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چکیده
ايهفرصتجويوجستدرمستمرصورتبهکهدارندنیازهاشرکتبرخوردارند،اطمینانعدمازآیندهدرسودهايجریانکهکار،وکسبپویايمحیطدر
- شاخصبرگذارتأثیرعواملبههاشرکتاینبیشترتوجهمستلزمباالترعملکردبهدستیابیوبازاردرفعالحضورحفظ. باشندهاآنازبرداريبهرهوجدید
ازبرداريبهرهوهاشرکتهیسازماندچگونگیبرايمهمتدبیریکعنوانهبکارآفرینانهرویکرداتخاذو کارآفرینیامروزه. آنها استعملکرديمهمهاي

رویکردتأثیربررسیحاضرمقالههدف. داردقرارهاسازمانمدیریتعملوتئوريعرصهدرمدیرانونظرانصاحبتوجهکانوندربازار هايفرصت
استايطبقهتصادفیگیرينمونهروش. استبودهمازندراناستانتبدیلیصنایعمتوسطوکوچکهايشرکتعملکردبردانشجذبظرفیتوکارآفرینانه

و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفاي ،اساس نظر جمعی از متخصصان تأییدکه روایی آن برايپرسشنامهطریقازها داده.باشدمیشرکت99شاملنمونهو
هاشرکتبرعملکرد داريمعنیومثبتثیرأتدانشجذبظرفیتوانهکارآفرینرویکردکهدادنشاننتایج. آوري شده استجمع، محاسبه گردید95/0کرونباخ 

باکه استآن مبین تحقیق هاي یافته.استگردیدهرویکرد کارآفرینانه، منجر به عملکرد باالتر مبتنی برهاي سطح باالتر فعالیتبه عبارت دیگر،. اندداشته
سطح باالتري از توانمیها تیمبین افراد ودر سازي این دانش و به عبارتی درونییاز آن نهاي موردو جذب بخشاکتشاف مستمر دانش بیرون ازشرکت

تخاذ رویکرد کارآفرینانه و انسبت بهبراي بهبود عملکردها پیشنهاد گردید تا با توجه به همین نتایج به مدیران این شرکت. را شاهد بودعملکرد شرکت 
.سازمان اهتمام بیش از پیش معمول دارندانش درساختن بستر مناسب براي جذب دفراهم

رویکرد کارآفرینانه، ظرفیت جذب دانش، عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی، استان مازندران: کلیديهايواژه

مقدمه
هاي اصلی بشر محسوب مسأله غذا همواره از دغدغه

هاي علم و تکنولوژي نه است و پیشرفت انسان در عرصهشده
ها از وابستگی بشر به غذا کم نکرده بلکه ایشان را بیشتر از تن

. استگذشته وابسته به یک تغذیه مناسب و مطلوب نموده
هاي اخیر، تغییر ترین تغییرات در طی سدهشاید یکی از مهم

اي که زمینهپیش،در حقیقت. غذیه در جهان باشددر وضعیت ت
مود، چیزي جز انقالب صنعتی با نام انقالب کشاورزي طی ن

دستیابی به میزان غذاي بیشتر و امکان استفاده از برخی غذاها 
صنایع تبدیلی و ،در این میان). 2(در فصول گوناگون نبود 

ها به داري محصوالت در آنتواند با حفظ و نگهتکمیلی می
در هادیل ایجاد نماید که امکان مصرف آناي تغییر و تبگونه

صنایع تبدیلی صنایعی هستند که ).19(طی سال میسر باشد 
ها و محصوالت تولیدي کشاورزي است متکی به انواع فرآورده

ي عنوان مادهورده یا محصول کشاوزري و دامی بهو هر فرآ
. رسنداي در جریان فرایند تولیدات تبدیلی به مصرف میاولیه

شود که صنایع تبدیلی کشاورزي نیز به واحدهایی اطالق می
فرآوري . پردازدمواد نباتی یا حیوانی میبه فرآوري
ي تغییر شکل و حفاظت از طریق تغییرات فیزیکی دربرگیرنده

در این ). 1(وزیع است بندي و تسازي، بستهو شیمیایی، ذخیره
هاي فیزیکی و شیمیایی، فرآوردهکارگیري روشصنعت با به

و ساختهدامی تبدیل به مواد و کاالي نیمههاي کشاورزي و 
وسیله ماندگاري این شود و بدینیا آماده مصرف می

شود و تر میمحصوالت بیشتر، و مصرف و عرضه آن مناسب
ادي محصوالت باالتر در مجموع از این طریق ارزش اقتص

