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 چکیده

 
ترین مباحث تحقیق در حوزه کارآفرینی، تشخیص فرصت های اخیر یکی از مهمدر سال

باشد. این تحقیق سعی دارد تا با تلفیق هر دو گروه عوامل فردی و محیطی در یک الگوی می
وی نقش تجربه کارآفرینی و الگ تحقیق، نقش تعدیلی محیط کارآفرینی بر روابط بین خالقیت،

 300ای متشکل از های پژوهش از طریق پرسشنامه از نمونهدادهکارآفرینی را بررسی نماید. 
حاصل از نتایج  .شدآوری دانشجوی کشاورزی در چهار دانشگاه دولتی در غرب کشور جمع

تشخیص فرصت رابطه معنی بایابی معادالت ساختاری نشان داد که هر سه متغیر فردی مدل
وجود داشت. همچنین، نتایج  فرصت صیتشخترین رابطه بین خالقیت و داری دارند اما قوی

 مناسب شده نشان داد که خالقیت در محیط تعدیل چندگانه رگرسیون حاصل از تحلیل
ات یتری با توانایی تشخیص فرصت دانشجویان دارد. این تحقیق هم به ادبکارآفرینی رابطه قوی

های شخیصتی از طریق نشان دادن های محیط نهادی و ویژگیتشخیص فرصت و هم به نظریه
 ند. کنقش تعدیلی محیط کارآفرینی بر رابطه بین خالقیت و تشخیص فرصت کمک می

 

 کارآفرینی، تشخیص فرصت، خالقیت، محیط کارآفرینی، نقش تعدیلی  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

ص تشخی ،یکی از عناصر کلیدی فرایند کارآفرینی

 ,Ozgen & Baronباشد )های کسب و کار میفرصت

2007; Shane & Venkataraman, 2000; Tang et al., 

ین ترمهمهای کسب و کار یکی از (. تشخیص فرصت2012

هایی است که یک کارآفرین موفق باید داشته باشد. مهارت

یجاد ا های کارآفرینی پیش شرطشناسایی و توسعه فرصت

باشد. به همین دلیل بخش کسب و کارهای جدید می

مهمی از تحقیقات کارآفرینی سعی در تشریح فرایند 

 . (Propstmeier, 2011)تشخیص فرصت دارند 

های نظران مدله صاحبدر بیست سال گذشت

 Ardichvili et)اند مختلفی از تشخیص فرصت ارایه داده

al., 2003; Bhave, 1994; Singh et al., 1999)  سعی و

های مختلف علوم اجتماعی از اند تا با کمک رشتهکرده

های جمله اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی چارچوب

ختی(  برای نظری مناسب )مانند رهیافت اجتماعی شنا

تبیین ماهیت و فرایند تشخیص فرصت ایجاد نمایند 

(Dimov, 2007) ،فرایند  ،هارغم تمام این تالشاما علی

های کارآفرینی هنوز همانند یک جعبه تشخیص فرصت

 ;Corbett, 2007)سیاه ابعاد ناشناخته بسیاری دارد 

Shane & Venkataraman, 2000; Vaghely & Pierre-

Andre, 2010) است که  پاسخ ماندهو این سوال هنوز بی

کنند و بعضی ها را شناسایی میچرا بعضی افراد فرصت

 .دیگر قادر به انجام این کار نیستند
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پیشایندهای تشخیص فرصت  ،در ادبیات کارآفرینی

از عوامل فردی گرفته  ،کارآفرینانه دامنه وسیعی از عوامل

گیرد. ولیکن بیشتر را در بر می ،تا عوامل محیطی

 ،پیشینتحقیقات عمدتا بر عوامل فردی نظیر دانش 

 اندهای اجتماعی و خودکارآمدی تمرکز داشتهشبکه

Ozgen & Baron, 2007)های شناختی فردی ( و مکانیسم

های کارآفرینانه مورد بحث را در رابطه با تشخیص فرصت

 (. تعداد خیلی کمی ازCorbett, 2007اند )قرار داده

مطالعات هر دو گروه عوامل فردی و محیطی را در بررسی 

پیشایندهای تشخیص فرصت کارآفرینی مد نظر قرار 

فردی هم . در بین عوامل (Wang et al., 2013)اند داده

های شخصیتی نظیر خالقیت شده توجه کمتری به ویژگی

مند ادبیات بررسی نظام ر( د2014) .George et alاست. 

های شخصیتی کنند که ویژگییان میتشخیص فرصت ب

و شرایط محیطی دو عامل مهم موثر بر فرایند تشخیص 

فرصت هستند که از لحاظ مفهومی مطالعات بسیاری از 

اند اما از لحاظ تجربی مطالعات این بحث حمایت کرده

نهاد اند. آنها پیشخیلی کمی به بررسی این روابط پرداخته

 به این عوامل توجه بیشتری کردند که مطالعات آینده باید

 نمایند. 

