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 چکیده

 التحصیلان دانشگاهی از یک سو    و انواییافزایش بی سابقه نرخ بیکاری در بین فارغ

-کارآفرینی باید به گ نه ها از س ی دیگر، بیانگر این است کهد لت در استخدام آن نداشتن

هدف اصلی این پژ هش، بررسی وأثیر ر حیوه بر این اساس،  ؛قرار گیرد مدنظرور ای جدی

. بو دشده در علو م اجتاواعی های کارآفرینانه شناساییبرداری از فرصتکارآفرینی بر بهره

بوا  یفویپوژ هش ک فراینودآن در  یاست که طوانجام شده  یقیولفپژ هش حاضر به ر ش 

-از فرصوت فهرسوتی عل م اجتااعی،   کارشناسان دیبا اساو قیعا یهااستفاده از مصاحبه

کاّوی در قالور ر ش پیاایشوی  فرایند  ونظیم شد   پس از آن،  ییشناسا نانهیکارآفر یها

شناسی در سراسور کشو ر . جامعه آماری پژ هش، دانشج یان د ره دکتری جامعهشدآغاز 

-ند. ابزار وحقیق ورکیبوی از مقیواسشدوصادفی انتخاب  ص رتبهنفر از آنان  121   ب دند

که با استفاده از اعتبار سازه، وعیین اعتبار   بوا  ب دساخته پرسشنامه محققهای استاندارد   

هوای پوژ هش ند. یافتوهشوداستفاده از هاسانی در نی به ر ش آلفا کر نباخ وعیین پایایی 

بورداری از   ابعواد مختلوآ آن، بور بهوره 03/3ریر دهد، ر حیه کارآفرینی با ضونشان می
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های کوار با شناسایی فرصت ،های کارآفرینانه وأثیر معنادار   مثبت دارد. نتیجه اینکهفرصت

یکوی  عن انبوههای دانشگاهی   وق یت ر حیه کارآفرینی دانشج یان   کارآفرینی در رشته

ان انگیزه   شرایط لازم برای کسور شو ل و ها، میبرداری از فرصتاز ع امل مؤثر بر بهره

 دانشج یان را فراهم آ رد.

 .های کارآفرینانهر حیه کارآفرینی، وشخیص فرصت، فرصتها: کلیدواژه

 . مقدمه1

س مین انقلاب جامعه اطلاعاوی بعد از انقلواب  عن انبهدر دهه هشتاد میلادی  1کارآفرینی

ن   دانشواندان اشود   از آن بوه بعود متفکور دیجیتالی   اینترنتی به جنبشی جهوانی وبودیل

نامه اند. بنابر وعریآ  اژهکارآفرینی فراهم آ رده دربارههای جالر و جهی را اجتااعی وحلیل

های یک فعالیت اقتصادی ش د، مخاطره، کارآفرین کسی است که متعهد می2دانشگاهی  بستر

محرکه اصلی در و سعه اقتصادی است   را سازماندهی، اداره   وقبل کند. کارآفرینی، نیر ی 

 (. 1111، 0ای از م اد است )دراکرن آ ری یا ایجاد ورکیبات وازه ،نقش آن

یندی   براساس مفه م فرصت، کارآفرینی را او جه به زا یه دید فر با 4شان    نکاوارامان

کالاهوا   و لیود  بورایهوا چگ نه یا با چه الگ هوایی فرصوت»اند: به شرح زیر وعریآ کرده

 بورداریبهوره   ارزیوابی خلق، یا کشآ ها(،سازمان   خدمات ن ین و سط کارآفرینان )افراد

، 5)شوان    نکاواراموان« گیوردموی صو رت جامعه هایارزش پرو  ارزش در خلق   ش دمی

-فعالیت  ظایآ، هاه شامل کارآفرینی را فرایندنیز  6بایگرا    زاچاراکیس (.121 ، ص.2333

داننود هوا مویآن کوردندنبوال هایی بورایسازمان   خلق هافرصت درك با مروبط اعاال   ها

                                              
1. Entrepreneurship 

2. Webster 

3. Drucker 

4. Shane & Venkataraman 

5. Shane & Venkataraman 

6. Bygrave & Zacharakis 
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(   2332) 1(، رای2333(. بوه اعتقواد شوان    نکارواراموان )2332)بایگرا    زاچواراکیس، 

 وعریآ اصلی کارآفرینی است. 0هابرداری از فرصت(، وشخیص   بهره2332) 2دلابارسا

 یافتوه شودهکش رهای و سعه  یژهبه   سعه اقتصادی کش رهاکارآفرینی باعث رشد   و 

ارائه  5( اسنادی عالی از کش رهای سازمان هاکاری اقتصادی   و سعه1111) 4است. آلدریچ

در کش رهایی کوه دارای وجربیوات   سوابقه در افوزایش فعالیوت  ،دهد  نشان می دادهارائه 

یز  ج د دارد )احادپ ر داریوانی   کارآفرینی هستند، افزایش نرخ و سعه   کاهش بیکاری ن

 (. 11 ، ص.1013نصیری، 

ها   دیگور مؤسسوات آمو زش عوالی در ایون الگو ی جدیود در این میان نقش دانشگاه

انوداز جهوانی در چشوم (. ی نسوک 025 ، ص.2311، 6)نبوی   لینوان استاقتصادی برجسته 

کنود: نوه و صویآ موینو ین را ایون گ  هوای، دانشوگاه یکمبیسوتآم زش عالی برای قرن 

هوای منظو ر قابلیوتهای کارآفرینی در آمو زش عوالی بوهجایگاهی است که در آن مهارت»

(. در اقع، 2334، 2)ی نسک « یابدو سعه می شدن به کارآفرینان آم ختگان   برای وبدیلدانش

، هواهوا، ر یوههایی است که فرصت  معرف دانشگاهب ده دانشگاه کارآفرین مفه می جذاب 

منظو ر ورغیور   پوذیرش کوارآفرینی دانشوج یان   های س دمندی را بهها   محیطفرهنگ

 اساس از بخشی کارآفرینی که مکانی است د. دانشگاه کارآفریننآ رآم ختگان فراهم میدانش

 (.2312، 1است )گیر نهادی آن

ز آمو زش هوا   مراکوهای آم زش عالی از طریق ایجاد دانشوگاهدر ایران افزایش ظرفیت

 ،(1015شده است )بختیاری،  یآم ختگان دانشگاهملاحظه دانش درخ رعالی، باعث افزایش 

                                              
1. Rae 

2. Dellabarca 

3. Exploitation of Opportunity 

4. Aldrich 

5. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

6. Nabi & Linan 

7. UNESCO 

8. Gibb 



 نوزدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلّۀ                           33

 

شو لی، م جور بور ز بیکواری هوای فرصتساختارهای کش ر در وأمین  نداشتن اما و انایی

دانشگاهی شده است. بررسی وح لات آم زش عالی   وحلیل رشد   و سعه آم ختگان دانش

هوای هوا   نارسواییهی کش ر در چند دهه اخیر مبین  جو د چوالشکاّی م سسات دانشگا

نه بیناها   ر یکردهای حاکم بر نظام آم زش عالی کش ر،  اقعمشیمتعددی است که در خط

دارد  ریشوه دانشگاهیهای ها   رشتهریزی د رهبه اص ل برنامه یهو جبیها،   نب دن برنامه

 جو د در ایوران حواکی از آن اسوت کوه وناسور بوین ر ندهای م  (.1015)پاردیا   ملکی، 

-  بازار کار و انایی جذب دانش است هشدهای دانشگاهی   کسر اشت ال، نامت ازن آم زش

آم ختگان بوه صوآ بیکواران درنتیجه هرساله بخشی از دانش ؛آم ختگان دانشگاهی را ندارد

-دانشوگاه بیشترل م انسانی در های عیکی از رشته عن انبهپی ندند. عل م اجتااعی کش ر می

. اگر چه  ضعیت اندلمش  ل به وحصی ها  وعداد زیادی دانشج  در آناست های ایران دایر 

رسد این گر ه قرار گرفته است، به نظر می مدنظرآم ختگان عل م اجتااعی کاتر ش لی دانش

هاجو ار نداشوته هوای نزدیوک   رشته در مقایسه باآم ختگان نیز سرن شت بهتری از دانش

های کارآفرینانه در عل م اجتااعی نامعل م است. این امر در ، فرصتهامستند براساسباشند. 

ای از شناسان ص رت گرفته   گسترهیافته مانند آمریکا به هات خ د جامعهکش رهای و سعه

(. این امر باعث شوده 2335، 1است )است لی شدههای کارآفرینانه وعریآ   مشخص فرصت

-های اشت ال دانشهای کارآفرینانه را به رسایت بشناسد   زمینهاست د لت نیز این فرصت

آم ختگان عل م اجتااعی افزایش یابد. عل م اجتااعی بنا به ماهیت، این قابلیوت را دارد کوه 

(   بوه 2331، 2آم ختگان آمو زش دهود )هوا دن   مو بلیها را به دانشای از مهارتگستره

آم ختگوان آن کوار چنودان سوختی های کارآفرینانه برای دانشناسایی فرصتهاین دلیل، ش

 قرار نگرفته است.دنظر ط ر جدی م، اما این امر در ایران بهستین

                                              
1. Stolley 

2. Hawdon & Mobley 



 31        ...         یهااز فرصت یبرداربر بهره ينیکارآفر يۀروح ريتأث يبررس                     شمارة اول   

 

عل م انسانی انتظار دارند پوس از اواوام آم ختگان دانشگفتاان حاکم در ایران،  براساس

 پونجم سوالهپون  برناموه قان ن 65وحصیلات در دستگاه د لت استخدام ش ند. براساس ماده 

   انسوانی نیور ی ساماندهی   کواهش ( که بر1014 -1013ایران ) اسلامی جاه ری و سعه

پذیر نیست. راهکار بنیادی در ایون زمینوه د لت وأکید دارد، این گفتاان وحقق سازیک چک

 گسترش   وعایق کارآفرینی است.