). 19(رود می
درصد تولید ناخالص داخلی و 16صنایع تبدیلی در ایران 

ور را تأمین درصد صادرات کاالهاي غیرنفتی کش25حدود 

از طرف دیگر، امروزه در کشورهاي پیشرفته، از ). 27(کند می
پسماندها و تولیدات جانبی کشاورزي مواد ارزشمندي تولید 

کنند، در حالی که نرخ ضایعات کشاورزي در ایران حدود می
این ضایعات بیانگر وجود ). 36(باشد درصد می18

قوه کارآفرینانه و هاي بالها و در نتیجه فرصتناکارآمدي
هاي نوپا در صنایع تبدیلی ایران امکان ایجاد و توسعه شرکت

ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی داراي برخی اثرهاي . باشدمی
اقتصادي از جمله ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، ایجاد 
درآمدهاي ارزي و همچنین استفاده بیشتر از محصوالت 

وگیري از اتالف و ضایع شدن کشاورزي و به این ترتیب جل
میزان اشتغال در ،به عنوان مثال). 19(گردد محصوالت می

نفر، و 101442، 94واحدهاي تولیدي این صنعت در سال 
است که از این هزار تن بوده1/34374میزان ظرفیت تولید 

هزار تن ظرفیت تولید صنایع تبدیلی استان 8/3919میزان 
این صنعت در مقایسه با سایر صنایع ). 36(باشد مازندران می

داراي کمترین میزان وابستگی به مواد اولیه خارجی است و با 
از . سزایی در کارآفرینی و اشتغال داردهکمترین هزینه نقش ب
هایی در سطح شرکت مانند رویکرد این رو اتخاذ قابلیت

تواند در موفقیت کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش می
.  ال در این صنعت نقش مؤثري داشته باشدهاي فعشرکت

واژه رویکرد کارآفرینانه به عنوان الگوهاي رفتاري سازمانی 
کند، منعکس میکه تعهد سازمان بر تشدید کارآفرینی را 

نیز رویکرد ) 13(المپکین و دس ). 5(شود تعریف می
گرایی، رقابت تهاجمی، کارآفرینانه را شامل پنج بعد استقالل

به اعتقاد آنها این . دانندپذیري میپیشگامی و ریسکنوآوري،
ي تمایل دهندهسازه از نظر مفهومی چند بعدي است و نشان

سازمان براي حفظ مزیت رقابتی و رقابت تهاجمی از طریق 
خطرپذیري و نوآوري در مقابل سایر رقباي تجاري است و 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
بردهاي کارآفرینی در کشاورزيراه
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2...............................................................................هاي صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزيجذب دانش در عملکرد شرکتنقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت

کند، منعکس میکه تعهد سازمان بر تشدید کارآفرینی را 
) نیز رویکرد 13المپکین و دس (). 5شود (تعریف می

گرایی، رقابت تهاجمی، کارآفرینانه را شامل پنج بعد استقالل
دانند. به اعتقاد آنها این پذیري میي، پیشگامی و ریسکنوآور

ي تمایل دهندهسازه از نظر مفهومی چند بعدي است و نشان
سازمان براي حفظ مزیت رقابتی و رقابت تهاجمی از طریق 
خطرپذیري و نوآوري در مقابل سایر رقباي تجاري است و 

هر صرف نظر از اندازه و نوع سازمان، قابلیت کاربرد در 
ذب توسط کوهن و ظرفیت جا دارد. اولین تعریف سازمان ر
توانایی شناسایی اطالعات ) ارائه شد و آن را 3لوینتال (

ارگیري آن در راستاي اهداف ارزشمند جدید، و جذب و به ک
) نیز ظرفیت جذب را به 35زهرا و جورج (کردند.تجاري بیان

نی معرفی ندهاي سازماعنوان یک مجموعه از روندها و فرآی
صورت سیستماتیک، با ها بي آن شرکتکردند که بوسیله

ایجاد یک قابلیت سازمانی پویا به اکتساب، تلفیق و شبیه
پردازند. ایده اصلی برداري از دانش میسازي، انتقال و بهره

ظرفیت جذب، اکتشاف مستمر دانش بیرون از سازمان و جذب 
). ظرفیت جذب 11هاي مورد نیاز آن در سازمان است (بخش

ها به هاي یادگیري است که بنگاهترین تواناییايیکی از پایه
توانند دانش و اطالعات بیرون از سازمان که کمک آن می

باشد را شناسایی، و سپس نسبت به ها سودمند میبراي آن
سازي آن شده و نهایتاً درونیشناساییتطبیق خود با دانش

ابعاد اصلی مفهوم ظرفیت جذب ). در مورد9اقدام نمایند (
توان آن را شامل هاي نسبتاً مشابهی وجود دارد که میدیدگاه