ای هپژوهش حاضر سعی دارد تا با با استفاده از نظریه

اجتماعی، سرمایه انسانی و اجتماعی و محیط -شناختی

نهادی به بررسی هر دو گروه عوامل فردی و محیطی به 

عنوان پیشایندهای تشخیص فرصت بپردازد و از این 

مک کاین شایستگی طریق به درک بهتر عوامل موثر بر 

شود که خالقیت، تجربه نماید. در این پژوهش فرض می

کارآفرینی و الگوی نقش کارآفرینی به عنوان عوامل 

پیشایندهای توانایی افراد برای شناسایی فرصت ،فردی

شود تر آن که فرض میباشند و مهمهای کسب و کار می

ل مروابط بین این عوامل با تشخیص فرصت تحت تاثیر عوا

 باشد. محیطی می
 هاچارچوب نظري و فرضيه

 تشخيص فرصت کسب و کار

کارآفرینی عبارت است از فرایند شناسایی، ارزشیابی 

ها با هدف راه اندازی یک کسب و برداری از فرصتو بهره

 & Baron, 2007a; Shane)کار و یا بهبود رشد آن 

Venkataraman, 2000)طور که بیان شد این . همان

شود. شناسایی فرصتها آغاز میفرایند با شناسایی فرصت

توان این گونه تعریف نمود: فرایندی که از طریق ها را می

های بالقوه را به منظور ایجاد و توسعه آن افراد فرصت

کسب و کار، بازار و تکنولوژی جدید، شناسایی و کشف 

. در حقیقت (Shane & Venkataraman, 2000)کنند می

وان گفت که بدون شناسایی فرصت، کارآفرینی هم تمی

و به همین  (Short et al., 2010)وجود نخواهد داشت 

دلیل، این شایستگی تبدیل به یکی از عناصر کلیدی در 

تحقیقات و مطالعات کارآفرینی شده است و عالقه زیادی 

توانند این برای شناسایی فرایند و عواملی که می

 د، وجود دارد. شایستگی را بهبود دهن
 خالقيت

های نو و مفید تعریف توان تولید ایدهخالقیت را می

. خالقیت و (Hennessey & Amabile, 2010)نمود 

ها و موفقیت نوآوری نقش کلیدی در تشخیص فرصت

 ;Hills et al., 1997)کسب و کارهای جدید دارند 

Lumpkin et al., 2001) ادبیات کارآفرینی خالقیت را به .

نوان یک ویژگی شخصیتی و شناختی مهم مطرح میع

ار و های کسب و ککند که به توانایی فرد برای تولید ایده

 ,.Ardichvili et al)کند ها کمک میشناسایی فرصت

2003; Shane, 2003; Dimov, 2007; Gielnik et al., 

اند که خالقیت می. مطالعات تجربی هم نشان داده(2012

 ,Baron & Tang)ها کمک کند فرصت تواند به تشخیص

2011; Gielnik et al., 2012; Propstmeier, 2012; 

Karimi et al., 2014)  
توان فرضیه زیر را بیان با توجه به آنچه بیان شد می

 کرد:

: خالقیت با تشخیص فرصت رابطه مثبتی 1فرضیه 

 دارد.

 تجربه کارآفرينی

عث که دانش بانظریه سرمایه انسانی بر این باور است 

شود و به آنها کمک های شناختی افراد میافزایش توانایی

تر فعالیت نمایند کند تا به صورت کارآتر و پربازدهمی

(Davidsson & Honig, 2003)های . یکی از این توانایی

باشد. بنابراین، افرادی که تشخیص فرصت می ،شناختی

د باید در هستن ترکیفیت دارای سرمایه انسانی بیشتر یا با

ها بهتر باشند. از جمله دریافت و شناخت فرصت

 هانسانی که در فرایند کارآفرینی و ب های سرمایهمولفه

ویژه تشخیص فرصت بسیار اهمیت دارد تجربه کارآفرینی 

افرادی . (Ucbasaran et al., 2008; Tang, 2010)باشد می
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و یا اقدام  اندکردهاندازی که قبال کسب و کار خود را راه

های ها و صالحیت، مهارتاندبه چنین کاری کرده

ارزشمندی نظیر مدیریت منابع )زمان، پول، کارکنان( و 

توانند ها میاند. این نوع مهارتجذب سرمایه کسب نموده

های کسب و کار بهتر و به کارآفرین کمک نماید تا فرصت

 ,González & Husted)بیشتری کشف و یا خلق نماید 

2011; Ucbasaran et al., 2009 ) . 

