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چکيده
مفهوم هوشیاری کارآفرينانه به عنوان مفهومي اساسي در تئوری فرصتگرايي کارآفريني مطرح است .لیکن آنچه تاا باه اماروز ،باهوياهه در
ايران ،کمتر بدان پرداخته شده ارائه مقیاسي برای اندازهگیری آن است .از اينرو ،تحقیق علي -ارتباطي حاضر با هدف اعتباريابي اين ابااار
انجام شد .جامعه آماری اين پهوهش دانشآموختگان شرکتهای تجاری کشاورزی در جنوب استان کرمان به تعداد  643تان باود کاه باا
استفاده از فرمول کوکران  261نفر انتخاب و به روش انتساب متناسب نمونهگیری شدند .اباار تحقیق پرسشانامهای اساتاندارد در مقیاا
لیکرت بود .بررسي روايي تشخیصي اباار و پايايي ترکیبي آن نشان از پايايي و روايي پرسشنامه داشت .روش غالاب آمااری تحلیاا عااملي
تأيیدی مرتبه دوم بود که مشخص کرد مفهوم هو شیاری کارآفرينانه از سه بعد پويش ،رابطه و قضاوت تشکیا شاده و فرضایه تا بعادی
بودن آن مورد تأيید قرار نگرفت .همچنین ،مشخص شد که بعد رابطه و برقراری پیوند در مقايسه با دو بعد ديگر نقش بیشتری در اين بین
ايفا ميکند .نتیجه کلي اين تحقیق حاکي از آن بود که مفهوم فرصتگرايي در کارآفريني در میان کارآفريناان ايراناي مطارح باوده و ايان
مفهوم ماهیتاً ذاتي و اکتسابي است.
واژههاي کليدي :هوشیاری کارآفرينانه ،فرصتگرايي ،تئوری کشف فرصت کارآفرينانه.
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فرد ،فرصتهای ناشي از تغییرات در محیط پیراموني
مقدمه
در
2696مي
تشخیص
آگاهانهتر
هفتم،افراد
،سالساير
نسبت به
ترويج و آموزش را
دهد)12.
(پیاپي
زمستان
شماره ،4
کشاورزی
پهوهشهای
نتايج بسیاری از مطالعات مجله
است که
حاکي از آن
تعريف ديگر ،هوشیاری کارآفرينانه بهعنوان
ي
شناخت فرصت ،گام آغازين فرايند کارآفريني بوده و
مجموعهای متمايا از مهارتهای ادراکي و پردازش
درواقع ،بدون آن هیچ فعالیت کارآفرينانهای شکا
اطالعات در نظر گرفتهشده است ( Gaglio & Katz,
نخواهد گرفت ( Kirzner, 1979; Venkataraman,
& 1997; Shane & Venkataraman, 2000; Gaglio
 )2001که از طريق آن افراد فرصتها را تشخیص مي-
Katz, 2001; Ardichvili et al., 2003; Tang et al,
دهند .همچنین Li )1114( ،تأکید دارد هوشیاری
 .)2007; Nur Karabey & Bingol, 2015اين در حالي
کارآفرينانه مجموعهای از فرايندهای شناختي و ادراکي
است که تحقیقات در حوزه کارآفريني با ترديدها و
است که بهواسطه آن افراد چارچوبهای مشخصي را
پرسشهای اساسي در اين زمینه مواجه است که چرا
برای موقعیت های خاص آتي بهمنظور خلق ارزش
تنها شمار اندکي از افراد فرصتهای جديد کسبوکار
شکا ميدهند .به همین صورت ،مهربانفر و نوبری
را تشخیص داده و قادر به استفاده از آنها هستند،
( )2691نیا هوشیاری کارآفرينانه را توانايي فرد در
ولي بیشتر افراد از چنین مشخصهای برخوردار نیستند،
گردآوری ،پردازش و انتخاب اطالعاتي ميدانند که
( Venkataraman, 1997; Shane & Venkataraman,
منجر به ي فرصت بالقوه کسبوکار ميشود .در ي
 .)2000در اين زمینه Valliere )1126( ،تأکید دارد که
تعريف به نسبت جامعArdichvili et al. )1116( ،
افراد برحسب تواناييشان در تشخیص فرصتهای
هوشیاری کارآفرينانه را توجه داشتن و حساسیت
جديد کسبوکار در ي موقعیت مشخص به شکا
نسبت به اطالعات مرتبط با موضوعات ،رويدادها و
قاباتوجهي با يکديگر متفاوت هستند .براسا
الگوهای رفتاری در محیط و حساسیت خاص پیرامون
مطالعات مختلف عواما گوناگوني همچون تجارب
بازار و مشکالت مصرفکننده ،نیازها و عاليق مشتريان
پیشین ،ويهگيهای شخصیتي ،تحول در محیط
و ترکیب جديد منابع در نظر گرفتهاند .همانطور که
پیراموني ،دستیابي به اطالعات و مسائا روانشناختي،
از تعاريف اشاره شده برميآيد محور اساسي در تمامي
برای تشريح چگونگي شناخت و توسعه فرصتهای
اين تعاريف ،تأکید برقرار گرفتن فرد در ي جريان
جديد توسط افراد کارآفرين مدنظر قرارگرفتهاند
اطالعاتي است که موجب تشخیص فرصت ميشود
( Shane, 2000; Shepherd et al., 2007; Tripsas,
( ،)Gaglio & Katz, 2001به همین دلیا ،از هوشیاری
 .)2008افاون بر اين موارد ،فرايند کشف فرصتها به
کارآفرينانه بهعنوان اصليترين عاما تأثیرگذار بر
بینشها ،مهارتها و آگاهيهای فردی نسبت داده
تشخیص فرصتها ياد ميشود ( & Kaish
شده است ()Kirzner, 1999; Kaish & Gilad, 1991
که بر مبنای اين ديدگاه ،هوشیاری کارآفرينانه يکي از
مهمترين عواما در تشخیص فرصتهای کارآفريني
محسوب ميشود ( )Tang et al., 2012و نقش بسیار
کلیدی در فرايند تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها
ايفا مينمايد (.)Li, 2013
هوشیاری کارآفرينانه برای نخستین بار توسط
کرزنر در سال  2996برای تبیین چگونگي تشخیص
فرصت کارآفرينانه مطرح شد .براسا نظر وی،
هوشیاری کارآفرينانه فرايندی است که در آن ي

