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Abstract
Aim: The main purpose of this study was to
Meta-analyze the entrepreneurial psychological
correlations in Iran. Method: The method of this
research is meta-analysis. Therefore, internal
databases such as Academic Center for
Education, Culture and Research, Noor Database
and Information Science, and Iranian Research
Institute for Information Science and
Technology (IranDoc) were studied. The study
sample used 36 cases that were conducted in
Iran from 2008 to 2017. The measurement tool
of this research was a meta-analysis checklist.
The data obtained from the study were analyzed
using the effect size method for the fixed effects
model using meta-analysis software (Second
Edition). Result: The results showed that the
average effect size of the present study was
evaluated according to the Cohen effect size
interpretation table and between behavioral
factors, ambiguity and tolerance status,
innovation, psychological characteristics, quality
of work-life and citizenship behavior, social
anxiety, and self-confidence, emotional
intelligence, growth of personality traits, selfleadership, quality of life, knowledge
management and organizational health, job
conflict, cognitive intelligence and tolerance of
ambiguity,
self-efficacy
and
academic
performance, social capital, self-esteem, and
creativity,
thinking
styles,
achievement
motivation, academic achievement and creativity
with entrepreneurship have a significant effect
size. Conclusion: The results mean that by
recognizing and examining the correlated
psychological components of entrepreneurship,
practical steps can be taken to change
individuals' performance and attitude, thus
increasing the continuity of entrepreneurship in
Iran.
Keywords: Meta-Analysis, Psychological
Correlations, Entrepreneurship
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 و احمد عابدی2 محمدجواد لیاقتدار،1لیال حشمتیفر
چکیده
 هدف اصل پیژوهش حاضیر فراتحلییل همبسیتههیای:هدف

پییژوهش

 رو: روش.روانشیناخت کیارآفرین در ایییران بیود

 از این رو با استفاده از پایگاههیای.حاضر از نوع فراتحلیل است
 پایگاه اطالعات نور، اطالعات داخل همچون جهاد دانشگاه
.و پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات به بررسی پرداختیه شید
 تیا1387  میورد کیه از سیال36 نمونه مطالعات مورد استفاده
 ابیار اندازهگییری ایین پیژوهش. در ایران انجام شده بود1396
 دادههای حاصل از مطالعه با استفاده.چ لیست فراتحلیل بود
از رو اندازه اثر برای مدل اثرهای ثابت با استفاده از نرم افیار
: یافتاههاا.فراتحلیل (ویرایش دوم) مورد تحلیل قرار گرفیت
یافتهها نشان داد که میانگین اندازه اثر پژوهش حاضیر مطیاب
با جدول تفسیر اندازه اثر کوهن متوسط ارزیاب شیده اسیت و
، نیوآوری، جایگیاه مهیار و تحمیل ابهیام،بین عوامیل رفتیاری
 کیفیییت زنییدگ کییاری و رفتییار، ویژگیی هییای روانشییناخت
،  هیو هیجیان، اضطراب اجتمیاع و خودبیاوری،شهروندی
 میدیریت،  کیفیت زنیدگ، خودرهبری، رشد صفات شخصیت
 هیو شیناخت و،  درگیری شیغل، دانش و سالمت سازمان
 سییرمایه،  خودکارآمییدی و عملکییرد تحصیییل،تحمییل ابهییام
 انگییییه، سییبکهای تفکییر، عیییت نفییس و خالقیییت، اجتمییاع
 پیشرفت تحصیل و خالقیت با کارآفرین اندازه اثیر،پیشرفت
 نتای بدین معناسیت کیه بیا: نتیجهگیری.معنادار وجود دارد
شناخت و بررس مولفههای همبسته روانشیناخت کیارآفرین
میتیوان در تغییییر عملکییرد و نگییر افیراد گییامهییای مییوثری
.برداشت و از این طری بر تداوم کارآفرین در ایران افیود
 کارآفرین،  همبستههای روانشناخت، فراتحلیل:کلید واژهها

. ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان،  دکتری برنامهرییی درس.1
. ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان،  استاد گروه علوم تربیت: نویسنده مسئول.2
Javad@Edu.Ui.Ac.Ir
. ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشیارگروه روانشناس با نیازهای خاص.3
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مقدمه
1