بنابراین، فرضیه زیر درباره تجربه کارآفرینی و 

 شود:تشخیص فرصت ارایه می

ه فرصت رابط صیتشخبا  تجربه کارآفرینی: 2 هیفرض

 دارد. یمثبت
 الگوي نقش کارآفرينی

توان فردی دانست که به عنوان یک الگوی نقش را می

وص )مثال کارآفرینی( برای فرد الگو در یک رفتار بخص

گیرد. الگوهای نقش منبع یادگیری دیگر سرمشق قرار می

 باشند.می 1ایمشاهده

توانند تشویق و حمایت الزم برای الگوهای نقش می

باشند فرد را فراهم آورند و یکی از منابع مهم اطالعات می

(BarNir et al., 2011) .Bosma, et al (2012)  الگوهای

را به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه  کارآفرینی نقش

دانند که با ایجاد آگاهی، رهنمود، حمایت و اجتماعی می

 کنند.هدایت افراد، آنها را در مسیر کارآفرینی کمک می

از دیدگاه کارآفرینی، سرمایه اجتماعی )از جمله 

آورد که کشف و هایی فراهم میالگوی نقش( شبکه

برداری از آنها را بهبود و همچنین، بهرهها شناسایی فرصت

دهد و به شناسایی، گردآوری و تخصیص منابع کمیاب می

. کارآفرینان (Davidsson & Honig, 2003)کند کمک می

ه های مثبت دربارموفق به عنوان الگوی نقش نه تنها پیام

توانند برای افراد کنند؛ بلکه میکارآفرینی منتقل می

های کسب و کار جدید و ها و فرصتکشف و خلق ایده

 (.Fornahl, 2003)تر سازند عملی کردن آنها را آسان

 شود: بنابراین، فرضیه زیر در همین رابطه بیان می

فرصت  صیتشخبا  مدل نقش کارآفرینی: 3 هیفرض

 .دارد یرابطه مثبت

 نقش تعديلی محيط کارآفرينی

ه ب در حالی که متغیرهای فردی نظیر سرمایه انسانی

عنوان پیشایندهای تشخیص فرصت خیلی مورد تاکید 

فرهنگی یا -اند، اما تاثیر عوامل اجتماعیقرار گرفته

توان نادیده گرفت محیطی در کارآفرینی را هم نمی

(Ozgen, 2003)طور کلی، عوامل محیطی دربرگیرنده . به

های های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارزشزمینه

توانند د. چنین عواملی مینباشاجتماعی می-فرهنگی

کارآفرینان را در فرایند تشخیص فرصت تحت تاثیر قرار 

ترین چارچوب. یکی از مهم(George et al., 2014)دهند 

های نظری برای مطالعه تاثیر شرایط محیطی بر تشخیص 

باشد. بر اساس می (North, 1990) 2فرصت نظریه نهادی

فرهنگی، سیاسی، -عیاین نظریه، محیط نهادی )اجتما

و  گیریتواند نقش حیاتی در شکلاقتصادی و غیره( می

توسعه نگرش و رفتار اقتصادی افراد )نظیر کارآفرینی( ایفا 

 نماید. 

Stevenson & Gumpert (1985) دارند که بیان می

های اجتماعی، اقدامات محیط بیرونی از جمله ارزش

راد را تشویق به توانند افسیاسی و قوانین و مقررات می

بیان می Tang (2010)ها کنند. شناسایی و کشف فرصت

کند که محیط کارآفرینی بر رابطه بین سرمایه انسانی و 

گذارد. به عبارت اجتماعی با تشخیص فرصت تأثیر می

دیگر محیط کارآفرینی مناسب بستری را برای تسریع 

 جریان انتقال دانش، تشویق مبادله اطالعات و تجارب،

بهبود بحث و تبادل نظر میان افراد و در نتیجه شناسایی، 

نماید و بدین خلق، ترکیب و استفاده از دانش فراهم می

های کارآفرینی کمک طریق شناسایی بهتر فرصت

 نماید.می

های زیر را توان فرضیهبا توجه به آن چه بیان شد می

 درباره نقش تعدیلی عوامل محیطی مطرح کرد:

: محیط کارآفرینی روابط بین )الف( خالقیت، 4فرضیه 

)ب( تجربه کارآفرینی و )ج( الگوی نقش کارآفرینی با 

ای نماید به گونهتشخیص فرصت کارآفرینی را تعدیل می

تر محیط کارآفرینی، این روابط که برای سطوح مثبت

باشند.تر میقوی

 

 
1 . Vicarious learning 2 . Institutional theory 
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 تحقیقروش 