سازي (یا ادغام)، انتقال (یا تغییر شکل) اکتساب، تلفیق و شبیه
برداري دانش و فناوري دانست. ظرفیت جذب به خودي و بهره

دادهاي سازمانی مهمی تواند برونخود هدف نیست اما می
). در مورد ارتباط ویژه 10لکرد نوآورانه را خلق کند (چون عم

) 33بین ظرفیت جذب و رفتار کارآفرینانه، زهرا و همکاران (
هاي اصلی کنندهافتند که ظرفیت جذب یکی از تعییندری
تأسیس است زیرا هاي تازهارآفرینی شرکتی در شرکتک

اي توانایی تشخیص و کشف طور قابل مالحظهتواند بمی
هاي جدید و هاي جدید را از طریق ایجاد مهارتصتفر

کاهش ثبات شناختی مدیران ارشد شرکت، بهبود دهد. 
) دریافتند که هر جزء ظرفیت 22همچنین سالواتو و همکاران (

ي مختلف از فرایند کارآفرینی سطح شرکت رحلهجذب یک م
دهد. رابطه بین کارافرینی، رویکرد کارآفرینانه و را بهبود می

عملکرد سازمانی، براي چند دهه موضوع بحث و مناظرات 
تالش کارآفرینی است و پژوهشگران قابل توجهی بوده

ي رابطه بین رویکرد کارآفرینانه و اند با تحقیق دربارهکرده
عملکرد سازمانی، ارتباط بین این دو مفهوم را تشریح کنند 

ر پیشینه ). همچنین در ادامه با مروري ب12،14،30،31،32،34(
توان ارتباط ظرفیت جذب و عملکرد را تحقیقات انجام شده می
نیز مورد تأیید قرار داد.

) نشان داد که ظرفیت 20نتایج مطالعه راکتین و همکاران (
جذب دانش بازار تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت از طریق 
بهبود جذب و حفظ مشتري شرکت دارد. تیزوکاس و همکاران 

ي خود نسبت به بررسی رابطه بین ظرفیت طالعه) در م28(
جذب و عملکرد به این نتیجه رسیدند که ظرفیت جذب در 

کارگرفتن جدیدترین هاي شرکت براي برکیب با قابلیتت
ي محصول و همچنین ترویج تکنولوژي در برنامه توسعه

ارتباط قوي با مشتري براي بدست آوردن بینش مشتري در 
، منجر به بهبود عملکرد شرکت ي محصول جدیدتوسعه

براساس توسعه محصول جدید، عملکرد بازار و سودآوري 
) در تحقیق خود به این نتیجه 7شود. انگلن و همکاران (می

رسیدند که ظرفیت جذب رابطه بین رویکرد کارآفرینانه و 
کند. شیاسیا و عملکرد را در بازارهاي متالطم تقویت می

ي رویکرد کارآفرینانه در یقی در زمینه) نیز تحق24همکاران (
ند. در این تحقیق ولوژي پایین و متوسط انجام دادصنایع با تکن
گر ابعاد ظرفیت جذب بالقوه و بالفعل بر ارتباط بین تأثیر تعدیل

رویکرد کارآفرینانه و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 
پایین و این تحقیق نشان داد که در صنایعی با تکنولوژي 

متوسط رویکرد کارآفرینانه وقتی با سطح باالیی از ظرفیت 
جذب بالقوه و بالفعل همراه شود تأثیر مثبتی بر عملکرد 

) در پژوهشی به 10شرکت دارد. کاستاپلس و همکاران (
وآوري و عملکرد مالی بررسی رابطه بین ظرفیت جذب، ن

ش خارجی هاي دانداد که جریانند. نتایج تحقیق نشانپرداخت
مستقیم بارفیت جذب و بصورت غیرظاصورت مستقیم بب

ي زمانی در محدودهو ظرفیت جذبهستنددر ارتباطنوآوري 
صورت مستقیم و غیر ختلف به نوآوري و عملکرد مالی بم

) 23نتایج مطالعه سنجقی و همکاران (. کندکمک میمستقیم 
به میزان صورت مستقیم وان داد که رویکرد کارآفرینانه بنش

شود و میگیري باعث ارتقاء سطح عملکرد جامعه هدفچشم
آفرینی بر عنوان متغیر میانجی فاقد نقشمتغیر تعهد سازمانی ب

باشد. در پژوهشی که توسط مرادي و همکاران این رابطه می
) صورت گرفت، نقش ظرفیت جذب دانش (فردي و 16(

د بررسی قرار ها مورسازمانی) بر عملکرد نوآورانه سازمان
ي گرفت. نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون، از بین رابطه

