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محمدرضازالی

چکیده

و نه همه افراد،  خاصکه شايد افرادی  شدهويت در حوزه کارآفرينی، اين ايده مطرح  نظريهورود  با

همچنینن   .شود بروز رفتارهای کارآفرينانه میدارای هويتی به نام هويت کارآفرينانه باشند که سبب 
 .گیذارد  تأثنر میی  های کارآفرينانه بر رفتارهای کارآفرينانه گذاری دفیاق کارآفرينانه از طريق هیاشتن

نمونیه آمیاری    ی کارآفرينانه است.گنری رفتارها بر اين اساس، هدف اين پژوهش بررسی نحوه شکل

ر طیو  که بیه  است فناوری استان تهران  و  علمهای  نفر از کارآفرينان پارک هفتادل یاين پژوهش شام
 Partial Least Squares افیاار  از نیرم  هیا  ل دادهین برای تحلنیهمچنناند.  دهیاب شیاده انتخیتصادفی س

آل  ادالت سیاختاری هويیت کارآفرينانیه ايیده    ییی ابی معیي دلییايج میابق نتیاده شده است. مطیاستف

فنیاوری و مراکیا     و  علمهای  گنری اشتناق کارآفرينانه کارآفرينان مستقر در پارک فردی باعث شکل
دارای پايیايی بیا    هیا   هشده بیرای گیردآوری داد   شود. اعتبار پرسشنامه استفاده می رشد استان تهران
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 کلیدیواژگان

 گذاری کارآفرينانه، رفتار کارآفرينانه هويت کارآفرينانه، اشتناق کارآفرينانه، هدف

 

 

 

                                                                                                                                                       

 کارآفرينی دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(ارشد مديريت  کارشناس      Email: ra.ghannadi@gmail.com 

 شناختی دانشگاه شهند بهشتی علوم یدانشجوی دکترا                   Email: fatimaeivazi@gmail.com 

 دانشنار و عضو هنئت علمی دانشگاه تهران                                               Email: mrzali@ut.ac.ir 

 15/10/96تاريخ پذيرش:       9/6/96تاريخ ارسال: 

 31-47/صص1397/بهار86وهفتم/شمارهفصلنامهراهبرد/سالبیست



 1397وهفتم / شماره هشتادوششم / بهار  سال بنست                                                32

 

جستارگشایی

 جانسیون و  بالنچیارد  ،هرسیی  ازنظیر . (Gartner, 1988) يی  نیور رفتیار اسیت     کارآفرينی اساساً

و  گیارتنر از ديیدگاه  . است هدفمند يا در جهت هدفهای  شامل مجموعه فعالنت رفتار(، 1996)

انیدازی   منیاب،، راه  تیأمنن ، هیا  کشف و ارزيیابی فرتیت  کارآفرينانه  یرفتارها(، 1999) همکاران

( 2009) همکارانو  ندُکار زعم بهباشند، اما  می وکار و معرفی و فروش محصول به مشتری کسب

 پافشاری(، نو و مفندهای  يا کنش ها تولند ايده)له ئحل خالقانه مس شامل رفتارهای کارآفرينانه،

جذب )تمرکیا کامیل    و (واقعیيا ، موان، يا تهديدات خنالی ها شکست باوجوداستمرار در تالش )

 ينیکیارآفر  1)جینم(  بان جهیانی کیارآفرينی   در برنامه ديده .است شدن عمنق در کار( و مجذوب

 نرتیأث تحیت   شیدت  بیه  ها شود. اما اين فعالنت می جديد تعريف وکار کسبفعالنت ايجاد  عنوان به

، و ديگیران  یی)زالی  کارآفرينانیه اسیت  و قصید  درک قابلنیت   ،ادراکات فردی مانند درک فرتیت 

ايران، درک در  2011سال  در )جنم( بان جهانی کارآفرينی مطابق گاارش جهانی ديده(. 1389

قصید   که یدرحالوده ب درتد 65کارآفرينانه های  درک قابلنت، درتد 32 کارآفرينانههای  فرتت

 ينبید . اسیت  درتید  14کارآفرينانه فقی   های  و سرانجام شاخص فعالنت درتد 29کارآفرينانه 

 وکار و همچننن قصد کارآفرينانه باال در ايران، عمالً اندازی کسب درک فرتت راه باوجود، نبترت

 20شیکاف حیداقل    ينبنیابرا ؛ کننید  میی  انیدازی  وکیار جديیدی را راه   تعداد کمی از افراد، کسب

در  ايین شیکاف  بررسیی   برای شود. می فرينانه در ايران مشاهدهرتدی بنن قصد و فعالنت کارآد

 شود. می هويت کارآفرينانه استفاده نظريه، از پژوهش

 کارآفرينانیه تعريیف  هیای   ای از انگناه زيرمجموعه عنوان بهاز سوی ديگر، اشتناق کارآفرينانه 

 .(Murnieks & Mosakowski, 2007) کند می کارآفرينانه کم دهی رفتارهای  شود که به شکل می

گنری رفتارهای  شکلننا در گذاری کارآفرينانه  هدف کارآفرينانه، اشتناق و بر هويت عالوه

 .(Cardon et al, 2009) تواند مؤثر باشد می کارآفرينانه،

 رفتارهیای  بیر  کارآفرينانیه و اشیتناق   هويیت  نقیش  تبننن پژوهش اين اتلی هدف ينبنابرا