توسعه و تروی آموز کارآفرین سالهاست که یک از اهداف کلییدی سیاسیت بیرای اتحادییه
اروپا و کشورهای عضو شده است (آموز کارآفرین  .)2016 ،2از همین رو کارآفرین برای ایجاد
شغل ،پیشرفت اقتصادی و اجتماع کشورها و نوآوری بسیار مهم اسیت (ون پیرا و ورسیالت،3
 .)2007اخیرا پژوهشگران کارآفرین پیشنهاد کردهاند که نه تنها جنبههیای رفتیاری و شیناخت
کارآفرینانه کاف نیست ،بلکه به ی رویکرد یکپارچیه جهیت تلفیی ایین ویژگی هیا نییاز اسیت
(تانگ 2012 ،4و لیگوری ،کوربین ،الکس و سولومن.)2019 ،5
یافتههای مربیو بیه ویژگی هیای شخصییت و ویژگی هیای دیگیر کارآفرینیان و همچنیین
همبستگ این ویژگ ها با عملکرد کسب و کار ،حاک از آن است که ممکن است گیینش برخی
از مولفههای توسعه شخصیت در آموز کیارآفرین وجیود داشیته باشید .بسییاری از موسسیات
دانشگاه  ،آموز های کارآفرین را از دبیرستان تا فعالیتهای اجرای ارائیه کیردهانید ،امیا ایین
برنامهها تا به امروز بیشتر بر مهارتهای سخت افیاری تمرکی داشتهاند (کیر ،کیر و ییو.)2017 ،6
را  )2014( 7به نمونههای از این اثربخش اشاره م کند .وی این چنین بیان م کند که ،فهیم
واضحتری از ویژگیهای خاص کارآفرینان منجر به بهبود کارآی بیالقوه آنیان در ارتبیا بیا نقیا
قوت ویژگ های شخصیت م شود .بررس همبستههای روانشیناخت و ییافتن ایین مسیاله کیه
ویژگ های مورد بررس پژوهشهای پیشین چه مییان توانستهاند ارتبا قوی با کارآفرین برقرار
سازد یک از مسائل مهم محسوب م شود.
واژه کارآفرین برگرفته از دو کلمه فرانسوی  entreو preneureم باشد .این واژه در ابتیدا
به کسان اطالق م شد که بین خریدار و فروشنده تجارت و واسطهگری م کردند .ایین اصیطالح
بعدها گستر یافت (رامانیگوپال .)2012 ،8در سال  1730در فرانسه وقت اقتصیاددان بیه نیام
ربچارد کانتیلون م خواست صاحب زمین ،میدبگیران و مسئوالن را از هم جدا کند نخستین بیار
از کلمه  Entrepreneurshipاستفاده کرد .ابتدا اعتقاد بر این بود که کارآفرینها خود صیاحب و
مال کار خود هستند (آقای  .)16 :1388 ،اولین صیاحب نظیر پیشیگام در زمینیه طبقیهبنیدی
کارآفرینان اسمیت است که این تقسیم بندی را براساس شخصیت ،زمینههای اجتماع و رفتاری
1. Entrepreunurship
2. Entrepreunurship Education
3. Van Praag & Versloot
4. Tang
5. Liguori, Corbin, Lackeus & Solomon
6. Kerr, Kerr & Xu
7. Rauch
8. Ramanigupal
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ارائه داده است (محمودی و منجم زاده .)1393 ،با این حال از آغیاز قیرن  21ادبییات شخصییت
کارآفرینان با ی تجدید حیات و همگرای روبرو شد .بخش عمدهای از ادبیات اخیر تیال می -
کند تا به دو پرسش اصل دیگری پاسخ دهد )1( :افراد برای کارآفرین شدن ،نیازمند بیه داشیتن
چه ویژگ خاص هستند؟ و ( )2آیا این صفات خاص ،احتمال موفقیت کارآفرینیان را بیه همیراه
دارد؟ .این پاسخها با بررس شییوع ویژگی هیای شخصییت در کارآفرینیان در مقایسیه بیا سیایر
جمعیتها ،و همچنین با تحلیل همبستگ این ویژگ ها با عوامل کیارآفرین ماننید بقیا و رشید
اقتصادی دنبال م شود (بارون 2004 ،1و دوتویت و گوتباو .)2018 ،2در پژوهشهای کیارآفرین
