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 Purpose: The purpose of this research is to investigate the 

impact of identifying entrepreneurial opportunities in the 

banking industry in Sepeh Bank. The statistical population of 

the research included 120 Sepe Bank branch managers. 

Materials and methods: In this research, 92 people were 

selected as a sample using stratified random sampling and 

based on Cochran's formula. The data collection tool was a 

questionnaire whose validity was confirmed by faculty 

members and its reliability was confirmed by combined 

reliability method and Cronbach's alpha. Based on this, after 

reviewing the research literature and the statistics of the 

opinions of experts in the field of identifying entrepreneurial 

opportunities, effective factors were identified. Data analysis 

was done by structural equation modeling with partial least 

squares method and Smart PLS software. 

Findings: The results of the research indicate a positive and 

significant impact of identifying entrepreneurial opportunities 

in the banking industry with a coefficient of 0.59. 

Conclusion: Therefore, the results of this research contribute 

to the knowledge and awareness of managers and researchers 

of the banking industry in the field of concepts and categories 

that influence the recognition of entrepreneurial opportunities 

in this industry. 
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 چکیده
 هایفرصت تشخیص تاثیر بررسی حاضر پژوهش هدف: هدف

 آماری جامعه. است سپه بانک در بانکداری صنعت در کارآفرینی
 .بود سپه بانک شعبات مدیر 120 شامل تحقیق

 تصادفی ای طبقه گیری نمونه روش با پژوهش این: ها روش و مواد
 ابزار. شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 92کوکران، فرمول اساس بر و

 هیئت اعضای توسط آن روایی که بود پرسشنامه ها داده آوری جمع
. شد اییدت کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی روش با آن پایایی و علمی

 نظرات احصای و پژوهش ادبیات بررسی از پس اساس این بر
 مؤثر عوامل ، کارآفرینی هایفرصت تشخیص حوزه خبرگان
 معادالت سازی مدل روش با اطالعات تحلیل و تجزیه. شد شناسایی

 افزار نرم و جزئی مربعات حداقل روش رویکرد با ساختاری

Smart PLS گرفت انجام. 
 تشخیص معنادار و مثبت تاثیر از حاکی پژوهش نتایج :ها یافته

 .است 59/0ضریب با بانکداری صنعت در کارآفرینی هایفرصت
 مدیران آگاهی و شناخت به تحقیق این نتایج، بنابراین: گیری نتیجه

 هایمقوله و مفاهیم زمینه در بانکداری، صنعت محققان و
 کمک صنعت این در کارآفرینی هایفرصت تشخیص بر تاثیرگذار

 .کندمی
 

 ،کارآفرینی هایفرصت تشخیص اسالمی، بانکداری: کلیدی واژگان
 سپه بانک
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 مقدمه

دلیل اهمیت کارآفرینی در مطالعات اخیر، نقش آن در توسعه 
. طبق تعریف کشورهاست و همچنین رشد اجتماعی (1اقتصادی )

عنوان کشف و توان به کارآفرینی بهمی (2و همکاران) 1هنسن
ارائه در  ها، برای تولید کاالها و خدمات قابلاستفاده از فرصت

اندازی کسب و آینده نگریست. تشخیص فرصت، درک امکان راه
ود یک کسب مشخص بهبود وضعیت موج کاری جدید یا به طور

مناسب  و کار فعال است به نحوی که در نهایت، منجر به ظرفیتی
(. بسیاری از محققان  معتقدند که شناخت 3برای سودآوری شود )

( و همگام با افزایش 4فرصت اولین مرحله فرآیند کارآفرینی است )
ها نیز بیشتر رت شناخت فرصتاهمیت مسأله کارآفرینی، ضرو

های کوچک و بزرگ ها عالوه بر جمع آوری سپردهبانک.  شود
مردم، با سرمایه گذاری و اعطای وام های خرد و کالن در رفع 

 رگنیازهای شخصی و مشکالت صنایع و شرکت های کوچک و بز
ترین وظایف و در عین کنند. اعطای وام، یکی از مهمنقش ایفا می

 .باشدها از طریق دریافت بهره میترین منبع درآمدی بانکحال مهم
رداری ببرای اینکه یک کارآفرین بتواند فرصتی را دنبال و از آن بهره

وکاری را ایجاد نماید، ابتدا باید آن فرصت را درک و و کسب
نماید. در واقع شناسائی فرصت از مهمترین عواملی است که شناسائی 

(. موسسات بسیاری در 5های کارآفرینانه وجود دارد)در فعالیت
های پژوهش و توسعه یافتن رویکرد موفق برای انواع مختلف پروژه

مند سطوح باالیی از با مشکل مواجهند، به خصوص آنهایی که نیاز
های گذشته به یک رفتار . کارآفرینی در طول سالنوآوری هستند

ای که امروزه هدف بسیاری از کشورها مطلوب تبدیل شده، به گونه
(. 6ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است)برنامه

 د درهای موجومورنو معتقد است شناسایی و بهره برداری از فرصت
 رین قابلیتهای روزمره مهمتفضای کسب و کار حتی انجام فعالیت

های . در کارآفرینی تشخیص فرصتیک کارآفرین موفق است
کارآفرینانه، نه تنها نیازمند وجود یک دانش پایه است، بلکه 