فرضینات   .اسیت  تهیران  اسیتان  فنیاوری  و علیم هیای   پیارک  در مسیتقر  کارآفرينیان  کارآفرينانه

 در اين پژوهش عبارتند از: شده مطرح

 فنیاوری   و  علیم هیای   پیارک  در مسیتقر  کارآفرينیان  کارآفرينانه اشتناق بر کارآفرينانه هويت -1

 .دارد ثنرأت تهران استان

  علیم های  پارک در مستقر کارآفرينان کارآفرينانه اشتناق بر آل ايده کارآفرينانه هويت( 1-1

 .دارد تأثنر تهران استان فناوری  و

                                                                                                                                                       
1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
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  علیم هیای   پارک در مستقر کارآفرينان کارآفرينانه اشتناق بر واقعی کارآفرينانه هويت( 1-2

 .دارد تأثنر تهران استان فناوری  و

 فنیاوری   و  علمهای  پارک در مستقر کارآفرينان کارآفرينانه گذاری هدف بر کارآفرينانه هويت -2

 .دارد تأثنر تهران استان

های  پارک در مستقر کارآفرينان کارآفرينانه گذاری هدف بر آل ايده کارآفرينانه هويت( 2-1

 .دارد تأثنر تهران استان فناوری و علم

هیای   پارک در مستقر کارآفرينان کارآفرينانه گذاری هدف بر واقعی کارآفرينانه هويت( 2-2

 .دارد تأثنر تهران استان فناوری و علم

 اسیتان  فناوری و علمهای  پارک در مستقر کارآفرينان کارآفرينانه اشتناق و گذاری هدف بنن -3

 .دارد وجود رابطه تهران

 استان فناوری و علمهای  پارک در مستقر کارآفرينان کارآفرينانه رفتار بر کارآفرينانه اشتناق -4

 .دارد تأثنر تهران

 و علیم هیای   پیارک  در مسیتقر  کارآفرينیان  کارآفرينانیه  رفتارهای بر کارآفرينانه گذاری هدف -5

 .دارد تأثنر تهران استان فناوری

 اسیت،  کارآفرينی يندافر در حناتی عنصر انگناه، که باورند اين بر پژوهشگران. نظریمبانی

 رفتارهیای  تحريی   اتیلی  عامیل  کیه  کارآفرينانه انگناه اتلی خاستگاه مورد در کمی دانش اما

( بنیان  1996) هرسی، بالنچیارد و جانسیون   . (L.Herron et al, 1994)دارد وجود ،است کارآفرينی

 رار دارد.قيش ها انگناه نرتحت تأث شدت به، رفتارهای آدمی اند داشته

رفتارگذاریبرثیرانگیزهوهدفأت-(1)شکل

 

 

 

 

 

 

(Hersey & Blanchard, 1988) 

در تحقنقات کارآفرينی کالسن  تالش شده است به بنیان تعیدادی از عوامیل مختلیف کیه      

 هیا  ممکن است رفتار کارآفرينانه را تحري  کند، بپردازند. انگناه رسیندن بیه سیود در گذشیته    
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( مطرح شده است، کسیی کیه ادعیا کیرده اسیت عمیل کارآفرينیان در        1755) کانتنلونتوس  

(، 1921) کرزنیر  .اسیت  میالی هیای   ورداآوردن دسیت  به دسیت مواجهه با عدم اطمننان، به امند 

(، همگی آنهیا وسوسیه رسیندن بیه سیود را      1874) والراس( و 1921) نايت(، 1942) شومپنتر

کننید   میی  کنند. آنها ادعا می کند، مطرح می ه کارآفرينیعنوان عاملی اتلی که افراد را وادار ب به

مالی، جبران خواهد شد. اين موضور تا حیدی درسیت   های  کارآفرينان، با پاداشهای  که فعالنت

کیاری،  های  اند که انگناه تحقنقاتی بسناری از رفتارهای سازمانی نشان دادههای  اما زمننه ،است

رو، تعدادی از پژوهشگران ادعیا   مالی بايد باشد. از همننی ها و جبران ها چنای بنش از پرداخت

باشند. عناتیر مشیخص    می کاری، هم شامل عوامل درونی و هم بنرونیهای  اند که محرک کرده

ديگیر   که یدرحالکند،  می )دستماد(، فق  ننازهای اولنه معنشتی را برآورده بنرونی مانند حقوق

شیود. ديگیر    میی  ظايف جالب، منجر به رضايت در کاردرونی مانند احساس رشد و وهای  محرک

، ترکنبی هستند و شیامل  درواق،کاری های  اند که محرک ن متعدد سازمانی، تصديق کردهامحقق

 ,Pinder, 1999; Kehr, 2004; Dermer, 1975; Deci)باشیند  میی  ونیی و بنرونیی  رهر دوی عوامیل د 

پژوهشگران کارآفرينی، ما بايد به چنای فراتر از سود بیرای درک   عنوان بهطور مشابه،  به. (1985

 .(Shepherd, 2003) کارآفرينانه، توجه کننمهای  يا انگناه ها محرک

دهد  می را برای اين خاستگاه پنشنهاد یتحقنقات اولنه راج، به تفات کارآفرينانه، احتماالت