تمرکی فیایندهای بر ادغام ی بخش وسیع از اطالعات با تمرکیی روانشیناخت وجیود دارد .زییرا
کارآفرین اساسا شخص است .محققان روانشناس بیر زمینیه پوییای تحقی کیارآفرین تاکیید
کردهاند (استینکلنر ،زهتنر و زرن  .)2010 ،3اکثر محققان بر ایین باورنید کیه سیه سیطح عمیده
متغیرها در مراحل مختلف روند کارآفرین نقش دارند :عوامل فردی ،عوامل میانفیردی و عوامیل
اجتماع  .عوامل فردی به رفتار ،شناخت ،ویژگ  ،دانش ،مهارت و توانای هیای کارآفرینیان اشیاره
م کند .فاکتورهای بین فردی متغیرهای هستند که روابط کارآفرینان را با دیگیران تحیت تیاثیر
قرار م دهند .از همین رو پژوهش بسیاری بر مولفهها و جنبههای گوناگون کارآفرین انجام شده
است ،تا مییان ارتبا این مولفهها با کارآفرین آشکار شود .در ادامه بیه برخی از پیژوهشهیای
انجام شده با مولفه کارآفرین در ایران اشاره م شود ،که شامل موارد زیر است :توسعه کارآفرین
(وکیل و همکاران 1393 ،و فتاح ،)1392 ،کیارآفرین سیازمان (محقی هرچقیان1394 ،؛ نیوه
ابراهیم و یوسف 1395 ،؛ سیدنقوی و عبدا ،پور1389 ،؛ حجازی و همکیاران1392 ،؛ صیفری و
همکاران1393 ،؛ حسن و همکاران1395 ،؛ احمدی و همکاران1392 ،؛ پیران نیژاد و همکیاران،
1394؛ زمییان و همکییاران1393 ،؛ فروهییر و همکییاران1390 ،؛ سییاجدپور و همکییاران1394 ،؛
نوروزی و کالته سیفری1393 ،؛ فراهان و فالحت 1386 ،؛ باباشاه و همکاران1392 ،؛ رضیای ،
1393؛ زال و همکاران1392 ،؛ شیریعت نیژاد و همکیاران1394 ،؛ صیفری و گلشیاه ،)1392 ،
کارآفرین راهبیردی (رضیوی و همکیاران ،)1394 ،روحییه کیارآفرین (بهیرام زاده و همکیاران،
1389؛ سعادت طلب ،علیمردان و فتح اله 1392 ،؛ علییاده و همکاران ،)1395 ،عوامل تقوییت
کارآفرین (حییدری سیاربان ،)1392 ،عوامیل رفتیاری کیارآفرین (بیاران و همکیاران،)1389 ،
عملکرد کارآفرین (خانجان  ،)1387 ،کارآفرین اجتماع (مرادی و همکاران ،)1394 ،مهیارت-
های کارآفرین (رسول  ،علیپور ،عباس و سبیفرو 1392 ،؛ دای چین و اسیالم پنیاه1394 ،؛
1. Baron
2. Du Toit & Gaotlhobogwe
3. Steinkellner, Zehetner & Czerny
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فخران و همکاران1394 ،؛ حریری و همکیاران ،)1395 ،قابلییتهیای کیارآفرین (میرزاصیف و
همکاران1392 ،؛ آریان و همکاران )1395 ،و تمایالت کارآفرین (حسینیان و همکیاران،1386 ،
محمدی و همکاران )1390 ،و آموز کارآفرین (عیییی ،علیپور و زعفرییان 1398 ،و طغرایی ،
میرواحدی و هاشم .)1398 ،
اما آنچه در این نوشتار حائی اهمیت است ،عل رغم مطالعات زیادی که در خصوص کارآفرین
انجام شده است ،پژوهش که به همبستههای روانشناخت کیارآفرین پرداختیه باشید ،متعیدد و
متفاوت م باشد .انجام بررس های فراتحلیل در این مرحله می توانید ضیمن بیازنگری مطالعیات
پیشین ،نتای آنها را ترکیب و به برآورد دقیی تیر و نتیای واحیدی بیانجامید ،ترکییب نتیای و
استفاده از پژوهشهای پیشین به عنوان واحد تحلیل برای بیه دسیت آوردن یی تصیویر کلی و
بدون ابهام در زمینه کارآفرین میتوانید در جهیت بررسی مولفیههیای روانشیناخت میرتبط بیا
کارآفرین اهمیت بسیای داشته باشد .از این رو هدف اصیل پیژوهش حاضیر بررسی فراتحلییل