همبستگی بوده و برای  نوع از و توصیفی پژوهش این

گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 

دانشجویان کشاورزی سال آخر کارشناسی چهار دانشگاه 

)شامل: همدان، کردستان، کرمانشاه و غرب کشور 

مشغول به  1393-94تحصیلی که در ساللرستان( 

فته ی آماری در نظر گرتحصیل بودند به عنوان جامعه

ای تصادفی (. روش نمونه گیری طبقه=1450Nند )اشده

جدول ی آماری، از ی حجم نمونهبوده و برای محاسبه

 استفاده شده است. تعداد  (2001) بارتلت و همکاران

نفر از  88ی آماری بررسی شدند )نفر برای نمونه 300

نفر از دانشگاه رازی  75دانشگاه بوعلی سینا همدان، 

نفر از دانشگاه  66نفر از دانشگاه لرستان و  71کرمانشاه، 

کردستان(. در این پژوهش سه متغیر خالقیت، محیط 

 کارآفرینی و تشخیص فرصت با استفاده از مقیاس پنج

 (5=موافق کامال تا 1=مخالف کامال)ای طیف لیکرت گزینه

 گیری شدند. اندازه

اخ ش آلفای کرونببرای سنجش پایایی پرسشنامه از رو

 و آلفای کرونباخاستفاده شد. ضرایب  1و پایایی ترکیبی

عنی ی ها بیش از  حداقل قابل قبولپایایی ترکیبی سازه

بررسی از  متغیرهای مورد دهدمینشان بودند که  70/0

(. همچنین 1باشند )جدول میپایایی مناسبی برخوردار 

روایی محتوای ابزار پژوهش توسط چهار نفر از اساتید 

ویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا گروه تر

برخوردار از سوابق آموزشی و پژوهشی مرتبط با کارآفرینی 

تایید شد. با توجه به نوع تحقیق و ضرورت تعیین میزان 

زمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از اثرگذاری هم

ها و آزمون های ساختاری برای تحلیل دادهتکنیک معادله

 استفاده شده است. هافرضیه
 ها، منابع و پایایی متغیرهای تحقیقتعداد گویه: 1جدول 

 متغیر تعداد گویه گیریمقیاس اندازه آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی منبع

Ozgen, 2003 88/0 81/0 تشخیص فرصت 6 ترتیبی 

Ahlin et al., 2014 87/0 81/0 خالقیت 6 ترتیبی 

Busenitzet al., 2000 93/0 88/0 محیط کارآفرینی 13 ترتیبی 
Karimi et al., 2014b - - الگو نقش کارآفرینی 2 اسمی/ترتیبی 
Karimi et al., 2014 - - تجربه کارآفرینی 1 اسمی 

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 . Composite Reliability 

 الف 4فرضیه 

 ب4فرضیه
 ج4فرضیه 

 3فرضیه

 2فرضیه

 1فرضیه 
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 هايافته

 62که حدود  دهدینشان م یفیتوص یهاافتهی جینتا

( درصد 38) آنها مابقی و دختر پاسخگویان کل از درصد

 ریتاکث دانشجویان، سنی توزیع با رابطه در. بودند پسر

 میانگین و داشتند سن سال 21-25 بین( درصد  82) آنها

 درصد 87 حدود ،همچنین .بود سال 77/22 آنها سنی

 ند.باشمی کارآفرینی تجربه فاقد دانشجویان( نفر 261)

 دهد نمرهنشان می 2طور که جدول شماره مانه

تشخیص فرصت و خالقیت در حد متوسط متغیرهای 

ی کمتر از حد نیکارآفر طیمح اما نمره متغیر .باشدمی

یشان م. این یافته ن(94/2=نیانگی)ممتوسط می باشد 

موجود از لحاظ ی طیمح طیشرا انیکه از نظر دانشجو دهد

کسب  جادیچندان مناسب ا ،یو شناخت یهنجار ،یقانون

 .باشدینم دیو کار جد
ذکر شده، تشخیص فرصت  1طور که در جدول همان

گویه در مقیاس ترتیبی مورد سنجش  6کسب و کار با 

قرار گرفت. حداقل امتیاز به دست آمده برای تشخیص 

بود. در  13/19و میانگین  30و حداکثر آن  6فرصت 

درصد( دارای توانایی  57نفر ) 171بندی این متغیر، طبقه

درصد( دارای  37نفر ) 111تشخیص فرصت متوسط و 

درصد(  6نفر ) 18تشخیص فرصت پایین هستند و تنها 

 در گروه تشخیص فرصت باال قرار داشتند.  