و ديگیر   (Johnson, 1990; McClelland, 1961) البکه شامل نناز به خود شکوفايی، نناز بیه اسیتق  

سییفانه تحقنقییات راجیی، بییه تییفات أ. مت(Naffziger et al, 1994) اسییت شخصیییهییای  ويژگییی

اين دوپهلیويی و  . (Gartner, 1988; Brockhaus, 1985) طور نسبی ناتمام مانده است کارآفرينانه، به

محور  کارآفرينی، تفتهای  کند که محرک می راج، به اين مطرح طبنعی، پرسشی طور بهابهام، 

انگنیاه بیرای بیروز رفتارهايمیان      عنوان بهپژوهشگران عامل مهمی را  برخی از، رو ينانباشند. از 

محیرک   عنیوان  بهرا  3است. بسناری از محققان اشتناق کارآفرينانه 2کنند و آن اشتناق می مطرح

 ايین  بیر  آنیان  .Shane et al, 2003; Cardon et al, 2009)) انید  آفرينانه در نظر گرفتیه مهم رفتار کار

 اسیت  کیارآفرينی  قلیب  اشیتناق،  و اسیت  رفتیار  نیری گ شکل در میمه عاملی اشتناق، که باورند

(Cardon et al, 2009; Murnieks & Mosakowski, 2007)    مدل زير نقش اشیتناق را بیر رفتارهیای .

 .دهد یمآفرينی نشان رکا
  

                                                                                                                                                       
2. Passion 

3. Entrepreneurial Passion 
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کارآفرینانهرفتاربرکارآفرینانهاشتیاقتأثیر-(2)شکل

 

 

 
 

 

 

 
(Gardon et al, 2009) 

(، 1996) و جانسیون  ردبالنچیا  ،هرسیی  زعیم  بیه است.  4گرا هدف رفتار اساساًسوی ديگر، از 

کیارآفرينی  ماهنت فعالنت از آنجا که گذارد.  می ، اهداف ننا بر رفتار آدمی تأثنرها بر انگناه عالوه

گیذاری کارآفرينانیه    گذاری و هدف هدف يندا، بررسی فر(Wood & Pearson, 2004) هدفمند است

 .است نظر پراهمنتبه 

گذاریبرگذاریکارآفرینانهوهدفتأثیراشتیاقکارآفرینانهبرهدف-(3)شکل

رفتارکارآفرینانه

 

 

 

 

 

 

 

 

Murnieks & Mosakowski, 2007)) 

 & Burke, 1991a; J.Burke)دارنید  قیرار  آدمیی هیای   هويیت  نرتحیت تیأث   رفتارهیا  طرفیی،  از

C.Reitzes, 1981; McCall & Simmons; Foote, 1951; Erez & Earley, 1993) . سیايمون  و کال م 

. داننید  هیا میی   انسیان  رفتیار  انگنیاش  اولنیه  منیاب،  عنیوان  به را ها هويت و اند رفته فراتر( 1966)

                                                                                                                                                       
4. Goal-Oriented 
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 اشیتناق  و اسیت  اشیتناق  ريشیه  و اتیل  هويیت  کیه  باورند اين بر نامحقق از بسناری هرحال به

 & Cardon et al 2009; Murnieks)انید  خیورده  پنونید  هیم  به کارآفرينانههای  هويت و کارآفرينانه

Mosakowski, 2007; Vallerand, 2007).  کیه  انید  داده پنشینهاد  ،(2007) موساکوسکی و مورنن 

 دهیی  جهت به منجر کارآفرينانه، اشتناق نریگ شکل بر اثرگذاری طريق از کارآفرينانههای  هويت

 .شود می کارآفرينانههای  گذاری هدف ايجاد و

کارآفرینانهرفتار.1

 هیا  بیرداری از فرتیت   يند کشیف و بهیره  افر عنوان به( کارآفرينی 2000) ونکاتارمنو  شنن ازنظر

)بیه معنیی    کشف فرتت را ( رفتارهای کارآفرينانه نوپا2009) همکارانو  فارمرشود.  می تعريف

بر اين اساس  .کنند می ، تعريفها برداری از فرتت جديد( و همچننن بهرههای  فرتت جستجوی

 جديید تعريیف   وکار کسبفعالنت ايجاد  عنوان به ينیکارآفر ،یبان جهانی کارآفرين در برنامه ديده

 شود. می

کارآفرینانهاشتیاق.2

طیور آگاهانیه    کیه بیه   شیود  میی  تعريیف احساسات مثبیت شیديدی    عنوان بهاشتناق کارآفرينانه 

شیوند کیه در    میی  ای تجربه کارآفرينانههای  يافتنی هستند و از طريق مشارکت در فعالنت دست

 (Cardon et al, 2009).باشیند  می معنادار و مهم برای هويت شخصی کارآفرينهای  ارتباط با نقش

هیای   و پايیداری در فعالنیت   هیا  اشتناق منب، انگناشیی قدرتمنیدی اسیت کیه تفکیرات، کینش      

همنشییه »کتییاب در بخشیی از  . (Drnovsek et al, 2009)کنید   مییی کارآفرينانیه را ننییا تحريی   

بنان شده اسیت:   ،باشد می تناي، غذايی بهروز گذار نانبن بهروز فروتننامه  که زندگی «برخاستن

