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 بینة رابط در کارآفرینانه گرایش میانجی نقش، حاضر پژوهش، در رواین از .اندکی در دست است

 هایوکار کسب صاحبان پژوهش آماری جامعه د.بررسی ش وکارها کسب عملکرد و اجتماعی سرمایه

 جدول کمک به از آن میان، که (= 360N) بودند بلوچستان و سیستان استان در بومی مرغ پرورش

 پرسشنامه روایی شدند. انتخاب نمونه عنوان به ساده تصادفی شیوه به نفر 189 ،مورگان و کرجسی

 شد. تأیید ترکیبی پایایی ریبض کمک به آن پایایی و همگرا روایی و تشخیصی روایی صورت به

 از استفاده با و جزئی مربعات حداقل روش به ساختاری معادله سازیمدل با شده آوریجمع هایداده

 و بیرونی دوگانه روابط شبکه که داد نشان پژوهش هاییافته شدند. تحلیل Smart PLS افزار نرم

 میانجی نقش از حاکی هایافته ،همچنین .دارند دار معنی و مثبت رابطه تعامل کیفیت با اجتماعی تعامل

 بین ةرابط در نوآوری میانجی نقش ،وکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین ةرابط در پیشگامی

 و تعامل کیفیت بین ةرابط در پذیریریسک میانجی نقش ووکار  کسب مالی عملکرد و تعامل کیفیت

  بود. بومی مرغ شرپرو هایوکار کسب غیرمالی عملکرد

 تعامل پیشگامی، پذیری،ریسک نوآوری، ،جانبهدو روابط ةشبک ،تعامل کیفیت :ها کلیدواژه
  .اجتماعی

 مقدمه

 برای جدید راهکاری عنوان به روستایی کارآفرینی از ،توسعه هاینظریه در ،امروزه

، شودمی یاد پایدار توسعه به دستیابی برای روستایی مناطق در سازیظرفیت و توانمندسازی

 چارچوب در اقتصادی خودجوش هایفعالیت به ،اقتصادی هاینظریه در کهای  گونه به

فزون بر ا (.Khoshnodifar et al, 2010) دشومی ویژه توجه روستایی مناطق در کارآفرینی

 است روستایی توسعه هایمؤلفه ترین مهم از یکی کشاورزی هایفعالیت در عملکرد بهبود این،

(Baseri et al., 2010). که دهدمی نشان کارآفرینی ادبیات عملکرد، به توجه اهمیت مورد در 

 باشند داشته خود عملکرد بر دقیق نظارت و شناخت ، برای حفظ بقا، بایدهاوکار کسب

(2014 ,Özşahin and Bayarçelik.) برای بقا، شکوفایی و رشد  ،ارتباط ینهم در
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 گرایش و (Yli-Renko et al., 2001; Schiele et al., 2015) 1اجتماعی سرمایه وکارها، کسب

 (De Clercq et al., 2013; Stam and Elfring, 2008; Lindsay et al., 2014) 2کارآفرینانه

 گسترده یتاکنون، مطالعات 1990 دهه ازهرچند،  .ندا قرار گرفته تأکید مورد مکمل عنصر دو عنوان به

 اصطالح این از توافق مورد و استاندارد یتعریف ، امااست گرفته در زمینة سرمایة اجتماعی صورت

 سرمایه (Yli-Renko et al., 2001) همکاران و رنکویلی (.Lu et al., 2020) ندارد وجود

 کیفیت و 4بیرونی دوگانه روابط شبکه ،3اجتماعی تعامل شامل بعد سه از متشکل ایسازه را اجتماعی

 شرکای ووکار  کسب بین اجتماعی و شخصی روابط میزان به اجتماعی تعامل. دانندمی 5تعامل

Adler ;2001 al., et Renko-Yli ) دارد اشاره ..(.و هانهاده نکنندگاتأمین مشتریان، )مثالً کلیدی

2002; Kwon, and.) دسترسی ،کلیدی شرکای که میزانی به بیرونی دوگانه روابط شبکه 

al., et Renko-Yli ) ، اشاره داردکنندمی فراهم را شرکا تر  گسترده ةمجموع بهوکار  کسب

2002 Kwon, and Adler ;2020 al., et Nguyen ;2001.) توسعه میزان به نیز تعامل کیفیت 

 دشو گفته می کلیدی شرکای ووکار  کسب بین متقابل انتظارات و اعتماد نیت، حسن

(2001 al., et Renko -Yli 2020; al., et Nguyen.)  

 حوزه در مفهوم این که دهدمی نشان هانگاشتهپیش بررسی ،کارآفرینانه گرایش با ارتباط در

 ,.Lumpkin, and ovin; C2013Wales et al ;2011 ) ددار اهمیت بسیار کارآفرینی تحقیقات

2009 al., et Rauch 2010; Wiklund, and Edmond)، راهبردی گرایش یک عنوان به زیرا 

 سوی به را آن و شودمی شامل را هاسازمان و هاوکار کسب ،افراد کارآفرینانه رفتارهای که

 ;George and Marino, 2011) است مطرح دهد،می سوق پذیریریسک و پویایی نوآوری،

Gupta and Gupta, 2015.) و قصد که است شناختی روان مفهومی کارآفرینانه گرایش 

 و وظایف به نسبت را سازمان یا شرکت ،وکار کسب یک کارکنان و کلیدی بازیگران گرایش
                                                                                                                                               
1. social capital 

2. entrepreneurial orientation 

3. social interaction 
4. external network ties 
5. relationship quality 
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 هانگاشتهپیش در اینکه رغمعلی (.Krauss et al., 2005) دهدمی نشان کارآفرینانه رفتارهای