Gilad,1991; Gaglio & Katz, 2001; Li, 2004; Nur
 .)Karabeya, 2012البته ( ،Kirzner )2999بر اين باور

است که درجه هوشیاری افراد مختلف متفاوت بوده و
بنابراين ،فقط افراد مستعد ميتوانند فرصتهايي که
مورد غفلت واقع شدهاند را تشخیص داده و پیگیری
نمايند .داشتن هوشیاری کارآفرينانه باال ،سبب ميشود
تا فرد کارآفرين تغییرات محیطي را بهعنوان فرصت-
های بالقوه بهگونهای متفاوتتر از آنچه که ساير افراد

اعتباريابي و پاياييسنجي مقیا

سنجش هوشیاری کارآفرينانه در میان دانشآموختگان شرکتهای تجاری...

ميبینند يا تشخیص ميدهند ،ارزيابي نموده و مورد
استفاده قرار دهد (.)Nur Karabeya, 2012
صرفنظر از چگونگي تعريف ،هوشیاری کارآفرينانه
به مانند ديگر مفاهیم روانشناختي و اجتماعي ،ي
پديده چندبعدی به شمار ميرود ( & Nur Karabey
 )Bingol, 2015که دارای مؤلفهها و ابعاد مختلفي مي-
باشد .برای نمونهTang )1121( Tang et al. )7002( ،
 et al.و ( Nur Karabey & Bingol )1125مؤلفههای
هوشیاری کارآفرينانه را شاما پويش و جستجو (تالش
غیرمعمول و مداوم در جستجوی ايدههای جديد و
ايجاد ي آرايه گسترده از اطالعات مرتبط) ،برقراری
روابط و پیوندها (دريافت و بهکارگیری اطالعات جديد،
خالقیت و ايجاد روابط منطقي) و ارزشیابي و قضاوت
(ارزيابي و تخمین در مورد اينکه آيا ي فرصت خاص
از اطالعات جديد ناشي ميشود) دانستهاند)1124( .
 Fatokiنیا با بررسي سطح هوشیاری کارآفرينانه در
بین کارآفرينان مهاجر در آفريقای جنوبي ،با تأکید بر
سه مؤلفه پويش و جستجو ،برقراری روابط و پیوندها و
ارزشیابي و قضاوت ،دريافت که سطح هوشیاری
کارآفرينانه پاسخگويان موردمطالعه در سطح مناسبي
قرار داشت Miao & Yu )1119( .در بررسي خود
پیرامون هوشیاری کارآفرينانه و توسعه مقیاسي برای
آن دريافتند که اکتشاف (تحلیا و جستجوی دادهها و
اطالعات تجاری بهمنظور شناسايي و تشخیص سودها
و فرصتهای بالقوه) ،چارچوببندی مجدد (خارج
شدن از قوانین و رويههای روتین بهمنظور بهرهبرداری
بهینه از فرصت تشخیص دادهشده برای ايجاد ارزش
جديد) و پیشبیني و آيندهنگری آگاهانه (پیشبیني
سريع و دقیق آينده در مورد فرصتهای تجاری مرتبط
کسبوکار) ،سه مؤلفه اصلي هوشیاری
با ي
کارآفرينانه ميباشند .همچنین ،نتايج تحقیق نشان داد
که بین کارآفرينان و مديران برحسب سه مؤلفه اشاره
شده تفاوت معنيداری وجود داشتLi )1126( .در
مطالعه اکتشافي خود با هدف توسعه مقیاسي برای
سنجش هوشیاری کارآفرينانه چهار مؤلفه تطبیق
اطالعات جديد با اطالعات قبلي افراد ،يادگیری از
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اطالعات جديد ،سازماندهي و اکتشاف روابط بین
اطالعات و در نهايت اصالح و تشخیص فرصتهای
جديد را ابعاد اصلي هوشیاری کارآفرينانه در نظر
گرفته است.
براسا نتايج اين تحقیق ،مقیا توسعه داده از
پايايي و روايي سازه مناسبي برخوردار بود .در خصوص
مطالعات داخلي ،مرور ادبیات مرتبط نشان ميدهد که
هرچند ،در برخي مطالعات مانند خدامي و همکاران
( ،)2692مهربانفر و نوبری ( ،)2691میگونپوری و
همکاران ( )2696و حاجيزاده و همکاران ( )2696به
هوشیاری کارآفرينانه اشاره شده است ،ولي مطالعات
بسیار اندکي با تأکید بر شناسايي مؤلفههای هوشیاری
کارآفرينانه صورت گرفته است که در اين زمینه تنها
ميتوان به مطالعه (Emami & Motavasseli )7007
اشاره نمود که براسا نتايج آن واکاوی و جستجوی
اطالعات ،سازماندهي اطالعات ،قدرت تصور باال،
ظرفیت شناختي و خالقیت ،از مهمترين مؤلفههای
هوشیاری کارآفرينانه بودند.
با در نظر داشتن اهمیت حیاتي هوشیاری