شديم اين  تر بارگخود را مديون اشتناق و عشق به کار هستنم. هرچه های  پنشرفت ما بنشتر»

آيد و ديگر تیوان   می به وجودموانعی بر سر راهمان  ،اشتناق را اگر بنشتر و بنشتر نداشته باشنم

 .(95 :1387يادگاری، ) «ادامه راه را نخواهنم داشت

گذاریکارآفرینانههدف.3

عملکرد، توسعه نقشه راهبیردی  های  معنار يجاداست که شامل ا يندیارگذاری به معنای ف هدف

 Smith) است معنارهاارزيابی عملکرد بر اساس و  آن نقشه اجرایها، داستاندار دستنابی بهبرای 

& Nelson, 1997). ند کیه در زمننیه   هسیت  يی خیاص از اهیداف  ها هداف کارآفرينانه، زيرمجموعها

 & Murnieks)شییوند مییی توسیی  کارآفرينییان مشییخص یفییرد منحصییربه طییور بییهکارآفرينانییه 

Mosakowski, 2007). 
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آنهیا اهیداف و سیود     .گذارند می را به نمايش يیگرا هدفيشان ها گنری کارآفرينان در تصمنم

ريیای، يی  راه    گذاری و برنامیه  هدف .(27 :1387يادگاری، ) شمارند می کاری را بر رقابت مقدم

 .(90:1387، يادگاری) آورد می به وجود شورونشاطتضمنن موفقنت است. هدف، 

کارآفرینانههویت.4

 ،یاجتماع یکه فرد را در نقش ستا یاز معان یا مجموعه ت،يهو کرده است اننب (2004) کاست

بیه   ننهمچنی . قرار دارد اجتماعی خاص پايگاهدر آن  یکه چه کس کند می و مشخص کردهارائه 

کیه   يیهیا  یژگی يکه افراد در ارتباط با واست  یا شده یانتظارات درون( هويت، 1999) برکنظر 

خود  ،کنند می فايکه ا يیها کنند و حداقل در نقش می است، حفظ داريو پا ايمهم، متما شانيبرا

و بیه   گنرنید  یبرمی ما را در  5، شناختها که هويت وی معتقد است. دهند می نشان یرا تا حدود

الگوهیای   هیا  در تعريفیی ديگیر هويیت    «من چه کسی هسیتم  »دهند که  می پاسخ پرسشاين 

همچنینن   انید.  فیردی حاتیل شیده    6پنیداره  سازی نقیش در خیود   که از درونیهستند  شناختی

 و 7فعلنیت از  یمراتبی  است که در سلسیله  ايمتماهای  تيمتشکل از ساختار هو خودپنداره فردی

ا ايین  انید تی   شیده  بنی ترک بیاهم  یافیراد همگی  هیای   تيهو ،نجهدرنتاند.  افتهيان سازم 8،اهمنت

 شکل دهند. پنداره را خود

ی دارد که افراد به ي  هويت دارنید و فعلنیت آن بیه    تبودن نسب اهمنت هويت اشاره به مهم

بیه   ؛گیذارد  می بر اشتناقاز فعلنت آن ثنر بنشتری أهويت ت اهمنت .گردد میشدن هويت بر فعال

های  گنری ، بنشتر درگنر تصمنمهويتهای  بندی دادن اهمنت در درجه اين دلنل که عمل نسبت

در حیوزه   تيی هو نظريیه  بیا ورود  یطیورکل  بیه  .(Stryker & Serpe, 1994) شیود  میی  مستقل فیرد 

داشیته باشیند    نانهيکارآفر تيافراد ممکن است هو یکه برخ شود می مطرح دهيا نيا ،ینيکارآفر

 & Murnieks)را بیه عهیده دارد   شیان يرفتارها  يی و تحر شانی انگ تنمسیئول  تيی هو نيی کیه ا 

Mosakowski, 2007) هیای   هويیت  .داشته باشیند  یمتفاوتهای  توانند هويت می افراد در آن واحد

رفتیاری  هیای   و الگوهای شناختی از تفاسینر و نسیخه   است کارآفرينانه ننا نور خاتی از هويت

 ,Shepherd & Haynie)دهد که بفهمنید کیارآفرين بیودن يعنیی چیه      می هستند که به فرد اجازه

2009b) و تمايل دارند خیود را متفیاوت از غنرکارآفرينیان     داشته. کارآفرينان حسی قوی از خود

هیای   بنانگر اين است کیه کارآفرينیان منیان نقیش کارآفرينانیه و ديگیر نقیش        نکته بدانند. اين

. هويییت (Farmer et al, 2009) خییود دارنیید ازند و درک عمنقییی هسییت اجتمییاعی تمییايا قائییل
                                                                                                                                                       
5. Cognition 

6. Self- Concept 

7. Salience 

8. Prominence 
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)بنرونی( مرتب  با نقش کارآفرينانیه   گنرد که افراد، معانی خارجی می کارآفرينانه هنگامی شکل

کند  می شرور»تبديل کنند. اينجاست که فرد پنداره  خودسازی کنند و آن معانی را به  را درونی

( کیارآفرينی  2000) ونکاتیارمن و  شینن  ازنظیر . (Murnieks et al, 2012) «خود را کارآفرين بداند