 کارهوایی اشواره گرا به کسوررینی فرصتبان جهانی کارآفرینی، کارآفطبق وعریآ دیده

 2314 اند )نتای  برنامهها ایجاد شدهبرداری از آنها   بهرهوشخیص فرصت براساسدارد که 

GEM ،1010.شرط لازم برای کارآفرینی است، اما یک کارآفرین بعود از  ،(. فرصت14 ، ص

عبوارت دیگور،  بوه ؛بورداری کنودوشخیص فرصت باید وصایم بگیورد کوه از فرصوت بهوره

هوای کوارآفرینی برداری از فرصت   ع امل مؤثر بر آن، سؤال اساسی در حو زه وحقیوقبهره

 پوذیرفتنیبرداری از فرصت نیوز در ایوران در سو   اما بهره ،(2331، 1است )گاگیل    کاوز

های کارآفرینانه ن ظه ر   جدید در بین گرا )فعالیتنیست. شاخص کارآفرینی ن پای فرصت

هوا ایجواد برداری از آنوشخیص فرصت   بهره براساسسال که  64 -11عیت بزرگسال )جا

محو ر در بین کش رهای مبتنی بر اقتصاد منبع پنجمز روبه ئدرصد حا 5/60با میزان  ،(اندشده

)گوزارش  اسوت 50کشو ر( دارای روبوه  64) GEM  در کل کش رهای ب ده ( هفت کش ر)

 (. 115 ، ص.GEM ،2312/2316برنامه 

کوه ر حیوه  شو دیافتوه مشوخص مویبا بررسی ر ند رشد اقتصوادی کشو رهای و سوعه

. در اسوت ها نقش بسزایی داشوتهزایی آنکارآفرینی   کارآفرینان در رشد اقتصادی   اشت ال

هوای حواکم بور ورین جریوانوح ل مستار   پرشتاب از عاده   و ییر هزاره س م میلادی که

 خلاقیت   یند کارآفرینیافر ر د،رین مشخصات بارز آن به شاار میوحیات بشری   از مهم

-ایفا می ایکنندهوعیین بنیادین   نقش بسیار دگرگ نی، وح ل   این بسترساز   اساس عن انبه

هوای ها   عامول(. ر حیه کارآفرینی عبارت است از مجا عه  یژگی1013کیا، کند )سعیدی

                                              
1. Gaglio & Katz 
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هوا ایون  یژگوی ،( معتقدند2336) 1ن که فیلیپس   گارمانشناختی کارآفرینار ان -شخصیتی

ا لین کسوی بو د کوه دربواره ایون  2لندکله. مکاست جه واایز کارآفرینان از غیرکارآفرینان 

کارآفرینان برخلاف عامه مردم، نیاز   واایل  ،پردازی پرداخت. به اعتقاد ا ها به نظریه یژگی

پذیرند   د سوت دارنود از ها ریسکدشان دارند. آنبهب د عالکر زیادی به کسر م فقیت  

-کلههستند )مک شاندر زندگی   خ اهان استقلال برسند شان به نتیجههای فردیطریق ولاش

 (.1161لند، 

علو م اجتاواعی از یوک سو     جو د رشوته التحصیلان ینده فارغابا و جه به بیکاری فز

-و ان با شناسایی فرصتمی ،ران از س ی دیگرمیلی نی ای 13در جامعه پذیرفتنی های ظرفیت

های گسترش اشت ال را در بین فارغ التحصیلان ها، زمینهبرداری از آنهای کارآفرینانه   بهره

قرار گرفته اسوت. بوا ایون  مدنظرمهم کاتر  م ض ع اما این ،عل م اجتااعی پدید آ ردرشته 

یکوی از  عن انبوهیوه کوارآفرینی له اساسی پژ هش حاضر این است که ر حئمس و ضیحات،

و انود وا چه اندازه می ،های کارآفرینیگرایش افراد برای ایجاد فعالیت برمت یرهای وأثیرگذار 

 شده در عل م اجتااعی وأثیر داشته باشد؟های کارآفرینانه شناساییبرداری از فرصتبر بهره

 . مبانی نظری تحقیق2

 کارآفرینانه هایبرداری از فرصتشناسایی و بهره

 4شو مپیتر (،1112) 0کرزنور چو ن ه کوارآفرینی حو زه مشوه ر نظورانصواحر دیدگاه از

نقشوی  هافرصت وشخیص ،(2332) 5اسپینلی   ویا نز (  2333 نکاوارامان )   شان (،1104)

استی نسو ن   هاکوارانش هوای کارآفرینانوه دارد. ناپذیر در فعالیوتبسیار اساسی   اجتناب

بورای  یوا ها به  سیله افراد یوا بورای خ دشوانیندی است که فرصتاارآفرینی فرک، معتقدند

                                              
1. Philips & Garman 

2. McClelland 

3. Kirzner 

4. Schumpeter 

5. Timons & Spinelli 
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 کنتورل در بود ن و جوه بوه منوابعی کوه ؛کننودکه در آن کار مویش د دنبال میهایی سازمان

 کارآفرینوان آن طریوق از کوه اسوت یفراینودفرصوت  (. وشخیص1111، 1هاست )ه رلیآن

 در را هواآن ،کننودمی جستج  ،ش دمی منجر کار کسر هایبه فرصت کهرا  جدید هایایده

اگرچه فرصت شرط لازم برای  (.1011، 2کنند )گاندری   کیک لپالایش می   گیرندمی دست

-کارآفرینی است، کارآفرین بعد از وشخیص فرصت باید وصایم بگیرد کوه از فرصوت بهوره

ری از فرصت   ع امول موؤثر برداوشخیص   بهره فرایندبه عبارت دیگر، درك  ؛برداری کند

 (.2331های کارآفرینی است )گاگلی    کاوز، بر آن، سؤال اساسی در ح زه وحقیق

وصایم کارآفرینی برای انتخاب، سواخت منوابع  فرایندبرداری از فرصت کارآفرینانه، بهره

 هوای کارآفرینانوه،. بعد از یوافتن فرصوتاستمشی   خلق ارزش کارآفرینانه م ردنیاز، خط

های و سعه وصایم بگیرند. م فقیت و سعه فرصت کارآفرینانه فرصتباره کارآفرینان باید در

های فرصت کارآفرینانه بر کارآفرینوان ها بستگی دارد. پیش از هاه،  یژگیفرصت به  یژگی

هوای کارآفرینانوه بوه انودازه اثر خ اهد گذاشت. کارآفرین باید اعتقاد داشته باشد که فرصت

های فرصت دارد. در مرحلوه د م، وصوایم د کارآفرینانه را برای پ شش سایر هزینهکافی س 

های وأثیر ادراك کارآفرین فردی   هاچنین وفا تبرداری از فرصت کارآفرینانه وحتبه بهره

 (. 2310، 0)یفی استبینی فردی به لحاظ خ ش

یگوران، اروباطوات های اجتااعی شامل وعامل موؤثر بوا دهای مختلآ، مهارتدر پژ هش

هوای اجتاواعی گسوتردا کوارآفرینی زنی(، نف ذ، رهبری، شهرت   شبکهمؤثر، مذاکره )چانه

ها آید. این پژ هشهای کارآفرینانه به حساب میبرداری از فرصتعامل مؤثر بر بهره عن انبه

 وویم کیلها دارای مهارت اروباط با دیگران، وش کارهایی که صاحر آناند، کسرنشان داده

                                              
1. Hurley 

2. Gundry & Kickul 

3. Yefei 
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بوه  ،اسوت موذاکره فنو ن از برخو رداری   شوبکه وشوکیل دیگوران، اعتاواد جوذب هاوراه،

 (. 2333، 1)لیت نن یابنددست میها  برداری از فرصتدر بهره بیشتری هایم فقیت

مشی دستیابی به برداری از فرصت کارآفرینانه برای ایجاد خطوصایم کارآفرین برای بهره

به وأسیس  ابتدامشی منابع، ه ضر ری است. کارآفرینان برای ایجاد خطهای کارآفرینانفرصت

آ ری کند شرکت یا سازمان باید منابع را جاع ،دارند   پس از آننیاز یک شرکت یا سازمان 

و انود ای میکند. چنین فرصت کارآفرینانه  سرانجام شرکت یا سازمان منابع را یکپارچه می

بنابراین در این مرحلوه، فرصوت کارآفرینانوه دیگور یوک  ؛دش وبدیل به محص ل یا خدمت 

بورداری م فوق از بنابراین برای بهره ؛بلکه محص ل یا خدمت است ؛ کار نیستمفه م کسر

هوای کارآفرینانوه بگیرنود، فرصت کارآفرینانه، کارآفرینان باید وصوایم بوه انتخواب فرصوت

مؤثری محص ل   خدمت ایجواد  ط ر به نیاز منابع ایجاد کنند   براساسمشی منابع را خ ی

(. در 2310کنند، برای مشتریان خلق ارزش کنند   سرانجام بوه سو د مودنظر برسوند )یفوی، 

های کارآفرینانه در رشوته علو م پژ هش حاضر، هدف بخش کیفی وحقیق، شناسایی فرصت

 .استاجتااعی 

 روحیه کارآفرینی

های کارآفرینان فردی مشوخص   انگیزههای شخصیتی  سیله  یژگیهکار ب محیط کسر

بو دن، پیچیودگی   و ییور ناپوذیر بینویکار اغلر به لحاظ پیش های کسرش د. م قعیتمی

 کار، منحصر به فرد هسوتند. کارآفرینوان بایود دارای چنودین کسر فرایندم ردنیاز در ط ل 

 عن انبوهی انجام کارها فردی نشان دهند که و انای عن انبه یژگی شخصیتی باشند   خ د را 

شوناس، متخصوص بازاریوابی   فور ش را گذار، مخترع، حسابدار، ارزیاب، رهبر، فنسرمایه

به هاین دلیل، کارآفرین با دانش   مهارت بیشتر، قادر است خ د را بهتر نشان  ؛داشته باشند

 (.2314، 2دهد )فرس   جیلنیک

                                              
1. Littunen 

2. Frese & Gielnik 
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هوای وورین  یژگویمهوم ،(2313) 1اطبق نظر دیک  ا، دراژ سوکا، گرزناریوک   کنداسو 

نود از: شوجاعت، اعتاواد بوه نفوس، مسوئ لیت، اراده، اشخصیتی برای یک کارآفرین عبوارت

ای که کوارآفرین واایول بوه پشتکار، ر یکرد پیشگیرانه، خلاقیت   ب رس وحصیلی در من قه

انتخاب کننود کوه   کار راای از کسرکار دارد. کارآفرینان واایل دارند وا ح زه انجام کسر

هوا علوا ه، آنشان برای م فقیت سازگاری داشوته باشود. بوهها   نیازهای شخصیبین  یژگی

 کارشوان را مودیریت کننود های ق ی   خاص خ د، کسرواایل دارند با استفاده از  یژگی

ریسوک  بیشتربا وحال  هاییشخصیت ،(2312) 0فایرلی   ه لران به با ر (.2312، 2)سیدیک

ای پبیشوین خو د اسوتفاده ریسک، بیشتر از دانش حرفه کاترهایی با وحال شخصیت ارهدرب

کوار انتظوارات  کند کوه ایون افوراد در کسور( بیان می2314) 4کنند. در این زمینه کاسارمی

عدم ق عیوت ماننود فنوا ری  زیادهایی با درجه بینانه دارند   این مزیت اساساً در ح زه اقع

در  ،(2312) 5طبق نظر س ینینن، مارویکانن، پ مالینن   کیلواهیک  دهد.شان مین ین خ د را ن

هوای اساسوی گورایش بوه  یژگوی عن انبهای پذیری   کار حرفهنظر گرفتن ن آ ری، ریسک

ط ر که گرایش کارآفرینی بهکند را حاایت نایای کارآفرینی است. نتای  م العاوشان فرضیه

است. از س ی دیگر، راب ه مثبت بین گرایش مروبط ی ک چک هامثبت با س دبخشی شرکت

 6به کارآفرینی شرکت   نرخ رشد شرکت  ج د دارد. کراس، ریگترینگ، هیو س   هاسوان

و جهی عالکرد مالی شرکت  درخ رط ر ای کارآفرینان بهکنند که کار حرفه( بیان می2312)