 سه ، اما برای سنجش گرایش کارآفرینانه، ازشده ذکر کارآفرینانه گرایش برای مختلف ابعاد

  است. شده استفاده پیشین مطالعات اغلب در 3پذیری ریسک و 2نوآوری ،1پیشگامی بعد

 ،حاضر پژوهش در بررسی مورد مؤلفه سومین عنوان بهوکار  کسب عملکرد با ارتباط در

 در دارد. وجود عملکرد مورد در پراکنده و گسترده یتعاریف دهد کهمی نشان پیشینه بررسی

 انجام نحوه بر که است شده گرفته نظر در کلی ایسازه عنوان به عملکرد عام، تعریف یک

 دارد داللت اهداف تحقق راستای دروکار  کسب یا سازمان شرکت، یک هایفعالیت

Elnihewi et al., 2014).)  موفقیت بهبود در اساسی عنصری عملکرد سنجش کهاز آنجا 

 معرفی آن سنجش برای هم مختلف هایمدل و هاشیوه شود،می محسوب هاوکار کسب

 است دهمآ عملکرد برای مختلف ابعاد ،هامدل و هاشیوه این از کدام هر در که شده

(2014 Özşahin, and Bayarçelik؛) و مالی هایشاخص از استفاده هاروش این جمله از 

 مانند اقتصادی عوامل از ،مالی عملکرد برای در آنها، که (al., et Rezaei 2017) است غیرمالی

 مشتریان عملکرد از ،غیرمالی عملکرد برای و (Chiva and Alegre, 2009) رشد و سودآوری

  .است شده استفاده (Lee et al., 2008) ..(.و جدید مشتریان جذب مشتریان، )رضایت

وکار  کسب عملکرد بر اجتماعی سرمایه مستقیم اثر ،پیشین مطالعات برخی از در ،هرچند

(2019 al., et Akintimehin 2020; Hallak. and Lee) بر کارآفرینانه گرایش مستقیم اثر و 

 رغم علی شده، اما بررسی (al., et Tajeddini ;2020 .,al et Basco 2020)وکار  کسب عملکرد

، (Nguyen et al., 2020) هاوکار کسب عملکرد برای کارآفرینانه گرایش و اجتماعی سرمایه اهمیت

 از .، دانش اندکی در دست استدو این بین تعامل از هاوکار کسب مندی چگونگی بهره دربارة

 از چگونه کارآفرینانه گرایش» که است دین پرسشب پاسخ دنبال به حاضر پژوهش ،رواین

 نتایج از«. ؟ کندمی کمک مرغ بومی هایوکار کسب عملکرد بهبود به اجتماعی سرمایه طریق

                                                                                                                                               
1. proactiveness 

2. innovativeness 
3. Risk-taking 
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 پرورش هایوکار کسب ویژه به هاوکار کسب عملکرد بهبود راستای در توانمیحاضر  پژوهش

 .سود جست بلوچستان و سیستان استان در بومی مرغ

 دهد کهمی نشان هانگاشتهپیش ررسیب ،تعامل کیفیت و اجتماعی تعامل رابطه مورد در

 از رابطه دوام و کیفیت به افزایش کلیدی شرکای ووکار  کسب بین اجتماعی تعامل باالتر سطح

 راهبرد اجرای و تدوین برای ضمنی دانش بازار، مهم اطالعات منابع، انتقال تسهیل طریق

(Lovas and Ghoshal, 2000،) روابط شبکه مشروعیت افزایش (Rao et al., 2008) و 

 ،مستمر اجتماعی تعامالت ،این بر افزون .دانجاممی (Sheng et al., 2011) متقابل یادگیری

 رفتارهای و کندمی تقویت را تعهد و متقابل وظایف اعتماد، قبیل از ایرابطه هنجارهای

 افزایش را تعامل کیفیت رو، ؛ و از این(Poppo et al., 2008) سازدمی محدود را طلبانهفرصت

 و بیرونی دوگانه روابط شبکه بین رابطه مورد در ،همچنین .(Nguyen et al., 2020) دهدمی

وکار  کسب دسترسی امکان بیرونی دوگانه روابط شبکه ، شایان یادآوری است کهتعامل کیفیت

 نمونه، برای (.Yli-Renko et al., 2001) سازدمی مهیا را نمخاطبا از گسترده ای مجموعه به

 را بالقوه مشتریان از زیادی تعداد باوکار  کسب ارتباط امکان است ممکن کلیدی مشتریان

 محدود منابع از که هاییوکار کسب برای کار این (.al., et Nguyen 2020) کنند فراهم

 دارد. زیادی ارزش کنند،می تالش مشتریان از گسترده ای مجموعه به دستیابی برای و برخوردارند

 تا کنند می کمک هاوکار کسب به ارزشمند ارتباطات کردن فراهم با کلیدی شرکای ،واقع در

 ،رواین از (.Podolny, 2001) بیفزایند خود اعتبار و شهرت بر و دهند گسترش را خود اندازچشم

 هنجارهای و اعتماد هاوکار کسب که کرد استدالل توانمی ،اجتماعی مبادله نظریه اساس بر

وکار به  که دسترسی کسب دنکنمی ایجاد کلیدی شرکای آن دسته از به نسبت بیشتری متقابل

 این، بر افزون (.al., et Nguyen 2020) اندشبکه روابط دوگانه بیرونی را فراهم کرده

 دارند موفق جدید روابط توسعه برای بیشتری قابلیت ترقوی اجتماعی سرمایه با هاییوکار کسب

(Hitt et al., 2002.) 
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 ،وکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه در پیشگامی میانجی نقش با ارتباط در

 انتظارات اعتماد و نیز توسعه به کلیدی شرکای ووکار  کسب بین تعامل کیفیتباید گفت که 

 اشاره (al., et Chang 2012) منابع و دانش تبادل تسهیل و (al., et Nguyen 2020) متقابل

 کندمی کمک هافرصت شناسایی و اطالعات مؤثر تبادل به تسهیل قوی روابط همچنین، دارد.