رسید کیه    می به نظر منطقی لذا ،شود می تعريف ها از فرتت یبردار بهرهيند کشف و اعنوان فر به

شییان،  کارآفرينیان انتظیارات رفتیاری ماننید کشییف و ارزيیابی فرتیت را در هويیت کارآفرينانیه        

بیر ايین   ( ننیا  2012) ن و مورننی  د. کیار (Murnieks & Mosakowski, 2007) سازی کنند درونی

وسنله معانی و اقدامات کلی مربوط به کشف، ارزيیابی   به کارآفرينانه معموالًهای  که هويت باورند

برداری از فرتت و همچننن اقدامات خیاص کارآفرينانیه ديگیر ماننید کشیف محصیوالت        و بهره

 شوند. می ديد، تعريفجهای  اندازی و توسعه شرکت جديد و راه

آلوواقعیهویتکارآفرینانهایده.5

آل و واقعیی   به دو دسیته ايیده  را کارآفرينانه های  هويت (2009) مورنن  و همکارانش از طرفی

از  یهسیتند و نیوع   دهنده ناقاشت ،یتنماه طور بهآل  دهيا نانهيکارآفرهای  تيهو. کنند می تقسنم

و اين نیور هويیت    گونه باشد کند که آن می و تالش شخص آرزو کنند که می یرا معرف نيکارآفر

و  انید کیه آرزوهیا    ( بنان داشته2009) فارمر و همکاران .است فردواقعی متفاوت از هويت  کامالً

خیواهنم خودمیان را در    می چگونهاينکه قرار ندارد،  مافردی که در حال حاضر در اختنار  نالام

گونیه باشینم،    دوست و تمايل داريم آن آنچه و تصور هنم باشنمخوا می آينده ببنننم و چه کسی

 .است (رويکرد هويتی نظر نقطهاز ) هاامل انگناشی قوی برای اقدامات و رفتاروع عنوان به

 & Burke, 1991, J.Burke)کند می تحري  را رفتار ،هويت ينکها به توجه با چارچوبنظری.

Reitzes, 1981; McCall & Simmons, 1996; Foote, 1951; Erez & Earley, 1993)، پژوهش اين در 

 بیا  تواننید  میی  واقعیی  و آل ايیده هیای   هويیت  آيیا  که شد خواهد پرداخته موضور اين بررسی به

 شیوند   کارآفرينانیه  رفتارهیای  گنیری  شکل باعث کارآفرينانه گذاری هدف و اشتناق بر اثرگذاری

 رفتیار  بروز باعث ها گذاری هدف روی اثرگذاری با ها انگناه ،(1988) بالنچارد و هرسی مدل طبق

 روی اثرگییذاری باعییث انگناشییی عامییل عنییوان بییه کارآفرينانییه اشییتناق طرفییی، از. شییوند مییی

 اثیر  کارآفرينانیه  رفتیار  گنیری  شیکل  روی بیر  آن از پی   و شود می کارآفرينانههای  گذاری هدف

 .گذارد می
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 چارچوبنظریپژوهش-(4)شکل

 

 

 

 

 

 

 



گنیری رفتارهیای کارآفرينانیه     بررسی نحوه شکل اين پژوهش هدف. شناسیتحقیقروش

بیرای دسیتنابی بیه ايین هیدف، از روش       .است فناوری استان تهران  و  علمهای  مستقر در پارک

يیابی معیادالت سیاختاری اسیتفاده شیده اسیت.        همبستگی از نور رگرسنونی و از شیاخه میدل  

رگرسینون  نیور  از  قیوی متغنیری بسینار    تکنن  تحلنل چنید ي  ، يابی معادالت ساختاری مدل

ای  گونیه  ای از معادالت رگرسنون را به دهد مجموعه می که به پژوهشگر امکان است چندمتغنری

های نظری را در  بودن مدل قبول قابلتوان  می مورد آزمون قرار دهد. از طريق اين روش زمان هم

.آزمايشی آزموديا  نرآزمايشیغهمبستگی، های  خاص با استفاده از دادههای  جامعه

ی مبتنی بر کوواريان  )مانند ها يابی به شنوه (، انجام مدل70با توجه به حجم پاينن نمونه )

اس، بیرای آزمیون بیرازش میدل مفهیومی       ی لنارل( نادرست است، لیذا از روش پیی.ال.  ها مدل

ی پنچنیده کیه دارای   هیا  گنری مدل همچننن پی.ال.اس، قادر به اندازه.شود می پژوهش استفاده

.باشد یمننا  ،ی مکنون و آشکار بسنار هستندها متغنر

علم و فنیاوری اسیتان تهیران    های  کارآفرينان مستقر در پارکجامعه آماری پژوهش حاضر، 

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پارک علیم و فنیاوری و مرکیا رشید دانشیگاه تربنیت       شامل 

دارويی دانشیگاه  های  ناوری و مرکا رشد دانشگاه امنرکبنر و مرکا فرآوردهمدرس، پارک علم و ف

(، 1970) کرجسیی و مورگیان   نگیاره طبق  ،کارآفرين جامعه آماری 85از منان باشند.  می تهران

گنری هويیت   برای اندازه گنری تصادفی ساده انتخاب شدند. و به روش نمونهنفر  70حجم نمونه 