طبوق  .کندوق یت می است، اقع شدهرا بد ن در نظر گرفتن اینکه شرکت در محی ی آشفته  

یک شرکت برای حرکت ر  به  ،(2310) 2نظر اگرس، کراس، هی س، لارا ای   اسنیسرسکی

                                              
1. Deáková, Drážovská, Grznárik & Kondášová 

2. Sidik 

3. Fairlie & Holleran 

4. Cassar 

5. Soininen, Martikainen, Puumalainen & Kyläheiko 

6. Kraus, Rigtering, Hughes & Hosman 

7. Eggers, Kraus, Hughes, Laraway & Snycerski 
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خ اهد داشت. در این راستا نیاز رشد به گسترش یک استراوژی بر مح ر واایل به کارآفرینی 

هوای د در بنگاهدهد که ن آ ری عالکرنتای  کارش نشان می ،کند( اشاره می2312) 1لاساگنی

کننده نو آ ری، کواربران   است که در وق یت ر ابط خ د با وأمین بیشترک چک   مت س ی 

ها در شر ع   و سعه ن آ ری نقش کنترلی بوازی فعال هستند. مالکیت این شرکت ،مشتریان

نو آ ری هسوتند. نتیجوه م العوه آهلوین،  فراینودها اغلر ونها شخص درگیر در کند   آنمی

مستقیم بور سو   ط ر بهدهد که خلاقیت کارآفرینانه ( نشان می2310) 2شک   هیسریچدرن 

های ک چوک بنگاه ،( دریافتند2310) 0ر مان   ر مر  -گذارد. ماروینزو لید ن آ رانه وأثیر می

 سیله بازرگانان با انگیوزه هب ،اند  مت س ی که ن آ ری محص ل اساسی خ د را معرفی کرده

کننود از ریسوک اجتنواب کارهای ک چکی که ولاش موی اند. کسرهدایت شده زیاد،در نی 

 ش ند. های اساسی میندرت درگیر ن آ ریبه ،کنند

های شخصیتی مشخص   معینوی افوراد را مسوتعد شناختی،  یژگیر یکرد ر ان براساس

، اسوت شوده مکرر دربواره آن پوژ هش ط ربهبنابراین یکی از مباحثی که  ؛کندکارآفرینی می

شناختی مشترك کارآفرینان است )کردنوائی ، زالوی، های ر انج  برای وعیین  یژگی جست

بعد عا می وقسیم  سهشخصیت انسان را به  4(. نظریه آیزنک51 ، ص.1016ه من   شاس، 

گذارنود. ایون ابعواد های ج امع مختلآ بور رفتوار ا  ووأثیر مویکند که مستقل از فرهنگمی

 (.41 ، ص.1116گرایی، بعد عصبیت   بعد ر انی )آیزنک   آیزنک، از: بعد بر ن اندتعبار

هوا . آنکنودبعود عاو می وقسویم موی پن شخصیت انسان را به  5کرانظریه کاستا   مک 

از: اند تعباراند. این ابعاد شخصیتی چارچ ب جدیدی برای ابعاد شخصیتی انسان ارائه کرده

ت، بعد پذیرش وجربیات وازه، بعد میزان سازگاری   بعد با جدان گرایی، بعد عصبیبعد بر ن

                                              
1. Lasagni 

2. Ahlin, Drnovšek & Hisrich 

3. Martínez-Roman & Romero 

4. Eysenck 

5. Costa & McCrae 
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اسوت کوه بوا نوام  فهرسوتی(. نظریه بایگرا  شوامل 651 ، ص.1112کرا، ب دن )کاستا   مک

ند از: داشتن رؤیوا، قاطعیوت، اها عبارتارائه شده است. این  یژگی D13شخصیتی  فهرست

داکاری، و جه بوه جزئیوات، مقصود شخصوی، گرایی، است اری،  قآ به کار، علاقه   فعال

هوای شخصویتی (. نظریه سنجش  یژگوی2330، 1م فقیت مالی   اشتراك )لی لین    یلس ن

های موؤثر بور شده درباره  یژگیهای جدید وبیینکارآفرینان ایرانی یک نا نه دیگر از نظریه

پذیری، کوان ن از: ریسکاند تعبارهای کارآفرین  یژگی ،این مدل براساسکارآفرینی است. 

گرایوی، وحاول ابهوام، رؤیواپردازی   کنترل در نی، نیاز به پیشرفت، سلاست فکوری، عاول

 2کالیند ، ف سن   کریتاکواس دیدگاه (. از15 ، ص.1016،   هاکاران طلبی )کردنائی چالش

 اطفی،عو ثبوات پوذیری،گرایی، و افقبر ن شامل کارآفرینی هایقابلیت   ها یژگی ،(2311)

( نیوز از 2311) 0ی را، کالیسکان سزر   آوان ا زلم است. ا بن وجربه به ب دن باز   ه شیاری

برنود. می نام طلبیو فیق   ن آ ری رقابت، در نی، کنترل بینی،خ ش های خ رپذیری، یژگی

 کوه انودکورده وارکز 4شخصیت بعدیپن  مدل بر شخصیت درباره کن نی هایپژ هش بیشتر

، 6سوازگاری ،5گرایویکنود: بور نموی بنودیطبقوه بعود پن  در را افراد های شخصیتی یژگی

 (.2336، 13بر ئین)ویل ر   دی 1وجربه از استقبال   گش دگی   1رنج ری، ر ان2شناسی ظیفه

شخصویتی  هوایشایسوتگی که شد باعث لند در ح زه کارآفرینیکلهمک دائای هایولاش

 بعدها کهیط ربه ؛ش د ح زه وحقیقاوی کارآفرینی  ارد هایی دائای یژگی عن انبه کارآفرینان

 ارائوه هنود کوارآفرینی مؤسسه و سعه که م رح شد کارآفرینی جامع ها در مدلورین آنمهم

                                              
1. Liewellyn & Wilson 

2. Caliendo, Fossen & Kritikos 

3. Oben Uru, Caliskan Sezer & Atan Ozlem 

4. Five-factor model of personality 

5. Extraversion 

6. Agreeableness 

7. Conscientiousness 

8. Neuroticism 

9. Openness to experience 

10. Taylor & de Bruin 
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  (   کردنوائی 2310لند(، کیت ك )کلهمدل جامع کارآفرینی )دیدگاه مک براساساست.  کرده

طلبی(، کنتورل در نوی، طلبی )پیشرفتی پن   یژگی و فیق(، کارآفرینان دارا1016) هاکاران

 براساس کار به انجام معنی واایل به طلبیپذیری، خلاقیت   وحال ابهام هستند. و فیقریسک

، 1است )دیارکینز   فریل مختلآ هایم قعیت در م فقیت برای کسر بالا س   استانداردهای

دارنود ر یودادهای  عقیوده در نوی، ارای کنتورلد (. کارآفرینوان2330، 2؛ دکینز   ف یل2332

اقبوال،  بوه را خو د اقودامات نتیجوه   اسوت اقدامات خ دشان   هاریزیبرنامه نتیجه زندگی

پوذیری، (. ریسوک2313، 0دهند )گو رل، آلتینوگ   دنیولنای نسبت هااین   امثال سرن شت

 (. خلاقیوت، خلوق2313 ،4دارد )اد ارد  ج د هاآن شکست امکان که است کارهایی پذیرش

ش د )هیسوریچ،  منجر جدید خدمات یا به محص لات است ماکن که است جدیدی هایایده

 هنجار یک عن انبهق عیت  عدم است از پذیرش عبارت ابهام (. وحال2335، 5پیترز   شفرد

(. در پژ هش حاضور، 6،1110محیط )فرای درباره دانش حداقل با یا و انایی حیات زندگی در

-گانه آن )و فیقی وحقیق، بررسی   وحلیل وأثیر ر حیه کارآفرینی   ابعاد پن ف بخش کاّهد

های بورداری از فرصوتپذیری، خلاقیت   وحال ابهام(  بر بهرهطلبی، کنترل در نی، ریسک

 .استکارآفرینانه عل م اجتااعی 

 تحقیق ۀپیشین .1 .2

 راهکواری کوارآفرینی، پژ هش   آم زش»( پژ هشی با عن ان 1015میرعرب   رضایی )

آمو زش  ارائوه کوه ووأثیری میوزان   بوا هودف بررسوی« انسانی عل م هایرشته یاروقا برای

، انجوام داشوت خ اهود علو م انسوانی هایدر رشته کارآفرینی در زمینه   پژ هش کارآفرینی

ایگواه ج کوارآفرینی، پوژ هش   آمو زش وو ان بوابه این نتیجه رسیدند کوه موی هادادند. آن
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  کارکسر به ر حیه رسیدن جاله وق یت شاخص ا چند به و جه با انسانی را عل م هایرشته

   بیشوتر خلاقیوت اقتصوادی،   رقابوت انگیوزه پیشورفت طلبی،استقلال رشد ش ل، احراز یا

 ع امول بررسی»( در پژ هشی با عن ان 1011اروقا داد.صارمی   علیزاده ثانی ) پذیریریسک

بوا هودف « منتخور بروور بین کارآفرینوان های کارآفرینیشناسایی فرصت فرایند بر وأثیرگذار

( بوه ایون نتیجوه 2330) 1مودل ا ر ا براساسفرصت    شناسایی بر بررسی ع امل وأثیرگذار

هوای شوبکه کوارآفرین، هوای شخصویتی یژگوی ه شیاری کوارآفرینی، مت یر رسیدند که بین

 معناداری اروباط های کارآفرینیشناسایی فرصت با برندهشپی نیر های   ا لیه اجتااعی، دانش

ووأثیر شخصویت »( نیز در پوژ هش خو د بوا عنو ان 1013 ج د دارد. محادی   عسگری )

به بررسی راب ه میان «  کارهای ک چک   مت سطکارآفرینانه بر م فقیت کارآفرینانه در کسر

لبی، مرکز کنترل در نی، خ رپذیری طهای شخصیتی کارآفرینان شامل خلاقیت، و فیق یژگی

   م فوق کارآفرینوان میان ،داد نشان ها  وحال ابهام با م فقیت کارآفرینانه پرداختند. بررسی

 هواصوفت ایون ،در اقوع. دارد  ج د معناداری وفا ت  یژگی شخصیتی پن  درباره و فیقکم

 یکدیگر با خلاقیت صفت در م فق زنان   مردان هاچنین .اندکارآفرینان م فقیت کنندهوبیین

( 1016) ، ط رایی   سنجریانمیر احدی هستند. مشابه دیگر چهار  یژگی در   دارند وفا ت

 صو رتبه« کارآفرینانوههوای بررسی ع امل موؤثر بور وشوخیص فرصوت»پژ هشی با عن ان 

 کوه کارآفرینانوه هایفرصت وشخیص بر مؤثر شداشناسایی ع امل معرفی هدف مر ری   با

 به این نتوای  رسویدند کوه ع امولها آن ، انجام دادند.اندکرده پیدا دسترسی هاآن به حققانم