کارآفرينانه بهمثابه مفهومي محوری در تشخیص
فرصتها ،مرور ادبیات مرتبط حاکي از آن است که
بیشتر تحقیقات انجام گرفته در مورد هوشیاری
کارآفرينانه بهصورت مفهومي بوده ( Gaglio & Katz,
 )2001; Minniti, 2004; Gregoire et al., 2007و
همانطور که اشاره شد مطالعات تجربي بسیار اندکي
با تمرکا بر روی عواما تأثیرگذار ،مؤلفهها ،پیامدها و
فرايند شکاگیری هوشیاری کارآفرينانه انجام شده
است (.)Gregoire et al., 2007; Valliere, 2013
بهويهه همانطور که (Nur Karabey & Bingol )1125
تأکید دارند شناخت بسیار کمي پیرامون ابعاد و
مؤلفههای شکادهنده هوشیاری کارآفرينانه وجود
دارد .اين در حالي است که بررسي و شناخت هر
پديدهای (ازجمله هوشیاری کارآفرينانه) نیازمند
تدوين و بهکارگیری مقیا ها و اباارهايي است که
بتوانند بهطور علمي و دقیق تمامي ابعاد مرتبط با ي
پديده خاص را مورد اندازهگیری و سنجش قرار دهند
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 رتبهبندی نقش ابعاد هوشیاری کارآفرينانه در( .)Schumacker & Lomax, 2004البته ،چنین
بین دانشآموختگان شرکتهای تجاری
اباارهايي بايد از پايايي و روايي الزم برخوردار باشند،
زمستان ( 2696پیاپي )12
استان ،4
هفتم ،شماره
ترويج و آموزش کشاورزی،سال
روايي،پهوهشهای
چرا که بدون ايجاد پايايي و مجله
کرمان.
کشاورزی در
استاندارسازی
مقیا سنجش و همچنین دانستن اينکه آيا آنچه
موردنظر است بهدرستي سنجش ميشود يا خیر،
روش پژوهش
دشوار است (محبوبي و همکاران .)2691 ،با توجه به
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات علي– ارتباطي است
اهمیت موضوع و نیا در نظر گرفتن اين مسئله که
که به روش تحلیا ماتريس واريانس – کوواريانس
تقريباً در هیچي از مطالعات قبلي در داخا کشور
انجام شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر را
اقدام به تدوين ي مقیا استاندارد در قالب ي
کارکنان شرکتهای خدمات مشاوره فني مهندسي
مدل مشخص و همچنین اعتباريابي و پاياييسنجي
جنوب استان کرمان به تعداد  643نفر تشکیا
متغیرها و شاخصهای مطالعه شده براسا ي
ميدهند که با استفاده از فرمول کوکران  261نفر با
روششناسي علمي دقیق و بر مبنای فنون آماری قوی
دقت احتمالي مطلوب پنج درصد انتخاب و به شکا
(بهويهه مدلسازی معادالت ساختاری) نشده است و يا
انتساب متناسب از شهرستانهای واقع در جنوب
اينکه در اين مطالعات از روشهای معمول در
استان کرمان نمونهگیری انجام شد .اباار تحقیق
اعتبارسنجي (شاما اعتبار محتوايي) و پاياييسنجي
پرسشنامهای استاندارد بود که (Tang et al. )1121آن
(شاما روش باز آزمايي) استفاده شده است که با توجه
را ارائه نمودند .بهمنظور بررسي پايايي آن از روش
به نقاط ضعف اين روشها ،پیشنهاد ميشود از
پايايي ترکیبي (بهمنظور اطمینان از پايايي سازه مورد
روشهای علميتر جايگاين استفاده شود ( Hair et al.,
نظر و نتايج حاصله) و بهمنظور بررسي روايي آن از
.)2010

اهداف تحقيق
اين پهوهش با هدف اصلي اعتباريابي و پايايي-
سنجي مقیا سنجش هوشیاری کارآفرينانه در بین
دانشآموختگان شرکتهای تجاری کشاورزی در
استان کرمان انجام شد .با توجه به هدف کلي اشاره
شده ،هدفهای اختصاصي زير مد نظر قرار گرفتند:
 شناسايي ابعاد تبیین کننده هوشیاریکارآفرينانه در بین دانشآموختگان شرکتهای
تجاری کشاورزی.
 بررسي پايايي ترکیبي مقیا سنجش هوشیاریکارآفرينانه در بین دانشآموختگان شرکتهای
تجاری کشاورزی.
سنجش
 بررسي روايي تشخیصي مقیاهوشیاری کارآفرينانه در بین دانشآموختگان
شرکتهای تجاری کشاورزی.