ظرفیت جذب فردي و سازمانی و همچنین از رابطه این دو با 
عملکرد نوآورانه حمایت کرد. همچنین نقش میانجی ظرفیت 
جذب سازمانی در رابطه بین ظرفیت جذب فردي و عملکرد 

) در 8حسینی مقدم (نوآورانه مورد تأیید قرار گرفت. حجازي و
مطالعه خود به منظور بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینانه بر 

ها با توجه به نقش میانجی بازارگرایی به این عملکرد بانک
صورت بنتیجه رسیدند که بین رویکرد کارآفرینانه و عملکرد

رابطه طور غیرمستقیم بواسطه بازارگرایی مستقیم و نیز ب
سزایی هبازارگرایی بر این رابطه تأثیر بوجود دارد و داريمعنی

) طی پژوهشی نقش رویکرد 21دارد. رضوي و همکاران (
ران به همراه هاي بانک ملّت تهکارآفرینانه را در عملکرد شعبه

مداري و عدم اطمینان محیطی مورد گر مشترينقش تعدیل
طور ان داد که رویکرد کارآفرینانه ببررسی قرار دادند. نتایج نش

ستقیم و از طریق استراتژي مشتري مداري بر عملکرد شعب م
بانک ملّت تأثیر دارد. در حالی که عدم اطمینان محیطی 

تأثیري بر ارتباط بین رویکرد کارآفرینانه و عملکرد ندارد.
طور کلی ارتباط بین تحقیقات انجام گرفته بچهاگر
وص خصکنند، اما در را تأیید میي تحقیق حاضرمتغیرها

در جامعه مورد بررسی پژوهش خصوصاًروابطجهت و نوع 
هدف از ،خاصی صورت نگرفته است. با توجه به مراتب
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پژوهش حاضر شناساسی اثر رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت 
کوچک و متوسط فعال در صنایع هاي جذب بر عملکرد شرکت

با بررسی باشد.تبدیلی و تکمیلی واقع در استان مازندران می
توانند به درك ها میتأثیر این عوامل مدیران این شرکت

بهتري از رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دست یابند و
بردارند.هاي مؤثري در جهت بهبود عملکرد شرکتگام

هامواد و روش
این تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري 

پیمایشی از توصیفی وهاي ت تحقیق از نوع پژوهشاطالعا
باشد. جامعه آماري این پژوهش، شرکتنوع همبستگی می

دیلی و تکمیلی بخش هاي کوچک و متوسط صنایع تب
باشند که واقع در استان مازندران میشرکت) 133کشاورزي (

نوع محصول 2سال سابقه فعالیت داشته و حداقل 3حداقل 
سطح تحلیل در این که با توجه به این .تولیدي داشته باشند

نظر در اختیار هاي موردباشد پرسشنامهشرکت میپژوهش
ها به عنوان افراد کلیدي و مدیران ارشد و میانی این شرکت

هاي بدست آمده از مطلع قرار داده شد و در نهایت پرسشنامه
ها ترکیب شدند. روش دادهتحلیلوهر شرکت براي تجزیه

ي است و استان مازندران به سه اتصادفی طبقه،گیرينمونه
ها از است و شرکتدهطبقه غرب، شرق و مرکز تقسیم ش

این شهرها اند. نظر از این طبقات انتخاب شدهشهرهاي مورد
شهر، بابل، بابلسر، شامل: ساري، نکا، بهشهر، آمل، قائم

حجم باشند. محمودآباد، نوشهر، چالوس، رامسر و تنکابن می
شرکت تعیین شد. تعداد 99رمول کوکران نمونه با توجه به ف

ها توزیع پرسشنامه بین مدیران ارشد و میانی این شرکت230
ا به دلیل ها تعدادي از آنهکه پس از بررسی پرسشنامهشد 

207و در نهایت تعداد شدند ناقص بودن کنار گذاشته
پرسشنامه قابلیت تحلیل داشتند. در این پژوهش براي 

استاندارد هايا از نمونه مورد نظر از پرسشنامههآوري دادهجمع
استفاده شده است. به عنوان مثال براي متغیر رویکرد 

سؤال، 20) با 13(هاي المپکین و دسکارآفرینانه، از شاخص
سؤال و 8) با 18ت جذب، از شاخص پاولو و ال ساوي (یظرف

12) با 29عملکرد شرکت از شاخص وارهیس و مورگان (
است. تفاده شدهسؤال اس

آفرینانه شامل رویکردبر اساس شاخص المپکین و دس 
پذیري، نوآوري، پیشگامی، رقابت تهاجمی و عد ریسکپنج ب