برداری از آن نیز حائز اهمیت توانایی تشخیص برای ارزیابی و بهره
هایی از دانش است که تنها هنگامی . فرصت، متشکل از تکهاست

-که با منابع مورد نیاز مالی، فیزیکی و انسانی همراه باشد، قابل بهره

ی فقیت نهایی به کارگیربرداری است. گرچه منابع دیگری نیز در مو
یر ر مسنظام بانکی همانند هر نهاد دیگری برای اینکه د. آن موثرند

شده و مشخص خود حرکت نماید، نیازمند نظارت و از پیش تعیین
کنترل مستمر است. در نظام بانکداری اسالمی از آن جهت که از 
عقود مختلفی در تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی 

شود، از گستردگی بیشتری برخوردار است و از همین استفاده می
بودن امور یندها برای اطمینان از شرعیجهت نیز نظارت بر همه فرا

ای دارد. ثمره نظارت شرعی و اقتصادی، و صحت آن اهمیت ویژه
بودن عملیات با قوانین موجود در اطمینان بیشتر متشرعان به منطبق
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 همکاران  و آخوندی حیدرعلی 672

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بانکداری اسالمی و کاهش ریسک شریعت است که این خود سبب 
بانکی  های بیشتر مردم خصوصاً متشرعان در نظامجذب سرمایه

شرفت اقتصادی کشور منجر است و سرانجام به شکوفایی و پی
ف های مختل. بررسی تشخیص فرصت کارآفرینی در بخشخواهد شد

و محدودیت تحقیق در زمینه  اهمیتی ویژه است اقتصادی، دارای 
رینی لعات کارآفتشخیص فرصت کارآفرینی، شکافی بزرگ در مطا

شود. به طور کلی از بررسی در بخش بانکداری اسالمی محسوب می
توان منابع مختلف و همچنین نتایج مطالعات تجربی که اشاره شد، می

ان ای در میشدهبه این نتیجه دست یافت که هیچ چهارچوب پذیرفته
های کارآفرینی وجود ندارد و هر محققان در زمینه تشخیص فرصت

به گمان خود، به بررسی تأثیر چند عامل محدود در شناسایی  محققی
های کارآفرینی اقدام کرده است. بنابراین موضوع پژوهش فرصت

به ذهنیت عامل، پژوهش نسبتاً جدیدی  حاضر از نظر توجه
بر این اساس، در بخش نخست به بررسی مفاهیم و  شودمحسوب می

مروری بر تحقیقات  ابعاد هر یک از متغیرها پرداخته و پس از
انجام شده در این خصوص، مدل مفهومی تحقیق ارائه خواهد شد. 
در بخش بعد به معرفی روش شناسی تحقیق و تحلیل داده ها پرداخته 
و در نهایت یافته های حاصل به همراه پیشنهادات مدیریتی بیان 

 خواهد شد.
 

 ادبیات پژوهش
 مبانی نظری

در داخل و خارج از کشور درباره عوامل اگرچه مطالعات متعددی 
های کارآفرینی انجام شده است، اما تأثیرگذار بر تشخیص فرصت

اند. بیشتر این مطالعات تنها چند عامل محدود را بررسی کرده
رو ادبیات موجود در این زمینه بسیار پراکنده است. در ادامه ازاین

نسانی یکی از عوامل پردازیم. سرمایه ابه برخی از این مطالعات می
( که شامل دانش 7تأثیرگذار بر تشخیص فرصت است )

 دستای است که از طریق آموزش، تجربه یا هر دو به کارآفرینانه
دهد توانایی تشخیص فرصت با (. مطالعات تجربی نشان می8آید)می

حصیالت، تجربه برخی از متغیرهای سرمایه انسانی نظیر ت
( ارتباط دارد. عوامل محیطی از دیگر 7( و دانش قبلی )9کارآفرینی)

گذارد. های کارآفرینی تأثیر میمواردی است که بر تشخیص فرصت
توانند بر فرایند برخی از عوامل محیطی که در سطح کالن می

ه، د اقتصادی جامعاند از: رششناسایی فرصت تأثیر بگذارند عبارت
های فرهنگی. زمینه سیاسی و اجتماعی، موقعیت جغرافیایی و ارزش

م ورسواقتصاددانان معتقدند که هرگونه تغییری در فناوری، آداب
شناختی منجر به خلق اجتماعی، فضای سیاسی و شرایط جمعیت

شود که به فرایند شناسایی، کشف مجموعه جدیدی از اطالعات می
معتقد است که محیط  (. تانگ10کند)کمک می یا خلق فرصت

ر های فردی را بکارآفرینی متغیری میانجی است که تأثیر ویژگی
 کند.شناسایی فرصت تعدیل می

ل شود، شامآن چه در ادبیات کارآفرینی، تشخیص فرصت نامیده می
یاز سه مرحلۀ متفاوت است که عبارت است از: احساس یا درک ن

_________________________________ 
1 . Corbett 
2 .Puhakka 

ین نیاز ب« تناسب»بازار و یا منابع استفاده نشده؛ تشخیص یا کشف 
« تناسب»بازار برای یک کاالی خاص و منابع ویژه؛ ایجاد و خلق 

جدیدی بین نیازها و منابعی که تاکنون در شکل دادن مفهوم یک 
فرصت را به تشخیص  1(. کوربت3اند)کسب و کار، از هم جدا بوده