برای سنجش متغیر الگوی نقش کارآفرینی دو سوال 

تان خانوادهآیا پدر یا مادر یا یکی از اعضای "پرسیده شد: 

 شما شخصا"و  "باشند؟دارای کسب و کار و یا شرکت می

چند کارآفرین موفق در بین آشنایان، دوستان و یا سایرین 

دهند کارآفرینانی که با ها نشان می. بررسی"شناسید؟می

تری دارند )نظیر پدر و مادر( تاثیر فرد ارتباط نزدیک

 با پیروی از. (Davidsson, 2004)بیشتری بر وی دارند 

Schmitt-Rodermund et al. (2011 ) وKarimi et al. 

ر در نظ "صفر" کد، برای پاسخ منفی به سوال اول (2014)

در نظر گرفته شد.  "2" کدگرفته شد و برای پاسخ مثبت 

های سوال دوم هم با استفاده از یک مقیاس سه پاسخ

و  2؛ تعداد کمی=0ای کدگذاری شد: هیچ کس=گزینه

توانست از صفر . بنابراین، نمره مدل نقش می3خیلی زیاد=

تا چهار متغیر باشد. این نوع فرایند کدگذاری نزدیکی 

 Schmitt-Rodermund)دهد های نقش را نشان میمدل

et al., 2011). 180) درصد 60 حدود ها نشان دادیافته 

ند و شناسنمی شخصا را کارآفرینی هیچ پاسخگویان( نفر

درصد آنها بیان کردند که پدر و مادر یا یکی از  10تنها 

 . باشدشان صاحب کسب و کار میاعضای خانواده

 

. توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تشخیص 2جدول 

 فرصت کارآفرینی
دسته 

 ندیب

تشخیص 

 فرصت

درصد  فراوانی

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 6 6 18 >76/26 باال

-76/26 متوسط

36/17 

171 57 63 

 100 37 111 >36/17 پایین

  100 300 مجموع 

 06/22میانگین:     70/4انحراف معیار:     6کمینه:     30بیشینه: 

 

 همبستگی

در  ایای نقطهپیرسون و دو رشته همبستگی ضرایب

طور که مالحظه ارایه شده است. همان 3جدول شماره 

خالقیت، تجربه )یعنی  سه متغیر مستقلشود هر می

نی و متغیر تعدیلی )یع (کارآفرینی و مدل نقش کارآفرینی

 تشخیص فرصت کارآفرینیبا  محیط کارآفرینی(

متغیرهای مورد مطالعه،  در بین .همبستگی مثبتی دارند

 محیط کارآفرینی( و  =01/0p<  ،69/0r) خالقیت

(01/0p<  ،34/0r= قوی ) تشخیصترین همبستگی را با 

دانشجویان دارند. اگرچه اکثر متغیرها  یکارآفرین فرصت

باشند اما بررسی عوامل داری میدارای همبستگی معنی

 
 
 
 

بیانگر عدم هم خطی بین  1برافراشتگی یا تورم واریانس

 باشد.متغیرهای تحقیق می

در بین متغیرهای کنترل، جنسیت با متغیرهای 

مستقل )به جز خالقیت( و وابسته همبستگی منفی دارد. 

با توجه به این که کد یک به زن و کد صفر به مرد داده 

شده است، وجود همبستگی منفی به این مفهوم است که 

پاسخگویان مرد از لحاظ توانایی تشخیص فرصت، داشتن 

الگوی نقش و تجربه کارآفرینی در سطح باالتری قرار 

1. Variance Inflation Factors 
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به نظر آنها محیط کارآفرینی  ،مچنیناند و هداشته

 مساعدتر بوده است.
 يابی معادالت ساختاريمدل

Hair et al. (2010 )کنند که بهتر است پیشنهاد می

یابی معادالت ساختاری ای در مدلیک رهیافت دو مرحله

گیری و )ب( به کار گرفته شود: الف( ارزیابی مدل اندازه

 ارزیابی مدل ساختاری. 

در نخستین گام با رزیابی مدل اندازه گیری: ا -الف

مدل اندازه گیری  کمک تحلیل عاملی تاییدی، برازش

(. نتایج نشان داد که 4مورد ارزیابی قرار گرفت )جدول 

های برازش برای مدل اندازه گیری از مقدار تمامی آماره

پیشنهاد شده، بزرگتر بوده و بنابراین مدل اندازه گیری از 

 ,.Shook et al)قابل قبولی برخوردار است برازش نسبتا

های با وزن . الزم به ذکر است که تمامی گویه (2004

بر روی عامل  5/0عاملی بزرگتر از حداقل قابل قبول یعنی 

مربوطه بارگذاری شدند که بیانگر روایی همگرای قابل 

  .(Hair et al., 2010)باشد ها میقبول سازه

 : میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی برای متغیرهای تحقیق3جدول 