روش روايي تشخیصي (بهمنظور اطمینان از به
اشتراکگذاری واريانس بیش از  51درصدی نشانگرها
با سازه انتخابي) ،با محاسبه میانگین واريانس استخراج
شده ،استفاده شد.
بهمنظور دادهپردازی ،از مدل تحلیا عاملي تأيیدی
مرتبه دوم در قالب مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد .مدلهای عاملي مرتبه دوم هنگامي
مطرح ميشوند که عاماهای مرتبه اول بهوسیله
ساختار عاملي مرتبه باالتر تبیین ميشوند.
بهعبارتديگر اگر محقق در فرايند اندازهگیری
متغیرهای مکنون با متغیرهای مکنوني مواجه شود که
خود توسط متغیرهای مکنون ديگری اندازهگیری
ميشوند در اين حالت مدل تحلیا عاملي مرتبه دوم
بايد جهت اندازهگیری متغیر پنهان اصلي يا مرتبه دوم
مورد استفاده قرار گیرد .جهت دادهپردازی از
نرمافاارهای  SPSSنسخه  12و نرمافاار  LISRELنسخه
 2.21استفاده شد.

اعتباريابي و پاياييسنجي مقیا

سنجش هوشیاری کارآفرينانه در میان دانشآموختگان شرکتهای تجاری...

يافتهها
بهمنظور شناسايي ابعاد مرتبط با هوشیاری
کارآفرينانه ،در ابتدا  25گويه شناسايي شده وارد
دستگاه تحلیا عاملي اکتشافي شد و بعد از مشخص
شدن ساختار عاملي موجود ،اين روابط عاملي بهمنظور
تطبیق دادههای گردآوریشده با مدل استخراج شده از
کانونهای عاملي وارد دستگاه تحلیا عاملي تأيیدی
شدند .قبا از اجرای تحلیا ،آمارههای توصیفي،
همبستگي بین گويه ها ،و احتمال تخطي از
پیشفرضهای ت متغیری و چند متغیری غربالگری
شد .نتیجه اجرای دادهها با استفاده از روش تحلیا
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عاملي اکتشافي روش استخراج مؤلفه اصلي و چرخش
واريماکس بر روی  25گويه شناسايي گرديد و بیانگر
اين موضوع بود که دادهها بهطور طبیعي تمايا به
قرارگیری در بیش از ي عاما را داشتند .مالک
کفايت نمونهگیری کیسر -ماير -الکین برابر  1/295به
دست آمد که نشان ميدهد دادهها برای تحلیا
مناسب هستند .آزمون کرويت بارتلت با مقدار آماره
 2231/26در سطح ي درصد معنيدار بود و نشان از
حداقا همبستگي برای اجرای تحلیا عاملي دارد
(جدول .)2

جدول  .1مقادير شاخص پايايي ترکيبي و ميانگين واريانس استخراج شده
متغیرهای مکنون

پايايي ترکیبي()CR

میانگین واريانس استخراج شده()AVE

پويش و جستجو

1/292

1/521

برقراری روابط و پیوندها

1/295

1/321

ارزشیابي و قضاوت

1/246

1/594

با استفاده از مالک نگهداری عامليهايي که دارای
ارزش ويهه بارگتر از ي کیسر-گاتمن است ،راهحا
سه عاملي واضحترين استخراج را به دست ميدهد.
دامنه اشتراک مربوط به گويهها در دامنه  1/522تا
 1/945قرار دارد .عاما اول با مقدار ويهه  6/59و
تبیین واريانس  16/93بهعنوان مهمترين عاما
استخراج شده نشان از آن دارد که گويههای قرارگرفته
در اين عاما دقیقاً با زيربنای سازه پويش و جستجو
تطابق دارد .عاما دوم با مقدار ويهه  6/15تبیین
واريانس  12/33بهعنوان دومین عاما و با توجه به
گويههای قرارگرفته در آن با سازه ارزشیابي تطابق
دارد .در نهايت عاما سوم با مقدار ويهه  6/22و تبیین
واريانس  11/95بهعنوان عاما آخر استخراج شد که

با توجه به گويههای قرارگرفته در آن با ساختار روابط
و پیوندها تطابق دارد.
در نهايت سه عاما استخراج شده توانايي
نمايندگي  33/65درصد از واريانس گويههای واردشده
به تحلیا عاملي را از خود نشان داد که با توجه به
معیار روما مقدار قاباتوجهي است .بعد از کسب
اطمینان در مورد وجود ساختار عاملي در بین
گويههای موجود و چندبعدی بودن هوشیاری
کارآفرينانه ،اين ساختار وارد دستگاه تحلیا عاملي
تأيیدی شد .مقايسه مدل اولیه و مدل اشباعشده بر
روی دادههای تحقیق مشخص شد که مدل اشباع با
دادهها ،تطبیق بیشتری به لحاظ آماری دارد و نتايج
آن مورد بررسي قرار ميگیرد.
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جدول  .2بارهاي عاملي مرتبط با هر يك از نشانگرهاي هر عامل
عاماها