پذیري شامل گرایی است. در این پژوهش ریسکاستقالل
گذاري در ي جدید، سرمایههابرداري از فرصتشناسایی و بهره

هاي ناشناخته و ر فناوريگذاري دریسک، سرمایههاي پرپروژه
هاي جدید از طریق منابع مالی خارجی است. پروژهتأمین مالی

هاي تحقیق و توسعه، نوآوري شامل توجه مدیران به فعالیت
هاي جدید کارکنان بدون در نظر گرفتن توجه به ارائه ایده

موقعیت آنها، مشهود بودن تغییرات در خطوط محصوالت و 
ر گذاشتن باورهاي قدیمی و اتخاذ تمایل مدیران به کنا

راهکارهاي جدید است. پیشگامی سازمان شامل تمایل مدیران 
ها، محصوالت جدید، شناسایی به پیشگامی در ارائه ایده

هاي جدید در میان مشتریان، تالش براي شناسایی فرصت
هاي نیازهاي ناشناخته مشتریان و در نهایت، شناسایی فرصت

د است. رقابت تهاجمی عبارت است از جدید در بازار جدی
تمایل شرکت بر حمله به جاي دفاع، تخصیص هزینه براي 

هاي ارتقادهنده موقعیت رقابتی، افزایش کیفیت فعالیت
محصوالت و خدمات و کاهش قیمت محصوالت براي خارج 

ها از طریق اقدامات کردن رقبا و به چالش کشاندن آن
استقالل کارکنان براي ارائه گرایی شامل متهورانه. استقالل

گیري در مورد نحوه انجام کارشان، هاي جدید و تصمیمایده
ها براي به پایان رساندن کارها و همچنین استقالل آن

گیري مدیران است. بر اساس مشارکت کارکنان در تصمیم
هاي پاولو و ال ساوي ظرفیت جذب شامل چهار بعد شاخص

یا ادغام)، انتقال و استخراج سازي (اکتساب، تلقیق و شبیه
است. اکتساب عبارت است از توانایی تشخیص و دستیابی به 

هایی براي دانش داخلی و خارجی، برخورداري از رویه
گذاري و وارد کردن اطالعات و دانش جدید شناسایی، ارزش

رداريسازي (ادغام) شامل برخوبه درون شرکت. تلقیق و شبیه
ي تجزیه و تحلیل اطالعات و دانش هاي مناسب برااز رویه

سازي اطالعات و بدست آمده و همچنین جذب و یکسان
باشد. انتقال عبارت است از تکمیل دانش دانش جدید می

آمده و موجود با استفاده از اطالعات و دانش جدید بدست 
توانایی تبدیل اطالعات موجود به دانش جدید. استخراج شامل 

ز دانش و اطالعات داخلی و خارجی براي برداري اتوانایی بهره
در محصوالت و کاربردهاي واقعی و توانایی استفاده از دانش 

باشد. خدمات جدید می
هاي در پژوهش حاضر عملکرد شرکت به وسیله مقیاس

شود و شامل دو بخش مالی و غیرمالی ذهنی سنجیده می
شود که بر اساس شاخص وارهیس و مورگان شامل سه می

باشد. بعد رضایت مشتري، اثربخشی بازار و سودآوري فعلی می
مالی شاخص سودآوري فعلی و در بخش غیردر بخش مالی از

از دو شاخص رضایت مشتري و اثربخشی بازار استفاده شده
است. رضایت مشتري عبارت است از ایجاد رضایت کلی براي 
مشتریان، ایجاد ارزش براي مشتریان، توانایی تأمین

وانایی حفظ مشتریان با ارزش. هاي مشتریان و تخواسته
بخشی بازار شامل رشد سهم بازار، رشد در درآمد فروش، اثر

جذب مشتریان جدید و افزایش فروش به مشتریان موجود 
است. سودآوري فعلی نیز عبارت است از سودآوري کسب و 

گذاري، بازده فروش و تحقق اهداف کار، نرخ بازده سرمایه
رد با توجه به عملکرد شرکت طی لی که تمام ابعاد عملکما
سال گذشته و در مقایسه با رقیب اصلی شرکت پاسخ داده یک
حقیق نیز بر اساس طیف شوند. پاسخ کلیه متغیرهاي تمی
گانه لیکرت داده شده است. براي تعیین پایایی پرسشنامه پنج

ریب از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتایج مربوط به ض
محاسبه شده، برابر SPSSافزار آلفاي کرونباخ که توسط نرم

است که این میزان بیانگر پایایی باالي پرسشنامه است. 95/0
براي تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده 
گردید. براي تعیین روایی محتوایی پس از تدوین پرسشنامه، 