(2000 Venkataraman, and Shane)، راهبرد اجرای و تدوین در تواندمیخود  که 

 اطالعات، کیفیت افزون بر این، (.Ghoshal, and Lovas 2000) کند کمکوکار  کسب

 است افزایش قابل طرفین بین قوی روابط طریق از اطالعات تبادل اثربخشی و گستره عمق،

(2002 Kwon, and Adler.) پیشگامی که شودمی موجب رابطه ترقد ،رو این از 

 رقبا با مقایسه در ،دانش از سریع برداریبهره و کسب در توانایی ایجاد طریق از ،هاوکار کسب

 منابع به آنها دسترسی هاوکار کسب بین قوی روابط (.al., et Nguyen 2020) یابد افزایش

 قابلیت افزایش باعث ،همچنین ؛ و(al., et Florin 2003) کندمی مهیا را مهم رقابتی اطالعاتی

 ،بنابراین .شودمی هافرصت از برداریبهره و ارزشمند اطالعات شناسایی در هاوکار کسب

 تقویت را پیشرو و سریع اقدام برای الزم منابع و انشد بهوکار  کسب دسترسی ،تعامل کیفیت

 به بازار در جدید ییهافرصت خود، نوبه به ،دانش کسب (.al., et Nguyen 2020) کندمی

 افزایش را هافرصت این از برداریبهره برایوکار  کسب توانایی گشاید،میوکار  کسب روی

 و (al., et Renko-Yli 2013; al., et Rosenbusch 2001) پیشگامی رو، به و از این دهدمی

 و شناخت با تواندمیوکار  کسب یک د.انجاممی (al., et Wiklund 2009)وکار  کسب رشد

 رفتارهای از ،روابط بکهش طریق از شده آوریجمع اطالعات جدیدترین از برداریبهره

  (.al., et Sheng 2011) کند استفاده رقبا مقابل در خود موقعیت بهبود برای پیشگامانه

 الزم ،وکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه در نوآوری میانجی نقش با ارتباط در

وکار  کسب شبکه، یک در روابط ،درآن که است اجتماعی فرآیند یک نوآوری که است ذکر به

 (.Lun, and Panayides 2009) دهدمی قرار هاایده و رفتار جدید الگوهای معرض در را

 برای را جدید تولیدات و خدمات ،پیوسته طور به تا سازدمی قادر را هاوکار کسب ،وریآنو
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 بگیرند پیشی رقبا از ،زمینه این در و کنند ارائه مشتریان رشد حال در نیازهای به گویی پاسخ

(2003 al., et Dess) کیفیت پیوند طریق از نوآوری ،واقع در .باشند داشته باالیی مالی عملکرد و 

  (.al., et Nguyen 2020) کندمی تضمین را بهتری عملکرد ،وکار کسب عملکرد با روابط

، وکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه در پذیریریسک میانجی نقش مورد در

 خود که شود،توصیف می اعتماد افزایش طریق از تعامل باالی کیفیت شایان یادآوری است که

 دهدمی کاهش را آنها توسط شده ارائه اطالعات صحت و دیگر هایطرف بر نظارت به نیاز

(2003 al., et McEvily.) ،روابط شبکه در اعتماد از باالیی سطح که زمانی افزون بر این 

 شودمی کارآفرینان نفس اعتمادبه تقویت به منجر باشد، داشته وجود هاوکار کسب بین

(De Carolis and Saparito, 2006). شود می باعث قوی رابطه یک در مقابل طرف به اعتماد این 

 در (.al., et Nguyen 2020) کنند ورود پرریسک هایموقعیت به رت راحت هاوکار کسب که

 کندمی ترغیب یکدیگر با بیشتر هایریسک برای را وکارها کسب مناسب، و قوی روابط ،واقع

(1992 Larson,.) تسهیل را پذیریریسک ،تعامل کیفیت نیز دیگر هایپژوهش بر اساس نتایج 

 توجه با (.Slevin, and Covin 1919) است ضروریوکار  کسب عملکرد بهبود برای و کندمی

صورت زیر و در قالب نگاره  به را مفهومی الگوی و پژوهش فرضیات توانمی ،شد بیان آنچه به

 کرد: تدوین 1

 H1: با مثبت رابطه کلیدی شرکای و بومی مرغ پرورش هایوکار کسب بین اجتماعی تعامل 

 دارد. آنها بین تعامل کیفیت

H2: کیفیت با مثبت رابطه بومی مرغ پرورش هایوکار کسب در بیرونی دوگانه روابط شبکه 

  دارد. تعامل

H3: دارد. بومی مرغ پرورش هایوکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین میانجی نقش پیشگامی  

H4: دارد. بومی مرغ پرورش هایوکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین میانجی نقش نوآوری  