و بیرای  ( 2007) از پرسشینامه مورننی    گیذاری کارآفرينانیه   و هیدف  اقعیو ،آل کارآفرينانه ايده

( استفاده شده است. همچننن بیرای  2009) گنری اشتناق کارآفرينانه از پرسشنامه کاردن اندازه

 ( به کیار گرفتیه شیده اسیت.    2012) رفتار کارآفرينانه، پرسشنامه مورنن  و کاردن نریگ اندازه
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و تعهید بیه   کنترلی فعلنت هويت واقعی  های(، متغنر2007) مورنن همچننن طبق پرسشنامه 

 ده است.شگذاری، وارد مدل مفهومی  هدف

ی پژوهش حاضر از دو جنبه روايی همگرا و روايی واگرا سنجنده شیده اسیت.   ها روايی سازه

بیه   9شیده  ، شاخص منانگنن واريان  استخراجپژوهشی ها تعننن روايی همگرای سازه منظور به

در سیتون   (.Chin, 1998) اسیت  0.5اين شیاخص،   قبول قابلحداقل مقدار گرفته شده است.  رکا

پژوهش نشیان  های  سازهبرای ( AVE) شده استخراجشاخص منانگنن واريان  ، (1نگاره ) نخست

( برای تمامی AVE) شده استخراجشاخص منانگنن واريان  مابور،  نگارهمطابق . داده شده است

همچنینن   .اسیت  0.5، بیاالتر از  (اسیت  اغمیا   قابیل کیه  ) به غنر از اشتناق کارآفرينانه ،ها سازه

شود. منطق انجام ايین کیار بیر     می استفاده 11از روايی تشخنصی 10روايی واگرا منظور سنجش به

يیا   هیا  کننیده بنشیتر بیا سینجه     اين اتل استوار است که ي  سازه بايد دارای واريیان  تبنینن  

 همچنینن در میدل باشید.    هیا  ر سیازه ديگی خود در مقايسه با  گر مشاهدهای و متغنره ها شاخص

شود. بر ايین   می استفاده هشد سنجش روايی واگرا از شاخص منانگنن واريان  استخراج منظور به

باشید.   تیر  بیارگ مکنیون  های  يا متغنر ها ر سازهديگبايد از واريان  بنن آن سازه با  AVE اساس

ر ديگمکنون و  مکنون مورد نظر بايد از قدر مطلق همبستگی بنن متغنر AVE جذر ،ديگر نانب به

اعداد روی قطیر اتیلی جیذر منیانگنن واريیان        (1نگاره )باشد. در  تر بارگ مکنون،متغنرهای 

 باشند. ر اعداد قدر مطلق ضرايب همبستگی میديگباشند و  می (AVE) استخراج شده

یپژوهشهاسازهواگرایهمگراوروایی-(1نگارهشماره)

 AVE پژوهشهایسازه

هویت

کارآفرینانه

 آلایده

رفتار

 کارآفرینانه

گذاریهدف

 کارآفرینانه

اشتیاق

کارآفرینانه

هویت

کارآفرینانه

 واقعی

انه نهويت کارآفري
 آل ايده

56. 75.     

    .76 .62 .67 رفتار کارآفرينانه

گذاری  هدف
 کارآفرينانه

38. 02. 32. 79.   

  .62 .50 .26 .48 .62 اشتناق کارآفرينانه

هويت کارآفرينانه 
 واقعی

58. 42. 09. 10. 17. 86. 

                                                                                                                                                       
9. AVE 

10. Convergent Validity 

11. Discriminant Validity 
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بیاالتر از همبسیتگی بینن سیازه      هیا  برای تمامی سیازه  AVEشود، جذر  مشاهده می چنانکه

پیژوهش  های  د که تمامی سازهکرتوان بنان  . بنابراين میاستی پژوهش ها ر سازهديگمربوطه با 

شیوند،   میی  و نتايج پژوهش که در ادامیه ارائیه   باشند دارای اعتبار میننا  نظر روايی واگرا از اين

 د.هستن اتکا قابل

و  اسیت  0.4هیا برابیر    ی هر ي  از سینجه برای بار عامل قبول قابل قدارحداقل م (2نگاره )در 

. گذاشیته شیوند   ينید آزمیون کنیار   از فرا ،هايی که بار عاملی آنها کمتر از اين مناان باشد سنجه

مطلیق   کند که رواب  منان متغنرها زمانی معنیادار اسیت کیه قیدر     ( ننا بنان می1995) 12چنن

نشان داده شده است، بار  (3و  2های ) نگارهطور که در  هماناست. مطلق  1.96ضرايب باالتر از 

 Tو مقیدار   (Factor Loading>0,4). بیوده  4پژوهش بینش از  های  و سازه ها عاملی تمامی شاخص

 .(T>1,96) است 1.96از  تر بارگننا 

هاشاخصTآمارهوبارعاملی-(2نگارهشماره)

آلهویتکارآفرینانهایده
 Tضرایببارعاملیهاشاخص

 12.19 .82 شدن آل خود کردن به کارآفرين ايده فکر

 2.93 .48 آل کارآفرين ايده احساس ضرر در تورت پنگنری نکردن

 20.26 .84 شدن احساس خوبی داشتن خودآل  ايده کارآفريننسبت به 

 8.36 .80 خود، قسمت مهم زندگی شخص بودنآل  ايده رسندن به کارآفرين
 هويت کارآفرينانه واقعی