تمام پژوهشهای انجام شده داخل در زمینه کارآفرین به منظور بازنگری مطالعیات پیشیین و
ترکیب نتای آنها به منظور تعیین میانگین انیدازه اثیر کلی متغیرهیای همبسیته بیا کیارآفرین
درایران است .به عبارت دیگر هدف اساس پژوهش حاضر این است که مییان اندازه اثر مطالعیات
انجام شده در خصوص کارآفرین به دست آید.
روش پژوهش
رو پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود .در این پژوهش ابتدا با استفاده از کلیید واژه کیارآفرین
در پایگاههای اطالعات داخل و موتورهای جستجوی گوناگون به یافتن و جمع آوری تمام مقاله-
های منتشر شده به زبان فارس اقدام شد که به بررس کارآفرین در اییران پرداختیه بودنید .در
شروع فعالیت از کلید واژهکارآفرین استفاده شد ،اما به منظور جمع آوری مقالههیای همبسیته،
سع شد در هنگام جستجو از کلید واژه رابطه کارآفرین  ،ارتبیا کیارآفرین بیه همیراه حیروف
اضافه "با" و "و" استفاده شود تا بتوان پژوهشهای همبسته با این پژوهش را پییدا نمیود .بیدین
ترتیب تمام پژوهشهای انجام شده در فاصله سالهای  1387تا  1396با اسیتفاده از پایگیاههیای
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ،1پایگاه علم جهاد دانشگاه  2و پایگاه مجالت نور ،3مجیالت
مرتبط با کارآفرین همچون مجله توسعه کارآفرین (گرچه ایین مجیالت نماییه شیده در پایگیاه
دادهها بودند اما برای اطمینان بیشتر مورد بررس قرار گرفتند) و گوگل اسکوالر گرداوری شدند.
1. Irandoc
2. SID
3. Noormags
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به منظور باال بردن کیفیت کار ،جستجوی مقاالت توسط دو نفر که آشنای کامیل بیه رو هیای
جستجو منابع اطالعات داشتند به صورت جداگانه انجام شد .ابتدا بر اسیاس رو میرور مینظم،
کلیه مولفههای میرتبط بیا کیارآفرین جمیع آوری گردیید .بیرای وارد کیردن هیر پیژوهش در
فراتحلیل مالکهای زیر در نظر گرفته شدند .1 :پژوهشها در مجالت علم  -پژوهش بیه چیاپ
رسیده باشند .2 .پژوهشها به رابطه مولفههیای روانشیناخت بیا کیارآفرین پرداختیه باشیند.3 .
پژوهشها از نظر اصول و رو شناخت به درست انجام شده باشند .4 .پژوهشها اطالعیات الزم
برای محاسبه اندازه اثر را ارائه کرده باشند .همچنین برای انتخاب و استخرا اطالعات پیژوهش-
های گوناگون نسبت به تهیه ی فهرست وارس اقدام شد .از این فهرست بیه منظیور کدگیراری
پژوهشها استفاده شد .از این رو تعداد  155مقاله با مولفیههیای میرتبط بیا کیارآفرین از جملیه
کارآفرین سازمان  ،قابلیتهای کارآفرین  ،روحیه کارآفرین  ،تمایالت کارآفرین یافت شد .اما از
آنجا که هدف اصل پژوهش حاضر همبستههای روانشناخت کارآفرینان بوده است؛ مقیاالت کیه
معیارهای ورود به پژوهش را نداشتهاند حرف گردیدند .با توجه به مالکهای ورود پیژوهشهیا در
فراتحلیل و همچنین نتای ارزیاب از میان پژوهشهای انجام شده  37پژوهش انتخیاب و تحلییل
1
شدند .تحلیل دادههای پژوهش براساس ضریب همبستگ پیرسیون بیرای میدل اثرهیای ثابیت
صورت پریرفت .جهت انجام عملیات آماری از وییرایش دوم نیرم افییار فراتحلییل ( 2بورنشیتین و
همکاران )2009 ،3استفاده شد.
چک لیست تحلیل محتوا :از این چ