 انحححححححراف   میانگین متغیر
 معیار

 6 5 4 3 2 1 آزمون

      1 پیرسون 79/0 28/3 تشخیص فرصت -1

     1 69/0** پیرسون 84/0 27/3 خالقیت -2

    1 12/0 27/0** پیرسون 94/0 76/0 الگو نقش کارآفرینی  -3

   1 12/0 29/0** 34/0** پیرسون 76/0 95/2 محیط کارآفرینی -4

  1 56/0** 36/0* 35/0 36/0* ایای نقطهدورشته - - تجربه کارآفرینی -5

 1 08/0 02/0 17/0* 01/0 07/0 پیرسون 72/2 78/22 سن -6

 -25/0** 03/0 -25/0** -14/0* -09/0 -18/0** ایای نقطهدو رشته - - جنسیت -7

05/0, *p< 01/0>**p 
 

 گیریهای برازندگی برای مدل اندازهای از  شاخص: خالصه4جدول 

RMSEA IFI TLI CFI GFI /df2X P 2X شاخص برازندگی 

 مقدار به دست آمده 648/389 000/0 397/1 903/0 959/0 952/0 960/0 038/0

 مقدار پیشنهاد شده  >/.05 <3 >/.8 >/.9 >/.9 >/.9 <./. 7

 

بعد از این که یک مدل : ب( ارزیابی مدل ساختاری

دست آمد، دومین مرحله یعنی هگیری قابل قبول باندازه

های برازندگی ارزیابی مدل ساختاری انجام شد. شاخص

در این مرحله نیز بیانگر آن بودند که مدل ساختاری، 

؛  2X= 717/107) کندها را به خوبی برازش میداده

826/1 =X2/df  940/0؛ =GFI  957/0؛ =CFI  943/0؛ 

=TLI  957/0؛=IFI  052/0؛=RMSEA). 

نشان  5گونه که نتایج مذکور در جدول همان

 ، تجربه کارآفرینی(01/0p< ،79/0=β) خالقیت، دهندمی

(05/0p<  ،10/0=β) 01/0) و الگوی نقش کارآفرینی<p 

 ،17/0=β رابطه مثبت و تشخیص فرصت کارآفرینی( با 

ر مستقل با سه متغی طور کلی،به . داری دارندمعنی

تشخیص  در واریانس را درصد 74 که بودند قادر همدیگر

 .کنند تبیین دانشجویان کارآفرینی فرصت
 

 : نتایج مدل یابی معادله ساختاری 5جدول 

 tارزش تی انحراف استاندارد βارزش بتا  فرضیات آزمون شده

 193/9** 079/0 79/0 تشخیص فرصت ←   خالقیت

 223/3** 112/0 10/0 تشخیص فرصت ← تجربه کارآفرینی

 035/2* 067/0 17/0 تشخیص فرصت ← الگوی نقش کارآفرینی

, *p < .05 **p<0.01 
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 اثرات تعديلی محيط کارآفرينی

رایج برای ارزیابی تاثیر تعدیلی در  هاییکی از روش

های ایجاد شده یابی ساختاری، تحلیل گروهچارچوب مدل

ای باشد. ولیکن دو مقولهگر میبر اساس متغیر تعدیل

 ظورمن هب محیط کارآفرینی نظیر کردن متغیرهای پیوسته

زیادی  اطالعات رفتن دست از باعث ها،گروه ایجاد

 ردموا گونه این در شده پیشنهاد دلیل همین به. شودمی

 ودش استفاده شده تعدیل چندگانه رگرسیون تحلیل از

(Frazier et al. 2004 .)رگرسیون همزمان تحلیل نتایج 

 کنترل متغیر نخست، گام در. است شده ارایه 6 جدول در

شد )به علت عدم وجود همبستگی بین سن  وارد جنسیت

و متغیرهای تحقیق، این متغیر در تحلیل رگرسیون وارد 

  >01/0pبود ) دارمعنی 1 براساس نتایج، مدل نشد(.