 خ دکارآمودی، احسواس پیشوین، دانوش) فوردی ع امل از ورکیبی فرصت، بر شناسایی مؤثر

 اجتاواعی ع امول  ( کارآفرینانوه هشویاری   انگیزه ها،فرصت منظم  ج یخلاقیت، جست

 سورمایه برنوده،پویش نیر هوای فکوری، مالکیت اطلاعاوی، هایانمربیگری، جری   آم زش)

 ر یکورد د  بور ع امول ایون   است( اجتااعی   یادگیری اجتااعی اروباطات شبکه فکری،

 اثرگذارند. فرصت کشآ   فرصت خلق

                                              
1. Orwa 
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 کوار معورف نو ع کند که وصایم برای پوذیرش ریسوک کسور( بیان می2310) 1کیت ك

و جهی از انگیزه برای پذیرش ریسوک ناشوی از انگیوزه  رخ ردخاصی از افراد است. بخش 

شده، افراد م فوق بوه پوذیرش ریسوک معقو ل م فقیت است. برای دستیابی به اهداف وعیین

دارند. کارآفرینان با احساس در نوی واایل آمده دستمروبط با بازخ رد درباره س   نتای  به

هوای شوان نتیجوه ولواشسرن شوت شخصویکنند کوه ها احساس میآن ؛ یعنیش نداداره می

( در پژ هش 2310یفی ) ها مستقل، خ دمختار   متکی به خ دشان هستند.خ دشان است. آن

کند که کارآفرینان ونها عن ان می« برداری از فرصت کارآفرینانهشناسایی   بهره»خ د با عن ان 

کننود ینی را شناسایی میهای خ ب کارآفرهای کارآفرینی، فرصتدر میان وعداد زیاد فرصت

و اننود م فقیوت را بوه دسوت آ رنود.   موی انود  این فرصت کارآفرینی را در اختیار گرفته

محویط کلوان،  بواراکامل درط ر به  کند کارآفرین باید فرصت کارآفرینی خ ب را شناسایی 

لعوه هوای کوارآفرینی م اشناخت فرصت فرایندهای کارآفرینی   محیط صنعتی، منبع فرصت

که افراد  اندداده( نشان 2314) 2پرم زیک-چام ر    آلایدا، آمت گل  کرده   آن را درك کند.

فردی اجتاواعی   محقوق  عن انبهمته ر   خلاق   واحدی  عن انبهکارآفرین در درجه ا ل 

پووذیری، واایوول بووه ریسووک ،(2310) 0شوو ند. طبووق نظوور ا موورزل   ک شووچهمشووخص مووی

 ه استقلال، مهاترین ع امل مؤثر بر عالکرد شخصوی بازرگوان هسوتند.خ دکارآمدی   نیاز ب

ثیر أوحلیول وو»عنو ان  بوا( در پژ هشوی 2323) 4دسوی   ، سوپت رنی ، کریستسوک رنی  سپت

با ورکیر ر یکردهای داخلی   خارجی شناسایی « هاهای اجتااعی بر شناسایی فرصترسانه

های کوارآفرینی رآفرینان در کشآ فرصوتهای اجتااعی بر کافرصت، چگ نگی وأثیر رسانه

مسوتقیم    ط ربوههای اجتااعی به این نتیجه رسیدند که رسانه هاکردند. آنجدید را وحلیل 

کوه ه شویاری کارآفرینانوه درحالی ؛گذارندهای کارآفرینی وأثیر میمثبت بر شناسایی فرصت

                                              
1. Kvietok 

2. Almeida, Ahmetoglu, Chamorro-Premuzic 

3. Omerzel and Kušce 

4. Ceptureanu, Ceptureanu, Cristescu & Dhesi 

https://sciprofiles.com/profile/252343
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ووأثیرات غیرمسوتقیم آن را  های اجتااعی )ر یکرد بیر نی( واحدی)ر یکرد داخلی(   شبکه

 .کنندمی گریمیانجیهای کارآفرینی بر شناسایی فرصت

دهود کوه برخوی شوده در ایوران   سوایر کشو رها نشوان مویهای انجوامبررسی پژ هش

خلق بر مرحله ( 1016، ط رایی   سنجریان )میر احدیم العه ها در این ح زه مانند پژ هش

بورداری از فرصوت ( بور شناسوایی   بهوره2310فوی )یم العوه  ،فرصت کارآفرینانه   کشآ

نظوری وارکوز  صو رتبه   هوای کارآفرینوان( بر  یژگی2310کیت ك )م العه    کارآفرینانه

هوای دیگور اند. بسویاری از پوژ هشاند   کاتر با نگاه وجربی به قضیه  ر د پیدا کردهداشته

   ، آلایودا(1013عسوگری ) محاودی   ،(1011صوارمی   علیوزاده ثوانی )م العوات مانند 

صورفاً بوه ( 2323  سوپت رنی    هاکواران ) (2310ا مورزل   ک شوچه ) ،(2314) هاکاران

شناسایی  به اند  پرداخته کارآفرینانه   وبیین م فقیت بررسی ع امل مؤثر بر وشخیص فرصت

شوده و جوه هوای شناسواییبورداری از فرصوتهوای کارآفرینانوه   بهوره  وشخیص فرصت

( به بررسوی 1015میرعرب   رضایی ) م العه ها مانندوعدادی از پژ هشهاچنین اند. اشتهند

انود. بوا و جوه بوه اینکوه هوای علو م انسوانی پرداختوهآم زش کارآفرینی   وأثیر آن بر رشته

  هرکدام نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات خاص خ د  اندهای عل م انسانی بسیار متن عرشته

هوای مختلوآ علو م انسوانی ی  ضعیت آم زش کارآفرینی   نقش آن در رشتههستند، بررس

مزیت پژ هش حاضور  بنابراین ؛وری را به هاراه داشته باشدو اند نتای  دقیقمجزا میط ر به

ی   کیفووی(   وجربووی، در  هلووه ا ل، شناسووایی شناسووی ورکیبووی )کاّووبووا اسووتفاده از ر ش

ر حیوه شوناختی اعی   در  هله بعودی، وبیوین جامعوههای کارآفرینانه در عل م اجتافرصت

 .استها در ایران برداری از فرصتبر بهره کارآفرینی

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

این ح زه مانند شان    نکاواراموان  اندیشانداندر پژ هش حاضر   با و جه به وعاریآ 

 دربوواراکووارآفرینی  بووان جهووانی(   وعریووآ دیووده2332(   دلابارسووا )2333(، رای )2333)

کوارآفرینی  فراینودهوا در برداری از فرصتگرا، د  مرحله وشخیص   بهرهکارآفرینی فرصت
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 د  در را کوارآفرینی هایفرصت م ج د در ادبیات هایبحث و انمی کلی ط به. مدنظر است

 بررسی کرد.  2شناسیمعرفت   1شناسیهستی س  

د   شو د،موی بحوث فرصوت گیوریشکل أ  منش ماهیت درباره که شناسیس   هستی در

فرصت، محیط بیر نی    منشأ ج د دارد. گر هی از محققان معتقدند که  جریان فکری عاده

درنتیجوه  ؛دهودهای کارآفرینانه انجام مویخارج از فرد کارآفرین یا سازمانی است که فعالیت

 شوخص از مسوتقل رصوتف که معتقدند   برای فرصت قائل هستند 0این گر ه ماهیتی عینی

؛ شوان، 2333؛ شوان    نکاواراموان، 1112بیور ن  جو د دارد )کرزنور،  محویط کارآفرین در

2330 .) 

 ایپدیوده هواگر ه دیگری از محققان با این دیدگاه مخالآ هستند   معتقدند که فرصت

 بلکوه ؛ها را کشآ کنود  کارآفرین صرفاً آن آیند نیستند که از قبل در محیط به  ج د عینی

این  داشته باشد. در  ج د از کارآفرین و اند مستقلدانند که نایمی 4ذهنی مفه می را فرصت

وص رات خلاق   انتظارات کارآفرین درباره آینوده اسوت؛ بنوابراین  حاصل هافرصت دیدگاه

؛ چوایلز، 2332، 5شو ند )آلو ارز   بوارنیها از ذهنیت   اقدامات کارآفرین خلق مویفرصت

 (. 2332، 6  گ پتا بل د رن

 بوازار بوردن را کوارآفرین نقوش   نیست وعادل حالت بازار هایشه در ،است معتقد کرزنر

 بنابراین ؛(2332،   هاکاران )چایلز بازار وعادل زدن هم بر نه   داندحالت وعادل می ساتبه

 م جو د اتاطلاع به افراد دسترسی در وفا ت مستلزم ها صرفاً ج د فرصت ،کرزنر دیدگاه در

(.  نکاواراموان 2313، 2ج نوگ   مارسویلی)دی نیسوت نیواز خلق اطلاعات جدید به   است

                                              
1. Ontological 

2. Epistemological 

3. Objective 

4. Subjective 

5. Alvarez & Barney 

6. Chiles, Bluedorn & Gupta 

7. De Jong & Marsili 
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های کرزنری فرصت های یژگی . ازنامدمی 1کارآفرینی ضعیآ فرضیه را این ر یکرد( 1112)

نو آ ری   خلوق  ،در ایون دیودگاه .این است که بیشتر ماهیت وقلیدی دارنود   نوه خلاقانوه

در کنوار دیودگاه نیسوت.  های کوارآفرینیگیری فرصتشکل برای شرط لازم ورکیبات جدید

بازارها به حالت وعوادل  بعضی از اگر دارد که معتقد است حتی  ج د دیگری ر یکرد کرزنر،

پذیری   ن آ ری انسان هاراه با جذابیت کسور سو د   پیشورفت ریسک نیز نزدیک ش ند،

ر یکورد را  زد.  نکاواراموان ایون ل را بر هم خ اهوددانش   وکن ل ژی، دیر یا ز د این وعاد

 شوناخته ش مپیتر ج زف 0«خلاق وخریر» داند که بیشتر با عن انمی 2فرضیه ق ی کارآفرینی

 .است شده

ذهون  در آینده از آنچه درباره کارآفرین، خلاق وص رات با هافرصت ،است معتقد 4لاچان

-بوه بهوره منوابع پی سوته بازآرایی   ورکیر از هاستفاد با   ش ندمی خلق کند،وجسم می خ د

 هایچارچ ب از خارج   خلاق وفکر طریق ازکارآفرین  ،لاچان دیدگاه دررسند. می برداری

 ؛کنودموی خلوق جدیود هویچ، چیوزی از است، وفسیر گذشته شکل گرفته براساس که دانشی

اقدامات خلاقانوه  لاچان ر ست.هحقیقی ر ب ق عیت عدم شرایط با لاچان کارآفرین بنابراین