گويه

دوم  2696سوم
(پیاپي )12
مجله پهوهشهای ترويج و آموزش کشاورزی،سال هفتم ،شمارهاول ،4زمستان
پويش و جستجو
برای کسب اطالعات جديد با ديگران تعامالت زيادی دارم.
زماني که مشغول جستجوی اطالعات هستم ،همواره به دنبال ايدههايي برای کسبوکار جديد هستم.
برای به دست آوردن اطالعات جديد ،روزنامهها ،مجالت يا نشريات تجاری را بهطور منظم مطالعه مينمايم.
هرروز از اينترنت استفاده ميکنم.
ي جستجوگر اطالعات مشتاق هستم.
همیشه و فعاالنه به دنبال کسب اطالعات جديد هستم.
برقراری روابط
اغلب ارتباطاتي بديع را بین بسته های مختلف اطالعاتي برقرار ساخته و روابط علّت و معلول را درک ميکنم.
از صحبتهای ديگران ميتوانم نتیجهگیریهايي انجام دهم که بهطور مستقیم در صحبتها نبود.
بین مسائا به ظاهر نا مرتبط به هم ،ميتوانم ارتباطاتي را برقرار کنم.
در اتصال بین نقطهها ماهرم (با داشتن چند نقطه ميتوانم طرحهای زيادی را طراحي کنم).
ارزشیابي و قضاوت
در اغلب موارد ميتوانم روابطي در بین حوزههايي از اطالعات که قبالً ازهمگسیخته بودند را مشاهده نمايم.
من ي احسا دروني عمیق در مورد توانايي خود در پاسخ به فرصتهای بالقوه دارم.
احسا ميکنم توان تفکی فرصتهای با منفعت و کم منفعت را دارم.
توانايي فوقالعادهای برای يافتن فرصتهای پرمنفعت دارم.
در هنگام مواجه با چندين فرصت ،توانايي انتخاب بهترين آنها را دارم.

شاخصهای برازش نشان ميدهند که برازش
مناسبي برای مدل اندازهگیری مورد اشاره وجود دارد.
معیار  GFIنشاندهنده اندازهای از مقدار نسبي
واريانسها و کواريانسها ميباشد که توسط مدل
تبیین ميشود .مقدار  GFIگاارششده برای اين مدل
مقدار  1/91است .میانگین مجذور پسماندها
استانداردشده ( ،)SRMRبرابر  ،1/145میانگین مجذور
پسماندها ( ،)RMRبرابر  ،1/146شاخص نرمشده
برازندگي ( ،)NFIبرابر  ،1/99شاخص نرمنشده
برازندگي  ،)(NNFIبرابر  ،1/92شاخص برازندگي
فااينده ( ،)IFIبرابر  1/92و شاخص برازندگي تطبیقي

1/331
1/394
1/911
1/915
1/962
1/926

1/496
1/694
1/255
1/191
1/121
1/243

1/115
1/126
1/615
1/166
1/642
1/424

1/429
1/613
1/195
1/225

1/265
1/239
1/622
1/659

1/961
1/919
1/919
1/969

1/259
1/212
1/143
1/192
1/119

1/362
1/561
1/935
1/911
1/223

1/429
1/431
1/113
1/129
1/261

 )(CFIبرابر  1/92محاسبه شده است .در نهايت برای
بررسي اينکه مدل موردنظر چگونه برازندگي و
صرفهجويي را باهم ترکیب ميکند از شاخص بسیار
توانمند ريشه دوم برآورد واريانس خطای تقريب
 RMSEAاستفاده شده است .شاخص  ،RMSEAريشه
میانگین مجذورات تقريب ميباشد .اين شاخص برای
مدلهای خوب  1/15و کمتر است .مدلي که در آن
اين شاخص  1/21يا بیشتر باشد برازش ضعیفي دارد.
برای مدل حاضر مقدار  1/139با کران  1/196تا
 1/144به دست آمد که مقدار مناسبي است و بیانگر
کنترل خطای اندازهگیری ميباشد (جدول.)6

جدول  . 3تفاوت مقادير کاي اسکوير در تعيين اثربخشي اصالح مدل اوليه اندازهگيري هوشياري کارآفرينانه
مدلهای برازش يافته

کای دو

تفاوت کای دو

مدل اولیه ()Zero

129/64

---

df
29

RMSEA
1/266

GFI
1/32

Sig.
---

مدل اشباع ()Saturated

214/16

225/22

34

1/139

1/91

1/12

اعتباريابي و پاياييسنجي مقیا

سنجش هوشیاری کارآفرينانه در میان دانشآموختگان شرکتهای تجاری...