،785/4 =Fمنفی  رابطه تشخیص فرصت با ( وجنسیت

 داشت.  دارمعنی

 تحقیق وارد شد. هماندر گام دوم، متغیرهای مستقل 

خالقیت، تجربه کارآفرینی و  دهد،می نتایج نشان که طور

ت تشخیص فرص با داری معنی و مثبت رابطة الگوی نقش

دارند. در گام سوم، متغیر تعدیل کننده وارد شد. نتایج 

بین محیط کارآفرینی  داریمعنی رابطه دهد کهنشان می

،  p>01/0: 3و تشخیص فرصت وجود دارد )مدل 

13/0=β)تأثیر (،6و  5، 4های بعدی )مدلهای گام . در 

و عوامل فردی )حاصل ضرب دو  کارآفرینی محیط تعاملی

متغیر( بر تشخیص فرصت بررسی شده است. همان طور 

خالقیت و محیط  ضرب آورده شده حاصل 6که در جدول 

با تشخیص فرصت دارد،  داریمعنی رابطة کارآفرینی،

تایید  کارآفرینی کننده محیط عدیلبنابراین نقش ت

رابطه  کارآفرینی بر الف(. یعنی، محیط 4گردد )فرضیهمی

ای که بین خالقیت و تشخیص فرصت تأثیر دارد به گونه

تر تر محیط کارآفرینی، این رابطه قویبرای سطوح مثبت

بر  کارآفرینی کننده محیط باشد. ولی نقش تعدیلمی

نی و الگوی نقش کارآفرینی با روابط میان تجربه کارآفری

.شودت تایید نمیتشخیص فرص

  
 : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه تعدیل شده6جدول 

 β  1مدل β  2مدل β 3مدل β 4مدل β 5مدل β 6مدل 

 -07/0 -07/0 -05/0 -08/0 -08/0 -18/0** جنس

 خالقیت

 تجربه کارآفرینی 

 الگو نقش

 **67/0 
*08/0 

**15/0 

63/0 
*08/0 

**13/0 

**18/0 

06/0 
*09/0 

63/0 

16/0 

14/0 

**63/0 

08/0 

29/0 

 16/0** 15/0 45/0** 13/0**   محیط

   87/0**    محیط × خالقیت

  -09/0     محیط  × تجربه

 07/0      محیط ×الگوی نقش

 675/45** 508/45** 567/53** 169/53** 063/60** 785/4** مدل Fآماره 
2R 04/0 53/0 55/0 59/0 55/0 55/0 
2R 54/0 54/0 58/0 54/0 52/0 03/0 تعدیل شده 
2ΔR **035/0 **498/0 **016/0 **042/0 001/0 001/0 

;*p<.05; **p<.01    β ضریب رگرسیون استاندارد =  

 
 گيريبحث و نتيجه

ی اول مبنی بر رابطه مثبت خالقیت با فرضیه

تشخیص فرصت کارآفرینانه تایید شد. این نتیجه با 

 & Baron (2011)و Propstmeier (2012)های پژوهش

Tang   باشد. نتایج تحقیق نشان داد که تجربه همسو می

کارآفرینی با تشخیص فرصت رابطه مثبتی دارد هرچند 

بطه خیلی قوی نبود. این نتیجه با نتایج تحقیقات که این را

و  González & Husted  (2011)انجام شده توسط 
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Ucbasaran et al. (2009) های همخوانی دارد. یافته