عنوان توانایی شناخت یک ایدة خوب و انتقال آن به کسب وکار 
ای که موجب ارزش افزوده و تولید درآمد شود، تعریف به گونه

نموده است. در واقع در فرآیند تشخیص فرصت، افراد به این نتیجه 
ای برای خلق چیزهای جدیدی رسند که از توان بالقوهمی

ص . تشخیلید ارزش اقتصادی را نیز داردبرخوردارند که ظرفیت تو
پذیری یک کسب وکار فرصت همچنین به فرآیند درک امکان

جدید سودآور یا یک محصول یا خدمت جدید اشاره دارد. یک 
برداری قرار تواند مورد بهرهفرصت تا تشخیص داده نشود، نمی

( تشخیص فرصت را متشکل از ابعادی مانند 12)2(. پوهاکا11گیرد)
آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات(، جست وجوی پویش رقابتی )جمع

های آینده )تصویری خالصه از آینده( و هم پیشگام فرصت از ارزش
داند که در ارتباط با چنین ایجاد راهکار نوآورانۀ خلق فرصت می

ص توان گفت، تشخیاقتصادی است. بنابراین میهای مختلف فعالیت
های کارآفرینی به شرایطی اشاره دارد که در طی آن افراد به فرصت

رسند که قادرند از ساختارهای جدیدی در کسب و این باور می
ینی نوکارهای خود استفاده کنند تا به واسطۀ آن منابع را به شیوة 

 و همکاران 3. همچنین گرگوریبرای کسب سود به کار گیرند
ای از اقدامات های کارآفرینی را مشتمل بر مجموعهتشخیص فرصت

د شودانند که یا منجر به معرفی روش، کاال و یا خدمتی جدید میمی
و یا اینکه بهبود روش، کاال و خدمات موجود را به دنبال خواهد 

 امات مذکور بایستی مبتنی بر نواقصداشت. آنان بر این باورند که اقد
موجود در بازار و یا مشاهدة شکست سایرین باشد. اما نکتۀ مهم 

 ای برخوردار باشد. برای اینآنکه فرصت بایستی از سودآوری بالقوه
 توان گفتنمایند که تنها زمانی میمنظور، محققان مذکور اذعان می

، نموده که مطلوبیتکارآفرین فرصتی واقعی را در بازار شناسایی 
پذیری و تناسب بین عرضه و بازار هدف را بررسی نموده امکان

رسد که تعریف مذکور ضمن برخورداری از نظر میباشد. به
های شناسایی شده را نیز در نظر گرفته جامعیت، کیفیت فرصت

ای که شناسایی آنها از سودآوری است. چه بسا فرصتهای کارآفرینانه
ار باشد، اما از تطابق با نیازهای مشتریان و یا قوانین باالیی برخورد

و مقرارت کشوری برخوردار نباشد. این در حالی است که محققان 
پذیری عالوه بر کاربردی و اجرایی بودن مذکور در بررسی امکان

فرصت شناسایی شده، سازگار بودن آن با قوانین و مقرارت را نیز 
در این تعریف مرز تشخیص فرصت اند. از سوی دیگر، لحاظ نموده

برداری از فرصت به خوبی از یکدیگر مشخص شده است. و بهره
افزون بر آنچه گفته شد، در دیدگاه مذکور ابعاد معرفی شده برای 
تشخیص فرصت کامال عملیاتی بوده و از قابلیت سنجش 
برخوردارند. حال آنکه بسیاری از تعاریف ارائه شده کامال ذهنی و 

 باشد.وده و سنجش آنها در دنیای واقعی امکانپذیر نمینظری ب

3 . Gregoire 
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همواره در جامعه عده ای کارآفرین وجود دارند که برای عملیاتی 
های کارآفرینانه خود نیازمند تأمین مالی هستند و متقابالً کردن ایده

انداز کنندگانی( وجود دارند که مایلند با هدف ها )یا پسبانک
مورد نیاز کارآفرینان را تأمین نمایند. بدین کسب سود، سرمایه مالی 

ترتیب، بازار تأمین مالی متشکل است از گروهی عرضه کننده 
)تأمین مالی کنندگان( و گروهی متقاضی )تأمین مالی شوندگان(. 

کنندگان و تقاضا کنندگان، بسته به تلقی و چشم هریک از عرضه
دارند، ممکن  اندازی که از وضعیت و شرایط محیط سرمایه گذاری

تأمین مالی با بازدهی ثابت و از پیش »است بـه یکـی از دو شیوه 
تمایل بیشتری نشان دهند. « PLSتأمین مالی به شیوه »یا « تعیین شده

اگر از دید کارآفرین به قضیه نگاه کنیم، در شرایط اطمینان ویا در 
ه یوپروژه هایی که چشم انداز سودآوری آنها باالست، استفاده از ش

تأمین مالی با بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده، بر شیوه دیگر 
مشارکت(، از نقطه PLS ترجیح دارد. علت این است که شیوه ) 

نظرکارآفرین، به دلیل نقشی کـه در تسهیم زیان احتمالی پروژه و 
جلوگیری از ورشکستگی کامل او دارد، قابل توجه است و در 