متخصصان موضوع قرار گرفته و در اختیار چند تن از اساتید و 
روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. روایی سازه نیز از طریق 

شود.ه میهاي روایی همگرا و روایی واگرا محاسبروش
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4...............................................................................هاي صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزيدانش در عملکرد شرکتنقش رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب

ها و آزمون تحلیل دادهوتحقیق حاضر براي تجزیه
با SEM(1سازي معادالت ساختاري (ها، روش مدلفرضیه

است که را به کار گرفتهPLS(2رویکرد حداقل مربعات جزئی (
Warp PLSافزارنرمبا استفاده از  است. انجام شده5

هاي مؤلفه محور که بعداً به روش حداقل مربعات جزئی روش
)PLS) ابداع شد. روش 1974) تغییر نام دادند، توسط ولد (

PLSبررسی برازش 1است: از دو مرحله اصلی تشکیل شده (
) آزمودن 2، مدل ساختاري و مدل کلی. گیريهاي اندازهمدل

گیري، پایایی و ها. در برازش مدل اندازهروابط میان سازه
متغیرهاي آشکار وابسته روایی ارتباط بین متغیرهاي پنهان و

شود. پایایی شاخص با سه معیار آلفاي کرونباخ، نشان داده می
پایایی ترکیبی و ضرایب بارهاي عاملی مورد سنجش قرار 

گیرد. به این ترتیب که آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی باید می
4/0باشد و ضرایب بارهاي عاملی باید بیش از 7/0بیش از 

باشد تا مدل از پایایی مناسبی برخوردار باشد. البته موس و
همکاران در مورد متغیرهایی با تعداد سواالت اندك، مقدار 

ند باخ معرفی کردکرونرا به عنوان سرحد ضریب آلفاي 6/0
). روایی همگرا نیز توسط معیار میانگین واریانس استخراج 6(

) براي این 15گیرد. مگنر () مورد تحلیل قرار میAVEشده (
براي ،کند. همچنینرا پیشنهاد می4/0معیار مقادیر بیشتر از 

بررسی روایی واگرا مدل از ماتریس فورنل و الرکر استفاده 
هایش در ابطه یک سازه به شاخصشده است که میزان ر

) و در صورتی 6هست (مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه
روایی واگرا برقرار است که اعداد مندرج در قطر اصلی از 

مقادیر زیرین خود بیشتر باشند.
ترین معیار براي سنجش در برازش مدل ساختاري ابتدایی

تاري)، اعداد ها در مدل (بخش ساخي بین سازهرابطه
96/1است. در صورتی که مقدار این اعداد از tداريمعنی

ها و در نتیجه ي بین سازهبیشتر شود، نشان از صحت رابطه
است. درصد95اي پژوهش در سطح اطمینان هتأیید فرضیه

اعدادWarp PLSافزار قابل بیان است که در خروجی نرم
T-Value از طریقP-Valueشود. بدین یان داده منش

به معنی 05/0و 01/0، 001/0کمتر از Pترتیب صورت که ب
و57/2، 27/3بیشتر از tداري یباشد که اعداد معناین می

ها در سطح صحت رابطه بین سازهباشد و نشان ازمی96/1
هاي درصد است. از دیگر خروجی95و 99، 9/99اطمینان 

شود، ضرایب مالحظه میکه در شکل یکافزارنرم

زاي (وابسته) مدل است، که نشان مربوط به متغیر پنهان درون
زا دارد و مقادیرزا بر یک متغیر دروناز تأثیر یک متغیر برون

عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، ب67/0و 33/0، 19/0
این مقدار براي است.در نظر گرفته شدهمتوسط و قوي

از است، که نشان 44/0زاي مدل یعنی عملکرد متغیر درون
و در آخر برازش مدل کلی باشد،برازش ساختاري متوسط می

مربوط به GOFصورت گرفت. معیار GOF3نیز با معیار 
هاي معادالت ساختاري است. بدین معنی که بخش کلی مدل

ررسی برازش بخش تواند پس از بتوسط این معیار، محقق می
گیري و بخش ساختاري مدل کلی پژوهش خود، برازش اندازه

بخش کلی را نیز کنترل نماید. براي بررسی برازش مدل کلی 
استفاده )1رابطه (رازشار به نام نیکویی بیک معیازتنها
که به عنوان مقادیر 36/0و 25/0، 01/0شود و سه مقدار می

).6معرفی شده است (GOFضعیف، متوسط و قوي براي 

)1(

گیري، مدل ساختاري و هاي اندازهپس از بررسی برازش مدل
رسد. که هاي پژوهش میمدل کلی، نوبت به بررسی فرضیه