پژوهش همچنین بیانگر رابطه مثبت مدل نقش کارآفرینی 

 Davidssonبا تشخیص فرصت بود. این نتیجه از دیدگاه 

& Honig (2003)  مبنی بر این که الگوهای نقش

توانند توانایی افراد برای شناسایی فرصتها کارآفرینی می

 دهدکند. نتایج فوق نشان میرا بهبود دهند، حمایت می

هر چند عوامل فردی در تشخیص فرصت تاثیر گذارند اما 

اشد. این بترین تاثیر مربوط به خالقیت میبیشترین و قوی

موزشی را در ارتقای سطح خالقیت مساله نقش تربیتی و آ

فراگیران و به تبع آن فرصت شناسی آنها خاطر نشان 

 کند. می

های مهم دیگر پژوهش حاضر نقش از جمله یافته

تعدیلی محیط بر رابطه بین خالقیت و تشخیص فرصت 

باشد. هرچند که این عامل در مطالعات تجربی قبلی می

کند که محیط می پیشنهاد Tang (2010)بررسی نشده اما 

تواند بر روابط بین عوامل فردی و تشخیص کارآفرینی می

فرصت تاثیر گذار باشد. براساس نتیجه حاصله هرچه 

های کارآفرینانه مساعدتر و محیط بیرونی برای فعالیت

تر باشد، خالقیت افراد در رابطه با تشخیص فرصتمناسب

ند. به کا میهای کارآفرینی بیشتر و بهتر بروز و ظهور پید

عبارت دیگر در شرایط محیطی مناسب خالقیت افراد 

تاثیر بیشتری بر توانایی آنها در زمینه خلق و کشف فرصت

های خلق شده از طریق تفکر ها دارد. برای این که ایده

ی های واقعهای کشف شده تبدیل به فرصتخالق و یا ایده

ررسی زه بشوند، ضروری است که کارآفرینان )بالقوه( انگی

و سودمندترین ترین ها و انتخاب و اجرای مناسباین ایده

ی هاای غالبا در محیطداشته باشند. چنین انگیزه آنها را

ها هم از مساعد باالتر خواهد بود چرا که در این محیط

از لحاظ اجتماعی و فرهنگی کارآفرینان  هم لحاظ مالی و

انگیزه و تمایل  آنان ،شوند و در نتیجهتشویق و حمایت می

   های خود پیدا خواهند کرد. بیشتری به عملی کردن ایده

پژوهش حاضر از لحاظ نظری و کاربردی به ادبیات و 

کند. این پژوهش با لحاظ آموزش کارآفرینی کمک می

کردن هر دو عامل فردی و محیطی در یک مدل و بررسی 

 آنها در یک محیط دانشگاهی به پر کردن خال موجود در

تحقیقات گذشته که عمدتا به بررسی نقش عوامل فردی 

دهد که هر دو گروه کند  و نشان میاند کمک میپرداخته

های توانند توانایی فرد در تشخیص فرصتعوامل می

 کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهند. 

باشد. از بعد کاربردی هم ذکر چند نکته مهم می

سطوح باالتر خالقیت، تجربه کارآفرینی  ،هابراساس یافته

و الگوی نقش کارآفرینی بر تشخیص فرصت تاثیر دارند، 

ترین تاثیر مربوط به هرچند که در بین این عوامل قوی

ها پیشنهادهایی برای بهبود آموزش خالقیت بود. این یافته

 لیگونه که آمابهماندهند. کارآفرینی ارایه می

(Amabile, 2001) کیفقط  تیخالق کندیم انیب 

یبلکه م باشد،یمطلق نم یتیشخص یژگیو ایاستعداد 

داد و  شیافزا زیتالش و آموزش ن قیآن را از طر توان

. کندیتر مرا پررنگ ینیآموزش کارآفرنقش امر  نیهم

آموزش که باورند  نیاز صاحب نظران هم بر ا یاریبس

 دیمرکز نمات ینیکارآفر یفقط بر ابعاد فن دینبا ینیفرکارآ

را  یتیشخص یهایژگیو گریو د تیتوسعه خالق دیبلکه با

 جی. نتا(Karimi et al., 2014a) مد نظر قرار دهد زین

با آموزش  توانیکه م دهندیمطالعات انجام شده نشان م

 ا،هدهیا دیتول ریمناسب نظ یهاکیو به کاربردن تکن

 شیافزا ینیکارآفر یهارا در کالس انیدانشجو تیخالق

 .(Propstmeier, 2012; Karimi et al., 2014a)داد 

های کارآفرینی باید توجه همچنین آموزشگران و برنامه

بیشتری به تاثیر الگوهای نقش کارآفرینی نمایند. آنها می

توانند با بیان داستان و سرگذشت کارآفرینان و یا با دعوت 

های الساز کارآفرینان موفق برای ارایه سخنرانی در ک

کارآفرینی، الگوهای نقش کارآفرینی مناسبی در اختیار 

 .(Karimi et al., 2016)دانشجویان قرار دهند 

با توجه به نقش مهمی که عوامل محیطی در رابطه 

نمایند، بین خالقیت و تشخیص فرصت ایفا می

گزار، اقتصادی، آموزشی و سیاستگزاران و نهادهای قانون

کشاورزی( باید سعی نمایند تا شرایط اجرایی )بویژه جهاد 

های کارآفرینی کشاورزی محیطی مناسبی برای فعالیت

 محیطی شرایط که دهندمی نشان ایجاد نمایند. مطالعات

باشند و موانع و مشکالت نمی مناسب برای کارافرینی

 فعالیت انجام زیادی بر سر راه کارآفرینی وجود دارد و

 Karimi et) باشدمی کلمش بسیار کشور در کارآفرینی

al., 2015)و نهادهای ذیربط باید سیاستگزاران . بنابراین 

 بین از و محیطی هایحمایت افزایش برای باالیی اولویت
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 قایل کشور بالقوه کارآفرینان برای موجود موانع بردن

 .شوند

 روست. این و بهر هاییمحدودیت با پژوهشی هر

 پیشنهادست. ایز از این اصل مستثنی نبوده نژوهش پ

 یابیستجهت د های آتیشود که محققان در پژوهشمی

اعتبار  و جینتا یریپذ میتعم شیافزا ،یقطع یبه روابط عل

های مختلف و از منابع ی خود را در زمانهاهتحقیق، داد

های بزرگتر از دانشجویان سایر و با نمونهو روش گوناگون 

نمایند و با بررسی دیگر  گردآوریها دانشگاه ها ورشته

عوامل فردی، اجتماعی و محیطی به شناخت بهتر پدیده 

 .کنندکارآفرینی و تشخیص فرصت کمک 
 سپاسگزاري

از نظرات سازنده داوران محترم مقاله جهت بهبود  

 .کیفیت مقاله صمیمانه سپاسگزاری میشود
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