اطمینـان(، کـه ریسک اجرای  سناریوی مورد بحـث )شـرایط
او چندان قابل توجه و  برایPLS پروژه اندک است، این ویژگی 

. از سوی دیگر، باال بودن چشم انداز سود )سود انتظاری جذاب نیست
باال(، انگیزه دیگری است که کارآفرین، از شریک کردن دیگری 

ع کند. دقیقاً به همین دلیل )مثالً بانک( در سود پروژه خود، امتنا
است که در شرایط اطمینان، متقاضیان تمایل بیشتری به شیوه تأمین 

از PLS مالی با نرخ بهره ثابت و تمایل کمتری به شیوه تأمین مالی 
خود نشان می دهند. همچنین کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان 

وفقیت از ضریب ریسک باالتری برخوردار است و احتمال عدم م
آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، 

های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای کارآفرینانی که پـروژه
چشم انداز سود باالست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم 

دهند و بیشتر خواهان کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی
ت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در دریافت وام و پرداخ

ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله واقع، این مشکلی است که بانک
 انتخاب پروژه با آن مواجه هستند.

 
 پیشینه پژوهش
اثر تجربه و نوآوری فرصت های  »در تحقیقی 1النگ و دانگ

ایج نشان داد نت« کارآفرینی بر ظهور سرمایه گذاری جدید در چین
-کسانی که تجربه کارآفرینی موفق دارند، می توانند سریعتر فعالیت

های جدیدی را ایجاد کنند، در حالی که تجربه صنعت و نوآوری 
د ری جدیگذاهای کارآفرینانه تاثیر منفی بر ظهور سرمایهفرصت

عوامل موثر بر »در تحقیقی با عنوان دارد. نیک رفتار و حسینی
کارهای کوچک و فرصت های کارآفرینی در کسب و شناخت

هوشیاری کارآفرینانه به طور  نتایج نشان داد« متوسط گردشگری
 معناداری به تشخیص فرصت های کارآفرینانه کمک کرده است.
همچنین هوشیاری کارآفرینی به طور قابل توجهی به شناسایی 

_________________________________ 
1 . Long and Dong 
2 . Campos 

ان پژوهش نشیافته های این  فرصت های کارآفرینی کمک می کند.
می دهد که شبکه اجتماعی مهمترین پیش بینی کننده در میان تمامی 

و  2موارد پیشین از شناخت فرصت های کارآفرینی است.کمپاس
ارتباط بین خالقیت، شخصیت » ( در تحقیقی با عنوان 13)همکاران

نتایج نشان داد که هر چه افراد از درجۀ خالقیت « و کارآفرینی
یتر های کارآفرینانه قور باشند، در شناسایی فرصتبیشتری برخوردا

کنند. بنابراین تالش فرد برای شناخت مسأله و ارائۀ راه حل عمل می
شود، از جمله برای آن، که از آن با عنوان خالقیت یاد می

تواند به وی در تشخیص فرصت راهکارهایی است که می
تحقیق خود نشان ( در 14و همکاران ) 3لی کارآفرینانه کمک کند.

اند، هوشیاری کارآفرینانه به طور مستقیم بر تشخیص فرصت داده
صورت غیرمستقیم از طریق گذارد و عوامل دیگر، بهاثر می

اثرگذاری خود بر هوشیاری کارآفرینانه، بر شناخت فرصت تأثیر 
چارچوب تشخیص فرصت: »در پژوهش   4لیم و ژاویئر گذارد.می

، اثرات هوشیاری کارآفرینانه، دانش «کارآفرینانکشف دانش فنی 
های پیشین و شبکۀ اجتماعی را بر تشخیص فرصت و دریافت پاداش

وکار ممتاز مطالعه کردند و الگوی تشخیص فرصت را اجرای کسب
بررسی  «در تحقیقی با عنوان ارائه دارند. میرواحدی و همکاران

ه نتایج نشان داد ک« فرینانههای کارآعوامل مؤثر بر تشخیص فرصت
عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت، ترکیبی از عوامل فردی )دانش 

وجوی منظم پیشین، احساس خودکارآمدی، خالقیت، جست
ها، انگیزه و هشیاری کارآفرینانه( و عوامل اجتماعی فرصت

های اطالعاتی، مالکیت فکری، گری، جریان)آموزش و مربی
مایه فکری، شبکه ارتباطات اجتماعی و برنده، سرنیروهای پیش

یادگیری اجتماعی( است و این عوامل بر دو رویکرد خلق فرصت و 
کشف فرصت اثرگذارند، و نیز دو رویکرد مذکور متناقض نبوده، 

شناسایی »( در تحقیق با عنوان5بلکه مکمل یکدیگرند. اسکندری)
نکداری با های کارآفرینی در فرآیندهای اعتباری حوزهفرصت

پژوهش حاضر به دنبال  «الکترونیک؛ مورد مطالعه: بانک پارسیان
شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی در فرآیندهای 
اعتباری حوزه بانکداری الکترونیک بانک پارسیان شهر تهران به 

 دهد که همههای پژوهش نشان میروش کیفی و کمی می باشد. یافته
یستند و اولویت آنها با هم متفاوت است. ها در یک رتبه نفرصت

های بازپرداخت در چنانچه فرصت کارآفرینانه تنوع دادن در روش
رتبه اول، اخذ رزومه کاری مشتری در رتبه دوم، استفاده از سوابق 