H5: دارد. بومی مرغ پرورش هایوکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین میانجی نقش پذیریریسک  
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  (al., et Nguyen 2020) همکاران و انگوین مأخذ:

 پژوهش مفهومی الگوی -1 نگاره

 پژوهش روش

 ها،داده گردآوری شیوه لحاظ از و کاربردی هدف، نظر از حاضر کمی پژوهش

 تحقیق آماری جامعه .است علی تحقیقات نوع از نیز متغیرها بین رابطه نظر از و بوده پیمایشی

 بر که بود بلوچستان و سیستان استان در مرغ بومی پرورش هایوکار کسب صاحبان همه شامل

 با .(1 جدول) بودند فعال واحد 360 ،1398 سال رد استان کشاورزی جهاد سازمان آمار اساس

 .شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به واحد 186 تعداد ،مورگان و کرجسی جدول از استفاده

 ،نهایت در شد، توزیع پرسشنامه ، دویستپاسخبی هایپرسشنامه پوشش و خطا کاهش برای

 اصلی ابزار شدند. تحلیل و گردآوری پرسشنامه 189 ،ساده تصادفی گیرینمونه شیوه به

 اجتماعی سرمایه فردی، هایویژگی بخش چهار شامل که بود پرسشنامه هاداده آوری جمع

 )پیشگامی، کارآفرینانه گرایش (،تعامل کیفیت و بیرونی دوگانه روابط شبکه اجتماعی، تعامل)

 سنجش برای بود. غیرمالی( و مالی )عملکردوکار  کسب عملکرد و پذیری(ریسک و نوآوری

گویه؛ شبکه روابط  4)تعامل اجتماعی با ایگویه دوازده استاندارد پرسشنامه از ،اجتماعی سرمایه

 ,.Yli-Renko et al) همکاران و رنکویلی گویه( 4گویه؛ کیفیت تعامل با  4بیرونی با دوگانه 

 گرایش ایگویه ده استاندارد پرسشنامه از ،کارآفرینانه گرایش سنجش برای ،(2001

 شبکه روابط دوگانه بیرونی

 کیفیت تعامل

 

 پیشگامی

 

 نوآوری

 

عملکرد 

کاروکسب

 پذیریریسک تعامل اجتماعی

 

 سرمایه اجتماعی
 گرایش کارآفرینانه
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 النگکامپگویه(  3پذیری با گویه؛ ریسک 4گویه؛ نوآوری با  3)پیشگامی با  کارآفرینانه

غیرمالی  عملکرد سنجش برای و (Langkamp Bolton and Lane, 2012) ینل و بولتون

 وهمچنین و  (Lee et al., 2008) همکاران و لی ایگویه پنج استاندارد پرسشنامه از، وکار کسب

 و ناونکاترام ایگویه هفت استاندارد پرسشنامه ، ازبرای سنجش عملکرد مالی )رشد و سودآوری(

 ,Chiva and Alegre) آلرژ و چیوا و (Venkatraman and Ramanujam, 1986) جامورامان

 پایایی هایشاخص از ،پرسشنامه پایایی از اطمینان منظور به .(2 )جدول شد استفاده (2009

 روایی ازنیز  پرسشنامه روایی سیربر برای .شد استفاده ترکیبی پایایی و کرونباخ لفایآ ،نشانگر

 از تن پنج اختیار در پرسشنامه ،محتوایی روایی تعیین برای شد. استفاده سازه روایی و ییمحتوا

 از) پرسشنامه در الحاتیاص آنها نظرات مطابق و گرفت قرار تهران دانشگاه علمی تهیئ اعضای

 ایجاد عدم گویه و بودن مرتبط ها، گویه بودن فهم قابل و ساده زبان، دستور رعایت قبیل

 همگرا روایی هایشاخص از نیز سازه روایی بررسی برای شد. انجام (گویان پاسخ در حساسیت

 1الرکر و فورنل معیار پایه بر واگرا روایی شاخص و (AVE) مستخر  واریانس میانگین قبیل از

 با ساختاری معادالت سازیمدلحاضر  پژوهش در پردازیداده غالب روش شد. استفاده

 صورت 3 نسخه SmartPLS افزارنرم از استفاده با که بود یجزئ مربعات حداقل رویکرد

 از، مرغ بومی پرورشوکار  کسب صاحبان فردی هایویژگی بررسی برای ،همچنین گرفت.

 کارآفرینانه گرایش متغیر میانجی نقش توجه با شد. استفاده 25 نسخه SPSS افزارنرم

وکار  کسب عملکرد و تعامل کیفیت متغیرهای بین پذیری(ریسک نوآوری، )پیشگامی،

 استفاده سوبل آزمون از متغیر این میانجی نقش بررسی برای غیرمالی(، عملکرد و مالی )عملکرد

 و مستقل متغیر بین مسیر ضریب a ،آن در که شد محاسبه (1) رابطه از استفاده با آزمون این شد.

