأیید 

  شود:هنجار بر قصد و عمل خلق ارزش ارائه می تأثیردو دلیل ممکن برای توجیه عدم اینجا

توانود نیواز بوه حمایوت از افوراد می اول، براساس نتایج میزان خودبواوری، خلوق ارزش بواال

سووفید خووانواده و غیووره( را ، الگوووی نقووش، ریشانماننوود دوسووتان، معلموو) کووارآفرین نزدیوو 

بوارزی بورای  ( ویژگویMcClelland,1961ِطلبی)عالوه، میل بوه توفیوقالشعاع قرار دهد. بهتحت

کنند خودشان مشکالت طلبی باال تالش میکارآفرینان است. کارآفرینان با داشتن میل به توفیق

با توالش  اند،کردهو اهدافی را که برای خود تعیین  کردهبرطرف  های درستگیریتصمیمبا را 

حال، این دلیل تنهوا یو  حودس اسوت و زموانی با این (.Littunen,2000و کوشش محقق کنند)

  سنجیده باشیم. طلبی را نیز در میان کارآفرینانتوان به آن اتکا کرد که درجه نیاز به توفیقمی

ند که وزن موؤثر مورتبط بوا هریو  از روابوط در کن( اشاره می2005و فیشبین ) دوم، آجزن

 & Ajzenتوانوود در جوامووع مختلووف متفوواوت باشوود )می ،شوودهریزیموودل رفتووار برنامه

Fishbein,2005.) امکان دارد به دلیل تفاوت در جامعه تحت مطالعه، یو  متغیور معنای دیگر، به
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هوا اضوافه ر موؤثر عمول کنود. آندر جامعوه دیگو و بووده تأثیربی شدهریزیدر مدل رفتار برنامه

طورکلی از مالحظوات شده، یو  رفتوار ممکون اسوت بوهریزیکنند که در مدل رفتار برنامهمی

 که رفتار دیگر اساساً متوأثر از عوامول کنترلوی )ماننود خودبواوری(پذیرد، درحالی تأثیر نگرشی

ش، رفتوار کنترلوی نگور) بعای موارد ممکن است ی  یا سوایر متغیرهوای قصود واقع،باشد. در

بینوی رفتوار نداشوته باشوند. قصد نامربوط بووده و نقشوی در پیش نسبت به ، یا هنجار(1شدهدرک

علول  صوورت قطعوی پوذیرفت کوه ایون دو،تووان بهبدون انجام مطالعات تطبیقی نمی ،هرحالبه

 هنجار بر قصد و عمل در خلق ارزش هستند. تأثیرعدم

کارآفرینانه روی عناصر  خودباوریرسد نظر میبه ،خودباوریدر مقایسه هنجار اجتماعی با 

کوه روی ارزیوابی درحوالی ،اثر فراوانی داشته باشود ،مانند قصد و عمل ،محورو رفتارهای نتیجه

میوان  از ی نودارد؛ زیوراتوأثیر و بر تحلیل و ارزیوابی اسوتوار اسوت، چنوین نیست محورنتیجهکه 

هوووای اجتمووواعی، تنهوووا خودبووواوری کارآفرینانوووه نگووورش خلوووق ارزش و هنجار ،خودبووواوری

 ،(0/1عمول ) کننده عمل در خلق ارزش است. افزون براین، انودازه اثور خودبواوری بوربینیپیش

کننوده بواور (. خودبواوری، خلوق ارزش منتقل0/07) باالتر از اندازه اثر خودباوری بر قصد است

بورای مثوال، ) زمینه خلوق ارزش اسوت های آتی درکارآفرین نسبت به انجام ی  عمل به تالش

آوری منابع مالی، اجاره ی  مکان تجاری، خرید مواد اولیه و غیره(. این سازوکار انتقوالی جمع