های مالی مشتری در رتبه سوم قرار دارند. همچنین ساخت صورت
و آنالین رتبه  ابزارهای جدید مالی و ایجاد کارگروه های برخط

 »( در تحقیقی15میرزاده) اند.های آخر را به خود اختصاص داده
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تشخیص و بهره برداری از فرصت 

نتایج « های کارآفرینانه در صنعت بانکداری شهرستان زاهدان
ها بیانگر این است که سرمایه اجتماعی و ابعاد آن حاصل از فرضیه

های دولتی و هم ها هم در بانکبرداری از فرصتو بهرهبر تشخیص 
های خصوصی تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج در بانک

دهد که سرمایه ارتباطی هم در حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می

3 . Li 
4 . Lim & Xavier 
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 همکاران  و آخوندی حیدرعلی 674

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های خصوصی از اهمیت باالیی های دولتی و هم در بانکبانک
منابع مختلف و همچنین  به طور کلی از بررسیبرخوردار است. 

ن توان به ایها اشاره شد، مینتایج مطالعات تجربی که در باال به آن
ای در میان شدهنتیجه دست یافت که هیچ چهارچوب پذیرفته

های کارآفرینی وجود ندارد و هر محققان در زمینه تشخیص فرصت
 محققی به گمان خود، به بررسی تأثیر چند عامل محدود در شناسایی

 های کارآفرینی اقدام کرده است.فرصت
 

 تحقیقفرضیه 
 داریبانک صنعت برهای کارآفرینی عوامل مؤثر در تشخیص فرصت

 .داری دارندتأثیر مثبت و معنی اسالمی
 چارچوب مفهومی پژوهش

های مورد نیاز جهت ترسیم چارچوب در مرحله  نخست داده
ای کتابخانهاسناد و مطالعات  مفهومی پژوهش از خالل بررسی

 گردآوری شد. به این صورت که ابتدا به گردآوری منابع در حوزه

-های کارآفرینی پرداخته شد. از مطالعات کتابخانهتشخیص فرصت

مطالعات شامل بررسی مقاالت  ای استفاده شد. اینای به طور گسترده
 های موجودنامهها و پایانو کتب فارسی و التین، بررسی پژوهش

موضوع پژوهش و همچنین استفاده از اینترنت جهت  در زمینه
تحلیل  بررسی و سپس باباشد. و ... می هادستیابی به جدیدترین یافته

های تشخیص فرصتهایی که در مسیر ل و شاخصمتون عوام
باید به آن توجه شود، بررسی شدند. در مرحله بعد با کارآفرینی 

رسی مضامین احصا ضمن بر کارآفرینیمراجعه به خبرگان حوزه 
-گردید تا بر اساس آن معیارها و شاخص شده، نظرات آنان دریافت

های کارآفرینی تشخیص فرصتهای مناسب جهت شاخص های 
طراحی شود. در این پژوهش جهت ساماندهی و نحیوه چیدمان و 

نظرات خبرگان استفاده شده است. جامعه  استقرار مفاهیم از
بانکداری و  از صاحبنظران حوزهخبرگان در این پژوهش عبارت 

است که دارای سطح تحصیالت دکتری یا دانشجوی  کارآفرینی
گیری به صورت نظری اند. نمونهمرتبط بوده دکتری و تجربه کاری

هایی مقایسه ها وگیری نظری، پرسشانجام شد. راهنمای نمونه
هستند که در خالل تجزیه و تحلیل محتوای متون و اسناد و 

ب، های مناسیابند و موجب کشف مقولهمی ها بروزمصاحبه
-گیری نظری تا رسیدن مقوله. نمونهشوندخصوصیات و ابعاد آنها می

ای است که در نظری مرحله ها به اشباع نظری ادامه یافت. اشباع
گستره  آیند، مقولههای جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نمیآن داده

کل . ششوندها برقرار و تأیید میمقولهیابد و روابط بین سبی میمنا
 .دهدچارچوب مفهومی پژوهش را نشان می1
 

 
 : الگوی مفهومی پژوهش1شکل 

 هاروش مواد و 
 و توصیفی روش، نظر از و کاربردی هدف، حیث از پژوهش این
مدیران باشد. جامعه آماری در این مرحله  همبستگی می نوع از

 ایشعب بانک سپه می باشد. نمونه گیری در این بخش دو مرحله
ای است که مدیران باشد. در مرحله اول، نمونه گیری خوشهمی

درصد( و نبود برخی شعب بزرگ در 70شعبات بزرگ انتخاب)
گیری سایر شهرها انتخاب گردید)قضاوتی(. مرحله دوم نمونه

مدیر شعبات بانک  120تصادفی ساده است. حجم جامعه آماری 
سپه می باشد. لذا حجم کلی نمونه براساس فرمول جامعه محدود 

آوری اطالعـات از پرسشنامه مورد می باشد. برای جمع 92تعداد 
گانه 5در قالب طیف  های کارآفرینیتشخیص فرصتمحقق ساخته 

مک ک جهت تنظیم پرسشنامه از مبانی نظری لیکرت استفاده شد.
طریق روایی  از پرسشنامه روایی سنجش . همچنینگرفته شده است