لیست برای انتخاب مقاالت و پایان نامههیای دارای

مالک درون گنج و استخرا اطالعات الزم برای انجام فراتحلیل اسیتفاده شید کیه ایین لیسیت
مولفههای زیر را شامل گردید :عنیوان پیژوهش انجیام شیده دربیاره همبسیتههیای روانشیناخت
کارآفرین  ،مشخصات کامل مجریان ،سال اجرای پژوهش ،ابیارهای جمع آوری اطالعات بر طبی
کیفیت تحقی  ،جامعه آماری ،حجم نمونه و سطح معناداری .در این بررس  ،صرفا پیژوهشهیای
که روای و اعتبار آنها محرز گردیده بود برای فراتحلیل انتخاب شد .رو احراز بیه ایین صیورت
بود که پژوهشهیای روایی و اعتبیار ضیعیف در فراتحلییل وارد نشیدند و در جیدول شیماره 1
مشخصات تحقیقات انتخاب شده برای فراتحلیل همراه با نمونه ( )Nارائه شدند.

1. Fixed Effect Model
)2. Comprehensive Meta. Analysis, Version 2.0 (CMA
3. Borenstein
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کد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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جدول  .1اطالعات توصیفی پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل
نام و نام
موضوع
سال
خانوادگی
بررس رابطه ساده و چندگانه خالقیت ،انگییه پیشیرفت و
شکرکن و همکاران 1381
عیت نفس با کارآفرین
بررس ی رابطییه بییین عوامییل روانشییناخت توانمندسییازی
1386
فراهان و فالحت
و کارآفرین سازمان
بررس رابطهی متغیرهای باورهای هوشی  ،عییت نفیس و
سرمدی و همکاران 1388
انگییه ی پیشرفت با کارآفرین
رابطه بین سب هیای تفکیر ،انگیییه ،پیشیرفت ،پیشیرفت
گل شکوه و
1388
تحصیل و خالقیت با کارآفرین دانشجویان
همکاران
ررس رابطه ساده و چندگانه خوداثربخش  ،جایگاه مهار و
برومندنسب و
1388
تحمل ابهام با کارآفرین
شکرکن
تبیین نقش ویژگ های روانشناخت کارآفرینان بر فرآینید
آقاجان و گنجه
1389
کارآفرین مستقل
خور
بررس رابطه بین میدیریت دانیش و سیالمت سیازمان بیا
ناظم فتاح و صمد 1389
کارآفرین
 1390بررس رابطه بین هو سازمان و کارآفرین
علیپور و مرزبان
بررسییی رابطیییه ی بیییین نیییوآوری و کیییارآفرین در
گودرزی و
1390
فدراسیونهای موف
همکاران
 1390بررس رابطه هو هیجان و مییان کارآفرین دانشجویان
کمالیان و فاضل
تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر خودکارآمدی،
محبوب و همکاران 1390
عملکرد تحصیل  ،و کارآفرین
 1390رابطه بین کارآفرین و درگیری شغل کارکنان
میرهاشم و حنیف
رابطه بیین کیارآفرین میدیران و کیفییت زنیدگ کیاری
1392
فتاح
کارکنان
رابطییه هییو شییناخت و تحمییل ابهییام بییا کییارآفرین در
فیض آوات و
1391
دانشجویان
همکاران
بررسیی رابطییه عیییت نفییس و خالقیییت بییا کییارآفرین
محبوب و همکاران 1391
دانشجویان
بررس رابطه مولفههای هو هیجان و کارآفرین در بین
مشبک و همکاران 1391
دانشجویان
حجازی و همکاران  1392نقش ادراک کیفیت زندگ کاری در کارآفرین سازمان
بررس رابطهی بین ویژگ های شخصیت و روان شناخت
خدای و همکاران 1392
)(Traitsبا کارآفرین
اثربخش آموز کیارآفرین بیر رشید صیفات شخصییت
پارسا منش و
1392
همکاران
مربو به کارآفرین هنرجویان شاخه کاردانش
بررس تاثیر سیرمایه اجتمیاع و ابعیاد آن بیر کیارآفرین
1392
ربیع و سراب
زنان
تحلییییل اسیییتراتژیهیییای خیییود رهبیییری و ارتبیییا آن
1392
رحیم و آقابابای
با کارآفرین
بررس عوامل رفتاری مثثر بر توسعۀ کیارآفرین در ورز
صادق و همکاران 1393
کشور