وکار بروند و بر بواور و اندازی کسبرخطر راههای پُکند کارآفرینان به سمت چالشکم  می

این، در نمونوه کارآفرینوان ایون عقیده خود برای به نتیجوه رسواندن عمول پافشواری کننود. بنوابر

محور است که تنها باورهای مشخصی را بورای تحقیق، خودباوری خلق ارزش نوعی سازه نتیجه

و همکواران  یمو  گو هایبوا یافتوه . این موضوعکندتر فرد هدایت میعملکرد بهتر و مطلوب

ارتبواط  کی ازحوا نیوز مختلوف در زمینه پیامدهای خودباوری سازگار اسوت. مطالعوات (2009)

موفقیوت موالی در زمینوه فوروش و  ،)بورای مثوال ستهابین خودباوری و عملکرد شرکت مثبت

براین (. اگرچه باور عمومی Miao et al.2017)توسط کارآفرینان( شرکتتأسیس  از درآمد بعد

                                                           
1 Perceived Behavioral Control 
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 ،(Drnovšek et al. 2010گذارنود)بور عملکورد می مثبت تأثیر های مثبت،نگرش که استاعتقاد 

های کارآفرینی، این رابطوه غیرمسوتقیم اسوت. کند که در عرصههای این تحقیق بیان میاما یافته

خصووص در مرحلوه به ،هایی اسوت کوه نقوش میوانجی رادلیل وجوود سوازهرابطه غیرمستقیم، به

های مهم، میول کنند. یکی از این سازهایفا می ،وکار(اندازی کسبراه از ها )قبلارزیابی فرصت

 به ارزیابی کارآفرینانه است.

  هاپیشنهاد

کوه چورا پرسوش ایون  آگاهی از مکانیسم انتقال قصد به عمل بسیار مهم است. شواید پاسوخ

در آگواهی از هموین مکانیسوم  ،رسندسازی نمیگاه به مرحله پیادههای ناب هیچبسیاری از ایده

آگاهی نسوبت بوه آن از ملزوموات باشد. میل به ارزیابی کارآفرینی یکی از نقاط عطف است و 

های خصوص آموزش کارآفرینی است. براساس یافتهگذاری کارآفرینی و بههای سیاستحوزه

مهمی در فرایند انتقال قصد به عمل خلوق  تشخیص این تحقیق، میل به ارزیابی کارآفرینانه نقطه

ردنظر وی ارزش دهود کوه آیوا ایوده مووزیرا خروجی آن به کوارآفرین نشوان موی ،ارزش است

آگواهی و  ،بوه هموین خواطرکند. نظر توسعه و بهره برداری دارد یا بهتر است از ادامه آن صرف

. برای شود های مهم در منابع آموزش کارآفرینی لحاآعنوان بخشآموزش نسبت به آن باید به

اطالعوات آوری و تحلیل توان به تقویت میل جمعهای مرتبط در این حوزه میاز آموزش ،مثال

 هوابرآینود ایون قبیول آموزش ،کورد. بوه ایون ترتیوباشواره بازاری در ارتباط با ایوده مووردنظر 

 کورده ودر کارآفرینوان فوراهم  را آفرینویبوه اشوتیاق و قصود ارزشبهتور دهی جهوتهای زمینه

 دهد. افزایش میرا در فرآیند بهره برداری از فرصت  آناناطمینان خاطر 

قصود و  آتی، اگرچه نقش میانجی میل بوه ارزیوابی کارآفرینانوه در رابطوهاز منظر تحقیقات 

آفرینوی را تببوین شد، اما این سازه به تنهایی نتوانسته کل عمول در ارزشتأیید عمل خلق ارزش 

های مهوم دیگوری نیوز در ایون رابطوه رسد سوازهنظر میبه ،رو(. از این3و جدول  2)شکل  کند

هوا را در پرداختوه و نقوش آنها این سازهود تحقیقات آتی به شناسایی شپیشنهاد می دارند. نقش

 مدل این تحقیق مورد آزمون قرار دهند.
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