مدل  .1مدل اندازهگيري اشباعشده ابعاد هوشياري کارآفريني

مدل  .2مقادير معنيداري مدل ابعاد هوشياري کارآفرينانه
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جدول  .4نتايج مدل اندازهگيري متغيرهاي تشکيلدهنده ابعاد هوشياري کارآفرينانه
سازه

عالمت
S1
S2

پويش و
جستجو

S3
S4

زماني که مشغول جستجوی اطالعات هستم ،همواره به دنبال ايدههايي برای
کسبوکار جديد هستم.
برای به دست آوردن اطالعات جديد ،روزنامهها ،مجالت يا نشريات تجاری را بهطور
منظم مطالعه مينمايم.
هرروز از اينترنت استفاده ميکنم.
جستجوگر اطالعات مشتاق هستم.

S5
S6

همیشه و فعاالنه به دنبال کسب اطالعات جديد هستم.

S8
S9
S10
S11

ارزشیابي و
قضاوت

برای کسب اطالعات جديد با ديگران تعامالت زيادی دارم.

ي

S7
برقراری روابط
و پیوندها

گويه ها

بار عاملي

t

*1/91

---
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اغلب ارتباطاتي بديع را بین بسته های مختلف اطالعاتي برقرار ساخته و روابط علّت و
معلول را درک ميکنم.
از صحبتهای ديگران ميتوانم نتیجهگیریهايي انجام دهم که بهطور مستقیم در
صحبتها نبود.

1/32

22/29

1/91

9/39

1/92

9/31

1/29

9/65

1/22

9/19

*1/24

---

1/99

21/94

1/96

24/29

1/95

21/15

*1/96

---

دروني عمیق در مورد توانايي خود در پاسخ به فرصتهای بالقوه دارم.

1/32

9/61

فرصتهای با منفعت و کم منفعت را دارم.

1/93

2/64

1/25

9/21

بین مسائا به ظاهر نا مرتبط به هم ،مي توانم ارتباطاتي را برقرار کنم.
در اتصال بین نقطهها ماهرم (با داشتن چند نقطه ميتوانم طرحهای زيادی را طراحي
کنم).
در اغلب موارد ميتوانم روابطي در بین حوزههايي از اطالعات که قبالً ازهمگسیخته
بودند را مشاهده نمايم.

S12

من ي

احسا

S13

احسا

ميکنم توان تفکی

S14

توانايي فوقالعادهای برای يافتن فرصتهای پرمنفعت دارم.

*برای اولین نشانگر در هر سازه (متغیر مرجع) در تحلیا عاملي مرتبه دوم مقدار  tبه دلیا ثابت شدن پارامتر محاسبه نميشود.

مقادير محاسبه شده  tبرای هر ي از بارهای عاملي هر
نشانگر باقيمانده با سازه يا متغیر پنهان خود باالی 2/93
است .لذا ميتوان هم سويي سؤاالت پرسشنامه برای
اندازهگیری مفاهیم را در اين مرحله معتبر نشان داد .لیکن
نشانگرهايي که از اندازهگیری هر ي از سازهها احتماالً
کنار گذاشته شوند دارای بار مفهومي و آماری مناسبي
برای اندازهگیری مفهوم موردنظر محقق نیستند.
بعد از طي مراحا بررسي مدل اندازهگیری در اين مرحله
بايد روايي تشخیصي متغیرهای مدل بررسي شود .به اين
منظور از ي ماتريس قطری 2استفاده ميشود که در قطر
آن مجذور میانگین واريانس استخراج شده قرار داده

- Diagonnal Matrix

1

ميشود و همبستگي بین تمام متغیرهای مکنون در زير
قطر آورده ميشود.
باالتر بودن مقدار مجذور میانگین واريانس استخراج شده
از تمام همبستگيهای موجود در رديف خود نشان از
مناسبت روايي تشخیصي دارد (جدول.)5
بر اسا نتايج تحلیا عاملي تأيیدی در سطح دوم
ضريب اهمیت ضريب بین پويش و جستجو و
هوشیاری کارآفريني در نمونه مورد مطالعه برابر 1/22
به دست آمده که مقدار  tآن باالتر از  2/93است و به
لحاظ آماری معنيدار است .با توجه به ضريب محاسبه
شده مشخص ميشود که پويش و جستجو رتبه دوم
اهمیت را در شکاگیری هوشیاری کارآفريني به دست
آورده است .اين يافته نشان ميدهد يکي از ابعادی که

اعتباريابي و پاياييسنجي مقیا

سنجش هوشیاری کارآفرينانه در میان دانشآموختگان شرکتهای تجاری...

هوشیاری کارآفريني را بهخوبي اندازهگیری ميکند
مطالعه پويش و جستجو خواهد بود .لذا آموزشهای
کارآفريني که به نحوی مرتبط با ايجاد روحیه پويش و
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جستجو باشند از توانايي خوبي برای افاايش هوشیاری
کارآفرينانه برخوردار هستند.