N
200
60
848
340
364
291
320
119
40
284
908
146
1368
1122
190
66
132
165
42
61
84
90
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کد

نام و نام
خانوادگی

سال

23

حسن و همکاران

1394

24

شکراله و طاهری

1394

25

طاهری و شعبان

1396

N

موضوع
اضطراب اجتماع  ،خودباوری و کارآفرین زنان سرپرسیت
خانوار
رابطه بین کیفیت زندگ کاری و رفتار شهروندی سازمان
با کارآفرین کارکنان
رابطه سیب تفکیر (قیانون گیرار ،اجرایی و قضیاوت گیرا)
و کارآفرین مدیران

374
115
300

یافتههای پژوهش
جدول شماره  ،2فراتحلیل مطالعات کارآفرین را بر اساس  36مورد نشان م دهد .میانگین اندازه
اثر کل مطالعات انجام یافته در زمینه کیارآفرین برابیر  0.304می باشید کیه هیر دو در سیطح
 0.001معنادار هستند .لرا بر اساس فرض صفر مبن براینکه متوسط کل اندازه اثر رابطه نیدارد،
رد م شود .براساس مالکهای کوهن برای تغییر معن دار اندازه اثیر ،ارز هیای  dبیاال نشیان
دهنده مییان اندازه اثر زیاد است .به همین دلیل مییانگین انیدازه اثیر پیژوهش حاضیر  0.304را
میتوان به عنوان اثر متوسط متغیرهای همبسته با کارآفرین تفسیر کرد.
جدول  .2دادههای فراتحلیل متغیرهای همبسته با کارآفرینی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

کد
1
1
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
11

سال
1381
1381
1381
1386
1388
1388
1388
1389
1389
1389
1390
1390
1390
1390
1390
1392
1391
1391

r
0.380
0.440
0.430
0.500
0.088
0.140
0.410
0.150
0.740
0.670
0.850
0.308
0.310
0.85
0.362
0.053
0.077
0.249

 Zفیشر
0.400
0.472
0.460
0.549
0.089
0.140
0.436
0.940
0.950
0.811
1.256
0.318
0.321
0.086
0.379
0.053
0.077
0.255

SE
0.050
0.050
0.050
0.132
0.039
0.054
0.053
0.059
0.056
0.056
0.093
0.164
0.060
0.033
0.084
0.027
0.030
0.099

ردیف
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

کد
16
17
18
18
18
18
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
25
25

سال
1391
1392
1392
1392
1392
1392
1392
1392
1392
1392
1393
1394
1394
1394
1396
1396
1396
1396

r
0.315
0.600
0.630
0.625
0.426
0.618
0.712
0.304
0.681
0.215
0.341
0.133
0.160
0.240
0.500
0.300
0.250
0.360

 Zفیشر
0.326
0.693
0.741
0.733
0.455
0.722
0.891
0.314
0.831
0.218
0.355
0.134
0.161
0.245
0.549
0.310
0.255
0.377

SE
0.126
0.088
0.079
0.079
0.079
0.079
0.079
0.160
0.131
0.111
0.107
0.052
0.094
0.094
0.058
0.058
0.058
0.058

نمودار شماره  2فاصله اطمینان اندازه اثر  25مطالعه با  36همبسته برای کارآفرین را نشیان
م دهد .همانطور که در نمودار ی مشاهده م شود به جی مطالعات شماره ،28 ،27 ،19 ،12 ،4
 29اندازه اثر سایر مطالعیات میورد بررسی در سیطح  0.95تیا  0.99درصید معنیادار هسیتند و
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همانگونه که پیشتر آمد میانگین اندازه اثر کل تمام ایین  36مطالعیه در میدل ثابیت در سیطح
 0.001معنادار است .باالترین اندازه اثر در  36مطالعه مورد بررس به ترتیب مربو به مطالعیات
شماره  )0.811( 10 ،)0.891( 25 ،)1.256( 11و  )0.733( 22م باشد.