 (.2332،   هاکاران  داند )چایلزمی کارآفرینی هایفرصت أمنش را کارآفرین افراد

 هوایها بوه سوه نو ع فرصوتگیری آنشکل أمنش براساسها را و ان فرصتمی بنابراین

ونواق  بوا یکودیگر  در فرصوت نو ع سه بندی کرد. اینکرزنری، ش مپیتری   لاچانی طبقه

، کچون، شو ك   )شوارت باشوند داشته  ج د بازار در زمانهم ص رتبه و انند  می نیستند

فرصت کرزنوری   شو مپیتری از  ن ع فرصت، هر د    ماهیت ألحاظ منش (. از2313، 5ارلند

 هوایفرصت که این است ها دروفا ت آن گیرند   ماهیت عینی دارند، امابازار سرچشاه می

اطلاعوات  نداشوتن وقوارن اثور کرزنوری در های  فرصت زابر ن هایاثر ش ك در ش مپیتری

                                              
1. The Weak premise of entrepreneurship 

2. The strong premise of entrepreneurship 

3. Creative destruction 

4. Lachmann 

5. Short, Ketchen, Shook & Ireland 
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-آن أهای لاچانی ماهیتی ذهنی دارند   منشفرصت ،درمقابل ؛گیرندم ج د در بازار شکل می

 ا ست. خلاق وجسم   کارآفرین ذهن ها

بوا  متنواظر کنود،موی بحوث فرصوت بوا کارآفرین راب ه درباره که شناسیمعرفت س   در

 کارآفرینی ادبیات در ا ل دیدگاه دارد:  ج د رای  دیدگاه د  شناسی،   هستیهای سدیدگاه

 مشوه ر 0گرایویسواخت یا 2فرصت خلق ر یکرد به د م دیدگاه   1کشآ فرصت ر یکرد به

 ۀنتیجورد یوا بوازار نقوایص در اثر هافرصت که فرصت این است کشآ دیدگاه است. فرض

 بوه نظرمود بوازار یا های صنعتیا دیگر  یژگی کنندهمصرف وکن ل ژی، ورجیحات و ییرات

 سیاسی ش مپیتر یعنی و ییرات وکن ل ژیک، و ییرات زایهای بر نش ك ،آیند. شانمی  ج د

 و انندکه میزند می مثال  قایعی عن انبه   دم گرافیک را اجتااعی گذاری   و ییراتقان ن  

 بر کیدأو(. 2330)شان،  ش ند منجر هافرصت گیریشکل   در بازار رقابتی وعادل زدنبرهم به

اسوت کوه  فرض اسوت ار این بر فرصت نظریه کشآ که دهدمی نشان ع امل این ب دن زابر ن

که مستقل از اقدام یا ادراك کارآفرین در محیط  ج د  عینی است ای حقیقی  فرصت پدیده

(   کوارآفرین بایود آن را 3132، 4رنک غفلت شده است )ادلان   یلی آن از واکن ندارد، اما 

 (.2330کشآ کند )شان، 

 محویط در کوه هسوتند عینوی هاییپدیده هافرصت که معتقد است برخلاف دیدگاه کشآ

 گیوریشوکل فراینود محصو ل را هوافرصوت خلوق، دیدگاه ش ند، دارند   باید کشآ  ج د

جو  بورای  جای جسوتدرنتیجه کارآفرینان به ؛(2313، 5کینلی)  د   مک داندمی اجتااعی

ش ند می ها، در فرایند یادگیری رفت   برگشتی درگیربرداری از آنبهره های آشکار  فرصت

 (. 2331، 6)ساراس اسی کنندمی ظه ر آن دل از هافرصت که درنهایت

                                              
1. Opportunity discovery 

2. Opportunity creation 

3. Constructivist 

4. Edelman &Yli-Renko 

5. Wood & McKinley 

6. Sarasvathy 
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زا در صنعت یا های بر نش ك ۀکه درنتیج نیستند ای عینیها پدیدهدر این نظریه فرصت

   العاول کوارآفرینعکوس   عاولدرنتیجوۀ    زادر ن ص رتبه بلکه ؛ گیرند،شکل می بازار

)آلو ارز    آیندمی  ج د به جدید محص لات   خدمات خلق برای ا  های کا شر ش اجرای

ساختارهای  با کارآفرین رفتار   ادراك وعامل از کارآفرینی هایبنابراین فرصت ؛(2332بارنی، 

 یابی نیوزساخت نظریۀ براساس(. 2313کینلی، )  د   مک ش ندمی م ج د پدیدار اجتااعی

)ساراسو ن، دیوان    شو ندمی خلوق اقدامات کارآفرینوان با بلکه ؛ش ندنای ها کشآفرصت

 (. 2336 ،1دیلارد

های کارآفرینانه در علو م اجتاواعی از منظور شناسایی فرصت برایدر پژ هش حاضر   

 گرایی )خلوق فرصوت()کشآ فرصت(   ذهن گراییعینربط، هر د  دیدگاه کارشناسان ذی

شو د کوه م ورح موی ص رتبنابراین سؤال اصلی مصاحبه بخش کیفی به این  مدنظر است؛

ای در علو م اجتاواعی   بورای هوای کارآفرینانوهبه اعتقاد شواا چوه فرصوت !استاد گرامی»

 «د ش د )خلق فرصت(؟و اند ایجاالتحصیلان این رشته  ج د دارد )کشآ فرصت( یا میفارغ

های کارآفرینانه، این پرسش م رح است که چرا، چه بعد از شناسایی   وشخیص فرصت

 براسواسکننود؟ بورداری مویشوده بهورههای کشوآم قع   چگ نه برخی از افراد از فرصت

هوای مشوترك فرصوت، ماهیوت افوراد    یژگی»های مختلآ، پاسخ این سؤال وابع پژ هش

، وصوایم بوه نظر اسوتمودکه در پوژ هش حاضور  ماهیت افرادبارا . دراست« محیط نهادی

هوا، خ دارزیوابی وأثیر وفا ت افراد در ابعاد شخصیتی   انگیوزهبرداری از فرصت، وحتبهره

هوای فوردی بور های مختلآ به ووأثیر وفوا تهای ادراکی است. در پژ هشدر نی    یژگی

( 2336) 0(   دا یدسو ن2334) 2اسوت. پوارکربرداری از فرصت اشاره شوده وصایم به بهره

شناختی وأثیر زیادی بور وصوایم افوراد بورای شور ع های جاعیتی   ر انمعتقدند که  یژگی

                                              
1. Sarason, Dean & Dillard 

2. Parker 

3. Davidsson 
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منزلوۀ های کارآفرین را بوه(  یژگی2330) 2(. باردی   ش اروز2336، 1کار دارد )م لر کسر

کوه نیواز بوه ایگ نوهبوه ؛دانند کارهای کارآفرینانه میع امل م فقیت کسر ورینمهم یکی از

 وورینمهوم ،خلاقیوت   مرکوز کنتورل در نوی، اراده طلبی، خ رپذیری،استقلال ،بیشتر و فیق

کسر  فردی صاحبان هایدرك ارزش طرفی، اند. ازمعرفی شده م فق کارآفرینان خص صیات

ا بر سلامتی، رفاه مهم است؛ زیر بسیار م فقیت انتخاب معیارهای در پنهان عامل عن انبه  کار

رضایت یا نارضایتی ا  از عالکورد  بر   دارد وأثیر فرا ان  کارکسر صاحبان   م فقیت مالی

( بیان کردنود کوه 2313) 0کام(. اچینتیا   2330وأثیرگذار است )باردی   ش اروز،   کارکسر

ی بوه زیورا م فقیوت کوارآفرین ؛معا ل  یژگی فردی شوناخته شوده اسوت ط ربهکارآفرینی 

 نیز (2310یفی )(. 2313، کام)اچینتیا   ام استوص رات، بینش، ن آ ری   خ رکردن  ابسته 

وأثیر ادراك کارآفرین فردی برداری از فرصت کارآفرینانه وحتوصایم به بهره که معتقد است

برداری از در پژ هش حاضر برای بررسی وأثیر ماهیت افراد بر بهره.استهای فردی   وفا ت

   فرعوی اصولی هایبنابراین فرضویه کنیم؛میها، از مفه م ر حیه کارآفرینی استفاده صتفر

ابعواد آن  ر حیوه کوارآفرینی  » ،رسودش د که به نظر مویم رح می ص رتپژ هش به این 

بورداری از بهوره ( بورپذیری، خلاقیوت   وحاول ابهوامطلبی، کنتورل در نوی، ریسوکو فیق)

 «معنادار دارد. وأثیر عل م اجتااعی های کارآفرینانه درفرصت

 تحقیق . روش3

شناسوی ورکیبوی کاوی   کیفوی در پژ هش حاضر   با و جه به م ض ع وحقیوق از ر ش

های کارآفرینانوه در علو م اجتاواعی، بر این اساس، ابتدا برای شناسایی فرصت ؛شداستفاده 

 هاهربط )کارشناسان ذی . جامعه آماری مرحله کیفی پژ هش،شدمرحله کیفی پژ هش آغاز 

هوای مختلوآ( ب دنود کوه بوا اساوید دانشگاهی   کارآفرین رشته عل م اجتااعی در دانشگاه

                                              
1. Mueller 

2. Bardi & Schwartz 

3. Achintya & Com 
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( انتخاب شدند. ابزار وحقیق برای بخش کیفی، 2336، 1گیری هدفاند )فلیکاستفاده از نا نه

های مناسور بوه نا نه مصاحبه عایق ب د که اعتبار آن از طریق اعتبار در نی بر پایه گزینش

دست آمد   قابلیت اعتااد آن از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآ ری اطلاعات 

ای اساوید کارشناس نامهها، طی دع ت(. برای انجام مصاحبه2330، 2وضاین شد )را    پری

ها با این سوؤال اصولی آغواز شود کوه گرفتند   مصاحبهدر جریان م ض ع مصاحبه قرار می

ای در عل م اجتااعی   برای های کاری یا کارآفرینانهبه اعتقاد شاا چه فرصت !اد گرامیاست»

در ط ل مصاحبه نیوز سوؤالات « و اند ایجاد ش د؟التحصیلان این رشته  ج د دارد یا میفارغ

ای؟ در این ور بیان کنید، چه مداخلهبیشتر و ضی  دهید، منظ روان را  اض »اکتشافی از قبیل 

وور پرسویده دستیابی به اطلاعات عایوق برای« ش د هاکاری کرد؟  ...ه با چه نهادی میزمین

هوای . دادهشددقیق پیاده ط ر بهشده ها ضبط شد   در پایان، م الر ضبطمصاحبه واامشد. 