 و مستقل متغیر مسیر استاندارد خطای sa وابسته، و میانجی متغیر بین مسیر ضریب b ،میانجی

  است. وابسته و میانجی متغیر مسیر استاندارد خطای sb و میانجی

                                                                                                                                               
1. Fornell and Larker 
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  (1رابطه )

 شهر هر تفکیک به آماری نمونه و جامعه -1 جدول

  نمونه جامعه شهر

  15 35 زاهدان

  13 15 ایرانشهر

  17 25 چابهار

  16 35 بنجار

  30 56 نیمروز

  20 45 زهک

  23 44 هیرمند

  25 48 هامون

  30 57 زابل

  189 360 کل

  پژوهش های یافته مأخذ:

 پژوهش ابزار معرفی -2 جدول

 منبع گویه تعداد شاخص سازه

 اجتماعی سرمایه

 Yli-Renko et al. (2001) 4 اجتماعی تعامل
 دوگانه روابط شبکه

 بیرونی
4 Yli-Renko et al. (2001) 

 Yli-Renko et al. (2001) 4 تعامل کیفیت

 کارآفرینانه گرایش

 Langkamp Bolton and Lane (2012) 3 پیشگامی

 Langkamp Bolton and Lane (2012) 4 نوآوری
 Langkamp Bolton and Lane (2012) 3 پذیریریسک

 وکار کسب عملکرد
 Lee et al. (2008) 5 غیرمالی عملکرد

 Venkatraman and Ramanujam (1986) 7 عملکرد مالی
Chiva and Alegre (2009) 

  پژوهش های یافته مأخذ:
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 بحث و نتایج

 صاحبان از نفر 189 بین از ،گویان پاسخ فردی هایویژگی توصیف با ارتباط در

 سنی میانگین بودند. زن درصد 7/33 و مرد درصد 3/66 بومی، مرغ پرورش واحدهای

 بیست بین آنها سنی دامنه ،این بر عالوه بود. سال یازده معیار انحراف با و سال 9/41 گویان پاسخ

 بومی مرغ پرورش سابقه آنها خانواده در گویان، از پاسخ درصد 7/76 به گفتة بود. سال 75 تا

 است. داشته وجود

 پژوهش هایسازه گیریاندازه مدل

 هایسازه سنجش برای شده انتخاب نشانگرهای آیا اینکه بررسی منظور به ،بخش این در

 هاییافته که گونههمان .شد بررسی ها، روایی سازهخیر؟ یا برخودارند الزم دقت از پژوهش

 مقدار از هانشانگر از هر کدام عاملی بار دهد،می نشان عاملی بار مقادیر با ارتباط در 3 جدول

 دارد. حکایت متناظر سازه سنجش برای انتخابی نشانگرهای دقت از که ،است باالتر 4/0

 ترکیبی پایایی هایشاخص از ،ترتیب به ،هاشاخص روایی و پایایی بررسی منظور به ،همچنین

(CR) مستخر  واریانس میانگین و (AVE) برای ترکیبی پایایی مقدار کهاز آنجا  شد. استفاده 

 پایایی از مدل هایسازه که گرفت نتیجه توانمی بود، 7/0 مقدار از باالتر هاسازه از هر کدام

 (AVE) مستخر  واریانس میانگین مقدار بودن باال ،همچنین برخوردارند. باالیی درونی ثبات

 افزون بر این، برای (.2 )جدول ستهاشاخص همگرای روایی بیانگر 5/0 استاندار مقدار از

 توجه با شد. استفاده الرکر و فورنل رویکردهای از ،مدل هایشاخص یواگرا روایی بررسی

 آن همبستگی مقادیر با مقایسه در شاخص هر برای ماتریس قطر همبستگی مقادیر اینکه به

 هر سنجش برای شده انتخاب نشانگرهای که گفت توانمی ،بود بیشتر هاشاخص سایر با شاخص

  .(4 )جدول برخوردارند واگرا روایی از سازه
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 پژوهش هایسازه روایی و پایاییسنجش  -3 جدول

 نشانگرها سازه
بار 

 CR AVE عاملی

مل
تعا
ت 
یفی
ک

 

  وکار ما و شرکای کلیدی: در رابطه بین کسب

89/0 68/0 
 81/0 دهنددر صورت درخواست، هر دو طرف بهترین تالش خود را برای یکدیگر انجام می
 84/0 دهنددر صورت بروز فرصت، هر دو طرف بهترین تالش خود را برای یکدیگر انجام می

 85/0 کنندهای خود عمل میطرف به وعدههمیشه هر دو 

 78/0 کند کدام از طرفین از دیگری سوءاستفاده نمی حتی اگر فرصتی ایجاد شود، هیچ

نی
رو
ه بی
گان
دو
ط 
واب
ه ر
بک
ش

 

  وکار ما: از طریق شرکای کلیدی کسب

84/0 58/0 
 81/0 کندبا مشتریان جدید ارتباط برقرار می

 80/0 کندپرورش مرغ بومی ارتباط برقرار میبا رقبای جدید در 
 74/0 کندها ارتباط برقرار میکننده جدید نهادهبا تأمین

 67/0 کندارتباطات فردی و نهادی جدیدیبرقرار می

عی
ما
جت
ل ا
عام
ت

 

 53/0 وکار ما روابط نزدیکی با شرکای کلیدی دارد کسب

74/0 63/0 
 57/0 کندشرکای کلیدی برگزار میوکار ما جلساتی را با  کسب

 68/0 کندعنوان اولین مخاطب استفاده می وکار ما، در صورت نیاز به حمایت بیرونی، از شرکای کلیدی به کسب
 80/0 کندعنوان اولین مخاطب استفاده می وکار ما، در صورت نیاز به اطالعات مهم، از شرکای کلیدی به کسب

ک
یس
ر

ی
ذیر
پ

 

 85/0 های جدید و ناشناخته هستممند به کار در محیط عالقه
 83/0 گذاری کنمتمایل دارم در چیزی که احتمال بازدهی باال داشته باشد، زمان و پول زیادی سرمایه 60/0 82/0

 63/0 تمایل دارم در شرایط دارای ریسک، جسورانه عمل کنم

ری
آو
نو

 