صوری و روایی سازه ای و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق 
روایی صوری  .ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد

پرسشنامه توسط اساتید محترم، نخبگان ومتخصصان مورد بازنگری 
و تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه، ضریب 
آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای بخش های مختلف 

( آمده است. برای آزمودن فرضیه های 1پرسشنامه در جدول )
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل پژوهش روش مدل سازی 

مربعات جزئی به کار گرفته شده است. برای سنجش روایی و پایایی 
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 675... های فرصت تشخیص گذار تاثیر عوامل الگوی ارائه 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2022 

-مدل اندازه گیری تحقیق، شاخص های میانگین واریانس استخراج

( بررسی 2R( و ضریب تعیین)2CR(، پایایی ترکیبی )1AVEشده )
ا بشد. در روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخص های یک متغیر 

شاخص های متغیرهای دیگر در مدل مقایسه می شود.این کار از 
طریق مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر با 

مقادیر ضرایب همبستگی بین آن متغیر با سایر متغیرها انجام می 
گیرد که برای این کار، ماتریسی تشکیل می شود که مقادیر قطر 

تخراج شده هر متغیر و مقادیر پایین اصلی ماتریس جذر میانگین اس
 و باالی این قطر، ضرایب همبستگی بین متغیرها است.

 
 . ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر1جدول

 متغیرها 1 2 3 4 5 6 7 8

 سیاستگذاری کارآفرینی .1 87/0       

 سازمانی استراتژی .2 79/0 88/0      

 های کارآفرینیتدوین و تصویب ساست .3 71/0 67/0 76/0     

 تحلیل بازار کارآفرینانه .4 73/0 57/0 82/0 84/0    

 خلق ارزش .5 73/0 69/0 67/0 76/0 89/0   

 تحلیل بازار .6 77/0 59/0 69/0 87/0 79/0 93/0  

 روحیه کارآفرینانه .7 71/0 73/0 63/0 67/0 76/0 77/0 85/0 
 توسعه بازار .8 78/0 81/0 83/0 69/0 73/0 83/0 89/0 91/0

بنابراین با توجه به ماتریس باال مقدار جذر متوسط واریانس به 
اشتراک گذاشته تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی 
میان آنها بیشتر است که حاکی از قابل قبول بودن روایی و واگرای 

 متغیرها و برازش خوب مدل های اندازه گیری است.
روایی همگرا نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده 
بین هر متغیر پنهان با پرسش های مربوط به خود است. به بیان ساده 
تر، این معیار میزان همبستگی یک بُعد با پرسش های خود را نشان 
می دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش مدل اندازه 

 .یشتر استگیری مربوطه نیز ب
نشان می دهد که چه درصدی از واریانس سازه  AVEشاخص

مورد مطالعه تحت تاثیر نشانگرهای آن سازه بوده است با توجه به 

نشان  5/0شاخص میانگین واریانس استخراج شده، مقادیر باالتر از 
ایی از روایی مناسب سازه های مورد بررسی دارد. برای تعیین پای

( استفاده شد که CRها در این تحقیق از روش پایایی مرکب)سازه
 7/0آنها باالتر از مقدار  CRضرایب آن برای سازه هایی که مقدار 

 1باشند، پایایی قابل قبولی را نشان می دهد و هر چه این مقدار به 
راه های فوق به هم. لذا شاخصنزدیک تر باشد، پایایی آن بیشتر است

بررسی معنی داری بارهای عاملی جهت تائید مناسبت نشانگرهای 
 .ها مورد استفاده قرار گرفتندسازه

 
 
 

 
 . نتایج میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق2جدول

 AVE CR ابعاد متغیرها متغیرهای پنهان

 کارآفرینیتشخیص فرصت های 

 0.874 0.473 سیاستگذاری کارآفرینی
 0.867 0.377 سازمانی استراتژی
 0.878 0.479 های کارآفرینیاستیتدوین و تصویب س

 0.868 0.427 تحلیل بازار کارآفرینانه
 0.879 0.461 خلق ارزش

 0.893 0.519 بازار توسعه
 0.871 0.764 روحیه کارآفرینانه

 اسالمیبانکداری 
 0.881 0.717 عدالت اقتصادی
 0.869 0.751 رشد اقتصادی

 

_________________________________ 
1. Average Variance extracted 2 .Composite Reliability 
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 ها یافته
 داد نشان پژوهش در این بخش نمونه شناختی جمعیت های ویژگی

درصد  6/26درصد از آنها متاهل و  4/73که، از نظر وضعیت تاهل
درصد افراد مورد  ¼نیز مجرد بودند. از نظر سابقه کار نیز فقط 

درصد  2/8سال بودند. همچنین  20سابقه کار بیش از مطالعه دارای 
درصد  5/86نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی در مقطع لیسانس، 

 3/5نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی در مقطع فوق لیسانس، 
  .در مقطع دکترا می باشند آماری نمونه درصد

 مدل ساختاری کلی
مدل ساختاری در واقع مدل کلی تحقیق است و روابط بین متغیرهای 
مستقل و وابسته تحقیق را نشان می دهد. بر این اساس، در تحقیق 

خیص تشحاضر مدل ساختاری بیانگر رابطه مستقیم متغیر مستقل 
ت)شکل اس اسالمیبا متغیر وابسته بانکداری  فرصت های کارآفرینی