( طوی سوه مرحلوه و لیود 1115) 0ر ش پیشنهادی اسایت براساسحاصل از ر یکرد کیفی، 

 -2 ،م اجهه ا لیه: خ اندن   بوازخ انی یوک مو رد -1اطلاعات ) اطلاعات، وجزیه   وحلیل

ایجاد یک  -4ها   بندی مق لهلیست کردن   خ شه -0 ،هاوشخیص   برچسر زدن به مق له

  شد.سازی(   ولفیق م ردها، وحلیل جد ل خلاصه

ی وحقیق در قالر ر ش پیاایشی آغاز های کارآفرینانه، بخش کاّپس از استخراج فرصت

شناسوی در دانشوج یان در حوال وحصویل در د ره دکتوری جامعوه هاوه. جامعه آماری، شد

نفور )سوازمان سونجش  433ها حود د وعداد آن شدکه برآ رد  ب دهای د لتی کش ر دانشگاه

انتخواب شودند کوه بوه لحواظ  لحواظ. دانشج یان دکتری از این ب د( 1016آم زش کش ر، 

ور به کسر ش ل   درآمد، انگیزه بیشوتری بورای کوار   سیو اناندی علای بالاور   نیاز اسا

با و جه به اینکه وعداد دانشج یان دکتری بسیار اندك  اما ،های کارآفرینانه دارندانجام فعالیت

شوان   البتوه وعوداد کاتور دلیل اقتضای سونیاند   بههای مختلآ پراکنده شده  در دانشگاه

                                              
1. Flick 

2. Rao & Perry 

3. Smith 
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هوا بسویار امکان دسترسوی بوه آن ، ر مستار ندارند احدهای درسی، در محیط دانشگاه حض

شناسوی در دکتوری جامعوه مق عنفر از دانشج یان  121درنهایت  ،بر این اساس ؛سخت ب د

 ند.شدگیری وصادفی ساده انتخاب حجم نا نه   با ر ش نا نه عن انبهسراسر کش ر 

افزارهای آماری از نرم ها، با درنظرگرفتن س   سنجش مت یرهاوجزیه   وحلیل داده برای 

SPSS سازی   مدلAMOS  سونجش ووأثیر هریوک از  برایبه این ص رت که  شد؛استفاده

از  ،های کارآفرینانهبرداری از فرصتابعاد مت یر مستقل ر حیه کارآفرینی بر مت یر  ابسته بهره

بور زموان ابعواد ر حیوه کوارآفرینی سونجش ووأثیر هوم برایوحلیل رگرسی ن ساده   سپس 

 .شدهای کارآفرینانه از مدل معادله ساختاری استفاده برداری از فرصتبهره

 ابزار تحقیق. 1. 3

در پوژ هش حاضور، مت یور  ابسوته هرای کارآفرینانره: بررداری از فرصرتپرسشنامه بهره

گ یه( سونجش  16مندی   و اناندی )ههای کارآفرینانه در د  بعد علاقبرداری از فرصتبهره

کوه از طریوق  اندهای کارآفرینانه در عل م اجتااعیشده، فرصتهای طراحیگ یه است. شده

 16 ص رتبهاند. این پرسشنامه مصاحبه با اساوید   کارشناسان عل م اجتااعی شناسایی شده

بور  ؛( طراحی شده اسوت5( وا خیلی زیاد )1ای لیکرت از خیلی کم )درجه 5گ یه با مقیاس 

 .است 13وا  16ها بین برداری از فرصتاین اساس، دامنه نارات پرسشنامه بهره

طلبوی از آزمو ن انگیوزه م فقیوت برای سونجش بعود و فیوقپرسشنامه روحیه کارآفرینی: 

پذیری از آزمو ن هیسوریچ، (، ریسک1166) 2راور (، کنترل در نی از مقیاس1123) 1هرمانس

(، خلاقیت از آزمو ن وفکور خلواق وو رنس 1164) 4 الاچ   (   ک گان2335) 0پیترز   شفرد

-ها   مقیاسش د که این آزم ن( استفاده می1110) 5لین(   وحال ابهام از مقیاس مک1111)

                                              
1. Hermans 

2. Rotter 

3. Shepherd 

4. Kogan & Wallach 

5. Mc Lain 



 33        ...         یهااز فرصت یبرداربر بهره ينیکارآفر يۀروح ريتأث يبررس                     شمارة اول   

 

اعتبار ( 1016هاکاران  )است. کردنائی     شده ب می (1016)   هاکاران ها و سط کردنائی 

به ر ش وحلیل عاملی وأیید کردند   پایوایی کلوی  این پرسشنامه را با استفاده از اعتبار سازه

. در پژ هش حاضر، پرسشنامه ر حیه شدمحاسبه  12/3پرسشنامه با ر ش آلفا کر نباخ برابر 

-گ یوه(، ریسوک 5گ یه(، کنتورل در نوی ) 5طلبی )کارآفرینی با و ییراوی در پن  بعد و فیق

اسوت. ایون  شوده یوه( سونجش گ 5گ یوه(   وحاول ابهوام ) 2گ یه(، خلاقیت ) 5پذیری )

( ووا کاملواً 1ای لیکورت از کاملواً مخوالفم )درجوه 5گ یه با مقیاس  22 ص رتبهپرسشنامه 

به این ورویر، دامنه نارات پرسشنامه ر حیه کوارآفرینی بوین  ؛( طراحی شده است5م افقم )

 .است 105وا  22

 روایی و پایایی. 2. 3

ضوریر آلفوا کر نبواخ   بوه  براسواسرهای وحقیوق های مت یاعتبار عاملی   پایایی گ یه

 .است 1وفکیک ابعاد به شرح جد ل 

 

 کرونباخ متغیرهای تحقیق یاعتبار عاملی و ضریب آلفا .1جدول 

 ابعاد متغیر اصلی
ضریب پایایی 

 هر بعد

ضریب پایایی 

 کل

 نتایج تحلیل عاملی

درصد واریانس 

 تبیین شده
شاخص 

KMO  
 معناداری

ری از بردابهره

 هافرصت

 121/3 مندیهعلاق
134/3 

14/21 226/3 333/3 

 333/3 213/3 11/21 106/3 و اناندی

ر حیه 

 کارآفرینی

 216/3 طلبیو فیق

162/3 

02/54 211/3 333/3 

 333/3 212/3 03/61 105/3 کنترل در نی

 333/3 241/3 11/56 132/3 پذیریریسک

 333/3 135/3 42/44 225/3 خلاقیت

 333/3 614/3 66/44 621/3 وحال ابهام

 

 2/3از  بیشوتر هوا، مقدار ضریر پایایی مت یرهای وحقیوق   ابعواد آن1با و جه به جد ل 

هوای ایون بیانگر هاسانی در نی گ یوه است؛ بنابراین61/3  ونها برای بعد وحال ابهام ب ده 
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بورای هاوه ابعواد  KMO 1شواخص دهد که مقدار مت یرهاست. نتای  وحلیل عاملی نشان می

وعداد نا نه برای  است؛ بنابراینقب ل مت یرهای وحقیق نزدیک به یک   وا حد د زیادی قابل

درصود  5وور از برای هاه ابعاد، ک چک 2آزم ن بارولت sig. مقدار استوحلیل عاملی کافی 

ت   فورض دهد وحلیل عاملی برای شناسایی ساختار هر بعود مناسور اسوکه نشان می است

هوا ش د. هاچنین بار عاملی بورای واوامی گ یوهشناخته شده ب دن ماوریس هابستگی رد می

 .استها را نشان داد که بیانگر اعتبار سازه مت یرهای وحقیق   ابعاد آن 4/3از  بیشترمقادیر 

 های تحقیق. یافته4

 های بخش کیفی )مصاحبه(یافته. 1. 4

مصاحبه عایق  13نانه در عل م اجتااعی، بعد از انجام های کارآفریشناسایی فرصت برای

سازی شد. در مرحلوه شده پیادههای ضبطنظران   رسیدن به اشباع نظری، مصاحبهبا صاحر

کوه شناسایی شود های مختلآ عل م اجتااعی مضا ن فرعی )ا لیه( مروبط با ح زه 45ا ل، 

های بندی مضا نبعد از ولفیق   خ شهقابلیت وبدیل شدن به فرصت کارآفرینانه را داشتند. 

هوای کارآفرینانوه در علو م که بیانگر فرصوتاستخراج شد مضا ن اصلی )نهایی(  16ا لیه، 

 .(2جد ل )اجتااعی هستند 
 

 های کارآفرینانه علوم اجتماعی(ها )فرصتشده از مصاحبهمضامین اصلی استخراج .2جدول 

 مضامین اصلی )نهایی( ردیف

1 
ها(، بهزیستی، کایته امداد   شناسی   ارائه خدمات اجتااعی در نیر ی انتظامی )کلانتریآسیر مددکاری،

 هابیاارستان

 زدایی   و اناندسازی مردم( در برخی مناطق شهریمداخله اجتااعی )محر میت 2

0 
درسه   های آم زشی )کاهش نزاع   درگیری در مانجام خدمات   مشا ره اجتااعی در مدارس   محیط

 آم زان   دانشج یان(دانشگاه، اروقای نشاط   اروباطات اجتااعی دانش

                                              
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett 
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 مضامین اصلی )نهایی( ردیف

4 
مسائل مرب ط به پزشکی )کاهش مراجعات مردم به پزشک   بارا فعالیت در ح زه سلامت   پیشگیری در

 ها(درنتیجه کاهش بار مالی ر ی بیاه

 لی ات فرهنگی، صدا سیاا   آستان قدسهای وبها، سازماناجتااعی در شهرداری-ارائه خدمات فرهنگی 5

 های ورك اعتیاد   کار گر هی با ج انان   سالخ ردگانبخشی در مؤسسهارائه خدمات اجتااعی   و ان 6

2 
رسانی های محلی   ملی(، اطلاعن یسی   ست ن ن یسی در ر زنامهنگاری )مقالهانجام کار م ب عاوی )ر زنامه

   خبرنگاری(

 ها   برندهای معر فها، شرکتزه ر ابط عا می، وحقیقات بازار   بازاریابی کارخانهکار در ح  1

1 
ها   اروقای ای )راهناایی   آم زش م اجهه صحی  با مردم   مشتریارائه مشا ره اجتااعی به مشاغل حرفه

 مندی افراد(رضایت

13 
ابله با اعتیاد یا کنترل اعتیاد   کاهش های مقفرهنگی( برای طراحی اپلیکیشن-و لید محت ایی )اجتااعی

 ایوصادفات جاده

11 
انجام م العات   مشا ر اجتااعی در ح زه مسکن، صنایع نفت )آم زش افراد برای م اجهه با جامعه میزبان( 

 ها  بیاه

 مدرس عل م اجتااعی عن انبهها ودریس در مدارس )د لتی   خص صی(   دانشگاه 12

 های وخصصی  ...(آ ری منابع لاوین )مقاله   کتاب(، پرسشنامهلاعاوی )جاعایجاد بانک اط 10

14 
های پژ هشی   خدمات پژ هشی )ن شتن گزارش ا لیه، پرسشگری   مصاحبه،  ارد کردن داده   انجام طرح

 وحلیل آن(

15 
بین فرزندان  هایوعارضها، های اجتااعی )طلاق، اعتیاد، ناامیدی، استرسایجاد مؤسسه   دفتر مشا ره آسیر

 با  الدین   ر سپیگری(

 وأسیس مؤسسات مختلآ آم زشی   پژ هشی )مدارس خص صی، مؤسسات فرهنگی، مشا ره وحصیلی( 16

 

 های توصیفیبحث و تحلیل یافته. 2 .4

 23درصود ) 51نفر( پاسخگ یان زن   حود د  51درصد ) 42طبق نتای  و صیفی، حد د 

 01. بیشترین وعوداد پاسوخگ یان )ب دسال  41وا  25پاسخگ یان سنی  . بازههستندنفر( مرد 