جدول  . 5مقايسه مجذور ميانگين واريانس استخراج شده با ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مدل
متغیرهای مکنون
پويش و جستجو ()2
برقراری روابط و پیوندها ()1
ارزشیابي و قضاوت ()6

2

1

6

میانگین

SD

1/932
1/359
1/319

1/359
1/215
1/356

1/319
1/356
1/959

6/11
6/29
6/61

1/923
1/266
1/325

ضريب آن در سطح  99درصد اطمینان ،معنيدار
است .با توجه به ضريب محاسبه شده ،ارزشیابي و
قضاوت رتبه سوم را در بین ابعاد هوشیاری کارآفريني
به دست آورده است (جدول .)3بر اين اسا مشخص
است که يکي از ويهگيهای بارز کارآفرينان در
شناسايي فرصتها و در قالب هوشیاری کارآفرينانه،
توانايي قضاوت و ارزشیابي در بین چندين فرصت و
تصمیمگیری سريع و درعینحال مبتني بر اطالعات
دقیق است .هرچند که بايد پذيرفت اين ويهگي تا
حدی توسط ويهگيهای ذاتي کارآفرينان شکا
ميگیرد ،لیکن به نظر ميرسد انتقال تجربیات
کارآفرينان به افراد کارآفرين نوپا در زمینه سب های
تصمیمگیری و تجربیات مربوطه بتواند بسیار راهگشا
باشد.

همچنین ضريب بین برقراری ارتباط و هوشیاری
کارآفريني برابر  1/92به دست آمده که به لحاظ
آماری معنيدار است .با توجه به ضريب محاسبه شده
برقراری ارتباط رتبه نخست را در شکاگیری
هوشیاری کارآفريني دارد .اين يافته نشان ميدهد
يکي از ابعادی که هوشیاری کارآفريني را بهخوبي
اندازهگیری ميکند مطالعه برقراری ارتباط خواهد بود.
ازاينرو توانايي برقراری ارتباط بین پديدههای مختلف
و آشنايي با وابستگيهای دروني آنها عاما مهمي در
کشف و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفريني است.
پرورش ويهگيهای مرتبط با اين خصیصه کارآفرينانه
اقدام مهمي در زمینه تقويت روحیه فرصتيابي در بین
کارآفرينان خواهد بود .از سوی ديگر بررسي روابط در
سطح دوم نشان داد ضريب بین ارزشیابي و قضاوت و
هوشیاری کارآفريني برابر  1/23به دست آمده که

جدول  .6نتايج رتبهبندي نقش ابعاد هوشياري کارآفرينانه براساس ضريب مسير
اثر بعد مورد مطالعه
پويش و جستجو
برقراری روابط و پیوندها
ارزشیابي و قضاوت

بحث و نتيجهگيري
اين ويهگي که کارآفرينان به فرصتهای جديد
بیشتر واکنش ميدهند و از اطالعات به شکا متفاوتي
بهره ميگیرند اسا تئوری کشف فرصت کرزنر را