 71/0 وکارم امتحان کنم و غیرمعمول را در کسب های جدیداغلب دوست دارم فعالیت

81/0 69/0 
 62/0 کنموکارم استفاده می های نوآورانه و جدید در کسبدر کارها و وظایف، بیشتر از روش

فرد خود را هنگام یادگیری  جای انجام کارها به روال دیگران، روش منحصربه دهم بهترجیح می
 امتحان کنموکارم  چیزهای جدید در کسب

86/0 

های جدید برای کنند، طرفدار روشهایی که دیگران اغلب استفاده میجای استفاده از روش به
 وکارم هستم حل مسئله در کسب

67/0 

می
گا
یش
پ

 

 52/0 کنمبینی میمعموالً نیازها، تغییرات و مشکالت آینده را پیش
 73/0 ریزی کنمام برنامهآینده هایتمایل دارم برای کارها و فعالیت 61/0 73/0

 83/0 دهم قدم بردارم و فعالیت را شروع کنم تا اینکه منتظر بمانم کسی دیگر آن را انجام دهدترجیح می

لی
 ما
رد
لک
عم

 

 75/0 میزان رضایت از بازگشت سرمایه پرورش مرغ بومی طی سه سال گذشته

86/0 59/0 

دهندگان مرغ بومی مرع بومی در مقایسه با پرورششده از پرورش  میزان سود خالص کسب
 رقیب طی سه سال گذشته

66/0 

 71/0 دهندگان مرغ بومی رقیب در منطقه طی سه سال گذشتهوضعیت بازگشت سرمایه در مقایسه با پرورش
 64/0 دهندگان مرغ بومی رقیب در منطقهوکار  ما در مقایسه با پرورش نقدینگی مالی کسب

 63/0 میزان رضایت از نرخ رشد فروش تولیدات پرورش مرغ بومی طی سه سال گذشته
 70/0 دهندگان مرغ بومی رقیب در منطقه طی سه سال گذشتهوضعیت رشد فروش در مقایسه با پرورش

دهندگان مرغ بومی رقیب در منطقه طی میزان سهم بازار پرورش مرغ بومی در مقایسه با پرورش
 گذشته سه سال

68/0 
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 نشانگرها سازه
بار 

 CR AVE عاملی

لی
رما
 غی
رد
لک
عم

 

 73/0 کسب/ افزایش رضایت مشتریان

84/0 58/0 

 72/0 حفظ مشتریان کنونی
 68/0 جذب مشتریان جدید

تر و هزینه کمتر نسبت به ارائه ارزش ویژه/ برتر به مشتریان )مانند فروش محصول با قیمت پایین
 ...(شده و  رقبا، تضمین کیفیت محصوالت فروخته

79/0 

 68/0 ها و نیازهای آنهاگویی مناسب به خواسته برقرای ارتباط متقابل با مشتریان و پاسخ

 پژوهش هاییافته مأخذ:

 الرکر و فورنل معیار پایة بر پژوهش هایسازه واگرای روایی -4 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 سازه

 -- -- -- -- -- -- -- 783/0 (1) اجتماعی تعامل

 -- -- -- -- -- -- 827/0 690/0 (2) پذیریریسک

 -- -- -- -- -- 759/0 619/0 603/0 (3) بیرونی دوگانه روابط شبکه

 -- -- -- -- 721/0 475/0 669/0 577/0 (4) غیرمالی عملکرد

 -- -- -- 722/0 504/0 743/0 703/0 611/0 (5) مالی عملکرد

 -- -- 720/0 478/0 313/0 312/0 300/0 227/0 (6) نوآوری

 -- 772/0 351/0 693/0 292/0 625/0 797/0 680/0 (7) پیشگامی

 821/0 697/0 225/0 683/0 525/0 693/0 775/0 651/0 (8) تعامل کیفیت

 پژوهش هاییافته مأخذ:

  پژوهش( فرضیات )بررسی پژوهش هایسازه ساختاری مدل

 و نشانگرها دقت از اطمینان و گیریاندازه مدل پایایی و روایی مرحلة سنجش پایان با

 مورد پژوهش ساختاری مدل دوم، گام در مرتبط، متغیرهای و مفاهیم گیریاندازه در هاسازه

 فرضیات به توجه با پژوهش هایسازه بین روابط ، بررسیبخش این در گرفت. قرار بررسی

 تعامل های سازه دهد،می نشان 5 جدول هاییافته که گونههمان گرفت. صورت پژوهش

 درصد 69 بینیپیش توانایی زابرون سازه دو عنوان به بیرونی دوگانه روابط شبکه و اجتماعی

 تعامل (β) بتا استاندارد ضرایب توجه با .داشتند را تعامل کیفیت زایدرون سازه واریانس

 تعامل کیفیت واریانس تبیین در بیشتری تأثیر بیرونی دوگانه روابط شبکه با مقایسه در اجتماعی



 96شمارة   ،24روستا و توسعه، سال 

14 

 دوگانه روابط شبکه و اجتماعی تعامل مسیر ضریب اثر داری معنی به توجه با (.5 )جدول داشت

 را نتیجه این شود.می تأیید دوم و اول فرضیات که گفت توانمی ،تعامل کیفیت با بیرونی

 گیریشکل باعث بومی مرغ پرورش کارهایو کسب بین تعامل که کرد تفسیر گونه این توان می

 محدود را طلبانهفرصت هایررفتا و شده تعهد و اعتماد نیت، حسن قبیل از ایرابطه هنجارهای