(. یافته های تحقیق در خصوص برازش نیکویی مدل نشان داد 2شماره
که هر چند مدل برآورد شده براساس شاخص کای اسکویر از 
برازش نیکویی مناسبی برخوردار نیست، بر اساس سایر شاخص ها، 

 (.3برازش نیکویی قابل قبولی داشت)جدول 
در مدل تحقیق به  زانیز نشان می دهد سازه های درون R 2مقادیر

چه میزان قدرت پیش بینی کنندگی را دارند. با توجه به اینکه همه 
بیشتر است، می توان نتیجه گرفت  67/0مقادیر ضریب تعیین از 

 کند.ه برازش مدل را به خوبی تایید میمعیار یاد شد

، مدل اندازه گیری را در حالت تخمین استاندارد نشان می 5-4شکل 
املی و ضرایب مسیر در شکل  نشان داده است. دهد. بارهای ع

تغیر گیری مشاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته باشد، در اندازه
مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچک تری 
داشته باشد، سهم کمتری را در اندازه گیری متغیر مربوطه ایفا می 

  کند.
باشند. ضریب می R)2 (داخل دایره شاخص ضریب تعیین  اعداد

یک متغیر وابسته  کند چند درصد از واریانستعیین بررسی می
عی است شود؛ بنابراین طبیتوسط متغیر مستقل تبیین و پوشش داده می

رای باشد و ببرای متغیر مستقل مقداری برابر صفر می که این مقدار
این مقدار بیشتر  متغیر وابسته مقداری بیش از صفر باشد. هر چه

باشد به معنای این است که تأثیر ضریب متغیر مستقل بر وابسته 
 تشخیص فرصتهمان طور که از شکل  پیداست، متغیر  .بیشتر است

درصد از واریانس متغیر  67و سه مولفه آن حدود های کارآفرینی 
 .را تبیین کرده اند بانکداری اسالمیوابسته 

 
 
 
 

 
 استاندارد. مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب 2شکل

-t( نیز مدل پژوهش را درحالت معناداری ضرایب)3شکل )

value نشان می دهد. این مدل در واقع، معادالت اندازه )
گیری)بارهای عاملی( و ضرایب مسیر را با استفاده از آماره تی 

 آزمون می کند.
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 .  مدل پژوهش در حالت معناداری ضرایب مسیر3شکل

+ قرار گیرد، بار 96/1تا  -96/1اگر مقدار آماره تی خارج از بازه 
معنادار می باشد و  95/0عاملی یا ضرایب مسیر در سطح اطمینان 

اگر مقدار آماره تی درون این بازه قرار گیرد، بار عاملی یا ضریب 
تا  -58/2مسیر معنادار نیست. اگر مقدار آماره تی خارج از بازه 

 99/0د، بار عاملی یا ضریب در سطح اطمینان + قرار گیر58/2
 معنادار است. 

 
 ارزیابی نیکویی برازش مدل 

 هایهای مبتنی بر کوواریانس فاقد شاخصبرخالف مدل PLSمدل 
(، 2004آماتو و همکاران ) متعدد برازش است؛ اما به اعتقاد

های برازش کلی تواند همانند شاخصمی PLSدر  1GOFشاخص
 PLSکند و از آن برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل  مدل عمل

تننهاوس و  توسطGOF طورکلی استفاده کرد. معیار به
 ( ابداع گردید.2004همکاران)
( و متوسط ضرایب 5/0حاضر شاخص افزونگی معادل )در تحقیق 

فرمول زیر محاسبه  طبق GOF ( است. مقدار 0.445تعیین معادل )
دهنده برازش قوی مدل است که نشان (0.471گردید و برابر با )

 .باشدمی
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 اعتبارسنجی مدل ساختاری
گیری نوبت به بررسی ساختاری های اندازهپس از اعتبارسنجی مدل

رسد. در این قسمت و در جدول معیارهای اعتبار سنجی تحقیق می
 مدل ساختاری عنوان شده است.

 . معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری3جدول 
 تفسیر شاخص شاخص

 (2Rضریب تعیین )
کنند گیری میواریانس توضیحی یک متغیر درونزا را نسبت به واریانس کل آن توسط متغیرهای برونزا اندازه

 ضعیف تلقی می شوند.، 0.19متوسط و کمتر از 0.33، قوی، بزرگتر از 0.67برای این شاخص مقادیر بزرگتر از 

(βضرایب مسیر)  ضرایب مسیر بین متغیرهای پنهان بر اساس عالمات جبری، مقدار و معناداری، نوع رابطه بین دو متغیر را نشان
 هد.ددهد. منفی بودن ضریب، رابطه عکس و مثبت بودن ضریب رابطه مستقیم بین دو متغیر را نشان میمی

 

_________________________________ 
1 . Goodness of Fit 
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یعنی  (β)آزمون مدل ساختاری با استفاده از بررسی ضریب مسیر 
یا واریانس  2Rمسیر و مقادیر  داری ضرایباعداد روی مسیر، معنی

 .آزمایدهای پژوهش را میتبیین شده فرضیه
  ضریب مسیر )ضریب بتا(

دهنده شدت و نوع رابطه بین دو متغیر پنهان است؛ این ضریب نشان
که این عدد برابر با صفر صورتی باشد. در+  می1و  -1و عددی بین 