نمودار  .1فاصله اطمینان اندازه اثر همبستههای روانشناختی با کارآفرینی

برای بررس ناهمگون  1مطالعات از شاخ کیو 2استفاده شد .شاخ کیو برای  36مطالعیه
با درجه آزادی  35برابر 834.996محاسبه شد که در سطح  0.001معنادار است .بنیابراین فیرض
صفر تایید شده و نتیجه م گیریم که مطالعات مورد بررس نامتجانس و ناهمگون است .هرچنید
تعداد مطالعات کم نیست ،با این حال آماره  I2نیی محاسبه شد و برابر  95.808است که بیاز هیم
نشانگر ناهمگون بسیاری در مطالعات است .بدین ترتیب مطالعات مورد بررس در ی اندازه اثیر
حقیق مشترک هستند و تفاوت اندازه اثر ناش از خطیای نمونیه گییری اسیت .از سیوی دیگیر
محاسبههای مربو به اثر تصادف نیی معنادار بودند .بنابراین ،ناهمگون مطالعیات ناشی از رو
آماری نیست؛ به همین دلیل از مدل اثرهای ثابیت اسیتفاده و نسیبت بیه جسیتجوی متغیرهیای
تعدیل کننده اقدام شد .هر فراتحلیل به دلیل میالکهیای انتخیاب و حیرف مطالعیات ،مقیداری
سوگیری دارد که در این مقاله که توسط نمودار قیف نشان داده شده است .بنابراین با توجیه بیه
شکل 1و  2نمودار فانل یا قیف پژوهش از آنجا که مطالعات در باالی نمودار جمیع شیده کیه بیر
عدم وجود سوگیری انتشار داللت دارد.

1. Heterogeneity
2. Q Index
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نمودار  : 2نمودار فانل (قیفی) مطالعات همبسته روانشناختی با کارآفرینی (خطای استاندار
براساس  zفیشر)