 فراهم بالقوه مشتریان از بیشتری تعداد به را هاوکار کسب دسترسی ،این بر افزون است؛ کرده

 کیفیت بهبود باعث عوامل این مجموع که ،است آورده فراهم را آنها برای الزم منابع و ساخته

 پیشین هایپژوهش در ،تعامل کیفیت بر اجتماعی تعامل دار معنی اثر مورد در .است شده تعامل

(Lovas and Ghoshal, 2000; Poppo et al., 2008; Nguyen et al., 2020)همسو ، نتایجی 

 روابط شبکه اثر تأیید راستای در ،همچنین است. شده شگزارحاضر  پژوهش های یافته با

 ;Hitt et al., 2002) ها پژوهش برخی از نتایج به توانمی ،تعامل کیفیت بر بیرونی دوگانه

Podolny, 2001; Nguyen et al., 2020) کرد. اشاره  

 داری معنی ضرایب همراه به بررسی مورد مستقیم خطی اثرهای -5 جدول

β t Sig. R بررسی مورد مستقیم اثر
2 

 000/0 57/12 575/0 تعامل کیفیت به اجتماعی تعامل از
690/0 

 000/0 88/6 346/0 تعامل کیفیت به بیرونی دوگانه روابط شبکه از

 822/0 000/0 16/81 906/0 پذیریریسک به تعامل کیفیت از

 596/0 000/0 76/32 772/0 پیشگامی به تعامل کیفیت از

 065/0 001/0 37/3 255/0 نوآوری به تعامل کیفیت از

 000/0 68/5 399/0 مالی عملکرد به پذیریریسک از

 000/0 65/3 258/0 مالی عملکرد به پیشگامی از 601/0

 009/0 61/2 259/0 مالی عملکرد به نوآوری از

 002/0 15/3 415/0 غیرمالی عملکرد به پیشگامی از

 015/0 43/2 316/0 غیرمالی عملکرد به پذیریریسک از 521/0

 370/0 98/0 072/0 غیرمالی عملکرد به نوآوری از

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 )پیشگامی، کارآفرینانه گرایش سازه گریمیانجی نقش بررسی پژوهش اهداف از یکی
 بومی مرغ پرورشوکار  کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه در پذیری(ریسک نوآوری،

 میانجی اثر بررسی برای ،شد گفته که گونههمان بود. (غیرمالی عملکرد مالی و عملکرد)
 مقدار شد. استفاده سوبل آزمون از ،پذیری(ریسک نوآوری، )پیشگامی، کارآفرینانه گرایش
 دو زج به ،دهدمی نشان 6 جدول هاییافته که طورهمان مسیر، شش برای سوبل آزمون Z آماره
 میانجی متغیر تأثیر اطمینان درصد 99 سطح در و بوده 96/1 مقدار از بیشتر ،(5 و 3 مسیر) مسیر
 ابعاد میانجی نقش وجود تأییدکننده پژوهش از بخش این هاییافته رو، از این است. دارمعنی

 بومی مرغ پرورش هایوکار کسب مالی عملکرد و تعامل کیفیت رابطه در نوآوری و پیشگامی
 در پذیریریسک و پیشگامی ابعاد گریمیانجی نقش 6 جدول هاییافته افزون بر این، .است
ه کرد تأیید را بومی مرغ پرورش هایوکار کسب غیرمالی عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه
 اطمینان درصد 99 سطح در وبوده  96/1 مقدار از بیشتر سوبل آزمون Z آماره مقدار زیرا است،
 تأیید حاضر پژوهش سوم فرضیه ،هایافته این به توجه با .(2 نگاره و 6 )جدول است دار معنی
 و تعامل کیفیت بین رابطه در پیشگامی میانجی نقش نیز پیشین هایپژوهش در که ه، چنانشد

al., et Wiklund 2001; al., et Renko-Yli ;2009 ) است شده اثباتوکار  کسب عملکرد

2020 al., et Nguyen 2013; al., et Rosenbusch 2011; al., et Sheng.) را هایافته این 
 و نیت حسن توسعه به مختلف کنشگران بین اجتماعی سرمایه که کرد تفسیر گونهاین توانمی

 گرایش بر اثرگذاری طریق از است توانسته موضوع این و کرده کمک آنها بین در اعتماد
  شود. اآنه عملکرد بهبود سبب ،بومی مرغ دهندگانپرورش کارآفرینانه

 رابطه در پذیری(ریسک نوآوری، )پیشگامی، کارآفرینانه گرایش میانجی اثر بررسی -6 جدول

 غیرمالی( عملکرد مالی و )عملکرد بومی مرغ پرورش وکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین

 نتیجه داری معنی Zآماره   اثر میانجی گرایش کارآفرینانه

 میانجیتأیید نقش  003/0 89/2 (1عملکرد مالی )مسیر    پیشگامی  کیفیت تعامل

 تأیید نقش میانجی 020/0 32/2 (2عملکرد مالی )مسیر    نوآوری  کیفیت تعامل

 عدم تأیید نقش میانجی 727/0 349/0 (3عملکرد مالی )مسیر    پذیری ریسک  کیفیت تعامل

 تأیید نقش میانجی 000/0 86/3 (4عملکرد غیرمالی )مسیر    پیشگامی  کیفیت تعامل

 عدم تأیید نقش میانجی 494/0 683/0 (5عملکرد غیرمالی )مسیر    نوآوری  کیفیت تعامل

 تأیید نقش میانجی 000/0 12/5 (6عملکرد غیرمالی )مسیر    پذیریریسک  کیفیت تعامل

 پژوهش هاییافته مأخذ:
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 ،وکار کسب عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه در نوآوری میانجی نقش با ارتباط در