گیرد:به دو طریق صورت می
) مربوط به t-value(Zداريمعنیالف) بررسی ضرایب 

و ب) بررسی ضرایب استاندارد شده بار ها هریک از فرضیه
ها. عاملی مربوط به مسیرهاي هریک از فرضیه

Warpافزار ها از نرمدر پژوهش حاضر براي آزمون فرضیه
PLSافزار در صورتی که است. در این نرماستفاده شده

)01/0<P ( 99دهد که در سطح اطمینان میباشد، نشان
بتا عدد،است. همچنیني حاضر تأیید شدهفرضیهدرصد 

باشد که نحوه تحلیل ي وضعیت این تأثیر میدهندهنشان
خیلی خوب، 63/0تا 71/0اثرگذاري براي مقادیر باالتر از 

32/0تا 45/0متوسط، 45/0تا 55/0خوب، 55/0تا 63/0
اثرگذاري بسیار ضعیف تعیین شده32/0ضعیف و کمتر از 

است.

و بحث نتایج 
گیري و ساختاري در هاي اندازهاصل از برازش مدلنتایج ح

است.نشان داده شده2و 1جداول 

نتایج تحقیق-1شکل
Figure 1. Research results

1- Structural Equation Modeling 2- Partial Least Squares (PLS 3- Goodness of Fit

     √                    
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5........................................................................................................................1395زمستانو پاییز/ 6شماره / سال سوم/ راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي

نتایج بارهاي عاملی، پایایی ترکیبی، آلفاي کرونباخ و روایی همگرا- 1جدول 
Table 1. The results of loadings, composite reliability, Cronbach's alpha and convergent validity

)AVE(میانگین واریانس استخراج شده آلفاي کرونباخپایایی ترکیبیبار عاملیابعادمتغیر

رویکرد کارآفرینانه

ریسک پذیري
نوآوري

پیشگامی
رقابت تهاجمی

استقالل

75/0
97/0
89/0
62/0
92/0

93/0
96/0
90/0
78/0
94/0

89/0
95/0
85/0
63/0
92/0

82/0
88/0
69/0
48/0
81/0

ظرفیت جذب
اکتساب
ادغام
انتقال

استخراج

87/0
85/0
89/0
88/0

87/0
86/0
88/0
90/0

70/0
67/0
74/0
78/0

77/0
75/0
79/0
82/0

عملکرد
رضایت مشتري
اثربخشی بازار
سودآوري فعلی

64/0
95/0
95/0

80/0
87/0
93/0

67/0
81/0
90/0

51/0
64/0
78/0

ضرایب بارهاي عاملی براي تمامی 1ه جدول با توجه ب
همچنین پایایی ترکیبی تمامی . است4/0باالي متغیرها ابعاد 

ضریب آلفاي کرونباخ تمامی ابعاد .باشدمی7/0ابعاد باالي 
بنابراین با توجه به سه معیار آلفاي .است6/0نیز باالي 

کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضرایب بارهاي عاملی مدل از 
تمام  AVEهمچنین مقدار . پایایی مناسبی برخوردار است

است که در نتیجه مدل از روایی همگرا نیز 4/0ابعاد بیشتر از 
.برخوردار است

)به روش فورنل و الرکر( روایی واگرا - 2جدول 
Table 2. Discriminant validity (by the Fornell-Larcker critcrion)

روایی واگرا مدل به روش فورنل و الرکر 2بر اساس جدول 
نیز با کمی اغماض در مورد سازه رویکرد کارآفرینانه قابل 

. قبول است
صورت خودکار در بGOFمقدار Warp Plsافزارنرمدر 

شود که این مقدار براي نمایش داده میافزارمنرخروجی 
است که نشان از برازش قوي مدل 48/0پژوهش حاضر مقدار 

.کلی دارد
هاي پژوهش مورد فرضیه،بعد از بررسی برازش مدل

مالحظه می1همانطور که در شکل . گیرندبررسی قرارمی
01/0براي فرضیه اول کوچکتر از P-Valueگردد، مقدار 

درصد 99دهد در سطح اطمینان ست که نشان میشده ا
نشان( ،49/0(است و ضریب بتا فرضیه حاضر تأیید شده

براي فرضیه دوم مقدار . باشدي وضعیت این تأثیر میدهنده
P-Valueدهد در است که نشان میاز شده05/0کوچکتر

درصد فرضیه دوم هم با ضریب مسیر 95سطح اطمینان 
.ید قرار گرفتمورد تأی20/0

هاي فرضیهچارچوبدست آمده از پژوهش درهاي بهیافته
.مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت

دار رویکرد کارآفرینانه بر در فرضیه اول تأثیر مثبت و معنی
تالشبدین مفهوم که . عملکرد شرکت مورد تأیید قرار گرفت

جدید،هايایدهازحمایتوکارگیريبهبرايهاشرکت
احتمالکهشرایطیدرریسکپذیرشوخالّقانهیندهايآفر

بهمبادرتوتدبیراتخاذدارد،وجودپرهزینهشکستمنطقی
ومستقیمهايباچالشمواجههومشکالتوقوعازپیشعمل
بهکارياستقاللاعطايدرآخر،دروهاکنندهرقابتباشدید

مآالًآنرساندنتحققبهوایدهارائهدرجهتهاتیمیاافراد
در فرضیه دوم .شدخواهدمنجرآنهاباالتروبهترعملکردبه

دار ظرفیت جذب بر عملکرد شرکت هم تأثیر مثبت و معنی
تشخیصکهاستاینمبیننتیجهاین.مورد تأیید قرار گرفت

آندركوتفسیرتحلیل،وتجزیهخارجی،دانشکسبو
درمذکورهايدانشسازيدرونیوانتقالنینهمچدانش،

تحقیقاتازدیگربرخیدرکهگونههمانهاتیموافرادبین
برايراعملکردباالترسطحبهوصولگردیدمشاهدههم

ظرفیت جذب به ،بنابراین.آوردخواهدارمغانبهشرکت
تواند نقش مهمی در تبدیل رویکرد عنوان یک قابلیت پویا می

گونه که همان. رآفرینانه بر عملکرد بهبود یافته داشته باشدکا
هاي پژوهش نشان داد رویکرد کارآفرینانه و یافتهمالحظه شد 

ان هاي صنایع تبدیلی استظرفیت جذب بر عملکرد شرکت
به منظور افزایش عملکرد مازندران تأثیر مثبت دارند لذا،

:شودارائه میهاي فعال در این صنعت پیشنهادهاي زیرشرکت
دار رویکرد کارآفرینانه بر عملکرد با توجه به تأثیر معنی

شرکت و اهمیت ابعاد آن، مدیران باید با تأمین اعتبار زمینه را 
هاي نوین فراهم کنند و با گذاري در فناوريبراي سرمایه

هاي مستقل فردي یا تیمی در ارائه تأکید و تشویق فعالیت
ت جدید پیشگام شوند و بستري مناسب را ها و محصوالایده

ها مدیران این شرکت. هاي خالق ایجاد کنندبراي تولید ایده
اي مناسب در توانند از مراکز آموزشی، ترویجی و مشاورهمی

تواند منجر هاي کشاورزي و صنعت استفاده کنند که میزمینه
ه به ایجاد نوآوري و ارتقاي کمی و کیفی محصوالت با توجه ب

همچنین با در نظر گرفتن تأثیر ظرفیت .نیازهاي بازار شود

123متغیرها 
رویکرد کارآفرینانه 

ظرفیت جذب 
عملکرد

71/0
83/076/0
61/059/069 /00
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جذب بر عملکرد شرکت، مدیران باید زمینه مناسبی را براي 
توزیع دانش کسب شده و تغییر شکل یافته در سراسر سازمان

مانند ایجاد کرده و از محدود شدن آن در بخش خاصی 
.تحقیق و توسعه خودداري کنند
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Abstract
In dynamic business environment, that profit streams in future is unreliable, the firms

continually need to search and exploit new opportunities. As a result, it is essential for firms
have more attention to performance and factors affecting on it, to maintain an active presence in
this field. Now a day, entrepreneurship and entrepreneurial orientation is at the central point of
view of researchers and managers in theory and practice of management in organizations. The
purpose of this study is examining the effect of entrepreneurial orientation and knowledge
absorptive capacity on SME performance of Agro industry in Mazandaran. The sampling
method is stratified random sampling and the sample size consists of 99 firms. Data have been
collected thought Questionnaire that its validity confirmed according to experts opinion.  Its
reliability was calculated 0.95 with Cronbach's alpha formula. The results showed that
entrepreneurial orientation and knowledge absorptive capacity have a positive and significant
effect on the firm performance. In other words, higher levels of entrepreneurial orientation
activities lead to higher level of performance. In addition, the findings has showed that
continuous exploration of knowledge outside the firm, absorption and internalization of required
components of them among individuals an teams can improve the firm's performance.
According to findings, we have introduced that the managers can improve the firm's
performance with entrepreneurial orientation, and preparation to knowledge absorptive capacity.

Keywords: Entrepreneurial Orientation, Knowledge Absorptive Capacity, Agro Industry
Performance, Mazandaran Province
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