درصود  0/22سال بوا  01وا  05سال   پس از آن گر ه سنی  04وا  03درصد( در گر ه سنی 

 .ب دند
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 0از مقدار مت سط  بیشترمیانگین مت یر ر حیه کارآفرینی   ابعاد آن به غیر از وحال ابهام 

از حد مت سط، بیانگر آمادگی بوالق ه دانشوج یان علو م بیشتر  . میزان ر حیه کارآفرینیاست

های کارآفرینانه است. در میوان ابعواد برداری از فرصتاجتااعی برای کارآفرین شدن   بهره

در مقایسه طلبی دانشج یان بیشترین   وحال ابهام کاترین میزان را ر حیه کارآفرینی، و فیق

 ،دنشان دا کش رها فرهنگ ( درباره2335) 1ه فستد ا، پژ هشسایر ابعاد دارند. در این راست با

 پذیردرا نای و ییر که جامعه آن است منزله به   پایین ب ده جامعه ایرانی در ابهام وحال س  

 در افراد دارای وحال ابهام ،(1113) 2ندارد. هاچنین به اعتقاد واگ نا واایل خ رپذیری به  

پذیرند. طبق نتای  و صیفی، بعد از مقیاس وحال ابهوام، می رابیشتری  ریسک یکسان، شرایط

از بیشوتر ؛ هرچند میوزان آن داردپذیری دانشج یان کاترین ناره ر حیه کارآفرینی را ریسک

( نیوز در 1013) رض انفر، م حد محاودی   شواس ،فردحد مت سط است. ه شاندان مقدم

های کشا رزی اسوتان ج یان هنرستانسنجش میزان ر حیه کارآفرینی هنر»پژ هشی با عن ان 

پاسوخگ یان در سوه  بیشوترراستا با نتای  این پژ هش، به این نتیجه رسیدند کوه هم« زنجان

ورین م رد به طلبی، ن آ ری   کنترل در نی در س   بالایی قرار داشتند   پایین یژگی و فیق

مت یر ر حیه کارآفرینی   یژگی وحال ابهام اختصاص داشت. هاچنین نتیجه مقایسه میانگین

  ابعاد آن برحسر جونس بوه ایون ورویور اسوت کوه میوانگین ر حیوه کوارآفرینی   ابعواد 

پذیری   خلاقیت در زنوان بیشوتر از موردان اسوت. نتوای  طلبی، کنترل در نی، ریسکو فیق

هوای شخصویتی کارآفرینانوه بررسی  یژگوی»( با عن ان 1011زاده )پژ هش محسنی   شفیع

 راستا با نتوای  ایون پوژ هش، بیوانگر وفوا تهم« های د لتی شهر وهران یان دانشگاهدانشج

؛ اسوتطلبوی چالش   یاپردازیؤر پذیری،ریسک در ابعاد مرد   زن دانشج یان میان معنادار

 معواش ووأمین   اداره مسئ لیت اع ای ناشی از احتاالاً وفا ت این که گفت و انمی بنابراین

 وو ان از زمینوه ایون در کاتور دلیل مسوئ لیتبه زنان مقابل، در   است مرد برعهده خان اده

                                              
1. Hofstede 

2. Tagona 
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هوای کارآفرینانوه   برداری از فرصوتیانگین مت یر بهرهم برخ ردارند. بیشتری پذیریریسک

 بوارا. اختلاف میانگین معناداری بین زنان   موردان دراست 0از مقدار مت سط  بیشترابعاد آن 

منودی   ههای کارآفرینانه   ابعاد آن  ج د ندارد. بیشترین علاقورصتبرداری از فمت یر بهره

شوده های شناساییبرداری از فرصتبرای بهرهوفکیک زن   مرد( و اناندی دانشج یان )  به

، ووودریس در موودارس )د لتووی   06/4   05/4ورویوور بووا میووانگین در علوو م اجتاوواعی، بووه

مندی   ههاچنین کاترین علاق .است  م اجتااعیمدرس عل عن انبهها خص صی(   دانشگاه

، انجوام 23/2   03/2ورویور بوا میوانگین ، بوهوفکیک زن   مورد()  بهو اناندی دانشج یان 

م العات   مشا ر اجتااعی در ح زه مسکن، صنایع نفت )آم زش افوراد بورای م اجهوه بوا 

منودی   هت کوه ابوراز علاقووو ان گفودر وببین این نتوای  موی .ستهاجامعه میزبان(   بیاه

ها نشوان دانشج یان برای ودریس در مدارس )د لتی   خص صی(   دانشگاه زیادو اناندی 

التحصیلان عل م اجتااعی در مقاطع کارشناسی   کارشناسوی گفتاان مرس م که فارغ، دهدمی

 عن انبهلتی ارشد باید معلم   در مق ع دکتری هم باید استاد دانشگاه یا در برخی ادارات د 

کارمند اداری بد ن کاترین اروباط با وخصص دانشوگاهی اسوتخدام شو ند، عایقواً در بوین 

های فرصت بارامندی   و اناندی زیاد درهعلاق نب د . هاچنیندانشج یان ریشه د انیده است

های دانشوگاهی در رشوته های عادواً غیرد لتی بیانگر این است که آم زشم ج د در بخش

 .استجدید   ضعیتاجتااعی نیازمند و ییر   وح ل   ان باق با عل م 

 های فرعی(نتایج استنباطی )فرضیه. 3. 4

ای   و زیع نرمال های فرعی وحقیق   با و جه به س   سنجش فاصلهآزم ن فرضیه برای

ارائوه شوده  0. نتیجوه آزمو ن در جود ل شدمت یرها از آزم ن رگرسی ن خ ی ساده استفاده 

 است.
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 خلاصه وضعیت آزمون رگرسیون ساده و ضرایب آن .3جدول 

 ضریب تعیین Fمقدار  Bمقدار  tمقدار  معناداری
ضریب 

 همبستگی

 متغیر

 وابسته

 متغیرهای

 مستقل

316/3 443/2 126/3 16/5 341/3 211/3 

برداری از بهره

های فرصت

 کارآفرینانه

 طلبیو فیق

 کنترل در نی 215/3 346/3 22/5 161/3 432/2 311/3

 پذیریریسک 212/3 342/3 11/5 164/3 401/2 312/3

 خلاقیت 113/3 306/3 46/4 153/3 110/2 302/3

 وحال ابهام 111/3 302/3 50/4 151/3 122/2 305/3

 

 ش د:نتیجه می زیر، م ارد 0با و جه به جد ل 

طلبوی، کنتورل یوقدهد کوه از ر ی مت یرهوای و فمقدار ضریر هابستگی )بتا( نشان می

   11، 2/21، 5/21، 1/21ورویور بوه میوزان پذیری، خلاقیت   وحال ابهام بهدر نی، ریسک

شوده در علو م هوای کارآفرینانوه شناسواییبرداری از فرصتو ان مت یر بهرهدرصد می 1/11

درصود از  5دهد که حد د بینی کرد. هاچنین مقدار ضریر وعیین نشان میاجتااعی را پیش

طلبوی، های کارآفرینانه و سط مت یرهای و فیوقبرداری از فرصتشده بهرهاکندگی مشاهدهپر

درصد و سط مت یرهوای خلاقیوت   وحاول ابهوام،  4پذیری   حد د کنترل در نی   ریسک

فرض خ ی بو دن مودل بورای   معناداری، پیش Fش د. با و جه به مقدار وبیین   و جیه می

 ش د.یید میواامی مت یرهای مستقل وأ

میان  111/3   113، 212/3، 215/3، 211/3ورویر راب ه با و جه به ضرایر رگرسی ن، به

بورداری از پذیری، خلاقیت   وحال ابهام   بهرهطلبی، کنترل در نی، ریسکمت یرهای و فیق

دهود، دانشوج یانی کوه از های کارآفرینانه  ج د دارد. این ر ابوط مثبوت نشوان مویفرصت

برخ ردارنود،  بیشوتریپوذیری، خلاقیوت   وحاول ابهوام طلبی، کنترل در نی، ریسوکو فیق

هووای کارآفرینانووه بوورداری از فرصووتبوورای بهوورهبیشووتری منوودی   و انانوودی علاووی هعلاقوو

 شده در عل م اجتااعی دارند.شناسایی
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 نتایج مدل معادله ساختاری )فرضیه اصلی(. 4. 4

ی( در قالر مدل معادله ساختاری به بحث برآ رد پس از ود ین مدل نظری )فرضیه اصل

شو د کوه آیوا پردازیم. با آزم ن مدل مشخص مویهای کلی مدل می  آزم ن مدل   شاخص

. پوس از آزمو ن خیورکنند یوا شده را حاایت میهای وجربی وحقیق، مدل نظری ود ینداده

ارهوای عواملی   ضوریر های رگرسی نی شامل بمدل، نتای  برآ ردهای استاندارد برای  زن

 ناایش داده شده است. 1وأثیر در شکل 

 

 
 های کارآفرینانه با برآوردهای استانداردبرداری از فرصتمدل معادله ساختاری برای تبیین بهره .1شکل 

 

بورداری از بور بهوره 03/3با و جه به این مدل، مت یر ر حیه کارآفرینی بوا ضوریر ووأثیر 

ازای یوک  احود ( دارد؛ به عبارت دیگر، بوهP= 331/3ثیر معنادار )های کارآفرینانه وأفرصت

های کارآفرینانه برداری از فرصتدرصد و ییر در بهره 03و ییر در ر حیه کارآفرینی به میزان 

 ش د.ایجاد می

( با مقودار CMIN/DFشاخص کای اسک ئر نسبی )های برازش مدل، طبق نتای  شاخص

شاخص (، 13/3ور از )بزرگ 120/3( با مقدار CFIش و بیقی )(، شاخص براز5وا  1) 466/1

  ریشه میانگین  ( 6/3یا  5/3ور از )بزرگ 521/3( با مقدار PNFIبرازش هنجارشده مقتصد )

( برازش مدل را وأیید 31/3ور از )ک چک 362/3( با مقدار RMSEAمربعات خ ای برآ رد )



 نوزدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال مجلّۀ                           31

 

شوده را حاایوت وا حد زیادی مدل نظوری وود ینشده آ ریهای جاعداده بنابراینکنند؛ می

 کنند.می

 و پیشنهادها گیری. نتیجه5

 نشودن آم ختگان دانشگاهی از یوک سو    شناسواییدانش زیادبا و جه به نرخ بیکاری 

، لوز م ی دیگورها از سو برداری از این فرصتهای کارآفرینانه   ع امل مؤثر بر بهرهفرصت