 4.70 .83 کردن به کارآفرين بودن خود فکر

 3.56 .89 احساس خاص به کارآفرين بودن

 2.55 .71 قسمت مهمی از زندگی بودن ،کارآفرين بودن

 اشتناق کارآفرينانه

 6.64 .63 جديدهای  بودن بررسی ننازهای جديد برای فرتت خوشايند
 4.97 .56 بودن تأسن  شرکت جديد هنجانی

 3.53 .53 بودن مال  شرکت خود بودن نروبخشن

 11.52 .70 جديد بودن وکار کسبعاشق ايجاد 

 3.51 .48 کسب درآمد از هنچانگنا بودن  هنجان

 13.23 .73 کار جديدو بخش بودن توسعه کسب لذت

 15.86 .81 خود وکار کسبگذاری در  سرمايه برایبخش بودن کسب اعتماد  انگناه
 7.10 .70 گنری افراد مناسب بازاريابی و فروشرکا هبودن ب خوشايند

 3.42 .45 مند بودن به استخدام کارکنان مناسب عالقه

 4.22 .55 سازی محصوالت جديد بخش بودن تجاری لذت

 5.47 .53 بخش بودن تشويق کارکنان برای بهبود عملکرد گناهان

                                                                                                                                                       
12  . Chin 
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گذاریکارآفرینانههدف
 16.16 .78 وکار کسبگذاری برای  بودن هدف مهم

 26.59 .87 وکار کسب یگذاری در جهت ارتقا ترف تالش زياد برای هدف

آل  )در راستای رسندن به هويت ايده بلندمدت شخصیبودن اهداف  مهم
 کارآفرينانه(

86. 26.92 

)در راستای رسندن به هويت  گذاری شخصی هدف برایترف تالش زياد 
 (آل کارآفرينانه ايده

60. 5.06 

رفتارکارآفرینانه
 تعداد سیاعاتی کیه در جسیتجوی خیدمات و محصیوالت جديید در هفتیه       

 .باشند می
80. 7.33 

 5.86 .73 .پردازند می کارآفرينانههای  تعداد ساعاتی که در هفته به شناسايی فرتت

خیالق و تصیمنم بیه    هیای   تعداد ساعاتی که در هفتیه بیه حمايیت از ايیده    
 .پردازد می برداری از آنها بهره

76. 8.90 

 Tمدلنهاییبابارهایعاملیوضرایب-(5شکل)
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وبارهایعاملیفرضیاتTضرایب-(3نگارهشماره)

فرضیه
بار

عاملی
نتیجهآزمونTآماره

H1 :   اشتناق کارآفرينانه   رد فرضنه .89 .13 رفتار کارآفرينانه 

H2 :گذاری   هدف    پذيرش فرضنه 2.59 .46 رفتار کارآفرينانه 

H3 :اشتناق کارآفرينانه      پذيرش فرضنه 4.96 .47 گذاری کارآفرينانه هدف 

H4a:آل  ايده هويت کارآفرينانه پذيرش فرضنه 3.96 .56 فرينانهآاشتناق کار 

H4b:  هويت کارآفرينانه واقعی رد فرضنه .009 .001 اشتناق کارآفرينانه 

 Tآمیاری و بیا اسیتفاده از بارهیای عیاملی و مقیدار       هیای   بیا انجیام آزمیون    (2نگیاره ) طبق 

 ينجیا اشود و  می رد ،مبنی بر اينکه اشتناق کارآفرينانه بر رفتار اثر دارد، فرضنه اول آمده دست به

و رفتیار اسیت و    ناقاشیت کیه متغنیر منیانجی بینن      الزم استگذاری  هدف به ناممتغنر ديگری 

تواند بر رفتیار تأثنرگیذار باشید. همچنینن هويیت کارآفرينانیه        میگذاری  هدف اشتناق از طريق

 شود. می دهی اشتناق کارآفرينانه در اين پژوهش معرفی مهم شکلعنوان عامل  بهآل  ايده

فرجام

کارآفرينانیه تیأثنر نیدارد.    بر رفتیار  مستقنم  طور بهاشتناق کارآفرينانه  طبق نتنجه اين پژوهش،

بیا   همیراه رفتیار اسیت کیه     ازرفتیار کارآفرينانیه نیور خاتیی      کیه  دلنل اين موضور اين اسیت 

به دلنل اشتناق به اين سمت بروند، پ  عامل مهم  تنها ننستندخطرپذيری است و افراد حاضر 

ماننید کشیف، ارزيیابی و    ) ديگری بايد باشد که افراد را ترغنب بیه بیروز رفتارهیای کارآفرينانیه    

کنید و آن عامیل مهیم کیه منیان اشیتناق کارآفرينانیه و رفتیار کارآفرينانیه           (تشخنص فرتیت 

بیر  آل  ايیده هويت کارآفرينانه  ،از سوی ديگر .است انهکارآفرينگذاری  هدف کند، می گری منانجی

 شیود.  میی گیذاری   هیدف  دهیی  ايین اشیتناق باعیث شیکل     و گیذارد  می اشتناق کارآفرينانه تأثنر

 گذار باشد.تأثنر ينانهرفتار کارآفرتواند بر  می درتد 46 مقداربه کارآفرينانه گذاری  هدف