ضريب مسیر

مقدار t

رتبه اثر

1/22
1/92
1/23

9/23
9/95
9/91

1
2
6

تشکیا ميدهد .درواقع امروزه ثابت شده است که
افراد هوشیار از حساسیت ذهني برخوردار هستند که
اجازه شناسايي فرصتها و خالءهايي با عالئم کمتر را
به آنها ميبخشد که درواقع به نوعي تداعيگر
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بیشتری برخوردار است .نتیجه تحقیق
خالقیت و تصويرسازی در کارآفرينان ميباشد.
 ،al.نیا نشان داد که شخصیت پیشگامي در افراد بر
يافتههای اين تحقیق را ميتوان به دو بخش کلي
 2696و(پیاپي )12
زمستان
هوشیاریهفتم ،شماره
کشاورزی،سال
پهوهشکههای
تقسیم کرد .در بخش اول مجله
همچنین
مؤثر است
کارآفرينانه،4آنها
ترويج و آموزش روی
مفهوم
مشخص شد
از طريق آن بر ايجاد مهارت تفکر بدون مرز و
هوشیاری کارآفرينانه مفهومي چندبعدی است .ازاينرو
نگرشهای چندبعدی خود هدايتشونده کارآفرينان
تحلیا رفتار کارآفرينان در مواجه با فرصتها نیازمند
مؤثر است .آنچه اين رابطه را مفهومسازی ميکند
نگاه چند بعدی است .نتیجه پهوهش (Schott )1123
وجود توان برقراری پیوند بین عناصری به ظاهر بيربط
 ،& Jensenنیا نشان ميدهد قدرت شبکهسازی در
است که محرک شخصیتي پیشگامي کارآفرينان را
شرکتهای کارآفرين به همراه فراهمسازی حمايت
تشويق ميکند تا با استفاده از اين توان خود به سطح
نهادی منجر به کشف وسیعتر فرصتها و در نتیجه
قابا قبولي از هوشیاری کارآفرينانه برسند .اين تجسم
نوآوری شده است .اين موضوع نشان ميدهد برقراری
رواني است که ميتواند به تفکر بدون مرز و عدم
رابطه در قالب شبکهها تنها منجر به تکمیا حلقه اول
تمرکا بر محدوديتها در بین کارآفرينان منجر شود.
شناسايي فرصت شده و در کنار آن مسائلي چون
( ،Alvarez )1125نیا اعتقاد دارند برداشت کارآفرينان
دريافت اطالعات و نحوه پردازی آن و در نهايت
از محتوای پیامها و اطالعات ،متفاوت از افراد عادی
قضاوت و در قالب حمايت نهادی مطرح است .از سوی
جامعه است .اين محققان با تمرکا بر رويکرد
ديگر نتیجه پهوهش (،Hechavarria & Welter )1125
قابلیتهای پويا نشان دادند اطالعات ،نقشي محوری
نشان ميدهد کارآفرينان اجتماعي که به تعقیب
در فرآيند تعقیب فرصت ايفا ميکنند .لذا با استناد به
فرصتهای شکاگرفته پرداختهاند از توفیق کمتری
اين يافته و يافته تحقیق حاضر مشخص ميشود در
برخوردار شدهاند.
پردازش اطالعات آنچه کارآفرينان را گوشبهزنگ
در تحلیا اين يافته در کنار يافته پهوهش حاضر
تحوالت پیراموني و کشف فرصت نگاه ميدارد توان
ميتوان استنباط نمود ارزش مفهومي فرصت ،وابسته
آنها در برقراری پیوندها و رابطهها بین مفاهیم و
به شرايط مکاني و زماني است و تصمیمگیری تعقیب
رخدادها ميباشد.
ي فرصت کارآفرينانه خود مستلام شناختي است که
ناشي از مفهوم هوشیاری کارآفرينانه است زيرا که
زمان واکنش به فرصت ،بهاندازه شناسايي آن اهمیت
پيشنهادها
دارد .مطالعه ( ،Tang et al. )1121نیا نشان داده که
بر اسا يافتههای تحقیق پیشنهادهای زير ارائه
قسمتي از هوشیاری کارآفرينانه ،شناسايي فرصت است
ميگردد:
و هوشیاری مفهومي فراتر از شناسايي فرصت است .در
 از آنجا که روحیه پويش و جستجو بهعنوان يکي ازنتیجهگیری کلي و با توجه به تحلیا فوق و يافته اين
مهمترين ويهگيهای شناسايي فرصت در قالب
تحقیق ميتوان بیان داشت که برای توضیح رفتار
هوشیاری کارآفرينانه شناسايي شد و اهمیت
کارآفرينان در شناسايي فرصتهای کارآفرينانه از
معنيداری دارد ،پیشنهاد ميشود در برنامه درسي
هوشیاری کارآفرينانه ميتوان بهعنوان ي مفهوم چند
مقاطع مختلف تحصیلي بهويهه در دوران ابتدايي
بعدی نام برد که برای رسیدن به سطح مطلوبي از آن
روشهای جستجوی اطالع در شکا ابتدايي خود
بايد در تمام ابعاد آن صالحیتهايي ايجاد گردد.
در کنار پرورش روحیه پويش و جستجو در قالب
دسته دوم يافتههای تحقیق حاکي از آن است که
رفتار اطالعيابي متکيبهخود موردتوجه قرار گیرد
برقراری رابطه و پیوندها بهعنوان ي ويهگي فردی در
و صرفاً انتقال مکانیکي مطالب ،مدنظر قرار نگیرد؛
قیا با ساير ابعاد هوشیاری کارآفرينانه از اهمیت
زيرا همانطور که بیان شد پويش و جستجو
(Uy et )1125

اعتباريابي و پاياييسنجي مقیا

سنجش هوشیاری کارآفرينانه در میان دانشآموختگان شرکتهای تجاری...

بهعنوان ي ويهگي بارز در قالب هوشیاری
کارآفرينانه تبلور دارد.
 با توجه به نقش پويش و جستجو پیشنهاد ميشودبا تعريف ي روز نمادين بهعنوان روز ايدههای
برتر از دانشجويان دارای ايده که توانايي بازخواني
نحوه شکاگیری آن را نیا دارند تقدير شده و
تسهیالت آموزشي برای ايشان در نظر گرفته شود.
 از آنچه که ابعاد هوشیاری کارآفرينانه و با توجه بهماهیت آن بهصورت دانش آشکار ميتواند به
ديگران منتقا شود با تأسیس دفاتری در
دانشگاهها و تمام مراکا آموزش به ارائه تجربیات و
ديدگاه افراد کارآفرين به فراگیران و به اشکال
مختلف نسبت به تقويت روحیه کارآفريني ايشان
اقدام تا در مراحا بعدی بتوانند رفتار کارآفريني را
از خود نشان دهند.
 در نهايت ،هر تحقیقي با ي سری محدوديتهاروبرو است که با رفع آن زوايای بیشتری از مسئله
در تحقیقات آتي مشخص خواهد شد .اين تحقیق
در حوزه کارآفرينان شرکتي انجام شده است و
ممکن است ويهگيهای مرتبط با ابعاد هوشیاری
کارآفرينانه آنها با ديگر زمینههای کارآفريني از
جمله کارآفريني شخصي سازگار نباشد .از اينرو،
برای رفع اين محدوديت پیشنهاد ميشود در
تحقیقي مجاا اباار ارائه شده در تحقیق در ساير
گونههای کارآفريني نیا مورد مطالعه قرار گیرد.
همچنین ،پیشنهاد ميشود در تحقیقي رابطه بین
هوشیاری کارآفرينانه و عملکرد شرکتهای
کارآفرين مورد بررسي قرار گیرد.
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