شو د. در ایون زمینوه رینی   گسترش   وعایوق آن ر شون مویور به ح زه کارآفو جه جدی

هوای سات شناسایی فرصتها بههای کار   اشت ال در واامی رشتهایجاد زمینه برایو ان می

بورداری از کار   کارآفرینی در وخصص مدنظر حرکت کرد   با وق یت ع امل مؤثر بر بهوره

 ش ل دانشج یان فراهم آ رد.  ها، انگیزه   شرایط لازم را برای کسراین فرصت

فرصت کارآفرینانه در علو م  16با و جه به نتای  بخش کیفی پژ هش حاضر   شناسایی 

هوای اشوت ال ای از مشاغل   فرصتاجتااعی، مشخص شد که برخلاف وص ر عا م، گستره

در ح زه عل م اجتااعی   عاودواً بخوش غیرد لتوی  جو د دارنود کوه بوا حاایوت انجاون 

علوا ه، زنی با د لت، قابلیت وبدیل شدن به مشاغل رسای را دارنود. بوهناسی   رایشجامعه

وو ان در های کارآفرینانه بیشوتری نیوز  جو د دارد کوه مویمشاغل   فرصت مسلم است که

 ها را شناسایی کرد.های دیگری آنپژ هش

ای هودر پاسخ به این سؤال کوه چورا، چوه م قوع   چگ نوه برخوی از افوراد از فرصوت

هوای مشوترك های مختلآ به م اردی چ ن  یژگویپژ هش ،کنندبرداری میشده بهرهکشآ

. در این پژ هش، مفه م ر حیه کارآفرینی اندکردهفرصت، ماهیت افراد   محیط نهادی اشاره 

 ،هوا نقوش موؤثری داشوته باشوندبرداری از فرصتو انند بر بهرهماهیت افراد که می عن انبه

وحقیق در قالر مدل  هایه. با استناد به ادبیات   مبانی نظری وحقیق، فرضیتبررسی شده اس

. در ادامه، نتای  وجربی پیاایش به هاراه ارائه راهکارهای عالی شدمعادله ساختاری ود ین 

 ش د.م رح می
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هوای بورداری از فرصوتطبق نتای  فرضیه اصلی پوژ هش، ر حیوه کوارآفرینی بور بهوره

علو م رشوته دکتوری مق وع یعنی هرچوه دانشوج یان  ؛معنادار   مثبت دارد کارآفرینانه وأثیر

  و اناندی بیشتری برای  مندیهبرخ ردار باشند، علاق بیشتریاجتااعی از ر حیه کارآفرینی 

نتای  حاصل واحد دی های کارآفرینانه در رشته عل م اجتااعی دارند. برداری از فرصتبهره

 راهکواری کوارآفرینی، پوژ هش   آمو زش»( با عن ان 1015میرعرب   رضایی )با پژ هش 

هوا در ایون پوژ هش بوه ایون نتیجوه هاخ انی دارد. آن« انسانی عل م هایرشته یاروقا برای

 طلبوی، انگیوزهاستقلال ش ل، رشد احراز یا  کارکسر به ر حیه رسیدن رسیدند که با وق یت

پژ هش    آم زش و ان ضانیری میپذ  ریسک بیشترپیشرفت   رقابت اقتصادی، خلاقیت 

( در پژ هشی 1123) 1ه رنادی   بانکراروقا داد.  را انسانی عل م هایجایگاه رشته کارآفرینی،

هوای بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه کارآفرینوان دارای  یژگوی« ماهیوت کارآفرینوان»با عن ان 

هستند   با وق یت این  پذیری، وحال ابهام   خلاقیتطلبی، مرکز کنترل در نی، ریسکو فیق

  کار را فراهم کرد.های افزایش م فقیت کسرو ان زمینهها در افراد می یژگی

طلبوی، هایی هاچو ن و فیوقو ان گفت، از یک س ،  ج د  یژگیدر وبیین این نتای  می

پذیری، خلاقیت   وحال ابهام در دانشج یان باعوث گورایش هور چوه کنترل در نی، ریسک

شو د   انتظوار های کارآفرینانه در رشته وحصیلی خ د مویسات کار   فعالیتا بههبیشتر آن

رنوگ نشینی ووا حود زیوادی کوممیزهای د لتی   به اص لاح پشتافراد را برای کسر ش ل

پذیری   استقلال، احتاال خلاقیت، ریسک ،(2310) 2کن ر، آل ارز   ا ربان کند. به اعتقاد می

د. از س ی دیگور، بوا نده  احتاال کارمند شدن را کاهش می داده ایشکارآفرین شدن را افز

و جه به اینکه  ج د ر حیوه کوارآفرینی   کارآفرینوان نقوش بسوزایی در رشود اقتصوادی   

داریوم ووا بت اننود زمینوه اشوت ال نیاز زایی دارند، در دانشگاه به دانشج یان کارآفرین اشت ال

فیلیوپس   ، راسوتا ال د لتی را برای خ د ایجاد کنند. در این پایدار، بد ن اوکا   نیاز به اشت

                                              
1. Hornaday & Bunker 

2. Knőrr, Alvarez & Urbano 
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هوا    جه واوایز کارآفرینوان از غیرکارآفرینوان، داشوتن  یژگویکه ( معتقدند 2336گارمان )

بنابراین  ؛ش دعن ان ر حیه کارآفرینی م رح می باشناختی است که ر ان-های شخصیتیعامل

-بورداری از فرصوتمل مهای در کارآفرینی   بهره ج د ر حیه کارآفرینی در دانشج یان عا

 .است های کارآفرینانه

دهود کوه ابعواد ر حیوه کوارآفرینی شوامل های فرعی وحقیق نشوان مویهای فرضیهیافته

بورداری از بور بهوره پوذیری، خلاقیوت   وحاول ابهوامطلبوی، کنتورل در نوی، ریسوکو فیق

ااعی وأثیر معنادار   مثبت دارند. در وبیین های کارآفرینانه شناسایی شده در عل م اجتفرصت

دهد که نیاز به و فیق، انگیوزه می نشان لندکلهمک هایو ان گفت، نتای  پژ هشاین نتای  می

گیری فرد برای کوارآفرین شودن   در وصایم  ج د دارداصلی و سعه اقتصادی در کش رها 

، گرایش بیشتری به آغاز فعالیت زیادطلبی وأثیر بسزایی دارد   از طرفی، افراد با انگیزه و فیق

جو یی   هاو اره در ولواش بورای ایون افوراد دارای انگیوزه برووری بنابراین ؛اقتصادی دارند

جای گرایش به کار   ش ل د لتی   انجام کارهای مشخص به لحاظپیشرفت هستند   از این 

هوای بورداری از فرصوتهورهمندی بیشتری به کارآفرین شودن   بهکننده، علاقر زانه   کسل

زندگی را نتیجه  ، ر یدادهایزیادکارآفرینانه رشته وحصیلی خ د دارند. افراد با کنترل در نی 

چنوین افورادی  بنوابرایندانند، نوه اقبوال   سرن شوت؛ می ها   اقدامات خ دشانریزیبرنامه

منودی، از هبوه علاقوهای د لتی   اشت ال کارمندی، ضان و جوه ریزیجای وکیه بر برنامهبه

های کارآفرینانه رشته برداری از فرصتبهره برای   کنندمیو اناندی علای خ د نیز استفاده 

   آ رنود. بوه اعتقواد هیسوریچبرند   زمینه اشت ال سایر افراد را نیز فراهم مویخ د بهره می

بوازار  در شودنیهعرضو هایبه ایده را هافرصتافراد دارای خلاقیت زیاد،  ،(2335) هاکاران

و اننود از خو بی مویایون افوراد بوه بنوابراین ؛بخشوندمی و ییرات شتاب به کنند  می وبدیل

-های کارآفرینانه رشته خ د را با ایده  فرصت ببرندمندی   و اناندی علای خ د بهره هعلاق

 1  پیتوینکور، مو ر  کاری مناسر   م فق وبدیل کنند. طبق نظر لانگهای ن آ رانه به کسر

                                              
1. Longenecker, Moore & Petty 
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کنود   لز مواً در پوی شده مخواطره مویکه حساباست ر  (، کارآفرین شخصی میانه1112)

بلکه مایل است مقدار مت سو ی از مخواطره را  ؛هایی نیست که مخاطره آن زیاد باشدفعالیت

ش د، بپذیرد. چنوین افورادی بیشوتر احتاوال که برای آغاز فعالیت اقتصادی معا لی ولقی می

های د لتی   کارمنودی کوه از ثبوات   امنیوت شو لی   درآمودی ی پیگیری ش لجادارد به

  و اناندی علای خو د، بوه  یمنده  با و جه به علاق بکشندبرخ ردار است، دست  بیشتری

 جو د دارد.  هاکنند که احتاال شکست در آناقدام ای های کارآفرینانهبرداری از فرصتبهره

 عن انبوهق عیوت  عودم عبارت است از پوذیرش ابهام وحال( معتقد است که 1110) 1فرای

اند کوه محیط. چنین افرادی دریافتهبارا دانش در حداقل با یا و انایی حیات در زندگی هنجار

هوای کوارآفرینی   فعالیوت ر ازایون ؛خ اهنود نیسوتآنچوه موی حا ی واوام محیط م ائن

پوذیر وورجی  های ثابت   غیرانع افش لهای کارآفرینانه را بر کار   برداری از فرصتبهره

 دهند. می

هوای علو م اجتاواعی از سو ی واوامی گور ه ،شو دمیپیشونهاد نتای  پژ هش  براساس

ها شناسوایی   های کار   کارآفرینی این رشته و سط اساوید گر ههای کش ر، فرصتدانشگاه

شده های شناساییفرصت های دانشگاهی،هاه گر ه هایبندی ش د   بعد از وجایع نظردسته

کارشناسانه واامی اساوید رشوته علو م اجتاواعی در سو   کشو ر نظرهای نهایی که حاصل 

هوای  احود درسوی در وورم د یوا  یک عن انبه   ش د منتشر، در قالر جز ه یا کتابی است

مندی   و انانودی علاوی خو د ههریک از دانشج یان با و جه به علاق واپایانی ودریس ش د 

داشوت   آینده ش لی خ د را بد ن انتظار   چشم ش ندسات یک یا چند فرصت هدایت هب

ورغیر، وحریوک   ایجواد انگیوزه در  برای. کننداز شرایط استخدام د لتی محد د، مدیریت 

ها، راهکارهایی مانند معرفی کارآفرینان نا نوه دانشج یان   افزایش ر حیه کارآفرینی در آن

هوای راهم کردن زمینه حض ر بعضی از این افراد در دانشگاه    کلواسداخلی   خارجی   ف

های مختلآ   های علم   فنا ری   آشنایی با شرکتآم زشی، بازدید از مراکز رشد   پارك

                                              
1. Fry 
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هوای سوازی ایودهها، حاایت مادی   معن ی از دانشج یان نخبه بورای پیوادهزمینه کاری آن

-نی از دانشج یان م فق در این زمینه، برگوزاری کارگواه کار   قدردان آ رانه   ایجاد کسر

. بوه پژ هشوگران ش دمی کار پیشنهاد آشنایی با ود ین طرح کسر   های آم زشی خلاقیت

های کارآفرینانوه   وق یوت با شناسایی فرصت ش دمیهای دانشگاهی نیز پیشنهاد سایر رشته

هوای ایجواد اشوت ال را بورای شده، زمینوههای شناساییبرداری از فرصتع امل مؤثر بر بهره

 دانشج یان رشته خ د فراهم آ رند.
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