 سودآوری( و )رشد مالی عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه در نوآوری که داد نشان نتایج

 و تعامل کیفیت بین رابطه در اما ،است میانجی نقش دارای بومی مرغ پرورشوکار  کسب

 تأیید نوآوری میانجی نقش ،ومیب مرغ پرورشوکار  کسب (مشتری عملکرد) غیرمالی عملکرد

را  یافته این با مشابه ای نتیجه نیز (Nguyen et al., 2020) انگوین و همکاران پژوهش که ،نشد

 بین نوآوری میانجی نقش ،(al., et Dess 2003) دس و همکاران پژوهش در اما ،دهکر گزارش

 است. شده تأییدوکار  کسب عملکرد و تعامل کیفیت سازه دو

 
 پژوهش هایسازه اثر مسیر مدل داری معنی مقادیر -2 نگاره

 کیفیت بین رابطه در پذیریریسک میانجی نقش وجود حاضر پژوهش نتایج ،همچنین

 در پذیریریسک میانجی نقش اما ه،کرد تأیید را مشتری( عملکرد) غیرمالی عملکرد و تعامل

 پژوهش نتیجه .نکرده است تأیید را سودآوری( و )رشد مالی عملکرد و تعامل کیفیت بین رابطه
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برحی  نتایج اما ،بود حاضر پژوهش نتایج با همسو (Nguyen et al., 2020) همکارانانگوین و 

به نقش میانجی  (,Slevin, and Covin 1992; Larson 2199) پیشین هایپژوهشدیگر از 

  .وکار اشاره دارند پذیری در رابطه بین کیفیت تعامل و عملکرد کسبریسک

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 هاوکار کسب موفقیت بررسی در اجتماعی هایشبکه درک اهمیت بر اخیر، هایسال در

 حاضر پژوهش ،رو این از (.Nguyen et al., 2016; Alonso et al., 2017) است شده تأکید

 بهبود در اجتماعی سرمایه قالب در آنها بین روابط و اجتماعی هایشبکه نقش بررسی بهنیز 

 و پرداخته کارآفرینانهگرایش میانجی نقش طریق از بومی مرغ پرورش هایوکار کسب عملکرد

 بر دارمعنی اثر اجتماعی تعامل و بیرونی دوگانه روابط شبکه داده است که نشان پژوهش نتایج

 که شودمی پیشنهاد بومی مرغ پرورش هایوکار کسب صاحبان به د. بنابراین،دار تعامل کیفیت

 گیری ، با بهرهمنظم جلسات برگزاری طریق از اصلی کنشگران سایر با خود پیوندهای تقویت با

 کارآفرینی، و بومی مرغ پروش متولی نهادهای و هاسازمان قبیل از اصلی کنشکران ظرفیت از

 حسن بر مبتنی روابط شبکه توسعه به نسبت ،...و دهندگانپرورش سایر ها،نهاده کنندگان تأمین

 مشتریان نیاز، مورد هاینهاده تأمین ر،اباز اطالعات به موقع به دسترسی راستای در اعتماد و نیت

 داد که نشان پژوهش ، نتایجاین بر افزون .کنند اقدام الزم تییحما اقدامات سایر و جدید

 از گریمیانجی نقش ایفای با پذیریریسک و نوآوری ،پیشگامی شامل کارآفرینی هایفعالیت

 عملکرد و مالی عملکرد غیرمالی، و مالی عملکرد بهبود به ،ترتیب به ،اجتماعی سرمایه طریق

 روابط کیفیت که دهدمی نشان نتایج این .است کرده کمک بومی مرغ هایوکار کسب غیرمالی

 اما ،است ضروری مرغ بومی پرورش هایوکار کسب عملکرد بهبود برای مختلف کنشگران بین

 و تعامل کیفیت بین رابطه در پذیریریسک میانجی نقش به توجه با ،رواین از ؛ستین کافی

 طریق از که شودمی پیشنهاد وکارهای پرورش مرغ بومی ، به صاحبان کسبغیرمالی عملکرد

 دوگانه روابط شبکه از گیریبهره و روابط شبکه در نیت حسن و اعتماد توسعه برای تالش
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 و ریسک پذیرش با و جدید مشتریان ویژه هب جدید مخاطبان به دسترسی و در نتیجه، بیرونی

 طریق از غیرمالی عملکرد بهبود برای را زمینه ،استانی و محلی بازارهای از فراتر شکست احتمال

 بین رابطه در نوآوری میانجی نقش به توجه با ،همچنین کنند. فراهم جدید مشتریان جذب

 و تعامل کیفیت بین رابطه در پیشگامی میانجی نقش نیز و مالی عملکرد و تعامل کیفیت

 پیشنهاد بومی مرغ پررش هایوکار کسب صاحبان به ،وکار کسب غیرمالی و مالی هایعملکرد

 عنوان به اشتباه و شکست پذیرش و مثبت ایخصیصه عنوان به پیشگامی بر تأکید با که شودمی

 خودوکار  کسب در را کارآفرینی سازمانی فرهنگ ،نوآوری فرآیند در ناپذیراجتناب ایمسئله

 کنند. اقدام آن رفع به نسبت و شناسایی را نوآوری فرهنگ توسعه موانع و دهند توسعه
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