بحث و نتیجه گیری
در این فراتحلیل سع شده است تیا بیا یکپارچیه کیردن مطالعیات ،همبسیتههیای روانشیناخت
کارآفرین را مورد بررس قرار دهد .نتای نشان داد که میانگین اندازه اثیر کلی مطالعیات انجیام
شده در زمینه کارآفرین برابر  0.304است که در سطح  0.001معنادار است و مطاب بیا جیدول
تفسیر اندازه اثر کوهن در سطح متوسط ارزیاب م شیود .در بیین پیژوهشهیای میورد بررسی ،
بیشترین مییان اندازه اثر محاسبه شده (بر مبنای  Zفیشر  )1.256بود کیه مربیو بیه پیژوهش
علیپورو مرزبان بوده است .در مطالعه علیپور و مرزبیان ( )1390از محاسیبات آمیاری توصییف و
استنباط (ضریب همبستگ پیرسون) استفاده شده است .همچنین کمتیرین میییان انیدازه اثیر
مربو به پژوهش فتاح ( )1392بوده است.
یافتههای این پژوهش نشان داد که بین عوامل رفتاری (صادق و همکیاران ،)1393 ،جایگیاه
مهار و تحمیل ابهیام (برومندنسیب و شیکرکن ،)1388 ،نیوآوری (گیودرزی و همکیاران،)1390 ،
ویژگ های روانشناخت (آقاجان و گنجه خور ،)1389 ،کیفیت زندگ کاری و رفتار شیهروندی
(شکراله و طاهری ،)1394 ،اضطراب اجتماع و خودباوری (حسن و همکاران ،)1394 ،هیو
هیجان (کمالیان و فاضل ،)1390 ،ویژگ های شخصییت و روانشیناخت (خیدای و همکیاران،
 ،)1392باورهای هوش  ،عیت نفس و انگیییه پیشیرفت (سیرمدی و همکیاران ،)1388 ،آمیوز
کارآفرین بر رشد صفات شخصییت (پارسیامنش و همکیاران ،)1392 ،خیودرهبری (رحیمی و
آقابابای  ،)1392 ،کیفیت زندگ (فتاح ،)1392 ،مدیریت دانش و سالمت سازمان (ناظم فتیاح و
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صمدی ،)1389 ،درگیری شغل (میرهاشم و حنیف  ،)1390 ،هو شیناخت و تحمیل ابهیام
(فیض آوات و همکیاران ،)1391 ،هیو سیازمان (علیپیور و مرزبیان ،)1390 ،خودکارآمیدی و
عملکرد تحصیل (محبیوب و همکیاران ،)1390 ،سیرمایه اجتمیاع (ربیعی و سیرای ،)1392 ،
سییالمت روحی و جسییم (حجییازی و همکییاران ،)1395 ،عیییت نفییس و خالقیییت (محبییوب و
همکاران ،)1391 ،مولفههای هو هیجان (مشیبک و همکیاران ،)1391 ،عوامیل روانشیناخت
توانمندسازی (فراهان و فالحت  ،)1386 ،سبکهای تفکر ،انگییه پیشیرفت ،پیشیرفت تحصییل و
خالقیت (گلشکوه و همکاران )1388 ،با کارآفرین اندازه اثر معنادار وجود دارد .با توجه به نتیای
به دست آمده میتوان اینطور استنبا نمود که یک از جنبههای مهم در بحیث کیارآفرین ابعیاد
روانشناخت آن است .تقویت بعد روانشناخت م تواند در بهبود عملکرد کارآفرین تاثیر بسییای
داشته باشد .همانطور که قبال اشاره شد ،مولفیههیای میورد بررسی در بعید رفتیاری و انگییشی
بیشترین تاثیر را بر کارآفرین داشتهاند و منجر شدهاند تا مییان آن به طور چشیمگیری افییایش
پیدا کند .فرد کارآفرین با تقویت مهارتهای روانشیناخت خیود می توانید تیاثیرات بیالقوهای بیر
دیگران داشته باشد و عملکرد کاری خود را باال برد .کارآفرین شدن به تنهای نمی توانید عیامل
برای موفقیت باشد ،بلکه الزم است در حین آن به جنبههای رشد فردی توجه شود .نکتیهای کیه
میتوان در این مورد بیش از هرعامل دیگیری میورد بررسی و تبییین قیرار داد ،قابلییت آمیوز
هرکدام از این ویژگ ها است .توانای آموز دادن آنها م تواند مهیارتهیای افیراد کیارآفرین را
توسعه دهد و قابلیت بیشتری برای آنها متصور شود .لکن به دیگیر پژوهشیگران عالقیهمنید ایین
حوزه توصیه م شود از ویژگ های شخصیت که عمدتا جنبه اکتساب دارند استفاده شود و آنهیا
را وارد حوزه آموز نمایند .از این رو میتوان به منظور ویژگ های شخصیت افراد میدل جهیت
پایداری کارآفرین ترسیم نمود .با این رویکرد کارآفرین در طوالن مدت تداوم م یابد و برنامیه
و چشم انداز آن روشن خواهد شد .همچنین با استفاده از ی پژوهش فراتحلیل ،به دیگر مولفیه-
های کارآفرین همانند مهارتهای کارآفرین  ،قابلیتهای کارآفرین  ،توسعه کارآفرین پرداختیه
شود .البته این پژوهش با محدودیتهای هم روبیرو بیود از جملیه :نبیودن یی بانی اطالعیات
منسجم و منظم در کشور و عدم دسترس به منابع و پژوهشهای کیه در ایین حیطیه مشیخ
شده است ،گرچه مانع از سهولت دستیاب پژوهشیگر بیه مقیاالت و پاییان نامیههیای مختلیف در
سراسر کشور باشد.
سپاسگزاری :مقاله حاضر ،حاصل کار پژوهش و پایان نامه دکتری دانشگاه اصیفهان اسیت،
نویسنده مقاله بر خود الزم م داند از تمام کسان که در این پژوهش یاری رساندهانید ،تشیکر و
قدردان نماید.
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