کارآفرينانیه بیه   گذاری  هدف عامل انگناشی، برعنوان  در اين پژوهش، اشتناق کارآفرينانه به

 سیرعت  بیه شود، وی  می در فرد اشتناق کارآفرينانه ايجاد که یهنگام. تأثنر دارد درتد 47 مقدار

در  ريیای  ابتدا به انجام برنامیه بلکه رود،  نمی است یپرخطريند ايند کارآفرينی که فرابه سراغ فر

 ينبنیابرا  .پیردازد  میی  ينانیه رفتیار کارآفر پردازد و سپ  به بروز  می وکارش کسبراستای بهبود 

 .است شان هويت نرتحت تأثاشتناق کارآفرينانه افراد 
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انید و   باشند کیه هنیوز تحقیق ننافتیه     می مربوط به آمال و آرزوهای افراد آل، ايدههای  هويت

همواره ننا بنن وض،  باشند. می ،فرد خواهان رسندن به آن است آنچهبنانگر وض، مطلوب فرد و 

کنید.   می در فرد ايجاد تنش یا گونه بهآل  ايده هويت ينبنابرا؛ موجود و مطلوب، تنش وجود دارد

واسیطه   ينید ايجیاد تینش درونیی بیه     او انگنیاش فر  است که اشتناق ننا از جن  انگناه آنجااز 

بر اشیتناق کارآفرينانیه   آل  ايده منطقی است که هويت افراد است، لذا کامالً نشده ننتأمننازهای 

آمید کیه    به دسیت در اين پژوهش اين نتنجه مطابق نتنجه معادالت ساختاری،  تأثنرگذار باشد.

هیای   تناقگنیری اشی   تواند باعث شکل میکه  است درتد 56به مناان آل  ايدههويت کارآفرينانه 

 شود. کارآفرينانه در افراد

، است برخوردار هااز آنفرد در حال حاضر  ند کههست يیها بنانگر هويت که یواقعهای  هويت

کنندگان  گونه دانست که مشارکت توان علت را اين می نخواهد بود. بخش ناهانگچندان برای فرد 

و منیانگنن تجربیه    باشیند  میی تهیران   شهرعلم و فناوری های  کارآفرينان پارکدر اين پژوهش، 

 .باشیند  میی  شیده  آنها کارآفرينیان تثبنیت  به همنن دلنل ، است سال هشت هاکارآفرينی منان آن

کیارآفرين   عنیوان  بیه شکل گرفته اسیت و خودشیان را    یخوب بههويت کارآفرينانه واقعی در آنها 

 .برايشیان انگنااننیده ننسیت   در حیال حاضیر   دن بیو  ينو کارآفراند  شناخته و قبول داشته کامالً

عامیل مهیم    کیه  یدرحیال  ؛ذار باشید گی نرتأث ناقشیان بیر اشت توانید   شان نمی هويت فعلی ،ينبنابرا

و  مهیم بیوده  برايشیان   تواند کامالً می آرمان عنوان بهآلی است که  انگناشی برای آنها، هويت ايده

 کارآفرينانه تحري  کند.های  اشتناق آنها را برای انجام فعالنت

رسیندن بیه    وکارشان کسبگنری  در مصاحبه با بسناری از اين کارآفرينان، عامل مهم شکل

قیف بیوده و درتیدد    ابه کارآفرين بودن خود و خود بود. بدين معنی که آنان کامالًآل  ايده سطح

که اين کارآفرينان به دنبال رسیندن بیه   آل  ايده خود بودند. اين هويت حالت رسندن به بهترين

ای و بیروز رفتارهی  گیذاری   هیدف  انگنخیت و سیپ  بیه    اشتناق آنان را برمیی  شدت به ،آن بودند

 .است ننا بنانگر همنن موضور پژوهشانجامند که نتنجه اين  می کارآفرينانه

پژوهشیهاینهادیشپ

 ؛از طريق اشتناق کارآفرينانه و تأثنر آن بر رفتار کارآفرينانه برخواستهبررسی احساسات 

کشیف،  کیارآفرينی ماننید   هیای   ينید ااز فر کدام هرکارآفرينانه بر های  بررسی تأثنر انوار اشتناق

 ؛مجاا تورت بهبرداری از فرتت  ارزيابی و بهره

 رفتیار  بیر مؤلفیه  تیأثنر  هويیت در ايین پیژوهش و بررسیی ايین       نظريیه  بردکیار با توجه به 

شیناختی بیه    شود که تحقنقات منسجمی در آينیده بیا رويکیرد جامعیه     می کارآفرينانه، پنشنهاد

 ؛کارآفرينی انجام شود
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 بار است کیه در ايیران مطیرح    نننخستکارآفرينانه های  نقشبا توجه به اينکه بحث هويت و 

الزم است کیه   ها ر هويتديگکارآفرينانه با های  حقوق، وظايف، انتظارات و نسبت هويت ؛شود می

 ؛طی مطالعاتی، مشخص شوند

موجود در بسیتر اجتمیار   های  يافتگی هويت کارآفرينانه در منان هويت بررسی مناان توسعه

ننافتگی هويت کارآفرينانه و راهکارهای تقويت  داليل توسعه غنره وعلمی، داللی مانند پاشکی، م

 .آن در سطح جامعه
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