دهد که هیچ رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد، شود نشان می
 6/0باشد بیانگر رابطه قوی و اگر بین  6/0مقدار آن بزرگتر از  اگر
باشد، رابطه  3/0کوچکتر از  باشد، رابطه متوسط و چنانچه 3/0و 

 ضعیف است.
 اختاری پژوهشضریب تعیین در مدل س

 
 . ضریب تعیین متغیرهای درونزای تحقیق4جدول 

  2Rضریب تعیین متغیر وابسته
 0.779 بانکداری اسالمی

 المیاسبا توجه به نتایج تحلیل مسیر، ضریب معناداری بانکداری 
است 771/0و ضریب مسیر آن  96/1و بزرگتر از 551/12برابر با 

 دهد.که تأثیر معنادار را نشان می
نتایج به دست آمده از آزمون مدل کلی پژوهش حکایت از برازش 

مطرح شده پژوهش  بدین ترتیب فرضیه .باالی مدل پژوهش دارد
 .گیرندمورد تأیید قرار می

 
 گیرینتیجه 

در فرایند خلق اگرچه منشاء فرصت، ذهن انسان است، اما ذهن 
 بازار، عمل کرده تواند بدون داشتن اطالعات مرتبط با محیط ونمی

اگرچه قبل از خلق فرصت، ارتباط آن فرصت  و فرصتی را خلق کند.
-با صنعت، بازار و تحوالت بازار قابل تشخیص نیست، بعد از بهره

گیری فرصت توان نشان داد که منشاء شکلبرداری فرصت، می
ه توان گفت کشناسایی شده، بازار یا صنعت بوده است. در اصل نمی

نها ها تها صرفاً شامل فرایند خلق است و این فرصترصتشناسایی ف
ماهیت ذهنی دارند و هیچ ارتباطی با هشیاری فرد نسبت به محیط 

 کند شناساییندارند. بنابراین منشاء فرصت است که تعیین می
فرصت، مربوط به فرایند خلق یا کشف است. هنگامی که منشاء 

ت اطالعات از محیط فرصت، محیط است، وظیفۀ کارآفرین دریاف
و تفسیر آن اطالعات بوده و میزان نوآوری کم است. در این حالت 
شناسایی فرصت، به فرایند کشف گرایش دارد و کمتر فرایند خلق 

نیز بر اهمیت  (18، 17، 16) هتگذشمطالعات شود. را شامل می
های کارآفرینی تاکید دارند. تاکنون تمرکز تشخیص فرصت

تحقیقات در این  زمینه روی ارزیابی فرصتها بوده است به این معنی 
که تاکید تحقیقات بیشتر روی نتیجه انتخاب فرصتها بوده است تا 

ات . در تحقیقهای کارآفرینانهص و شناخت فرصتچگونگی تشخی
تغیر که توان بالقوه تاثیرگذاری بر تشخیص انجام شده، چند م

فرصت کارآفرینانه را دارند در نظر گرفته نشده است، مثال بررسی 
د پذیری افراد بسیار سودمنهای شخصیتی مثل رقابتبرخی از ویژگی

(. بنابراین  فرصت را می توان  نوعی مزیت 19رسد )به نظر می
ها انواع مختلفی دارند و فرایند (. اگرچه فرصت20رقابتی دانست )

گیری آنها بر اساس منشاء آنها متفاوت است و الزامات خاص شکل
خود را خواهد داشت؛ اما ارئه یک فرایند پایه در سطح انتزاعی 

ها تگیری انواع فرصدهنده الگوی مشترکی در شکلباالتر، که نشان
ا هزمینه مناسبی برای توسعه نظریه در حوزه فرصت تواندباشد، می

شده در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه، باشد. در مطالعات انجام
ورت صها نادیده گرفته شده است. اکثر تحقیقات بهبرخی از جنبه

اند اما تعداد کمی از مکرر به اهمیت تشخیص فرصت تاکید کرده
یص فرصت به عنوان اولین گام آنها به شناسایی عوامل موثر بر تشخ

اند. در واقع مساله شناخت فرصت در فرآیند کارآفرینی پرداخته
بحث کارآفرینی به شدت مورد غفلت واقع شده است. تاکنون تمرکز 

ها بوده است به این معنی تحقیقات در این زمینه روی ارزیابی فرصت
ست ه اها بودتحقیقات بیشتر روی نتیجه انتخاب فرصت که تاکید

کارآفرینانه. در  هایتا چگونگی تشخیص و شناخت فرصت
تحقیقات انجام شده، چند متغیر که توان بالقوه تاثیرگذاری بر 
تشخیص فرصت کارآفرینانه را دارند در نظر گرفته نشده است، مثال 

یار پذیری افراد بسهای شخصیتی مثل رقابتبررسی برخی از ویژگی
توان نوعی مزیت ابراین فرصت را میرسد. بنسودمند به نظر می

رقابتی دانست. بنابراین نتایج این تحقیق به شناخت و آگاهی مدیران 
های و محققان صنعت بانکداری، در زمینه مفاهیم و مقوله

های کارآفرینی در این صنعت کمک تاثیرگذار بر تشخیص فرصت
 کند.می
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